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Polar Zoo blir til Polar Park
Polar Zoo skifter navn, skriver
Fremover.
Det nye navnet blir Polar
Park.
Navneendringen er bestemt
av parkens styre, og navneskiftet skal gjøres gradvis.
Dyreparken i Salangsdalen i
Bardu mener Zoo-navnet ikke
er korrekt for anlegget.

Zoo blir i følge parkens ledelse oppfattet som et sted
der dyr står i relativt små i bur,
og i Salangsdalen mener man
deres anlegget ikke er slik.

«Ulvehyl»
Derfor skal det nå hete Polar
Park.
Daglig leder for dyreparken
Heinz Strathmann offentlig-
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gjorde det nye navnet på dyreparken for halvannen uke siden i forbindelse med at parken tok «verdensrekorden i ulvehyl».
Han sa da at parken ønsker
å være mer en opplevelsespark, enn bare et «zoo».
D a er det bare å stikke innom for et besøk. Dyrene er de
sammen.

NY HORISONT: Vidar Gunnberg har byttet ut fjell i Gumpen med panorama over Gisundet, og militæruniformen med jakke og genser fra Dressmann.
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Fra luftovervåkning til høytsvevende kunnskap:

Flyr høyt i sivil
Etter 37 år i Luftforsvaret vil Vidar
Gunnberg ta kunnskapsnivået i MidtTroms til nye høyder.
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FINNSNES (Nordlys): Fra sitt nye
kontor i den luftige Kunnskapsparken har Vidar Gunnberg (57) storslått utsikt over Gisundet. I høst begynte den tidligere sjefen ved Luftforsvarets stasjon i Gumpen i Sørreisa i ny jobb som sjef ved Studiesenteret på Finnsnes, etter å ha tilbrakt hele sitt yrkesaktive liv i militær uniform.
– Jeg har flyttet og tilpasset
meg mye før også. Den største ut-

fordringen var å kjøpe sivile
klær. De tre tusen kronene jeg
fikk i avskjedsgave fra Forsvaret
ble brukt til å kjøpe bukse, jakke
og genser på Dressmann, smiler
han.

Patriot for Midt-Troms
Etter seks år i sjefsstolen i Gumpen
hadde Gunnberg sittet så lenge man
kan i den stillingen. Han kunne ha
fortsatt tre år til i Forsvaret, trolig i
en stabsjobb i Oslo, men ville heller
bli værende i regionen som han
kommer fra. Så han begynte å søke
jobber i det sivile, og da han ble tilbudt lederjobben på Studiesenteret

var han ikke i tvil.
– Jeg har ikke så god kjennskap til universitet og høyskoler,
men jeg har et brennende ønske
om å være med å utvikle regionen jeg er så glad i. Og da er
kunnskap og det å ha kompetent
arbeidskraft svært viktig, sier
han.

Stort gap i kunnskapsnivå
I dag er Midt-Troms en av regionene med lavest utdanningsnivå i landet. Kun 20 prosent av befolkningen har høyere utdanning. Til
sammenlikning er det 37 prosent av
folk i Tromsø som har det, og 47

Jeg har ikke så god kjennskap til universitet og høyskoler, men jeg har et
brennende ønske om å være med å utvikle regionen jeg er så glad i.
Vidar Gunnberg

prosent i Oslo, viser tall fra SSB.
– Vi bør komme oss opp på samme nivå som Tromsø, og skal jobbe
for å ta igjen gapet. Folk skal få en
sjanse til å utdanne seg uten å måtte bo i Tromsø tre til fem år, sier
Gunnberg, som også poengterer at
flere studietilbud i regionen vil gjøre det mer attraktivt for forsvarsfamilier å flytte hit i stedet for å pendle.

– Rygg bilen på plass!
Gunnberg sier at han stortrives i nyjobben, som byr på mange interessante oppgaver og mange forskjellige folk å forholde seg til.
– Jeg savner litt eksersis, men det
er vrient å få innført her i Kunnskapsparken, ler han.
Det eneste som kan minne om
militær oppstilling er at han prøver å få alle ansatte til å parkere
bilene sine «riktig vei» på P-plassen.

ANDRE BOLLER: Slik så han ut da

han var sjef for Luftforsvarets stasjon i Gumpen.

