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onsdag 23. oktober 2013

Kom, kom. F.v. Biblioteksjef Kristin Strand Iden, daglig leder for Midt-Troms regionråd, Herbjørg Valvåg, daglig leder i Kunnskapsparken Finnsnes AS, Rolf Andersen, daglig leder i
Studiesenteret, Vidar Gunnberg og Anne Grete Normann fra Senter for læring og integrering oppfordrer alle til å ta turen til Kunnskapsparken i forbindelse med åpningsdagene.
FOTO: MARIA HOLM SIMONSEN

Her blir det fest
tre dager til ende
FINNSNES: Med tre
begivenhetsrike dager
og et innholdsrikt
program skal
Kunnskapsparken på
Finnsnes offisielt
innvies.

gå torsdag 31. november i Kunnskapsparkens auditorium. Dette
arrangementet er hovedsakelig
for innbudte gjester. Noe den brede folkemassen kan få med seg er
imidlertid fyrverkeriet som skal
skytes opp på kvelden, og ikke
minst alle arrangementene og
aktivitetene det legges opp til de
to påfølgende dagene.

KUNNSKAPSPARKEN

Fredag 1. november blir det seminar om regional næringsutvikling. Samtidig arrangerer biblioteket kickoff-konsert. Hit blir elever fra videregående skoler i hele
regionen invitert.
– Jeg har tro på at det blir en
stor og artig happening, smiler
biblioteksjef Kristin Strand Iden.
Lørdag 2. november åpnes
Newton-rommet offisielt. I tillegg
kommer Universitetet i Tromsø
til byen i Midt-Troms med sitt
lørdagsuniversitet.
– Nå er den opprinnelige foredragsholderen blitt sjuk, og vi vet
derfor ikke helt hva tema blir
annet enn at det blir noe som er
knyttet til regionen, sier Andersen.
Lørdag legges det for øvrig
bredt opp til masse aktiviteter hos
biblioteket med alt fra bokbad til

Åpent hus
Dørene til Kunnskapsparken har
riktignok allerede vært åpne en
god stund, men offisielt åpnet er
det ikke før festivitasen fra 31.
oktober til 2. november er unnagjort. Disse dagene legges det
opp til massiv myldring i Finnsnes` nye storstue med arrangementer og aktiviteter for både store og små.
– Siden juli har vi hatt en hektisk periode med å få på plass alt
av duppeditter, stoler, bord og alt
annet vi skulle ha i hus. Ennå er
ikke alt på plass, men vi har kommet såpass langt at vi ønsker å
markere innflyttinga i Kunnskapsparken, sier daglig leder i
Kunnskapsparken Finnsnes AS,
Rolf Andersen.
Den offisielle åpninga vil fore-

ansiktsmaling. Hele Kunnskapsparken vil for øvrig være åpent
for nysgjerrige besøkende.
– Vi utfordrer folk til å gå rundt
og gjøre seg kjent. De forskjellige
aktørene i bygget vil ha informasjonsmateriale klart, og det vil
være muligheter for å sette seg
for en prat og en kaffe, sier Herbjørg Valvåg, som er daglig leder
i Midt-Troms regionråd.

Hundre i hus
Arrangementskomiteen håper at
både store og små vil komme i
løpet av åpningsdagene for å ta i
bruk og gjøre seg kjent med
Kunnskapsparken.
– Har dere opplevd økt pågang
fra publikum etter at dere flyttet
inn her?
– Ja, i biblioteket har vi i hvert
fall opplevd stor pågang — spesielt ifra skoleklasser. Vi ser også at
vi har fått mange nye brukere,
noe vi egentlig ikke synes er så
rat siden vi nå har fått et fantastisk bibliotek med god beliggenhet. Nå har vi jo plass til folk i
motsetning til før da vi bare hadde plass til bøker, fleiper biblioteksjefen.
I dag er biblioteket, Studiesenteret, PPT, Pedagogisk senter,
Løkta og Utviklingssenteret på

ÅPNING AV KUNNSKAPSPARKEN
■ Torsdag 31. november: Offisiell åpning av kunnskapsparken
med innbudte gjester. Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen
foretar den offisielle åpninga.
■ Fredag 1. november: Seminar
om regional næringsutvikling.
Bidragsytere blir seniorrådgiver
Sigrid Stangnes fra Utviklingssenteret, ordfører Geir-Inge
Sivertsen i Lenvik kommune,
viserektor Sveinung Eikeland fra
Universitetet i Tromsø, stortingspolitiker og nestleder i Frp, Per
Sandberg, regionvegsjef Torbjørn
Naimak i Statens Vegvesen,
kommunikasjonssjef Lars Sigurd
Eide fra Troms Fylkestrafikk og
daglig leder Fredd Wilsgård fra
Wilsgård Fiskeoppdrett AS.
■ Fredag 1. november blir det

også kickoff-konsert i biblioteket
for inviterte elever fra videregående skoler i regionen. Konserten blir ved Hanne Dalberg, Dag
Erik Pedersen, Martine Kampevoll Nikolaisen, Stine Jakobsen,
Svein Harald Olsen og Kenneth
Møller. Leder av barn og unges
kommunestyre i Lenvik, Victor
Olsen, holder tale.
■ Lørdag 2. november har biblioteket åpen dag med klovnebesøk, forfattermøter, boksigneringer, trylleshow, minikonserter og
bokbad.
■ Lørdag 2. november er det for
øvrig åpen dag i hele Kunnskapsparken. Det blir offisiell åpning
av Newton-rommet og det blir lørdagsuniversitet i regi av Universitetet i Tromsø.

plass i Kunnskapsparken. I tillegg
skal Midt-Troms museum, Newton-rommet og kafé Okazu snart
flytte inn. Sistnevnte skal være på
plass før åpningsdagene. Senere i
år flytter også en lang rekke aktører inn – opplæringskontorene,
Ewos, Fagskolen, Manpower og
Troms Fylkestrafikk inn. Når alle
er på plass, regner Rolf Andersen
med at det er bort imot hundre
mennesker i hus.

– Nå har vi jobbet i to år med
dette, og det handler ikke bare om
hus, men om å utvikle noe som
gir vekst og utvikling for regionen. Det handler om samspill og
det å jobbe klokt sammen, sier
Valvåg.
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