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MISFARGE PÅ VANNET:
Hvis noen opplever
misfarging av vannet
etter bruddet i
Senjavegen tidligere i
uken, anbefaler Vann
og avløp i Tromsø kommune at man tapper
vann fra det laveste
punktet i huset.

Nordlys ønsker å være en åpen og folkelig avis, og vi vil at
du skal bidra. På disse sidene inviterer vi deg til å sende inn
korte tekster og flotte bilder fra ting som skjer der du bor.
Det trenger ikke være stort, tvert om. Bidra med det du
synes er viktig!
Mottatte bidrag premieres ukentlig med Flax-lodd og Nordlys-effekter. Nordlys forbeholder
seg retten til å arkivere og bruke mottatte bidrag fritt.

Dagens
tromsøværing

Navn: Hilde Nicolaisen
Stilling: Prosjektleder i
cannabisprosjektet (RIO).
Aktuell: Var Postens kunde
nummer 500.000 med eget
frimerkemotiv.
– Er det riktig å si at du er i
overkant frimerkeinteressert?
– Nei. Jeg er fotointeressert. Det var jo tilfeldig at jeg
oppdaget på nettet at man
kunne bestille personlige frimerker.
– Er du en ivrig fotograf?
– Jada, så absolutt. Liker
best å ta bilder av dyr, fugler
og natur. Det er så mye lettere å ta bilder av enn mennesker.
– Hva er det beste med
Tromsø?
VALGKAMP: Det nærmeste Jørn og Steinar kom i retning valgkamp, var kanskje å dra i gang konserten med den gamle Eurytmichs-slageren «Sweet
dreams».

Slo an tonen
for LO og Fagforbundet
Midt mellom valgflesk og duften av
vaffelrøre skapte
Ishavsbyens to store
sønner god stemning lørdag i
septembersol
på Torget.
Tromsøs rødgrønne ordførerkandidater fikk jobben som
oppvarming
før
Steinar
Albrigtsen og Jørn Hoel entret
scenen.

Arrangør for både de innledende strofene om barnehageplasser, miljø og sykehjemsplasser og de mer såre
bluestonene
fra
Jørn
og
Steinar, var Fagforbundet og
LO.
– Dette er jo akkurat som å
komme hjem. Det er jo nesten
bare kjentfolk her, sa Jørn Hoel
da han entret scenen sammen
med Steinar Albrigtsen og
Gunnar Augland på tromme og
Andy Nesblom på bass.

Fritt for valgflesk
Og det var mange som satt pris
på at Jørn og Steinar holdt felles konsert midt på Torget,

midt i valgkampen. For mange
fremmøtte ble sanger om der
man drikker tequila fra señoritaens sko et kjærkomment avbrekk fra rennende fett valgflesk.
Det nærmeste Jørn og
Steinar kom i retning valgkamp, var kanskje å dra i gang
konserten med den gamle
Eurytmichs-slageren
«Sweet
dreams».

På kryss og tvers av partigrenser, alder og kjønn smådanset og sang publikum med
på sanger som «Stay with me»,
«Brown eyed girl» og «Love the
one you’re with».
Stemningen ble ikke lavere
da duoen slo til med «Lost in
the tango». Jørn og Steinar tydelig storkoste seg på scenen,
noe som smittet rikelig over på
publikum.

Publikum koste seg
Det var fullt på Torget lørdag
formiddag, og stemningen steg
proporsjonalt med at de to
kjære Tromsø-artistene dro den
ene kjente sangen etter den
andre.

Tekst: Stein S. Fredriksen
stein.fredriksen@nordlys.no

Foto: Torgrim Rath Olsen
torgrim.rath.olsen@nordlys.no

– Det beste med Tromsø
er naturen, synes jeg. At det
er kort vei fra byen og ut til
fjellet og havet. Og folkene
må også nevnes. Jeg har
bodd sørpå en del år og det
kan overhodet ikke sammenliknes.
– Hva er det verste med
Tromsø?
– Vet du, jeg tror ikke det
er noe verst med Tromsø.
– Hva ville du gjort dersom
du var ordfører for en dag?
– Da ville jeg ha satt inn
flere penger i rusbehandling,
det er det jeg jobber med,
vet du. Langtidsklinikken ville
jeg åpnet igjen. Det var den
klinikken i sitt slag i landet
som hadde best behandling.
– Hvilken tromsøværing
beundrer du mest?
– Nå er vel ikke akkurat
Torbjørn Lahti Tromsøværing,
men jeg sier han. Han er tidligere enhetsleder i rus- og
psykiatriledelsen i byen. Han
gjorde så mye for å skaffe boliger til rusmisbrukerne.
– Bør Tromsø få OL?
– Ja, det synes jeg. De bruker jo sinnsykt mye penger
på det, men det kunne jo
kommet noe godt ut av det
også. Så jeg sier ja, hvorfor
ikke.

