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Bygger nytt på fergekaia
Statens vegvesen planlegger en større oppgradering ved Moskenes.

MosKeNes: I oppgraderingen
inngår et nytt servicebygg,
ifølge vegvesenet.
Det er stor trafikk og tidvis
lang ventetid mellom avgangene, og nå tar vegvesenet
grep for å gjøre venteoppholdet mer behagelig.

ByGG: Slik blir det nye servicebygget på Moskenes fergekai.

illustrAsjoN: stAteNs veGveseN

– Bygget er utført som en enkel paviljong, hvor ventende
får panoramisk utsikt mot innseilingen. Prosjektet er nokså
enkelt og består hovedsakelig
av et stort «svevende» tak som
hviler på to betongkrybber,
sier partner og arkitekt Håkon
Matre Aasarød, i Vardehaugen
Arkitekter AS.
Servicebygget får fire toaletter og et HC-toalett, et teknisk

rom og venteværelse.
Prosjektet er et samarbeid
mellom Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen, Turistvegseksjonen og vegavdelingen i Region nord.
– Vi er svært glade for dette
samarbeidet og for at vi nå skal
i gang. Sjøvegen til Lofoten har
lenge trengt denne opprustingen, sier Lars Grimsby, strekningsansvarlig for turistvegen.

– Kunne slitt seg
Påført massive skader i uværet:

Både Strandpromenaden og flytebrygga i
Fauske sentrum fikk
hard medfart under
de to stormene tidligere i år.
Christian andre Unosen
cu@an.no
755 05 050

FAusKe: Så langt anslår man at
arbeidet med flytebrygga har
kostet 200.000 kroner. Nå venter man på svar om dette kan
kategoriseres og godkjennes
som naturskade.

Den måtte sikres
umiddelbart, da
det var fare for
at den skulle slite seg, og
komme i ukontrollert drift

"

troNd heiMtuN
Kommunalsjef, Fauske

Flytebrygga, som ble lagt
utenfor kaia i 2011, ble mye skadet under det første uværet 11.
januar i år. I tillegg måtte den
tilleggssikres 16. februar, som
følge av et nytt uvær.

vendt utover
– Den måtte sikres umiddelbart
da det var fare for at den skulle
slite seg og da komme i ukontrollert drift. Et firma som tilfeldigvis var i området, Midtnorsk
kystservice as, ble hastetilkalt
for å sikre flytebrygga, orienterte kommunalsjef Trond Heimtun i formannskapsmøtet tirs-

sKAdet: Strandpromenaden i Fauske sentrum, og brygga, fikk hard medfart under de to stormene tidligere i år.
dag.
Flytebrygga er nå sikret, og
det bil bli tatt ny takst for å få en
konkret handlingsplan videre
utbedring.
– Den blir også vendt utover i
fjorden for å sikre at de framherskende vindretninger som

skaper bølger, blir fanget naturlig opp ved at den ikke blir utsatt for unaturlige bevegelser
som kan skade denne ytterligere ved senere stormer, ifølge
saksframlegget.
I tillegg blir flytebryggen ytterligere sikret med flere fotan-

ker som skal grave seg ned i
mudderet og låse plasseringen
mot været på en bedre måte.

200.000 kroner
Det er hittil brukt rundt
200.000 kroner på sikring og
berging av flytebrygga. Ytterli-

gere kostnader vil tilkomme og
dette er kostnader som blir
oversendt KLP forsikring.
Omfanget av skadene på
Strandpromenaden er foreløpig ukjente, men vil bli klarere
etter at takstmann har gjennomført befaring.

vil bytte til ny barnehage
Rådmannen i Sørfold
kommune vil løse kapasitetsproblemene i Straumen barnehage til høsten
med å tilby flere plasser
ved Løkta barnehage i
Røsvik.

sØrFold: Per dags dato er det
venteliste for å få plass i Straumen barnehage til høsten. Nå
har ei arbeidsgruppe sett på ulike løsninger, og anbefaler
sammen med rådmannen å øke
kapasiteten i barnehagen i Røsvik.

Arbeidsgruppa presiserer at
dette er en midlertidig løsning
fram til ny barnehage på Straumen står ferdig.
Gruppen har sett både på
mulighetene for å ha en friluftsavdeling ved Straumen barnehage, øke antall plasser i Løkta
barnehage, benytte den nedlagte Kvarv skole, benytte bygget på Lakselva stadion eller
Tørrfjorden grendehus.
Konklusjonen til arbeidsgruppa er altså å anbefale at
Løkta barnehage i Røsvik blir
utvidet med flere barnehage-

plasser.
– Ulemper med Løkta er kjøreavstand og behov for bygningsmessige
tilpasninger,
samt inventar, står det i saksutredningen.
Det tar om lag 40 minutter å
kjøre fra Straumen til Røsvik og
tilbake.
Arbeidsgruppa har bestått av
barnehagestyrerne Brith Danielsen og Liss Mona Abrahamsen, rektor Tord Valla, økonomisjef Kjellaug Bendiksen, Rita
Berg fra teknisk og Arve Antonsen (leder).

vil Bedre: Ved å utvide kapasiteten ved Løkta barnehage i Røsvik
illustrAsjoN
kan plassproblemene ved Straumen løses.

