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Entusiastiske fjordfolk under Møysalen:

Severdighetene skal skiltes
Torsdag 12. februar møttes
grunneiere og turentusiaster på
Kvitnes bygdehus. Det var 25
frammøtte, så det ble trangt
rundt langbordet. Men vi hadde
kaffe og gode lefser til alle.
Fjordfolkprosjektet  har fått

midler gjennom Turskiltpro-
sjektet i Nordland, og har søkt
andre midler som i løpet av vin-
teren skal fordeles bygdene
mellom. Vi hadde invitert
grunneierlag, løypelag, beitelag
og andre interesserte fra Aust-
pollen i Sigerfjorden til Kaljord/
Lonkanfjorden til møte.
På dagsordenen sto valg av

stier og severdigheter for skil-
ting og merking, samt etable-
ring av løypelag for dette flotte
området.
Lavterskel-løyper skal vekt-

legges, ruter med stor symbol-
verdi som er mer krevende kan
også bli aktuelle.
Ragnhild Sandøy presenter-

te Turskiltprosjektet og ram-
mene rundt. Brit Grønmyr gikk
gjennom status for skilting og
merking på innfallsportene.
Fra hver bygd ble det lagt

fram status og forslag til stier
og severdigheter som bør skil-
tes og tilrettelegges. 
Jens Erik Pedersen, fra Aust-

pollen og Breines Helselag,
Bjarne Glad om Djupfjord og
Blokken, Robert Hansen om
løyper i Fiskfjorddalen. Jørn
Utnes redegjorde for planen
om skiløypetrase langs gamle
ferdselsveier mellom  Kvannto-
elvai/Kvitnes og Kaljord, og Jan
Reinertsen fortalte om merking
av løypenettet rundt Hennes-
heia.  
Ola Kaljord som er første

grunneier som har skrevet
under grunneieravtale om skil-
ting, deltok ikke på møtet tors-
dag, Han eier starten på stiene
fra Kaljord innover fjorden, og

hans klare budskap er: «Vi har
mye å by på. Klart vi må skilte
og vise vei. Alle skal være vel-
komne!»
Landet rundt og også i øyri-

ket Vesterålen og Lofoten har
man mange eksempler på at
samarbeid om løyper er bra for
trivsel og samhold i bygdene.
Det er mange oppgaver som
skal til; registrere og beskrive,
gjøre avtale med grunneierne,
merke traseer, rydde skog og
kratt, montere skilt i terrenget,
stelle og stulle. Løypeplaget
kom på plass, og sannelig meld-
te tre seg på for å ta ansvar for
bål og beverting! Det ville de ta
seg av! Alle i arbeid.
Fra før er det etablert løype-

lag for Raftsundet-Austre Vå-
gan og Vestbygda med Øksfjor-
den og Kanstadfjorden. Med
slik positiv holdning og opp-
slutning på Sortland og Hadsel

Innland lover veldig bra for de
flotte stiene i framtida. (Inn-
sendt av Fjordfolk under Møy-
salen)

Gjenvalg i Sortland Arbeiderparti
Årsmøtet i Sortland Arbeider-
parti ble gjennomført sist tors-
dag i Kulturfabrikken. Hele det
sittende styret ble da gjenvalgt
for en ny periode. Aktiviteten i
partilaget er god og økende nå
når valgkampen er i startgropa.
Noe av det som gledet års-

møtet mest, var nyheten fra
TV2s ferske gallup onsdag, der
det fremgår at en av de kommu-
nene som nå har rødgrønt fler-
tall blant velgerne, er Sortland.
Den politiske situasjonen

både i Sortland og Norge ellers,
ble drøftet som en av sakene på
årsmøtet. Her var det stor enig-
het om at en del trekk i norsk
politikk nå er svært uheldige,
som at det sentraliseres kraftig
og demokratiske prosesser ser
ut til å svekkes.
Styret i Sortland AP består

av leder Sigurd Jacobsen, lest-
leder Arild Pettersen Inga, kas-
serer Unni Glad, sekretær Ron-
ny J. Jensen, styremedlem
Bjørn Kleppestø, styremedlem
Ida M. Eriksen og studieleder
Turid Abelsen.
Arbeiderpartiet i Sortland

ligger på et stabilt medlemstall
på vel 130 betalende, og da
kommer AUFs medlemmer i til-
legg. Det ble gjennomført 3

medlemsmøter og et åpent
medlemsmøte i fjor, i tillegg til
interne styre- og utvalgsmøter.
Landbruksmøtet med Knut
Storberget trakk mest folk i
2014, med vel 40 fremmøtte.
Det er to undergrupper i ak-

tivitet, med arbeiderlagene i
Eidsfjord og Sortland sentrum.
Leder for Eidsfjord Arbeiderlag
er Odne Støver Andreassen,
mens Rune Kristiansen leder
Sortland Arbeiderlag. De to la-
gene er underlagt kommune-
partiet, men har en nokså fritt-
stående rolle.
Styret i Eidsfjord Arbeider-

lag består ellers av nestleder
Mai-Helen Walsnes, sekretær
Ellen N. Andreassen, kasserer
Nannbjørg Johnsen og styre-
medlemmene Jan Pettersen,
Mona Sandvoll og Bjørn Petter-
sen.
Styret i Sortland Arbeiderlag

består av nestleder Linda Mad-
sen, kasserer Turid Abelsen,
sekretær Sonja Steen, studeile-
der Hjørds Henriksen og styre-
medlemmene Jan Atle Larsen,
Sigurd Jacobsen og Ronny Jen-
sen.
Årsmøtet i Sortland Arbei-

derparti behandlet en del saker
som var oversendt fra Eidsfjord

Arbeiderlag. Dette var flere
vegsaker, som nå blir sendt vi-
dere til kommunestyregruppa
og til Nordland fylke.
En av sakene som ble satt fo-

kus på er behovet for å gi alle

husstander en fullverdig adres-
se. Det mangler både gatenavn
og husnummer en rekke steder
i Sortland, og det skaper pro-
blem i flere sammenhenger.
Når er ambulanse blir utkalt,

må det ikke være tvil om hus-
nummer og gatenavn. Sortland
AP mener dette nå må sluttbe-
handles og fullføres snarest
mulig i hele kommunen. (Inn-
sendt)

Utsnitt av forsamlingen som deltok i årsmøtet til Sortland Arbeiderparti, i møterommet på Kul-
turfabrikken. Sortland AP har hatt en rekke møter i det nye kulturhuset, for å være med på å skape
aktivitet og omsetning i kulturfabrikken. Man ser dette som en viktig ny møteplass i kommunen
og ønsker å støtte opp om driften her.

Fra det godt besøkte løypemøtet på Kvitnes bygdehus. (Foto: Fjordfolk under Møysalen)

Fjordfolkområdet i tre turom-
råder: Sigerfjorden - Innlandet
med skjærgården. Raftsundet -
Austre Vågan. Vestbygda med
Øksfjorden og Kanstadfjorden.
(Illustrasjon: Fjordfolk under
Møysalen)  


