
Med sin eneste arm
klippet  «Ingen gren-
ser»-kjendis Liv Tone
Lind snora for  et nytt
nasjonalt senter for
funksjonshemmede
barn og unge i Valnes-
fjord. Utfordringen tok
hun på kort varsel da
helse og omsorgsmi-
nister Jonas Gahr Støre
ikke rakk åpningen. 
– Det var som å kom-
me hjem, sa Liv Tone
Lind som i ungdom-
men selv hadde flere
opphold ved Valnes-
fjord helsesports-
senter. 

NYHETER SIDE 6 OG 7

GRÜNDER SIDE 12 OG 13

Hun selger
papir for
millioner

ONGAN FRI SIDE 8 OG 9

Klare for 
å skremme

NYHETER SIDE 4 OG 5

Avslørte
forsøk på
svindel

Tok utfordringen
PÅ STRAK ARM

Foto: Tom Melby

Du trenger ikke legge igjen en bunke
sedler hos frisøren for å bli fin på
håret til novemberfestene. Få tips til
fine frisyrer og festsminke – trinn for
trinn i BODØ PULS.

Fiks julebord-
sveisen selv!
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Vi har søndagsåpent!

2 dager igjen...

Vi deler ut 
500 gavekort på
åpningsdagen!
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Fylkesmannen i Nordland

har foretatt første tildeling

av skjønnsmidler til kommu-

nene for 2013, og Gildeskål

tildeles 1.212.000 kroner.

Disse skal gå til kompensa-

sjon i sosialtjenester. 

Skjønnsmidler fordelt
Onsdag får elevene ved Knut

Hamsun videregående delta

på et sikkerhetspolitisk semi-

nar på Hamsunsenteret. Se-

minaret skulle egentlig ar-

rangeres i Narvik, men der

var det for få påmeldte.

Elever på seminar
Ved hjelp av en GPS på løype-

maskinen, kan Fauskefolk nå

bli oppdatert på status for

skiløypene. Går man inn på

Fauske kommunes hjemme-

side, får man den informasjo-

nen man trenger om dette.

Skiløype-status
Kommunen var ikke fornøyd

med søkermassen ved den

første utlysningen. Nå er stil-

lingen som enhetsleder for

enheten plan, næring, utvik-

ling og teknisk drift lyst ut på

nytt. 

Søker enhetsleder
Nå er høstutgaven av Værøy-

posten ferdig trykt, med 32

sider i fullfarge. Artiklene

spenner som over et bredt

spekter fra kirkenytt til dom-

medag, natur og til og med

nystartet legespalte.

Værøyposten
Jan-Helge Einan er i ferd med

å starte bilverksted, Beiarn

Auto AS og søker verksmes-

ter og bilmekaniker. Selska-

pet planlegger driftsstart på

nyåret 2013. Det planlegges

også ambulerende tilbud. 

Ny bedrift i Beiarn

Da Jonas Gahr Støre
uteble, var det «Ingen
grenser»-kjendis Liv
Tone Lind som fikk
oppgaven med å
klippe snora i Valnes-
fjord. – Som å komme
hjem igjen, sier den
tidligere Paralympics-
vinneren.

Dag Pettersen 48 13 16 23
dp@an.no

FAUSKE: I den andre enden av sno-
ra, en annen kjent person fra Lars
Monsens turfølge på tv, Birgit
Skarstein. 

Kraftig forsinket foretok de to
turjentene åpning-
en av «Nasjonal
kompetansetjenes-
te for barn og unge
med funksjonsned-
settelser» på Val-
nesfjord helse-
sportssenter i går
ettermiddag.

Mange foretrakk
å bruke forkortelsen «Aktiv ung»
på senteret som ledes av statsvi-
ter Trond Bliksvær.

På grunn av trøbbel i flytrafik-
ken, rakk helse- og omsorgsmi-
nister Jonas Gahr Støre ikke fram
til åpningen i Valnesfjord. 

Snøhetta-heltinnen. Den som
overtok vet mer enn de fleste hva
Valnesfjord helsesportssenter

kan gjøre for unge med bevegel-
seshemninger.

Liv Tone Lind (38) er den lille
kvinnen som humpet seg opp
steinrøysa opp til Snøhetta, sam-
men med andre sterkt bevegel-
seshemmede. 

Den tidligere Paralympics-
vinneren i svømming har dysme-
li, og mangler begge bein og en
arm. 

– Noen synes det var en eks-
trem utfordring?

– Jeg ville ha gjort det en gang
til, uten betenkeligheter! svarer
hun kontant. 

Men ganske rått var det jo. Hun
måtte klype seg selv i armen da
hun kom til topps ved varden i tå-
kehavet.

– «Ingen grenser» gjorde meg
sterkere og mer trygg på meg selv.
Men å sitte alene på en hesterygg

og føre dyret helt
alene, det hadde
jeg aldri gjort før.
For da jeg var på
helsesportsenteret
var det alltid noen
som satt bak meg.
Men så klarte jeg
jammen det også!

Liv Tone fra
Harstad giftet seg 4. august i år
med Jahn Håkon Lind.

Som å komme hjem. For ganske
nøyaktig 21 år siden hadde hun
sitt siste opphold på Valnesfjord
helsesportsenter. 

For å trene. Blant annet svøm-
ming. Hun vant gull i Paralym-
pics i 1992. Men allerede i 8–9 års-
alderen var hun her første gang.

Blant annet for å ri og kjøre fort
med jetski bak Ole Orvins hund.

– Det var deilig å komme tilba-
ke og kjenne den deilige Valnes-
fjord-lukta. Som å komme hjem
igjen, sier Lind.

Hun elsker fart og spenning og
har drevet med mange aktiviteter
og idretter. Som slalåm, dans, is-
pigging, boccia, luftgevær og
svømming.

Valnesfjord har betydd mye
for henne. En ting er det sosiale
biten. Men også den fysiske. 

– For noen i rullestol handler
det om å komme seg over dørter-
skelen. Her tror jeg tv-serien bi-
dro til mye. Bare det at folk nå tør

Gjorde sta

Ikke alene. « Ingen grenser»-

Til topps. Iselin Marstrander (på veggen) kom til topps med et nytt ut-
danningstilbud til Valnesfjord Helsesportsenter.

Paralympics-
vinner åpnet 
«Aktiv ung» 
i Valnesfjord.

– Byggeprosjektet
Nye Nordlandssyke-
huset er en djerv
plan som er mulig å
gjennomføre på
grunn av kloke inves-
teringer, god drift og
budsjetter i balanse. 

Siri Gulliksen 91 64 87 86
sg@an.no

BODØ: Det var ordene helse- og
omsorgsminister Jonas Gahr
Støre brukte for å beskrive byg-
geprosjektet som skal resultere i
et nytt og moder-
ne sykehus i Bodø
sentrum. 

Knutepunkt.
Nordlandssyke-
huset HF inviterte
til høytidelig
grunnsteinned-
leggelse i det som
skal bli sykehu-
sets inngangspar-
ti og resepsjon.

Fløyen er trinn
to i byggeprosjek-
tet og vil knytte sammen de to
eksisterende bygningene. Hel-
seministeren, som i løpet av
sine fem uker i jobben allerede
har lagt ned to grunnsteiner,
fikk æren av å innvie behand-
lingsfløyen som blir nye Nord-
landssykehusets knutepunkt og
vil samle det meste av polikli-
nikker, dagbehandling og ope-
rasjonsstuer. 

– Det er svært viktig å ha et

stort og moderne sykehus midt
mellom universitetssykehu-
sene i Trondheim og Tromsø,
understreket Støre. Før grunn-
steinskrinet med både kjent og
ukjent innhold omhyggelig ble
plassert i bakken. 

Stolt sjef. – Bygget blir moder-
ne og får en spennende arkitek-
tur. Nye Nordlandssykehuset
blir framtidens sykehus, lover
en stolt adm.dir. Paul Martin
Strand ved Nordlandssykehuset
HF. 

Han benyttet sjansen til å
takke alle involverte for tålmo-
digheten: 

– Det er mange ulemper med
å bygge og bo på
samme sted, og jeg
vil takke både an-
satte, pasienter,
pårørende og om-
givelsene for tål-
modigheten. 

Ved ferdigstil-
lelse av trinn to, vil
sykehusets areal
være økt med
21.500 kvadratme-
ter, til totalt 71.500
kvadratmeter.

Prislappen er
estimert til fire milliarder kro-
ner. Hittil er alle budsjettram-
mer overholdt. 

Party på byggeplassen. Den
offisielle markeringen fant sted
i et partytelt inne på selve byg-
geplassen. I tillegg til statsråden,
var det invitert representanter
fra Helse Nord RHF, brukerut-
valg, Bodø kommune, entrepre-
nører, rådgivere og ansatte. 

Støre roste
utbygging  

Viktig knutepunkt. Helse- og omsorgsministeren understreket vik-
tigheten av et godt sykehus mellom Trondheim og Tromsø. 

Foto: Siri Gulliksen 

– Viktig å ha 
et moderne
sykehus
midt mellom
Trondheim
og Tromsø. 

Helse- og omsorgsminister

Jonas Gahr Støre 
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1.- 4. klasse ved Straumen

skole hadde aksjon for Am-

nesty 25. oktober. Blant an-

net løp de tusen runder på

idrettsbanen, der Sisomar ga

to kroner runden. I alt fikk de

inn 24.400 kr til TV-aksjonen.

Løp for Amnesty
Senter mot incest og seksu-

elle overgrep (SMISO) i Nord-

land har sendt forespørsel

om økonomisk støtte på

2.400 kroner for 2012. Belø-

pet er beregnet i forhold til

antall innbyggere på Røst.

Ber om støtte
Steigen kommune har av-

slått en søknad fra Ove Hen-

riksen, Leinesfjord, om kjøp

av hyttetomt på Sirines. En

del av arealet han vil kjøpe,

er avsatt til nausttomter,

resten er ikke regulert.

Fikk nei på Sirines 
Fylkesmannen i Nordland

har tildelt Meløy kommune

390.000 kroner skjønnsmid-

ler for 2013. Midlene skal gå

til folkehelsekoordinator og

musikkopplevelser for psy-

kisk utviklingshemmede. 

Midler til Meløy
Fylkesmannen i Nordland

har foretatt første fordeling

av skjønnsmidler til kommu-

nene i 2013. Rødøy er tildelt

1.220.000 kroner til drift av

Myken skole og skyss av hel-

sepersonell.

Får skjønnsmidler
Tysfjord kommunestyre har

enstemmig imøtekommet

en søknad fra Museum Nord

om 45.000 kroner i økt drifts-

tilskudd i år. Pengene skal

øremerkes bygningsvern og

kystkultur.

Mer til kystkultur

atsrådens jobb

kjendisen Liv Tone Lind var i godt og tallrikt selskap da hun og turvenninne Birgit Skarstein åpnet Nasjonal kompetansetjeneste på helsesportssenteret i Valnesfjord. Alle foto: Tom Melby 

Ansatte. Jakob Djupvik, Nansy M. Schulzki og Trond Bliksvær jobber i
det nye senteret. 

Nasjonal kompetanse
i Valnesfjord

n Nasjonal kompetansetjeneste
for barn og unge med funksjons-

nedsettelser –Aktiv ung – er en

egen tjeneste som skal jobbe for å

spre kunnskap og kompetanse.

n Tjenesten skal styrke det som

lenge har vært et nedprioritert og

kunnskapssvakt område innen spe-

sialisthelsetjenesten. 

n Nemlig kunnskapen om barn og

unge med nedsatt funksjonsevne

og hva som skal til for å øke sam-

funnsdeltakelsen for denne grup-

pen.

å ta direkte kontakt med noen
som sitter i en rullestol og ikke
snakke via en medhjelper, er en av
ringvirkningene, sier Liv Tone
Lind. 

Behov. – Et slikt kompetansesen-
ter som dette er det absolutt be-
hov for, sa hennes Ingen Grenser-
kollega Birgit Skarstein.

– Å samle kunnskap om barn
og unge med funksjonsnedset-
telser er verdifullt. Et sabla bra
prosjekt som det er verdt å satse
mye på. Jeg kommer til å heie på
dere som skal gjøre jobb for et
mer åpent, likeverdig og inklude-
rende samfunn. Egentlig burde

det vært laget ei håndbok om det
å være funksjonshemmet, sa
Skarstein. Som opplevde å få hele
verden snudd opp ned over nat-
ten. Fra å være funksjonsfrisk til å
være hjelpetrengende.

To helsemillioner. Dagens mest
fornøyde var nok Trond Bliksvær
som fikk den store overraskelsen
av Helse Nord-direktør Lars Vor-
land. 

– At Helse Nord har tatt 2,5 mil-
lioner av egen lomme, kom som
en stor og gledelig overraskelse på
oss. For det var penger vi hadde
håpet på, men ikke visste om, sier
Bliksvær.


