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Tips Avisa Nordland 
om små og store saker 
som du mener vi bør 
skrive om. Alle tips som 
benyttes honoreres med 
flaxlodd. Du kan også 
sende tips på sms med 
kode ANtips til 2005.
Del din video med Avisa 
Nordlands lesere på 
an.no/video

oslo: Drøyt 70 prosent færre 
passasjerer reiste til eller fra 
Avinors lufthavner i september 
sammenlignet med i fjor.
 – Tallene fra september viser 
at flytrafikken fremdeles er 
sterkt preget av koronapande-
mien, og dette er noe vi 
forventer at vil vare gjennom 
vinteren, sier Gaute Skallerud 
Riise, direktør for trafikkutvik-
ling i Avinor i en pressemel-
ding.

Hittil i år er det samlede 
fallet i flytrafikken på 50 
prosent innenlands og 74 
prosent utenlands.  (NtB)

Fortsatt fall i 
flytrafikken

peNger: Kulturminister Abid Q. Raja (V) sender mesteparten av 
pengene øremerket til mediehusene tilbake i statskassen.

91,9 millioner kroner av de 
300 millionene regjerin-
gen satte av til kompensa-
sjonsordningen for medi-
ehus, er brukt. Resten går 
tilbake i statskassen.
oslo: Det bekrefter statssekre-
tær Gunhild Berge Stang i Kul-
turdepartementet til Kampan-
je.
 At ikke mer av pengene har 

kommet til nytte, har fått medi-
epolitisk talsperson i Senter-
partiet, Åslaug Sem-Jacobsen, 
til å reagere.
 – Det er tragisk at ikke regje-
ringen og ministeren kunne lyt-
te til mediebransjen og oss poli-
tikere som sa at mediestøtte-
ordningen var altfor streng og 
ikke god nok. Altfor mange 
kom til å falle utenfor, sier hun.

 (NtB)

penger går tilbake

I fjor begynte gravear-
beidet midt i vinterse-
songen slik at det ikke 
var framkommelig på 
ski i den populære 
løypa. Etter en som-
mer med mer graving 
frykter jentene at nok 
en vinter skal bli 
berørt.
Kjetil RaKKenes anda
kra@an.no
986 57 867

BodØ: – Det er trist, sier Lena 
Elveos Kjelstrup og Lisa Otter-
lei Sande. 

16-åringene kikker oppgitt ut 
over den populære turløypa i 
Bodømarka, som slynger seg 
forbi vanntårnet og oppover lia. 
Like ved står en gravemaskin, 
og løypa ned mot Mørkved er 
kuttet av med et stort hull som 
strekker seg langs veien. 

leit
Her legges det ny strømforsy-
ning fra Hopen på Tverlandet 
til Tjønndalen i Bodø. Også i 
fjor vinter skrev Avisa Nord-
land om et frustrert skimiljø 
som måtte tåle at løypa ble 
gravd opp fra Bestemorenga og 
ned mot vanntårnet – midt på 
vinteren slik at den populære 
runden rundt Soløyvannet ikke 
var mulig å gå. 

Jentene hadde fått en forstå-
else av at arbeidet i den delen 
av løypa skulle være ferdig til 
mars. Det ble den ikke. I som-
mer har arbeidet fortsatt fra 
vanntårnet og innover stien 

mot Bjørndalslia. I saken AN 
skrev i desember 2019 påpekte 
Nordlandsnett at arbeidet had-
de frist til å fullføres innen ut-
gangen av 2020. Det tør ikke 
jentene å håpe på.

– De tar så lang pause fra ar-
beidet, før de begynner på 
igjen. Dette er faktisk første 
gang jeg har sett at det er folk og 
jobber her, sier Lena, som flere 
ganger i uken trener i området. 

Jentene skjønner at arbeidet 
må gjøres, men hadde håpet at 
det kunne bli gjort mer effek-
tivt. Samtidig synes de det er 
leit at en så viktig og stor del av 
Bodømarka berøres.

rekrutteringen berøres
– Dette er ikke det eneste stedet 
å løpe i marka, men det er man-
ge som bruker området. Det 
største problemet er om vinte-
ren når det blir liggende stein 
under snøen. For da stikker de 
fort opp i løypa slik at skiene 
blir ødelagte. 

"
Vi skulle ønske at 
arbeidet gikk mer 
effektivt. 

erliNg eiterjord
Leder, Innstrandas skigruppe

Leder for Innstrandas skigrup-
pe, Erling Eiterjord peker også 
på effekten arbeidet medfører 
for rekrutteringen.

– Før kunne beboere i dette 
området ta på seg skiene og gå 
til trening på Bestemorenga. Nå 
må både aktive skiløpere og 
mosjonister sette seg i bilen om 
de skal gå på ski, sier Eiterjord. 

Samtidig påpeker han på at 

denne delen av Bestemorenga 
ofte er snøsikker. Sommerstid 
er det flere steder å gå, løpe el-
ler sykle i marka, men akkurat 
på vinteren er han opptatt av at 
denne løypa må være åpen.

– Vi skulle gjerne ønske at ar-
beidet gikk mer effektivt. Vi 
stusser over at det må ta så lang 
tid, sier han, men understreker 

at dialogen og samarbeidet 
med Bodø kommune og Nord-
landsnett har fungert godt. 

I fjor bidro blant annet Nord-
landsnett med midler til et bar-
neskirenn som plaster på såret 
for de stengte løypene. 

gladmelding
Nordlandsnett understreker at 

Lena og Lisa (16) frykter at nok en vinter blir berørt: 

Fortviler over gravearbeid i turløypene

Mye grAviNg: Mellom gravemaskiner, sanddunger og hull løper 
Lena Elveos Kjelstrup (16) og Lisa Otterlei Sande (16) intervaller.
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forskjeller: Norske dagligvarer opplever store forskjeller i 
innkjøpspriser.  illustrAsjoNsfoto

Norske dagligvarekjeder 
opplever fremdeles store 
forskjeller i innkjøpspri-
ser, viser en fersk under-
søkelse fra Konkurranse-
tilsynet.
oslo: Konkurransetilsynet 
har undersøkt forskjellene i 
norske dagligvarekjeders inn-
kjøpspriser for 2018 og 2019. I 
likhet med fjorårets kartleg-

ging av 2017-tall, viser funne-
ne fremdeles en betydelig va-
riasjon mellom leverandørene 
i hvor ulike betingelser som gis 
til dagligvareaktørene.
 – Forskjellene i innkjøpspri-
ser er fortsatt betydelige for 
noen leverandører, sier leder 
for Prosjekt Dagligvare Sigurd 
Birkeland i Konkurransetilsy-
net i en pressemelding.

– I tillegg ser vi at det er rela-

tivt stor variasjon fra år til år 
for den enkelte leverandør. 
For noen leverandører er end-
ringene fra 2017 til 2019 store, 
legger han til.

Det er de samme 16 leveran-
dørene som er undersøkt, og 
tilsynet følger opp samtlige for 
å finne ut mer om årsaker til 
forskjellene.

 (NtB)

store forskjeller for kjedene

Lena og Lisa (16) frykter at nok en vinter blir berørt: 

fortviler over gravearbeid i turløypene

PoPulær løyPe: Det er ikke bare Lisa og Lena som bruker stien i Humørløypa ofte. En rekke brukergrupper er berørte mens gravearbeidet pågår.  
 Begge foto: kjetil r. ANdA

de forstår bekymringen til ski-
løperne. Prosjektleder Trygve-
Bent Johansen sier man gjorde 
sitt ytterste for å legge om løy-
pa i fjor vinter slik at det var 
mulig å gå mellom vanntårnet 
og Bestemorenga, men at det 
ikke lot seg gjøre. 

Han kan imidlertid berolige 
og si at arbeidet med å legge ka-

belen nå er inne i sin siste fase.
– Deretter er det bare å tette 

igjen hullene og skøyte kablene 
som er lagt fra før. Det skal være 
strøm på linja før vi tar julefe-
rie.

Og:
– Skiløypene skal være åpne 

hele vinteren, forsikrer han.
Bodø kommune skal angive-

lig ha fått flere spørsmål fra 
spente skiløpere om løypene 
vil være tilgjengelige til vinte-
ren. 

– Det blir nok noe pussing og 
oppriving til våren igjen, men 
det skal ikke være til noe hin-
der, påpeker Johansen. 

Han forsikrer også om at løy-
pene vil få enda bedre underlag 

når alt er ferdig, i tillegg til at de 
blir bredere. 

– Bodø kommune har også 
kjøpt seg en bredere tråkke-
maskin, så det blir veldig bra til 
slutt, forsikrer han.

– Men hvorfor har dette tatt 
så lang tid?

– Årsaken ligger i at det ble 
avdekket mer fjell enn det som 

var antydet. Derfor ble det mer 
sprenging og uttak av fjell der 
kabelen skulle ligge. 

Kabelen skal nemlig ligge 90 
cm ned i bakken. Nordlands-
nett har ved siden av å støtte 
skimiljøet med midler, også bi-
stått Bodømarkas venner med å 
finne alternative stier i det ak-
tuelle området.


