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FOR OG OM FOLK

Ny postdoktor på
Høgskolen i Narvik

DYRT: Arbeidet med å restaurere Solplassen i Narvik etter vannlekkasjen, er begynt. Daglig leder Kirstin Leiros i
Narvik Boligstiftelse må belage seg på et omfattende arbeid.

Har begynte å rive
Arbeidet med å rive
vegger på Solplassen, er i gang.
Fritz Hansen
fritzha@fremover.no

Driftsleder John Arve Joakimsen i
Narvik Boligstiftelse, forteller at de
ikke har fått noen takst etter vannskaden sist onsdag. Det er bolig-

stiftelsen som eier Solplassen psykiatribolig. I alt 13 beboere måtte
evakueres og skaffes nytt husvære,
og Joakimsen forteller at det er en
prosess som i det store og hele har
gått på skinner.
Lekkasjen oppsto da en kopling
på et vannrør til sprinkleranlegget
hoppet av inne i ei leilighet i øverste
etasje, og vann flommet ned i det
fire etasjes høye bygget.
– Problemet er at det raskt kan

gro sopp etter en skade som dette.
Derfor har vi startet å rive vegger,
forteller Joakimsen som sier det
ikke foreligger noen endelig forklaring på hvorfor lekkasjen oppsto. – Der finnes nok noen teorier,
og røret er tatt ned og skal analyseres nærmere for å finne ut av årsaken, forklarer han.
Han regner med et omfattende og
kostbart restaureringsarbeid, men
våger ikke anta noe om prisen.

Tidekrevende å pusse opp hjemme selv
– Mange mennesker undervurderer hvor tidkrevende det er å
pusse opp og setter i gang for
mange prosjekter samtidig, sier
tømrer Kai Buer – kjent fra
TVNorge—programmet «Sinnasnekker’n». Mange boliger ser
mer ut som byggeplasser enn
hjem på grunn av påbegynte
oppussingsoppgaver som aldri
blir ferdig. Ifølge Kai Buer er dårlig planlegging og overvurdering av egne ferdigheter, gjengangere når boligeiere kommer
i denne situasjonen.
– Det er farlig å være påståe-

lig, men i mange tilfeller skorter
det på kunnskap. For mange ser
det nok enklere ut å pusse opp
enn det egentlig er. De setter i
gang og regner med å bli ferdige etter kort tid. Når prosjektet
butter, starter de med et annet,
og slik fortsetter det til de har
mange uferdige prosjekter gående samtidig.
– Folk tror oppussing og snekring er brågjort, men det er ofte
tidkrevende arbeid. Det er også
nødvendig med kunnskap og
riktig verktøy, sier han.
– Det er ikke til å komme fra

at enkelte er født med ti tommeltotter plantet midt i nevene,
fortsetter Kai Buer.
Hans beste råd når det gjelder
hjemmesnekring og oppussing,
er god planlegging.
– Noe av det viktigste er å
snakke sammen på forhånd. Bli
enige om hva som skal gjøres,
ikke minst om kostnader. Deretter kan man sette i gang med
innkjøp og arbeid, sier han.
Han mener kjøp av materialer
på salg uten å vite hva man skal
bruker dem til, er en dårlig løsning.

Vladyslav Prytula (bildet)
er ansatt som
postdoktor
ved
HiN
innenfor området homogeniseringsteori.
27-åringen
har nettopp tatt doktorgraden i
anvendt matematikk ved universitet i Castilla-La Mancha i Spania og har tidligere tatt mastergrad i matematikk og fysikk ved
samme universitet.
Han har også studert ved universitetet i Lisboa og Kharkovuniversity i Ukraina. Hans spesialfelt er innenfor homogeniseringsteori, partielle differensiallikninger og Schrödinger likninger. Prytula, opprinnelig fra Ukraina, har skaffet finansiering for
oppholdet gjennom midler fra
fondet «UCM-EEA ABEL MUNCH
Extraordinary Chair».
– Vi er svært glade for at Vladyslav valgte nettopp HiN som
vertsinstitusjon i sin postdoc.periode, sier lederen for forskningsgruppen innen homogeniseringsteori, professor Dag Lukkassen.
– Vi regner med at oppholdet
vil gi verdifulle resultater som blir
dokumentert gjennom internasjonale publikasjoner og som vil
kunne ha industrianvendelser i
Nord-Norge.

Tilbyr gratis
prøveklatring
– I samarbeid med Narvik Klatreklubb tilbyr vi i en periode gratis
prøve på klatring noen timer på
mandager og onsdager, sier Susanne Palm, driftsleder Klatreanlegg ved Friskhuset HEI i Narvik.
– Ingen forkunnskaper trenges. Du får lånt utstyr gratis og vi
stiller med sikrere, sier hun.

DAGENS TELEFON

– Håper initiativtakerne til bevaring av lokalbåten «Skogøy» lykkes. «Skogøy» har gått mellom
Narvik og Svolvær i over 30 år, og
er en del av Narviks historie.
– Vil appellere til alle gode krefter om å være med å hjelpe initiativtakerne til å bevare båten.
Lykke til, sier John Opshaug.

RUTETIDER
Tog:
Fra Narvik til Kiruna, Boden,
Luleå, Stockholm: Avg. kl 10.24
og 14.50 alle dager (SJ)
Fra Stockholm, Luleå, Boden
og Kiruna: Ank. Narvik kl. 12.40
og 16.51 alle dager (SJ)
Fly:
Narvik – Bodø
Man-fre: 08.09,15.49 og 19.35.
Lørd: 08.25 og 11.55.
Søndager: 15.50 og 21.40.
Bodø - Narvik
Man-fre: 07.15, 14.55 og 20.45.
Lørd: 07.30 og 11.00.
Søndager: 14.55 og 20.45.
Buss:
Narvik – Fauske/Bodø:
kl 07.00 og kl 16.10.
Korresponderer med tog fra Fauske til Trondheim og Oslo kl 13.00
og kl 21.45.
Ankomst Narvik fra Fauske/Bodø:
kl 13.30 og kl 23.00.
Korresponderer med tog Trondheim og Oslo kl 08.25 og kl 16.32.
Flybussen – Narvik – Evenes:
Mandag-fredag: 04.40, 08.50,
15.00*, 15.40, 17.20, 20.45,
21.35, 22.10. (*= kjører ikke tirs.)
Lørdag: 04.40, 08.50, 11.35.
Søndag: 07.10, 11.30, 14.50,
15.40, 17.10, 20.45, 22.00.
Evenes – Narvik:
Mandag-fredag: 06.15, 10.55,
17.00*, 17.40, 19.20, 22.05,
23.00, 23.35. (*= kjører ikke tirs.)
Lørdag: 06.15, 10.55, 13.35.
Søndag: 08.35, 13.30, 16.50,
17.40, 19.10, 22.05, 23.25.
Lofotenekspressen:
Daglig fra Narvik kl 09.20 og
15.10.
Nord-Norge expressen (Narvik–Tromsø)
Fra AMFI Narvik:
Man–fre: 05.20 (Helsebussen til
UNN), 12.50 og 15.30. Lør: 15.30
Søn: 12.50, 15.30 og 18.40
Fra Tromsø, Prostneset:
Man-fre: 06.15, 10.00 og 16.00
(Helsebussen fra UNN 15.20.)
Lør: 10.00 og 16.00.
Søn: 10.00, 16.00 og 19.00.

MALMSKIPINGA
I kai: Fitnes
På havna: Regena N
Ventende: 17/9 Stella, og Tai
Progress.

KONTAKT OSS
Dagens SMS: Send en SMS med
kodeordFOmening<din mening>
til 2005. Tjenesten koster kr 3,- pr
melding.
Dagens MMS: Har du et bilde du
vil dele med Fremovers lesere?
Send en MMS med kodeord
FObilde<billedtekst> til 2005.
Bilder under «Dagens MMS» honoreres ikke. Tjenesten koster kr
3,- pr melding.
Dagens telefon: 76 95 00 00
E-post: redaksjon@fremover.no

Vi krakket Taco-markedet med 20-50%!
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VI TAR FORBEHOLD OM MIDLERTIDIG UTSOLGT OG TRYKKFEIL.
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