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Renere drikkevann med svamp
RENSER
VANNLEDNING:
Driftsoperatørene
Terje Eilertsen
(nærmest) og Odd
Arne Nyborg hadde ansvaret for å
sende inn svamppluggene i vannledningsnettet. Enkelte steder var
rørnettet sterkt
preget av tidens
tann, og der måtte
vi kjøre flere
runder med
svamp, sier
Eilertsen.
(Foto: Per-Helge
Berg)

Med disse svamp-pluggene blir vannledningsnettet i Narvik renset
for å gi byens innbyggere en bedre vann
kvalitet.
– Helt utrolig. Forskjellen før
og etter rensing er enorm, sier
Terje Eilertsen som er driftsoperatør på vann i Narvik kommune.
Renseutstyret er nyanskaffet
og består av en pluggmatervogn
og en luftkompressor med aggregat. I denne uken ble utsty-

ret tatt i bruk i forbindelse med
kurs og opplæring av mannskapene ved VAR-seksjonen i kommunen.
SJU KILOMETER
– På vel tre dager har vi renset
cirka sju kilometer av vannledningsnettet på Storholtet og
Framnes, forteller Terje Eilertsen.
På Framnes er det i beboerne i
Framnesveien, Malmveien, Arbeiderveien, Magnus Bergs
gate, Øvreveien og Flyplassveien som nå kan nyte en bedre
vannkvalitet.
Under renseprosessen ble

vannet til privatabonnentene
stengt av, riktignok sonevis.
– Det vi gjør er at vi sender inn
svamplugger gjennom rørnettet
i hver sone ved hjelp av luft og
vann. I enkelte soner var ledningsnettet tydelig preget av tidens tann, og der måtte vi kjøre
ekstra runder med svampplugger før vi var fornøyd. Målet er
jo å gi byens innbyggere en bedre vannkvalitet, sier Terje Eilertsen.

Eilertsen og hans kolleger har
gjort
– De har gjort en kjempejobb.
Nå skal vi ta en evaluering før
vi lager en plan for videre framdrift. Målet er rense vannledningsnettet i hele byen. For øvrig må vi bare beklage at
enkelte abonnenter ble uten
vann lenger enn planlagt, dette
fordi vi støtte på uforutsette
ting, sier Hanne Enevoldsen.

HELE BYEN
Avdelingsingeniør
Hanne
Enevoldsen ved VAR-seksjonen
skamroser arbeidet som Terje

perbe@fremover.no
Tlf 76 95 00 68

PER-HELGE BERG

Studiebesøk fra topp-universitet
Studenter og lærere ved Chalmers Universitet i
Gøteborg var i Narvik på studiebesøk fra 15.-18.
mai. – Det er en ære å undervise studenter ved
Chalmers universitet i matematikk. Det er et av
de mest prestisjetunge universitetene i Skandinavia, sier professor Dag Lukkassen ved
Høgskolen i Narvik.
Chalmers Universitet startet
sist høst et ett og et halvårig
studium i teknisk matematikk.
Det er et internasjonalt masterprogram med studenter fra
Filipinene, Kina, Kenya, Bosnia,
Sverige og Norge. Universitetet
har 6.000 studenter og 4.000 ansatte. Dette er et svært prestisjefylt universitet, hvor det er
høye opptakskrav.
Dosent Nils Svanstedt ved
Chalmers Universitet er direktør for studieprogrammet. Han
har samarbeidet med miljøet
innenfor homogeniseringsteori
ved Høgskolen i Narvik i minst
ti år. Svanstedt er en kapasitet
innenfor området.
– Vi har en egen forskningsgruppe innenfor homogeniseringsteori i Narvik, og vi er stolt
over at miljøet her begynner å
vekke interesse også internasjonalt, sier Lukkassen og førsteamanuensis Annette Meidell.

De sju studentene som besøkte
Narvik har bakgrunn som ingeniører, og har talent og interesse
for matematikk. Det de lærer er
å anvende matematikk innenfor
ingeniøryrket. I Narvik har fagmiljøet et dagseminar for studentene.
– HiN har en unik kompetanse
som passet godt inn i utdanningen vår, skryter Svanstedt.
Høgskolen har også vist fram
sitt nye visualiseringssenter, og
Svanstedt er imponert over det.
I Skandinavia er det Chalmers,
Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Luleå som har høyest kompetanse innenfor homogeniseringsteori.
Homogeniseringsteori er en matematisk beskrivelse av komplekse mikrostrukturer. En kompleks mikrostruktur er for
eksempel moderne fyllmateriale
for tenner.
Gjestene fra Chalmers Univer-

FØLTE SEG
TRUET PÅ LIVET
EVENES: En av betjeningen på
ICA Sparmat i Bogen følte seg
truet på livet da en russisk
asylsøker mistet besinnelsen
onsdag ettermiddag. Innehaver
Steinar Michaelsen sier til
Fremover at det hele begynte
da det viste seg at en pakke som
russeren skulle sende ut av landet var for tung. – Pakken veide
21,5 kilo og var dermed for
tung. Russeren tok pakken over
hodet og slengte den i disken,
sier Michaelsen. Han forteller
videre at en av hans ansatte
brast i gråt, og at politiet ble tilkalt. Da politiet ankom hadde
imidlertid russeren roet seg, og
hadde fått hjelp til å pakke om
postpakken.

NYTT PROSTIRÅD I OFOTEN
I løpet av våren har det vært
valg av nytt prostiråd i Ofoten
prosti for perioden 2002-2005.
I rådet sitter: Ingvar Hindenes, prost i Ofoten, Idar Danielsen, Evenes (representant for
de legkirkelig ansatte), Bjørn
Ivar Hammervold, Ankenes (representant for prestene), Grete
Lise Ludvigsen, Narvik, Randi
Rensaa, Ankenes, Solveig
Sande, Lødingen, Kjell Inge
Mentzen, Ballangen, Svein Nilsen, Evenes, Eilif Hansen,
Tjeldsund og Torild Nilsen,
Kjøpsvik.

ABISKO
TIL BJERKVIK
Ordfører Brynjulf Hansen i
Evenes er langt fra negativ til
at Narvik nå ønsker medlemskap, og vil flyttes til nabolandet i Sverige.
– Så flott! Ja, kjempefint! Da
kommer Abisko til Bjerkvik
også får vi en tollstasjon på
Herjangsfjellet - i Evenes, er
ordførerens umiddelbare kommentar til stuntet fra formannskapet i Narvik. `Det vi ikke
fikk spurt evenesordføreren om
- og som han sikkert likevel
hadde vridd seg unna med politisk retorikk - er om han som
senterpartis, bonde og EU-motstander ønsket seg Abisko til
Bjerkvik for å få kortere vei til
de rimelige jordbruksvarene
som Sverige kan tilby…

SKJØT MOT
FOTGJENGERE

STUDIEBESØK: Studenter og lærere ved Chalmers Universitet i
Göteborg var i Narvik fra 15.-18. mai på studiebesøk. Fra venstre:
professor Dag Lukkassen (HiN). Bak han står førsteamanuensis Annette Meidell. Midt bakerst er koordinator for studiet ved Chalmers
Universitet Ann Britt Karlsson. Til høyre står dosent og direktør for
programmet ved Chalmers Nils Svanstedt og førsteamanuensis ved
HiN Arne Lakså. De øvrige på bildet er studenter ved Chalmers.
(Foto: Robin André Knudsen)
sitetet fikk også være med på
17. mai-feiringen.
– Faktisk er det tredje gang
jeg er med å feirer 17. mai. En
gang før har jeg gått i tog i Nar-

vik og viftet med det norske
flagget, forteller Svanstedt.
ANN-KRISTIN HANSSEN
annha@fremover.no
Tlf 76 95 00 69

En 21 år gammel mann er siktet for forsøk på legemsbeskadigelse etter at han skjøt mot
flere fotgjengere med luftpistol i
Oslo natt til mandag.
21-åringen skal sammen to
andre personer ha kjørt rundt i
bil i Oslo sentrum og skutt med
luftpistol. En mann ble truffet i
Kongens gate, men ble ikke skadet. Flere personer skal ha følt
situasjonen som svært dramatisk.
Kort tid etter episoden ble to
av de tre mennene pågrepet av
politiet, mens den siktede 21åringen hadde stukket av. Han
ble noe senere pågrepet av politiet i et av regjeringsbyggene i
Oslo. (ANB)
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