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Februar: En forskergruppe fra NTNU og Sintef var på en grundig berfaring på
Bekkevold i Tosen for å avdekke årsaken til raset som stengte fylkesveien i Tosen
sommeren 2017. Gruppa konkluderte høsten 2018 med at Helgeland Kraft
sannsynligvis hadde utløst raset. Foto: Bård Pedersen

Januar: Under en pressekonferanse 5. januar offentliggjorde daværende
næringsminister Monica Mæland og registerdirektør Lars Peder Brekk at
Brønnøysundregistrenes nybygg skal leveres av Søren Nielsen. Foto: Simon
Aldra

Mars Elling Jøraholmen og Tommy Horn kjempet tappert i forsvar for BIL
hjemme mot erkerival Sandnessjøen IL. BIL gjorde en god jobb defensivt i store
deler av kampen, men tapte likevel 21-29. Foto: Bård Pedersen

Mai: Olav Rune Ertzeid var en av seks personer som fortalte sine opplevelser fra
Torghattenulykken i 1988 i avisas reportasje som markerte at det var 30 år siden
ulykken. Bildet vant «Årets blinkskudd» i Helgeland og Salten Journalistlag. 
Foto: Simon Aldra

April: Bjarne Brøndbo og sønnen Anders Greftegreff var på plass fra Bil1Din for
å åpne sitt nye satelittmottak for bilvrak ved SHMIL i Brønnøysund. Foto: Bård
Pedersen

Juni: Nyvalgt styremedlem i Norges Bondelag, Merethe Sund fra Sømna, var
ukens gjest i BA. Foto: Einar Lohne Bjøru

2018 på Sør-Helg
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Juli: Det ble ikke verdens flotteste sommer i 2018 heller på Sør-Helgeland, men
noen flotte sommerdager med opp mot 30 varmegrader ble det. Her benytter
Emilian Haugan, Emma Rønning og Elias Rønning muligheten til å bade i sjøen i
Kvennvika. Foto: Marthe K. Nordhuus

September: Den ofisielle åpningen av Salhushallen sammenfalt med
Blime-dagen, så elevene stemte i og danset til Blime-sangen. Foto: Jøran Horn

November: To personbiler havnet i en front mot front-kollisjon på Skogmo.
Én person ble alvorlig skadet. Et innbyggerinitiativ i etterkant av ulykken førte
til at kommunestyret i Brønnøy i desember bevilget penger til sikring av veien.
Foto: Bård Pedersen

August: De 15 første elevene på Havbruksakademiet hadde sin første skoledag
på Toft. Alle ble med videre inn på andre semester. Foto: Bente Milde

Oktober: Innbyggerne i Sømna slo fysisk ring rundt tannklinikken sin, som
fylkestinget vedtok å legge ned. Så langt har innbyggerinitiativet ikke ført fram.
Foto: Norma Moen

Desember: Helgelandssykehusets innleide, eksterne ressursgruppe
konkluderte med at Helgeland i framtiden bør ha ett, stort sykehus - på Mo i
Rana. Etter dette eksploderte debatten om sykehuslokalisering, blant annet ved
at over 4.000 mennesker gikk i fakkeltog til støtte for sykehuset i Sandnessjøen.
Foto: Simon Aldra

elgeland i bilder


