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Programmet er spekket med
spennende tema og innledere,
ifølge rektor for Havbruksakade-
miet AlexanderHalsen.

Variert program
KvarøyFiskeoppdrett AS

Ledelsen i suksessbedriften
Kvarøy kommer og forteller
hvordan de jobber med fokus på
bærekraft. Slagordet deres er
«Bare ren laks», og familiebedrif-
ten sier de er svært opptatt av å
gjøre ting skikkelig.

Are Brekk og Paul Ingvar Dek-
kerhus,Moen-gruppen

AndreaNogva, InnovArena
Rørvikmiljøet stiller med top-

pledelsen i Moen-gruppen, ver-
dens største leverandør av ar-
beidsfartøyer til havbruksindus-
trien. Både Are Brekk, konsern-
leder i Moen-Gruppen og Paul
Ingvar Dekkerhus, adm.direktør
i Moen Verft kommer, og skal
sammen med lederen i InnovA-
rena, Andrea Nogva fortelle
hvordan de klarer å samarbeide
så godt påRørvik.

Audun Iversen, forsker i Nofi-
ma

Fra matforskningsinstituttet
Nofima i Tromsø kommer forsk-
erAudun Iversen.Hanhar jobbet
mye med verdiskapinga i hav-
bruket.
– Vi er spent på hva han har

funnetut omvår regionog lokale
ringvirkninger, sierHalsen.
Kristian Warholm, Sømna

BiogassGårdsdrift SA
Det er ikke bare tilreisende

som får taletid på Campus BLÅ-
konferansen. Nytilsatt prosjek-
tleder for biogass-satsinga i
Sømna, Kristian Warholm, for-
teller om planene deres og hvor-
dan bæsj kan forvandles til bæ-
rekraft.

Haakon Lund, salgsleder i
BlueGrove
Lund spør om fisken faktisk

kan snakke. Selskapet jobber
med avanserte tekniske løsnin-
ger for å skape mer bærekraft i

havbruket.

På tide
Alexander Halsen forteller at
konferansen er inspirert av ha-
vet.

– Vi ønsker å skape en lokal
arena for alle som er inspirert av
havet, enten det er havbruks-
folk, leverandører, politikere ell-
er andre somer interessert i nær-
inga, sierHalsen.
– Dette er en konferanse

mange har venta på, så det er
helt klart på tidemed en blå kon-
feranse på Sør-Helgeland. Så
langt har responsen vært god, og
plassene begynner å fylles opp.

martine@banett.no

Tidenes første utgave av ny konferanse

Rikholdigprogram
Historiens første havbrukskonferanse på Toft
nærmer seg. 11. november kommer flere profiler
innenfor havbruksnæringen for å tilby et
spennende program.

Heere i full gang, i samarbeid
med bibliotekets daglige leder,
BjørgHeleneAndorsen.

Lagermøteplass
– Det er helt i tiden at bibliote-
kene mer og mer skal gjøres om
til en møteplass, og ikke bare til
en oppstilling slik det har vært til
nå, forklarer BjørgHelene.

– Til sammen kan vi lage en
levende møteplass. Vi kan få
flere ressurser til forskjellige ar-
rangement enn om vi sitter på
hver vår kant, mener Bjørg He-
lene, som i vår flyttet fra Oslo og

VEVELSTAD
GRETAKARLSEN

Alt har ikke kommet helt på
plass etter at Frivilligsentralen
flyttet fra sinemangeårige lokal-
er nede ved Coopkaia i Vevel-
stad, til biblioteket som ligger i
Albrukshuset.
Diskusjonen om hva som var

de mest egnede lokaliteten for
Frivilligsentralen gikk hett for
seg både på nett og i kommunes-
tyret. Men valget ble tatt, og nå
er en ny tilværelse for Frivillig-
sentralen og dens leder Michelle

hjem til Vevelstad og jobb i bibli-
oteket.

Får større plass
Michelle Heere, som har vært
leder for Frivilligsentralen i
mange år, sier seg enig i det Bjørg
Helene uttrykker.

– Tror vi kan få det koselig og
få til mange nye aktiviteter i lag.
Etter hvert som alt kommer i or-
den får jeg mye større plass enn
jeg hadde i de gamle lokalene.
Det vil for eksempel bli et eget
hjørnehvor bruktbutikkenKosta
Nada skal holde til, og vi får også
et eget lite rom for oppbevaring
av utleieutstyr, så det blir bra,
sierMichelle.

Frivilligsentralen har opp
gjennomårenehatt stor aktivitet
og hatt en fingermed i spillet når
det gjeldermesteparten avde til-
stelninger og aktiviteter som har
vært. Michelle mener at det

kommer de til å fortsette med og
kanskje få til nye aktiviteter.
– Det som er nærmest rundt

hjørnet er ideen om å starte med
spillekvelder og likeså jevnlig se-
niornett, sier de to engasjerte da-
menenesten i kor.
Skranken skal flyttes til inn-

gangspartiet, og foajeen, eller

hovedinngangen som det er
mest kjent som, kan fungere som
et stedhvor folk kanmøtes og et-
ter hvert benyttes til mindre ar-
rangementer.

desk@banett.no
41689000

Frivilligsentralen og biblioteket trives sammen

BjørgHeleneAndorsenogMichelleHeerehar troenpå et godt
samarbeid.Foto:GretaKarlsen

Etter en litt turbulent forhistorie angående
nye lokaler til Frivilligsentralen forsøker de nå
sammenmedbiblioteket å skape en ny
møteplass for folk i bygda.

BRØNNØYSUND
SIMONALDRA

Ombrønnøyværinger skal
få lov til å bestille øl på
nettet skapte debatt da fikk
driftsutvalg I tirsdag be-
handlet en søknad omsalgs-
bevilling fra det oslobaserte
firmaet LokalbryggASpå
bordet.

Skalman selge alkohol fra
nettet til innbyggerne i en
kommunemåmanha be-
villing fra kundens kom-
mune, og sist saken var
oppe ble bevilling avvist
fordi kommunens alkohol-
politiske retningslinjer kom
i veien. Tirsdag var den
hindringen borte,mednye
retningslinjer, og kommu-
nedirektørenhaddederfor
innstilt på å godkjenne
søknaden. Bevillingen
gjelder for fire år omgan-
gen.

Det oppsto en raskmis-
forståelse omselve utlever-
ingen,mendet er altså ikke
slik at Posten kjører ut va-
rene til kunden, kundenmå
selv hente varene på posten,
i praksis post i butikk, og
manmå legitimere seg.
SVs Liv Sollimarkerte seg

tidlig somskeptisk, og etter
hvert klarmotstander.

— Jeg forstår ikke behovet
nårmankan gå i butikk og
det er utroligmange forsk-
jellige øl, polet også. Jeg ser
på tilbudet somdel av at jo
mer tilbud, jomer imøte-
kommerman etterspørse-
len, sa Solli.
RuneMoe (H) var svært

uenigmed Solli.
— Jeg ser Liv sier det ikke

er behov. Det er ikke opp til
oss. De prøver å drive nær-
ing, så lenge de driver innen
retningslinjene for salg bør
ikke vi bestemmenoe an-
net, sa han.
ApsGjøranEngen sa seg

enig, ogmente demed
problemer neppe kjøpte
dyrtmikroøl på nettet.

LokalbryggAS fikk serv-
eringsbevillingmot Liv
Sollis stemme.

simon@banett.no
48514196

Uenige om ølsak


