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nen selv gikk inn. Med én stem-
mes overvekt vedtok kommune-
styret - to ganger - å bygge ut på
egenhånd, ved hjelp av kommur
nale midler. Hill-Marta Solberg
lovte, og kommunestyret holdt,
også etter at Solberg hadde forlatt

SORTLAND: De var i start-
gropa, anleggsarbeiderne på
Maurnes. Nå må de vente.

ordfgrerposten.
Med i denne pakkelgsninga

var imidlertid at Kvstverket skul-
le stå for sjøsida'og utføre <et
mindre mudringsarbeid>. Fjer-
ninga av 5.480 kubikkmeter mas-
se fra havneområdet skulle være

Bowitz til Bladet Vesterålen.
Bowitz regner med å få i stand

etmøte med Kystverket i løpet av
de nærmeste to-tre ukene hvor
kommunen kan diskutere denne
saka. Før det må kommunen gå
igjennom sine egne kalþler på
nytt.

- Tror du Kystverket tar feil?
- Det vil jeg ikke ha sagt. Men

vi må se næÍnere på hva vi byg-
ger tallene våre på før vi møter
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Kystverkets bidrag til prosjektet.
Johnsen har bare én karakteris-

tikk av kommunens kostnadskal-
kyle: - Urealistisk lavt, skriver
han.

antyder, ville Kystverket sett po-
sitivt på ä, uÍføre de omsøkte ar-
beider. Kystverket har imidlenid
ikke midler på budsjettet til å ut-
føre arbeider i den størrelsesor-
den det her er snakk om, skriver
Johnsen.

Med andre ord: Kystverket kan
gjgre jobben. Dersom kommunen
klarer å overbevise Johnsen om at
han tar feil.

Det kan bli en vanskelig opp-
gave for kommunen.

Evige problemer
Havneprosjektet på Maurnes

har de siste arene gått en rein
spissrotgang i offentlige råd og
utvalg. Tross seigpininga; pro-
sjektet er fortsatt i live.

Kystverket ga for flere år siden
klar beskjed om at etaten ikke vil-
le prioritere saka på mange,
mange år. Da var det at kommu-

Tror ikke på Sortlands regnestykke
Ny usikkerhet rundtfiskcrihavnu på Maurnes
SORTLAND: Mudringa.av
planlagte Maurnes fiskeri- og
småbåthavn blir fire ganger
så dyrt som Sortland kom-
mune oppgir.

DAGERLANDSEN

Det hevder distriktssjef Ove
Johnsen i Kystverket, Kabelvåg.
Prisgkninga gør at Kystverket på
nytt vender tommelen ned for
prosjektet.

I sin søknad skrev kommunen
at jobben vil koste 137.000 kro-
ner. Kystverket sier 500.000-
600.000 kroner.

For dyrt
- Etter våre anslag vil mud-

ringa komme på mellom 500.000
og 600.000 kroner. Dersom mu-
dringskostnadene hadde ligget i
den stØrrelsesorden kommunen

- Vi kan ikke sette igang fgr
saka er avklart. Svaret fra Kyst-
verket innebærer jo at forutset-
ninga i kommunestyrevedtaket
ikke holder. sier rådmann Willy

dem. Dersom vi på dette m6tet
kommer fram til en avklaring,
kan vi starte opp umiddelbarÍ, et-
terpå, hvilket vil si at prosjektet
nå i første omgang blir utsatt to-
tre uker. Kommer vi ikke til noen
avklaring. kan utsettelsen i verste
fall bli noe lenger.

- Kan dette i verste fall bety at
prosjektet ikke blir realisert?

- Det vil jeg ikke kommentere.

Mann i
arresten
HADSEL: En mann utenbygds
fra laget i helga tumulter på et
overnattingssted i Hadsel. Ved-
kommende ønsket ikke å innrette
seg og var til sjenanse for andre.
Dermed ble politiet tilkalt, og
mannen måtte heller tilbringe nat-
ta i arresten.
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- Betyr utsettelse av prosjektet
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