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Kulturprosjekt

Maurnes

i Lødingen

<Fiskerihavn
er et luftslott>

L6dingen

vil jobbe for at det

planlagte los- og telemusèet skal
realiseres som en bit av Landsdelsutvalgets kulturprosjekt. -Det
åpner muligheten for å få betydelig ekstern støtte. Kommunestyret

har gitt kultursjef og rådmann
fullmakt til å avtale og godkjenne
en eventuell prosjektkontrakr
mellom kommunen og Lands.

delsutvalget.

Reguleringsplan
for Kåringen
til privat reguleringsplan for Kåringen, ble onsdag
Forslaget

godkjent av Lgdingen kommunestyre. Det forutsettes at minste
avstand mellom reinslakteriet og
nærmeste hytte skal være 50 meter, og at eier, fester eller bruker
av slakteriet besgrger vedlikehold

o
o

SORTLAI\D: - Havna på Liland sto klar tit bruk i vãn, og
17 båteiere har nå sin farkosi
liggende hos oss. Deriblant
fem yrkesaktive fiskere. Her
finnes muligheter for å få ei
fiskerihavnløsning, og Sortland bør se på Lilandhavna
med nye øyne framfor å tviholde på <<Iuftslott-planene>>
på Maurnes, mener Geir
Halvo¡sen og Ole Bjørn Lien
i Liland og Omegn Båtlag.
MORTEN VIKEBY
De to mener Sortland kommu-

av gjerdene.

ne

i

fiskerihavnsp/rsmålet bør

gjØre sine vurderingÞr ut fra hva

Skatteavsetning
i Lødingen
I LPdingen ser skatteinngangen ut

til å bli hgyere enn forventet.

Nå
har kommunestyret bestemt at at
disse pengene skal avsettes til et
eget skattereguleringsfond, for å
mØte seinere svigninger kom.
munens inntekter. Inntil 1.5 millioner kroner regner man dermed
med å få i reserve. - Det er vanskelig å gå inn for dette forslaget,
når vi vet hvilket budsjett vi skal
behandle på møtet i desember, sa
Eirik Eriksen (Ap), som like fullt
var med på å gjøre vedtaket en-

i

stemmig.

er planlagt. Og vi har betydelige
utvidelsesmuligheter når det gjelder kaiplasser, poengterer de to.

- Ikke

det samme

i båtforeninga
på Maurnes sier i en kommentar
til oppfordringa fra Lien og HalvKurt Bjerklund

orsen at havna på Liland aldri vil
kunne bli det samme som den fiskerihavn man planlegger på
Maurnes. Han forventer nå at

Sortland kommune står fast ved
sine egne planer. - At noen av fiskerne som står som medlem hos
oss, legger båten sin på Liland,
får bli deres sak. Folk får selvsagt
gjøre som de selv vil, og det er
klart at rnan trenger midlertidige
kaiplasser, sier Kurt Bjerklund.

stedets fiskere faktisk foretar seg.

-

Dersom Sortland kommune

vil

trjelpe fiskerinæringa, er det på
høy tid å vurdere Liland som et
aktuelt alternativ som fiskerihavn, mener Lien og Halvorsen.
- For fiskerne her i bygda er
den båthavna vi har bygd god nok

til at de legger båtene sine her. Vi
innrØmmer at båthavna ikke tilfredsstiller behovet fullt ut, men
det har ât g¡gre med at Liland og
Omegn båtlag har bygget etter
pengeboka. Med en kommunal
innsats ville vi få realisert planer
om vann, strøm og slip til havna.
Også mudring slik at havna blir
to meter dyp på laveste vannstand

OIe Bjørn Lien og Geir Halvori Liland og Omegn Båtlag
mener Sortlønd kommune må se

sen

med <nye þyne>

i spprsmålet

pengebevilgninger

om

båthavn. ( Foto : Morten Vkeby )

til

