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De tre er igang med å fullføre
anleggsvegen som skal sikre ei
rask og effektiv oppbygning av
den etterlengtede fiskerihavna på
Maurnes. Fiskerihavn ved Maur-
nesodden med plass til opptil 100
båter, deriblant sjarkplasser, er
tenkt ferdigstilt til 1995, dersom
Kystverket og Sortland kommune
er istand til å bevilge de 1,8 milli-
onene som kreves for at Maurnes
Fiske- og småbåtforening skal
kunne fullføre prosjektet, opply-
ser Kurt Bjerklund.

Men også på Liland, nabobyg-
da, er det laget småbåthavn. I
l6pet av sommeren er den helt
ferdig. Det kan vel være behov
for båtplasser ved Maurnes og
Liland, men med både fiskeri-
havnprosjektet og småbåthavn-
prosjektet vil det bli godt over
100 kaiplasser. Antall båter; 30-
40...

Det er en aldri så liten bygdes-
trid som har oppstått mellom
Maurnes og Liland nå. Are Høve i
Liland og Omegn Båtlag sier til
Bladet Vesterålen at man ikke
orket å vente lenger på gigantpro-
sjektet som aldri kommer. - Der-
for valgte vi å bygge ei småbåt-
havn som dekker behovet, fØr at
alt kokte bort i kåI, sier H6ve som
forteller at Liland og Omegn Båt-
lag har 100 prosent stØtte fra fol-
ket i Eibukta og nesten inn til
Maurnes. Høve sier vidère: - Alle
signalerjeg har fått tyder på at det
ikke blir noen fiskerihavn på
Maurnes i det hele tatt.

Men Kurt Bjerklund og flere
med ham, har ikke gitt opp håpet:

- Det vil være rart om kommu-
nen velger å gå bort fra sine egne
planer fordi man har fått ei små-
båthavn på Liland som langtfra
dekker behovet. Vi har registrert
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Ønsker man to båthavner ved Maurïes?
SORTLAND: - Det er synd at
bygda ikke har kunnet samle
seg om fiskerihavnprosjektet,
sier Kurt Bjerklund, Tormod
Nilsen og Oddvar Rasmussen
som jobber dugnad for fiske-
rihavna på Maurnes.
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Kurt Bj_erklund, Tormod Nilse-n og Oddvar \asmusse-n håper alle godg krefter vil forene seg for fiskerihavnprosjektet på Maurnes. I lþpet av som-
meren/hgsten avgiQr Kystverket om man vil inn med 1,2 millioner i det <langtidsprogrammerte" havneprÒsjeictet.(Fbto: Morten U*eøy¡

at Liland og Omegn Båtlag har ønske så langt tilbake, hevder nes og Lilands båtentusiaster.' ter rådmannens uttalelse som
søkt Sortland kommune ^-om Bjetlund. Willy Bowitz sier til Bladet Ves- betryggende.
325.000 lil tllt privatg småbåt- 

_- 
Betyrdette at dere er sinte for terålen at man skiller klart mel- e3t-t tøpet av høsren er det for-

havnp.rosjekt. Dersom disse peng- at Liland har bygd sin egen små- lom det offentlig/private fiskeri- ventet at Kystverket skal svare på
ene gis, frykter vi at dette går uto- båthavn? havnprosjektet, og det private sØknad om 1,2 millioner kronèr
ver fiskerihavnprosjektet som er . --Vi synes det er-synd at bygd3 havnèprosjektet_på Liland.- til fiskerihavnprosjektet på Maur-
et langt yikligerg næringsmessig skal være lplittet. -pet b9s1e h1d

Eosjgkt for_bygda, sier leder Kurt de vært å forene alle-gode krefter søkt om penger til- sin smãbåt- nes og Omegn Båtlag îit ve¿
Bje^r-klu_nd i. Maurnes Fiske- og o.q ett prqsjekt -fiskerihavnpro- þavg og det fq vi ta stilling til. positiù svar Tra Kystierket ytesmåbåtforening. ^ sjektet, ávslutter Bjerklund. - Jeg kan-være enig med båtenÏusi- ^OOO.OOO 

kroner hvei og ** ú-
*,?ffi*,|î,äiiËtåï:Ëå 

astene på Maurnes at det beste havna ferdig i rees." - svarer

Påtrus beskriver småbåthavna þå rkke probrem 3li*lJfidi:ßi"iå-hîTäffi flå'trJi:1"ä,i-gl;,:":iijJå
Liland som noe som har vært et Menskalmantrosortlandråd- 

-småbåthavn-vil ødêlegge for fis- medbåtforeninga,îierBowitz. 
.

Ønske i 50 år. Det er fiskerihavn mann Willy Bowitz, er det ingen kerihavna på Maurnes.
ved Maurnes som har vært et grunn til lirangel mellom Miur- Kurt Bjêrklund sier han oppfat-
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