EXTRA LAVE PRISER
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35
FørPrIS 53,00

SkREIkAkER

Lofoten, 300 gr. (Pr. kg 116,76)

{ løssalg 30,{ årgang 114

39

Eksklusivt

i Extra!

FørPrIS 49,90

ToRSk HoLLAndAISE

Lofoten, 270 gr. (Pr. kg. 144,44)

Forbehold om utsolgt og trykkfeil.
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Praktbygg til 360 millioner innflytningsklart:

– akkurat det
vi ønsket oss
Fire uker på overtid kan seksjonseierne
endelig kalle seg for herre i eget hus.

	

side 2 og 3

Ballangen har vært uten A-lag siden 2012 - Nå satser de på ny:

– Vi håper at fotballfeberen
sprer seg videre
side 20 og 21
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Telefon: 76 95 00 00

E-post: redaksjon@fremover.no

Fremover

Tips: 76 95 00 57

– Har fått det
– Vi har fått det praktbygget vi ønsket oss.
Det fastslår Roger
Bergersen i Forte
Narvik. Arbeidet med
å ta over Det fjerde
hjørnet er i gang.
Fritz Hansen

fritzha@fremover.no

Det betyr at seksjonseierne
snart kan regne seg som herrer i
eget hus, og snart begynner
innflyttingen i det Bergersen
kaller et kunnskaps- og kulturhus.

– Utfordrende
Største leietaker er Narviksenteret som skal disponere 3.000
kvadratmeter til krigsmuseum
fra gatenivå og to etasjer ned.
I foajeen møtes museet og biblioteket i en felles resepsjon
der også Visit Narvik får sine lokaler.
Sparebanken Narvik disponerer en stor del av andre etasje, mens den tredje foreløpig
venter på leietaker.
– Det har vært et utfordrende
og komplisert prosjekt, er beskrivelsen fra prosjektleder for
entreprenøren Bjørn Bygg, Kurt
Barosen.
– Logistikkmessig har det
også vært utfordrende å bygge i
et tungt trafikkert bysentrum.
Bygget var planlagt ferdig i
slutten av januar. Fire uker på
overtid sier uansett Narvik Fortes prosjektleder, Valdemar Johansen fra selskapet Laksaa AS,
sier seg fornøyd med resultatet.

Åpnes
Byggekontrakt ble signert 25.
juni i 2014, og de tre sier seg tilfreds med at allerede nå står
Narviks nye praktbygg innflyttingsklart.
Det har i alt 8.500 kvadratmeter gulvflate og har en prislapp på 360 millioner kroner, og
Bergersen opplyser – i rollen
som prosjektansvarlig – at de
har holdt seg innenfor budsjettrammene.
Etter en innflyttingsperiode
på en måned, skal bygget offisielt åpnes 7. april.
Det vil gjenstå en del arbeider
utenfor, men arealene utenfor
vil bli åpnet for bruk litt etter
litt, opplyser de.

– SE DET LYSET: Det er Narviksenteret som skal disponere de største arealene i Det fjerde hjørnet. Krigsmuseet vil legge beslag på 3.000 kvadratmeter, og har f
de, men alt er i henhold til arkitektens tegninger, er meldingen fra de involverte. Kurt Barosen (t.v.), Valdemar Johansen og Roger Bergersen betrakter fornøyd result
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t vi ønsket

fått spektakulære lokaler å boltre seg i. – Noe av det har vært komplisert og utfordrentatet. 
Alle foto: Fritz Hansen
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journalist
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journalist

– Dette er
skremmende
Siv Jensen (Frp) får
kritikk for at hun ikke
kan tallfeste hvor mye
flyavgiften koster
staten.

STIL: Deler av biblioteket ligger på et nivå over hovedinngangen. Noe
ligger i foajeen under der bibliotek og museum møtes.

FOR ALLE: Ifølge prosjektledelsen har organisasjoner for funksjonshemmede inspisert bygget – og funnet det svært tilfredsstillende.

LEIES UT: Foreløpig vil den øverste etasjen bli leid ut. Lenger ned i bygget er det brukerne som eier selv.

– Det er skremmende at finansministeren ikke er i
nærheten av å ane hva kostnadene ved avgiften er, men
likevel insisterer på at den
skal innføres, sier Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen på Stortinget, til
Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Pollestad har fått svar på
sitt spørsmål til Siv Jensen
om hvor mye det koster staten å innføre den omstridte
flyseteavgiften.
Finansministeren svarer
blant annet at det er vanskelig å vurdere hvilke økonomiske konsekvenser flypassasjeravgiften vil få. Verken
når det gjelder usikkerheten
forbundet med Avinors inntekter, bortfall av personskatt ved oppsigelser eller merverdiavgiften hvis
aktiviteten reduseres, kan
Siv Jensen si noe spesifikt
om kostnadene.
Hun begrunner usikkerheten rundt Avinors inntekter med at det er vanskelig å
forutse hvordan flyselskapene og passasjerne vil tilpasse henholdsvis rutemønster og reisevaner.
På Pollestads spørsmål
om kostnadene for det offentlige ved tjeneste- og pasientreiser, finnes det heller
ikke noe spesifikk regnskapsinformasjon.
– Jeg merker meg at Jensen ikke legger opp til å
kompensere for eksempel
sykehus og universitets- og
høyskolesektoren.
– Da vil økte kostnader
krone for krone måtte tas
fra andre aktiviteter, mener
Pollestad.
Finansministeren skriver
også at «hvis enkelte arbeidstakere skulle miste
jobben, avhenger eventuelle
kostnader for det offentlige
om arbeidstakerne finner en
ny jobb og hvor lang tid det
tar».
Hun presiser også at avgiften er vedtatt av Stortinget uten nærmere utredning.

