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Odd Eidner og musikere
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Det skjer i Tysfjord 23. august

Tilbake på fyret

Åpent infomøte om overgrep

Hamarøy: Prest og forfatter Odd J. Eidner er
tilbake på Tranøy fyr onsdag 19. juli. Denne
gangen har han med seg flere musikere; Jostein
Steffensen, Yvonne Thomassen, Ketil Erdal og
Eva Hanssen. Sammen skal de ta publikum med
på en reise i ord og toner. Eidner skal framføre
fortellinger som blir ledsaget av variert musikk.
– Det blir en reise både i gledens og sorgens
landskap. Jeg kan love en snill stund til ettertanke og inspirasjon, sier Eidner.

Tysfjord: 23. august arrangerer
Fylkesmannen i Nordland informasjonsmøte på Árran-senteret i Tysfjord. Tema er
oppfølgingstiltak etter overgrepene i
Tysfjord. Møtet er åpent for alle.
Kommunal og moderniseringsdepartementet har bevilget 7,5 millioner kroner
over en periode på 2,5 år til oppfølgning av
forebyggende tiltak i kommunen.
Fylkesmannen har fått i oppdrag fra

departementet å koordinere oppfølgingsarbeidet i nært samarbeid med aktuelle
aktører, som kommunen, statlige myndigheter, ulike kompetansemiljøer, Sametinget og frivillige organisasjoner.
Fylkesmannen har utarbeidet et forslag
til plan for oppfølgingstiltak og inviterer
derfor til informasjonsmøte for å orientere
om arbeidet så langt. Det åpnes også for
innspill på møtet.

kandidaten
■■ Avisa Nordland vil i løpet

av sommeren presentere
de mest aktuelle
stortingskandidatene fra
Nordland før høstens valg.
■■ I dag: Synne Bjørbæk (R)
■■ Neste: Åsunn Lyngedal (Ap)

6 kjappe
Hva er Nordlands
største utfordring?

– Nordland er rikt på naturressurser og det er uhyre
viktig at disse forvaltes på en
miljømessig forsvarlig måte.

Familie: Synne Bjørbæk innrømmer at det å være politiker og småbarnsmamma ikke alltid lar seg
kombinere, men håper barna vil lære verdien av å jobbe for noe større enn seg selv. Her med sønnen Olav.

Hvordan bør Nordland
forholde seg til Troms/
Finnmark?
– Jeg er glad for at Nordland
består som eget fylke. Jeg
har lite til overs for regjeringas sentraliseringspolitikk
som blant annet har gitt seg
utslag i tvangssammenslåing av kommuner og fylker.

Hva er din hjertesak?
– Vi mangler et ekte
fredsparti på Stortinget. Et
parti som ikke vil være med
på å bruke milliarder på å
bombe land som Libya sønder og sammen, og spre død
og lidelse blant fattige mennesker.

Ditt politikeridol?

Håpefulle: Rødt kan komme til å nå sperregrensen og vil med det få flere representanter inn på
Stortinget. Da blir Jonas Gahr Støre nødt til å forholde seg til dem. Foto: Brage Aronsen

være «sytpeis»
Venstres Ida Gudding Johnsen kalte Rødt for «sytpeiser» –
best i klassen på «fiendebilder
og
elendighetsbeskrivelser».
Det tok Bjørbæk som et stort
kompliment og ga svar på tiltale: «Jeg skal inn på Stortinget for
å sette halen på grisen, for å målbære den stigende forbannelsen
og maktesløsheten mange nordlendinger føler – og så komme
med gode alternativ»

Store vyer
For selv om Rødts hjerte banker
hardest for de små, hindrer det

dem ikke i å også tenke stort.
Som representant på Nordlandsbenken, er Bjørbæk klar
på hva hun vil kjempe for – og
mot.
– Vi vil stoppe utsalget av naturressursene. Fisken, krafta og
fjordene våre tilhører folk som
bor her, ikke mektige næringslivsinteresser sørpå. Vi vil videreutvikle industrien i Rana og
resten av fylket som er basert
på billig og rein vannkraft. Når
skiftende regjeringer bygger
stadig flere eksportkabler til utlandet kan resultatet bli en be-

traktelig høyere energipris i
hele Norge med undergraving
av lokal verdiskaping der kraftverkene finnes. Rødt vil også
kjempe for at alle skal ha rett til
et likeverdig helsetilbud der de
bor, så langt det er mulig. Konsekvensen av regjeringas helsepolitikk er at sykehuset i Narvik
blir uten kirurgisk døgnberedskap. I Lofoten vil vi jobbe mot
oljeboring og for å bevare fiskeriressursene. Mens det i Bodø
bli viktig å utjevne de forskjellene vi ser i boligmarkedet.

Til Oslo

Rødt kan komme til å nå sperregrensen og vil med det få flere representanter inn på Stortinget. Da blir Jonas Gahr Støre
nødt til å forholde seg til dem Synne Bjørbæk fra Bodø inkludert. Skulle hun bli valgt inn på
tinget, vil varaordførervervet i
Bodø måtte vike. Det kan også
hende det blir nødvendig å ta
med seg familien til Oslo. Men
uansett hva som skjer, lover
hun at hjertet forblir i Nordland
og at kampen utkjempes for
Nordlands interesser.

– Jeg har stor respekt for Erling Folkvord og Jorunn
Guldbrandsen- det er to som
har brukt livet på å kjempe
for et rettferdig samfunn.

Hva er Nordlands
vakreste sted?
– Øvre Tollådal i Beiarn. Der
har jeg tilbrakt mange helger
og ferier som barn.

Ditt favorittferiested?
– Beste ferieminne er da jeg
og kusina mi Camilla farta
rundt og besøkte familie på
Vestlandet et par sommerferier da vi var ungdommer.

Fakta
■■ Synne Høyforslett Bjørbæk
■■ Alder: 32 år
■■ Parti/plass på liste:

Førstekandidat Rødt

■■ Hjemkommune: Bodø
■■ Politisk CV: Varaordfører

i Bodø, inne i sin andre
periode i Bodø bystyre,
politisk rådgiver for Rødt
Oslos bystyregruppe,
medlem av fylkesstyret i
Rødt Oslo.
■■ Sivilstand: Samboer
■■ Twitterprofil: @synnehb

