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NYTT
Unjárga
Nesseby
Uuniemi

Ønsker  
forslag på  
kandidater

Det nærmer seg 8. mars, 
den internasjonale kvinne-
dagen. Det betyr også lo-
kalt arrangement i Nesseby, 
som innebærer utdeling av 
Vuokko-prisen. 

8. mars-komiteen øn-
sker også i år å hedre en 
av kommunens utmerkede 
kvinner, og ber om forslag 
til kandidater til årets Vuok-
ko-pris.  

Prisen er oppkalt etter 
Vuokko Nilsen. Hun fikk ide-
en til å dele ut pris hvert år 
til en nessebykvinne. Krite-
riene hun satte var kort og 
godt: «En hvilken som helst 
kvinne i kommunen skal 
kunne få prisen».

Så har du forslag så kan 
du sende det inn på e-post 
eller via post, innen fristen.

Klima- 
møte på 
museet

For de som er interessert 
i vær og klima, og kan-
skje spesielt hvordan sta-
tus er for den beryktede 
lauvmakken, så avholdes 
det en åpen dag om klima-
forskning førstkommende 
lørdag. Møtet er på muse-
et i Varangerbotn lørdag på 
dagtid. 

Jan Erik Knutsen fra UiT 
Norges arktiske universitet 
har ansvaret for forsknings-
programmet COAT Varan-
ger, og han vil også fortelle 
om de tre nye værstasjone-
ne som for kort tid siden ble 
plassert i Nesseby kommu-
ne.

Søker  
fritak for 
avgifter

Ole Henrik Somby har i en 
søknad til kommunen bedt 
om fritak/reduksjon av kom-
munale avgifter for det som 
kaller seg «Rødbygget» i 
Karlebotn. Dette er en del 
av den gamle skolen i byg-
da.

Somby begrunner søk-
naden om å bli fritatt for 
kommunale avgifter med at 
man er i gang med en total 
renovering av boligen. Van-
net er koblet fra og boligen 
vil være ubebodd i perioden 
frem til oppussingen er fer-
dig.

Årets første utgave av 
ungdomsmagasinet Š 
er på gata.

STEINAR SOLAAS

Det er forlaget Iđut som gir ut det 
samiske ungdomsmagasinet Š, 
med Niels Ovllá Oskal Dunfjell 
som redaktør. 

Š kommer ut med seks num-
mer i året. Bladet distribueres til 
1.430 elever som har samisk som 
fag i utdanningen sin. Elever og 
studenter på 85 skoler, høyskoler 
og universitet i Norge mottar bla-
det gratis.

Bli kjent med
I den ferske utgaven kan man 
blant annet lese om Mika 
Josefine Hætta (23) fra Kviby/
Alta. Hun har kjørt bilcross siden 
hun var 14. Hun er finalist i rea-
lityserien «Sjette gir» på NRK TV. 
Vinneren kåres til Norges råeste 
sjåfør og får en premie på 50.000 
kroner. 

Fred-René Buljo (31) fra 
Kautokeino er en annet TV-
aktuell person som Š-leserne kan 
bli bedre kjent med. 

Buljo er rapper i bandet 
Duolva Duottar. Med grup-
pa KEiiNO deltar han med lå-
ta «Spirit In The Sky» i finalen i 
Melodi Grand Prix 2019 2. mars. 
Vinneren av MGP representerer 
Norge i Eurovision Song Contest 
i mai i Tel Aviv, Israel.

Videre får vi møte Eila 
Ballovara Varsi (18) fra Tana. Hun 
er skuespillertalent og vinner av 
Drømmestipendet 2018. Sist høst 
fremførte hun teatermonologen 
«Liiko munnje» (lik meg), som 
handler om det presset som ung-
dommer opplever i sosiale medi-
er.

steinar@sagat.no

FORSIDA:
Eila Ballovara Varsi fra Tana 

pryder forsida på årets første 
utgave av ungdomsmagasinet Š. 

(Foto: Iđut)

Nytt Š er ute

Til tross for reduksjon  
i kystfiskernes total-
kvote, satses det  
offensivt i Havøysund. 
I slutten av januar  
ankom rederiet  
Brochmann AS 
Havøysund med sin 
13 meter lange og 6 
meter brede «Mina».

RONALD ANDERSEN

Båten er opprinnelig bygget i 
2015 ved Viknaslipen AS i Rørvik 
for et partsrederi i Senjahopen. 
Nå fremstår båten som ny med 
registrerigsnummer F-99-M og 
med Havøysund som hjemme-
havn. Båten er rigget for kystfiske 
etter torsk, hyse og sei med trål, 
not, line og snurrevad i tillegg til 
teinefiske etter krabbe.

Totalt er det investert 19 milli-
oner kroner i herligheten; 15 mil-
lioner kroner for båt og ytterligere 
4 millioner for rettigheter.

Fremdriften for båten er be-
sørget av en 390 hk Deutz og 
nødvendig el. kraft produseres av 
to hjelpemotorer.

Rorhuset er fullspekket med 
det mest moderne innen naviga-
sjons- og fiskeletingsutstyr. Høy 
komfort for både fisk og mann-
skap vil bidra til at både fangst 
og mannskap skal være godt iva-
retatt.

Uka etter ankom nybygget 
M/K «Geitingen» Havøysund 
etter jomfruturen fra Båt og 
Motorservice AS i Rørvik. Båten 
er 10,98 meter lang og hele 4,70 
meter bred.

Lasteevne er på 22m3
Denne lekre båten som eies av 
rederiet Printo AS skal primært 
drive linefiske etter torsk og hyse, 

men vil også bli rigget for krab-
befiske. 

«Geitingen» er klassifisert som 
fartøy for Bankfiske 2. Det vil si at 
de også har kvote, og kan der-
med delta i blåkveitefiske inntil 
200 nm fra land.

Båten byr på komfortabelt mil-
jø både for fangst så vel som for 
mannskapet på 3, noe som skal 
bidra til at båt og mannskap vil 

levere råstoff av særdeles høy 
kvalitet.

Rederiet Printo AS har og-
så bestillt en identisk båt for le-
vering desember 2020, denne 
med opsjon på endring av leng-
de og bredde, får vi opplyst hos 
Tor Bjarne Stabell i rederiet Printo 
AS.

avisa@sagat.no

Havøysund:

Flott tilvekst til  
kystfiskeflåten i Havøysund

NYBÅTEN:
F-99-M «Mina» foran F-79-M «Geitingen» ved kai i Havøysund. 

(Foto: Ronald Andersen)


