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Lykkelig som liten

Teater-intriger

Mikael Bønå og Marianne Anette Moxnes
fra Vevelstad går i en klasse med bare
seks elever. Klassen møtte elever fra Hilstad skole i Spørresprinten.
■ Side 16 og 17

Aurora Myhre og Jonas Andreassen
Hanssen er med når Fyret i Sandnessjøen setter opp «Lilla» av Jon Fosse
onsdag og fredag.
■ Side 24

Dyktig gründer
møtte ministre

Enige om nytt
KULTURHUS
Brønnøy kommune og hotellkongen Olav Thon (t.v.) har
blitt enige. Nå blir det ombygging av Torghatten hotel og
deretter nytt kulturhus til 100
millioner kroner.
■ Side 5

Hevdet seg blant
LANDETS BESTE
Emil Storjord Vilhelmsen (13)
er en fersking i 70-meteren,
men likevel hevdet han seg i sitt
aller første RC-renn.
■ Side 12

Nært blikk på
EGEN FORTID
FOTO: THOMAS SIVERTSEN

Dagrunn Grønbech fra Tenna i
Herøy håper hun får disputere
for doktorgraden. Prøveforelesningen skal handle om «Hvordan det føles å gjøre forsking i
sitt eget».
■ Side 25

Siri Kobberrød fra Varntresk i Hattfjelldal er en så
dyktig gründer at hun fronter regjeringens handlingsplan for entreprenørskap for kvinner. Mandag
deltok hun på regjeringens lansering av planen.
Handlingsplanen ble lagt fram av næring- og handelsminister Dag Terje Andersen, barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit
Kleppa. Her viser gründer Siri Kobberød fram sine
produkter for ministrene.
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■ Side 2 og 3

Ordførere vil unngå
lokaliseringsdebatt
Forholdene på ferjene som
trafikkerer Alstenfjorden a
ktualiserer debatten om fastlandsforbindelse. Men ordførerne i Dønna og Herøy vil
ikke diskutere hvor tunnelåpningen skal komme. Det
kan torpedere hele prosjektet
med fastlandsforbindelse,
mener de.
■ Side 6 og 7
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nyheter
på Helgeland
Tatt for
sprenging
I tiden etter nyttår fikk politiet
i Mosjøen stadig inn klager
fra folk som hadde fått postkassene sine sprengt eller
vandalisert ved hjelp av fyrverkeri. Nå får seks ungdommer fra Mosjøen svi på pungen etter å ha vedgått å ha drevet med dette.
– Vi har oppklart en av
sprengningene i Mosjøen, og
det er seks lokale ungdommer
som er involvert. To av disse
får påtaleunnlatelse, to får
1.500 kroner hver i bot, og de
to mest aktive i handlingen
får 2.000 kroner i bot, sier politijurist Linda Rømma.
Politiet håper at straffereaksjonene mot ungdommene
skal synliggjøre at samfunnet
reagerer strengt på den nevnte
type vandalisme.

MON bak
lukkede dører
Til tross for at Mosjøen og
omegn næringsselskap har
gått fra å være et aksjeselskap
til å bli et kommunalt foretak,
skal det fortsatt være et lukket
selskap. I dag tar formannskapet stilling til et forslag om å
lukke styremøtene for allmennheten.
Fram til i dag har styremøtene i utgangspunktet vært offentlig, med mindre spesielle
forhold tilsier det motsatte. Nå
snus dette trolig på hodet, og
møtene blir i utgangspunktet
lukket, dersom formannskapet
er enig i forslaget om å endre
vedtektene.

Fiberbredband til Herøy
Herøy kommune får 850.000
kroner til bredbandsprosjektet
Fiberherøy.
Det er Nordland fylkeskommune som har bevilget pengene til fiber-prosjektet som
skal gi Herøy bredband
gjennom fiberkabel fra KystTele-kabelen. Også søndre del
av Alstahaug, blant annet Søvik og Petter Dass-museet, vil
kunne bli knyttet til kabelnettet gjennom Fiberherøy-prosjektet. Det er beregnet å koste
2,1 millioner kroner, melder
Herøyfjerdingen.
Også deler av Dønna vil
kunne få bredbandsdekning
gjennom fiberkabelen.
– Tilskuddet fra Nordland
gjør det mulig å få til prosjektet, men vi må få med oss samarbeidspartnerne som er invitert med. Dette er et stort
spleiselag, sier Herøy-ordfører
Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen. Herøy kommune
skal betale en egenandel på
500.000 kroner av prosjektet.

VIL JOBBE FOR INNVANDRERKVNNER. Kronprinsesse MetteMarit skal delta i en arbeidsgruppe som skal utarbeide ideer og videreutvikle aktiviteter for innvandrerkvinner i Oslo. Det er som Norges Røde
Kors høye beskytter hun har sagt ja til å delta i en arbeidsgruppe i regi av
Oslo Røde Kors.
Oslo Røde Kors har en rekke aktiviteter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Organisasjonen ønsker å styrke sin satsing på denne målgruppen,
på bakgrunn av resultatene i FAFOs levekårsundersøkelse for hovedstaden fra 2007.
Organisasjonen har 55 ansatte og 2.400 aktive frivillige, som gjør en humanitær innsats ved rundt førti ulike virksomheter i Oslo. (ANB-NTB)

Forbilder fra
utkant-Norge
synes det er flott å se store kummer fulle av fisk og livlige dyr i
geitefjøset. Det er heller ikke så
veldig langt til nærmeste nabo,
bare en kilometer. Selv om det er
litt lenger til de nærmeste lekekameratene for Truls (8), som er
attpåklatt og den eneste av de
fire barna som fortsatt bor hjemme hele tida.

Mandag presenterte tre
statsråder gårdbruker
og gründer Siri Kobberrød som et forbilde for
andre kvinnelige entreprenører. Og snart ser
du hele familien på Sæterstad i ett av NRKs aller mest populære TVprogrammer.

Vinteropptak ferdig

Av Asbjørg Sande
asbjorg.sande@helgeland-arbeiderblad.no

De første opptakene til programmet i serien «Der ingen skulle
tro at nokon skulle bu» ble nemlig gjort på Sæterstad gård i
Hattfjelldal for ei drøy uke siden. Programmet blir satt opp i
neste sesong, trolig om ett års
tid.

Handlingsplan
Mandag var altså Siri Kobberrød
en av fire norske kvinnelige etablerere som var plukket ut som
forbilder i forbindelse med lanseringen av en ny handlingsplan
for
entreprenørskap
blant
kvinner. Tre departementer har
gått sammen om handlingsplanen som har 12 konkrete tiltak.
Den ble lagt fram av nærings- og
handelsminister Dag Terje Andersen, barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen og kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit
Kleppa mandag ettermiddag.
– Ærefullt og flott, sier Siri
Kobberrød om invitasjonen til å
være med på lanseringen. Hun
hadde med seg smaksprøver fra
gården til pressekonferansen og

UTVIKLING: Sæterstad gård har vært i kontinuerlig utvikling i snart
30 år.
ser på eget bidrag både som god
markedsføring og en mulighet til
å lære mer. Nylig var hun «modell» en hel dag for en fotograf
som var engasjert for å skaffe
bilder til presentasjonen av
handlingsplanen .
Sammen med mannen Knut
Kastnes driver hun oppdrett av
geiter og fjellrøye med videreforedling på Sæterstad gård i Hattfjelldal. Familiebedriften har
vært i kontinuerlig utvikling i
snart 30 år, og siste tilskudd er
steinovnsbakeriet og selskapslokaler med fulle rettigheter der
gårdens produkter blir servert.
Vil du overnatte, er det sengeplass til om lag 20 personer.
Gården har eget ysteri og modningsanlegg for ost og eget sette6
fiskanlegg. Fra
fiskefjøset selges
fersk, raket og varmrøkt røye.
For noen år siden ble gårdens
eget kraftverk satt i drift.
Knut og Siri har fått en rekke
6

Siri og Knut legger ikke skjul på
at de ble overrasket da de ble
spurt om de ville være med i den
populære NRK-serien «Der som
ingen skulle tro at nokon kunne
bu».
– Jøss, er vi en av dem, tenkte
jeg, forteller Siri.
– Er det så øde her? spør hun
og ler.
Hun opplever riktignok at
mange synes det er overraskende
langt å kjøre langs Røsvatnet.
Men felles for de fleste er at de
ikke angrer seg etter at de har
kommet fram. Gården har overraskende mye å by på for alle,
enten de er interessert i bygdeutvikling og nye næringer eller de

73

Hattfjelldal
X 66

Sæterstad

VED RØSVATNET: Sæterstad
går ligger ved
Røsvatnet, om
lag fire mil fra
Hattfjelldal sentrum. (Jeppesen/Statens
kartverk)

Kommer igjen
Fjernsynsteamet pleier alltid å
besøke gårdene de lager program

■ FAKTA

2. Ny støtteordning for små nyetablerte
vekstbedrifter i det distriktspolitiske virkeområdet (NyVekst).

Røssvatnet
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Overrasket

Tiltakene
1. Rett til svangerskapspenger og foreldrepenger med 100 prosent dekning inntil
6 G for selvstendig næringsdrivende.

Varntresk

Sørdalen

priser for produktene sine.

Programansvarlig Oddgeir Bruaset og fjernsynstemaet kom til
gårds og gjorde unna vinteropptakene til programmet for ei
drøy uke siden. Han fikk ideen
etter å ha lest en reportasje i Dagens Næringsliv.
– Vi er ute etter å vise mennesker som lever på forskjellige måter, gjerne ressurssterke folk
som har skapt seg grunnlag for å
kunne leve i utkantene. Da vi
ringte, var familien mer enn
åpen for både besøk og program,
forteller Bruaset.
Han forteller at han vanligvis
tar seg en tur på forhånd for å
orientere seg, men denne gangen
ble han så overbevist av det han
hadde lest og hørt at han tok med
produksjonsteamet med en gang.
Og medgir at gården ikke ligger
så avsides til som han hadde fått
inntrykk av i avisreportasjen.
– Det er vel ikke den mest avsidesliggende gården vi har laget
program om. Men uansett synes
vi det er fint å vise at de får det til.

3. Forsterket prioritering av kvinner i virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Noregs forskingsråd og SIVA) – felles tekst i
tildelingsbrev og mål for prosentdel
kvinner.
4. Forsterket satsing på nettverkskreditt i
regi av Innovasjon Norge.
5. Forsterket kvinnesatsing i Innovasjon
Norge.
6. Ny kvinnesatsing i VRI-programmet (Virkemidler for regional innovasjon) til Norges
forskningsråd.

7. Ny kvinnesatsing i Inkubatorprogrammet til SIVA.
8. Forsterket vekt på målgruppene kvinner
og ungdom i forvaltningen av regionale utviklingsmidler.
9. Ny mentorordning for unge etablerere i
regi av Innovasjon Norge.
10. Forsterket satsing på førstelinjetjeneste for næringsutvikling i kommunene.
11. Satsing for å få flere menn til å ta ut
mer enn fedrekvoten.
12. Nytt forskingsprogram om entreprenørskap og kvinner som entreprenører.
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UTBYTTE ELLER NYE AKSJER.
Styret i Helgeland Sparebank foreslår at
utbyttet for 2007 settes til 18,50 kroner pr.
grunnfondsbevis. Alternativt kan utbyttet
deles ut i form av nye grunnfondsbevis
som et alternativ til oppgjør i kontanter.
Utbytteemisjonen er på inntil 37,4 millioner kroner. De grunnfondsbeviseiere som
ønsker å benytte seg av tegningsretten, må
benytte hele sin utbyttefordring som innskudd på nye grunnfondsbevis.

Kursen vil avgjøre hvor mange grunnfondsbevis som vil gi rett til ett nytt grunnfondsbevis. Det vil ikke bli utstedt brøkdeler av grunnfondsbevis, men det vil bli utbetalt kontantutbytte på 18,50 kroner pr.
grunnfondsbevis for det antall grunnfondsbevis som ikke gir rett til ett nytt bevis.
Styret ber videre om å få utredet en
eventuell ansatteemisjon parallelt med utbytteemisjon, heter det i en pressemelding
fra banken.

SKJENKESTOPP. Kranene på utesteder bør
stenge seinest klokken 01.00, mener avholdsorganisasjonen IOGT. Organisasjonen er glade for
utspillet fra norske politimestre, som går inn for
at alkoholserveringen bør stenge en time etter
midnatt. Nå må kommunene følge opp og stramme inn skjenketidene, mener de.
– Det har vært forfeilet å la kortsynt næringspolitikk styre retningen i utelivsbransjen. Følgene
er svært alvorlige, sier IOGT-leder Helge Kolstad.

FORBILDER PÅ TV: I disse dager fronter Siri Kobberrød tre departementers handlingsplan for kvinnelige etablerere. Men hele familien blir med når NRK lager program i serien
«Der ingen skulle tro at nokon kunne bu». Truls (8) er familiens attpåklatt, her på skulderen til pappa Knut Kastnes.
(Foto: Asbjørg Sande)
om minst to ganger for å vise variasjonene mellom årstidene. Nå
er vinteropptakene gjort på Sæterstad, med miljøopptak på og
omkring gården og opptak i fiskefjøset med slakting og nedleg-

ging av rakefisk. Fordi geitefjøset er tomt akkurat nå, må geitene vente til sommeren før de
blir TV-stjerner.
– Når blir programmet sendt?
– Det er ikke avgjort om serien

blir satt opp før eller etter jul.
Men trolig om ett års tid, forteller Bruaset. Han reiste for øvrig
rett fra Hattfjelldal til Lofoten,
der han gjorde opptak hos en
gårdbruker og fisker som er

eneste fast gjenværende i Kjerkfjorden ved Reine.
– Du har en spennende jobb!
– Ja, det pleier jeg også å si,
sier Oddgeir Bruaset.

– Gode forbilder for andre kvinner
12 konkrete tiltak skal
sikre at kvinner utgjør
minst 40 prosent av entreprenørene innen fem
år.

Å sikre at selvstendig
næringsdrivende får
full foreldrepengerett
er et viktig likestillingstiltak. Regjeringen
vil legge bedre til rette
for at selvstendig næringsdrivende,
både mødre og fedre, kan kombinere jobb og omsorg for barn. Vi
vil bruke politikken til aktivt å arbeide for mer likestilling, også i
næringslivet, slik at etablerere får
tryggere vilkår i framtiden.
Barne- og likestillingsminister
Manuela Ramin-Osmundsen.

Av Asbjørg Sande
asbjorg.sande@helgeland-arbeiderblad.no

De fire kvinnene som er valgt ut
som forbilder for andre i handlingsplanen representerer en god
bredde av kvinnelig entreprenørskap i Norge i dag, sier statssekretær Janne Sjelmo Nordås i Kommunal- og regionaldepartementet.
Selv om hun er nabo til Siri
Kobberrød i Varntresk i Hattfjelldal, er det ikke vennskapet og
kjennskapet som har bidratt til at
Siri er plukket ut som en god representant for kvinnelige etablerere, understreker Janne.
– Hun var plukket ut før jeg
kom inn i bildet i denne saken,
sier hun. Men understreker samtidig at hun er en utmerket representant for en distriktsbedrift som
tør å satse friskt.
De andre tre kvinnene representerer henholdsvis fysisk fostring
(pilates), IKT og helsekost.
KRD stiller med flest tiltak i
handlingsplanen, selv om enga-

Kvinner er underrepresentert blant entreprenører i Norge. Det er
alvorlig. Kvinner har
en høy yrkesdeltakelse
og utgjør tre av fem
studenter ved universitetet, og nå er
det på tide at kvinner også får en
større rolle som entreprenører. Det
gir økt mangfold blant entreprenørene og bidrar til større verdiskaping i næringslivet.
Nærings- og handelsminister
Dag Terje Andersen.

LANSERING: Siri Kobberød (t.v.) deltok på regjeringens lansering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner i Oslo mandag ettermiddag. Her er gründeren fra Hattfjelldal sammen med Magnhild
Meltveit Kleppa (i midten) og statssekretær Janne Skjelmo Nordås.
(Foto: Thomas Sivertsen, ANB)
sjementet også i de andre departementene også er stort, sier Janne.
Totalt har sju departementer og
åtte statsråder samarbeidet om
handlingsplanen. Mange av tilta-
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kene som er presentert retter seg
inn mot regjeringens virkemiddelapparat, som for eksempel Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. I virkemidde-

lapparatet vil regjeringen prioritere kvinner som målgruppe og
aktivt arbeid for å øke andelen
kvinner i alle program og tjenester.

For meg er det grunnleggende at retten og
muligheten til å leve
sitt liv og realisere seg
selv skal være uavhengig av kjønn og bosted. Like muligheter til valg av arbeid og bosted er avgjørende for
bosetting og verdiskaping i hele
landet. Derfor er satsingen på entreprenørskap blant kvinner viktig i
distrikts- og regionalpolitikken..
Kommunal- og regionalminister
Magnhild Meltveit Kleppa.

