

Nyheter

NY RUNDE: Nordlysbadet holder
resten av anlegget åpent når nye
fliser skal legges, opplyser Jens
Nilsen.

onsdag 11.oktober 2017

Fikk fram dansegleden på torget

Tar jobben
umiddelbart
Nordlysbadet tar nye
reparasjoner med en
gang.
Altaposten kunne rett etter
åpningen i august melde at
nye fliser hadde løsnet i bassenget. Det betyr en ny runde
med fiksing.,
– Rett etter at vi hadde åpnet i august, løsnet det fliser
i bassenget med vannsoppen,
forklarer daglig leder Jens Nilsen.
I dette bassenget var det ikke
gjort noen reparasjoner mens
Nordlysbadet hadde stengt
gjennom sommeren.
– Nordlysbadet AS har bestemt at arbeidet med dette
bassenget skal tas umiddelbart. Arbeidet starter opp
mandag 16. oktober. Øvrige
deler av anlegget vil være tilgjengelig for publikum, sier
Nilsen til Altaposten.
Arbeidet påregnes å være
ferdig slik at dette bassenget
igjen kan åpnes for badegjestene den 16. november.

Eldrerådet reagerer
Eldrerådet reagerer på at administrasjonen i Alta kommune gikk inn for kutt av Kåfjord sykehjem to år før tida.
Eldrerådet fraråder på det
sterkeste denne løsningen og
ber Alta kommune avvente
nedleggelse av Kåfjord sykehjem inntil det nye omsorgssenteret står ferdig.
– Foreslått løsning er uverdig behandling av eldre og
fullstendig uakseptabel, er
den klare meldingen fra rådet.

ACTION: Felles dans skapte godt humør på torget i Bossekop tirsdag. (Foto: Reiulf Grønnevik)

Verdensdagen for
psykisk helse ble feiret med stort dansenummer i Bossekop.
Av Reiulf Grønnevik
reiulf@altaposten
Livet er ikka alltid en dans på
roser, men Sisa kultursenter har
det med å skape smil og solida-

ritet. De fikk fram dansegleden,
både på grunn av eget jubileum
og for å hylle den viktige åpenheten rundt psykisk helse.

ville vi feire Verdensdagen for
psykisk helse med en dans, sier
primus motor for det hele, Elisabeth Lyng.

Flere hundre deltok
Flere barnehager og skoleelever
var hjertelig tilstede i en en stor
felles dans som telte flere hundre på torget i Bossekop. Nøyaktig klokken 12 var det full action.
– Jeg har ikke sett noen som er
sur etter å ha danset, så derfor

– Utrolig gøy
Hun er storfornøyd med at hele
torget var fylt av deltakere i alle
aldere.

Har du husket
å kjøpe
bong?

– Dette var bare utrolig gøy, så
dette må vi helt klart gjøre igjen
neste år, sier Lyng fornøyd.
Sisas 10-årsjubileum feires
med et kveldsarrangement i dag,
der Sisa inviterer nære Sisa-venner til en vandring gjennom
Bossekop. I tillegg til underholdning, blir det samfunnstema som vennskap, ensomhet,
fordommer, utenforskap og respekt. Turen ender på et åpent

arrangement på skiferkaia der
det blir et teatestykke av dramalinja VGS og en presentasjon av
Kjell Bjørnæs og hans prosjekt
om spennende gamle bossekophistorier.
Torsdag blir seminardag med
ulike samfunnstema, hvor elever fra Alta videregående skole
og universitet er invitert for å
diskutere sammen med blant
annet fredsstudiet ved UiT.
Deretter blir det en åpent lunsjforestilling med dramalinja
fra VGS på skiferkaia. Lørdag
rundes feiringen av med høstmarked i Bossekop hvor ulike
aktører stiller opp med mat,
lokale råvarer, musikk, dans,
håndverk, brukthandel og aktiviteter for barn og voksne.

Onsdag 11. oktober. kl. 21.00
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Jackpottall 33: 32.000,Her får du kjøpt bonger:
• Narvesen Alta sentrum
• Coop Mega Elvebakken
• Narvesen AMFI
• Esso i Bukta
• Joker Tverrelvdalen
• Narvesen Bossekop

Jackpottall 45: 35.000,• Coop Prix Gakori
• Bobbo
• COOP Extra Kronstad

• Coop Marked Rafsbotn
• Korsfjord Handel
• Altaposten

ALLE MED: Både skolebarn og barnehagebarn var tilstede under arrangementet.
(Foto: Reiulf Grønnevik)
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I Pers ånd
Av Hanne Larsen
hanne@altaposten.no

Aksel Fugelli mener det er naturlig å starte
lanseringen av «Per dør» i Finnmark.
– Det er litt i min fars ånd å starte her. For meg som nylig har mistet faren min, kjennes det mer naturlig å komme til gode venner i Finnmark,
kontra å være alene på et hotellrom i en stor by sørpå, sier Aksel Fugelli,
forfatter og sønn av legen og samfunnskrigeren Per Fugelli, som døde
13. september, etter mange år med kreft.

Ikke bare trist
I går startet Aksel Fugelli lanseringen av boka «Per dør», som faren
skrev på helt til det siste. Miniturneen i nord begynte i Honningsvåg, og
fortsetter i Lakselv i dag, før Fugelli gjester Alta torsdag kveld. Her blir
Nordlyssalen på Kvenvikmoen stedet for den 80 minutter lange forestillingen, som rommer både høytlesing fra boka, noen filmklipp fra Erik
Poppes kommende film om Per Fugellis liv og ikke minst morsomme
anekdoter.
– Det er viktig for meg at dette ikke bare skal bli en trist forestilling,
sier Aksel til Altaposten.

Bla om og les mer



