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Kortene går
varme i
utlandet

Bladet Vesterålen Lør 28. juni 2014

Grafittjakt i Vesterålen

Sommeren er høysesong
for å dra kortet. I fjor
brukte vi svimlende 117
milliarder kroner med betalingskort i utlandet.
Tall som Intrum Justitia har innhentet fra Norges Bank, viser at
nordmenn brukte betalingskort
hele 192,5 millioner ganger i utlandet i fjor. Totalt beløp disse
transaksjonene seg til 117 milliarder kroner. Nesten 25 av disse milliardene var kontantuttak.
– Det er spesielt i sommermånedene vi bruker kortet hyppig i utlandet. Man skal selvsagt
kose seg og ha det fint i ferien,
men man skal ikke glemme at
det kommer regninger til høsten også, sier administrerende
direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.
Hun påpeker at ferie finansiert med forbrukslån eller kredittkort kan gi en kortvarig lykke.
– Forbruk tar kort tid, men
betalingsproblemer kan bli
langvarige, sier hun.

I verdenstoppen
Nordmenn er i verdenstoppen
når det gjelder kortbetalinger
per år. I fjor ble norske kort
brukt nesten 1,8 milliarder
ganger i Norge og utlandet. Til
sammen kom beløpene for disse transaksjonene opp i 776,8
milliarder kroner. Dette er nesten en dobling på 10 år.
Vi bruker også betalingskortene stadig mer over internett. I
fjor beløp disse transaksjonene
seg til 59,7 milliarder kroner,
hvorav 31,9 av dem havnet i utlandet.
– Netthandel har virkelig tatt
av. Bruk av betalingskort på
internett har mer enn doblet
seg på fem år, sier Intrum Justitia-lederen.

  

De markerte områdene på dette kartet ble undersøkt med helikopter i fjor. I år undersøkes de mest interessante områdene nærmere.
(Skisse: NGU)

Geologer fra Norges Geologiske
Undersøkelse
(NGU) er på leiting etter
ukjente grafittforekomster i Vesterålen.
MORTEN BERG-HANSEN
m o r t e n @ b l v. n o

Geologene Håvard Gautneb og
Jan Egil Wanvik var fredag på
befaring på Skogsøya, der de
fant en hittil ukjent forekomst

av grafitt.
– Arbeidet vi nå gjør ute i felten er ei oppfølging av helikopterflyginga vi drev med i fjor.
Nå undersøker vi nærmere hva
som kan finnes i grunnen, og
det uten å grave etter malmen,
sier Gautneb til Bladet Vesterålen.
Han sier det stadig oppdages
nye ting man ikke visste fra før
av.
– Vi har indikasjoner på flere

grafittforekomster som vi ikke
kjente til tidligere, og den vi nå
er ved på Skogsøya var også
ukjent.
Gjennom helga og utover i
uka skal Gautneb og Wanvik på
grafittjakt flere steder i Vesterålen.
– Vi skal til Smines og vi skal
til flere steder i Bø. Vi skal også
undersøke nærmere på Vikeidet, men der spørs det om overdekningen av myr kanskje er i

største laget for utstyret vårt.
Det har den siste tiden vært
stor oppmerksomhet om grafittforekomster
i Vesterålen,
særlig ettersom Norwegian
Graphite jobber med planer for
utvinning på Jennestad.
– Men det er bare én av
mange forekomster av grafitt i
Vesterålen. Det er mange områder som er svært interessante,
sier Gautneb.

 
 
   

Bø-ja til gratis skolebygg
BØ: Bø kommune overtar
Sortland vgs lokaler i Bø
vederlagsfritt fra Nordland fylkeskommune.
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HILDE JØRGENSEN
h i l d e @ b l v. n o

Overtagelsen ble vedtatt mot to
stemmer i Bø kommunestyret.
Tor Andersen (Sp) understreket at selv om huset er en
gave blir det likevel utgifter
med det.
– Vi har evig nok kommunale hus, som vi ikke klarer å vedlikeholde, sa han.
Bygget skal primært brukes
til å å få inn leieinntekter. Andersen understreket at kommunen må passe seg for ikke å bli
konkurransevridende for næringslivet når det gjelder leie.
– Så selv om det er gratis,
stemmer jeg mot, sa han.
Også Svein Tobiassen (Sp)
var skeptisk til den økonomiske siden.

En kjempeidé
Svein Helge Martinussen (V)
fikk kanskje ikke svar på alle
spørsmålene.
– Det er ikke viktig å ta vare
på gamle skoler, men denne er
viktig. Hva er grunnen til å takke ja? spurte Martinussen, og
ville vite hva bygget skulle brukes til og hvordan utgifter med
det skal dekkes inn. Ordføreren
svarte at utgifter skal dekkes
inn med leieinntekter av huset.
Arne Andersen (H/Ap) utbrøt fra talerstolen at å overta
huset er en kjempeidé.
– Om andre næringer vil kjøpe det, kan vi få en kjøpesum
for det, eller vi kan leie det ut.

Etter ti år
Avtalen med fylkeskommunen
er at dersom bygget blir solgt
innen ti år, går halvparten av
summen til fylkeskommunen
og den andre halvparten til Bø
kommune. Blir det salg etter ti
år går hele summen til Bø.
Årsaken til at fylkeskommu-

Bø kommune overtar lokalene til videregående skole i Bø. (Foto:
Mareno Leonhardsen)
nen vil gi bygget til Bø er at det
er oppført på dugnad av bygdefolket.
Det ble reist i 1987 av en stiftelse som ønsket å stille lokaler
til rådighet for et videregående
tilbud. Nordland fylkeskommune kjøpte bygget tidlig på 1990-

tallet da stiftelsen gikk konkurs.
Bygget er på 760 kvadratmeter med ei tomt på 2,8 dekar.
Overtakelsen kom i stand etter et møte mellom ordfører
Sture Pedersen og fylkesråd for
plan og økonomi.

