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Festbråk
i helga
Politiet i Harstad har i løpet
av helga kommet over en del
berusete personer.

Politiloggen
Tore Skadal

Eng ung mann på moped ble rett
før midnatt fredag siktet for promillekjøring.
Det er tatt blodprøve av ham,
meldte politiet i Harstad lørdag
morgen.

Beruset pasient
Ved 04.40-tiden søndag ba AMK
om bistand da ambulansen hadde
problemer med en beruset pasient.
Saken løste seg da politiet kom til
stedet.

Røkte pipe

JUBLER:

Siv Jørgensen Frantzen og datteren Siri (10) jubler for campingvogna som de vant i vervekonkurranse hos Norsk Caravan Club i går.
Foto: Steinar Rostad Breivik

Jubler for campingvogn
Harstad:

Siv Jørgensen Frantzen
vant i går en campingvogn til 160 000 kroner.
Steinar Rostad Breivik

–D

et er helt ufattelig.

Det sier Harstad-kvinnen etter
at hun fikk gladnyheten fra Norsk

Caravan Club ved 13-tiden i går.
Frantzen var med i konkurransen etter å ha vervet et nytt medlem til klubben. Søndag ble hun
trukket ut som vinneren på siste
dag av Caravanmessen 2011 i Lillestrøm.

- Kjempefin
Hun var på Optimisthaugen i Lødingen sammen med familien da
hun fikk beskjed om gevinsten.
– Vi hadde egentlig tenkt å dra

på messen i år, men det ble ikke
sånn. Vi har vært der tidligere, og
det er et veldig sosialt sted med
mye fint å se på, sier Frantzen.
Nå venter en splitter ny campingvogn av typen Knaus FS 450
Sport på familien.
– Det er en kjempefin vogn. Jeg
har vært inne på internett og sett
bilder, sier hun.

miljøet i Harstad, og har vogn fra
tidligere. Hva de skal gjøre med nyvogna, har de ikke bestemt ennå.
– Jeg tror nyheten må få lov til å
synke inn før vi bestemmer oss, sier
hun
– Det har ikke gått opp for meg
ennå, sier hun til Harstad Tidende
møter hjemme i Medkila i går
kveld.

Må la det synke inn
Familien er aktiv innenfor caravan-

Presenterte ost i Oslo
Oslo: Endelig fikk osloenserne smake ost fra nord.

Klokka 22.13 lørdag fikk politiet i
Harstad melding fra et utested i
byen en mann som ikke etterkom
pålegg fra utestedet.
Mannen var umedgjørlig og
tente seg en pipe. Mannen ble bortvist fra stedet av politiet.

Fremmed gjest
Politiet fikk melding klokka 01.44
søndag om en fremmed person
som hadde tatt seg inn på en privat
fest.
Der hadde mannen kommet i
klammeri med en av festdeltakerne.
Da politiet kom til stedet, slo
personen seg vrang. Personen ble
tatt med til politivakta for en samtale før han ble sendt hjem.

Kontroll
I forbindelse med UPs trafikkontroll i Bogen ved 23.41-tiden lørdag, ble en passasjer mistenkt for
besittelse av en liten mengde amfetamin.
Politiet opprettet sak for bruk
og besittelse av narkotika.

Uten førerkort
En mann i 60-årene vil bli anmeldt
av politiet etter at han kjørte bil
uten å ha førerkort.
Vedkommende ble stoppet ved
19-tiden fredag kveld i Harstad.

Nasket
To personer vil bli anmeldt etter å
bli tatt for naskeri fra en butikk i
Harstad sentrum fredag ved 14-30tiden, melder politiet.

Det skjedde da Jørn Hoel og Harstad-kokken Sigrid Rafaelsen presenterte Balsfjord-ost og Nøkkelost fra Balsfjord som en del av «Mat
fra Troms» under Matstreif på
Rådhusplassen i Oslo i forrige uke.

Gikk unna
Osten fra Balsfjord gikk unna, og
de to kokkene sørget for at osten og
andre matbiter fra Troms ga en
nordnorsk smaksfølelse, rapporterer kommunikasjonssjef Terje Olsen hos TINE Nord i Harstad.

Gratangen:

Ny skole
planlegges

Kokker
Innovasjon Norge står bak Matstreif, og hensikten er å vise mangfold og stimulere til økt lokal verdiskaping.
Juniorlandslagets kokk Kim Håvard Larsen, også han fra Harstad,
var en av tre kokker som kjørte
kurs for publikum - direkte overført til websider.

SERVERER: Jørn Hoel fra Tromsø og Harstad-kokken Sigrid Rafaelsen viser frem Troms-ost i Oslo. Arnold Kjoshaug og Ann
Inger Kjoshaug fra TINE Storsteinnes er med som handtlangere Foto: Mette Bruneau

Et prosjekt for nybygg ved
Nord-Gratangen skole skal utarbeides, innenfor kostnadsramme på 16 millioner kroner.
Prosjektet skal legges fram
for kommunestyret innen 1.februar 2012 til endelig godkjenning.

