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Ta båt til Karlsøy
TEKST CHRISTINE KRISTOFFERSEN

HANSEN
FOTO TOR GUTTORMSEN

TROMSØ – Det er som kjent
ganske vanskelig å komme seg til
Karlsøya, derfor vil vi med eks-
tra ferger og hurtigbåt gjøre det
enklere for publikum som ønsker
å delta på Karlsøyfestivalen å
komme seg til øya, sier festi-
valkoordinator Svein-Egil
Haugen.

– God stemning om bord
Både fredag 5. august og lørdag
6. august vil det settes opp to

ekstra ferger fra Hansnes til
Karlsøya. På fredag vil det i til-
legg gå en hurtigbåt direkte fra
Tromsø til festivalen.

– Denne båten vil være framme
på Karlsøya en halv time før
konsertene begynner. Det betyr
at folk i Tromsø kan ta seg ei øl
på Skarven eller på Halvveien
mens venter på at båten skal gå,
sier Haugen.

– Vi hadde nemlig det samme
tilbudet i fjor, og da var det vir-
kelig god stemning om bord, fli-
rer han. 

Denne hurtigbåten returnerer
til Tromsø igjen på søndag. 

Nattferge på lørdag
– Men er det slik at man vil hjem
tidligere går det også en nattferge
like etter at konserten er ferdig
på lørdag, sier Haugen. 

Reidun Sundsvoll i TFDS for-
teller at billettsalget til hurtigbå-
ten vil starte i neste uke.

– Hvis det er god respons setter
vi opp en av våre største båter,
her er det plass til rundt 300
mennesker, sier hun og under-
streker at hun synes det er artig å
kunne bidra til at folk kommer
seg på festivalen på et enkelt vis.

– Siden det normalt ikke bor
mer enn 30-40 mennesker på
Karlsøya, sier det seg selv at det
kan bli kaotisk når plutselig 1500
festivalgjester skal utover dit.
Vårt mål er å unngå dette kaoset,
sier Sundsvoll og forteller at

Troms fylkeskommune vil dekke
de eventuelle ekstrakostnadene
for festivalbåtene. 

chriskh@nordlys.no

I år skal ikke kronglete reisevei være en
unnskyldning for å ikke reise på
Karlsøyfestivalen. 

ENKEL REISEVEI Reidun Sundsvoll i TFDS og festivalkoordinator Svein-Egil Haugen sørger for hurtigbåt og ekstra ferger til Karlsøyfestivalen.

Ralph Myerz til
Karlsøya
Karlsøyfestivalen har fått nok et
band på plakaten. Det er de
norske elektronika-poprockerne
i Ralph Myerz and the Jack
Herren Band som er festivalens
siste tilskudd. 

Bandet, som også spiller på
Bukta-festivalen i helga, holder
konsert på Karlsøya fredag 6.
august.

TROMSØ En familie fra Troms var onsdag
involvert i en kraftig kollisjon i Saltdal i
Nordland. En bodømann i 60-årene om-
kom.

Bodømannen var alene i den andre per-
sonbilen som var innblandet i den kraftige
kollisjonen. Han ble sittende fast i bilen i
over en time før redningsmannskapet fikk
ham løs og brakt med Sea King helikopter
til Nordlandssykehuset.

Tromsfamilien på fire var på vei sørover

på ferie i bobil. Familien består av to voks-
ne i 50-årene og to barn på 15 år. De ble
alle fraktet til sykehus i Bodø med ambu-
lanse, men Nordlys får opplyst at de bare
kom lite til skade.

Kollisjonen fant sted ved 13.30-tiden på
Masternes i Saltdal. Ved Saltdal politikam-
mer får Nordlys opplyst at ulykken skjedde
da personbilen med bodøværingen kom
over i feil kjørebane. Nærmere om årsaken
til ulykken er ennå ikke klarlagt.

Sparket politibetjent
TROMSØ Politiet måtte onsdag
ta seg av en 26 år gammel
mann fra Tromsø som slo seg
vrang da han ble eskortert til
tinghuset i forbindelse med en
rettssak. Blant annet sparket
han til en kvinnelig politibetjent
da han ble ledsaget inn i
Tinghuset.

Leteaksjon på Oteren
TROMSØ Folk fra Balsfjord lensmannskon-
tor og Tromsø politikammer lette onsdag
kveld etter en 30 år gammel mann fra
Tromsø som var meldt savnet ved Oteren i
Storfjord.

Mannen som er psykiatrisk pasient, hadde
stukket av fra bilen etter på ha vært med på
en utflukt til Kilpisjärvi.

Det ble brukt hunder i søket, og politiet
mente i går kveld at de hadde et godt spor
å gå etter.

Tromsfamilie i dødsulykke

Flere 
ulykker 
TEKST STEIN FREDRIKSEN

TROMSØ Det har vært en økning
i ulykker på sjø og vann i år. Flest
ulykker skjer i forbindelse med
bruk av fritidsbåt.

På landsbasis var 69 personer
utsatt for vannrelaterte ulykker
første halvår i år mot 53 i samme
periode i fjor. Disse tallene kom-
mer i tillegg til de 40 drukningene
som skjedde første halvår i år.

I Troms var to personer utsatt
for slike ulykker i år, mot en i fjor.
I Finnmark var ingen utsatt for
slike ulykker i år, mot en i fjor.
Det viser tall fra Norsk
Folkehjelp.

Statistikken omfatter personer
som har vært utsatt for ulykker i
forbindelse med ferdsel og akti-
vitet på sjø og vann – og hvor
personene er blitt reddet eller har
overlevd. Eksempler på slike
ulykker er båthavari, kantring,
båtkollisjon og fall i sjøen.

De 69 personene som ble utsatt
for ulykker på sjø og vann i første
halvår kommer i tillegg til de 40
personene som hadde druknet i
Norge per 30.6.05. Blant de 69
personene som ble utsatt for
vannrelaterte ulykker er det 12
(11) barn, 9 (3) kvinner og 48
(39) menn (fjorårets tall i paren-
tes).

Statistikken viser også at de
fleste ulykkene skjer i forbindelse
med bruk av fritidsbåt.

Manglende kunnskaper om sjø-
vettreglene og sjøens trafikkregler
ser også ut til å være en medvir-
kende årsak til de mange hen-
delsene med fritidsbåt, konklude-
rer Norsk Folkehjelp.

Fylkesvis fordeling viser at
Rogaland ligger på topp med 10
(3), med Hordaland som nummer
to med 9 (6) ulykker. 

stein.fredriksen@nordlys.no

Smell i 
Burfjord
TROMSØ Et eldre ektepar fra
Burfjord i Kvænangen meldte i
går tidlig fra om de våknet av et
kraftig smell i nærheten av huset.

– Ingenting er skadet og det var
så visst ikke torden, forteller
Kalda Jonassen på telefon til
Nordlys. 

Nordlys var i går i kontakt med
den militære delen av flyplassen i
Bodø for å høre om det var et ja-
gerfly som gikk gjennom lydmu-
ren over Kvænangen på morgen-
kvisten. De kunne fortelle at de
hadde fire norske jagerfly i luft-
rommet over Troms tidlig i går
men at disse ikke tok av fra Bodø
lufthavn før klokken 10 på for-
middagen. 

Vervarslinga for Nord-Norge
kan heller ikke melde om torden
eller uvanlige værfenomener, og
politiet har ikke fått meldinger
om eksplosjoner eller lave over-
flyginger. Dermed forblir det et
mysterium hva som vekket ekte-
paret så brått denne onsdagen i
juli.


