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Stor enebolig m/utleie Sommarøy/Hillesøy
VISNING

LØRD./SØND. KL. 12-14

Balsfjordgata 16
3-roms selveier like ved sentrum

NYHET!

Glimmervegen 54
4/(5)-roms B/L leilighet i Kroken

NYHET!

Fritidseiendom på Håkøya NYHET!

Sprengte postkasse i Workinnmarka
En beboer i Workinnmarka fikk seg
litt av et sjokk da han våknet av et
kraftig smell natt til onsdag.

Postkassen hans var nemlig
sprengt i stykker.

Politiet brukte tid på tekniske
undersøkelser på natten, og de
kjørte også rundt i området på jakt
etter de som hadde begått ugjer-

ningen. 
– Vi fikk melding litt over klok-

ken 03.00 fra en person som hadde
våknet av et kraftig smell. Da ved-
kommende så ut, brant det på veg-
gen, og postkassen var sprengt
vekk, sier operasjonsleder Arild
Falck Johansen ved Tromsø politi-
stasjon. 

Operasjonslederen forklarer at
det ikke var behov for å tilkalle
brannvesen. 

– Men vi har ingen mistenkte
foreløpig, sier Falck Johansen.

Saken er nå sendt over til krimi-
nalvakten som jobber videre med
den i løpet av torsdagen.

Homofokus 
på Karlsøyfestivalen  

CAMP-KLAR: Stian Varpe, nestleder i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring (LLH)
Troms, inviterer til egen homocamp under Karlsøyfestivalen.

Kine Moxness Sandnes 
og Jon Terje Eiterå (foto)

For første gang i
Karlsøyfestivalens
historie er det i år
duket for homo-
camp og ekstra
fokus på de 
homofile.  
– Vi skal holde foredrag om
hvilke utfordringer man har som
skeiv i Nord-Norge, og så skal vi
snakke litt om homoplanen til
Tromsø kommune og hvorfor
den er nødvendig, sier Stian
Varpe, nestleder i Landsfor-
eningen for Lesbisk og Homofil
frigjøring (LLH) Troms. 

Tirsdag i neste uke åpner festi-
valen, og fredag skal LLH holde
foredrag. 

Det var Mai Løvli Karlsen,

Therese Karlsen, Steinar Karl-
sen og Sven-Tore Dreyer Fre-
driksen på Karlsøya som tok ini-
tiativet til å invitere LLH til
festivalen for å få mer åpenhet
rundt homofili. 

Åpent i Tromsø
– Det er ikke noe forskjell på å
være åpen homofil på Karlsøya
og i byen. Folk er klare over at vi
er skeive, og vi gjør ingenting
for å skjule det, sier Mai Løvli
Karlsen.

Hun legger til at Karlsøyfesti-
valen er en protest mot blant
annet rasisme og diskriminering,
og i så måte passer LLHs tilste-
deværelse godt inn. 

Stian Varpe flyttet fra hjem-
plassen i Sogn og Fjordane for
to og et halvt år siden og merker
tydelig forskjell på vestlands-
bygda og Tromsø. 

– Det var en rimelig stor over-
gang fra å komme fra et sted der

det ikke var lett å være åpen
homofil til å komme hit der det
ikke er noe problem, sier Varpe. 

Homocamp
I tillegg til LLH er også Skeiv
Arktisk Ungdom i Troms
(SKAUT) invitert til å ha stands
på festivalen. 

– Vi skal også lage en liten
homocamp der vi setter opp en
lavvo som skal fungere som et
fellestelt. Der skal vi lage grill-
plass, og det vil være mulig å
overnatte i teltet, sier Mai Løvli
Karlsen. 

Hun håper så mange som
mulig finner veien til homocam-
pen og får med seg det som skjer
der. 

– Jeg håper så mange som
mulig hører på foredraget og er
klar over at vi er der og åpner
opp for at vi er der, sier hun. 


