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Nye styrer i Tromsø-området
� ECOM MØBELSENTER har fått
nytt styre. Styrets leder er Lars
Berg, Nestleder Pål Jørnsson og
styremedlem Mariann Nicolaisen.
� KALDSLETT TERRASSE bolig-
sameie har nytt styre. Styrets leder
er Jan Tore Olsborg, styremedlem-
mer Nils Jonny Andersen og Finn
Roald Andresen. Varamedlem er

Ulla Irene Hansen.
� NYTT STYRE i Sameiet Alve-
veien 33-49. Styreleder Tore Ho-
land, Styremedlemmer Conny
Annie Bertheussen og Åse Johan-
ne Johansen. Varamedlem Ketil
Ovesen.
� SOLSIDEN BORETTSLAG har
nytt styre. Styreleder er Hanne

Pauline Jensen. Styremedlemmer
Antal Csipa, Therese Kristiansen,
Airen Holthe og Jostein Bentzen.
Varamedlemmer Lars Magnus
Ovhed, Marita Pedersen, Anette
Nordgård Knutsen, Silje Terese
Gamst og Merethe Agledahl.
� TIL FOTBALL AS har nytt styre.
Styreleder Hanne May Karde. Sty-

remedlemmer Gunnar Wil-
helmsen (bildet), Bjørn Nil-
sen, Bente Ødegaard, Bjørn
Inge Pettersen, Stine Skogås
Ødegaard og Petter Bjørkly Høi-
seth. Varamedlemmer Berit Hau-
gen, Alf Edvard Masternes og
Helge Alfon Kræmer.
� NYTT STYRE i Troms Kraft

Produksjon AS. Styreleder
Semming Semmingsen.
Nestleder Kjell Ole
Straumsnes. Styremed-

lemmer Bjørn Inge Pettersen, Nils
Petter Beck og Helge Mikal
Eklund. Varamedlem Ulf Lind.
Observatør Tine Otterstad.
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Tvangs
avvikling
VED NORD-TROMS TING-
RETT er det avsagt kjennelse om
tvangsavvikling i boet til Fagfolk
AS.
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Mangler 
opplysninger
ARBEIDSTILSYNET etterlyser
flere opplysninger i forbindelse
med tilbygg, renovering og
bruksendring av Grønnegata 12
etter at Kirkens Sosialtjeneste
overtok eiendommen fra kom-
munen. De ønsker å videreføre
dagsenteret kommunen har dre-
vet i mange år, i det verneverdige
bygget fra 1895. 1. etasje er ut-
formet for rullestolbrukere, men
kontorarbeidsplassene er plassert
i 2. og 3. etasje. Nå etterlyser Ar-
beidstilsynet dokumentasjon
som gjør at krav om heis kan fra-
vikes, og det må dokumenteres at
det monteres heis/løfteplattform
for å ivareta universell utforming
og varehåndtering på en forsvar-
lig måte. Det må også gjennom-
føres risikoanalyse for rom med
lavere høyde enn 2,2 meter, går
det fram av et brev fra Arbeidstil-
synet til Kirkens Sosialtjeneste.

kjetil.vik@itromso.no

Innspill
FYLKESMANNEN I TROMS
foreslår at Tromsø kommune
vurderer om utvidelse av parke-
ringsanlegget med 1.000 parke-
ringsplasser utløser krav om
konsekvensutredning, spesielt
med hensyn til rikspolitiske ret-
ningslinjer for samordnet areal-
og transportplanlegging. Fylkes-
mannen er positiv til at p-plasser
for sentrum etableres i fjellanleg-
get, men viser samtidig til nasjo-
nale mål vekst i
persontransporten ikke skal skje
med økt biltrafikk, men kollek-
tivtrafikk, gange og sykkel.

Fylkesmannen ber også om at
det utarbeides en parkerings-
norm så snart som mulig, og at
det utredes hvilke konsekvenser
etablering av parkeringsanlegget
vil ha på parkeringsdekningen i
området det er naturlig at anleg-
get betjener.

– Det vil være en forutsetning
at det ikke skal tilrettelegges for
parkering i tilknytning til nye
etableringer i gangavstand til par-
keringsanlegget i sør, for eksem-
pel langs Strandveien, skriver
fylkesmannen i sitt innspill.
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PRØVER FISKELYKKEN: Sten Siikavuopio (Nofima, fra venstre), Svein Kvalvik (Gründer) og Ferdinand Männle (SINTEF
Materialer og kjemi) er ute for å teste superagnet på sjøen utenfor Tromsø.  Foto: Privat

Sammen har de forsket fram su-
peragnet som gjør torsken hekta.

Med den nye agnsorten kan
nemlig sportsfiskere selektere
hvilken art som havner på kro-
ken.

Torsken er i stand til å oppdage
duftmolekyler på hele 700 me-
ters avstand. Torsken liker en
helt annen lukt enn hva andre
glade matfisker som kveite, laks
og røye foretrekker. Det er net-
topp dette forskerne nå har be-
nyttet seg av.

– Nofima har utviklet luktsup-
pa, og vi på Sintef har oss forsket
fram en konsistens som fungerer
som holdbar agnkrem til å
smøre på fiskebruket, forteller

Ferdinand Männle, markedsdi-
rektør hos SINTEF materialer og
kjemi.

Erstatter naturlig agn
Det nye superagnet er laget av
fiskeavfall som ellers ville gått i
dunken. Nå kan du spare fisken
som ellers ville blitt brukt til
agn, og heller bare smøre ivrig
med agnkrem med jevne
mellomrom.

– Avhengig av hvor mye du
har på, og hvordan du smører
det, holder det fint i en time eller
to dersom du eksempelvis bru-
ker det på juksa, sier Männle. 

– Alt avhenger av vær og vind,
så lenge du påfører kremen med

jevne mellomrom skal du nok få
fangst, lover han.

Viktig
Dersom man kan lokke fisken
på kroken, uten å måtte sette på
annet fiskeagn, kan det få ring-
virkninger langt utover din
egen middagsfangst.

Fisk som tidligere har blitt
kjøpt billig inn fra fjernt og
nært for å brukes til agn i line-
fisket,  kan forbli i sine fang-
stområder og heller benyttes
som matvarer lokalt.

– Hva betyr dette for indus-
trien?

– Hovedmålet er å lage noe for
linefiskeflåten, det er de som bru-
ker mest agn. Ressurser som
kunne vært brukt som mat, har
inntil nå blitt brukt som agn. Men
i dette produktet brukes kun av-
fall fra fiskeindustrien, sier
Männle.

Nytt superagn gjør 
torsken helt hekta

Alt avhenger av vær og vind, så
lenge du påfører kremen med jevne

mellomrom skal du nok få fangst.
Ferdinand Männle
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Torsken lukter sitt bytte på 700 meter.
Nyttig kunnskap, skal vi tro forskere fra
Sintef og Nofima.


