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Innleveringsfrist for hei-bilder er kl. 14.00 dagen før trykking.
Innleveringsfrist for kunngjøringer er kl. 14.00 dagen før trykking.
Innleveringsfrist for dødsannonser er kl. 09.00 samme dag som avisa trykkes.

håndballspirer
➤ Helgelands Blad vil annenhver onsdag fremover presentere en eller flere unge håndballspillere fra SIL.

➤ 4. oktober: Frans og Frank
➤ 5. oktober: Brynjar, Boye og Bo
➤ 6. oktober: Målfrid og Møyfrid

Dyrere enn antatt
BASSENG: Rådmannen i Nesna
ber politikerne øke
kostnadsramma for
å få bassenget på
Tomma i drift.
Mariann Vatne
mv@hblad.no 97733310

Opprinnelig var det satt
av 90.000 kroner til service og reparasjon, men
nå ber administrasjonen
om 110.000 kroner mer
til prosjektet. Pengene
foreslås tatt fra den samme budsjettposten som
før; veivedlikehold.

Arbeidet med bassenget har allerede startet,
og et firma er leid inn,
men det er et stort og
komplekst arbeid, skriver
administrasjonen i saksframlegget.
«Dessverre er det ikke
mulig at et annet firma
enn den opprinnelige leverandøren (Pahlèn)
påtar seg diverse arbeid
på diverse anleggsdeler»,
heter det videre. Flere
anleggsdeler sliter også
med langtidsstans, noe
som har økt omfanget av
arbeidet.
■ Formannskapet får saken til behandling 11.
oktober.

REPARERES: Bassenget på Tomma blir dyrere enn
først antatt å reparere. Nå vil administrasjonen øke
kostnadsramma fra 90.000 til 200.000 kroner.
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minneord

Olav Pettersen, 1925-2017

HÅNDBALLSPIRE: Mina Toft (11).
FOTO: SIL HÅNDBALL UNGDOM

Mina Toft
11 år, spiller på SIL
J12-2
1. Hvor lenge har du
spilt håndball?
– Begynte med håndball i barneidretten så
fort jeg fikk lov, var
kanskje 6 år?
2. Hvorfor begynte
du å spille håndball?
– Det var gøy. Familien min har alltid
holdt på med håndball.
Jeg var på mitt første
håndball-VM i Tyskland i 2007, før jeg var
ett år. Så det var liksom
noe jeg alltid har visst
jeg skulle begynne
med, selv om jeg ikke
helt forstod meg på
reglene og sånn i begynnelsen.
3. Hva er det som
gjør håndball artig?
– Det er artig å spille
kamp. Når noen på laget gjør noe bra, blir vi

glade sammen og roser
hverandre. Det er gøy
å få nye venner og reise
sammen på turer og
sånn.
4. Hvor på banen
spiller du, og hvorfor
liker du å spille der?
– Jeg spiller der treneren sier jeg skal spille.
Jeg er ikke så god i mål.
5. Har du andre hobbyer enn håndball?
– Ja. Fotball, Fyret,
gitar og slalåm i Hemavan.
6. Har du et mål med
håndballen?
– Jeg vil selvfølgelig
prøve å vinne, og å bli
skikkelig god, og komme på landslaget.
7. Har du en
fremtidsdrøm?
– Jeg har lyst til å bli
håndballspiller og
skuespiller. Begge
deler er så artig!

MINNEORD: Et kapittel i
ytre Helgelands slektshistorie er avsluttet. Med
Olav Pettersens bortgang
18. september i en alder
av 92 år døde den siste i
en hel generasjon av den
kjente Flæs-slekten, en
familie som på folkemunne har vært et begrep
i Sandnessjøen i hele etterkrigstiden. Olavs far
og hans familie gav nemlig navn til en hel bydel i
Novikveien, lokalt omtalt
som Flæsbyen.
Etter oppveksten på de
ytterste øyene Flæsa
langt ute i havet flyttet
hele familien til Lyngøya
i Husvær i 1943, før de i
1947 ble landfaste og tallrikt etablerte seg med
hjem og familier i utkanten av Sandnessjøen.
Olav var den åttende i
rekken av Borghild og
Ole Vestheims ti barn,
som alle vokste opp på
disse holmene langt der
ute i havet hvor levegrunnlaget var karrig og
naturelementene ofte nådeløst satte sitt preg på
hverdagen.
Få helgelendinger
kunne kysten bedre enn
Olav, han kjente hver
holme og hver grunne
bedre enn noe kart kunne
fremvise.

På Gråkallen
Olav var vokst opp med
havet og båten, og forble
en sjøens mann i hele sitt
liv selv om han etter
hvert kom på land og fikk

mange yrkesaktive år
med andre oppgaver enn
fisking og arbeid som
matros. I tillegg var han
en dyktig håndverker
som i likhet med sin far
og flere av brødrene
bygde alt selv, både eget
hus på Bjørklund, og
naustet og landstedet ved
fjorden ute i sitt kjære
Novik.
Allerede under krigen
var Olav matros og kjentmann langs kysten ombord på legendariske
Gråkallen. Så fulgte årene som matros på sjøbussen Tomma og etter
hvert ombord i berømmelige Nesna, som han i
så mange år førte trygt i
all slags vær på ruten
mellom Mo i Rana, Mosjøen, Træna og Sandnessjøen, i tillegg til sørog nordruta i Helgelandskes trafikkområde.

Radio
Mange vil nok huske
Olavs innsats på dekket
og broen gjennom disse
årene. Han avsluttet sjøkarrieren som båtsmann
på bilfergen Tjøtta mellom Tjøtta og Forvik,
men forble i arbeidslivet
gjennom enda en hel
generasjon som vaktmester og reparatør hos
Bjørnvolds radioforretning. Ikke få husstander i
distriktet har fått sine
TV-antenner forskriftsmessig montert av Olav
Pettersen.
Olav var nemlig fore-

taksom og allsidig. Fritiden brukte han til å
fiske fra sin ombygde
semidiesel-sjark Tøffe
ute på Alstenfjorden,
men ikke minst til arbeid
på familiestedet ute i
Novik som han elsket
høyt. Det ligger en molo
der ute som han bygde
med sine egne hender
stein på stein, en bauta
over en slitets mann med
jernmuskler og kjærlighet
til alt liv ute i fjæresteinene. Det sies at Olav
gikk ned femten kilo på
denne molojobben.
Olav giftet seg i 1947
og fikk oppleve flere år
enn gullbryllupet sammen med sin Åshild. Han
etterlater seg tre sønner
og en hel generasjon med
barnebarn, foruten oldebarn. De siste årene som
enkemann tilbrakte han
på Åsheim Terrasse og
deretter på Alstahaug
sykehjem, hvor han døde
stille etter år med sviktende helse og et kort
sykeleie.

Stillfaren
Om Olav kan sies at han
var en stillfaren person
som helst holdt seg til
familie og det nære nettverket, men som også ble
regnet som en solid sjømann, en erfaren fisker
og en flink håndverker.
For oss som stod ham
nær husker vi ham som
en redelig og pålitelig
familiefar, bestefar, oldefar og onkel, med kjær-

TIL MINNE: Olav Pettersen, 92 år.
FOTO: PRIVAT
lighet, karakterstyrke og
omsorg for dem som stod
ham nærmest. Olav overlevde sin Åshild med sju
år.
I takknemlighet lyser
vi fred over kjære Olavs
minne.
Kjell Olaf Edvardsen
På vegne av familien

kunngjøring
k
unngjøring
Tusen, hjertelig takk for
all den gode oppmerksomheten til min 80-årsdag. Mange telefoner,
sms og ikke minst de som
kom og gjorde stas på
meg på Tjøtta Grendehus.
Alle hilsener som kom på
FB fikk jeg også lest opp.
Et hav av blomster, gavekort, fine gaver og alle de
gode ordene som fulgte
med, gjør meg glad og rørt.
Dagfrid Iversen
Hjertelig takk for all omsorg, deltakelse, blomster
og gaver i anledning
Henry Klæboes sykdom
og bortgang.
Bente og Svein Harald

