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Bjørnar er sint på utbygger av fibernett:

– De tar seg til rette og er

BYGGER FIBERNETT: Mandag morgen har entreprenøren påbegynt gravearbeid i forbindelse med utbygging av fiberanlegg. Dette er beboerene informert
om på forhånd.
Foto: privat
Han oppgir å ha vært i konEntreprenøren satte
takt med selskapet.
utstyr og gravemas– Jeg fikk til svar fra dem om
kin fra seg på tomta til at de hadde fått tillatelse fra
Hammerfest energi. Men HamBjørnar Jakobsen
merfest energi og Kvalsund
uten å spørre om lov.
Maskin & Transport AS skylder
– Vi fikk ikke parkert
på hverandre.
– De tar seg til rette og er arpå eiendommen vår
rogante, sier Jakobsen om enog måtte parkere på
treprenøren.
veien, sier «fjordinTar saken opp
gen».
Kim Gaare
kig@fd.no

Hammerfest: Bjørnar Jakobsen fra Rypefjord kom hjem
lørdag kveld etter å ha vært
bortreist siden tirsdag. Til sin
ergrelse fant han store kabeltromler og en gravemaskin
inne på eiendommen sin, som
sperret innkjørselen.
– Det var ikke plass til å parkere begge bilene. Leieboeren
parkerer jo også der, sier han.
Og legger til:
– Jeg forsøkte å ringe entreprenøren lørdag kveld, men det
var ingen som tok telefonen.

Mener entreprenøren
er arrogant
Huseieren reagerer på at entreprenør Kvalsund Maskin &
Transport AS har plassert gjenstander på eiendommen hans
uten å ha bedt om lov.
– De har ikke spurt om det er
greit å sette ting her, sier Jakobsen.

Daglig leder for Hammerfest
Energi bredbånd, Espen Hansen, sier at entreprenøren skal
levere et moderne fibernett for
internettleverandøren.
Hva
gjelder å plassere ut utstyr på
andres eiendom, plikter entreprenøren å avklare dette på forhånd med grunneier, ifølge
Hansen.
– Vi har fått lite klager fra beboerne i dette området, men vi
tar på alvor de tilbakemeldingene vi får. Vi skal følge opp
denne saken.

– Kan ikke kutte
fiberkabelen hver kveld
Daglig leder for Kvalsund Maskin & Transport AS, Kjetil Fredriksen, sier at de satte kabeltrommene på eiendomen
fredag. Da var det ingen hjemme i boligen.
– Vi vurderte at det er så pass
bred innkjøring at man ikke ville sperre innkjøringen. Vi så at
det ikke var noe stort problem.
Han kom seg godt inn og ut, sier
Fredriksen.

SPERRER FOR ADGANG: Her fikk ikke huseier inn bilen sin fordi utstyr sto i veien.
Jakobsen fastholder at han
ikke fikk parkert to biler på eiendommen, sin egen og leieboerens.
Grunnen til at entreprenøren
valgte å sette fra seg kabelrommene på Jakobsens eiendom
var av hensyn til oppdraget.
– Vi kan ikke kutte fiberrøre-

ne hver kveld, tromlene må bli
stående en plass. Vi vurderte at
det var bedre å sette de i et hjørne hos han enn at tromlene
skulle sperre halve veien i en
hel helg.

Avviser arroganse
– Jakobsen mener dere har opp-

trådt arrogant?
– Nei, det vil jeg ikke si. Vi
prøver å gjøre vårt beste hele tiden, men noen plasser må
tromlene stå, sier han.
Arbeidet med å legge fiberinfrastruktur er en omfattende
jobb, og skal pågå helt til i desember, ifølge Fredriksen.
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r arrogante
INVITERER TIL FEST: Den ubestridte generel for Kunesdagan, Alf Edvard Masternes, har både nytt og
gammel på menyen i år. Her med sin nærmeste medarbeider, søsteren Bjørg Masternes. Alle foto: Alf Helge Jensen

Arrangerer VM i
kongekrabbefiske
Kunesdagan utvider
hvert år med nye
attraksjoner. Nytt i
år er VM i fangst av
kongekrabbe.
Alf Helge Jensen
ahj@finnmarken.no

Foto: Bjørnar Jakobsen

– Vi skal grave fiber inn til et
par hundre hus, og vi skal også
inn i hagene, så folk må være
litt tålmodige. Vi prøver å rydde
så godt vi kan.

De har ikke spurt
om det er greit å
sette ting her

"

Bjørnar Jakobsen

KUNES: – Kall det et prøveVM. Vi må øve oss litt før alle
detaljer er på plass, sier en engasjert Alf Edvard Masternes,
hovedpersonen bak Kunesdagan. Årets utgave, den tredje i
rekka, kommer fra og med torsdag 28. juli til og med søndag
31. juli.
Og nyvinningen, VM i kongekrabbefiske, skjer fra 28. juli
klokka 12 til 29. juli klokka 12.
Ettersom regelverket for fritidsfiske etter kongekrabbe
ikke er det mest lettfattelige,
har Masternes finstudert det
etter beste evne.
– Konkurransen kan ikke
handle om å få flest mulig krabber. Reglene setter nemlig et
tak for den enkelte fisker. Derimot skal deltakerne jakte på
den største krabben. Vi skal
også legge inn et moment om
det beste agnet, forteller Masternes. Han legger til at deltakerne selv må stille med båt og
teiner.
Motto for Kunesdagan er
kunnskap og humor. Man leg-

ger inn fortrinnsvis lokalkunnskap samtidig som man har det
artig.
– Når det gjelder kongekrabben, vil vi formidle både kunnskap om arten og hvordan folk
flest kan få et utsøkt måltid.
Her er tanken å hente inn eksperthjelp, men vi klarer det
neppe i særlig grad i år. Derimot
blir det mye neste år. I og med
at konkurransen og ramma
rundt må gå seg til, velger vi å
kalle det et prøve-VM. Sånn er
det jo med alle nye verdensmesterskap, sier en småmunter
Masternes.
Han har uendelig mye mer på
programmet enn et nytt VM.
Mikkel Gaup har gjort storsuksess som joikelærer både på Kunes og mange andre steder.

Også i år stiller Gaup med blant
annet joikeverksted.
Enkelt forklart kan man si at
det blir foredrag og aktiviteter
på dagtid, mens kveldene i festivalteltet står i musikkens
tegn. Fredag blir det mimrerstund for de voksne når The
Nowegian Creedence spiller.
Lørdagens musikk blir langt yngre, men det blir også Lygaraften. Odd Einar Utsi fra Austertana satser på å være på plass
med saftige historier.
En gjenganger i området,
som er innlemmet i Kunesdagan, er gudstjenesten i kapellet
på fraflyttede Brattholmen. Der
får man en fantastisk blanding
av lokalhistorie etterfulgt av
Guds ord.

EGEN SYKKEL: Mikkel Gaup kjøpte denne sykkelen under de første Kunesdagan. Siden har den fulgt han i bygda. Sykkelen er klar når Gaup ankommer.

