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Populær hurtigrute
Hurtigrutebesøket i Kirkenes på
onsdag og avslutningen av
NRKs lengste direktsending har
vakt stor interesse. En periode
på onsdag var Kirkenes blant de
mest omtalte temaer på «Twit-
ter». Sør-Varanger Avis sitt foto-
galleri på Facebook hadde i lø-
pet av onsdag kveld over 3 000
besøkende og nesten like mange
hadde lest oppfordringen dagen
før om å stille mannsterkt på
kaia. 

Bilnøkkel funnet
Er du eier av en Toytota? Og
kanskje nettopp har mistet nøk-
kelen? Da er det muligens din
nøkkel som ble funnet på hurti-
grutekaia den 22. juni. Nøkkelen
befinner seg nå hos politiet.

Dronningen fikk 
Jarfjordlaks
Laksefiskerne Bjørge Pedersen
og Ulf Harald Wikstrøm var på
tur inn til Lanabukt med dagens
fangst tirsdag kveld da de opp-
daget at Kongeskipet lå i Skips-
havna. De to ble fort enige om at
fersk Jarfjordlaks, det må Dron-
ning Sonja få, så de la om kursen
og la inn til Kongeskipet uten å
nøle. Ombord ble det glede over
gaven og som takk fikk de to
hver sin eksklusive caps med
Kongeskipet Norge og logo på.

– Da de to kom inn til kaia i La-
nabukt, var glisene de bredeste vi
har sett på lenge, forteller ei
dame som ventet på land.

Mange 
dollarmillionærer

En oversikt over verdens «dol-
larmillionærer» og trender
finner vi i World Wealth Report.
I 2009 var vi 75 000 dollarmillio-
nærer i Norge. Det var en økning
på hele 27,5 prosent fra året før,
et kjempehopp i kjølvannet av fi-
nanskrisen.

I takt med trenden i resten av
verden, har oppgangen i Norge
vært mer moderat i 2010. Men en
stabil økning har vi likevel opp-
levd: Vi er nå 85 300 dollarmilli-
onærer i vårt langstrakte land.
Det en økning på 13,8 prosent
fra 2009. Dollarmillionærer defi-
neres som personer med mer enn
én million dollar i formue, eks-
klusiv primærbolig, forbruksva-
rer og private samlinger

Ønsker dyrevenner
Er du i alderen 9-14 og har et
spennende dyr eller en morsom
historie sammen med dyr. Da er
kanskje du den NRK-program-
met «Dyrevenn» er på jakt etter.
Redaksjonen i Dyrevenn planleg-
ger å reise rundt i landsdelen for å
lage reportasjer om morsomme,
artige eller rare dyr og historier.

TV-programmet holder nå på
sommeren med opptak til 6. se-
song, som skal gå på NRK Super
til høsten. Hittil har det vært laget
over 50 programmer, og flere hun-
dre barn har vært med. Men opp-
takene har stort sett vært gjort i
Tromsø og omegn, og det ønsker
redaksjonen å gjøre noe med.

- Det er et mål for oss å vise fram
hele landsdelen, og nå skal vi sør-
ge for å vise fram hvor mange flot-
te barn og dyr som finnes rundt
omkring. Så vi håper på skikkelig
god respons fra stort og smått, for
vi er veldig spente på hva vi kan
finne tak i, sier prosjektleder Hå-
vard Gulldahl.

VALUTAKURSER
Valutakurser fra Norges Bank
fredag 24. juni
USD: .................................5,47
EURO: ..............................7,78
GBP: .................................8,78
DKK: ............................ 104,34
SEK: ................................84,77
RUBEL: .......................... 19,39

78 99 34 33 / 909 16 574
Vi er alltid til din tjeneste

78 99 21 71
Man, tir, ons, fre 09-16 / tor 10-17 / lør 10-14

Gravminner

Hva ville du gjort hvis du var
ordfører for ei uke?
- Reparert veien til ut til Jar-
fjord. Og ordnet opp på Hurti-
grutekaia. Den er et trist syn
nå, men den har potensial.
Hvilken sak ville du hatt på for-
siden av Sør-Varanger Avis?
- “Veiarbeid startet - nå blir
veien til Jarfjord helt ny”.
Egentlig burde alle veien blitt
frisket på, men siden jeg kjører
ut til Jarfjord hver dag er den
viktigst.
Hvem ville du sittet fast i heisen
sammen med?
- Det blir søsteren min, Maria.
Vi har det veldig morsomt
sammen, så tiden ville gått fort
hvis vi sto fast.

Hva er det første du skal bruke
grenseboerbeviset til?
- Jeg har ikke tenkt til å bruke
det. Har aldri vært i russland
og har ikke tenkt til å reise dit.
Da reiser jeg heller til Finland
for å handle der.
Hvilken bok leste du sist?
- Honningfellen med Unni
Lindell. Jeg får ikke lest så mye
siden jeg går på skolen, men
om sommeren får jeg lest mer.
I tillegg til at vi får leseeksem-
plarer her på jobb. Så jeg tror
jeg leser mer enn andre på min
alder.

Thea Tovås
thea@sva.no

Reiser heller til Finland

Navn:
Miriam Jensen
Bosted:
Jarfjord
Alder:
18 år
Yrke:
Butikkmedarbeider
hos Libris

Kryssord-
løsning
Femloddsvinner
denne uken ble
Torid Gjetmund-
sen på Klæbu.
Tre lodder sendes
avgårde til Marta
Bye i Kirkenes og
det siste loddet
tilfaller Gudrun
E. Johannessen i
Bodø. Vi gratule-
rer vinnerne, og
sier bedre lykke
neste gang til de
53 som ikke vant
denne gang.

Dugnad i parken
Grubebyens venner og venners venner tok en dugnadsrunde ved
krigsmonumentet i Bjørnevatn.

– Dette er egentlig kommunens jobb, for vi har overlevert monu-
mentet med beplantning og det hele til dem, sier Marie Hallonen.

– Men i fjor ble trærne vi hadde plantet klippet ned av gressklipper-
ne, så i år er vi føre var og klipper gresset så ungdommene ser dem når
de kommer. Sommervikarene begynner i neste uke har vi fått vite, for-
teller hun. Med seg hadde hun Kalle Hallonen, Elin Derås og Bente
Derås. (Foto: Yngve Grønvik)

Takk til Hallgeir
– Med dette rettes en stor
takk til Hallgeir Henriksen
for profesjonell handtering av
arrangementet omkring hur-
tigruta og NRK. Han hadde
overblikket, var kjapp i re-
plikken og tilrettelegginga.
Og ikke minst: Ga rom for
fargerikdom i arrangementet,
med blant annet fine samiske
innslag, skriver Arne Store i
en epost.

Jojo-nøkkel
En nøkkel hengende i en jojo-
nøkkelring er funnet utenfor
ØFAS. Den som måtte savne
en slik nøkkel kan kontakte
Bunker Oil.

Økning i gebyr-
satsene
De kommunale gebyrene
knyttet til bolig steg med 5,9
prosent på landsbasis fra ja-
nuar 2010 til januar 2011. I
gjennomsnitt betaler hver
husstand 9 634 kroner i gebyr
for tjenester knyttet til vann,
avløp, renovasjon og feiing/til-
syn. Blant gebyrene for de
kommunale tekniske tjenes-
tene sett under ett er det reno-
vasjonsgebyret som har hatt
den største økningen, med 8,3
prosent fra 2010 til 2011. De
tre andre gebyrgruppene viste
mindre økninger – vanngeby-
ret steg 4,9 prosent, avløpsge-
byret økte med 4,3 prosent,
mens gebyret for feiing og til-
syn gikk opp med 3,4 prosent.

Ute av øye, ute av sinn
I vinter tok vi oppfordringen fra publikum i Bugøynes og skrev om en
campingvogn som var slått sønder og sammen av vær og vind. Og som
lå der til allmenn beskuelse like ved veien. Noen dager etter avisomta-
len, så forsvant ruinhaugen. Men observante turgåere har lokalisert
restene på ny. 

– De ble borte ja, men ble i realiteten flyttet bare noen meter. De lig-
ger fortsatt i en haug, men man er tydeligvis i en slags ute-av-øye-ute-
av-sinn modus, for campingvognrestene ligger på et berg, like ved Fol-
kestien. En skam er det at folk er så skjødesløse, sier våre turgåere.
(Foto: Randi Irene Losoa)

Går etter planen
Fremdriften ved byggingen av
Kirkenes skole går etter planen,
melder kommunens hjemmeside.
Bygget skal etter planen overle-
veres 28. november.

Husk fotokonkurransen
Rundturen minner om fotokon-
kurransen på våre sommersider.
Vi oppfordrer dere lesere til å
sende inn «sommerbilder» hvor
motivet kan være hva som helst.
Bilder kan sendes på epost til re-
daksjon@sva.no. Det er også
mulig å stikke innom oss med
minnebrikke eller papirkopier. 
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