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– Hva er bra
med å bo på
Nordsida?
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BYDEL NORDSTRANDA

JØRGEN HANGAA (16),
LØPSMARKA:
– Det er mye som skjer på fritiden her, og samtidig er det lett å
komme seg til byen.

PÅ FISKETUR. Sju småsei ble fangsten. F.v. Henrik Dagfinrud, Tommy Pedersen og Hilde Dagfinrud, med
storfiskerne Simen (5 1/2) og Magnus 3 1/2) Dagfinrud.

Til sjøs etter middagen

ANDREA WIDNES (15),
SKIVIKA:

Bor man på
Nordstranda er
veien kort til
ferskfisken.

– Vi har mye fin natur, og ikke så
mye trafikk. Og så kjenner vi mye
folk som bor i området.

Hanna Lisa Skau 99 22 70 19
hls@an.no

I SITT RETTE ELEMENT. Linda Mellem stortrives på «hobbyrommet» fullt av gamle biler i mer eller mindre kjørbar stand. – Vi har en del å henge

RAKEL ISRAELSEN (15),
SKIVIKA:
– Det er veldig fint her. Og vi har
alt vi trenger i nærmiljøet, både
skole, barnehage og butikk.

fingrene i, smiler veteranbilentusiasten.

Hanna Lisa Skau 99 22 70 19
hls@an.no

– Vi har alltid noe å gjøre. Det
bor mye hyggelige folk her, og
alle kjenner alle.

VALVIK: – Ja og så familien da,
smiler hun.
Linda Mellem er nemlig
Nordsia-patriot på sin hals.
– Jeg har aldri bodd lenger
bort enn et par kilometer i omkrets fra Valvik, røper hun.
Og nå bor hun midt i sin barndomsbygd, som ligger der man
svinger av til Mjelle.

på tomta og familien kunne
flytte inn med dine, mine og
våre barn.
– Her er det perfekt å bo. Stort
sett bare 80-km sone på veien
inn til byen. Det tar drøyt kvarteret, smiler hun.
Men Valvik er ikke Lindas
største lidenskap. Den har hun
rettet mot gamle biler.

LIDENSKAP. For 14 år siden fikk

MYE DELER. Hun og ekteman-

Linda en tomt hos sine besteforeldre. I fjor sto det endelig et hus

nen Paul har også bygd et redskapshus på 100 m² i to etasjer,

med tre garasjeporter.
Og i første etasje er det bildeler
på nærmest hver millimeter.
– Ja, vi har en del biler. Og et
par av dem er i småbiter, smiler
Linda og viser oss inn på «hobbyrommet».

EN REKORD. Selv har hun arvet
sansen for gamle biler etter faren.
– Han drømte om en Opel
Kaptein. Men sånne var vanskelig å få tak i, så han startet med

en Opel Rekord som han kjøpte i
Steigen, forteller Linda.
Noen år senere kom han
imidlertid over en Kaptein sør i
Sverige, og slo begeistret til.
– Men så sto han der med Rekorden da. Den ønsket jeg meg,
men hadde ikke råd. Og snill som
han er fikk jeg den på avbetaling.
1000 kroner måneden – i to år.
Lindas sender lange blikk mot
Rekorden som står lett nedstøvet i vinterdvale.
– Den kvitter jeg meg aldri
med. Den skal jeg begraves i, sier
hun bestemt.

CADILLAC. Siden har det ballet

STINE NORDSTAD (15),
LØPSMARKA:
– Hvis vi hører et skrik i mørket
vet vi hvem det er ... Med andre
ord alle kjenner alle. Det føles
tryggere å bo her enn i byen.

Alle foto: Bjørn Erik Olsen

SKIVIKA: Denne gjengen som
BodøBy traff på i Skivikfjæra,
hadde allerede sikret seg dagens

middag; sju lekre småsei.
– Jeg fikk feriegjester sørfra,
og da måtte vi selvfølgelig ut
med båten og prøve fiskelykken,
sier Henrik Dagfinrud.
Han flyttet til Storvika, som
ligger litt nærmere byen i forhold til Skivika, i fjor sommer.
Og stortrives på nordsida.
– Personlig fisker jeg så ofte
jeg kan. Om det ikke går an å dra
ut i båt, så fisker jeg fra land. Og i
år har det jo vært fiskevær hele
vinteren, sier Dagfinrud.

Det er hans søster og svoger
og deres to barn som er på besøk. De bor til daglig i Sandefjord.
– Det var morsomt å være på
fisketur. Jeg fikk kjøre båten
også..... Og så fikk vi sju fisker ...,
smiler Simen, fem og et halvt år.
– Skal den stekes eller kokes?
– Den skal bli til fiskegrateng
tenker jeg, sier mamma Hilde
Dagfinrud.

Hekta på gamle biler
Linda Mellem (36)
kan ikke tenke
seg noe bedre enn
Valvik – og gamle
biler.

TOBIAS HANSSEN (15),
LØPSMARKA:

Foto: Bjørn Erik Olsen

I HJEMBYGDA. Her i Valvik stortrives Linda sammen med ektemann og

SISTE PROSJEKT. Parets siste prosjekt er en gammel VW boble som

i alt fem mine, dine og våre barn.

skal renoveres. – Vi håper å ha den klar til neste sommer, sier Linda.

på med veteranbiler, både for
Linda og ektemannen.
I Misvær falt hun pladask for
en toppløs boble. Den er som Rekorden i full kjørbar stand. Mens
ektemann Paul har en Cadillac
Limousine i smådeler som han
skal kose seg med å sette sammen.
– Men Cadillacen er et ganske
stort prosjekt, så vi kjøpte nylig
en annen VW boble som vi skulle
«varme opp med». Den var mer
rusten enn vi hadde trodd, så
dermed var det bare en ting å
gjøre. Plukke den fra hverandre,

sier hun og henviser til et skrapa
karosseri og en haug med panser, dører og skjermer.
– Mer jobb enn forventet.
Men artig likevel, bedyrer hun.

PÅ TREFF. Både Linda og Paul
jobber hos Volvo på Bertnes. Og
de er begge ivrige med i Salten
Motorhistoriske forening.
– Der er det et fantastisk miljø, ikke minst når vi drar på treff.
Da hekter vi på den gamle combicampen og drømmer oss tilbake til 50-tallet, sier Linda.
Selv tror hun at hun må være
født altfor sent.
– Jeg skulle vært ung i de dager, på 50-tallet. Det er jeg sikker
på. Men nå får vi jo bare gjøre det
beste ut av at vi lever her og nå,
og kose oss med gammelbilene.
Og gammel-kjeledressene, combicampen og primusen som vi
koker på når vi er på gammelbiltreff.
– Når skal bobla være ferdig?
– Hmmm, kanskje neste sommer. Ikke denne altså, men neste, sier den glade bilentusiasten.

MYE RØR. Utbygging fra Rønvikfjellet til Løpshavn ble ferdig høsten 2013, Videre utbygging fra Løpshavn
til og med Skaug inkl. Skaug basseng skal være ferdig innen juni 2016. Og til Mjelle innen september 2017.
Foto: Hanna-Lisa Skau

Venter på vannledningen
– Det blir ingen
boligbygging på
Nordstranda før
vannet kommer.
Hanna Lisa Skau 99 22 70 19
hls@an.no

BODØ: Det sier byplansjef Annelise Bolland. I følge en analyse i
Boligpolitisk handlingsplan er
Nordsida en av bydelene med
lavest befolkningsvekst siden
årtusenskiftet.
– Vi har klar boligfelt på
Skaug, men disse vil ikke bli lagt
ut for salg før vannledningen er
framme der, i 2016, sier Bolland.

I denne uken sender Byteknisk avdeling ut en folder til alle
husstnader på Nordstranda
med informasjon om vannutbyggingen. Og alle boliger vil få
tilbud om tilknytning til hovedvannverket, uansett hvilken
vannforsyning de har i dag. Engangspris for tilknytning er
5000 kroner per bygg (2014
pris).

