
Vi takker hjerteligst
for gavene til minne om

Karin Valla

Vår kjære mamma, svigermor,
bestemor og oldemor

Elsa Denstad
født 13. september 1927,

døde fra oss
Bodø 27. februar 2016

Takk for alle gode minner

Jan
Thor
(barn)

Beate
Iren

(svigerbarn)

Lars Thomas, Hanne Mari, Mats,
Pål

(barnebarn)

Stella og Liam
(oldebarn)

Begravelse fra Bodin kirke
tirsdag 8. mars kl.10.30. Alle
som ønsker å følge Elsa til
graven er velkommen.

Min kjære umistelige mann, og vår alles kjære

Arne Emil Johansen
født 11. februar 1937,

sovnet stille inn på Saltdal sykehjem 28. februar 2016.

Saltdal, Fauske, Haugesund

Dine smerter var store
og du slet så tungt.

Tross - din utslitte kropp med sykdom
var ditt humør og hjerte ennå ungt.

Dine ord gav oss trøst og ro.
Kjære pappa - og vår snille gode far,

takk for alt det du for oss var.

Solbjørg
(hustru)

Gry
Heidi

Knut Arve

Barnebarn, oldebarn, søsken og øvrig familie

Begravelse fra Saltdal kirke onsdag 9. mars kl 13.00.
Alle som vil følge Arne til hans siste hvilested er velkommen.

Høytideligheten avsluttes ved graven.

Gravminner - Norske
Nymontering - oppussing.
Bolting - platekant.
Bestill nå, få monumentet oppsatt
til avtalt pris. Stort modellutvalg,
komb. e. eget ønske, stein, modell,
dekorasjon. Rask levering.
Se vår utstilling. Be om katalog.
Fra kr 5500,-. Gratis nymontering.

Tlf. 755 18 303
www.bertnesgeosenter.no
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Ludvik Gundersen til minne
Med sjokk og vantro mottok vi 
den 7. februar budskapet om at 
du Ludvik, brått og uventet, var 
revet bort fra oss. Ord kan ikke 
beskrive sorgen vi alle føler. 
Lamslått spør man seg om det 
kan være sant. Har dine barn 
virkelig mistet sin kjære far, 
bare 61 år gammel? Har barne-
barna mistet «Far»? Har Marina 
mistet sin ektemann? Er det 
virkelig mulig? Ja. Det er sant. 
Du døde på dansegulvet. Sjokk-
bølgen spredte seg raskt, og re-
aksjonene lot ikke vente på seg. 
Med en så stor vennekrets som 
du hadde, kan man godt si at 
det ble landesorg. Kondolanse-
ne strømmet på fra inn og ut-
land, mens vi, dine nærmeste, 
samlet oss i sorgen.

Av seks søsken var du den 
yngste. Nå er vi fem som sitter 
knust tilbake. Jeg har bedt Gud 
om en forklaring. Hvorfor kun-
ne du ikke få leve lenger? Lud-
vik, du skinte alltid som ei sol. 
Du trøstet og støttet når noe var 
vanskelig. Du var limet i famili-

miNNeord

dØdsANNoNser

tAkk

en. Den siste gangen vi alle var 
samlet, var på din 60-årsdag. 
Du var glad. Det var slik du ville 
ha det. Vi storkoste oss. Famili-
en var det viktigste for deg. 
Hvem kunne tro at neste gang 
vi alle skulle være samlet ble i 
din begravelse. Det ble en tan-
kevekker. Alle står vi på vent, 
som det står i sangen til Tonny 
Iversen.

Kjære Ludvik. Hva med som-
merferien hjemme på Bolga? 
Hver eneste sommer møttes vi 
der. Du, «Leif-bror» og jeg «Un-
ni-søster», som du kalte oss. Vi 
var de første som ankom. Da 
båten ble satt ut på havet, var 
du i ditt ess. Med mobilen i han-
da var du klar for årets høyde-
punkt. Du skinte som ei sol. Te-
lefonen ringte stadig fra noen 
som trengte din hjelp. Selv om 
du hadde ferie bidro du med 
din kunnskap, også til dine ar-
beidskollegaer. Det var aldri nei 
i din munn når noen ba om din 
hjelp. Nå er du borte.

Folk fra hele landet hadde 
møtt opp i Rønvik kirke for å ta 
avskjed med deg. Kirken var 
fylt til randen. Et enormt blom-
sterhav møtte oss. Det varmet. 
Mange fine ord ble sagt om deg i 
kirken - fra din kone Marina, 
din eldste sønn Kenneth, og 
rådmann og tidligere arbeids-
kollega i Bodø kommune. Vi 
fikk høre hvor mye du hadde 
betydd for dem alle. Du var ty-
deligvis en viktig, og utrolig 
dyktig mann. En stamme i 
Bodø kommune. Ludvik, vi vet 
at du var både flink, snill og 
rettferdig. Tok aldri æren for 
noe andre hadde utført. Du 
hadde ikke behov for det, intel-
ligent som du var. Dine fotspor 
blir vanskelig å fylle. Hele fami-
lien vil nå stå sammen og min-
nes deg som det flotte mennes-
ket du var. Takk for alle de fine 
feriene vi hadde sammen på 
Bolga. Takk for alle historiene 
du fortalte. Takk for din gode 
latter og ditt varme smil. Takk 
for alt du var for oss som var så 
heldige å ha deg iblant oss. 
Takk for alle gode minner, som 
nå blir gjemt i våre hjerter.

Hvil i fred kjære Ludvik. 
  Din søster Unni

Ekspertene er uenige, men 
noen av dem spår uvanlig 
varm vår i nord.
Pål Guttormsen
pg@an.no
909 70 946

sAlteN: International Resear-
ch Institute (IRI) i USA og The 
European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts 
(ECMWF) i Reading, England 
har begge kommet med se-
songvarsel - helt frem til våren.

Begge varsler at det er høyere 
temperaturer nesten kloden 
over, melder VG.

Men i deler av Europa er de to 
instituttene uenige.

Det europeiske værsenteret 
har sterk varme i Russland og i 
Nord-Norge, noe de amerikan-
ske kollegene ikke har. 

VG skriver at i den europeiske 

løsningen er det også markert 
et stort, kaldt felt i Nord-Atlan-
teren,

– Så her er de forskjellige, 
men vi ser at de er enige om 
varme i Sør-Sverige og Dan-
mark, og om at sentrale Europa 
og Øst-Europa kanskje ikke får 
noen svært varm vår, sier kli-
maforsker Hans Olav Hygen 
ved Meteorologisk institutt.

Det er værfenomenet «Eli 
Nino» som igjen påvirker tem-
peraturene også i Norge.

Det KAN gi den varmeste vå-
ren noen sinne.

– At det er større usikkerhet i 
Europa og særlig i Nord-Europa 
er heller ikke så overraskende. 
Vi vet at våre områder er en av 
dem som er minst influert av El 
Nino, sier direktør Tore Furevik 
ved Bjerknessenteret for klima-
forskning til VG.

det kan bli het vår

Har du solgt fritidsbolig de 
siste årene, har du trolig 
gjort god butikk. Enten du 
har solgt på norsk eller 
svensk side av grensen.
Ida KrIstIn dølmo
ikd@an.no
481 34 617

sAlteN: Det siste året har hyt-
temarkedet i Norge hatt en 
sterk prisvekst.

Statistikk fra Eiendom Norge 
viser at prisene for fritidsboli-
ger på fjellet har steget med 
seks prosent det siste året.

Den typiske fritidsboligen på 
fjellet i Norge koster 1,6 millio-
ner kroner.

– I Salten ligger en fritidsbolig 
på alt fra 300.000 kroner til 3 
millioner kroner, sier eien-
domsmegler Ole Marius Løberg 
i Eiendomsmegler 1.

Ulike ønsker
Ifølge Løberg er det veldig for-
skjellig hva folk ser etter når de 
skal kjøpe seg hytte.

- Vi har ett marked som etter-

spør gammeldagse fjellhytter 
uten vei, vann og strøm. På den 
andre siden har du de som øn-
sker ei hytte som har like god 
standard som det du har hjem-
me, og kanskje bedre, sier han.

Nærhet til naturen
For langrennshytter på fjellet 
steg prisene med 5,3 prosent 
det siste året, mens for hytter 
tilknyttet alpinanlegg steg pri-
sene med 7,3 prosent samme 
periode.

- Det er den samme prosen-
tøkningen som i boligmarke-
det, og er forventet. Folk ønsker 
nærhet til naturen, slalombak-
kene og skiløypene.

Løberg sier at en person som 
ønsker seg hytte på fjellet, ikke 
nødvendigvis vil ha hytte ved 
sjøen.

- Flere muligheter
Men det er ikke bare i Norge 
prisene stiger. På fjellhyttemar-
kedet i Sverige er det også høyt 
trykk, og den lave renten får 
skylden for den økte etterspør-
selen.

– Vi ser at det er et stort miljø i 
Jäckvik rett over grensen, med 
alpinbakke og snøscooter-løy-
per. I Sverige finner folk ofte 
flere muligheter enn på denne 
siden av fjellheimen, sier eien-
domsmegleren.

Økt med 300 prosent
Tall fra Privata Affärer viser at 
hytteprisene i Hemavan Tärna-
by har steget med nesten 300 
prosent fra 2000 til 2015.

–  Oppgangen startet i 2005, 
med en liten dipp under finans-
krisen i 2008-2009, sier Lollo 
Vedbring hos Svensk Fastig-
hetsförmedling i Hemavan til 
Dagens Industri.

Også der er det hytter nær al-
pinbakker eller oppkjørte ski-
løyper som er de mest populæ-
re.

Høy kvadratmeterpris
Kvadratmeterprisen i Hemavan 
ligger i dag på 20–25.000 sven-
ske kroner.

I Sälen er det noe dyrere, der 
koster hyttene cirka 30-35.000 
kroner per kvadratmeter.

Her har hytteprisene 
tredoblet seg på ti år

popUlært: Hemavan Tärnaby har vært veldig populært de senere år. Foto: rANA BlAd


