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Vær– 
stasjonene 

på plass
Ságat har tidligere fortalt 
om tre værstasjoner som 
skal settes opp innenfor 
kommunegrensa til Nesse-
by. 

Ole Einar Tveito ved Me-
teorologisk Institutt (MET) 
kan fortelle at alle tre sta-
sjoner nå er satt opp og er 
i drift. Det betyr at alle kan 
gå inn på yr.no og se alle 
værdata på disse stedene, 
inklusive værmelding for de 
neste dagene og værstatis-
tikk.

De tre stasjonene er 
plassert under navnene 
Bergeby, Nedre Torvhaugen 
og Reinhaugen, og kan alle 
søkes opp på nettstedet yr.
no.

Værstasjonene er satt 
opp i forbindelse med kli-
maovervåkingsprogram-
met COAT (Klimaøkologisk 
Obervasjonssystem for Ark-
tisk). Oppsetting av værsta-
sjonene og driften av dis-
se er et samarbeid mellom 
MET, Universitet i Tromsø 
og Norsk institutt for natur-
forskning (NINA).

Stasjonene skal bidra til 
at man gjennom COAT-pro-
grammet skal bli bedre 
kjent med området, og all-
mennheten skal få sikrere 
værmeldinger fra dette om-
rådet.

Ber om  
innspill

Finnmark fylkeskommune 
har i et brev til blant andre 
Nesseby kommune bedt 
om innspill angående pla-
nene om å bygge en ny 420 
kv kraftlinje fra Skaidi til Va-
rangerbotn. Brevet er gått til 
alle kommuner som er di-
rekte involvert i utbyggingen 
av linja.

Tema for innspillet er 
fremtidig næringsutvikling/ 
samfunnsutvikling som kan 
gi økt kraftforbruk, blant an-
net hvilke planer er vedtatt 
i kommunen, som kan gi et 
økt kraftforbruk, hvilke pro-
sjekter planlegges i kommu-
nen, som kan gi et økt kraft-
forbruk, og hvilke fremtidige 
muligheter finnes i kommu-
nen, som kan gi et økt kraft-
forbruk.

Kommunene har fått frist 
til 9. november med å kom-
me med innspill.

Ny  
utlysning

Kommunen har lyst ut stil-
lingen som administrasjons-
sjef på nytt. Personen som 
ble tilbydt jobben etter før-
ste utlysning valgte å takke 
nei. 

Flott sang- og musikkstund

GUTTA:
De sørget for musikken. Fra høyre Thor Tuv, Knut Wagelid og Tor Harald Pettersen.

ALLSANG:
Rundt 50 personer møtte opp for å høre på musikk og delta i allsang.


