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Offensiv tomteselger
vil lokke flere til Dønna
TOMTER TIL SALGS:
Dønna vil på offensiven i jakta på innbyggere. Nå reklamerer
ordfører Anne Sofie
Sand Mathisen med
byggeklare tomter til
20.000 kroner.
Leif Steinholt
lst@hblad.no 75070383

Totalt er det 23 tomter som nå
blir annonsert til salgs for
20.000 kroner per stykke.
Tomtene er byggeklare, og
ligger i byggefelt i fire forskjellige kretser: Bjørn, Glein,
Stavseng og Nord-Dønna.
– Egentlig betyr dette ei
subsidiering på 100.000 kroner per tomt, sier ordfører
Anne Sofie Sand Mathisen
(Ap).

Offensiv holdning
Mathisen har tro på at ei
offensiv holdning fra kommunen vil få flere til å bosette seg
i Dønna.
– Vi har mange grunner til
å være optimistiske. Det handler blant annet om optimismen og etableringa av nye
arbeidsplasser i Sandnessjøen.
Men der er det skyhøye tomtepriser, og det koster gjerne
6-7-800.000 for ei tomt. Og
som bokommune er vi vel så
god som Alstahaug, sier hun.
– I Leirfjord har vi sett at
det har begynt å dryppe på
kommunene rundt Alstahaug.
Hos oss har vi lagt til rette
med en ny, fantastisk flott
skole. Vi er i gang med å få
bygd flerbrukshall, og vi

begynner å få på plass et kulturskoletilbud. Vi er i siget, og
det tror jeg blir lagt merke til,
sier Mathisen.

Siste tilbud
De byggeklare tomtene som
nå annonseres for 20.000
kroner er de siste Dønna kommer til å tilby på denne måten,
forteller ordføreren.
– På nyåret vil det komme
opp ei sak i kommunestyret
hvor vi vurderer å endre systemet, slik at vi heller gir et
byggetilskudd uansett hvor i
kommunen folk velger å
bosette seg, sier hun.
Boplass i Skaga
Fredag for halvannen uke
siden gjennomførte Dønna
kommune et informasjonsmøte for grunneiere og mulige
boligbyggere i Skaga. Der er
det flere unge som vurderer å
bosette seg.
– Det dreier seg både om
ungdom under utdanning og
unge mennesker som jobber
på plattform. Noen sier at de
kan tenke seg å komme tilbake
– ikke bare til kommunen,
men til plassen de kommer fra.
De sier at de vil bo på et sted
der de har rom rundt seg, forteller Mathisen, som deltok på
møtet sammen med 20-25
interesserte.
– Skaga er nesten som
Løkta, med en enorm dugnadsånd. Grunneierne meldte
at de vil hjelpe til med å finne
rimelige tomter, og vi snakket
om å finne løsninger for kloakk. Så det blir spennende hva
som kommer ut av dette, sier
ordfører Anne Sofie Sand
Mathisen.

Kan lede utvalg
VALGBAR: Bjørn Helge Hansen
(H) har fått beskjed fra fylkesmannen om at han er valgbar
som leder av kontrollutvalget i
Alstahaug. Det var under konstitueringen av nytt kommunestyre
i Alstahaug at Bjørn Helge Hansen (H) ble valgt som leder av
kontrollutvalget. Ettersom Hansen sitter i en del interkommunale utvalg og råd tok han sin habilitet opp med fylkesmannen i et
brev.
I brevet skriver Bjørn Helge
Hansen at han trenger en avklaring ettersom han er deltidsansatt i Helgeland Regionråd IKS,
der han arbeider med samferdsel
samt budsjett og regnskap. Han
er i tillegg daglig leder av Helgeland Veiutvikling AS.
I fylkesmannens svarbrev slås
det fast at Bjørn Helge Hansen,
etter de opplysninger som foreligger, ikke har verv eller stilling
som gjør ham uvalgbar som
leder av kontrollutvalget. Bjørn
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Helge Hansen sier til Helgelands
Blad at grunnen til sin henvendelse til fylkesmannen er at han
vil være helt sikker på sin habilitet i forhold til å lede kontrollutvalget.
– Det er viktig for meg ettersom jeg som leder at kontrollutvalget nok kan komme til å
tråkke på noen tær. Da er det viktig å vite at det ikke kan brukes
inhabilitet mot meg, sier Hansen.

MARKEDSFØRER: Ordfører Anne Sofie Sand Mathisen går på offensiven i markedsføringa av byggeklare tomter i Dønna – til 20.000 per stykk.
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