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Kjempebot
Selskapet Isqueen på Leknes ble ilagt en 
stor bot i Lofoten tingrett for at de ved flere 
anledninger hadde overført fisk fra anlegg 
innenfor bekjempelsessonen for ILA til et 
slakteanlegg utenfor sonen. Dette ble gjort 
uten Mattilsynets tillatelse.

Saken er nå behandlet på nytt i Håloga-
land lagmannsrett, og selskapet må betale 
700.000 kroner i bot.

Fire kilo amfetamin
En kvinne i 50-årene ble i desember 2015 
tatt med svære mengder narkotika på for-
skjellige adresser i Tromsø. I tillegg til amfe-
taminet oppbevarte hun et halvt kilo hasj. 
Kvinnen anket domfellelsen i tingretten inn 
for Hålogaland lagmannsrett. Det gikk ikke 
stort bedre der. Ankeinstansen har opprett-
holdt straffen fra tingretten på fire år og 
seks måneders fengsel.

Råkjøring
Utrykningspolitiet tok onsdag beslag i et 
førerkort til en bilfører som råkjørte i 
50-sonen på Borkenes. Farten han ble målt 
til var 81 kilometer i timen. UP har tatt en 
rekke råkjørere på veiene i kommunen det 
siste året. Det er særlig i 50-sonene at 
førerne er for harde på gasspedalen. I tillegg 
til sviende bøter har flere av dem mistet lap-
pen.

Ordfører Torbjørn Larsen 
kunne torsdag kveld dele 
ut Kvæfjord kommunes 
næringslivspris til Jan Hå-
konsen og kulturprisen til 
Gunhild Fochsen. 
Jan Håkonsen i Takstolfabrik-
ken AS fikk næringslivsprisen, 
som ble innstiftet i 2007, det 
samme året som han overtok 
bedriften han nå driver 
sammen med sønnen Ørjan.

– Næringslivsprisen 2018 går 
til en bedrift som har videreført 
og videreutviklet en virksom-
het som har en lang historie i 
Kvæfjord. De fleste husker tre-
last- og byggefirmaet M. Haug-
land, som drev i 114 år. Dette 
ble i 2002 overtatt av Magne 
Lorentzen og Åge Eriksen fram 
til 2007, hovedsakelig med pro-
duksjon av takstoler, sa ordfø-
rer Torbjørn Larsen ved 
utdelinga.

– Jan Edmund Håkonsen 
kjøpte Takstolfabrikken, som 
den i dag heter, i 2007. Han og 
sønnen planlegger å bygge en 
ny hall for å kunne levere hele 
sortimentet til hus, hytter og 
garasjer.

– Dere er gode ambassadører 
for kvæfjordsamfunnet. Vi er 
alle stolte av det dere får til, av-
sluttet Larsen før han overrakte 
prisen, kunstverket «I eventyr-
land» av Dagfinn Bakke.

Kultur og miljø
Tradisjonen med å dele ut kul-
turpriser startet i 1971. Da het 
den Kvæfjordstatuetten. 

Prisen, som består av 8000 
kroner og en kunsttegning, 
gikk til Gunhild Fochsen. Hun 
ble født i Vardø, vokste opp i 
Berlevåg og kom til Borkenes i 
1969. 

– Med bakgrunn i husflidsut-
dannelse og instruktørkurs 
kom hun til Trastad skole. Fra 
da ble hun kvæfjerding med en 
enorm interesse for kultur og 
estetikk. Gunhild og Nils over-
tok Fochsengården i 1986 og 
startet restaurering der Gun-
hild selv sto for en detaljrik og 
riktig gjenskapning av det opp-

rinnelige. Huset, som i dag er 
101 år gammelt, fremstår som 
et skrin, sa Larsen.

– Vi har en meget verdig vin-
ner av kulturprisen her i kveld. 
I år deler vi ikke ut miljøpris, 
men vinneren av kulturprisen 
fyller også alle kriterier til å 
kunne fått miljøprisen for iva-

retakelse av bygningsmassen 
på hovedgården i Fochsenvei-
en, som er en gammel ærverdig 
bygning med vernestatus. 

Ordføreren trakk fram flere 
sider ved Gunhild Fochsen. 

– Hun jobber med viking- og 
middelaldersøm, og skal lage 
klær til en 1200-tallsgård på 

Trondenes. Hun driver med 
veving og syr på kofter, lager 
produkter av skinn og ladder 
av lokal ull.

Hederlig omtale
Til slutt denne priskvelden fikk 
Kent Vikholt på Coop Extra på 
Borkenes hederlig omtale for 

«på en god og forbilledlig måte 
å ta inn bosatte flyktninger til 
arbeids- og språkpraksis i be-
driften Coop Extra på Borke-
nes».
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 • Prisdryss i Kvæfjord:

– Dere er verdige mottakere

PRISMOTTAKERE: Jan Håkonsen og Gunhild Fochsen mottok torsdag kveld henholdsvis næringslivspris og kulturpris fra ordfører 
Torbjørn Larsen i Kvæfjord kommune. FOTO: ELLEN ELISEUSSEN


