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TROMSØ-OL 2014/samlefeber

Ber om forslag på ny

OL-pins
Av John Strandmo

Presseansvarlig
for et Tromsø-OL,
Kim Nordli, inviterer «Tromsø»s
lesere til å tegne
den neste pinsen.
– Vi sitter allerede med ett utkast til en ny pins. Men vi ønsker flere og ber byens kreative
om å ta fargestiftene fatt. Det
må imidlertid skje fort, understreker Nordli.

Stor interesse
Salget av de første pinsene går
over all forventning. For å unngå tomme lager, har komiteen
kort tid på seg.
– Vi snakker om en uke eller
to – samt 3-4 ukers produksjonstid. Går det, skal de nye
pinsene være i salg i
månedsskiftet
februar/mars.

Etter at den loJeg må bare
kale OL-komiteerkjenne at
en lagde tre pins i
interessen
for Tromsøvalørene
gull,
pins
er
større
enn vi
sølv og bronse
samt en numme- noen gang kunne
rert i gull, meldte drømme om.
pinsfeberen seg
Kim Nordli
hos et utall samlere. Da den samme komiteen valgte å gi hver av måtte tenke nytt. Nye pins skal
eierselskapene i OL-selskapet lages i gull, sølv og bronse.
egne pins med logoen på, startet
Kim Nordli sier at hvert bihysteriet for alvor.
drag vil bli vurdert. Og kanskje
blir det nettopp du som får
Utallige
æren av å ha tegnet by– Jeg må bare erens neste OL-pins.
kjenne at interesForslag kan
sen for Tromsøsendes: Tromsø
pins er større enn
2014, postboks
vi noen gang kunne
730, 9257 Tromsø.
drømme
om.
Merk konvolutten
Henvendelsene er
«Pins».
utallige, og det
gjorde at vi

TEGN OL-PINS: Presseansvarlig for et Tromsø-OL, Kim Nordli, ønsker ditt forslag til en ny
OL-pins.

Prostneset i rute
Av Peter Reinholdtsen

Partene er enig om
romprogram og satser
på å ha tegningene for
Prostneset ferdig i
mars.
Det sier havnedirektør
Halvar Pettersen, som er leder
for bruker- og styringsgruppen
for Prostneset. Dette sier han
etter at de avholdt møte i gruppen tirsdag.
– Vi er nå ferdig med det endelige romprogrammet. Det
betyr at samarbeidspartnerne
har bestemt seg for sine spesifikke behov. Går alt som planlagt, starter vi bygging i 2005
og ferdigstillelse i 2007, sier
Halvar Pettersen.

Navn etter hurtigruta
De som er med er Troms fylkeskommune, OVDS, TFDS,
Nor-Cargo, Tromsø Parkering
og Tromsø Havn.
– Vi har bestemt at arkitek-

tene nå skal videre i skisseprosjektet, og at det må være ferdig i mars. Samtidig skal vi også få en risikovurdering med
hensyn på prisnivået på prosjektet, som også skal være ferdig i mars, sier Pettersen.
Det er Space Group og Arup
Partners som står bak prosjektet som foreløpig heter 135,7 –
et tall som for øvrig er identisk
med lengden i meter på hurtigruteskipene M/S «Midnatsol»
og M/S «Trollfjord».

Også kongressenter
Tidlig i prosessen mente man
at Troms fylkeskommune måtte ha rundt 3.000 kvadratmeter
til sine passasjerfasiliteter i tilknytning til hurtigbåtene.
– Tallet er justert til rundt
1.000 kvadratmeter. Denne justeringen, og andre, er det som
nå skal tegnes inn i skissen. Vi
vil få en mer detaljert uttegning
av prosjektet i mars enn hva vi
tidligere har operert med, sier
Halvar Pettersen.

HOLDER SKJEMA: Havnedirektør Halvar Pettersen og
resten av styringsgruppa
holder skjema i Prostnesetutbyggingen.
De som er med i skisseprosjektet jobber også med den andre delen av Prostneset.
Kongressenteret og flerbrukssenteret jobbes det også iherdig
med.
– Vi er imidlertid ennå ikke
helt klar til å gå ut med hvem
som tar ansvaret for dette. Men
jeg regner med at alle bitene er
på plass innen kort tid. Det jeg
kan si, er at dette blir spennende, sier Halvar Pettersen.
peter.reinholdtsen@bladet-tromso.no

