Vil legge flytebrygge
og merd utenfor HT
Tromsø kommune
avventer svar fra
Tromsø havn før de
kan velsigne teaterets
planer i sjøen.
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Hålogaland Teater har søkt
Tromsø kommune om å få etablere en flytebrygge med merd
og landgang i sjøen utenfor teateret.
Av søknaden til kommunen
fremgår det at installasjonen
skal utstyres med teaterteknisk
utstyr og belysning.

50-årsfeiring
Det er altså ikke oppdrettsnæringa som gjør sitt inntog i
Tromsøysundet. Tiltaket er
nemlig midlertidig og skal bru-

kes fra mai til november 2018 i
forbindelse med ei forestilling
ved teateret.
Forestillingen det dreier seg
om, er «Sykle i snøstorm», som
har premiere i september i år.
Ifølge spilleplanen til teateret
tar forestillingen utgangspunkt
i 50-årsjubileet til Norges arktiske universitet – UIT.
Universitetet fyller 50 år i år,
og Hålogaland Teater inviterer
til en fest, der jubilantens historiske og ikke minst framtidige betydning utgjør rammen
for en teateraften utenom det
vanlige.

Vemter på svar
Tromsø kommune avventer
imidlertid svar fra Tromsø
havn før de kan velsigne teaterets planer i sjøen. Alle byggetiltak i sjø innenfor Tromsø
kommunes sjøområde krever
nemlig tillatelse etter Havneog farvannsloven.
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Her kan det bli brygge: Hålogaland Teater har søkt Tromsø kommune om å få etablere en flytebrygge med merd og landgang i sjøen utenfor teateret.
Arkivfoto: Yngve olsen
Det fremgår ikke av søknaden hva merden eventuelt skal
inneholde.

Det var Peter Hjort som fikk
det ærefulle oppdrag å etablere
universitet i nord, nettopp fordi

han ble observert syklende i
snøstorm. Derav navnet på
forestillingen.
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GRØNNSAKSMIKS
FØRPRIS 24,BaRe, 300g, 66,67 pr.kg

12
ITALIENSKE KJØTTBOLLER
Nordfjord, 600g, 98,33 pr. kg

SPAGETTI FERSK

REMA 1000, 300 g, 40,00 pr. kg
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