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Sortland bil har 
investert 12 millio-
ner kroner i nye 
lokaler. Nå håper 
de å øke omsetnin-
ga også.
Like etter nyttår begynte bil-
verkstedet Sortland bil flyt-
tinga. Siden de måtte ut av sine 
lokaler i Verkstedveien i Vest-
marka industriområde i fjor 
vår, har de hatt midlertidig 
tilhold på tomta i Markveien, 
som de kjøpte for ganske nøy-
aktig ett år siden.

Etter å ha investert totalt 
12 millioner kroner i tomt og 
nytt verkstedbygg, jobber de 
nå med å komme seg på plass. 
Hovedentreprenøren er Sveis 
og maskinteknikk. 

Og selv om det er noe byg-
gerot i lokalene enda, er det 
kanskje likevel Vesterålens 
reneste verksted – i alle fall 
enn så lenge.

Uavhengig
Skiltene til verkstedet er 
bestilt, men har enda ikke 
kommet på plass. Innendørs 
er det likevel mer aktivitet, og 
de fire ansatte i bedriften ser 
frem til å komme i gang med 
nye rutiner.

– Dette er det eneste uav-
hengige bilverkstedet på Sort-
land. Det finnes andre bilverk-
sted også, men de er tilknyttet 
en merkeforhandler, forklarer 
daglig leder Roy Olsen.

Han tror nok at de mistet 
en del kunder da de flytta fra 
Verkstedveien, men håper nå 
at en ny start i nytt bygg skal 
gjøre at de fleste kommer til-
bake igjen.

– Tidligere hadde ikke bil-
eiere noe valg når bilen måtte 
på verksted. Nå har de det, og 
kan sammenligne priser, sier 
Olsen.

Utvider tilbudet
Med nytt bygg og nye fasilite-
ter, kan Sortland bil også by på 
et litt utvidet tilbud. De har nå 
utstyr for EU-kontroll, samt at 
tectyl (antirust)-behandling og 
bilpleie har fått plass i egen vas-
kehall.

– Vi kan nå gjøre det meste på 
en bil, sier Olsen. 

I 2014 omsatte Sortland bil 
for omtrent to millioner kroner. 
I 2015, med begrensete fasilite-
ter, var omsetninga en god del 
lavere, uten at Olsen har oversikt 
over eksakte tall.

For han betyr det mye å få 
plass ordentlige fasiliteter.

– Dette har vi gledet oss til.

Sanna Drogset Børstad
476 42 842 - sanna@vol.no

På plass i nye lokaler 

NYBYGG: I disse lokalene i Markveien har Sortland bil nå kommet på plass.               Alle foto: Sanna Drogset Børstad

VERKSTEDHALL: I det nye verkstedet har Sortland bil nå utstyr til blant annet EU-kontroll.

DAGLIG LEDER: Roy Olsen i 
Sortland bil.

Viltforvalteren dro til Kjer-
ringnesdalen etter å ha fått 
melding om at en elg hadde 
gått gjennom isen. Men da han 
dro frem kikkerten, så han 
raskt at det bare var en rot .

– Vi sjekket det ut. Og ja, det 
var ei rot. Men rota ligna vel-
dig på en elg, sier viltforvalter 
Jostein Holmeng.

Operasjonssentralen meld-
te tirsdag formiddag på Twit-
ter at en elg hadde gått gjen-
nom isen i Kjerringnesdalen i 
Sortland.

Da hadde de allerede varslet 
viltnemda, som ofte må redde 
skogskonger som har havnet 
under isflaten.

– Vi opplever stadig at elg 

går gjennom isen. Men jeg 
tror nok det er første gang jeg 
opplever at det ikke var en elg 
likevel. Det er jo stort sett reelt, 
sier Holmeng, som ikke er bit-
ter etter bomturen.

– Det er bedre at folk mel-
der fra én gang for mye enn én 
gang for lite, sier viltforvalte-
ren.

Trodde elg hadde gått gjennom isen - var bare ei rot

NAV anmeldte 59 personer fra Nordland i 2015 for å 
ha svindlet til seg i overkant av 10,3 millioner kro-
ner. Det er en liten økning sammenlignet med 2014, 
melder NAV i en pressemelding. Over halvparten er 
anmeldt for svindel av dagpenger.  Til sammen er 31 
personer anmeldt for å ha svindlet til seg 5,4 millio-

ner kroner av denne stønaden. De fleste er anmeldt 
for ikke å ha meldt i fra til NAV om endringer i arbeid 
og inntekt, og sakene avdekkes ofte ved å sammen-
ligne interne opplysninger med andre etaters regis-
tre, skriver NAV i pressemeldingen.– Vi har gode 
metoder for å avdekke slik svindel. Alle som mottar 

stønader må regne med å bli kontrollert. Vi priori-
terer å anmelde de største sakene, men krever alltid 
tilbake pengene når vi avdekker svindel, sier Jannike 
Syse, avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord. De tre 
største sakene i Nordland gjelder NAV-brukere som 
har oppholdt seg i utlandet. 

59 anmeldt fror svindel


