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Havnenytt

«Nordgard», lastet.
«Eide Rex», ordre.
Aibel
«Eide Barge 33», lastet.
«Eide Barge 28», lastet.
«Statesman», slep.
«Edmy», dokking.
Indre havn
«Bergen Kreds», ordre.
«Bamse Tug», ordre.

Mandag 2. mars
Killingøy
«Normand Flower», ordre.
«Anna», rep.
Garpeskjær
«Crete Cement», div.
«Mirabelle», div.

Tirsdag 3. mars 2009

HAUGESUNDS AVIS

«BB Server», ordre.
«Onsøyværing», utstyr.
Andre steder
«Chain Trimmer», ordre, Chainco.
«Nysand», bunkret, Statoil.
«Skude Senior», bunkret, Statoil.
«Cevita», bunkret, Statoil.
«Urter», ordre, Marine Aluminium.
«Ulriken», losset, Bøneset.
Kilde: Karmsund havnevesen IKS

Satser på sentrum
Linn Reitan i KidsRoom
synes det er viktig å satse
på sentrum.
Tekst: MONICA THORSEN

HAUGESUND: På lørdag hadde

butikken KidsRoom AS nyåpning i sentrum. Tidligere har butikken holdt til i Solvangen
Nærsenter i Skjoldavegen.
– Kjempegøy med nyåpning.
Det kom mye folk, selv om vi ikke hadde annonsert. Det var
god stemning og mye liv, forteller Linn Reitan.
Hun har tidligere jobbet flere
år i en klesbutikk på Amandasenteret.

– Nok på Raglamyr
Reitan forteller at det hele tiden
er folk som er innom butikken i
sentrum.
– Hvorfor ha alt på Raglamyr?
Personlig har jeg alltid likt sentrum. Ha med barna og gå i gatene fra butikk til butikk. Det er
nok bedrifter på Raglamyr.
Hun mener det er viktig å ikke
la sentrum dø ut, og roser Haugesund Sentrum for at de jobber hardt for dette.
– Vi må satse dersom vi skal
klare å ivareta sentrum, mener
Reitan.

Flyttingen gikk raskt
Linn og ektemannen Eirik Reitan startet bedriften i august
2008. Butikken har interiør til
rom for barn fra 0 til 10 år.
– Vi så de var kommet langt
med det i land som Danmark og
Tyskland og tenkte at dette måtte vi få til i Norge også, sier Reitan.

PÅ PLASS: Linn Reitan har nettopp flyttet butikken KidsRoom til sentrum.

Flyttingen fra Solvang til butikken åpen en time lengre
på hverdager.
Strandgata gikk veldig
– Nå får jeg hjelp
fort, på en og en halv
«Hvorfor
av min fantastiske
uke.
ha alt på
familie som avløser
Familien trår til
Raglamyr?» meg på ettermiddager, sier hun.
For tiden er det kun
Linn Reitan
Reitan forteller
Linn Reitan som jobber
fast på KidsRoom. Hun ønsker å at hun har en variert kundemasansette andre, men avventer det se. Foruten familier har hun ogforeløpig. Da vil hun kunne ha så solgt varer til barnehager og
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sykehuset. Hun setter pris på å
hjelpe folk med å innrede barnerom.
– Det er interessant å se barnas reaksjoner når rommene er
dekorerte, sier hun.

Kunder med kul på magen
Det går mye i blå og rosa, men
det finnes også mer kjønnsnøytral innredning i hvitt. Hun øn-

sker å få inn innredning til eldre
barn også og forteller at når barna får velge selv, går det ofte i
farger.
– Det kommer mange innom
med kul på magen som bestiller
komplette barnerom, sier Linn
Reitan.
monica.thorsen@h-avis.no

Hunder forbudt på kirkegården
Haugesund kommune har
utarbeidet en lokal forskrift om
hundehold. Forslaget innebærer at hunder ikke skal ha
adgang til barnehager, kirkegårder og grav- og urnelunder.
Tekst: JØRAN GRØNSTAD

HAUGESUND: Forskriften omfatter

BÅNDTVANG: Flere steder i Haugesund er det slutt på å la
ARKIVFOTO: KJELL STRAND
hunden løpe fritt.

utvidede regler for båndtvang og
for hvor hunder ikke har adgang.
Kommunens utvidete forskrift
kommer i tillegg til de ordinære
båndtvangsbestemmelsene i hundeloven.
Forslaget er ute på høring fram til

15. april. I følgende områder i Haugesund kommune skal det være
båndtvang hele året:
3 I og i tilknytning til boligområder og sentrum – med sentrum
menes Skillebekkgata i nord,
Karmsundgata i øst, Storasundgata i sør og Smedasundet i
vest.
3 I parker, på og ved anlegg for
lek, idrett og sport.
3 Turområdet rundt Haraldsvang
Naturpark, rundt Løkavatnet
og rundt Røyrvatnet.
3 Turveien fra Solandsbakken
barnehage v/parkeringsplassen
– Kattanakkvegen – Henning

Paulsens veg – Rasmus W. Andersens veg – ned til Skjoldavegen.
3 Turveien fra krysset Kattanakkvegen – Henning Paulsens veg,
over på vannverksveien fram til
kommunegrensen.
3 I strandsonen rundt Eivindsvatnet, med tilhørende turveier.
3 Eivindsvatnet – langs vassdraget – til Tornesvatnet og
3 Kyststien fra Skillebekkgata til
Kvalsvik.
3 Ved offentlig tilrettelagte badeplasser er det båndtvang i perioden 1. april – 1. oktober.
joran.gronstad@h-avis.no
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