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vegårshei: 18 søkte på 
lærerstillingen som nå er besatt.

Mange hadde lyst på 
lærerstillingen på Vegårs-
hei skule, og mange 
søknader å gå gjennom. 
Nå er det klart hvem som 
har fått jobben.
øystein K. Darbo
oystein.k.darbo@tvedestrandsposten.no
993 86 819

Det var hele 18 søkere til en læ-

rerstilling på Vegårshei skule, 
og den som har fått jobben er 
Marte Cecilie Botn (31) fra 
Tvedestrand. 

Hun begynte nå på mandag 
etter høstferien, forteller kon-
stituert rektor Raine Alvestad 
til Tvedestrandsposten.

vikariat
Denne lærerstillingen er et 100 
prosent vikariat fram til som-

meren. 
Skolen søkte etter en lærer 

som skal drive med spesialun-
dervisning på mellom- og ung-
domstrinnet.

Det har ikke vært noen flere 
ansettelser av nye lærere på 
Vegårshei skule i høst, ifølge 
rektoren.

stor rift om denne jobben

Vidar Villa har planen 
for sommeren 2021 
klar, og da blir det 
besøk i Tvedestrand.
Marianne DrivDal
marianne.drivdal@tvedestrandsposten.no
993 86 819

Er du klar for NACH-KONSERT 
på fredagen under Kystkultu-
ruka?

16. juli ankommer Vidar Villa 
Tvedestrand i det artisten be-
skriver som Norges desidert fe-
teste ferje – kulturbåten MS 
Bjørvika – og publikum invite-
res til nach og konsert ombord 
på den flytende konsertarena-
en.

i havneområdet
- Båten vil ligge til kai inne i 
havneområdet, og konserten 
finner sted på dekk, opplyser 
artisen i en pressemelding.

Vidar Villa sto denne somme-

ren for Norges mest omfatten-
de sommerturné, der han spilte 
44 utsolgte akustiske konserter 
langs kysten. Nå gjentas suk-
sessen – bare enda større!

– Dette ga mersmak og neste 
år gjentar Vidar Villa suksessen, 
denne gangen på en flytende 
arena!, skriver managementet i 
en pressemelding.

Vidar Villa og teamet skal rei-
se langs kysten fra Oslo til Ber-
gen om bord i hans nyinnkjøpte 
ferje, Kulturbåten MS Bjørvika, 
som huser scene, bar og publi-
kum.

verneverdig
– Til vanlig ligger MS Bjørvika 
til kai rett ved siden av Operaen 
i Oslo. Ferja har stor vernever-
di, og Riksantikvaren ga den 
formell status som «vernet far-
tøy» i mars 2014. Siden 2009 
har den vært omtalt som «Kul-
turbåten MS Bjørvika», hvor 
det holdes events, konferanser 

og konserter, opplyses det i 
pressemeldingen.

Totalt 25 kystbyer vil besø-
kes, og Tvedestrand står altså 
på programmet 16. juli. Billett-
slipp til sommerens konserter 
skjer allerede 23. oktober, og 
det er 300 billetter til hver kon-
sert.

– Antall gjester tar utgangs-
punkt i at dagens smittevernre-
gler oppheves. Dersom det kun 
vil være tillatt med 200 perso-
ner og en meters avstand også 
sommeren 2021, vil konserten 
deles opp i to arrangement per 
kveld for å overholde regelver-
ket, påpekes det.

partyferje klar 
for Tvedestrand

TUrne: Dette er båten artisten Vidar Villa skal turnere med neste sommer. Tvedestrand er blant stoppstedene. Foto: Kristoffer Bjerkelund

popULÆr: Vidar Villa har over 100 millioner streams på Spotify. 
Foto: Kristoffer Bjerkelund

UP gjennomførte mandag en 
trafikkontroll på E18 ved 
Vinterkjær  i Risør.

Hele 20 bilførere har fått 
forenklede forelegg.

Det melder Agder politidis-
trikt på Twitter.

Den høyeste hastigheten 
ble målt til 92 km/t i 70-sona, 
som resulterer i en bot på 
6.400 kroner.

sokkelstreiken 
trappes opp
Det er fortsatt ikke enighet 
mellom Lederne og Norsk olje 
og gass. Som varslet om 
tidligere trappes derfor 
streiken kraftig opp fra 
midnatt natt til mandag 5. 
oktober.

- Arbeidsgiversiden viser 
fortsatt ingen vilje til å 
imøtekomme våre krav, og 
derfor er opptrappingen et 
faktum, sier Ledernes 
forbundsleder Audun Ingvart-
sen i en kommentar.

- Streiken kom fordi vi ikke 
ser vilje til å diskutere avtale 
for våre medlemmer knyttet til 
nye former for drift av 
plattformene, fortsetter han.

- Equinor har etter vår 
mening ikke fulgt spillereglene 
i arbeidslivet ved en konflikt 
ved å omdisponere personell 
for fortsatt drift på Johan 
Sverdrup med redusert 
bemanning og kompetanse. 
Dermed skapes også en økt 
risiko for uønskede hendelser, 
sa Ingvartsen i en kommentar 
til varselet om opptrapping av 
streiken.

Han forteller at Lederne 
krever tariffavtaledekning for 
sine medlemmer.

skrev bøter så 
blekket sprutet 
på e18

KonTroLL: I går 
gjennomførte politiet en 
ktonroll på Vinterkjær.

Sokkelstreiken trappes opp 


