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Civic
har tatt Golf-klassen med storm

Spennende, fremtidsrettet design, sterke ytelser, 
rikelig med standardutstyr og
best plass i sin klasse.

Akkurat nå 215.900,-* 
(Veil. fra 235.900,-)

Honda Civic 5d. 1,4 ltr. Sport

Spar 20.000,-
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*Veil. pris lev. forh. inkl. frakt og lev. omk. Frakt til forhandler utenfor Tromsø samt årsavgift kommer i tillegg. Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. Honda Civic, 
1,4 ltr. Sport: Drivstoff-forbruk bl. kjøring: 5,9 l/100 km. CO2 utslipp: 139 g/km. Honda Civic kan også leveres med dieselmotor.

www.civic.no

Akkurat nå er det kampanjedager 
hos din Honda-forhandler!
Prøvekjør en av våre modeller og bli med i trekningen 
om 5 stk iPod touch 8G

Tromsø: Traasdahl AS Tlf: 77 60 27 80
Alta: Finnmark Auto Tlf: 78 44 94 00 Berlevåg: Reidar Svendsen AS Tlf: 78 98 13 71

Honningsvåg: Seppola Auto AS Tlf: 78 47 62 20 Harstad: Bilhuset Harstad AS 
Tlf: 77 07 96 60 Finnsnes: Bilsenteret Finnsnes AS Tlf: 77 85 23 30

Profilert 
klatrer 
til byen
I dag kommer en av verdens
mest profilerte klatrere de siste
årene til Tromsø. Marko Prezeli
skal holde foredrag på Driv
klokken 20.00 i regi av Tromsø
klatreklubb som holder sitt års-
møte denne kvelden. 

– Det er sjelden man får slike
foredrag her i byen, sier leder i
Tromsø klatreklubb, Arild
Øvrum. 

Prezeli har markert seg i ver-
dens fjellvegger, både som kla-
trer, fotograf og fjellfører. 

– Jeg traff ham i Patagonia for
tre år siden, og tenkte at dette er
en klatrer Tromsø vil like å
møte. Han har et reflektert for-

hold til det
han driver
med, og har
interessante
synspunkter,
sier Sjur Nes-
heim (bildet).

P E N S J O N I S -
TENES FELLES-
ORGANISASJON

(PFO) søker kommunen om
et tilskudd på 2.000 kroner til
dekning av husleie av ren-
hold. Organisasjonen begrun-
ner dette med at de måtte leie
lokale på LHL-huset, da loka-
lene på både Heracleum og
Seminaret var opptatt. 

FORTALTE SIN HISTORIE: Elkouria «Rabab» Amidane fortalte om situasjonen i Vest-Sahara til Ole D. Mjøs og de andre fremmøtte 


