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I HELE SITT LIV HAR TROND SANDNES hatt tegning som sin lidenskapelige hobby. I dag er denne hobbyen 
noe av det viktigste han gjør, fordi han som avistegner i lokalavisa kommenterer den lokale politiske 
virkeligheten. Noen ganger benytter han humor, andre ganger skarp symbolikk. Noen ganger begeistrer han, 
andre ganger provoserer han. Men uansett bidrar tegningene hans til engasjement – også hos lesere som 
ellers ikke ville brydd seg om politikk. 
I dag velger de fleste av oss internett når vi skal holde oss oppdatert. Tilgangen til nasjonale og internasjonale 
kanaler er stor, og mange velger de samme kanalene når de skal annonsere sine varer og tjenester. Det har 
sikkert gode grunner, og er ikke noe man skal ha dårlig samvittighet for. 

MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK bidrar du til at lokalavisene fortsatt skal ha en sterk posisjon i våre 
lokalsamfunn. Lokalavisene er ikke blitt mindre viktig, selv om formidlingen skjer på internett. Tvert imot: 
Midt i den store informasjonsstrømmen trenger vi noen som også følger med på de lokale beslutningene – 
og som kan fortelle oss hvilke konsekvenser vedtakene kan få for deg og meg. Sånt kan ikke de internasjonale 
aktørene bidra til, men Trond kan – fordi han bor her vi bor.

HVER ENESTE LØRDAG LEVERER TROND TEGNINGER 
SOM BÅDE GLEDER OG FORARGER. SLIK KLARER 

HAN Å ENGASJERE FOLK I LOKAL POLITIKK

HER BOR VI

Troms er øyfylket i Nord-Norge, og skiller seg ut ved å være 
det eneste fylket i Norge der flertallet av befolkningen er 
bosatt på øyer. Dette er selvsagt ikke så rart, med tanke på at 
de store byene Tromsø og Harstad begge ligger på øyer.
Hinnøya, der Harstad ligger, er Norges største øy, og en 
knapp halvpart av denne ligger i Troms. Senja er Norges nest 
største øy, mens Kvaløya og Ringvassøya er landets femte- og 
sjette største øyer. Andørja i Ibestad kommune er den fjellri-
keste øya i Nord-Europa, med elleve topper over tusen meter.
I tillegg til de store og forholdsvis folkerike øyene, har Troms 
en lang kyst som preges av svært mange små og også 
ubebodde øyer. Enkelte steder oppgis antallet til å være på 
flere tusen øyer…


