Oppl a n d A rbei derbl a d

stilnet
samlet

FLERE AKTØRER:
Statsadvokat Iris Storås (t.h.)
straffeforfølger mannen som
er tiltalt for å ha drept Morten
Eliassen på Kopperud i fjor. Tre
andre menn er også sentrale i
saken. Bistandsadvokat Hanne
Lilleby representerer avdødes
tenåringssønn.
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– Trenger nasjonal
tigger-avklaring
GJØVIK: Ordfører Bjørn
Iddberg i Gjøvik forstår at
folk opplever tiggere som
ubehagelig, og han ønsker
en nasjonal avklaring.

Kristin Stavik Moshagen

Diskusjonen er stor etter at det
ble kjent at Byen vår Gjøvik
har leid inn et vekterfirma for å
vise bort tiggere. Saken har ikke
vært politisk behandlet, og ordfører Bjørn Iddberg (Ap) mener
saken må avklares nasjonalt.
– Det er et spørsmål som det
må finnes en nasjonal avklaring
på. Kanskje er det en sak som kan
drøftes i politirådet i forhold til ordensreglement i byen, sier han.
En kommune kan imidlertid ikke vedta egne regler som
forbyr tigging siden det nasjonale lovverket tillater tigging.
Iddberg synes dagens situasjon
er uholdbar, og han forstår at
handlende i sentrum synes det
er ubehagelig.

– Og hvis vi gir penger, vil
det jo fungere som fluepapir og
enda flere vil komme hit, sier
Iddberg, som spør seg om det
finnes måter Norge kan hjelpe
tiggerne i deres eget hjemland.
Daglig leder Svein Håvar
Korshavn i Byen vår Gjøvik
har konferert med politiet og
kommunen ved plan- og utbyggingssjefen om hva de kan
og ikke i forhold til tiggerne.
Ifølge regelverket disponerer
butikkeierne grunnen som er
fra ytterveggen og 2,5 meter
ut i gata. Det er dermed dette
arealet vekterne kan vise tiggerne bort fra. Hvis en tigger
setter seg ned midt i gågata,
som er offentlig grunn, kan de
ikke vises bort.
– Det illustrerer behovet
for et nasjonalt standpunkt til
tigging. I enkelte kommuner
vil man innførere registrering
og meldeplikt for de som skal
tigge, men jeg vet ikke om det
er så verdig heller, sier Korshavn.

Ny direktør for
CNG-beholdere

Lang kamp for livet
GJØVIK: Flere naboer hørte
Morten Eliassen rope fortvilt
om hjelp over et lengre
tidsrom før han døde.
Naboene gjorde det de kunne. En
av dem ringte politiet og sa hun
trodde det sto om liv. Ni minutter
senere ringte hun enda en gang for
å påpeke at det virkelig hastet.
En annen nabo gikk fra etasje til
etasje for å forsøke å lokalisere hvor
ropene kom fra, uten å lykkes.
Kvinnen som ringte politiet,
bor rett over åstedet. Hun fortalte
i retten i går at det var bråk i lei-

ligheten fra tidlig på kvelden, med
tydelig krangling. Folk som ropte
«har jeg ikke sagt du skal slutte
med det!?» og «fortsetter du nå,
skal du faen meg få!».
– Fra 21-tida og utover ble lydene stadig mer voldsomme. Etter
hvert hørte jeg angstfylte skrik og
rop om hjelp, gjentatte ganger. Det
var også lyder av slag. Jeg forsto at
det var veldig alvorlig, og ble redd
for min egen sikkerhet, sa hun.
Hun tilkalte politiet første gang
klokka 22.48. Patruljen kom cirka
klokka 23.
Tjenestemennene tok heisen
til riktig etasje; sjuende, og lyttet

ved hver enkelt dør. Det eneste de
hørte på det tidspunktet, var imidlertid musikk fra en ungdomsfest i
åttende. De gikk da dit og avsluttet
festen, i den tro at det var den som
hadde utløst det hele.
Da de dro igjen, begynte dramaet i sjuende på ny.
– Da hørtes det ut som om noen
ble slengt veggimellom. Det fortsatte en god stund til, så ble ropene gradvis lavere til det ble stilt,
forteller vitnet.
Noen timer senere, på morgenkvisten, hørte naboen lyder hun
forbandt med at det ble vasket i
leiligheten under.

RAUFOSS: Konsernet
Hexagon Composites
ASA har ansatt
Ragnar Holthe (bildet)
som direktør for CNGbeholdere til
personbiler i datterselskapene Ragasco/
Raufoss Fuel Systems på
Raufoss.

Trude G. Dale

– Bakgrunnen for ansettelsen er
at konsernet ønsker å fokusere
mer på naturgassmarkedet, som
er i sterk vekst over hele verden,
særlig i Nord-Amerika, opplyser
kommunikasjonsleder Solveig
Maria Drøpping Sæther.
Hexagon Composites utvikler og produserer drivstofftanker i kompositt for naturgass
(Compressed Natural Gas) og
biogass til personbilmarkedet.
Biler som bruker gass som
drivstoff, gir mindre utslipp enn
bensin- og dieselbiler og bidrar

til et renere miljø. Her i landet
er det foreløpig
svært beskjedent
med gassdrevne
personbiler, kun
noen få drosjer
i Stavanger og
Bergen. Men særlig i NordAmerika er dette er voksende
marked på grunn av prisdifferansen mellom olje og gass,
opplyser Sæther.
Ragnar Holthe har doktorgrad fra NTNU i materialteknikk, og har bred erfaring fra
diverse lederstillinger og produksjon i Hydro Aluminium
Structures og Raufoss Automotive Chassis Structures. Han
kommer fra en stilling i Benteler Aluminium Systems, hvor
han har vært ansvarlig for forsknings- og utviklingsprogrammer innen aluminiumteknologi
og et nytt forretningsområde
innen bearbeidede hjulopphengskomponenter.

EN AV NORDENS STØRSTE GULLHANDLERE
KOMMER TIL RAUFOSS OG GJØVIK
Hei, jeg vil
gjerne kjøpe
ditt gull og sølv.

Badeland Gjestegård
Jernbanegata 5, Raufoss
Tors 10/05 kl. 10-18
Fre 11/05 kl. 10-18
Ons 16/05 kl. 10-18

Comfort hotel Grand
Badelandveien 74, Gjøvik
Lør 12/05 kl. 10-17
Søn 13/05 kl. 10-16
Man 14/05 kl. 10-18
Tirs 15/05 kl. 10-18

For dette ble det utbetalt:

2124,-

GullAdams prisløfte

GullAdam ønsker å gi deg den beste prisen. Hvis du ﬁnner en bedre pris enn GullAdams, så lover vi
deg nå en enda bedre pris. Konkurrentenes tilbud for ditt gull må være dokumentert. Vårt prisløfte
gjelder for tilbud med samme servicenivå. Da gullprisene varierer hver dag, gjelder vårt prisløfte
innenfor de siste 72 timer før og etter vurderingen og opp til 95 prosent av verdensmarkedsprisen.
Penger settes inn på konto - husk kontonummer og gyldig legitimasjon. Motta en ekstra
bonus på 100,- ved fremvisning av annonsen og salg av gull for over 1000,- Velkommen!

Gold Adam AS
www.gulladam.no
post@gulladam.no
Tel: 800 81 081
Org nr: 996 737 918
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