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Sparer stort på massekjøring
HAMAR: Statens vegvesen sparer
cirka 20 millioner kroner på nye
E6 ved at overskuddsmasse fra
parsellen Skaberud-Labbdalen i
Stange blir kjørt til og brukt på
strekningen Skaberud-Kolomoen. Samferdselsminister Liv
Signe Navarsete (Sp) opplyser
dette i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Per Roar Bredvold (Frp).

Denne besparelse skyldes at
entreprenøren skal ha lik pris for
massetransporten uansett kjørt
lengde så lenge det skjer i veglinja.
Bredvold antok i spørsmålet sitt
at det vil være billigere å ta imot
tilbudet fra private om gratis masse som ligger nærmere der den
skal brukes.

ngssalg

INTET
STRIDSTEMA:
Styreleder Roy Heine
Olsen ved Hamar krisesenter, til daglig
helsesejef i Elverum,
sier at mottak av
menn ikke er noen
stridssak idet hele
tatt: – Vi har hatt noen diskusjoner, men
det er ennå ikke tatt
stilling til en ny avdeling for menn, sier Olsen.
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Forbereder menn
på krisesenteret
Hamar krisesenter
forbereder seg på å ta
imot også menn som
trenger hjelp. Men først
må kommunene bla opp
mer penger.
FRANK BRANDSÅS
918 28 968 • fbr@h-a.no

HAMAR: Under gårsdagens styremøte ved Hamar krisesenter sto
mottak av menn på sakslista – slik
det har gjort flere ganger.
Ifølge styreleder Roy Heine Olsen
(60) er Hamars krisesenter i forkant på dette området.
Etter at politikerne har vedtatt
en lov som pålegger kommunene å ha et krisesentertilbud også
til menn, har problemstillingen
blitt aktualisert. Loven har ennå
ikke trådt i kraft, men planene

Debatt om stortingsvalget
Tema: Integrering, engasjement og
oppfordring til å bruke stemmeretten
Tynset: tirsdag 8. september kl. 19.00
på Kulturhuset
Hamar: onsdag 9. september kl. 19.00
på Scandic Hotell
Gjøvik: torsdag 10. september
kl. 19.00 på Thon Hotel
Møteleder: Saﬁa Hussein Ali Grand
For mer informasjon:
www.likestillingssenteret.no

for å ta i mot mannlige brukere
forseres.

Ulike bygninger

Olsen minner om at lovteksten
gjør det klart av menn og kvinner
ikke skal mottas i samme bygning.
Ledelsen for krisesenteret i Hamar har allerede begynt å se seg
om etter bolig/leilighet i nærheten av krisesenterets lokaler i
Kronborgvegen (tidligere Røde
Kors-lokalene).
Olsen understreker at det er
opp til kommunene å finansiere
et nytt tilbud:
–Vi arbeider nå med et konkret
tilbud som blir en prøveordning
og egentlig ikke blir så veldig dyr.
Det er snakk om en satellittenhet
til dagens lokaler, sier styreleder
Olsen.
Men i tillegg til lokaler vil et slikt
tilbud kreve både økt kompetanse og en annen organisering.

Førstemann i 2010?

– Hvis alt klaffer kan vi starte et
forsøksprosjekt i 2010 eller 2011.
Men det avhenger som sagt av
kommunene, sier Olsen.
Han minner om at Hamar krisesenter har 28 års erfaring:
– Jeg mener at vi har noen fortrinn og vil si at Hamar krisesenter er blant krisesentrene i Norge
som er best rustet på dette området, sier Olsen.
Allerede har krisesenteret i Hamar hjulpet noen menn. Det har
stort sett vært unge gutter i så lav
alder at de kan kalles barn. Disse
har vært utsatt for så vel fysiske
som psykiske overgrep.
PS: De som måtte tro at dette
betyr en ny stor utgift til det offentlige kan ta det med ro: Årsrapporten fra i fjor viser at krisesenteret kostet hver av de 121.480
innbyggerne i «eierkommunene»
bare 8 kroner og 88 øre!
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SALGSINNSPURT!
SALGETS SISTE DAG

SISTE MULIGHET TIL STERKT RABATTERTE PIRSER
Pegus

Kolltjernveien 12, Hamar
Telefon: 62 52 31 08
Åpent hverdager 9–19, lørdager 10–15
www.mobelringen.no

TVANGSSALG: Det halvferdige Estatia-prosjektet på nesten 32.000 kvadratmeter legges ut på tvangssalg.
FOTO: HALVARD BERGET

21.000 kroner
Begrenset
kvadratmeteren klagerett

TRYSIL: Etter at byggearbeidene ved
Estatia-hotellet stoppet opp som
følge av økonomiske problem, har
det i sommer vært foretatt en verdivurdering av de halvferdige bygningene. Ingeniør og takstmannVidar Mostulien har i sin rapport
kommet til en gjennomsnittsverdi
på 21.300 kroner kvadratmeteren.
Den samlede verdien vurderes derfor til et sted mellom 300 og 320 millioner kroner. Tomta er på drøye 25
mål, og samlet bygningsmasse på
31.800 kvadratmeter.

TRYSIL: Da Estatia-prosjektet
er underlagt tvangssalg gjennom rettslig kjennelse innebærer det at kjøper har begrenset adgang til å påberope
feil og mangler. Salget er tenkt
å skje gjennom budrunder.
Første bud avgis skriftlig, mens
forhøyelse av bud kan skje per
telefon til meklerfirmaet. Kjøperen har tre måneder på seg
til å skaffe pengene, eller det
beløpet BNbank måtte godta.

- med hjerte for Hedmark!
www.krf.no/hedmark

