
Innbrudd
i SR-Bank

SANDNES: Alarmen gikk
hos SR-Bank i Langgata i

Sandnes klokken ti over fem i

dag tidlig. Tyver hadde tatt
seg inn i banken ved å knuse
en inngangsdør, og fikk med
seg 11 259 kroner i skille
mynt fra et telleapparat. Ty
vene stakk av i bU, og er fore
løpig ikke pågrepet. Flere naboer var vitne til innbruddet,
og etterforskningen starter i

dag.

Bråk i

Pedersgata
Naboer klaget over bråk og

slåssing i Pedersgata i Stav
anger ved halv ett-tiden i

natt. Politiet tok inn seks
ungdommer, og en av dem
ble kjørt til legevakten med
småskader. Ungdommene,
som var mellom 16 og 19 år
gamle, ble løslatt ved halv
tre-tiden i natt. Samtlige ble
hentet av sine foreldre.

Rute
fjernet

Politiet rykket ut til Ten
nishallen i Stavanger like
over klokken fem i dag tidlig.
Übudne gjester hadde fjer
net en rute i kioskdøra, men
politiet vet ennå ikke om noe
er stjålet.

Trekket opna
i Svandalen

SAUDA: I går kveld og i

dag tidleg gjekk begge tråk
kemaskinane for fullt i Svan
dalen i Sauda. Alt skulle vera
klart til trekket opna klokka
10 i føremiddag for første
gong i år. Avgjerda om å setja
i gang vart tatt på eit møte i

går kveld.

- Forholda er tilfredsstil
lande, men me kan ikkje seia
at dei er fine, seier styrefor
mann Odd Magne Lønseth i

Sauda Skitrekk. Det er mel
lom 40 og 50 centimeter snø i

bakken.
- Me har på langt nær så

mykje snø som me hadde
ønska, men me vurderer per
sonsikkerheten som bra,
seier han vidare. Det øverste
trekket vil ikkje bli opna føre
bels, og det vil berre bli dag
køyring.

Laser
måling

BJERKREIM: Lensman
nen i Bjerkreim, sammen
med trafikkavdelingen på
Rogaland politikammer,
gjennomførte i går fartskon
troll med laser. Kontrollen
fant sted på E-18 ved Bue og i

60-sonen i Vikeså sentrum.
Ingen førere ble anmeldt,
men flere fikk forenklet fore
legg. Vakthavende lens
mannsbetjent er ikke for
nøyd med resultatet. Farten
må ned til fartsgrensen, er
den klare melding som kom
mer fra det holdet.

BU-leder
gjenvalgt

I helgen avholdt Rogaland
Bygdeungdomslag sitt 51.
årsmøte, på Ganddal skole.
Steinar Malmin fra Høyland
BU ble enstemmig gjenvalgt
som leder. Med seg i styret
får han Alf Egil Skreå, Sirdal,
som organisatorisk nestleder
og Bente Gro Milwertz,
Bjerkreim, som nestleder.
Øvrige styremedlemmer er
Marte Polkvord, Høyland,
Berit Jacobsen, Orre, Rune
Osland, Bjerkreim, Brit Jane
Haugland, Orre, Aslaug Års
land, Varhaug og Per Spø
dervold, Bjerkreim.

Foruten årsmøtesaker ble
det delt ut priser for 1995.
Aktivitetsprisen gikk til Høy
land BU. Nærbø BU fikk pris
for størst medlemsøkning,
med 96 medlemmer. Helle
land BU fikk den nye «Øy
vind GUje - pris» på 1500 kro
ner for prosjektet «Åpen
virksomhet», som er for med
lemmer mellom 13-18 år.
Årsmøte vedtok priori

terte arbeidsområder for det
kommende året. Kurs og
personutvikling, jærdagen,
medlemspleie/medlemsver
ving, tevlingene og området
rusbruk og grenser ble arbeidsområdene det neste
året.
Årsfesten ble holdt i Gand

dal Bydelshus på lørdag.
Også da vanket det premier.
Kristin Ånestad, Klepp fikk
prisen som årets tevler. Inn
satspokalen på fylkesplan
gikk til Jon Tysse jr og Pål
Haugland. Seks personer
fikk innsatspokal for arbeid
på lokalplan.

Glede over forkvoter

Av ØrnulfLindblom og NTB

Fiskeridepartementet
innfører forkvoter for
oppdrettsnæringen fra
1. mars. Kvotene vil be
grense veksten i lakse
produksjonen. Mikal
Viga, leder i Rogaland
Fiskeoppdretterlag er
fornøyd over tiltaket.

- Det er oss, oppdretterne
selv, som har bedt Fiskeride
partementet om hjelp til å be
grense overproduksjonen av
laks, sier Mlkal Viga.

Hverken Norske Fiskeopp
dretters Forening eller andre

aktører i næringen har klart å
demme opp for en overproduk
sjon som både har ført til lave
laksepriser, og krav om restrik
sjoner mot norsk laks i det vik
tige EU-markedet. På slutten
av 1995 sank lønnsomheten i

den norske oppdrettsnærin
gen drastisk, fordi det ble pro
dusert mer laks enn markedet
kunne ta unna til fornuftige
priser.

Den seks uker lange fdrings
stoppen som ble gjennomført
fra 5. desember i fjor til 15. ja
nuar i år var effektiv, men hver
ken Fiskeridepartementet eller
næringen fant den tilstrekke
lig.

Fortsettelse på
fdringsstoppen

- Foringsstoppen var et
øyeblikkelig tiltak for å unngå

restriksjoner fra Eti. F6rkvo
tene er fortsettelsen på dette.
Nå skal produksjonen bli bal
ansert på sikt, sier Viga.

Hjelpen fra Fiskerideparte
mentet består i at oppdret
terne ikke får bruke mer enn
550 tonn for per 12 000 kubikk
meter merder i løpet av et år.
Ordningen blir gjort gjeldene
fra 1. mars og ut året. Ordnin
gen skal ut på høring i nærin
gen. Men den korte fristen på
tre dager tyder imidlertid på at
statsråden ikke venter innven
dinger som vil endre planene.

- Næringen må regne med å
leve med ordningen inntil de
organiserer seg på en måte
som gjør dem i stand til å selv
regulere produksjonen i for
hold til markedet, sier fiskeri
minister Jan Henry T. Olsen til
NTB.

- Jeg er ikke helt enig med
fiskeriministeren. Med litt
bedre markedsføring av norsk
laks, og med litt reduksjon av
produksjonen skal det gå bra.
Vi i næringen er ikke så dårlige
som Olsen skal ha det til, sier
Viga.

Uenig med statsråden
Men han legger til at det er

en nødvendighet at departe
mentet innfører kvotene. Viga
sier at dette er den eneste må
ten en kan få gjennomført kvo
ter på en grundig og skikkelig
måte.

Fiskeriministeren reiste i går
til Brussel for å orientere EUs
fiskerikommisjonær Emma
Bonino om hva Fiskerideparte
mentet gjør for å redusere den
norske produksjonen av oppdrettslaks. Han aviser at ord

ningen med fdrkvoter kommer
i stand etter press fra EU.

Fiskeriministeren sier at EU
allerede har innført et tiltak
mot norsk laks, nemlig en im
port pris.

- Vi ønsker å hjelpe opp
dretterne til å løfte prisen, slik
at oppdrettsnæringen kan
fortsette som en lønnsom di
striktsnæring, sier fiskerimi
nisteren.

Landets største fiskef6rpro
dusent. T. Skretting A.s. i Stav
anger, skal permittere 100 ansatte på grunn av sviktene etterspørsel etter laksefår. Ad
ministrerende direktør, Ing
vald Løyning, opplyser at f6r
kvotene ikke vil få noen videre
innvirkning på permitterin
gene. Han sier til Aftenbladet
at forkvoter er kalkulert i bud
sjettet.

Uteliggere
uten tilbud
Flere ganger har Berit-
Marie Johansson opp
daget at en uteligger har
sovet under altanen el
ler i garasjen.

Av Siri Gjelsvik og
Egil Eriksson (foto)

- Stavanger mangler tilbud
til uteliggerne. De tungt bela
stede rusmisbrukerne har in
gen steder å gjøre av seg når
det er for kaldt til å sove ute,
sier Berit-Marie Johansson,
soldat i Frelsesarmeen. Hun
har hjulpet en uteligger med
vask og seng flere ganger, og
opplever at han kommer for å
sove under hennes altan eller i

garasjen hennes hvis han ikke
har noe ordentlig sted å over
natte.

- Han var her senest natt til
mandag, og snek seg også inn
mellom jul og nyttår. Han
kommer ikke inn på Varme
stuen eller på vernehjemmet i
Lagårdsveien, fordi de krever
rekvisisjon fra sosialkontoret
før de får lov til å overnatte.
Sosialkontoret har stengt i
helgene, så det er umulig.
Byen trenger et sted hvor de
får komme Inn allikevel, uan
sett tilstand eller pengebe
holdning. Hvor de får en mad
rass, et ullteppe og en dusj.
Hvor det er åpne dører, men
allikevel autoritet - betalin

gen for overnattingen kan
trekkes av trygden de får fra
sosialkontoret. Poenget er
ikke å tjene penger på oppleg
get, men at uteliggerne ikke
skal spare penger på å benytte
seg av det. Pengene de sparer
blir bare brukt til rusmidler,
og det blir ris til egen bak, sier
Johansson.

- Jeg synes det er fælt å
måtte sende ham på dør når
han kommer. Han har fått låne
seng hos meg et par ganger,
men jeg har familie å ta hensyn
til. Foreldrene mine bor også i

huset, og de blir vettskremte.
Kommunen har tilbud til dem
som vil forbedre seg, men in
genting til de mest håpløse til
fellene. Hadde de hatt et sted
å gå til, hadde vi sluppet å sitte
igjen med vond samvittighet
fordi vi er nødt til å sende dem
ut i snøslapset, sier hun.

- Jeg tror ikke et slikt over
nattingstilbud ville fungere,
sier Evald Høiland i Varme
stuen.

- Det som trengs er at ved
kommende må komme inn i en
rytme, hvor de gjør opp for
seg, lærer å lage mat og re opp
en seng. Vi tar imot de som
kommer, og prøver å hjelpe,
men de må ha matpenger så
de kan stelle seg selv. Når mat
pengene blir brukt til alkohol i

stedet for mat og tobakk, er
det ikke mye vi kan gjøre. Det
finnes flere tilfeller som er
nærmest håpløse, sier Høi
land.

' En by som Stavanger må ha plass også til de mest håpløse, sier Berit-Marie Johansson,
og viserfram stedet hvor en uteligger vedflere anledninger har overnattet.

Snø koster
kommunene

Av Kjell Arne Knutsen

Helgens snøkaos har kos
tet dyrt for enkelte kommu
nekasser. Men kommunene
har fortsatt penger til brøy
ting.

- Vi har i utgangspunk
tet et svært stramt bud
sjett for veivedlikehold, og
det er ikke laget for snøfall
som det vi opplevde i hel
gen, sier miljø- og driftssjef
Kåre Stangeland i Eiger
sund kommune.

Han måtte kalle ut alt
disponibelt utstyr og
mannskaper for å holde
unna de store snømeng
dene som falt søndag.

- I løpet av ett døgn kom
det 70 centimeter snø, og så
mye på en gang harjeg aldri
opplevd i løpet av mine 25
år i Eigersund, sier Kåre
Stangeland.

Arbeidet fortsatte i går
med å renske opp tette slu
ker, og han hadde i går ettermiddag ikke oversikt
over prislappen for arbei
det. Ingeniøren som fører
regnskap var selv ute i fel
tet med brøytemaskin.

- Vi har satt av 3,7 millio
ner kroner til veivedlike
hold i kommunen dette
året. Men da skal alt fra
brøyting til asfaltering dek
kes, sier miljø- og driftssje
fen i Eigersund.

Om lag 20 000 kroner kos
tet søndagens snøbrøyting
Klepp kommune. Budsjet
tet for veivedlikehold er på
1,5 millioner kroner. Men
disse pengene skal også gå
til dritt av lager og maskin
park.

- Vi har ikke råd til å brø
yte snø resten av vinteren,
presiserer leder for drift i

Klepp kommune, Kåre Joh
ansen.

I Time kommune kan
mer snø bety mindre pen
ger til annet vedlikehold,
for eksempel asfaltering av
veier.

- Vi har 600 000 kroner
på budsjettet, og det skal
dekke alle veiutgifter.
Snøbrøyting er vi nødt til å
ta, og det kan bety mindre
til andre tiltak, sier teknisk
sjef Rolf Einar Ree.

Ree har ikke oversikt
over forbruket så langt i år,
men sier at det dreier seg
om flere titalls tusen kro
ner.

Teknisk sjef jobber nå
med å skjerpe beredskapen
for snøybrøyting. I helgen
fikk oppsynsmannen bare
tak i to brøytemannskaper,
mens det burde vært fire
sjåfører på jobb.

-Dette førte til at det
var vanskelig å komme seg
fram enkelte steder i Bryne,
og det er ikke godt nok.
Derfor jobber vi nåmed å se
på andre ordninger, blant
annet vil vi vurdere å sette
tjenesten ut på anbud til
private, sier teknisk sjef.

I Stavanger har veisjef
TuridÅsen omkring 1,2 mil
lioner kroner til vintervedli
kehold dette året.

-Vi har brukt langt
mindre enn på samme tid i
fjor. Forklaringen er at det
har vært stabilt og kaldt
vær så langt i år. Veiene har
vært tørre og fine, og det
har ikke vært behov for til
tak fra kommunens side,
forklarer Turid Åsen.

Granatskadde avhørt
Av Hans E. H. Jacobsen

KVINESDAL: Lensmannen
i Kvinesdal har fått en forelø
pig, muntlig forklaring fra to
av de tre som ble hardt skadd i

granateksplosjonen 11. fe
bruar.

- 14-åringen som er minst
skadet husker forløpet detal
jert. Det var en eldre kamerat
som bar granaten inn i kjeller
stua, og overleverte den til en
annen. Ingen trodde granaten
var skarp. Det sa puff, og røyk
sivet ut av granaten. Det ung
dommene ikke visste, var at
lunta var antent. På sekunder
etterpå smalt det, sier lens
mann Arvid Omdal.

Vedkommende som holdt
granaten, døde i eksplosjonen.

Også en pike omkom, mens
tre andre ble hardt skadd. To
av de skadde har mistet synet
på ett øye. Den ene mistet
også den ene foten.

De som som har forklart seg,
bekrefter at det også var en
sjettemann i rommet. Ved
kommende ble tilfeldigvis
dekket av en kamerat som bø
yde seg for å skifte en CD
plate, og slapp med sjokkska
der.

Lensmann Arvid Omdal
frykter at det kan være mer
sprengstoff, gammel ammuni
sjon og kanskje også granater
ulovlig oppbevart i Kvinesdal.
Etter samråd med politimes
ter Tor Backe Hansen tilbyr
han innlevering av alle typer
sprenglegemer uten straffefor

følging. Men ett sted går gren
sen. Skulle noen stjele en
kasse dynamitt i morgen, så
nytter det ikke å komme til
bake neste dag og kreve am
nesti.

Et oppslag i Fædrelands
vennen lørdag om en ung
domsskoleelev som angivelig
hadde truet en lærer med en
håndgranat, viste seg ikke å
være så dramastisk likevel. -16-åringen som eide granaten,
har meldt seg. Han har for
klart at tre tomme granater
var festet til en ring med en
lampe 1 midten. Lampen tok
han så med seg på skolen for å
lage en lampeskjerm på sløy
den. Også rektor ved skolen
benekter at noen skal ha blitt
truet, sier Omdal.

Sterk forbedring i Scana
Av Ulf-E. Rosenberg

Scana Industrier hadde i

1995 et resultat før skatt på
89,2 millioner kroner, som er
en økning på 86 prosent i for
hold til 1994.

Driftsinntektene steg med
322 millioner til 1225 millioner
kroner.

Ved utgangen av 1995 hadde
Scana 1559 ansatte, hvorav
511 utenfor Norge.

Scana Industrier var Smed
vig-familiens heleide industri
satsing, inntil selskapet ble
børsnotert i fjor.

Selskapet er engasjert i tre
hovedområder:

Innen materialteknologi og
spesialprodukter har samtlige
enheter resultatframgang i

forhold til året før. Veksten i

omsetning er på 24 prosent,
korrigert for at virksomheten i

smie- og valseverket Scana

Soderfors ble ervervet med
virkning fra 2. kvartal. Drifts
resultatet for dette forret
ningsområdet var på 90,7 mil
lioner kroner, omsetningen
675 millioner kroner.

Innen offshoreservice- og
vedlikehold har konsernet
oppnådd styrket markedspo
sisjon, men nedgang i margi
nene: Omsetningen har økt
mer enn resultatet. Men for
satt er tallene godt på plussi
den, med 23,2 millioner kroner
i driftsresultat av en omset
ning på 338 millioner kroner.

Forretningsområdet skips
utstyr, ventiler og kontrollsy
stemer viste et minus-resultat
på 0,7 millioner kroner - som
tross alt er en betydelig fram
gang fra 9 minus-millioner i
1994. Omsetningen ble 239
millioner kroner.

I 1995 ble to ankerkjetting
produsenter i Ljusne og Ram
nås i Sverige kjøpt opp, men

de to trakk ned resultatet med
6 millioner kroner. Under
skuddet skyldes først og
fremst midlertidige produk
sjonsproblemer. Det pågår en
betydelig rasjonalisering og ef
fektivisering som er forventet
å bringe god lønnsomhet in
nen forretningsområdet, skri
ver Scana-ledelsen i sin pres
semelding.

Konsernsjef Rolf A. Ahlqvist
skriver: -

1 1995 falt det
mange strategisk viktig brik
ker på plass for Scana-konser
net, som vi venter vil bidra til å
løfte lønnsomheten ytterligere
de neste årene.

Årsresultat
Scana Industrier

1995 1994
Omsetning: 1225 mill. 903 mill.

Res. før skatt
..

89,2 mill. 47,9 mill.

Res. i % av oms: 7,2
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Oslo Høyre i sjokk
Oslo (NTB): Oslo Høyres

bystyregruppe fikk sjokk da
den i går kveld fikk høre at
Leif Nybø, leder i Oslo Høy
res bystyregruppe, ikke øns
ket vervet som partiets by
rådslederkandidat.

Det opplyste lederen i Oslo
Høyre, Anders C. Sjaastad,
på en pressekonferanse.
Ifølge Sjaastad forklarer
sjokktilstanden hvorfor Oslo
Høyre ikke greide å samle
seg om den kandidaten som
arbeidsutvalget i Oslo Høyre
hadde foreslått samme

kveld, nemlig Grete Hornt
vedt, nestleder i Oslo Høyre.

Hvem som blir Høyres by
rådslederkandidat i Oslo blir
tidligst klart mandag 4.
mars. Da gjør hovedstyret i

Oslo Høyre et nytt forsøk på
å utpeke partiets byrådsle
derkandidat.

Lederen i Oslo Høyres by
styregruppe Leif Nybø tak
ket nei til vervet av private
grunner, og fordi han ikke
ønsker å bli politiker på hel
tid.

Sjokktilstanden gjorde det umulig for Oslo Høyre å
samle seg om Grete Horntvedt som ny kandidat, opp
lyser lederen i Oslo Høyre, Anders C. Sjaastad. I bak
grunnen LeifNybø. (NTB-foto: Bjørn Sigurdsøn)

Døde etter batterisvikt
Oslo (NTB): En kreftsyk

pasient ved Sentralsjukehu
set i Hedmark på Hamar
døde etter at han var blitt
koblet til et hjerteovervå
kingsapparat. Årsaken var at
et batteri i apparatet ikke
fungerte, melder TV 2.

Overlege Jørgen Hærem
ved Sentralsjukehuset i Hed
mark innrømmer at det ble
begått en alvorlig feil. Fordi
batteriet i hjerteovervå
kingsapparatet ikke virket,
ble ikke hjertestansen obser
vert av sykehuspersonalet,
og dermed ble ikke eventu
elle tiltak satt i verk. Saken

er rapportert til sykehusle
delsen.

Hærem sier at den eldre
kreftsyke pasienten ikke ville
overlevd sykdommen sin
uansett, men han ser likevel
alvorlig på saken.

- Saken viser en alvorlig
svikt i overvåkingsrutinene. I
dette tilfellet gikk det ut over
en pasient med en alvorlig
sykdom, men det gjør ikke
svikten mindre. Pasienten
kunne hatt en helt annen
livsmulighet dersom han
hadde overstått den akutte
episoden, sier Hærem.

Nabokjerringene 100 år
Oslo (NTB) : Norske Kvin

ners Sanitetsforening (NKS)
er en organisasjon av «nabo
kjerringer» som bryr seg, me
ner statsminister Gro Har
lem Brundtland. Hun kom
med mange godord til de bu
nadkledde kvinnene som fei
ret sitt 100-årsjubileum i

Oslo rådhus i går. Sosialmi
nister Hill-Marta Solberg ga
dem i tillegg en sjekk på
100 000 kroner.

- Historien om Norske
Kvinners Sanitetsforening er
også historien om helsevese

net de siste 100 årene, sa
statsministeren i sin hils
ningstale. Hun trakk fram organisasjonens innsats i kam
pen mot tuberkulose, rev
matisme, kreft og psykiske li
delser. Sanitetskvinnene var
først ute med helsestasjoner
for mor og barn og utdanning
av sykepleiere og hjelpe
pleiere.

- Historien om NKS er
også historien om nyskaping
og pionervirksomhet. NKS
har i sannhet vært «veiviser
til velferdsstaten», sa stats
ministeren.

1,4 mill. skytevåpen
Oslo (NTB): Norge ligger

på Europa-toppen i antall
lovlige våpen pr. innbygger.
Totalt finnes det over 1,4 mil
lioner skytevåpen i norske
hjem. I enkelte områder i lan
det er det nok våpen til å be
væpne halvparten av innbyg
gerne.

En undersøkelse utført av
Aftenposten viser at våpen
tettheten er størst i Tele
mark, med 28 000 våpen for
delt på 51 000 innbyggere.
Bergen og Oslo har færrest
våpen pr. innbygger.

924 000 private skytevåpen
er i dag godkjent og regis
trert av politiet. I tillegg
kommer ca 100 000 HV- og
mobiliseringsvåpen og
433 000 hagler som ble kjøpt
inn før det ble innført regis
treringsplikt. Samlet gjør
dette Norge til et av de land i

verden med flest private sky
tevåpen blant folk. I Europa
er det bare Sveits som ser ut
til å ha like mange våpen i

private hjem som Norge.

Storm mot Frønsdal
Oslo (NTB): AUF reagerer

sterkt på at statsadvokat
Lars Frønsdal ønsker å lega
lisere besittelse og bruk av
narkotika. Frønsdal bør tas
av narkotikasaker, mener
AUF, som vil ta saken opp
med justisminister Grete Fa
remo.

- Frønsdal kan ikke lenger
prosedere i narkotikasaker
for påtalemyndigheten. Han
vil ha null troverdighet når

han ikke støtter den loven
tiltalte skal dømmes etter,
sier nestleder Anniken Huit
feldt i Arbeidernes Ung
domsfylking (AUF) til NTB.

Frønsdals narkotikautspill
i et tv-program i går kveld vil
gi forsvarere gode argumen
ter, både i forhold til juryen
og spesielt i forhold til straf
feutmålingen, mener Huit
feldt.

Politisk tv-reklame
Oslo (NTB): Det er nå i

praksis åpnet for politisk reklame på tv, mener Markeds
rådet og Forbrukerombudet.
Kulturdepartementet inn
rømmer at reglene som for
byr reklame for politiske
budskap ikke er klare nok.

Bakgrunnen er at Mar
kedsrådet har omgjort sitt
vedtak om at reklamefilmene

til Akademikernes Fellesor
ganisasjon (AF) var brudd
på forbudet mot politisk reklame i kringkasting. Det var
19. april i fjor at AF «kuppet»
TV 2 og kjøpte all reklametid
fra klokken 18.30 til 23.30.
Kampanjen besto av fem reklamefilmer som ble vist 12
ganger i løpet av kvelden.
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