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&Dalane

Sparket asylsøkere
LUND: En litt eldre ungdom er mistenkt for legems-
fornærmelse mot to voksne asylsøkere under nyt-
tårsfeiringen på Moi.

– Gjerningsmannen skal ha sparket og slått, sier
fungerende lensmann Svein Arild Bringedal etter
avhør tirsdag.

Sandneskvinne stjal barpengene 
EGERSUND: Etter middag i restauranten, satte en
23 år gammel sandneskvinne og samboeren seg i
baren. Paret var helgegjester i Grand Hotell i Eger-
sund.

Da baren stengte, la betjeningen dagsoppgjøret i
en konvolutt bak disken. Sandneskvinnen forsøkte
flere ganger, i strid med reglene, å komme bak dis-
ken for å «takke for en hyggelig kveld» og «fortelle
om sovende gjester i lokalet». Betjeningen forsto at
hun pønsket på noe og ble værende bak disken. Da
forlot Sandneskvinnen baren. 

Da betjeningen senere skulle samle inn glass, sto
gjesten klar og løp inn igjen bak bardisken. Hun tok
konvolutten med pengene og løp. Betjeningen tok
henne igjen og fikk tak i pengene. Etter flere tyveri-
forsøk fra gjestens side, ble sandneskvinnen tatt
hånd om av politiet.

Med i straffesaken mot kvinnen er også tyveri av
en håndveske med penger fra en kafé i Sandnes, og
tyveri av en glassfigur fra Glassmagasinet i Eger-
sund. 

Hun er også dømt for bruk av heroin. 
Dalane tingrett har satt samlet straff til 45 dager

betinget fengsel.
randi.mydland@aftenbladet.no

«Lille Keops» ved Tu skule

KLEPP: For noen år siden trodde en eritreisk flykt-
ningefamilie på vei over Høgsfjorden med Oanes-
ferja at den lange rekka med hvite siloballer på For-
sand-siden av fjorden var snø.

Om ikke de sirlig lagrede siloballene ved riksvei 44
rett nord for Tu skule kan forveksles med pyramide-
ne ved Giza eller lenger nedover i Nildalen, har bon-
den i alle fall estetisk sans. Vi synes mer om en ryd-
dig trekant enn de lange radene med disse hvite
fôrsekkene som i så stor grad preger jærlandskapet
i vinterhalvåret.

Så kanskje flere bønder bør la seg inspirere av «lil-
le Keops» på Tu? 

ESTETISK: Hvis flere bønder lagret ballene sine
på denne måten, ville muligens det jærske
vinterlandskapet få et litt annet preg. 
(Foto: Odd Pihlstrøm)

Ny teknisk sjef i Sokndal
SOKNDAL: Atle Roger Mydland er
tilsatt som ny teknisk sjef og havne-
sjef i Sokndal. Han ble ansatt i
kommunen for tre og et halvt år si-
den som leder for plan- og byg-
ningsavdelingen.

– Mange spennede saker, som ny
plan for sentrum og etablering av
bilsportsenter, gjør jobben ekstra
utfordrende, sier Mydland til Aften-
bladet.

– I tillegg har politikerne foran
2004 bevilget mer penger til teknisk
sektor enn på mange år, sier den ny-
tilsatte sjefen.

Også for havnen ser han store ut-
fordringer, selv om havnen er et
nytt arbeidsområde for den nytil-
satte havnesjefen.

Atle Roger Mydland er 37 år og
opprinnelig fra Sokndal. 

Atle Roger
Mydland er
tilsatt som
ny teknisk
sjef og 
havnesjef i
Sokndal
kommune.
(Foto Randi
Mydland)

Godord om Time kommune
Reidun Gudmestad tekst

GLEDE: For to-tre måna-
der sidan fekk Time
kommune stryk av Lye
idrettslag. No er det ber-
re godlyd.

Leiarane både i
idrettsrådet i Time og
Lye idrettslag var opp-
rørt over forslaget til
økonomiplan som råd-
mannen la fram. Ho
hadde skudd heile plana-
ne for Lye stadion langt
inn i framtida. 

Men politikarane sytte
for å få den inn igjen med
to millionar både i år og
neste år og fem millionar
i 2006. No er det berre
glede i Lye idrettslag. 

– Det er utruleg bra at
me er inne i budsjettet
og gler oss til å koma i
gang, seier Kjetil Aa-
modt.

– Time kommune er ei-
neståande å samarbeida
med, seier leiar Kjetil Aa-
modt no. 

– Dei har også før vist
oss stor tillit, og det gode
samarbeidet vil halda
fram slik me har hatt tra-
disjon for når me har
bygt opp idrettsan-
legget. 

Det er grasbanen som
skal rustast opp og det
skal byggjast friidretts-
bane rundt den.

Før jul kalla han kom-
mune-administrasjonen
amatørar og signaliserte
at han måtte vurdera
stillinga si som leiar i
idrettslaget.

Administrasjonen la
seg flat for at idretten ik-
kje var trekt med i plan-
prosessen, og politikara-
ne sytte altså for at Lye
stadion kom tilbake i
budsjettet. 

NVE-krav på Høg-Jæren:

Vindpark-konflikter må utredes 
Fugleliv og kulturminner må
utredes nærmere, før NVE 
sier ja eller nei til vindmølle-
prosjektet på Høg-Jæren.

Odd Pihlstrøm tekst

TIME/HÅ: Det vil gå fram av et brev
Norges vassdrags- og energidirekto-
rat (NVE) med det første sender til
tiltakshaver Jæren Energi og øvrige
berørte parter.

NVE vil i brevet etterlyse mer doku-
mentasjon rundt konfliktene mellom
vindparken og et sårbart fugleliv og
et særpreget kulturlandskap, opp-

lyser seksjonssjef Arne Olsen til Af-
tenbladet.

Ifølge Olsen er tilleggsutredninger
helt vanlige i forbindelse med konse-
sjonsbehandling av vindkraft-søkna-
der og andre større energiprosjekter.

Myrsnipa nok en gang
– Det er bare i de færreste tilfeller

en konsekvensutredning etterkom-
mer svar på alle spørsmål, sier Olsen.

Han bekrefter at det først og fremst
er forholdet til rødlistearten sørlig
myrsnipe som ikke er godt nok belyst.
Noe så å si alle høringsinstanser også
har påpekt. Ikke minst Direktoratet
for naturforvaltning (DN). Myrsnipa
har ett av sine siste gjenværende leve-

området i Norge nettopp i lynghei-
landskapet på Høg-Jæren.

Særpreget
Arkeologiske fornminner er det fint

lite av i det seks kvadratkilometer
store planområdet ved Hellandsmyr i
grenseområdet mellom Time og Hå. 

Men Fortidsminneforeningen i Ro-
galand og andre høringsinstanser har
lagt stor vekt på at den særpregede
landskapstypen – blandingen av høg-

jærsk lynghei, myr og kulturlandskap
– har nasjonal verneverdi.

Under sluttbefaringen i november
ga NVE-sjef Agnar Aas vindpark-om-
rådet på Høg-Jæren toppscore for
vindressurser og nærhet til elnett og
strøm-marked. – Men det er også be-
tydelige konflikter involvert – litt i
overkant av det vi har sett i andre
tlsvarende saker, uttalte Aas. 

Tidsplan kan sprekke
NVE-sjefen mente konsesjonsav-

gjørelsen ville kunne foreligge før
sommerferien 2004. – Vi legger fort-
satt dette til grunn, sier Arne Olsen.

Daglig leder Jan W. Ruud i Jæren
Energi AS er imidlertid i tvil om hvor
lang tid selskapet vil trenge på å

fremskappe den ekstra dokumenta-
sjonen NVE ber om. 

– Det kommer an på hvilke konkre-
te krav NVE vil stille. Hvis for eksem-
pel bestanden av sørlig myrsnipe må
kartlegges bedre, kan dette ikke skje
før i hekketida i mai/juni, sier Ruud. 

Ettersom tilleggsdokumentasjo-
nen skal ut på høring med minimum
en måneds uttalefrist, vil konsesjons-
avgjørelsen nødvendigvis måtte bli
forsinket, vedgår Ruud.

– Vi får jobbe kreativt for å finne løs-
ninger på de aktuelle spørsmålene.
Når det gjelder fuglelivet og myrsnipa
kan det tenkes grep der vi fjerner noe
skog og øker våtmarksarealene, sier
Ruud.

odd.pihlstrom@aftenbladet. no

SAKEN
Jæren Energi AS har søkt konsesjon
for en av landets største vindparker
med opptil 40 gigantmøller ved 
Hellandsmyr på Høg-Jæren.

Tyver sprengte frontdør
og stjal spilleautomater
På fem-ti minutter 
klarte tre innbrudds-
tyver å ødelegge inn-
gangsdøren og stjele 
tre spilleautomater i
Solgrillen Gatekjøkken 
i Verdalen.

Asgeir Lode tekst

Knut S. Vindfallet foto

BRÅVÅKNING: I går ettermid-
dag fant politiet de tre spil-
leautomatene tømt i et grus-
tak på Reve i Klepp.

Men det var i går morges det
var dramatikk i Verdalen.

Naboene til Solgrillen Gate-
kjøkken ved Gamle Verdalve-
gen bråvåknet rundt klokka
seks i går morges av to smell.

– Det første smellet kom da
de tre innbruddstyvene bruk-
te en liten slegge på front-
døren. Det neste smellet kom i
det varebilen de kjørte med,
dro ut frontfasaden i gatekjøk-
kenet ved hjelp av bilen og en

kjetting, sier innehaver Marita
Sveinsvoll til Aftenbladet.

Hun bor ikke i huset hvor
hun driver gatekjøkken, men
ble vekket rett etter innbrud-
det. Da hadde alt naboene var-
slet vakthavende ved Klepp
lensmannskontor om inn-
bruddet.

For innehaveren gikk det
meste av dagen i går med til å
snakke med forsikringsfolk,
betjenter fra Klepp lens-
mannskontor og diverse me-
dia om det frekke innbruddet.

Det skjedde fort. Etter at de
tre tyvene hadde dratt ut fasa-
den, tok de seg inni gatekjøk-
kenet og lempet tre spilleau-
tomater opp i en tilhenger, og
så forsvant de. De tre hadde
på seg hvite kjeledresser med
hetter,

– Naboene som våknet, for-
teller at innbruddet ikke tok
mer enn 5-10 minutter fra vin-
duene i ytterdøren ble knust
og til de stakk av gårde i vare-
bilen nedover Gamle Verdal-
vegen i retning riksveien og
Bore kirke, Varebilen de tre

mennene kjørte i, var hvit-
farget. 

– Politiet har vært og under-
søkt lokalene. Det er tatt fo-
tavtrykk og politiet har også
funnet den vesle slegga tyvene
trolig brukte for å slå inn rute-
ne i frontdøren i gatekjøkke-
net.

Det er andre gang på halv-
annen måned at gatekjøkke-
net hjemsøkes av ubudne gjes-
ter. Marita Sveinsvoll hadde
innbruddstyver på besøk så
sent som 23. november i fjor.

Trolig fikk tyvene med seg
betydelige pengebeløp. Men
de må hatt det travelt, for de
rørte ikke kassaapparatet. De
stjal heller ikke sigaretter. Det
pleier slike folk å gjøre når de
har bedre tid på seg.

– Nå vil jeg gå en runde med
eierne av spilleautomatene.
Hvis eierne ikke går med på å
dekke egenandelen på vindu-
forsikringen for gatekjøkke-
net, tror jeg at jeg vil forlange å
få fjernet automatene, sier
Marita Sveinsvoll.

Asgeir.lode@aftenbladet.no

SMELL: Innehaver Marita Sveinsvoll, kunde Ingve Tullin
Haugland og ekspeditør Gitte Pedersen fortviler over at
spilleautomatligaen har slått til mot Solgrillen Gate-
kjøkken i Verdalen i Klepp. Hele fronten i gatekjøkkenet
dro de tre tyvene ut med en kjetting og en varebil.

Nye fullmåne-
konsertar:

Akselsen
til Klepp
Fullmåne-
konsertane i Klepp
har hatt suksess i
to år. Tredje runde 
starta i går.
Reidun Gudmestad tekst

KLEPP: Heile
13 gonger
skin fullmå-
nen i året me
nettopp har
starta på.
Dermed er
det også 13
fullmånekon-
sertar i
Klepp dette
året, den sis-
te andre jule-
dag.

Initiativta-
kar og driv-
kraft Gunnar
Tønnesen er storleg nøgd
med mottakinga ideen
hans om konsert kvar full-
måne fekk, og har regi-
strert at mange har fått
konsertane inn som ein
del av rytmen frå månad
til månad. 

– Me satsar som før
med ei blanding av lokale,
nasjonale og internasjo-
nale folk. Me merker også
at folk etter kvart stoler
på oss og satsar på at det
blir kvalitet, sjølv om dei
ikkje frå før kjenner alle
musikarane, seier han.

Det starta med Fliflet/
Hamre frå Bergen. 6. fe-
bruar er det toradermeis-
teren frå Undheim, Ha-
rald Undheim, som tek
steget vekk frå dansegol-
vet og inn i intime Folge-
huset. 

7. mars, kjem den kjen-
te tatersongaren Elias
Akselsen saman med Sti-
an Carstensen. Det skjer i
Klepp kyrkje. Aftenbladet
sin anmeldar ga han sek-
sar for første plata,
«Hjemlandsklokker», og
kalla den sensasjonell. I
haust kom han med ju-
leplate som vart løfta
fram av «alle».

Dave Panting kjem frå
Canada i mars. Han er ein
av dei meste kjente innan
folk-rock der.

«Han innante» tek av
seg kostyma og Torolf
Nordbø kjem som seg
sjølv saman med band til
Friluftshuset på Orre 4.
mai.

3. juni blir det Hauge-
sundsjazz med Christina
Bjordal Band.

Det er to fullmånekvel-
dar i juli. På den første, 2.
juli, kjem Senit med jazz-
influert folkemusikk. Sis-
te julikvelden blir det sør-
landsviser på Feistein fyr. 

30. august er Ketil
Bjørnstad og Terje Ryp-
dal i Friluftshuset. 28. sep-
tember kjem Triakel frå
Sverige med trøorgel, fele
og sang. 

28. oktober er det plan-
lagt kubansk folkemu-
sikk. Saman med sju ku-
banarar trør Gunnar
Tønnesen sjølv til .

Ein månad seinare er
det Ingrid Hauge Ras-
mussen band. Og så blir
fullmånekonsertane 2004
avslutta med romsjulsfest
og Jærrock i Friluftshuset
på Orre andre juledag.

Fullmånekonsertane er
ikkje spreidde så mykje
rundt i kommunen som
før. Friluftshuset har vist
seg å vera svært godt eig-
na. Det er også kyrkjene.
Dessutan er ein konsert
lagt til Folgehuset, ein til
Fredheimsloftet og ein til
den spesielle atmosfæren
ute på Feistein fyr.

TATER-
SANG: 
Elias 
Akselson
syng i
Klepp
kyrkje
sjuande
mars. 

Har solgt 100 traktorer på halvannet år
Arvid Gimre er trolig
en av de beste 
traktorselgerne i 
landet. Helt alene har
han solgt mer enn 
100 traktorer på 
18 måneder.

Asgeir Lode tekst

Jan Tore Glenjen foto

VIGDEL: Ute på tunet på går-
den på Vigdel i Sola står tre
store og skinnende traktor-
beist klare for levering til kun-
der.

– Den i midten er en Fendt
Vario Favorit 716. Den har 190
hestekrefter og koster rundt
600.000 kroner. Det er den 100.
traktoren jeg selger på 18 må-
neder. Inge Sør-Reime fra
Nærbø har kjøpt den, sier Ar-
vid Gimre til Aftenbladet og
gliser. Bonden Arvid Gimre

drev det for ganske få år siden
stort innen kjøttproduksjon.
Så sent som i 1998 hadde han
300 storfe på gården. Dette
året solgte han 45 tonn storfe-
kjøtt alene.

– Men så oppdaget jeg den
beinharde virkeligheten in-
nen norsk landbruk: Jo mer
jeg produserte – dess mindre
fortjeneste ble det. Jeg måtte
tenke nytt og finne på noe
smartere å drive på med, sier
Gimre.

En tid var han inne på tan-
ken om å starte som storbon-
de i Romania. Han var inne i
seriøs planlegging og var flere
turer nede i landet for å se for-
holdene an, men fant ut at
han måtte la det bli med tan-
ken.

– Mens jeg var aktiv bonde,
holdt jeg også på med litt salg
av landbruksmaskiner sam-
men med en kamerat. For 18
måneder siden ble det trak-

torsalg på heltid, og egentlig
var det mulighetene med in-
ternett og høy kronekurs som
fikk meg på ideen om å starte
med salg av traktorer her til
lands, sier Gimre.

Han var en tur i England for
å kjøpe seg skurtresker.

– Der ble jeg kjent med en
storbonde som fortalte meg
at han alene solgte rundt 500
traktorer til kunder i hele Eu-
ropa hvert år. Den mannen
kjøper og selger 30-40 trak-
torer i slengen, sier Gimre.

Da han startet med traktor-
salget for 18 måneder siden
var kronen sterk. En Euro til-
svarte kr. 7,40. I dag er en Eu-
ro verd kr. 8,40 eller derom-
kring. Da var forholdet en
norsk krone og en dansk kro-
ne som en til en. Nå er en
dansk krone verd kr. 1,14 i
norsk valuta. Men norske kro-
ner står seg godt i forhold til
britiske pund. – Kronekursen

og mulighetene med mar-
kedsføring på egen hjemmesi-
de på internett har skaffet
meg et marked, ikke bare på
Jæren og i Norge, men også
videre, sier Gimre.

Han har solgt traktorer og
andre landbruksmaskiner bå-
de til Danmark og Litauen.
Snart går det en traktor fra
England via han og til Afrika. 

Så sent som i desember må-
ned 2003 solgte Gimre 23
traktorer på den norske mar-
kedet. Åtte av disse doninge-
ne kjøpte kunder fra Jæren.

I 2003 hadde Vigdel-bonden
5000 besøk på egen hjem-
meside for traktorer på inter-
nett.

– Jeg vet egentlig ikke om
det er lite eller mye, men de
som har greie på slikt, sier det
er mye, sier Arvid Gimre.

Og når jærbønder og stor-
bønder ellers i Norge handler
traktor, så skal de ha skikkeli-

ge doninger. De kjøper John
Deere, Massey Ferguson;
Fendt og New Holland.

– Hvor stor og dyr er den
største traktoren du har solgt
så langt?

– Den kostet rundt 800.000
kroner og hadde 270 hestek-
refter. Moderne traktorer i
dag er høyteknologiske mas-
kiner. De har dataskjerm med
en masse innlagte funksjoner
som oppegående folk trenger
minst en dag å sette seg inn i.
De har fronthydraulikk, trinn-
løs girsystem(altså joystick)
og de har styrehytte og cd-
spiller og en masse andre fi-
nesser. 

– Du må være en av de bes-
te traktorselgerne i Norge når
du hadde sju, åtte prosent av
salget her til lands i 2003?

– Så stor er jeg vel ikke. Vi
sier rundt fem prosent, sier
Gimre.

asgeir.lode@aftenbladet.no

STORSELGER: Egentlig er han bonde, men Arvid Gimre fra Vigdel i Sola har solgt mer traktorer enn de fleste her til lands de siste 
18 månedene. Over 100 traktorer har han formidlet til norske og utenlandske kunder fra enmannsbedriften på Vigdel.


