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Politiet avsluttet søndag søket etter den polske 34-
åringen som er antatt omkommet etter en båtkant-
ring på Kjetevannet i Vegusdal i Birkenes fredag. 
– Dykkere søkte med undervannsutstyr søndag et-
termiddag, men har ikke gjort noe funn. Letingen ble 
avsluttet klokken 19.00, sa operasjonsleder Frank 
Solås i går. Politiet antar at 34-åringen har druknet.

Avsluttet søk etter kantring
To polakker som natt til i går ble tatt av politiet på Mo-
landsveien i Arendal var i besittelse av en stjålet lomme-
bok og ti gram hasj. En politipatrulje fra Arendal utførte 
en kontroll på Molandsveien klokken 04.09. I bilen fant 
politiet en lommebok som tilhører en kvinne fra Aren-
dal. Polakkene i bilen kunne ikke gjøre rede for hvorfor 
de hadde lommeboken med seg.

Polakker tatt med ti gram hasj
En 40 år gammel mann fra Arendal ble i går satt 
i arrest etter at han skal ha forsøkt å stjele va-
rer fra Kiwi-butikken i Kirkegaten i Arendal. 
Politiet rykket ut til butikken rett over klokken 
12.00, men mannen var da forsvunnet. Han ble 
seinere funnet på Tyholmen. 40-åringen ble 
satt i arrest og politiet venter en anmeldelse.

Tyveriforsøk på Kiwi

Væpnede politimenn pågrep 
mandag kveld en mann i en 
leilighet i et bolighus like 
utenfor Grimstad sentrum. 

Mannen skal ha oppført seg 
svært truende overfor andre, og 
politiet tok derfor ingen sjanser 
da de bestemte seg for å pågripe 
ham. Veien inn til boligområdet 
ble sperret av, og væpnet politi 

fra Grimstad holdt det aktuelle 
bolighuset under oppsyn til de 
fikk forsterkninger fra Arendal. 
Politiet bekreftet samtidig at de 
har fått tillatelse til bevæpning 
av politimesteren.

– Det pågår en aksjon i Grim-
stad og vi er på stedet, opplyste 
vakthavende politijurist til Ag-
derposten.

Ved 20.20-tiden ble mannen 
pågrepet uten dramatikk. Han 

ble like etter besluttet kjørt til 
legevakten i Arendal for lege-
sjekk.

– Vedkommende ble pågrepet 
uten dramatikk. Bevæpningen 
var for politiets egenbeskyttelse 
ut ifra trusselbildet og opplys-
ninger vi hadde. Mannen er nå 
kjørt til legevakten i Arendal, 
opplyser operasjonsleder Hans 
Petter Osaland ved politiets 
operasjonssentral.

Tatt av væpnet politi

TATT MED: En person ble pågrepet i politiaksjonen. FOTO: MMS-TIPSER

Mangemillionær Eigil 
Stray Spetalen havnet i 
Fellesforbundets søkelys, 
etter at det angivelig 
ble avdekket det Fel-
lesforbundet mener er 
kritikkverdige forhold for 
fire litauerne, som pus-
ser opp hans ferieperle i 
Risørs skjærgård.

STEIN LARSEN

larsen@agderposten.no 901 93 048

De ansatte bor i bygget de pus-
ser opp, angivelig blant planke-
biter og kløende isolasjon, kun 
med beskyttende plast over sine 
senger. 

Toalettforholdene beskrives 
som elendige, mens det stilles 

et stort spørsmålstegn ved den 
reelle lønna til de fire. Spetalen 
selv forsikrer om at alt er som 
det skal være, etter det han be-
tegner som en god dialog med 
verneombud og fagforbundet 
Fellesforbundet.

– Det var et par ting som ble 
påpekt at de kunne vært bedre, 
og de tok vi tak i. Dette er nå 
ordnet. Vi har rettet på det som 
verneombud og Fellesforbundet 
ikke var fornøyde med. Jeg vil 
selvsagt følge regelverket og alt 
skal være i orden. Det gjelder og 
de selskapene jeg leier inn for å 
jobbe for meg, påpeker Spetalen 
overfor Agderposten.

– God dialog
Han mener innehaveren av sel-
skapet litauerne jobber for, Jan 
Petter Jørgensen i Norlitalda, er 
rette vedkommende for spørs-
mål om litauernes hverdag. 

Jørgensen har ingen problemer 
med å svare for seg.

– Vi har vært i flere møter med 
Fellesforbundet og jeg mener vi 
har en god dialog. Vi har rettet 
det de har bedt om. Men det var 
ikke så lett å tilby de ansatte noe 
annet enn utedo på en øy uten 
kloakkledning. Men nå har vi 
fått det og, så nå er det også i 
ferd med å rette seg. Det er mid-
lertidig verdt å merke seg at folk 
benyttet denne utedoen de 130 
årene det har bodd folk på øya. 
Jeg synes for øvrig det er vik-
tig å påpeke at vi ikke er et sel-
skap som driver sosial dumping. 
Mine ansatte før tarifflønn. De 
skatter til Litauen, mens mitt 
selskap er momsansvarlig for 
dem her i Norge. Vi har ikke noe 
å skjule, påpeker han.

Thor Åge Christiansen i Fel-
lesforbundet innrømmer at dia-
logen mellom partene er god. 

Han sier fagforbundet vil følge 
opp dokumentasjonen som leg-
ges frem, for å forsikre seg om 
at den er riktig. Samtidig klarer 
han ikke å legge skjul på at han 
er skuffet over tingene de fant 
hos Spetalen.

– Vi er skuffet over at en kar 
som Eigil Stray Spetalen hadde 
slike forhold for sine ansatte. 
Han har lommebok til å tilby 
dem mye bedre en dette. Vi 
hadde i siste uke et møte med 
Spetalen og eieren av firmaet de 
fire litauerne jobber for. De lo-
ver bedring. Vi er også lovet full 
oversikt over dokumentasjon 
mellom ansatte og firma, på 
lønn og avtaler. Jeg føler vi har 
en god samtale. Vi ser og forbe-
dringer og håper det fortsetter 
slik, sier Christiansen.

Følger med
Fellesforbundet føler imidlertid 

at lønnsmomentet fortsatt er ul-
lent, og vil følge ekstra med der. 
Litauerne skal til dem ha uttalt 
seg uklart om hva som er deres 
lønn for hver gang de har snak-
ket med Fellesforbundet. I første 
samtale var lønnen på 75 kroner 
timen. Det økte til tarifflønn på 
133,50 kroner timen etter Fel-
lesforbundets første besøk.

Eigil Stray Spetalen er en hel-
ler anonym bror av kjendisin-
vestor Øystein Stray Spetalen. 
Han kjøpte eiendommen på Le-
kerøya utenfor Risør for ti mil-
lioner i 2007. 

Her var tidligere båtbyggeri. 
Stray Spetalen har fått tilla-
telse til å bygge seks boenheter 
på øya. To bygges opp, mens de 
fire resterende er eksisterende 
bygg som skal rehabiliteres. Et-
ter rundt to år med planlegging, 
ble byggearbeidene satt i gang i 
vinter. 

Investor i byggebråk
RESTAURERER BÅTBYGGERI: Eigil Stray Spetalen bruker store summer på å restaurere og bygge på vakre Lekerøya utenfor Risør.


