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Innbrudd i
to hytter
To hytteeiere opplevde innbrudd
i deres hytter torsdag ettermiddag. Politiet utelukker ikke at
innbruddene kan ha en sammenheng.
Klokken 15.41 får politiet melding om et innbrudd i en hytte
på Bjelland på Tromøy. Hytteeier
melder om at tv, tuner, dvd-spiller og et teleskop har forsvunnet.
Tyven(e) har knust et vindu for å
komme seg inn i hytta.
Klokken 16.50 kommer en ny
innbruddsmelding, denne gang
fra en hytteeier på Porsmyr i Risør. Verktøy, redskaper og et ekkolodd er stjålet. Her ha politiet
foretatt en åstedsundersøkelse.
– Da disse innbruddene skjedde ganske tett, utelukker vi ikke
at de kan ha en sammenheng.
Men geografisk er avstanden relativt stor, sier operasjonsleder
Frank Solås ved Agder politidistrikt.

Meldte fra om
merkelig kjøring
ROS OG RIS: Arvid Sollie fikk legatpenger og heder fra Knut Guttomsgaard, Glenn Kruse og Erik Gjendem på Opplæringskontoret. Men Fellesforbundet lar seg ikke blende av sjekken og rystes av stillaset i bakgrunnen. Sollie sier han jobber på huset i fritiden og ikke gjennom firmaet.

Får sikkerhetsrefs
Dette bildet av Arvid
Sollie som hedres av
Opplæringskontoret, har
fått Fellesforbundet til
å reagere. Sollie bryter
sikkerhetsforskriftene,
mener forbundet.
TORE ELLINGSEN
toel@agderposten.no 37 00 37 25

– Stillaset skal gå helt opp til
underkant av taket, og det skal
være sikring en meter over stillasgulvet. Både jeg og vårt verneombud reagerer sterkt på at
en representant for et firma som
har vært lenge i bransjen og sysselsetter en god del ansatte, tar
så lett på sikkerhet og forskrifter. Dessverre har vi også tidligere merket oss dette firmaet.
De er ikke blant de beste i klassen, sier Christiansen.

De som leste Agderposten onsdag så en smilende byggmester Betenkelig
i Risør som fikk heder og sjekk Han synes det er betenkelig at
fra Opplæringskontorets legat et det gis et høythengende legat
for å videreutdanne seg i gamle til et firma som ikke har alt på
byggeteknikker
stell, og synes det
og håndverk.
er spesielt at OppDa Thor Åge «Vi reagerer på at læringskontoret
Christiansen
i det tas så lett på
for byggfag, som
Fellesforbundet
eies av bransjen,
åpnet avisen, så sikkerheten»
ikke stiller sterTHOR ÅGE CHRISTIANSEN kere krav til dem
han en byggmester som etter hans
første mottakeren
mening bryter alle forskrifter av legatet siden oppstart for 12
for sikring ved arbeid i høyder.
år siden.

Enkelt stillas

Ikke noe med firmaet

Bildet er tatt på Grandalsmyr
i Risør, der innehaver og daglig leder av Sollie Bygg har en
gammel eiendom som restaureres etter gamle prinsipper. I
bakgrunnen ses et enkelt stillas
og en arbeider på taket av det
gamle innhuset på gården.
Christiansen liker ikke det
han ser.

– Det er ikke Sollie Bygg som
har fått legatet. Det er Arvid
Sollie personlig, og har ikke noe
med firmaet hans å gjøre. Han
har fått legatet på 80.000 kroner for å kunne følge et utdanningsprogram i Oppland innen
bygningsvern, sier Glenn Kruse
i Opplæringskontoret.
Arvid Sollie synes ikke det er

Ni minutter over ett natt til torsdag fikk politiet telefoner fra
flere personer som hadde observert en person som kjører med
nødblink på bilen i Tvedestrand.
Vedkommende skal også ha kjørt
inn i en fender.
Politiet pågriper en 56 år gammel mann fra Arendal. Det er
mistanke om kjøring i påvirket
tilstand og mannen er i besittelse av narkotika.
Han blir tatt med til sykehuset
i Arendal og avlegger en utvidet
blodprøve. Vedkommende blir
satt i arresten.

Klammeri på
Peterhead bar
Klokken 02.17 natt til Kristi Himmelfartsdag fikk politiet melding
om klammeri på Peterhead Bar i
Risør. En person har fått et slag
som medførte veien om legevakten.
Politiet hadde torsdag ikke
fått noen anmeldelse i saken. To
personer er mistenkt. En 22 år
gammel gutt fra Risør og en 24
år gammel gutt fra Risør.

Slåss på Fishermans pub
REFSER: Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet mener Opplæringskontoret ikke burde gi legat til en mottaker som ikke tar sikring alvorlig.
greit at det blir fokusert på arbeidet i bakgrunnen.
– Dette er noe jeg holder på
med i fritiden på min egen eiendom. Det har ikke noe med
firmaet å gjøre.
– Han karen i arbeidstøy på
taket, jobber han for deg?
– Nei, det er bare en kompis
som hjelper meg, sier Sollie.

Christiansen er ikke fornøyd
med svaret.
– Selv om han bare har med
seg en som hjelper, gjelder sikkerhetsforskriftene, sier Christiansen.
– Vi følger forskriftene på
arbeidet vi gjør i firmaet, dette
har ikke noe med Sollie Bygg å
gjøre, presiserer Arvid Sollie.

Litt over klokka 23 onsdag meldte betjeningen på Fisherman›s
Pub på Langbryggen i Arendal
fra om et slagsmål. En person
var slått ned. Politipatruljen drar
til stedet og pågriper to personer
mistenkt for å ha slått ned en 18
år gammel mann fra Arendal.
De mistenkte er en 17 år gammel gutt fra Arendal og en 20 år
gammel mann fra Arendal. Fornærmede blir kjørt rutinemessig
til sykehuset i Arendal med ambulanse. De to mistenkte sitter i
politiarresten.

