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Tatt med falsk
legitimasjon
LILLESTR M: Ei 17 r gammel
jente fra Hemnes som forsłkte
komme seg inn p utestedet
Martins i Lillestrłm med falsk
legitimasjon, har f tt 1.000 kroner i bot. Jenta og hennes verge
har vedtatt boten.

ROMERIKES BLAD

– Vi må ha
mer fisk!

Innbrudd
GAN: Litt fłr klokka 03.00 natt til
słndag gikk innbruddsalarmen
p Dalen skole i Fet. Det viste seg
at uvedkommende hadde v rt
inne i bygningen, men etter det
Romerikes Blad f r opplyst ser
det ikke ut til at noe er stj let.

SUNT NSKE: Ern ringsprofessor Kaare Norum vil at folk
skal spise mindre kjłtt og mer
fisk. Fersk fisk m gjłres mer
tilgjengelig for nordmenn, sier
han.
FOTO: ANB
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Opplever
medieboom

Hus eksploderte
BOD : Fłrst begynte huset
brenne. S eksploderte hele fritidsboligen i Saltdal i Nordland.
Mest sannsynlig var det dannelse av branngasser som fłrte
til at brannen eksploderte, slik at
dłr og vinduer ble bl st ut, opplyser brannvesenet. (ANB)
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Trippel streikefare i lufta

OSLO: Det rłdgrłnne regjeringsalternativet har sikret Ap og SV en massiv łkning i antall medieoppslag. Samtidig er Frp mindre synlige enn p lenge.
Det viser den nye medieanalysen til Observer
Norge. Materialet viser en klar dreining i medieomtalen: Fra gulbl tt til rłdgrłnt. (ANB)

ÅSLAUG HAGAS RÅD TIL PÅRØRENDE I PSYKIATRIEN
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GARDERMOEN: Dette kan bli den store streikeuka i luftfarten. Widerłe kan st
p bakken allerede mandag. Seinere i uka kan Avinor-ansatte og mekanikerne
lamme flyselskapene. Hvis det blir Avinor-streik, f r det konsekvenser fra onsdag
morgen. Stavanger lufthavn, Mosjłen lufthavn, Sandane lufthavn, Sogndal lufthavn, ¯lesund lufthavn, Sandnessjłen lufthavn og Haugesund lufthavn rammes.
Det tas ut 40 ansatte p Gardermoen, men det er ikke nok til stoppe trafikken
der. (ANB)

Motorsyklister ranet kro
Av Knut A. Nadheim
knut.a.nadheim@rb.no
63 80 48 56

GJELLERÅSEN: To menn p
motorsykkel ranet ved 21.30-tida
słndag kveld Mortens Kro p Gjeller sen for et ukjent pengebelłp.
Vi har f opplysninger om ranet forelłpig, men det er p det
rene at to menn kom inn p kroa litt
fłr klokka 21.30.

V pen
En av de ansatte ble truet med et
v pen, sl tt i hodet og trolig sprayet med en slags t regass, opplyser
operasjonsleder Ola Lystad i Romerike politidistrikt.
Mennene kjłrte fra stedet mot
rundkjłringen p toppen av Gjeller sen og det er uklart om de dro i
retning mot Oslo eller nordover inn
i Nittedal. Begge hadde gr hjelmer og mannen som satt bak p
motorsykkelen hadde en sekk p
ryggen.

TRUET OG SL¯TT: En av de ansatte ved kroa ble truet med et h ndv pen og sl tt i hodet. Mannen ble tatt h nd om av ambulansepersonell.
FOTO: KNUT A. NADHEIM

Flere vitner
– Var det vitner til ranet?
Ja, det er flere som har sett
hva som skjedde og som vi skal
avhłre i lłpet av kvelden. Samti-

dig leter vi etter gjerningsmennene, sier Lystad.

Fikk tre kilo hasj på krita
Av Knut A. Nadheim
knut.a.nadheim@rb.no
63 80 48 56

S TOR AVSTAND: Det er stor avstand mellom helseminister Ansgar Gabrielsen og Senterpartiets ¯slaug Haga n r det gjelder nedleggelsen av Post 4 ved Lurud.

FOTO: EVA G R N S E T H

– Send brev til statsråden
Helseministeren har uttalt at han vil høre på
pårørendes historier etter nedleggelsen av Post 4 ved
Lurud. – Send brev til ham, oppfordrer Åslaug Haga.

nende tilbud til denne pasientgruppen p Romerike, og da kommunene vil f hovedansvaret for pasientene heretter.

Send brev!
Av Eva Grłnseth
eva.gronseth@rb.no
63 80 48 37

OSLO
Torsdag młtte ¯slaug Haga helseminister Ansgar Gabrielsen for diskutere situasjonen for pasientene

ved Post 4 ved Lurud.
De tte behandlingsplassene for
kronisk schizofrene og personer
med en kombinasjon av rus- og psykiatriske problemer ble lagt ned 1.
mai i r.
B de fagpersoner og p rłrende
og ordfłrere har kritisert nedleggelsen, da det ikke finnes noen lik-

I młtet uttalte helseministeren at
han likevel er interessert i se p
enkelttilfeller i Lurud-saken, og ¯slaug Haga h per n at pasienter og
p rłrende vil benytte seg av denne
muligheten.
Vi oppfordrer alle pasienter og
p rłrende til sende brev til helseministeren hvor de beskriver situa-

sjonen. Vi tror helseministeren har
behov for f disse historiene, slik
at han forst r alvoret og problemet i
situasjonen. Helseministeren ser ikke at pasientene ved Post 4 faller
mellom stoler n r de ikke lenger f r
et fullt tilbud fra spesialisthelsetjenesten, men isteden blir sendttilbake til hjemkommunen sin hvor man
verken har kompetanse eller penger nok til gi et fullgodt tilbud. Jeg
h per helseministeren f r mange
brev, sier Haga.

Lukket młte

Ingen Sareptas krukke

Senterpartiets ¯slaug Haga har to
ganger tidligere stilt spłrsm l til helseminister Ansgar Gabrielsen om
nedleggelsen i Stortingets spłrretime.
Torsdag młtte hun helseministeren, etter ha f tt med seg store delerav Akershus-benken p Stortinget,
for drłfte konsekvensene av nedleggelsen av Post 4.
Romerikes Blad fikk ikke v re til
stede p selve młtet, men Haga var
langt fra fornłyd da młtet var over.

Helseministeren lever i en ideell
verden hvor fagpersonell st r klare
til overta behandlingen og oppfłlgingen av disse pasientene og hvor
man har en Sareptas-krukke med
łkonomiske ressurser.
Slik er det ikke, sier Haga, som
mener at pasientene som tidligere
hadde plass p Post 4 ikke lenger
f r den hjelpen og oppfłlgingen de
trenger.
Vi opplever at en gruppe pasienter ikke f r et godt nok tilbud n r
de er utskrivingsklare, mener sen-

Bilvask på dugnad for turkassa
Av Marianne Enger
maen@rb.no
63 97 96 00

JESSHEIM: ¯rets hłydepunkt
n rmer seg, og en dugnadslysten
gjeng vasket i helgen biler for spe
p til reisekassa.
Hvert r reiser det kristne ungdomsmiljłet p Jessheim p en
ukes sommertur, og i slutten av juni
setter de kursen mot Herning i Dan-

mark. Turen er pen for alle ungdommer i Ullensaker.
Den er ikke kun for medlemmene Yes-sing. Turen er et hłydepunkt for drama, dans og de andre
gruppene ogs . Vi pleier v re
dobbelt s mange som korets medlemmer, og alle som vil f r bli med,
sier ungdomsarbeider i menigheten, Harald Weider.
Det var p parkeringsplassen til
Jessheim kirke de stilte med hły-

terpartipolitikeren. Hun peker dessuten p at kommunene verken har
ressurser eller kompetanse nok til
ta over denne pasientgruppen. Det
er derimot helseministeren ikke enig
.
i
Vi mener at det kan oppst en
gr sone i oppgavedelingen mellom
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, hvor ansvars- og
oppgavefordelingen blir uklar, forklarer Haga.

Kvinne skamslått

trykksspyler, błtter, svamper og annet vaskeutstyr. Mens kundene
ventet p skinnende ren bil, solgte
andre kaker.Ved hente inn penger p tiltak som dette h per ungdommene slippe słke kommunen og eventuelle sponsorer om
altfor mye stłtte.
VET R¯D: Tursjef Tor-H kon Fladby til venstre, Yes-sings leder Kristin
Borgenheim og korets gitarist Peder Christian Borgenheim vasker med
et smil.
FOTO: Marianne Enger

BJØRKELANGEN: En 35 r
gammel kvinne fra Bjłrkelangen
er brakt til Ullev l universitetssykehus etter at hun ble skamsl tt
av en mann fra Lłken-omr det
natt til słndag. Det var kvinnens
bror som fant 35- ringen p hennes bopel słndag formiddag. Hun
bar sterkt preg av omfattende vold
og b de lege og politiet ble varslet.
En 40- ring fra Lłken-omr -

det er mistenkt for voldsutłvelsen,
sier operasjonsleder Arild Ruud til
Romerikes Blad. Vi har słkt p
aktuelle adresser, forelłpig uten
resultat. Vi har ikke fullstendig
oversikt over hva som egentlig har
skjedd mellom de to, siden vi m tte prioritere f forn rmede til legebehandling og sykehus.

KLØFTA: P Ullersmo fengsel
er det mulig kjłpe hva som helst
av narkotika p krita, forklarte en
32 r gammel tidligere innsatt i Oslo tingrett. Mannen ble dłmt for
kjłp av 13 kilo og videresalg av
seks kilo hasj.
Straffen ble fengsel i to r og et
halvt r.
32- ringen fra Oslo sonet i perioden januar til oktober 2002 en
dom ved Ullersmo fengsel, avdeling Krogsrud arbeidskoloni.
I tingretten erkjente 32- ringen
at han ved flere anledninger hłsten 2002 hadde kjłpt i alt 13 kilo
hasj. Tre kilo kjłpte han p krita
mens han var p underavdelingen
av Ullersmo fengsel p Krogsrud.
P denne avdelingen kunne man
krite narkotika av alle slag, hevdet
mannen i sin forklaring i retten. En
slektning av ham tok hasjen med
seg til Bodł, der han klarte miste en kilo.
32- ringen ble dłmt for kjłp av
til sammen 13 kilo hasj og videresalg av seks kilo. Det łvrige var
ogs ment for salg, men mannen
ble p grepet fłr han kom s langt.
Disse forholdene er beg tt i prłvetiden etter lłslatelsen og straffen
burde derfor etter rettens mening
v re tre r og to m neder. Men sidentiltalte erkjente forholdene han
ble dłmt for, fikk han strafferabatt
og slapp med to r og seks m neder. Retten avsa imidlertid dom for

FRITT SALG: P Krogsrud er det mulig kjłpe alle former for narkotika p krita, hevdet en tidligere innsatt i Oslo tingrett.
FOTO: KNUT A. NADHEIM
inndragning av 300.000 kroner.
Kroaten, som ble tatt p et tidlig
tidspunkt i saken, fikk halvannet
rs fengsel. Han er ikke tidligere
straffet. Mannen erkjente alt og p viste ogs for politiet hvor stoffet
var skjult i skogen. Tredjemann,
som ble frifunnet for ha overdratt

6,2 kilo hasj, ble dłmt til 30 dagers
fengsel for oppbevaring av et mindre narkotikakvantum i en bil.

– Beslaglegger litt
KLØFTA: Vi beslaglegger av og
til narkotika b de p Ullersmo og avdelingen p Krogsrud, men i relativt
beskjedne mengder, sier fengselsdirektłr Ellen Bjercke.
At noen har oppbevart tre kilo
hasj p Krogsrud har jeg ingen tro
p . Men at noen, hvis de ville, har
klart gjłre en avtale om kjłp av
narkotika p denne underavdelingen av Ullersmo, er mulig. Men

jeg tror ikke at stoffet har v rt
innenfor Ullersmo og Krogsruds
murer og gjerder.
– Er det ofte kontroller
med narkohund på Ullersmo
og Krogsrud?
Ja, det vil jeg si. Vitar stikkprłver av besłkende og folk som
har v rt p permisjon blir ogs
kontrollert.

Turgåer med benbrudd berget
LØRENSKOG: En kvinnelig turg er fra Oslo som falt og brakk ankelen i Losbymarka słndag ettermiddag, ble til slutt flłyet ut med
helikopter. Kvinnen ringte selv fra
sin mobiltelefon og fortalte at hun

hadde skadet seg i nordenden av
Halvsjłen.
B de en vanlig ambulanse og et
terrengg ende kjłretły fra Nedre
Romerike brann- og redningsvesen forsłkte ta seg inn til den

skadede, men terrenger var for
ulendt. Til slutt ble damen berget
av en redningsmann som ble
sendt ned i line fra luftambulansen.

