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Sikkerhet  Konserter

Politiet har snakket
med 78-åringen
egerSund

Politiet håper 78-åringen 
har svarene som vil gi ro 
rundt tragedien som  
utspant seg i Egersund 
nyttårshelgen. 
Natt til 1. nyttårsdag ble en 23
år gammel mann funnet død i
Strandgaten 40. I det samme
rommet lå eieren av huset, en
78 år gammel mann, bevisstløs. 23-åringen hadde vært på
fest i nabolaget. Politiet har
avhørt en rekke vitner som
var på festen for å danne seg
et bilde av kvelden. I tillegg
har de kartlagt bevegelsene
til 78-åringen. De to mennene
kjente ikke hverandre fra før.
Politiet er knappe med opplysinger i saken, men ordet
«basketak» brukes ikke lenger. Samtidig presiserer politiet at det ikke er mistanke
om noe kriminelt rundt hendelsen.

Så hva er det da?
Dette er spørsmålet som
politiet håper å få svar på, når
de får 78-åringen i tale. Det
har fram til nå vært umulig.
Han er innlagt på sykehuset
i Stavanger og har vært for
medtatt til å la seg avhøre. Nå
bekrefter etterforskningsleder Arne Lindland at politiet
har snakket med mannen.
– Vi har hatt en liten samtale med ham, men vi har ikke
gjennomført et skikkelig avhør. I sist uke sa jeg at det ville
skje denne uken, men han er
fortsatt så medtatt at jeg ikke
tror det vil skje før i neste uke.
Den 23 år gamle studenten ble gravlagt tirsdag denne
uken. Han var en ung mann
med mange venner. Egersund
kirke måtte derfor tas i bruk
for å gi plass til alle som ønsket å ta et siste farvel med
ham.

Folkevekst Samferdsel

Hå-modellen kan
bli ført vidare
Hå

At folk i stasjonsbyane  
i Hå skal bu langt tettare  
i framtida, krev også sitt 
av vegnettet i kommunen. 
Formannskapet skal tysdag
drøfta og koma med innspel
til nettet av fylkesvegar i kommunen. Kva må gjerast, kva
vegar er så viktige at dei bør
bli overordna og ein del av fylkesvegnettet?
Rådmannen skriv i samanheng med den sterke fortettinga som vil koma i stasjonsbyane at det er viktig å planleggja eit vegnett rundt og ut
av tettstadane så trafikken så
raskt som råd kjem seg ut av
bustadområda.
Han foreslår at ny omkjøringsveg både rundt Nærbø
og Vigrestad vert fylkesveg.

Hå-modellen

Hå-modellen var samarbeidet
mellom vegvesen, fylkeskommune og Hå kommune om å
byggja gang- og sykkelvegar.
Folk som ferdas langs ei rekkje av vegane i kommunen kan
no sykla og gå trygt på grunn
av innsatsen som er gjort av
privatpersonar, kommunen,
fylkeskommunen og Statens
vegvesen i fellesskap. Strekningane som har vore planlagde er no ferdige, men rådmannen skriv at Hå er interessert i å samarbeida om nye
prosjekt.
Også fleire kryss er utbe-

tra og gjort tryggare gjennom
spleiselag. Kommunen ønskjer at same modell skal brukast på fleire kryss.

Buevegen

Eit problembarn for trafikken
er fylkesveg 504, vegen frå Fv
44 til E39 ved Bue. Også 504
er hovudstammen i det overordna vegnettet i Hå, men frå
Varhaug og til Kartavoll i Time
er vegen både smal og har dårleg bæreevne og svake kantar.
Rådmannen meiner det burde
vore laga ein eigen strekningsanalyse for å finna ut kva som
må gjerast for å få tilfredsstillande standard.

Stokkalandsmarka

I Stokkalandsmarka ,sør for
Vigrestad, er det planlagt storstilt bustadbygging. Men først
må det planleggjast ny veg til
Fv 44. Kommunen ber no om
at fylkeskommunen vert med
både på planlegging og finansiering.
reidun GudmeStad
reidun.gudmestad@aftenbladet.no

Konserter
skulle aldri
vært godkjent
hBrynerocken,
h
Ranglerock, Jærnåtta og alle de andre store konsertene i Bryne
mølle er arrangert med for mange folk i salen. Nå sier kommunen stopp.
brYne:

Dermed kan det bli slutt på de
store satsingene som i over ti år
har satt Bryne på musikkartet.
I romjula sørget Skambankt
for fullt hus i Bryne mølle. Neste helg arrangeres den populære
Brynerocken samme sted.
– Vi har gjort en alvorlig feil,
beklager driftsleder for Storstova/Bryne mølle, Bård Ystanes.

Alle fikk ja

Kommunen har gitt grønt lys
for 300 personer på store konserter, helt siden Bryne mølle ble restaurert til kulturhus i
2001.
Men i forbindelse med planene om et nytt ungdomshus,
dukket opp igjen en risikoanalyse utført av Multiconsult. Den
sier at første etasje kan ta maks
190 personer.
Bak ligger en vurdering av risiko og farer ved alle større arrangement. Brannfare og rømningstid er forhold som er vurdert.
– Dette er krav vi selvfølgelig

må holde oss til. Og jeg har nå
informert alle arrangørene om
at det ikke blir anledning til å
ha mer enn 190 personer inne i
Mølla, forklarer Ystanes.
– Men i årevis har det vært tillatt med 300 personer?
– Vi trodde anlegget var godkjent for så mange. Vi har gitt
feil opplysninger til arrangørene. Ja, vi har tabbet oss ut, er
den klare meldingen fra driftslederen.
Han legger til at det ikke har
vært problemer med de store
konsertene. Arrangørene får ros
for å ha vært ryddige.

Skaper store problemer

– Men dette betyr for oss at det
kan bli slutt på store musikkonserter på Bryne, sier bookingansvarlig for Ranglerock, Omund
Norheim.
Bare i sommer hadde han to
fulle hus med til sammen 600
personer inne på Mølla.
– Det fine er at 300 personer
ikke virker som mye folk. Det
må liksom til for å skape trøkk.

Vi er også avhengig av å ha så
mange betalende for å få kjente artister. Nå må vi se etter nye
lokaler, men det blir ikke lett på
Bryne, beklager Norheim.
Han stiller også undrende til
det nye makstallet:
– Mølla har to store rømningsdører, rett ut i hver ende, mens
Hulen i Bergen, som også er
godkjent for 300 personer, har
rømningsveier som er 50-60
meter lange, sier Omund Norheim.

Siste store fest

Brynerocken, neste helg, har alt
fått en skriftlig godkjennelse for
300 personer. Arrangement går
som planlagt.
– Vi ser ikke at vi kan trekke
tilbake en godkjennelse som er
gitt, men arrangøren er bedt
om ta ekstra hensyn. Dette blir
imidlertid den siste arrangement med så mange folk i Bryne
mølle, opplyser Bård Ystanes.
Geir Sveen
geir.sveen@aftenbladet.no

NYTT KJØKKEN?

BYTT DØRER OG SKUFFER
Herjedalskjøkken forvandler ditt gamle kjøkken på
bare én dag. Vi monterer helt enkelt nye skapdører
og skuffer på eksisterende stammer

Spis frokost
i ditt gamle
kjøkken.
Lag middag i
ditt nye.

”Her og NÅ KaMpaNje”
Vi SLÅr aV 15% pÅ aLLe KjØKKeN
Vi ønsKer Deg VelKommen Til Vår Visning på :

Maxisenteret v/Mestergrønn, Kilden v/Telekiosken, M44 v/hovedinngang
Torsdag - fredag 10-11 januar kl.10.00-18.00 - lørdag 12 januar kl. 10.00-15.00

Vekst
Aftenbladet skreiv i går om
at folk i framtida skal bu langt
tettare i stasjonsbyane i Hå.
4200 nye bustader skal det
leggjast til rette for på Nærbø,
Varhaug og Vigrestad dei
komande 40 åra.

www.herjedalskjokken.no

Kan du ikke komme? Ta kontakt på 97 05 31 60 eller 51 88 23 67
for et gratis uforpliktende hjemmebesøk,
Du kan også besøke oss i vår butikk, Boganesveien 29

