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Mistenker bøssebærere
for å være svindlere

Av Laila Borge
laila@fanaposten.no

BLOMSTERDALEN: En be-
boer i starten av Hjelle-
stadvegen advarer mot
det hun tror er falske bøs-
sebærere. 

Nellbjørg Marie Aadland
fikk besøk av en ung mann
med mørkt hår, utenlandsk
preg og skyggelue lørdag. 

– Han hadde en hvit
bøsse med skrift på, og sa at
han samlet inn penger til In-
dremisjonen. Når det er
innsamlinger pleier det alltid
å bli kunngjort i aviser og på
radio på forhånd, og det har
det ikke vært nå. Derfor tror
jeg ikke at dette var en reell
innsamling, sier hun, og leg-

ger til at mannen ikke hadde
noen form for identifikasjon
som viste hvem han samlet
inn penger for. 

Aadland har vært i kon-
takt med flere naboer som
også hadde besøk av den
unge mannen. Også de fikk
inntrykk av at det ikke var
tilfelle at han samlet inn
penger til Indremisjonen. 

Hans Kåre Algrøy i Midt-
hordland Indremisjon kjen-
ner ikke til at det pågår inn-
samlingsaksjoner nå. 

– Det kan være lokale
innsamlinger vi ikke kjenner
til, men det er ganske uvan-
lig at vi leverer ut bøsser,
sier han.
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Av Jan Erik Storebø
janerik@fanaposten.no

ISLAND: – Det er ganske
krise når vi alle sitter as-
kefast på Island og skal
produsere i et annet land,
sier Anne Smaadal i Nest-
tun-firmaet Magnus Sti-
gen. 

Anne Smaadal var lettere
stresset da Fanaposten snak-
ket med henne mandag
ettermiddag. Samtlige 14
ansatte i gulvleggerfirmaet
Magnus Stigen som hun er
daglig leder for er på Island,
langt vekke fra der de egent-
lig ønsker å være.

– Vi får stadig vekk telefo-
ner fra folk som etterlyser
oss, noe jeg synes er ganske
stressende. Dette blir bare
verre for oss for hver dag
som går. Vi har mange for-
pliktelser og avtaler å holde
hjemme. Det er ikke noe
gøy, sier hun. 

Firmaturen som var satt

opp fra fredag til søndag
fikk en overraskende ven-
ding lørdag kveld. Et vul-
kanutbrudd fra Grimsvötn
sendte en 20 kilometer høy
søyle av damp og aske til
værs. 

Siden den gang har all fly-
trafikk på Island vært inn-
stilt. Hvor lenge de blir sit-
tende askefast vet de lite om. 

– Vi har ringt SAS flere
ganger, men føler at de er til
liten hjelp. De har ikke gitt
oss noe informasjon. Vi sit-
ter her og vet fint lite. Nå
får vi bare vente og være
klar når det skjer noe, sier
Smaadal. 

Avinor fikk opplyst man-
dag ettermiddag at luftfarts-
myndighetene på Island hå-
pet å få åpnet deler av flytra-
fikken til og fra sagaøyen i
løpet av 
dagen. Da Fanaposten gikk i
trykken var ingenting be-
kreftet. 

HJELLESTAD: Trond Mohn gir
vekk 7,1 millioner kroner til
kunstgressdekke på Hjelle-
stad. Pengegaven betyr
samtidig at Gneist IL nær-
mer seg ferdigstilling av sin
kunstgress-kampanje for
Ytrebygda bydel. 

Av Jan Erik Storebø
janerik@fanaposten.no

Gneist IL la i fjor vår frem en
ambisiøs kunstgress-kampanje.
Målet var å få kunstgress på alle
fotballbaner i Ytrebygda bydel. Et
år 
senere er de på god vei. 

Ved Ytrebygda skole er det
kunstgressåpning 14. juni, ved
Sandslibanen kommer det kunst-
gress i løpet av høsten, noe det nå
sannsynligvis også kommer på
Hjellestad. Fra før er det lagt
kunstgress på en femmerbane ved
Aurdalslia skole. 

– Bare på et år har det skjedd
utrolig mye. Nå er vi så å si i mål.
I alle fall med de viktigste pro-
sjektene, sier styreleder i Gneist
IL, Stig Hammersland. 

Daglig leder i Gneist, Marit
Østervold, er minst like glad. 

– Gneist dekker et stort om-
råde. Ikke bare på Liland. Kunst-
gress også på Hjellestad betyr
mye for idrettslaget, sier hun. 

Hammersland og Østervold
har vært i anleggskomiteen sam-
men med Per Inge Larsen og
Frank Bjørdal, også de tilknyttet
Gneist IL. 

– Vi hadde jo håp om å få kam-
panjen i land relativt kjapt, men
det er ikke til å legge skjul på at
det har gått fortere enn hva vi
egentlig trodde. Vi snakker tross
alt om gaver på nærmere 20 milli-
oner kroner, sier Hammersland. 

Åpning i oktober 
Nyheten om nye Mohn-millioner
til idretten ble klart 
etter et møte mellom Stig Ham-
mersland, Marit Østervold og
den pensjonerte næringslivlede-
ren 16. mai.  

– Vi fikk i stand et møte med
ham etter samtaler på nattcupen
på Sandsli tidligere i måneden.
Hadde vi et prosjekt var det bare
å legge det frem. Og det var det
vi altså gjorde 16. mai. Han sa ja
med en gang. Helt fantastisk, sier
Hammersland. 

Mohn gir dermed vekk 7,1 mil-
lioner kroner til kunstgressdekke
ved den nåværende grusbanen på
Hjellestad skole. Pengene vil
dekke utgiftene for grunnarbeid,
drenering, nytt dekke og nye mål. 

Hammersland forteller at
idrettslaget håper på et 
bystyrevedtak i juni. Går alt etter
planen vil arbeidet starte i sep-
tember.

– Først må vi få penge-
gaven godkjent i bystyret, men
det skal ikke være noe problem.

Arbeidet vil ikke ta mer enn en
måneds tid. Sannsynligvis vil det
være kunstgress her allerede i ok-
tober, anslår Hammersland. 

- Stor forskjell 
Milde og Hjellestad Grendalag
fikk vite om pengegaven fra
Mohn kun timer før 17. mai- ta-
len på Hjellestad.  

Lederen i grendalaget, Nils
Møllerup, forteller om ville jubel-
scener da han delte nyheten med
resten av bygden. 

– Stemningen var ekstremt
god. Folk var hoppende glade.
Det er jo en fantastisk nyhet for
oss. Dette er noe vi har jobbet
lenge for, sier Møllerup. 

Grendalaget begynte å jobbe
med kunstgress-
planene for fem år siden, men det

var først da Gneist IL lanserte sin
kunstgress-kampanje at de fikk et
lønnlig håp om at banen kunne
bli en realitet. 

Møllerup tror det nye dekket
vil gi ny entusiasme rundt bruken
av Dalen idrettsanlegg. 

– Det vil utgjøre en utrolig for-
skjell. Nå blir det for-
håpentligvis slutt på en hverdag
med humpete baner og svære sø-
lepytter. Jeg tenker dette vil skape
en helt ny 
entusiasme her ute, sier Mølle-
rup, som er spesielt glad for at det
er en av bygdens egne som hjel-
per til med et nytt dekke. 

– Det er jo ekstra gøy for oss
når Trond Mohn bor her ute.
Det er mye penger og en flott
gave, sier han.

Nye Mohn-millioner gir
kunstgress på Hjellestad 

KUNSTGRESS: Nils Møllerup (f.v.), Marit Østervold og Stig Hammersland gleder seg allerede til å få kunstgress-dekke på Hjellestad. (Foto: Jan Erik Storebø) 

fakta% Kunstgress-kampanjen

• Gneist IL la i fjor vår frem en plan om å få
lagt kunstgress på alle fotballbaner i Ytre-
bygda. 
• Et år senere er de kommet i mål med
finansieringen av elleverbane på Sandli,
syverbane på Ytrebygda og elleverbane på
Hjellestad. Fra før har de kunstgress på to
elleverbaner på Liland. De har også lagt
kunstgress på femmerbanene ved Aurdalslia
skole. 
• Mens Trond Mohn har stått for finansie-
ringen ved Ytrebygda skole og på Hjellestad
betaler Statoil for ny bane på Sandsli. 

Askefast på Island,
«etterlyst» i Norge  


