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LUNNER
Beboerne var ikke hjemme da
det oppsto brann i en bolig
på Kalvsjø i Lunner fredag
morgen.

Jan Reidem

OVERTENT: Brannen i boligen på Kalvsjø utløste en voldsom røykut-

vikling, og hele huset var raskt overtent.

Foto: Jan Reidem

Brannen i en bolig på Kalvsjø
ble meldt litt før klokka ni fredag
morgen, og nødetatene var raskt
på plass. Det oppsto en voldsom
røykutvikling og etter noe tid var
boligen overtent.

Det bodde to voksne og to barn
i boligen. Beboerne var imidlertid
ikke hjemme da brannen oppsto.
Huset er en tidligere landhandel
og ligger ved vestenden av Kalvsjøvannet.
Brannmannskapene jobbet for
å kontrollere brannen slik at den
ikke spredte seg til andre nærliggende bygninger.
– Det var en vanskelig brann å
slokke – særlig i loftsområdet, sier
brannsjef i Gran og Lunner, Arne
Moksnes til Avisen Hadeland.

■ 100 evakuert i industriparken

Én skadet da gasstan
raufoss

En brannspesialist fra
Oslo skal kontrollere
anlegget hos Ragasco
på Raufoss før produksjonen kan starte
igjen.
Anne Marit Sletten
Mina Therese Watz

Om lag 100 personer ble evakuert
da en propantank tok fyr utenfor
produksjonslokalene til Ragasco i
industriparken på Raufoss fredag.
Alarmen gikk like etter klokka halv
ti fredag.
Brannen oppsto i en propantank på 500 liter.
– Den sto imidlertid bare noen
meter unna en tank med 4000
liter propan, og vi var redde for at
også denne kunne antenne, sier
daglig leder i Ragasco, Skjalg Sylte
Stavheim til OA.
En lettere skadd
Brannvesenet holdt den store propantanken i sjakk ved å kjøle den
ned med store mengder vann. Ved
11-tida fredag formiddag meldte
politiet at brannvesenet hadde
kontroll på stedet.
En ansatt ble brakt til legevakta
med brannskader i låret.
– Det går etter forholdene bra,
det var lettere skader. Det er vi
glade for, sier Stavheim.
Ble sendt hjem
De til sammen cirka hundre evakuerte hos Ragasco og nabobygningene kunne imidlertid ikke
returnere til arbeidsplassene sine
da brannen var slukket.
– Det vil komme en spesialist
fra Oslo som skal se over anlegget slik at vi er helt sikre på at
alt er under kontroll før vi starter
produksjonen igjen, sier Stavheim.
De ansatte hadde tilhold
i kantina til en nabobedrift i
industriparken mens brannen
pågikk. Der fikk de løpende informasjon om situasjonen, og en
gjennomgang med brannvesenet etterpå.
– Etter det ble det tidlig helg på
alle, sier Stavheim. Han beskriver

HEFTIG: Det brant kraftig, med mye svart røyk.

stemningen blant de ansatte som
rolig og behersket mens det hele
pågikk.
Ambulansehelikopter tilkalt
Både politi, brannvesen og
ambulansepersonell rykket ut
til industriparken da meldingen
kom. Trafikken utenfor portene
ble stoppet mens det hele pågikk,
og det ble etablert en sikkerhets-

sone på 500 meter rundt den
brennende tanken.
Det ble også tilkalt et ambulansehelikopter, som landet
utenfor nordre port.
– Det ble først og fremst tilkalt
for å stå i beredskap for innsatspersonellet, sier operasjonsleder
Kai Lyshaugen i Vestoppland politidistrikt til OA.

Politiet måtte dempe musikken

GJØVIK: En politipatrulje måtte dempe musikken i en

bolig i Gjøvik sentrum fredag ettermiddag. Politiet hadde fått melding om ordensforstyrrelse. Musikken ble
dempet siden den var til sjenanse for andre beboere
i området.
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Fem personer involvert i kollisjon

Foto: Brynjar Eidstuen

VARDALSÅSEN: To personbiler kolliderte fredag ettermiddag på fyl-

kesvei 33 mellom Stangstua og Mustad gård. Politiet meldte at fem
personer var involvert i ulykken, og alle ble kjørt til sykehuset for
sjekk. Ingen skal ha pådratt seg alvorlige skader. Politiet var framme
på stedet i 13.45-tida. Det var lenge redusert framkommelighet forbi
ulykkesstedet, og trafikken sto tidvis helt stille.

k tok fyr
■ snøbrøyting

Etterlyser brøyting: Solveig Olsen

(72) har sett seg lei på at den
siste vegstumpen fram til
hennes innkjørsel
ikke blir brøytet.
Foto: Thea
Romsås

– Blindveg
brøytes ikke
Gjøvik
Hos Solveig Olsen (72)
blir ikke den kommunale
vegstumpen fram til innkjørselen brøytet.

Thea Romsås

Solveig Olsen har adresse Vestre
Totenveg, men innkjøring fra
Martin Tranmæls veg. Den siste
biten av vegen er en blindvei.
Kommunen brøyter fram til nabohuset, men ikke lenger.
– I fjor vinter la brøyteren en
diger haug med snø i innkjørselen min. I år brøyter de kun fram
til naboen, sier Olsen.
Gjøvik Varme & Sanitær, som
ligger på andre siden av Vestre
Totenveg, kom i fjor med henger
for å kjøre bort snøhaugen i innkjørselen til 72-åringen.

Foto: Brannvesenet

To biler i grøfta

Nordlia: To biler havnet i grøfta på fylkesvei
33 på Steinsjå i Østre
Toten fredag morgen. Ingen personer ble skadd
i utforkjøringene, informerer politiet.

Trailer sperret det ene kjørefeltet

HUNNDALEN: Et utenlandsk vogntog hadde

trøbbel på glatta og sperret det ene feltet på Riksveg 4 mellom Hunndalen og
Raufoss fredag ettermiddag. Politiet var
på stedet for å dirigere trafikken. Sjåføren
måtte legge på kjetting for å komme seg
videre.

Ingen asfalt
Olsen forteller at Martin Tranmæls veg ble asfaltert for noen
år siden. Hver husstand betalte
8000 kroner, men det hadde ikke
Olsen råd til. Dermed er den
siste vegstumpen gruset.
– Det virker som de ikke brøyter der det ikke er asfaltert, men
jeg betaler jo kommunale avgifter, sier hun oppgitt.
Får hjelp av niesen
Olsen har prolaps i ryggen, og
bor alene. Derfor hjelper niesen
Annie Bråten til med å skyfle
snø.
– Jeg er her hver dag for å
måke gårdsplassen til tante,
men jeg har ikke lyst til å måke

Hit, men ikke lenger: I Martin Tranmæls veg brøytes det fram til
denne garasjen, men ikke til Solveig Olsens innkjørsel.

kommunal veg. Der burde kommunen brøyte, sier Bråten.
Hun har flere ganger ringt
kommunen for å klage, men det
brøytes fortsatt ikke helt fram.
Bråten tror det er omtrent 20
meter fra tantens innkjørsel til
naboens garasje, hvor brøytingen stopper.
– Jeg har prøvd å få vite hvem
som brøyter i Martin Tranmæls
veg, slik at jeg kontakte dem
direkte. Det vil ikke kommunen
svare på, sier Bråten.
Irriterende
Med snømengden som har kommet i januar, er det vanskelige
kjøreforhold fram boligen.
– Kommunale veger skal jo
brøytes slik at sykebil, søppelbil
og andre kan komme fram. Det
er veldig irriterende at det ikke
brøytes her, sier Bråten.

På gårdsplassen er det måkt
god plass til både søppeldunker og besøkende biler. Bråten
forteller at søppelbilen fortsatt
kommer fram, men mindre biler
har problemer.
– Jeg må ta fart og håpe på det
beste, sier Olsens niese.
Kommunale veger
Seksjonsleder for veg, park og
friluftsliv i Gjøvik kommune,
Halvor Bjaaland, opplyser at
kommunale veger skal brøytes,
men har for øyeblikket ikke har
oversikt over om vegstumpen i
Martin Tranmæls veg er kommunal eller ikke. Han kan derfor
ikke kommentere denne spesifikke saken da Oppland Arbeiderblad var i kontakt med ham
fredag ettermiddag.

