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Flere problemstillinger i grensesak
TOTENÅSEN
Kommunegrensesaken på
Totenåsen kan få innvirkning i
fire kommuner.
Sæmund Moshagen

Kommunal- og regionaldepartementet har etter henvendelser fra
Hurdal og Østre Toten kommuner
tatt fram igjen el uløst kommunegrensesak fra 1800-tallet. Ingeniør
i Østre Toten kommune, Steinar

Karlsen, påpeker at saken kan få
betydning for yttergrensen til flere
kommuner enn Hurdal og Østre
Toten.
– Hvis prinsippet om at kommunegrenser skal følge eiendoms- og bruksrettsgrenser
legges til grunn, hører Eina allmenning i så fall til Vestre Toten.
Det ser utrederne ut til ikke å ha
fått med seg. Det vil bety at det
blir Østre Toten kommune og
Gran kommune som ikke lenger

får felles grense, ikke Vestre Toten og Hurdal som noen synes å
konkludere. Flårud-området vil
da bli liggende i Vestre Toten, sier
Karlsen.
Saken stammer tilbake til den
tiden Skrukkelia ble overført fra
Gran til Hurdal på 1800-tallet. Et
av alternativene i saken er at arealet til Eina Almenning i Hurdal
overførers til Østre Toten.
– Det vil få store konsekvenser å benytte prinsippet om at

kommunegrenser skal følge eiendoms-/bruksrettsgrenser, sier
Karlsen og viser til at Mathiesen
Eidsvold Værk eier store arealer
på begge sider av Høversjøen i
Østre Toten og at deler av Gran
Almenning og Tingelstad Almenning ligger i Hurdal.
Han opplyser videre at inne i
området til Tingelstad allmenning
i Hurdal også ligger et område,
Fallhaugen, som tilhører private
grunneiere i Gran.

■ Benteler Aluminium

Styrker aktivitete
Raufoss

Raufoss er blitt
regionsenter
for Benteler
Aluminium i NordEuropa.

Bjørn Erik Berntsen

Det fører til noen endringer
i organisasjonen. Samtidig
har ledelsen enda en positiv
nyhet. Benteler på Raufoss
er i ferd med å inngå store
ordrer med to bilfabrikker i
Europa.
Sentral stab på fem
En «overbygning» med fem
ansatte på Raufoss skal lede
regionen, opplyser Svein
Terje Strandlie. Han sier han
nå er blitt leder for region
Nord-Europa i Benteler Aluminium.
Regionen omfatter bildelfabrikken i Skultuna i
Sverige, samt den Benteler
har i Tønder i Danmark.
Foruten Raufoss-selskapet
inngår også Farsund Aluminium Casting AS. Sistnevnte
ble kjøpt opp av Benteler i
fjor høst.
Strandlie sier det blir en
slank topporganisasjon.
– Vi er ganske «lean» i våre
dager. Det betyr en effektiv
organisasjon i tråd med det
lean-metoden står for.
Storordrer på gang
To velkjente bilfabrikker i
Europa er i ferd med å inngå
kontrakter med Benteler på
Raufoss.
– Vi tar et par viktige ordrer ute i Europa. Hvem det
er kan jeg ikke offentliggjøre
nå.
– Støtfangerskinner og
andre bildeler i aluminium?
– Ja, og vi skal fortsatt beholde vår sterke posisjon på
disse produktene. Vi kan om
noen uker også informere
om nyheter i aluminium,
og nye investeringer.

Nye ordrer vil være i produksjon ved modellskifte
hos bilfabrikker i 2015. Da
ventes et aldri så lite oppsving.
– Benteler søker etter
åtte personer i spesielle
funksjoner. Er opptrappingen på gang?
– Vi må tilsette noen i tilknytning til en mindre omorganisering. Noen har også
sluttet og skal erstattes.
Benteler på Raufoss har
520 ansatte og en ventet
produksjon på 5,2–5,3 millioner støtfangerskinner i
2013. Volumet ligger omtrent på nivå med fjoråret.
Salgsinntektene i 2012
passerte 1,3 milliarder kroner. Det er nokså likt tallene
fra 2011. Da var resultatet før
skatt på 38 millioner kroner.
Fjoråret ga et noe mindre
overskudd, antyder Strandlie.

Nedgang i Europa
De tre skandinaviske bedriftene har alle vært lønnsomme siden Benteler tok
over for tre år siden.
– Når vi stadig får nye
ordrer fra bilprodusentene
viser det at vi er på rett vei.
Vi er rett og slett blitt flinke
til å finne fotfeste for framtida.
– Det må være viktig
når det er problemer ute i
Europa?
– Helt klart. Salget av
små- og mellomstore biler
faller kraftig i flere europeiske land. Det kan bli en
utfordring til oppsvinget vi
venter i 2015. Vi må klare en
produktivitetsvekst på åtte
til ti prosent i året med dagens bemanning. Bilfabrikkene krever prisnedgang fra
oss på tre prosent i året. Vi
har lønnsvekst på tre–fire
prosent samt en negativ
valutautvikling på cirka tre
prosent. Da må produktiviteten opp med nesten ti
prosent. Men vi ser positivt
på utsiktene med ordrene
som er på vei.

Optimisme: Benteler-ansatte kan glede seg over flere ordrer. Fra venstre: Jørn Rønning, klubbleder i Fellesforbundet,

salgsansvarlig, Ole Kristian Haugen, prosjektleder, og Helge Solerød, prosjektleder.
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40 kroner ekstra om du kjøper billett på toget
– Det er ikke noe uvanlig fenomen at noen eier arealer i flere
kommuner. Brandbu allmenning
har for eksempel arealer i Vestre
Toten ved Einavollen. Det blir
med andre ord mye å endre på
dersom prinsippet om at kommunegrenser skal følge eiendoms- og
bruksrettsgrenser legges til grunn
sammenliknet med å følge de
grensene som nå har ligget i kartene i lang tid, sier Steinar Karlsen
i Østre Toten kommune.

Gjøvik
På Gjøvikbanen er det tre
stasjoner med billettautomater. Der bør du kjøpe
billetten.

Mina Th. Watz

Når NSB skrur opp billettprisene
blir man særlig straffet om man
kjøper billett om bord på toget
fra stasjoner med billettauto-

mat. Fra 1. februar skrur NSB
opp ombordtillegget, og fra da
av må de reisende punge ut 40
kroner om man ikke skaffer seg
billett på forhånd.

Tre stasjoner
– Reiser du fra en stasjon med
billettautomat og kjøper billett
på toget, koster det også 40
kroner ekstra. Ombordtillegget gjelder for alle billettyper
og kundegrupper, unntatt hon-

nørbilletter. Tillegget gjelder
ikke for blinde, svaksynte eller
personer med en funksjonshemning som gjør at de ikke
kan benytte automat, opplyser
NSB Gjøvikbanen.
Det er svært få stasjoner på
Gjøvikbanen som har billettautomat. Ut fra NSBs lister
ser det ut til at Oslo S, Gran og
Nittedal er de eneste med billettautomat, og slik vil det forbli en
stund til.

– Det foreligger ingen konkrete planer om nye billettautomater på nåværende tidspunkt,
skriver kommunikasjonsrådgiver
Erik Lødding i en e-post til OA.
Prisøkning
Prisene vil øke med 1,1 prosent
i snitt på Gjøvikbanen.
Mellom enkelte stasjoner kan
økningen være noe høyere, og
andre strekninger lavere enn
snittet.

en
– Positiv utvikling: Gjøvik tingrett mener den flere ganger voldsdømte mannen fortjener en ny

sjanse. 

Arkivfoto

■ Samfunnsstraff for voldsmann

Angrep kvinne
GJØVIK

Selv om han er
funnet skyldig i vold
og en rekke andre
lovbrudd, slipper en
vestretotning å sone i
fengsel.
Morten Høitomt

Christopher Braathen, prosjekt- og utviklingssjef, Ingjerd Synstelien,
Foto: Henning Gulbrandsen

En kveld i mai 2010 gikk mannen inn på en privat eiendom
på Raufoss og utøvde skadeverk.
Han knuste blomsterurner og
ødela blomster, før han begynte
å hamre på terrassedøra. Kvinnen
som bor i huset våknet av bråket,
og observerte mannen gjennom
døra. De kjente hverandre ikke
fra før.
Da tiltalte like etterpå forlot
eiendommen, valgte kvinnen å
ta med seg hunden sin og følge
etter ham til fots. Hun holdt litt
avstand, men tiltalte ble oppmerksom på henne og gikk til
angrep.
Gjøvik tingrett finner det
bevist at han slo fornærmede i
brystet med knyttet neve, slik at
hun falt. Mens hun lå på bakken
slo han henne en gang i ansiktet,

og forsøkte å sparke mot kroppen
hennes.

Kjempet seg løs
Kvinnen sparket tiltalte i lysken for
å komme seg fri, og løp bort til en
nabo. Tiltalte fulgte etter og tok seg
inn i huset gjennom en ulåst dør.
Der ødela han en lampe i stua før
han la seg til å sove på en sofa.
Fornærmede og huseieren
ringte politiet. Tiltalte lå fortsatt
på sofaen da patruljen ankom.
I retten opplyste tiltalte at han
ikke husker noe av hendelsen.
Han hadde drukket alkohol den
aktuelle kvelden, og antar at han
også tok 0,1 gram heroin samme
dag. Dessuten tror han at han
hadde røykt hasj dagen før.
Retten stoler på forklaringen
fra den fornærmede kvinnen,
som dommerne mener «framstår
detaljert og troverdig».
Fortsatt mørkredd
I tillegg til voldshandlingen, dømmes mannen i 20-årene for å ha
forstyrret ro og orden da han tok
seg inn på kvinnens eiendom. Videre dømmes han for å ha kjørt
bil i ruspåvirket tilstand, kjøring
uten førerkort, bruk av heroin,
amfetamin og hasj, besittelse av

hasj, nasking i to butikker og grovt
tyveri fra en leilighet.
«Hva angår legemsfornærmelsen bemerkes det at hendelsen har
ført til at (kvinnen) fortsatt – omtrent to og et halvt år senere – er
mørkredd og var for høye lyder»,
bemerker Gjøvik tingrett, som
også anser det som straffskjerpende at mannen er straffedømt
tre ganger for legemsfornærmelser tidligere.
Får behandling
Likevel nøyer retten seg med å
idømme vestretotningen 117 timer samfunnstraff, slik han også
har fått før. Det begrunnes med
han erkjente straffskyld på alle
tiltalepunkter, og at saksbehandlingstida har vært lang. Retten legger også vekt på at han er under
behandling for sitt rusproblem.
«Slik retten ser det vil en ny
dom på samfunnsstraff gi bedre
utsikt til fortsatt positiv utvikling
enn om det idømmes fengsel».
«Retten kan ikke se at det i dette
tilfellet foreligger allmennpreventive hensyn som krever at det
idømmes fengselsstraff», heter
det i dommen.
En bot på 7000 kroner kommer i tillegg.

