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Kjøpte sex i privatbolig i Grong

VERDAL

Alvorlig skadd i kollisjon
En mann i 40-åra og en kvinne i 70-åra ble alvorlig skadd i en frontkollisjon
på fylkesveg 72 i Verdal tirsdag.
– De var ved bevissthet, men hadde alvorlige skader, sier politiets
innsatsleder på stedet, Roger Bollerud til NRK.
Begge ble fraktet til St. Olavs Hospital i Trondheim etter ulykken.
Kvinnen i 70-åra har meget alvorlige skader, men er stabil, opplyser
sykehuset tirsdag kveld. Mannen i 40-åra betegnes som alvorlig skadd,
men stabil. En av dem satt fastklemt etter frontkollisjonen, som skjedde
mellom to personbiler. Det satt en person i hver bil. Luftambulanse og et
Sea King redningshelikopter kom til stedet ved 13-tida.
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Mannen som ble anmeldt
for sexkjøp i Grong i helga,
ble ikke fersket på Grong
Gård og Gjestegård.
NINA LORVIK
nina.lorvik@namdalsavisa.no
415 17 295

TATT FOR KJØP AV SEX: En
mann i 40-årene ble tatt for kjøp
av sex i Grong natt til søndag.
ILLUSTRASJONSFOTO

GRONG: – Det har ikke skjedd
sexkjøp på gjestegården, sier
operasjonsleder Dag Hjulstad
ved politiet i Nord-Trøndelag til

NA tirsdag.
NA ikk tidligere opplyst at
mannen ble tatt for sexkjøp på
gjestegården,
men
dette
stemmer altså ikke.
Ansatte på gjestegården
tipset politiet da to tvilsomme
damer lyttet inn på gjestegården i helga.
– De ble oppfattet som mistenkelige, og politiet ble derfor
varslet. Vi foretok et diskret

søk, og fant ut at damene kan
være tilknyttet prostitusjonsmiljøet, sier politiets operasjonsleder Dag Hjulstad.
Politiet fulgte med, og registrerte taxivirksomhet opp mot
en privatbolig i Grong.
En mann i 40-årene ble deretter tatt på fersken for sexkjøp
klokka ire natt til søndag. Han
er anmeldt for overtredelse av
strafelovens paragraf 316 –

kjøp av seksuelle tjenester.
Det er ikke første gang slike
ting skjer i Nord-Trøndelag,
men det er ikke registrert i
Namdalen tidligere, ifølge
operasjonsleder Dag Hjulstad.
Sexkjøperen kan vente seg
bot, fengsel eller begge deler.
Dersom han får bot må han
punge ut med minst 12.000
kroner ifølge politijurist Vegard
Tobiassen i Nord-Trøndelag.

Verdiene på
Innherred
NA har avdekket at de ire store kommunene i
Nord-Trøndelag, Steinkjer, Verdal, Levanger og
Stjørdal, har sett seg nødt til å handle strøm hos
Trønderenergi siden 2011 i stedet for NTE. Ifølge
loven om ofentlige anskafelser har de nevnte
kommunene ikke gjort noe som er uriktig. Men
de har også båret over 100 millioner kroner ut av
fylket – sikkert til sine innbyggeres beste – og
dokumentert nok en gang, at deres tankegang er
rettet rundt seg selv og ikke fellesskapet.
De samme ire kommunene har slått fast at de
skal ha størst del av fordelinga av NTE når
Nord-Trøndelag fylkeskommune skal fordele
eierandelene i NTE . De mener at de med størst
folketall har bidratt til størst verdiskapning i
selskapet.

LEVER ENKELT: De har med seg en bensinbrenner for å koke
mat på, men vil helst ikke bruke den. I stedet lages maten på denne
boksen. Da går det lite ved, og miljøet spares.

Når NA kikker de ire kommunene i kortene om
hva de selv bidrar med i verdiskaping i NTE, er
det interessant å se følgende: Mens
namdalskommunene er
kunder av NTE gjennom
samme innkjøpsordning
som Nord-Trøndelag
fylkeskommune, har de
ire store tatt et annet valg.
Politikk handler om å gjøre
valg – «de ire store» har
stelt seg sånn at de har
valgt bort NTE, uansett om
de skylder på loven eller stortingspolitikerne.

«Omdømmet til
«de fire store»
følger ikke
markedet.»

Sp-ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal forstår ikke
hvorfor NA vil skrive om dette, men gleder seg
over at NTE er en dyktig kraftsalgsaktør. Det er
prisen ut til kundene som ikke er god nok – prisen som samtlige namdalskommuner betaler.
Steinkjer-ordfører Bjørn Erik Gram (Sp) mener
det ikke er et politisk, men et administrativt
spørsmål – og er taus. Han tenkte annerledes da
han fra fylkestingets talerstol skjelte ut Høyrepolitikerne Joar Grøtting og Gunnar Viken som
ikke var privatkunder av NTE. – Umoralsk, var et
av ordene Gram brukte den gangen.
Det er kjernen i dette. Dette handler ikke om
anbudsregler eller om noen er tvunget til å følge
loven, men at «de ire store» ikke har moralske
sperrer som hindrer dem i å hevde at de har
bidratt til mest verdiskaping i selskapet, når de
samtidig ikke engang er kunder der.
NTE-ledelsen må også gjøre seg noen tanker.
Verdalsordfører Bjørn Iversen (Ap) ber NA om å
spørre hvorfor ikke NTE er konkurransedyktig
på pris. Slik spør en av dem som kan bli blant de
største eierne i NTE på sikt. En slik uvitenhet om
NTE er urovekkende. Omdømmet til «de ire
store» følger ikke markedet. Det er på billigsalg.
Namdalsavisa arbeider etter Vær-Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig omtale oppfordres til
å kontakte redaksjonsledelsen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorgan og behandler klager mot
pressen i presseetiske spørsmål. PFU, Rådhusgata 17, 0158 Oslo,
tlf: 22 40 50 40. E-post: pfu@presse.no

KLAR FOR NESTE ETAPPE: De to frie sjelene Niklas Richelshagen og Andi Haas sykler rundt
i Vinter-Norge. De sover gjerne under åpen himmel og maten inner de fra det vi kaster.

Tyskere på sykler Norge rundt uten mat og penge
ger

Årets første sy
sykkelturister
Vanligvis kommer de
første syklistene når
hvitveisa blomstrer.
Men årets to første
hardhauser slår
vårblomstene med
lere måneder.

karene drev og reparerte litt på
den ene sykkelen.
– Du skjønner vi hørte på
værmeldinga i går, og bestemte
oss for å ligge ute. I natt snødde
det, og vi har et behov for
å tørke soveposene, sier Andi
Haas som beskriver seg som en
glad heimløs hippie.

BIRGER AARMO

Startet i Sør-Sverige

birger.aarmo@namdalsavisa.no
909 63 298

KONGSMOEN: Tirsdag ettermiddag sto to sykler, en masse
bagasje og to unge karer
parkert utenfor Coop Marked
på Kongsmoen. Utstyret var
lagt utover for tørking, og

– Vi kom over til Sverige med
ferga i slutten av desember. Så
ga vi oss i veg nordover helt
opp til Kiruna før vi tok over
til Norge. Vi har vært innom
Lofoten og Vesterålen før vi nå
er på veg langs Kystriksvegen
sørover. Vi skal innom Namsos,

Trondheim og over Dovre,
sier Niklas Richelshagen som
i motsetning til sin kompis er
førstereis på denne typen
vintertur.
Den lange turen i vinterkulda
har stort sett gått veldig bra.
– Vi har med et telt, men vi
har nok brukt det bare en gang.
Helst sover vi i uthus og i løer,
og er det riktig int så ligger vi
under åpen himmel, forteller
Andi.

Dumpster Diving
– Mat er ikke noe problem
i Norge. Kjenner du uttrykket
Dumpster Diving? For det er
det vi gjør, sier Andi.

De letter rett og slett i søppelkassene til butikker for å inne
mat som har gått ut på dato,
men som ikke er ødelagt.
– Det er lett å reise på denne
måten i det aller meste av
Vest-Europa. Men i Norge er det
ekstra lett. Vi har funnet så mye
mat på turen at vi kunne vært
20 stykker med på turen, sier
Niklas.
Det er relativt mange bager
og sekker som knyttes fast til
syklene når de legger av gårde.
– Vi har nok med oss mellom
60 og 70 kilo med utstyr, sier
Niklas.
– Og så kan det plutselig bli
veldig mye mer hvis vi kommer

over en skikkelig matkilde, sier
Andi med et lurt smil.

så mye at de har blitt feid av
vegen.

Hvorfor vintertur?

Redder verden

Det spørsmålet de leste stiller
de to er det enkle: Hvorfor?
– For meg er det veldig
enkelt. Jeg blir fort veldig lat
når jeg ikke er ute og sykler. Det
vil jeg ikke, sier Andi.
– I tillegg er det et viktig
moment for meg at jeg vil teste
kroppen. Finne ut hva den
tåler, og bli bedre kjent med
den, forteller Niklas.
Og det har han fått på turen.
De forteller om dager på sykkelsetet med 25 kuldegrader, og
om andre dager det har blåst

– Det vi prøver på med denne
turen – og nesten alt annet vi
gjør – er å prøve å åpne øynene
til folk. Vi blir stadig lere folk
på kloden, og det gjør at det
stadig blir mindre plass. Vi
prøver å leve med naturen
i stedet for mot den. Det er slik
jeg tror vi kan klare å berge
menneskeheten, sier Niklas.
Slik
lever
de
heime
i Tyskland også. Med lite
penger, mat de inner og i hus
satt opp av det andre kaster. Og
de gjør det frivillig.

FULL KLESTØRK: Utenfor butikken på Kongsmoen ble det rast og
klestørk i sola for Niklas Richelshagen og Andi Haas.

MYE UTSTYR: De har med seg mellom 60 og 70 kilo med utstyr.
Og inner de en riktig god matkilde kan det plutselig bli mye mer.

