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Dømt for båtdrap
TINGRETTEN: En 47 år gammel
mann fra Fana ble i Bergen
Tingrett dømt for båtkollisjonen som tok livet av tidligere
rådmann Halldor Høyte ved
Krokeide kai 9. september
2003. Mannen ble dømt til
fem måneders betinget fengsel. I tillegg ble han dømt til
betale en bot på 30.000 kroner.
Retten fant at 47-åringen
ikke var tilstrekkelig aktpågivende da den hurtiggående
skjærgårdsjeepen hans kjørte

på Høytes fritidsbåt. Retten
fastslo at den dømte ikke
hadde handlet grovt uaktsomt,
og at det var avdøde som brøt
vikeplikten. Politiet og påtalemyndigheten fikk også en
skrape i retten for at det ikke
ble lagt ned tilstrekkelig innsats for å få saken ferdig etterforsket, påtalemessig avgjort
og brakt inn for rette, melder
BA. Derfor er dommen gjort
betinget. Ifølge BA vil 47åringen trolig anke dommen.

Kjøper halve Sandven AS
ØKONOMI: BMW og Mini-forhandler Bavaria vil kjøpe halvparten av aksjene til bilimportør Sandven AS i Fanaveien.
Det melder BA.
Sandven AS ble etablert i
1996, og på de ti årene selskapet har eksistert har omsetningsutviklingen gått rett til
himmels. I fjor omsatte Sandven AS for 210 millioner kroner. Ifølge BA skal Bavaria betale 10 til 15 millioner kroner
for aksjeposten. Sandven AS

eies av Trond Sandven og Erling Sandven. – Dette har vært
målsettingen og planen min
hele tiden. Prisen er konfidensiell, men jeg er godt fornøyd,
sier Trond Sandven til BA. De
nye eierne Bavaria-gruppen
forhandler BMW og Mini i
Stavanger, Haugesund, Kristiansand og Arendal. Selskapet
har 70 ansatte og regner med
en omsetning i år på 400 millioner kroner, skriver BA.

- Se på dere selv!
MIDTUN SKOLE: Med
over 200 par øyne rettet
mot seg går Oddvar
Bjørnestad rett i strupen på sine tilhørere.
Spesialpedagogen sparer ikke på kruttet når
han skal fortelle foreldrene hvordan barna
skal oppdras.

samlingen.
– Vi må begynne med oss selv,
utdyper Bjørnestad til Fanaposten.
Spesialpedagogen tror at
mange voksne mennesker er usikre på hvor grensene går. Hva er
det som er greit og hva er ikke
greit? Hvor streng har man
«lov» å være, er gjengangsspørsmålene foreldre stiller seg.
– Stilt ovenfor utsagnet «alle
de andre får lov», er det nok
mange foreldre som føler seg
Av Anders Tveita Haga hjelpeløse, sier han.
anders@fanaposten.no
Nettopp dette var et av hovedpoengene med tirsdagens forelesning. At foreldrene knytter
– Dere kommer nok ikke til å nærmere kontakt er veldig viktig
like alt jeg sier. Og jeg har alle- for å kunne stå imot barnepresrede sett etter de beste røm- set. Å knytte allianser er like vikningsveiene, starter Bjørnestad tig for foreldrene som for barna,
foredraget sitt med.
mener han.
Latteren kommer som bestilt,
– Jeg savner den voksne helmen alvoret er likefullt tilstede. I lige alliansen, uten at vi skal
anledning et prosjekt startet av trekke noe religiøst inn i dette,
foreldreutvalget på Midtun smiler han.
Skole, snakker den populære
foredragsholderen til foreldrene Forebyggende arbeid
av elever på skolen.
Den kjente pedagogen foreleser
landet rundt om temaet. VanligHvor går grensen?
vis er han veldig opptatt, men
Engasjementet er overveldende, når Midtun Skole tok kontakt
og budskapet er tydelig:
var han ikke sen om å bestemme
– Ikke bare skyld på «de seg for å bidra.
skumle, umulige ungene». Se på
– Jeg syntes dette er fantastisk.
dere selv. Hva kan dere gjøre? Bokstavelig talt enestående, utspør han, og titter utover for- bryter han og legger til:

– Her er vi i forkant. Alle andre steder jeg blir haiet inn, så er
det allerede noe som har skjedd.
Leder i foreldreutvalgets temagruppe, Cathrine Stenersen,
legger ikke skjul på hvor fornøyd
de er med at Bjørnestad tok seg
tid til Midtun Skole.
– Han er alfa og omega for
dette. Han har spesialkompetanse og er veldig viktig for å få
en god start på prosjektet, sier
hun.

Første skole ut
Planen videre for foreldreutvalget er at de forskjellige klassene
skal etablere nettverksgrupper,
med to nettverksledere i hver
klasse. På denne måten kan foreldrene holde kontakten seg
imellom og lettere stå imot presset fra barna.
Stenersen har hørt om flere
skoler på Østlandet som har
gjennomført prosjektet med stor
suksess.
– Men jeg tror ikke andre skoler har gjort det her borte.
Hun tror det gode miljøet på
Midtun Skole gjør det enda enklere å ta opp slike ting nå og
gjøre det enda bedre.
– Responsen har vært helt
enorm, så dette virker lovende,
sier temalederen.

