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Plaget av
vandaler

Natt til onsdag brøt uvedkommende seg inn i en
lastebil og tømte et pulverapparat ved Jernia Thjømøe
i Larvik. Det samme har
skjedd flere ganger den
siste tiden. Ifølge operasjonsleder ved politisentralen i Vestfold sto bilen parkert ved porten til vareleveringsinngangen da noen
natt til onsdag brøt seg inn
i lastebilen, stjal et pulverslukkingsapparat, og tømte
det utover plassen rundt
bilen. Politiet opplyser til
ØP at forretningen har opplevd flere tilsvarende episoden i den siste tiden.

Skal bistå
kommunenes
pandemiplaner

Inspirerte: Svenske Roxana Kia (t.v.) inspirerte Siri Abrahamsen med sitt foredrag og praktiske øvelser. (Foto: Sigrid Ringnes)

Vinnerkonferansen
får skryt av deltagerne

Nærmere 100 deltakere har nå sjekket ut av
årets Vinnerkonferanse. – Profesjonelt arrangement med et bra og variert program, skryter
deltakerne.
– Det er første gang jeg er her, og
jeg må si at det har vært veldig
bra. Jeg synes vinnertemaet har
kommet tydelig fram, sier Siri
Abrahamsen.
Hun jobber i konsulentselskapet «Coach team» i Oslo, men

kommer opprinnelig fra Larvik.
Høydepunktene hun vil
trekke fram er blant annet foredraget til Karin Fevaag Larsen.
Hennes budskap er blant annet
at dersom man sier «Herlig,
endelig er det mandag», blir

hverdagen lettere.
– Foredraget hennes berørte et
alvorlig og viktig tema, som hun
formidlet på en humoristisk
måte, forteller Abrahamsen.

En annen foredragsholder hun
ble svært inspirert av er Roxana
Kia.
– Hennes foredrag var spesielt
lærerikt, fordi vi er i samme
bransje. Hun har lært bort ulike
øvelser jeg kan bruke i mitt
arbeid.

Arrangørene smilte også fornøyd, da deltakerne takket for
seg i går ettermiddag.
– Dette har gått veldig bra. Vi
er fornøyde med å være på Farris
Bad, det har profesjonalisert hele
arrangementet. Vinnerkonferansen har kommet for å bli, det er
konstaterer
helt
sikkert,
arrangør Helle Stabel.
Sigrid Ringnes
33 16 30 46 ● sigrid.ringnes@op.no

Betinget fengsel etter ungdomsbråk

To unggutter ble nektet adgang til en privat
bursdagsfest i Mellomhagen en lørdagskveld i
september i fjor. Det endte med kjevebeinsbrudd for gutten som gjorde seg til dørvakt.
Nå er tre 18-åringer i Larvik
tingrett dømt til 30 dagers
betinget fengsel. De tre guttene,
som på gjerningstidspunktet var
17 år, hadde vært på vorspiel på
Østre Halsen og skulle på en
bursdagsfest i Mellomhagen ved
Gloppe lørdag 27. september i
fjor. En av guttene gikk i forveien
og forsvant inn på festen, men da
de to andre kameratene kom, ble
de nektet adgang av fornærmede
i saken, en 18-åring fra Larvik.
Guttene mente de var invitert,

men slapp ikke forbi. Fornærmede slo også til en av de to kameratene, før han returnerte inn på
festen.
Etter episoden ringte de den
tredje kameraten som var inne,
og fikk denne til å ta med seg fornærmede ut. Det endte med bråk
på utsiden av huset. Fornærmede
var svært beruset og retten har
ikke lagt vekt på verken fornærmede eller hans kamerats
forklaring rundt hendelsen.

De tre 18-åringene har forklart
at kameraten som allerede hadde
vært inne på festen, løftet tiltalte
opp og bar han noen meter.
Deretter slo han fornærmede i
ansiktet, noe som førte til at 18åringen gikk ned i knestående.
Den andre kameraten sparket så
18-åringen i ansiktet, mens den
tredje til slutt slo han to ganger i
bakhodet med knyttet neve. De
tre flyktet deretter fra stedet før
politiet ankom.
Fem vitner ble hørt i retten. Retten har i skjerpende grad lagt vekt
på at volden har skjedd ungdommer imellom og at det var
tre gutter i flokk mot én person.
Retten har også tatt hensyn til at
fornærmede slo først. 17-åringen

som ble slått ble likevel ikke frifunnet på grunnlag av en forutgående provokasjon, men dømt
på lik linje med de to kameratene. Retten mener det ikke er
snakk om gjengvold, da det ikke
er gjort avtaler om å gi juling
eller at det ble oppfordret til vold
underveis i slåssingen.
De tre 18-åringene ble dømt til
30 dagers betinget fengsel med
en prøvetid på to år. Aktor ba om
at de tre skulle dømmes for
legemsbeskadigelse, men retten
frifant dem for en slik overtredelse. Guttene ble isteden dømt
for legemsfornærmelse.
Dommen var enstemmig.
Elisabeth Løsnæs
33 16 30 57 ● elisabeth.losnes@op.no

Fylkesmannen i Vestfold
har bedt kommunene
komme med en oversikt
over planene for oppfølging ved utbrudd av svineinfluensaen. På Fylkesmannens hjemmeside heter det
at Fylkesmannen overvåker
situasjonen i Vestfold nøye,
og vil bistå kommunene
med nødvendig hjelp og
rådgiving i tråd med gjeldende pandemiplaner. – Vi
har bedt om en oversikt
over kommunenes
smittevern/pandemiplaner
og kontaktpersoner. Helsedirektoratet har det operative koordinerende ansvaret for oppfølging av
utbruddet av svineinfluensa. Fylkesmannen og
Helsetilsynet i fylket følger
utviklingen lokalt. Fylkesmannen har hatt møte med
Sykehuset i Vestfold og
holder seg løpende oppdatert hos de helsefaglige miljøene, heter det på nettsiden.

Toåringen i Vestfold er friskmeldt

Ifølge Aftenposten.no er
fire av fire prøver negative,
og det bekreftes at toåringen fra Revetal ikke er smittet av svineinfluensa. –
Klokken ni i morges fikk
jeg svar på siste prøve fra
sykehuset i Tønsberg. Også
den fjerde og siste prøven
var negativ. Folkehelseinstituttet skal gi beskjed om
hva de har funnet. Men nå
regner jeg det som sikkert
at toåringen ikke er smittet
av svineinfluensa, sier kommuneoverlege Ole Johan
Bakke i Re kommune til
Aftenposten.no.

– Mecom henter
800 millioner fra
Edda Media

Mecoms toppsjef David
Montgomery er i pengenød
og selskapet hans henter
derfor 700-800 millioner
kroner fra avisene i kriserammede Edda Media.
Ifølge Dagens Næringsliv
skal Edda Media i løpet av
to uker hente ut til sammen
700-800 millioner kroner i
ekstraordinære konsernbidrag fra en rekke ulike avishus. (ANB-NTB)

