på veg oppover kom over i
kjørefeltet. Sjåføren kom uskadd
fra sammenstøtet. Bilen ble
derimot totalvrak, ifølge politiet.
Politiet fattet raskt mistanke
om promillekjøring. Patruljen
karakteriserte sjåføren som
tydelig beruset.Mannen, som er i
slutten av 20-årene, samtykket i
førerkortbeslag.

LILLEHAMMER: Politiet måtte
ta hånd om flere voldsepisoder i
Lillehammer og Gudbrandsdalen i helgen.
I Lillehammer ble en mann kjørt til
legevakta med skader i ansiktet
etter et slagsmål ute i Bryggerigården natt til søndag. Den mistenkte
ble satt i arresten.
På legevakta på Otta måtte en
kvinne sy et kutt over nesen etter
at hun ble skallet ned av sin
samboer på Dombås natt til
søndag, ifølge politiet. Forholdet er
anmeldt.
Utenfor Kolonialen pub på
Vinstra ble en mann slått ned natt
til søndag. Også han ble sendt til
legevakta. Politiet opplyser at de
kjenner identiteten til gjerningsmannen, og at saken vil bli fulgt
opp.

Flere voldsepisoder i helgen

God nyhet
Lars Tungen fra Kvam er en av dem
som vil være med i næringshagen
med firmaet sitt «Abaris Consulting
AS». Han sitter også i styret i
gruppa som nå er etablert.
– Dette var gode nyheter. Vi har

ger noen premisser i det, blant
annet krav om et lokalt, regionalt
engasjement som matcher vår
andel. Det kan være kommune,
region eller lokalt næringsliv. Målet
er å utvikle næringshagen slik at
den kan komme i posisjon til å bli
med i SIVA-programmet. Det er et
trangt nåløye, men ikke umulig,
sier Solbjør.
Næringshagen i midtdalen fikk
avslag på sin søknad til SIVA tidligere i år. Etter det har aktørene
som opprinnelig skulle delta, jobbet på egen hånd med å etablere en
egen «hage». Det har de nå klart.

ventet på svar fra fylkeskommunen.
Nå blir det næringshage, sier han.
– Hvor blir det?
– Det er uavklart, foreløpig. Det
har vært snakket om Peer Gynt
huset, men det er for tidlig å si noe
om. Planen er uansett å få til en
«node» først på Vinstra. Deretter
Sør-Fron og Nord-Fron, sier Tangen.
– Hvor mange er med?
– Det har jeg ikke helt oversikt
over akkurat nå, men vi er mange
nok. Flere firmaer som er etablert
i Kunnskapsstuggu på Vinstra,
ønsker å delta, vet vi. Det første vi
må gjøre er å lyse ut en stilling som
daglig leder. Det skjer etter nyttår,
mener Tangen.
– Full stilling?
– Ja, det blir det. Når den er på
plass, kan vi si at vi endelig er i
gang, sier han.

LILLEHAMMER: Politiet har i
løpet av helgen fått mange
meldinger om uhell på vegene,
men det er ikke meldt om
personskader.
Operasjonsleder Jørgen Berg forteller at det er registrert 10 meldin-

ger om trafikale problemer.
– De fleste er på grunn av
småuhell.
I går kveld kjørte en yngre
kvinne av vegen rett nedenfor
Nordseter. Hun fikk sleng på det
glatte føret, kjørte av vegen og

havnet på taket. Til alt hell kunne
hun krabbe uskadd ut av bilen.
Også på lørdag var det en
utforkjøring i den samme vegen.
Lørdag formiddag kolliderte to
biler i Hammersengvegen.

Mange trafikkuhell på glatt føre

1,2 millioner
– Hvor mye penger?
– Da snakker vi om en ramme på
inntil 1,2 millioner kroner. Det lig-

VINSTRA: Det bekrefter assisterende fylkesrådmann, Hjalmar
Solbjør.
– Vi er innstilt på og være med å
utvikle næringshagen i midtdalen,
på lik linje med de andre «hagene»
i Oppland. Da har vi som tradisjon
å gå inn i en fireårsperiode, sier
Solbjør.

einar.almehagen@gd.no
Mobil 911 08 720

Av Einar Almehagen

Det blir næringshage i
midtdalen. Fylkeskommunen går nå inn
med penger.

MOT NÆRINGSHAGE: Disse har jobbet mot ny næringshage på Vinstra: Lars Tungen (t.v), Janne
Kolås, Egil Tofte, Åsne Flyen, May Brit Støve og Trond Grøthe.
Foto:Knut Sandvik
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LILLEHAMMER: En 12 år
gammel gutt måtte tilsnakkes
av politiet etter at flere biler på
E6 ble kastet snø på søndag.
Gutten sto ved Hove og kastet snø
ned på bilene.
Politier har også rykket ut for å
ta hånd om berusede personer på
E6 i helgen, på Vingnes lørdag
morgen, og i Øyer natt til søndag.

Kastet snø på E6

NYHET

TACTILE TECHNOLOGY

DIAMONDS

Det blir næringshage

LILLEHAMMER: Synlig
beruset havnet kolliderte
sjåføren med en veghøvel i
Lillehammer.
Med nysnø var brøytemannskapene i arbeid i Messenlivegen
tidlig lørdag morgen. I den
krappe svingen nedenfor
Høstmælingen-feltet havnet mer
enn snø i skjæret. En bil som var

Kolliderte med veghøvel
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