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SUPERLØRDAG PÅ
BILTEMA 16.NOV!
Vi fortsetter 50-års feiringen med -50-70% på
over 500 utgående varer lørdag 16.november!
tilbud!
Torg med gode
,- 100,10,- 30,- 50
varehus.
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Oppretter akutte døgnplasser
Gjøvik
Gjøvik kommune oppretter
fire kommunale akutte
døgnplasser ved Haugtun
omsorgssenter.

kristin Stavik Moshagen

Ifølge ny lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester
har kommunene fått utvidet ansvar for øyeblikkelig
hjelp-tilbud på døgnbasis, og
rådmannen i Gjøvik foreslår

å opprette fire akutte døgnplasser ved Haugtun.
Ifølge helse- og omsorgssjef Anita Wisth vil det bli tatt i
bruk dobbeltrom til dette. For
å frigjøre rom ved Haugtun vil
to korttidsplasser overflyttes
til Snertingdal omsorgssenter. Gjøvik kommune vil med
dette tilbudet øke kapasiteten
ved institusjonene med fire
plasser.
– Pasienter som legges inn
på akutte døgnplasser skal

ha en kjent diagnose og en
behandlingsplan, opplyste
Wisth da utvalg for helse,
omsorg og velferd behandlet
saken mandag.
Utvalget vedtok enstemmig
å gå for forslaget. Anne Bjertnæs (H) beklaget imidlertid
at det ikke har lyktes kommunene å bli enige om felles
løsning.
Opprettelsen av kommunale akutte døgnplasser er statlig fullfinansiert, og tilbudet i

Gjøvik er beregnet å koste om
lag sju millioner kroner. Det
skal være sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, lege
og helsefagarbeidere i ulike
stillingsstørrelser knyttet til
døgnplassene.
Saken blir endelig vedtatt i
kommunestyret.

Bil tok fyr

HOV: En bil begynte å brenne i Hov

torsdag morgen. Politiet og brannmannskaper rykket ut til brannen
Brannen startet i motorrommet
på bilen under kjøring. Ingen personer kom til skade i bilbrannen.

Mann tatt for bruk av hasj

SKREIA: En mann i starten av tjue-

årene er tatt for bruk og besittelse
av hasj, meldte politiet torsdag
formiddag. Mannen ble tatt på
Skreia, og anmeldes for forholdet.

JU BI LEU MS PR IS

50,-

variere fra varehus til
OBS! Vareutvalget vil lørdag 16.november 2013.
Tilbudene gjelder kun

fø r

J U B I LEU MSPRIS

30,-

fø r

p r i s : 12 9 , -

pr i s : 6 9, 90

Snøskyffel

Blad av plast med
aluminiumskant, tåler
temperaturer ned til -32 ˚C.
Treskaft. Håndtak av plast.
Bladets mål: 490 x 375 mm.
14-054

Varmevifte, 230 V

J U B I LEU MSPRIS

10,-

før

Transportabel, for tørre rom. Eﬀekttrinn: 1000 W og 2000 W.
Trinnløs termostat og overopphetingsvern. Separat viftefunksjon.
1,9 m kabel med støpsel. 35-533

p r i s : 19 , 9 0

Meterstokk, 1 m

J U B I LEU MSPRIS

30,-

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Utsolgte og forsinkede varer kan forekomme.

fø r

Av tre. Med leddbeslag.
Gradert i mm.
20-702

GLAD VINNER: Dette betyr veldig mye for meg. Moro at folk setter pris på det jeg driver med, sier Landsbybaker’n Kim Aleksander Larsen Røbergshagen.

J U B I LEU MSPRIS

100,fø r

Servise,
12 deler

Stilrent servise
i glasert, ripefast
leirgods av høy
kvalitet.
Serviset inneholder 4
middagstallerkener
Ø 27 cm, 4 dype
tallerkener
Ø 20 cm, og
4 asjetter
Ø 20 cm.
Farge: benhvitt.
Tåler oppvaskmaskin,
mikrobølgeovn
og stekeovn.
85-5104

p r i s : 74 , 9 0

Politikjøretøy,
5 stk

Av formstøpt metall med
plastdeler.
Lengde: ca. 7 cm.
45-736

p r i s : 2 19 , -

å over
Nedsatt pris p r!
500 produkte

ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, EGERSUND, ELVERUM,
FAUSKE, FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR,
HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, KARMØY (ÅKRA), KONGSBERG, KONGSVINGER,
KRISTIANSAND, KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MJØNDALEN, MO I RANA,
MOLDE, MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN,SKJETTEN,
SOGNDAL, STEINKJER, STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, ÅLESUND

815 32 815 - www.biltema.no

Foto: Trond Lønstad

■ landsbybaker'n tok hele kaka

Han er helt sjef!
dokka

blant nesten 400
nominerte fra hele
landet gikk den
unge gründeren Kim
aleksander larsen
røbergshagen fra
dokka like godt bort
og vant tittelen «Helt
Sjef».

Trond Lønstad

– Dette er kjempemoro, og litt
uvirkelig. Det betyr mye for
meg at folk setter pris på det
jeg driver med, men jeg hadde
aldri trodd jeg skulle gå helt til

topps, sier en strålende glad og
fornøyd prisvinner.
Torsdag ettermiddag fikk
han tildelt premien på Ledernes høstkonferanse på Clarion
Hotel Royal Christiania i Oslo
av juryformann og IT-gründer
Shahzad Rana.
Betyr et stort løft
Helt Sjef er en ny arbeidslivs- og
inspirasjonspris for ungdom.
Prisen deles ut til en yrkesaktiv
person under 30 år som er et inspirerende og initiativrikt lederemne. Helt Sjef-prisen skal hylle
ungdommens engasjement, lederevner og ståpåvilje og er et
samarbeid mellom ungdomsmagasinet Spirit, McDonald’s og
fag- og interesseorganisasjonen
Lederne.

Premien er 10.000 kroner til
karrieresatsing og en inspirasjonstur til Stockholm. I tillegg får
vinneren et helt års oppfølging.
Den stolte vinneren fra Dokka
har ikke rukket å reflektere så mye
over hva premien betyr ennå.
– Men at det vil bli et betydelig
løft, er jeg sikker på, sier bakeren,
som er oppe «midt på natta» for å
bake til butikken åpner.

Løftet fram nyskapere
Juryen har bestått av blant andre Shahzad Rana, tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm,
rapperen Kaveh og Karolina
Kvilhaug i JobbUnder18, og begrunner valget slik:
– Vinneren har gründet sin
egen bedrift og engasjert seg i
lokalmiljøet – både forretnings-

messig og innen politikken.Som
en forkjemper for lokal og kortreist mat, har vinneren jobbet for
økt turisme i hjemkommunen
og har planer om å utvide driften av selskapet sitt i framtiden.
Vinneren av Helt Sjef er et godt
eksempel på hva man kan få til,
om man har en drøm, er motivert, ambisiøs og har vilje av stål.
Juryens ønske har vært å løfte
fram nyskapende, engasjerte
og arbeidsomme ungdommer.
Ungdom som vil noe og som
kan være ledere i framtiden. Det
har vi fått til gangs, i en meget
verdig vinner. Årets vinner av
Helt Sjef har et bevisst forhold
til mat og ernæring og er også
gjennom dette et viktig forbilde
for ungdom. Han er gründer av
Landsbybaker'n og Bua Poteter

i Oppland og er styremedlem i
det lokale matnettverket Mat i
Land.
Skal utvikle bedriften
Kim Aleksander har ikke tenkt å
hvile altfor lenge på laurbærene.
Han har lange arbeidsdager og
mange tanker om framtiden.
– Mitt mål er å åpne flere utsalg for Landsbybaker'n og Bua
Poteter. Jeg håper også at jeg
kan få startet opp en restaurant
som blir kjent for kvalitet og god
lokal mat. Jeg skal bygge opp
Landsbybaker'n til å bli en merkevare for hjemmelagde, gode
og sunne produkter, og jeg håper å bidra til at Dokka får flere
turister og reisende hit, forteller
den glade vinneren, som nå er
Helt Sjef.

