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Mann pågrepet etter vold på fest
Natt til søndag, litt før klokka 04, 
ble politiet kontaktet av en 
drosjesjåfør som fortalte at han 
hadde tatt opp en skadet 
passasjer og at denne passasjeren 
hadde fortalt at han hadde blitt 
angrepet av flere personer i et hus 
på Kirklandet i Kristiansund.
     – Mannen hadde åpenbare 
skader og blødde fra kutt i hodet. 
AMK-sentralen ble varslet, og en 
ambulanse rykket ut. Denne 

møtte drosja, og det ble gitt 
førstehjelp. Deretter ble mannen 
fraktet til sykehuset, sier politiets 
operasjonsleder Frode Gjøsund.
     Via drosjesjåføren fikk politiet 
kjennskap til adressen hvor 
mannen skulle ha blitt utsatt for 
vold.
     – Vi sendte folk dit, og de fant 
fire personer i huset. Den ene av 
dem ble pekt ut som gjernings-
mann, sier Gjøsund. Mannen ble 

pågrepet og tatt med til politista-
sjonen.
     – Han var åpenbart beruset, og 
vil bli avhørt senere på søndagen 
når han er i stand til det, sier 
Gjøsund.
     Alle de som befant seg i huset, 
også mannen som ble skadet, er 
av utenlandsk opprinnelse. 
Mannen som havnet på sykehu-
set bor i Romsdal, han som er 
mistenkt bor i Kristiansund. 

Begge er i slutten av 30-årene.
     – Det hadde vært fest i huset. 
Hva som utløste volden, har jeg 
foreløpig ikke informasjon om, 
sier Gjøsund. Han forteller at 
opplysninger politiet har fått fra 
syke huset, tyder på at mannen 
ikke ble alvorlig skadet.
     – Vi har allerede gjort en del 
etterforsking i saken, blant annet 
med foto i huset og avhør av 
vitner, sier Gjøsund.

Eldre ligger kortere på 
sykehus enn før, og dobbelt så 
mange dør på sykehjem nå, 
sammenlignet med tiden før 
samhandlingsreformen.
Forskernes hovedkonklusjo-
ner er at dobbelt så mange dør 
på sykehjem etter å ha vært på 
sykehus, pasientene som blir 
innlagt er eldre, og færre ble 
overført til andre sykehjem, 
mens flere ble sendt hjem. ntB

Lanserer ambisiøst forslag for nasjonaldagen i Averøy

Vil bryte en togbarriere
17. mai-komiteen på 
Bruhagen vil forsøke 
å få til et felles  
borgertog for hele 
kommunen.
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Odd Sigbjørn Tvestad er 
leder for 17. mai-komite-
en for FAU Bruhagen. 

De er i full gang med å plan-
legge årets feiring, og denne 
gangen vil de tenke større.

– Det startet med at vi ville 
trappe opp 17. mai-feiringa for 
barn og unge, og så for oss mu-
ligheten for å danne et borger-

tog på Bruhagen, hvor lag og 
foreninger fra hele øya kan vise 
seg fram, forteller Tvestad.
    Ifølge Tvestad er det ikke tra-
disjon for borgertog i Aver øy. 
Han understreker at dette ikke 
vil bety endring for alle andre 
arrangement, som barnetog, 
rundt omkring på øya tidligere 
på dagen, men at det blir satt 
av tid fra klokka 16.00 hvor 
hele kommunen samles i sen-
trum.

– Jeg vet at vi bryter noen 
barrierer her. Vi håper at  
mange lag og foreninger blir 
med og vil vise seg fram på 
Bruhagen. Det har vært forsøk 
på ulike løsninger tidligere på 
dagen med borgertog, uten at 
det har blitt noe stort av det. 
Nå håper vi at vi kan involvere 
store aktører, som Averøyka-
meratene, sier Tvestad. 

I tillegg er det kommet et for-

slag om at russen fra Averøy 
deltar i toget. 

– Det hadde vært ekstra 
kjekt, om de orker etter toget i 
Kristiansund. Russen har ikke 
hatt en slik plass å komme til 
på Averøya.

Vil engasjere
17. mai-komiteen har ikke gått 
bredt ut med ideen ennå, før 
nå da, men Tvestad sier de har 
fått gode tilbakemeldinger på 
ideen.

– Jeg håper det blir godt mot-
tatt. Vi har snakket med ord-
føreren og andre sentrale aktø-
rer, og tilbakemeldingene har 
vært positive. Vi håper dette 
kan bli en tradisjon som er en 
del av dagen.

Tvestad mener Averøy har 
mye felles å vise fram.

– Vi har mange lag i dag som 
er for hele øya, samt flere for 

de forskjellige delene av kom-
munen. Mange er kanskje ikke 
klare over all aktiviteten på 
Aver øya. Med tanke på kom-
munereformen har det også 
vært fokus på at Averøy som 
kommune må stå samla, og da 
håper vi at man kan sette av et 
par timer til å være med på vårt 
felles tog, sier Tvestad. 

– Nå vil vi spre budskapet og 
skape engasjement rundt  

dette, og håper at så mange 
som mulig blir med. Vi er inn-
forstått med at toget ikke blir 
på sitt største første gang, men 
at det blir noe vi kan bygge  
videre på.

Ordfører Ingrid Rangønes 
(Ap) er positiv til ideen. 

– Jeg er positiv til dette for-
slaget, som samler oss. Det er 
viktig at vi får vist fram lag og 
foreninger i kommunen. Jeg 
har også savnet russen fra  
Averøy, og kanskje dette bor-
gertoget får samlet dem her, 
sier Rangønes. 

Ellers sier Tvestad at komite-
en fortsatt planlegger en del, 
men at de ønsker underhold-
ning for barn og unge på felles-
arrangementet på Bruhagen. 

Tanken er at toget skal gå fra 
Averøy ungdomsskole og ned 
til rådhuset på Bruhagen. 

Vil samle: Det er ikke 17. mai ennå, men her vil Odd Sigbjørn Tvestad, Kristian Futsæter og ingrid Rangønes har borgertog i år. 

Jeg vet at vi 
bryter noen 
barrierer her. 

Vi håper at mange lag 
og foreninger melder 
seg og vil vise seg fram 
på Bruhagen.
odd sigBjørn tVestad
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