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Barn i Østfold får mindre lomme-
penger enn barn i resten av landet.
Det viser en undersøkelse som Re-
spons Analyse har gjort for Spare-
bank1, og som er gjengitt via NRK.
Mens barn i Troms i snitt får 160
kroner per uke, ligger barna i Øst-
fold nede på 121 kroner. Mest

knipne er foreldrene i Oppland,
som bare gir 105 kroner per uke til
barnet sitt. I Østfold får 16 prosent
av barna – det vil si hvert sjette
barn – aldri lommepenger i det
hele tatt. Folk i Møre og Romsdal
stiller oftest krav til barna for at de
skal få penger i det hele tatt.

Østfoldbarn under snittet på lommepenger

Askiming erkjente
ruspåvirket kjøring
ASKIM: Politiet stanset ved 17-ti-
den lørdag en bil med tre personer
i Dronningens gate i Askim. Føre-
ren ble tatt med for blodprøve for å
stadfeste kjøring under påvirkning
av narkotika. Mannen – som er i
20-årene og fra Askim – erkjente
dette, og han mistet førerkortet.
Også to andre karer i bilen – begge
i 20-årene og fra Askim – er an-
meldt for bruk av narkotika.

Full askimmann ville
gå hjem fra Eidsvoll
Politiet på Romerike tok søndag
morgen hånd om en temmelig be-
ruset askimmann (30). Han gikk
midt i veien ved Råholt i nærheten
av Eidsvoll, og fortalte patruljen at
han var på vei hjem til Askim. Kor-
teste vei hjem er – ifølge Google
map – 98,3 kilometer over Ene-
bakkneset. Romerikes Blad fortel-
ler om en noe blodig mann. Dette
skal skyldes fall og ikke vold. Man-
nen ble hentet av ambulanse og
tatt med for sjekk. Deretter bar tu-
ren til drukkenskapsarresten i Lille-
strøm, for å sove ut rusen.

Frastjålet bilskilt
i Spydeberg
SPYDEBERG: En spydeberging
meldte ved 14.30-tiden lørdag fra
til politiet om at han var frastjålet et
registreringsskilt AE 22 764 på bi-
len sin. Samtidig var det påmontert
et helt annet skilt. Dette skjedde
ved Vollebekk og forholdet blir an-
meldt.

Knust bilrute
i Askim
ASKIM: Noen har natt til lørdag
knust en bilrute på en parkert bil i
Skolegaten i Askim. Ingen ting er
stjålet, men skadeverket anmel-
des.

Innbrudd i bedrift
på Veslemona
EIDSBERG: Noen har i løpet av hel-
ga knust en rute og tatt seg inn i lo-
kalene til en bedrift på Veslemona.
Det er ikke opplyst om noe er tatt,
melder politiet i Follo.

MYSEN: To splitter nye Mitsubis-
hier ble natt til lørdag stjålet fra
Mysen Bil as på Ramstad.

Det dreier seg om to Mitsubishi
ASX 2012-modeller som begge an-
kom forretningen fredag ettermid-
dag.

Bilene har ifølge daglig leder Geir
Listrøm Pedersen en verdi på
350.000 kroner.

Men natt til lørdag så noen sitt
snitt til å knuse en rute i bilforret-
ningen, ta seg inn i lokalet og der-
etter snappe nøklene til de to koks-
grå bilene.

Tyveriet ble oppdaget påfølgende
dag, og politiet gikk ut med etter-
lysning via lokale medier. Det ble
opplyst at bilene var uten skilter.

Våken kunde

ROBBET: Mysen Bil as på Ramstad ble natt til lørdag utsatt for et frekt biltyveri.

Fylkesordfører Ole Haa-
beth (Ap) ber politikerne
i Ås om å godta E18-trasé
til Vinterbro.

Et knapt flertall i Ås kommunesty-
re krever at E18 skal legges til Vas-
sum – et stykke sør for Vinterbro.

Følgene av dette kommunestyre-
vedtaket er mange års forsinkelse
av ny E18 gjennom Follo.

«En slik utsettelse har store ne-
gative konsekvenser», skriver Haa-
beth i et brev til ordføreren i Ås, Jo-
han Alnes (Ap).

Han viser til at E18 er av stor na-
sjonal betydning, og er en viktig
tverrforbindelse mellom Oslo og
Stockholm.

Haabeth viser også til at E18 er
en viktig forbindelse mellom Øst-
fold og Oslo.

«Mesteparten av all trafikk som
kommer på E18 fra Østfold har Oslo
som reisemål. Det er derfor viktig at
veien utbedres til Vinterbro, og at
trafikken ikke ledes til Vassum», på-
peker han.

Høyre og Frp-motstand
Det politiske flertallet i Ås – som går
for Vassum-alternativet – består i
stor grad av Høyre og Fremskritts-
partiet. Ett av deres argumenter er
å få ledet trafikk bort fra Oslo, og
heller i retning Oslofjordforbin-
delsen. De mener også det er god
tid til å se på alternative løsninger
før man bestemmer seg.

Men dette avviser Statens vegve-
sen. Ifølge prosjektleder Bettina
Sandvin har hun ingen fullmakt til
å utrede noen løsning til Vassum.
Da må i så fall komme en helt ny

bestilling fra høyere myndighet.
Hun påpeker også at det haster

med å få en godkjent og ferdig re-
gulert trasé gjennom Ås, dersom
det skal være håp om å få E18
gjennom Follo inn på ny Nasjonal
transportplan (NTP), som vedtas av
Stortinget neste år.

Veivesenet har bedt om et eget
møte med Ås kommune, for å for-
klare de dramatiske konsekven-
sene av kommunestyrets vedtak.

Vassum allerede vraket
Det hører også med til historien at
Vassum-alternativet allerede er vra-
ket av sittende regjering. I stedet
har de bedt veivesenet planlegge
løsning til Vinterbro.

Ås-ordfører Johan Alnes (Ap) hev-
der overfor Aftenposten at dette er
helt nytt for ham. Han visste rett og
slett ikke at Vassum-løsningen var
vraket. Han har også vært klar på at
bare helt nye opplysninger kan
tvinge frem nytt vedtak i saken.
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Ber Ås ombestem
Ole Haabeth (Ap): E18-utsettelse har store n

KLAR MELDING: Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) ber politikerne i Ås  
ning mot Vinterbro, slik regjeringen har bedt om.

FAKTA

■ Statens vegvesen har ikke fått
plassert ny E18 gjennom Ski
og Ås.

■ I Ski sier politikerne ja til vei-
vesenets forslag, men Fylkes-
mannen i Akershus sier nei.
Her er det nå bebudet mek-
ling mellom fylkesmann og
veivesen.

■ I Ås er det politikerne som
sier nei til foreslått trase
mellomHolstad og Vinterbro.

Mangler godkjent E18-trase
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I ni år har elevene i videregående
skoler i Østfold hatt sitt eget om-
bud. Hit kan elever henvende seg
for tips til å få elevrådet til å fun-
gere, svar på spørsmål rundt
videregående opplæring og hvem
som svarer på, informere lærlinger
om rettigheter og plikter, og dessu-

ten holde kurs i temaer for elever,
lærlinger og elevråd. Problemet er
at ombudet stadig blir glemt fordi
en tredel av elevmassen hele tiden
forsvinner. Nå satser ombudet på å
bli mer synlig, blant annet med
egen pappfigur, og spesialdesignet
bokbind, melder fylkeskommunen.

Elevombudet i Østfold ønsker å synes mer
EIDSBERG: Ukjente gjerningsmenn
har natt til søndag gjort skadeverk
på en parkert lastebil i Folkenborg-
veien. Det opplyser politiet søndag
kveld. Hendelsen er meldt 13.34,
og blant annet skal en frontrute
være knust. I tillegg er en frontlykt
knust, ifølge politiet. Skadevolder-

ne nøyde seg ikke med dette, men
helte også sand på dieseltanken.
Det kan muligens finnes videoopp-
tak av skadevolderne, opplyser po-
litiet. Forholdet blir anmeldt ved In-
dre Østfold politistasjon med det
første. Det er ikke opplyst om noe
er stjålet.

Skadeverk på parkert lastebil på Folkenborg

e fant to stjålne biler
– Men det var en kunde som

tipset oss direkte. Han hadde
vært innom butikken på lørdag
formiddag og sett den knuste
butikkruten. Senere samme
kveld ringte han til en av selger-
ne i firmaet og fortalte at bilene
sto etterlatt i Rugdeveien i My-
sen, forteller Listrøm Pedersen.

Dette var ved 19-tiden lørdag
kveld. Funnstedet er dermed
ikke spesielt langt unna stedet
der det ble stjålet. Firmaet vars-
let deretter politiet, som ba
Martiniussen Bilservice ta bi-
lene med til Spydeberg. Der
skulle de etter planen sjekkes
for mulige spor i løpet av sønda-
gen. Listrøm Pedersen håper og

tror at bilene er stort sett
uskadd, og at de ikke er blitt
kjørt særlig langt.

– Men vi har jo verken fått
sjekket kilometerstand eller
kikket inn i bilene. Nøklene var
jo bort da de ble funnet.

Begge bilene skal fortsatt ha
vært uten kjennemerker da de
ble funnet.

– Det er ikke alltid det går så
kjapt og greit å finne igjen bi-
ler, sier den daglige lederen.
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mme seg
negative konsekvenser

   glemme E18-trasé i retning Oslofjordtunnelen, og heller si ja til en løs-
ARKIVFOTO

MARKER: En mann i 70-årene
fra Sverige ble lørdag ettermid-
dag sendt til sykehus, etter å ha
kjørt utfor veien i Marker.

Alarmen gikk 11.32 hos politi-
et i Østfold og førte til full utryk-
ning med brannvesen, ambulan-
se og politi.

Skadeomfanget viste seg min-
dre alvorlig enn fryktet, men
mannen ble like fullt tatt med
inn for legesjekk.

Uhellet fant sted på E18
mellom Ørje og riksgrensen.

Glatt veibane kan ifølge brann-
vesenet i Marker være medvir-
kende årsak til at svensken mis-
tet kontroll over kjøretøyet sitt.

Reidar-Otto Andersen i NCC
Roads stiller seg uforstående til
at det skulle være glatt. Han opp-
lyser at entreprenørfirmaet har
vært på stedet og sjekket i etter-
kant, uten å finne antydning til
glatt veibane. 
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Svenske havnet utenfor E18

UTFOR VEIEN: Svensken havnet utfor veien til gagns. 
FOTO: FREDDIE LARSEN


