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overbygg på Nordsia 

ongensgata 20 i forbindelse med klagen fra gårdeier Dagfinn Jenshus (t.h.). Klagen ble avvist av flertallet av politikerne i hovedutvalget mot Arbeiderpartiets fem stemmer. 

KRITIKK: Nerminka Viteskic (Ap) sa klart ifra til gårdeier Dagfinn Jenshus om det 
hun mener er uverdige boforhold i bygården. – Vi skal pusse opp, svarte Jenshus. 

IKKE FERDIG: Gårdeier Dagfinn Jenshus understreker at takoverbygget ikke er fer-
dig. – Slik skal det bli når det er ferdig, forteller Dagfinn Jenshus. 
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STEIN KJER: Vi star ter da gens 
krim spal te med å opp ly se om 
at man mis ter ser ti fi ka tet ved å 
for eks em pel kjø re i 116 km/t i 
80-so nen, 106 km/t i 70-so nen, 
86 km/t i 60-so nen, 75 km/t i 
50-sone og så vi de re. Så over til 
krim re dak sjo nens hver dags fi-
lo so fi som vi et ter hvert har fått 
gode til ba ke mel din ger på. Vi 
ten ker her på mot set nin ger som 
til trek ker hver and re. For eks em-
pel Yin og Yang, alt så ting som 
sym bo li se rer det mot sat te som 
kald – varm, mørk – lys, pas-
siv – ak tivt, pluss – mi nus, raskt 
– sent og så vi de re. Spørs må let 
vi stil ler er der for som føl gen de: 
Hvis man kjø rer for fort, kan man 
da også kjø re for sent? Hvor sent 
kan man kjø re for å mis te lap-
pen i for eks em pel en 80-sone? 
Grun nen til det te be ti me li ge og 
fi lo so fis ke spørs må let stil ler vi på 
grunn av at sist fre dag fikk po li-
ti et mel ding om en uten landsk 
trai ler som kjør te alt for sent på 
E6 nord for Stein kjer. Om sjå fø-
ren kjør te sent på grunn av at 
han var opp tatt av kom ple men-
tæ re prin sip per som raskt – sent, 
vet vi ikke. Men det kan jo være 
rene ma te ria lis tis ke grun ner som 
ned slit te som mer dekk også. 
Men det blir jo litt for kje de lig.

Uhel dig sted
NORDSIA: Vi fort set ter i vårt 
dype og inn gå en de fi lo so fis ke 
hjør ne med å for tel le om be gre-
pet di ko to mi. Det be tyr noe som 
er delt i to, nes ten som Yin og 
Yang. Svart – hvitt er et di ko to mi. 
Det sam me kan sies om hel dig – 
uhel dig el ler en ten – el ler. Men 
vi tar for oss hel dig – uhel dig, for 
eks em pel i for hold til tids punkt. 
For 25-år in gen fra In der øy som 
dro fram litjkaren og uri ner te for-
an en po li ti bil på Damp sa ga-om-
rå det natt til lør dag gjor de det te 
på et svært uhel dig tids punkt, 
og ikke minst sted, kan man vel 
trygt si. Det had de uan sett vært 
hel di ge re for man nen å ha gått 
en tur i pysjet, selv om man helst 
ikke skal gjø re det hel ler. Dyrt 
blir det også.

På trap pa
NORD RE KVAM: Ved 18-ti den 
fre dag fikk po li ti et mel ding om 
at en mann had de lagt seg til å 
sove på inn gangs trap pen til et 
hus i Nord re Kvam. Nå vis te det 
seg at man nen var en gam mel 
kjen ning av po li ti et, og at han 
var sær de les godt i kak ken, for å 
si det slik. Man nen ble hen tet av 
po li ti et, og fikk der med til gang 
til opp var met rom, rent sen ge-
tøy, luke i døra og fast skrudd 
toa lett i børs tet stål. Men egen 
nøk kel fikk han ikke. El lers har 
det vært kla ger på høy mu sikk, 
løps ke hun der og litt glad vold i 
Stein kjer. Så øns ker krim re dak-
sjo nen alle en rik tig god helg, og 
an be fa ler alle å fårrå nålles.

Yin og Yang


