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Skulle pante, ble millionær

La vekk sak mot sjåfør

Sunnmøringen hadde en tomflaske Pepsi Max
liggende og slenge i bilen. Det skulle vise seg å
bli innbringende. Den anonyme vinneren, som er
i 60-åra, stakk innom Kiwi Breivika i Ålesund for
å handle brød og pante en tomflaske da han trykket på Røde Kors-knappen, skriver ABC Nyheter.
Han er pantemillionær nummer 50 siden lotteriet starta i 2008. – Det føles helt utrolig. Jeg
har nesten dårlig samvittighet, fordi foran meg
sto det en dame og satset 25 flasker, uten å
vinne noe, sier vinneren til Pantelotteriet.

Påtalemakta har lagt vekk saka mot ein lastebilsjåfør etter ei front mot front-ulukke i
Stryn i november i fjor, der førar av ein personbil omkom. Politibetjent Jan Tore Sunde
seier til avisa Fjordingen at «vegens beskaffenheit» var medverkande årsak til ulukka.
Truleg har høgre hjul-par på lastebilen kome
utfor den høge asfaltkanten. Sjåføren
prøvde å få bilen opp att på vegen, men skar
over i motsett køyrefelt og frontkolliderte
med møtande personbil på den glatte vegen.

UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Åsestranda barnehage har blitt mer bevisst det fysiske miljøet de har i nærheten. Barnehagen har blant annet eget naust og egen båt. Fra venstre
Liselotte Gjendem (styrer), Ruth Svendsen (pedagogisk leder) og Camilla Utheim (pedagogisk leder) ALLE FOTO: STAALE WATTØ

Leke og lære i skog og i
Foruten barn er det særlig
én ting en god barnehage
bør inneholde, nemlig
gode, trygge og kompetente voksne.

barnehager samla i Sparebanken Møre Arena for å utveksle
erfaringer etter storprosjektet i
regi av Ålesund kommune, og i
samarbeid med Høgskolen i
Volda.

Alle barnehager i Ålesund har
deltatt på et utviklingsprosjekt
de siste tre årene.
Onsdag var alle ansatte ved 39

«Leke og lære i skog og i fjære»
er mottoet til Åsestranda Barnehage. Mottoet til den vesle barnehagen samsvarer også godt

Ta i bruk det de allerede har

med utbyttet de har hatt av å
være med på utviklingsprosjektet.
– Gjennom prosjektet har vi
blitt mer bevisst det fysiske miljøet vi har i og ved barnehagen.
Vi er bevisst på bruksverdien vi
har av plasseringen ved sjøen.
Vi har både båt og naust, og
gjennom arbeidet har vi blitt
mye mer bevisst på hvordan vi
jobber og organiserer oss. Vi er

mer ute, og vi har flere og mindre grupper, sier styrer Liselotte Gjendem som er styrer i
barnehagen.
En rød tråd i arbeidet er hvordan de ansatte fyller og utvikler
voksenrollen, forklarer pedagogisk leder Ruth Svendsen.
– Vi er også blitt mer bevisst,
og flinkere til å utnytte, det vi
faktisk har og fokusere på det,
sier hun.

Grundig prosess

En annen som har satt pris på
utviklingsprosjektet er Grete
Yndestad Ski, styrer ved Veslefrikk barnehage. Ved hennes
barnehage har de starta med en
analyse av alt de hadde tilgjengelig fra før, og de fant ut noe
interessant:
– Vi fant ut at jo mer kreativt
og udefinerbart det var det vi
hadde, jo bedre var det, sier Ski
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Frp-ungdom går saman

Havila selger to skip

Søre Sunnmøre FpU og Ørsta/Volda FpU
har gått saman til eitt lag, og kallar seg no
Søre Sunnmøre FpU.
Til det nye laget er Pål Jonas E. Mundal
vald til leiar. Med seg i styret får han KarlOskar Sælvik, Anbjørn Steinholm Frislid,
Lovise Nikoline Voldsund og Brian Dale.

Njål Sævik og Havila Shipping selger de to
ankerhåndtererne «Post Vibrant» og «Posh
Virtue». Skipene som er bygd i 2008 og
2009, er planlagt overlevert til en ikke navngitt eier i løpet av november. Salget vil føre
til en begrenset justering av egenkapitalen
ettersom långivere og selskapet trolig vil
benytte seg av tegningsretter ved omgjøring
av gjeld til egenkapital. Salgene får liten
effekt i regnskapet og er en oppfølging av
restruktureringen som ble staket ut i vinter.

VESLEFRIKK: Styrer Grete Yndestad Ski slår et slag for det kreative
og udefinerbare. Til høyre ser vi «Titanic», som barna har laget i et
prosjektarbeid.

NY BUTIKK: Europris-medarbeiderne klar for åpning av ny Europrisbutikk i Langevåg. Fra venstre: Dilaks Nagaratnam, butikksjef
Marthe Vadseth, Josephine Kjerstad, assisterende butikksjef
Elise Ringstad, Teodor Skotheimsvik, Karoline Lødemel og Liss
Krogstad. FOTO: PRIVAT

Åpner Europris i Sula
Europris-kjeden markerer
25-årsjubileum i år, og
torsdag åpner kjeden ny
butikk i Langevåg.

FOLKSOMT: 600 barnehageansatte i Ålesund var samla onsdag,
forteller Astrid Ous Larsen, rådgiver barnehage i Ålesund
kommune.

i fjære
om den innledende analysen. I
etterkant har arbeidet med utvikling ført til endringer i måten de organiserer dagene på.
De jobber også mer prosjekt,
og de har blitt mer bevisst på at
det viktigste verktøyet de faktisk disponerer er dem selv.
Voksenrollen var viktig også i
denne barnehagens utvikling.
Standen der Veslefrikk viste
fram arbeidet sitt hadde blant

annet en imponerende tolkning av «Titanic», der både
skipstunnel, fiskegrateng, to
propeller og fire piper var involvert.
– Vi har jobbet med dette siden høsten 2014, sier Astrid
Ous Larsen, rådgiver barnehager i Ålesund kommune.
Hver barnehage har hatt en
arbeidsgruppe med oppfølging
fra Høgskolen i Volda. Dette var

siste samling, men videre utvikling er ønskelig.
Den som mener seg ferdig
utviklet er som kjent bare – ferdig.
JØRN HELGE EGSET
jorn.helge.egset@smp.no

Dette blir butikk nummer 246,
ganske nøyaktig 25 år etter at
den første Europris-butikken
ble åpnet i Stavanger, opplyser
kjeden i en pressemelding.
Den offisielle åpningen av
butikken i Langevåg finner sted
klokken 10.00 torsdag.
Da inviterer butikksjefen
Marthe Rønning Vadseth og
hennes sju medarbeidere til
kaffe, kaker, og mange gode
åpningstilbud.
– Europris-slagordet er jo
«Mer til overs», og denne dagen
blir det ekstra mye til overs, lover Marthe Vadseth.
– Veldig mange gleder seg til
at vi åpner Europris-butikk her,

sier Marthe Vadseth, og ser
fram til å få sitt første butikksjef-ansvar.

Kometkarriere

26-åringen har vært tre år i Europris, og har gjort kometkarriere fra ekstrahjelp til
butikksjef i løpet av denne perioden.
– Jeg har kjempetro på butikken her, og det blir kjempegøy
å få prøve seg med fullt lederansvar, sier Marthe.
Hun skryter av opplæringen
hun har fått og lover å levere en
strøken butikk.
– Den er blitt veldig fin og attraktiv og er på hele 1.196 kvadratmeter, sier butikksjefen.
STIG VÅGNES
stig.vagnes@smp.no

Åpnet veg i
Geiranger

Kjørte 44 km/t
over fartsgrensa

Vegtrafikksentralen meldte i
10-tida i går at FV63 mellom
Geiranger og Langvatn er
åpnet igjen for trafikk. Vegen
ble stengt i 21-tida tirsdag
kveld på grunn av vanskelige
kjøreforhold.

Politiet oppretter sak etter at
UP stanset en bil ved Tomrefjord i Vestnes kommune tirsdag kveld. Farten blei målt til
124 kilometer i timen i
80-sona.

