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Storsatsing i Eigersund
– doblet hudbehandling
LØSKRUTT: Dag Frode Hornseth fyrer løs mot
Vålerenga-keeper Øyvind Bolthof, men det ble
med forsøket.
(Foto: Anders Hoven, Digitalsport)

Håpløst borte

FOTBALL: I går skjedde det igjen. Dag
Frode Hornseth og Bryne hadde bare
løskrutt å by på da Vålerenga sto på
motsatt banehalvdel på Ullevaal.
Ti runder ut i sesongen har Bryne ennå til gode å plukke ett eneste poeng på
fremmed gress, i går ble 0-3 som fortjent mot Vålerenga på Ullevaal.
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BEDRE TILBUD: Ny hudpoliklinikk med 100 daglige konsultasjoner fra hele fylket og
økt kirurgisk, ortopedisk og
medisinsk aktivitet ved Ei-

gersund sjukehus. Det er
forslaget fra sjeflege Johannes Bergsåker-Aspøy ved
Sentralsjukehuset i Rogaland. I dag fikk styret i Helse

Solgte alt
og kastet loss

Stavanger presentert planene som skal sikre økt drift
ved sykehuset i Egersund.
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Kjedsomhet utløste basketklubb

JORDOMSEILING: Ekteparet Rune og
Wenche Haugland solgte inventar, sa
opp leiligheten og kjøpte seilbåt. I går
la de fra, til stor bekymring fra den
nærmeste familie.
– Vi vil ha tilbake tida og ser virkelig
fram til å kjede oss, sa de før de dro sin
kos. (Foto: Fredrik Refvem)
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EU spår
hydrogenrevolusjon

BRUSSEL: EU-kommisjonen tror verdensøkonomien blir dominert av hydrogen om bare 20-30 år. Bellona-leder
Frederic Hauge regner målet som
svært ambisiøst. Både USA og Japan
satser stort på hydrogen, og nå setter
EU farten opp.
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Etterforsker
utlendinger
DRAPET I HAUGESUND: Mandag avga
ni menn i en sigøynergruppe som
bodde nær den
drepte Annie Bergliot Olsvik (83)
fi ng eravtrykk,
DNA-prøver og de
ble fotografert. De
gjorde det frivillig,
og flere av dem er
sjekket ut av saken. Etterforskerne konsentrerer nå
drapsjakten om de
utenlandske miljøene i Haugesund.
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Kvalifisert til
Junior Grand Prix
BASKET: Morten Myrtvedt, Tommy Zemzem, Arvid Tjelta og Richard Kvadsheim øver til turneringen 28. og 29. juni.
(Foto: Hans Petter Jacobsen)

SANDNES: «Alle barn har
godt av å kjede seg,» sier
fagfolkene og mener alt
det kreative de da kan

komme opp med. Beviset foreligger ved Kulturmøllå i Sandnes i disse
dager. Der holder en

gjeng gutter på å forberede en basketballturnering for hele Rogaland.
Til og med EU tente på

Utsira truga
av jobbkutt
PÅ HALV STANG: Frelsesarmeen i Haugesund mintes i går den
drepte Annie Bergliot
Olsvik.

Gir jobb
til økonomer

Kortfilmvinner
fra Stavanger

U nderg round b- ba ll
clubs initiativ og spyttet
i 27.000 kroner.
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GRIMSTAD: Kortfilmen «Alt i alt» tok
Gullstolen fra Grimstad til Stavanger
for tredje gang på seks år. Regissør
Torbjørn Skårild er riktignok trønder,
men bosatt i Hafrsfjord og filmen er
i sin helhet tatt opp i Stavanger
svømmehall.
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Strømkrise
kan true
1100 jobber

UTSIRA: Det spøkjer for Utsiras
framtid som sjølvstendig kommune. Den største arbeidsplassen på Utsira, Sildakongen, flytter til Åkrehamn på Karmøy i
løpet av sommaren.
Ordførar Reidar Klovning er
svært uroa: Åtte arbeidsplassar
som forsvinn frå Utsira er mange
gongar meir alvorleg enn når
Stavanger mister 120 ved Tou
bryggeri.
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Tar operaregien

KARMØY: Over 1100 arbeidsplasser på Karmøy er truet
hvis strømkrisa blir like dramatisk kommende vinter
som i år.
– En vanskelig strømsituasjon kan tvinge fram nedstengning alt til vinteren, sier leder i Alnor Kjemiske
Fagforening, Solveig Frøysnes.
1. DEL side 7

TRUGA: Utsira, tilsynelatande ein idyll,
men jobbene forsvinn.

FORUS: Finn-Einar Mæle, bildet, satser i et tøft marked. I
oktober startet han firmaet
Finnpersonal & rekruttering. I dag er det 20-25 ansatte i firmaet, og han makter å få økonomi-utdannede
i fleng i arbeid.
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STAVANGER: 650 bidrag konkurrerte
om bare ti plasser til Junior Grand Prix.
11-åringene Joakim Harestad Haukaas
og Charlot Daysh fra Stavanger var
blant de får som klarte det.
(Foto: Knut S. Vindfallet)
2. DEL side 33
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Kanskje markedets beste fastrentelån?

TDC Norge trenger
ny kompetanse

4,3%*

I Norge er vi den offensive utfordreren innen
tele- og datakommunikasjon
i bedriftsmarkedet og innen offentlige virksomheter.

AFTENBLADET MENER

SOLABU: 1. oktober
får en nyskrevet
opera premiere under
Ultimafestivalen
i Oslo. Regien er det
Siw Merethe
Mikalsen fra
Tananger som har.

Er dette noe for deg - Besøk vårt kontor i Stavanger
eller ring oss på telefon 51 51 73 00

Se www.tdcnorge.no

Det er oppsiktsvekkende nye toner
fra Hamas når gruppen vurderer
en avtale om å stanse angrepene
mot Israel.

* Vilkårene er for Totalkunder og gjelder i uke 25.
Fastrentelån med binding på 1 år og lånebeløp på kr. 500.000,-
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