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Treffes på
julebord
Frank Scott holder seg riktignok
kun ved pianoet.
Fredag starter Backlund julebordarrangement for de som ønsker en førjulsfest med julemat og
underholdning. Fram til siste helg
før julaften arrangerer Backlund
julebord og alle avsluttes i nattklubben i underetasjen hvor Frank
Scott lager juleshow ved pianoet.

Fartskontroll
ved Eidsbotn
– Det har vært en del klager på
kjøring i stor fart i Eidsbotnvegen
og da kan det være greit med
kontroll i området, sier operasjonsleder Jan Frode Bjørvik i
Nord-Trøndelag politidistrikt. Det
var i 30-sonen at en person fikk et
forenklet forelegg, men det står
ikke oppført i politiloggen hvor
fort vedkommende kjørte. Politiet
utførte kontroll ved Eidsbotnvegen i en times tid tirsdag fra klokka
14.30.

Hund funnet
En svart og hvit hund er funnet på
Vulusjøen.
Hunden ble funnet tirsdag ettermiddag, opplyser operasjonsleder
Lars Erik Besseberg i NordTrøndelag politidistrikt. Hunden
er svart og hvit, og trolig en engelsk setter. Hunden hadde halsbånd, men ikke noe navnemerke.
Dersom noen savner hunden sin
kan de kontakte politiet.

Bilbrann like
ved husveggen

En bil sto i full fyr bare fem
meter fra bolighuset. Bilen kom
rett fra verkstedet.
Bilbrannen ble varslet klokka
15.48 tirsdag, og bannvesen og
politi dro straks til stedet. Da
brant det kraftig både i motorrommet og på dekkene, men etter fem
minutter var brannen slukket. På
den tiden rakk imidlertid bilen å
bli fullstendig overtent og er totalskadd.
Ifølge operasjonsleder Lars
Erik Besseberg er det for tidlig å
si noe om årsaken til brannen.
Bilen kom fra verksted tirsdag, og
sto parkert bare fem meter fra
husveggen i boligfeltet på Mule.
Ingen personer skal ha kommet til
skade i brannen.
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STØTTEHJUL: Siv Jorunn Fossum kan ikke sette ned beina når sykkelen er i ro, derfor er den utstyrt med støttehjul som senkes og løftes etter
behov. Foto: Christian Doll

MC-drømmen
lever videre
I 2003 gjorde en MCulykke at Siv Jorunn
Fossum fra Skogn ble
avhengig av rullestol.
Nå er hun snart tilbake
på motorsykkelen.
Det var i mai 2003 at Fossum
kjørte motorsykkel sørover fra
Bodø.
– Helga etter skulle jeg på norgestreff på Hell og planla besøk
hos familien i Levanger noen
dager først. Men jeg kom aldri så
langt, sier Siv Jorunn. I en sving
kom hun for langt ut og havnet
utenfor asfaltkanten. Hun pådro
seg brudd i ryggen i brysthøyde,
og er i dag avhengig av rullestol.
– På lengre turer må jeg bruke
rullestol, men jeg kan klare å
komme meg fram ved hjelp av
krykker på korte strekninger, sier
Siv Jorunn.

Kribling hver vår
Kjærligheten til MC forsvant
imidlertid ikke med ulykken.
– Jeg har hele tiden beholdt
kontakten med MC-miljøet her i
Bodø. Hver vår da jeg begynte å
høre motorsykler kjente jeg
trangen til å kjøre selv. Kriblingen
etter å kjøre gikk liksom aldri
over, sier Siv Jorunn.
– Det som trigget meg nå var
at jeg har trent mye, og kroppen
fungerer sånn høvelig. Og i vår
satt jeg på en storsykkel og kjente
at jeg følte meg trygg, forteller
hun. Dermed tok hun kontakt med
Likevel MC, interesseorganisasjonen for funksjonshemmede

MC-førere, som tipset henne om
tyske Wilhelm Költgen. Han har
spesialisert seg på ombygging av
motorsykler for funksjonshemmede.

– Kjempenervøs
I september var Siv Jorunn i Düsseldorf for å lære å kjøre MC, og
kjørte selv for første gang på sju
år.
– Det var ubeskrivelig artig.
Jeg var veldig spent på forhånd,
nei, kjempenervøs var jeg. Da jeg
kjente at jeg mestret det var det
en enorm lettelse og et veldig klimaks, sier Siv Jorunn. Så bra gikk
det at hun la inn en bestilling på
egen motorsykkel. Til våren kan
Siv Jorunn dermed igjen kjøre
rundt på to hjul på norske veier.
Etter planen skal hun få levert en
handikaptilpasset
2008-modell
BMW R1200 i april eller mai.
– Drømmen er å kunne delta
på norgestreffet på Steinkjer. Det
hadde vært artig, men vi får se.

Vil inspirere andre
34-åringen ble nylig omtalt på
VG Nett og skriver egen blogg.
Målet er å inspirere andre med en
bevegelseshemming til å ikke gi
opp sine drømmer.
– Først og fremst blogger jeg
fordi dette ble et spennende og
stort prosjekt. Jeg tenkte at «dette
er ganske spesielt», og kanskje er
det andre der ute som er interessert i å høre om hvordan jeg kommer meg tilbake på sykkelen. Jeg
har savnet å høre slike historier
selv, sier Siv Jorunn. Hun håper å
inspirere andre til å ikke gi opp,
selv om de møter motgang i livet.
– Det er veldig artig å kunne
dele min historie. Jeg har fått

ETTERLENGTET: Etter sju år kan Siv Jorunn Fossum endelig kjøre
motorsykkel igjen. Til våren får hun sin egen spesialtilpassede sykkel.
Foto: Christian Doll

utrolig mange positive tilbakemeldinger, både fra venner,
bekjente og ukjente. Og selv om
mamma er litt nervøs for at jeg
skal kjøre motorsykkel igjen, er

hun også stolt over at jeg ikke gir
opp, sier Siv Jorunn.
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