
Espen Melvik skal sammen
med Raymond Hansen lede
et av fem kor under
åpningen av Mons Petter-
festivalen.
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Klar for 
en lokal
korkamp
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Siv Jorunn Fossum (34) har nådd målet sitt. Etter at hun
ble lam i bena i en motorsykkelulykke for åtte år siden,
har hun drømt om å kjøre sykkel igjen. Nå har hun fått

sin ombygde BMW.  – Det kribler og bobler i hele krop-
pen, sier Siv Jorunn, som knapt kan vente til gatene blir
snøfrie. NYHETER SIDE 4 OG 5

Foto: Tom Melby

Ruth Vangen reagerer på at
det er så mye dyrere å kjøpe
frukt og grønnsaker i Bodø
enn i Oslo.

NYHETER SIDE 7

–For dyrt å
kjøpe sunt

Med parykk og kjærestens
klær presenterte raneren seg

som Terese på Sykehusapo-
teket. Han krevde narko-

tiske tabletter. Den
ansatte nektet. Da ba

ransmannen pent om
unnskyldning. 

NYHETER SIDE 8

Raner sa
unnskyld 

NYHETER SIDE 6

Skal dele
på helse-
kjøring

Siv (34) ble lam i motorsykkelulykke

På to
hjul 
igjen



4 nyheter TORSDAG 17. MARS 2011  AVISA NORDLAND

nyheter
                                                        redaksjonen@an.no

SALTDAL: Rådmann Anna Welle avviser folkeavstemning om Avfalls-

energi.

– Saltdal kommune anser at planarbeidet med tilhørende konse-

kvensutredning vil belyse saken tilstrekkelig til at kommunestyret på

selvstendig grunnlag kan avgjøre saken.

Saltdal kommune bestemmer derfor at rådgivende folkeavstem-

ning ikke avholdes i denne sak. Folkeavstemning foreslås derfor av-

vist, foreslår rådmann en. 

Formannskapet avgjør saken tirsdag 22. mars.

Sier nei til folkeavstemning

Siv Jorunn Fossum
(34) bobler av glede.
Åtte år etter at hun ble
lam i en motorsykkel-
ulykke er hun klar for
å kjøre igjen.

Trude Landstad 48 04 77 73
tl@an.no

BODØ: – Kroppen er oppi der, ler
Siv Jorunn og veiver med armene
over hodet. 

– Det kribler og bobler i hele
kroppen, sier hun og nyter fø-
lelsen av å sitte på sin egen om-
bygde motorsykkel. Den første i
sitt slag i Norge. Den hentet hun
og en kamerat til Bodø denne uka.
I går hadde mc-venner møtt opp
på Bratten for å se sykkelen og gle-
de seg sammen med Siv Jorunn.

Ble lam. Lykkefølelsen er intens,
for hun har måttet bruke anselige
mengder viljestyrke for å nå sitt
mål: komme seg opp på to hjul
igjen. 

Siv Jorunn kjørte motorsykkel
sørover til Trøndelag 31. mai i
2003 da hun mistet kontrollen i
en sving. Siv Jorunn havnet på
hodet. Hun fikk beskjed om at
hun måtte regne med å bli lam
for alltid. Men tre måneder etter
ulykka våknet bena, og siden har
hun jobbet hardt for å
trene seg opp. Idag
bruker hun rullestol
og krykker, men kan ta
noen steg uten kryk-
ker. 

Stålvilje. For et knapt
år siden begynte hun for alvor å
drømme om å kunne kjøre mo-
torsykkel igjen. Mc-vennene er
storlig imponert over at hun har
klart det. 

– Sinnssykt! Det er bare ett ord
som kan beskrive det, sier Sigurd
Nilsen.

– Hadde dere trodd dette?
– Ja, jeg var aldri i tvil. Ikke når

det gjelder Siv Jorunn, sier Britt
Steinsund. Hun forteller at Siv Jo-
runn hele tida etter ulykka har
holdt kontakt med mc-miljøet. I
starten ble hun båret opp trappa
til klubbhuset. 

Vårsleppet. Nå venter Siv Jorunn
bare på at det skal bli snøfritt i
Bodø så hun kan komme i gang
med kjøringa og få trent seg litt
før det såkalte vårsleppet 1. mai.

– Det blir et veldig spesielt
vårslepp. Vi har savnet Siv Jorunn
på veien i lag med oss, sier Trygve
Kvitle.

Siv Jorunn har aldri hatt mare-
ritt etter ulykka, og har ikke fått
skrekken for verken bil eller mo-
torsykkel. 

– Det var ikke sykkelen som
gjorde feil, det var jeg, sier hun. 

Tre- eller firhjuling er et alter-
nativ for bevegelseshemmede,
men Siv Jorunn ville opp på to
hjul igjen. 

– Det handler om frihetsfø-
lelsen, flyten og bevegelsen i
svingene.

Støttehjul. Sykkelen hun har
kjøpt, en brukt BMW R 1200 R, er
ombygd for 100 000 kroner i

Tyskland. Den har
støttehjul som slås
ned når den står stille
og går i krypfart. Gir
og bremser er flyttet
opp til styret.

– Jeg prøvde litt i
Tyskland. Det var

skremmende de første turene,
men det gikk bra etter litt tre-
ning. 

Målet er å få til å håndtere syk-
kelen helt alene. Og å skru og pus-

se på egen hånd, som hun gjorde
før ulykka. 

– Og første drømmeturen?
– Ja, nå må jeg først trene så jeg

føler meg trygg, husk på at det
åtte år siden jeg har kjørt. Men så
tenker jeg at den første litt lengre
turen går til Kjøpstad for en kaf-
ferast. Det er den flotteste etter-
middags turen vi har. Det blir helt
ubeskrivelig!

– Alt er bare fan

Andre nøyer seg med
å drømme om det
Siv Jorunn Fossum
har realisert.

Trude Landstad 48 04 77 73
tl@an.no

BODØ: – Dette er ei dame med
driv, sier lederen i Likevel MC
Norge, Hein Kvalheim. Likevel
MC er en interesseorganisasjon
som formidler informasjon om
ulike ombyggingsalternativer
for mennesker med nedsatt be-
vegelsesfunksjon. Andre som er
i en lignende situasjon som Siv

– Dette er ei dame m

Strålende glad. Siv Jorunn Fossum har nådd drømmen sin om å kjøre motorsykkel igjen etter ulykka som gjorde        
med vennene i mc-miljøet. Fra venstre Wenche Karlsen, Britt Steinsund, Christian Doll, Trygve Kvitle, Sol Maria         

Støttehjul. Motorsykkelen er ombygd i Tyskland. Den har støttehjul
som er nede når den står i ro og går i krypfart. Foto: Tom Melby

Ble lam i
mc-ulykke
i 2003.
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BODØ: To menn ble fotgjengere etter å ha kjørt alt for fort i 60-soner i

Bodø.

Ettermiddagen onsdag 16. februar ble en mann målt til 89 km/t.

Det ga ham 9.000 kroner i bot – samt at han mister førerretten for

tre måneder.

Påfølgende lørdag ble en annen sjåfør på kveldstid målt til 92

km/t i ei 60-sone på rv.80. Også han må ut med 9.000 kroner til stats-

kassen. Men fartsovertredelsen koster denne mannen fire måneder

uten førerkort.

To mistet førerkortet i Bodø
NARVIK: Styret i Fremover AS har ansatte i går Line Ho-

land som sjefredaktør og administrerende direktør.

Line Holand (47) kommer opprinnelig fra Hamarøy,

skriver Fremover. Holand har jobbet 15 år i mediebran-

sjen, bl.a. som journalist i Nordlandsposten og Adresse-

avisen, samt journalist/reportasjesjef i Finnmarken. 

– Jeg har stor respekt for Fremovers tradisjon som

avis og samfunnsaktør. Dette er jeg interessert i å opp-

rettholde og forsterke, sier Holand til Fremover.

Hamarøykvinne ny Fremover-sjef
BODØ: Mannen i 40-årene ble i

desember i fjor stanset uten

førerkort.

Gyldigheten for førerkortet

hadde gått ut allerede i mars i

2008.

Nå er mannen ilagt ei bot til

statskassen på 5.000 kroner.

Utgått førerkort

Nå blir det snart lov
å ferdes motorisert i
utmark også 1.
påskedag.

Dag Pettersen 48 13 16 23
dp@an.no

SALTDAL: Kommunen kan tilla-
te motorferdsel i utmark 1. ju-
ledag, 1. nyttårsdag og 1. påske-
dag ved å forandre på 13 år
gamle bestemmelser. 

Rådmannen foreslår at dis-
se dagene kan det gis dispensa-
sjon for. Og at vintersesongen
er avgrenset fra 1. november til
senest andre helg i mai. Ellers
kan det kjøres til akuttiltak når
hjortevilt trekker ned til vei og
jernbane.

I den nye loven er det ad-
gang til å  gi dispensasjon til

gruppeturer etter særskilt til-
latelse. En oppmykning av mo-
torferdsel i forbindelse med
utmarksnæring er også inne i
de nye bestemmelsene. 

Straks motoferdselsloven
er vedtatt av Stortinget vil
kommunen rullere sine be-
stemmelser.

Kjøring hele påska

Lov. Kjøring også 1. påske-
dag. Foto: Vidar Ruud, ANB

Tone Vangen (44) gir
seg som politimes-
ter i Salten.

Svein Snefjellå 90 08 58 01
ss@an.no

BODØ: Hun har også bestemt
seg for å slutte i politiet.

– Dette har vært en vanske-
lig prosess og en kamp mellom
hjertet og hodet. Resultatet er
at jeg har gitt beskjed om at jeg
ikke søker nytt åremål som po-
litimester og at jeg også forla-
ter politiet, sier Vangen til AN.

– Hvorfor?
– Jeg har vært tilknyttet Sal-

ten politidistrikt i 18 år, de seks
siste av årene som politimes-
ter.

Kvaler. – 18 år er lenge. Derfor
er jeg etter kvaler og diskusjo-
ner med meg selv kommet til
at det er tid for å gjøre andre
ting. 

Men jeg går ikke på dagen.
Jeg sitter ut åremålet som går
ut 1. september i
år.

– Har avgjø-
relsen sammen-
heng med debat-
ten om nye politi-
distrikt?

– Nei.

Skal tenke. – Hva skal Tone
Vangen gjøre nå?

– Det vet jeg ikke helt ennå.
Jeg har ingen ny jobb å gå til.

Jeg har vel tid til å
se meg litt om.

Jeg har mulig-
heter til en re-
trettstilling i poli-
tiet, men den tror
jeg ikke jeg skal
benytte meg av.

Vi får se hvilke muligheter
som dukker opp, sier Tone
Vangen.

Vangen for-
later politiet

Nok. Etter 18 år i Salten politi-
distrikt og seks år som politi-
mester gir Tone Vangen seg. 

Foto: Hans Trygve Hom

ntastisk!

med driv

                 henne lam i bena. – Dette føles ubeskrivelig, sier Siv Jorunn som gleder seg stort til vårsleppet sammen
                 Einvik og Sigurd Nilsen.                                                                                               Foto: Tom Melby

Jeg har vel
tid til å se
meg litt om.

Jorunn, kjører trehjuling eller fir-
hjuling. 
Hein Kvalheim
skjønte etter
hvert at Siv Jo-
runn mente al-
vor da hun kon-
taktet ham.

– Vi har fulgt

Siv Jorunn underveis. Det har
vært et svært prosjekt, og det
mest spennende vi har vært borti
i de ti årene vi har eksistert.  

Sykkelen vakte behørig opp-
merksomhet på mc-messa på Lil-
lestrøm nylig da Siv Jorunn og
mc-kamerat Sigurd Nilsen var
innom der etter å ha hentet syk-

kelen i Drammen. Hein Kvalheim
tror Siv Jorunn blir et eksempel
for andre, ikke bare i mc-miljøet.

– Når folk ser dette, tenker de:
Kanskje det er mulig å fly?


