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Vikingleir for unge

Storfint Ålesunds-besøk fra Canada

Ikke offentlig salg

LEIR. Friluftsrådet for Ålesund
og omland arrangerer to fullstappa dager med vikingliv for
ungdom mellom 12-17 år i høstferien.Det blir en rekke aktiviteter med historisk sus på leiren,
som arrangeres på Gjerå i
Løvikjai Vestnes kommune.

ÅLESUND. Torsdag 27. september får Ålesund besøk fra Canadas
ambassade. Formålet er å få innblikk i norsk beredskapsarbeid på
lokalt nivå og å få knytte kontakter på dette området. Canadas
ambassade har iverksatt et program som heter «Consular Outreach». Målet er å avlegge besøk i alle 19 fylkene i Norge. Nå er turen
kommet til Ålesund og Møre og Romsdal. De som representerer
Canadas ambassade under besøket er Consular Officer Thomas
Bellos og Management Consular Offiser Mylende Brandt Bjerke.

ROSEHAGEN. –Borgundvegen
42 ble ikke solgt på offentlig salg,
opplyser den tidligere eieren.
Men det ble salg etter 25 års påtrykk og mas fra flere firma. Man
kom til et punkt der dette ble
løsningen, selv om det smerter.

Gla’snekkerne
I Lagde dugnad i mareritthuset for å sette søkely

KRITISK. Per Magne Bjerkevoll i Bravida mener det burde foreligge
en mye grundigere teknisk takst på salgsobjekter.

FØRE VAR. – Vi møter mange i samme situasjon. Men som oftest
kommer vi ikke inn i bildet før det er for seint, sier tømrermester
Bjarne Bekvik i Borgund Bygg.

De ventet sitt andre barn,
og slo til på det de trodde
var drømmehuset. Så lagde
de et hull i veggen, og alt
raknet.
HUSDRØMMEN. – Hva er din
store drøm?
En gruppe frivillige er samlet
på møte i organisasjonen MOT,
som arbeider med holdningsskapende arbeid blant ungdom.
Innlederen vil gjerne at alle
etter tur forteller hva de ønsker
seg i livet.
En ung mann reiser seg. Hans
forlovede sitter ved siden av,
gravid med parets andre barn.
Hun har allerede rukket å realisere mange drømmer. VMbronse i Tae Kwon Do er en av
dem. Men nå drømmer paret
om noe helt annet.
– Jeg vil gjerne vinne en million kroner, sier Jan Tore Fure.
Marerittet. Bak den tilsynela-

SPONTANREDNING. Malermester Jan Helge Nielsen syntes så synd i
det unge paret at han trommet sammen kolleger til dugnad. Nå håper
han å mane til ettertanke.

tende egoistiske drømmen ligger en historie som mange unge
kan kjenne seg igjen i. Om hvordan de to strevde med å komme
inn på boligmarkedet. Om hvordan de i 2010 møtte opp på visning på et eldre hus på Lerstad,
et hus de aldri trodde de skulle
ha råd til. Et hus der banken advarte om at lånet var helt på
smertegrensa, men siden det var
leieboere i første etasje skulle
det gå. Om hvordan de fikk tilslaget, flyttet inn i huset i lutter
glede. Så begynte marerittet.
– Jeg så jo at det var litt å
gjøre. Litt tapet som måtte byttes, noe arbeid på badet. Til
sammen hadde jeg regna med
rundt en og en halv måned, sier
Jan Tore.
Da de skulle fjerne veggen på
badet, begynte de å ane virkelig
uråd.
– Der var det pill råttent. Alt
måtte vekk. Og så bare balla det
på seg.
Overveldet. Rørlegger kom på

FORSKTIG. Rørlegger Bjørnar Meek sier at selv ikke fagfolk vet hva
som skjuler seg bak veggen på badet. Derfor må man forsøke å få
vite mest mulig om huset før man kan anslå kostnadene ved en
oppussing.

besøk og konstaterte at vann og
avløp måtte oppgraderes snarest.
Elektrikeren kunne slå fast at
det elektriske anlegget var overmodent for utskifting.
– Alt kom på en gang. Jeg
sendte en klage til megleren,
men hørte aldri noe mer. Selger
hadde eierskifteforsikring, og
oppe i alt styret med småbarn og
oppussing hadde jeg ikke overskudd til å engasjere advokat.
Jeg ble advart mot at det var en

nærmest umulig og dyr kamp,
sier Jan Tore, som beskriver sin
egen bygningskompetanse slik:
– Sist jeg holdt i en hammer
var vel på sløyden.
Redningen. Jan Tore er leder for

Ålesund NTN taekwon-Do
klubb, der rundt 250 unge trener. Den fikk merke at en ressurs ble borte. Samboeren Irene
er også blant landets aller fremste utøvere i sporten. Men trening ble det ikke tid til, og
økonomien lyste knallrødt.
Hellet ville ha det til at det
satt en håndverker på det
samme MOT-møtet. Malermester Jan Helge Nielsen har engasjert seg for ungdom i Skodje
Trial Klubb, og syntes synd i det
unge paret. Så mye at han spontant reiste seg og sa: «Dette må
vi få ordnet».

Der var det pill
råttent. Alt måtte
vekk. Og så bare
balla det på seg
JAN TORE FURE

Mange får angre. – Det var kanskje et utslag av at jeg har sett
dette alt for ofte. Og det er et
problem som bare vokser etterhvert som boligmarkedet blir
trangere. Unge og uerfarne boligkjøpere ser et hus som ser ok
ut, og kaster seg på uten å spørre
bygningskyndige først. Veldig
mange får angre, sier han.
Den spontane uttalelsen ble
til dugnaden «Blind glede». Rørlegger og elektriker stilte opp,
en tømrermester kom med på
laget. Ikke bare ut fra sitt gode
hjerte, men for å statuere et eksempel.
– Det er forferdelig mange feller å gå i. Det burde vært obligatorisk med en skikkelig teknisk
takst på et hus. Salgstaksten er
nesten ikke verdt noe, og for
unge uerfarne boligkjøpere er
den i verste fall villedende, sier
avdelingssjef for elektroavdelingen i Bravida, Per Magne
Bjerkevoll.
NAF-test huset. Håndverkerne
tror at mange frykter å søke råd
hos profesjonelle fordi det koster for mye. Nå vil de myten til
livs.
– Å spørre koster ingenting.
Jeg skulle ønske mange flere
ringte oss for råd. Etterpå kan

BERGET. Da alt så svart ut for Irene Giskegjerde
Bravida), tømrermester Bjarne Bekvik i Borgund

man eventuelt avtale å bli med
for å ta en kikk. Sammenlikne
det gjerne med å ta en NAF-test
på bilen før du slår til. Et annet
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Stenger inngangen

Sula-pengane la litt på seg

ÅLESUND. Fra torsdag 4. oktober må besøkende til høyblokka
i rådhuset benytte vestinngangen fra Karl Eriksen plass.
Denne endringen skjer fordi
østinngangen til høyblokka skal
rehabiliteres som en del av det
pågående fasadearbeidet.

KRAFTAKSJER. Ved utgangen av august hadde Sula kommune og ordførar Geir
Ove Vegsund (H) 71,6 millionar kroner i kapitalmarknaden. Til då i år hadde dei
gjeve 3,7 millionar kroner i avkastning eller 5,05 prosent. To tredelar av pengane
står via Carnegie og resten i Sparebanken Møre. Knapt 4,8 millionar kroner vart
brukt i august til å lage parkeringsplass ved Langevåg skule. Kommunen hadde
også 10,5 millionar kroner i Nordea likviditet og 12,3 millionar kroner i Skagen
høyrente. Fortenesta der var 508 144 kroner eller 2,27 prosent. Dessutan var
det 62,5 millionar kroner i bankinnskot. Lånegjelda er 543 millionar kroner.

reddet Irene og Jan Tore

ys på voksende problem

e, Jan Tore Fure og deres to barn, dukket det opp et lag av glade håndverkere. Bak f.v. malermester Jan Helge Nielsen i Nielsen & Mele, rørlegger Bjørnar Meek og elektriker Per Magne Bjerkevoll fra
d Bygg, og malermester Renate Fiskergård Øien.

problem er at det går fryktelig
fort i boligmarkedet. Det vet jeg
ikke hvordan man skal komme
til livs, sier Nielsen.

Nå kan paret med sine to barn
snart flytte tilbake i huset, etter
nærmere to måneders dugnad.
Det meste blir nytt, inkludert

bad, stue, rør og elektrisk anlegg.
– Jeg aner ikke hva vi skulle
gjort uten disse. Da hadde vi

vært i skikkelig trøbbel, sier
Irene, som skjønner hvor heldig
hun har vært.
– Kanskje er moralen at det

hjelper å engasjere seg for andre,
sier tobarnsmoren.
BJØRN VATNE
bjorn.vatne@smp.no

