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Forlenget
tillatelse til
uteservering

GJØViK: Egon restaurant har
fått forlenget tillatelse for
uteservering på terrassen på
Fahlstrømsplass.
I mai i 2015 fikk Egon på Gjøvik
tillatelse til oppføring av en
midlertidig terrasse som brukes
til uteservering. Etter dette ble
det gjort en endring av tillatelsen

Onsdag 18. september 2019
for å la terrassen stå over
vinteren til 2016. De har hatt en
forlengelse av tillatelsen fram til
desember i år, og nå har de igjen
fått en forlenget tillatelse, som
varer inntil to år.
På grunn av fremtidige
arbeider på Fahlstrøms plass kan
restauranten bli pålagt å holde
lukket med minimum 8 ukers
varsel. Restauranten har ikke
tillatelse til å henge opp reklame,
skilt eller opplysningsbannere på
terrassen. Terrassen kan heller

ikke bygges ut utover det som
ble godkjent da tillatelsen først
ble gitt i 2015.
Byggesaksseksjonen i Gjøvik
kommune mener at uteserveringen, på bakgrunn av plassering
og utforming, fremstår å være av
midlertidig karakter. Kommunen
mener uteserveringen er
uomtvistelig et populært innslag
i bybildet og de er positive til at
det etableres slike publikumsrettede tiltak.

Oppland arbeiderblad

natO-fly vekket oppsik
GJØViK: OA-lesere tok
kontakt med avisen da det
som tilsynelatende var et
passasjerfly med en
tallerken på toppen fløy
over Gjøvik-regionen. Hva
var dette slags farkost?
Forsvaret har svaret.

eRik BøRResen

erik.borresen@oa.no

Flyet ble observert over Gjøvikregionen ved 15-tiden tirsdag.
En OA-leser lurte på hva slags
fly som fløy over området og
hva det drev med. Talsmann
Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyser at flyet tilhører NATO.
– Det er riktig at dette flyet ser
ut som et vanlig passasjerfly
med en «tallerken» på toppen.
Dette var et overvåkingsfly fra

Steinras ved
Falkentunnelen

SKreiFJella: Et mindre
steinras havnet på fylkesveg
33 i Skreifjella tirsdag morgen.
– Det ligger en del stein i
vegbanen som kommer brått
på. Det er noe redusert
framkommelighet i høyre felt i
retning Minnesund. Entreprenør er varslet og skal rydde,
opplyste politiet i 07.30-tiden.
Operasjonssentralen opplyste
til OA at steinraset gikk rett
nord for Falkentunnelen.

Kjørte av veien
og havnet i hage
raUFOSS: To personer ble
sendt til legevakt for sjekk
etter at en personbil kjørte av
vegen og inn i en hage i
Frydenlundvegen på Raufoss
klokka 17.35 mandag.
– To biler kom fra Øverbyvegen og skulle kjøre inn i
Frydenlundvegen. Det oppsto
en misforståelse som førte til
at begge bilene svingte inn på
vegen samtidig. Sjåføren i den
ene bilen fikk panikk, kjørte av
vegen og havnet i en hage, sier
oppdragsleder Ove Stian
Ovrum til OA.
Ifølge Ovrum ble bilen kjørt
av en kvinnelig fersk sjåfør i
tenåra. Kvinnen er hjemmehørende i distriktet.
I den andre bilen befant det
seg tre personer. Alle fem
framsto tilsynelatende uskadd.
Politiet opplyser at eierne av
hagen tok hendelsen pent.
– De er i dialog med sjåføren
og vedkommende bilen står
registrert på, sier oppdragslederen.

Mistet lappen på
vei ned fra fjellet
etnedal: En bilist kjørte
altfor fort gjennom ei 60–sone
på Etnedalsvegen søndag
ettermiddag og kveld. Politiet
opplyser at 31 bilførere fikk
forenklet forelegg, mens tre
førere fikk førerkortet
beslaglagt i en UP-kontroll.
– Høyeste fart ble målt til
138 kilometer i timen, opplyser
politiet. Alle de tre førerne
som mistet førerkortet, er
bosatt utenfor Gjøvikregionen.

promille-tatt
GJØViK: En kvinne i 30-årene
ble stoppet av politiet i Gjøvik
midt på dagen i går. Hun er
mistenkt for promillekjøring og
ble fremstilt for blodrprøvetaking.

Seks tatt ut i streik
på Felleskjøpet
i StreiK: (f.v)Egil Odenrud, Kjell Smestad og Stig Leirvoll ble tatt ut i streik fra tirsdag morgen.

lena: To butikkansatte, to selgere, en
fagkonsulent og en på
industri ble tatt ut i
streik ved Felleskjøpet på Lena tirsdag.

Henning Raae Fosslien
henning.fosslien@oa.no

Egil Odenrud, Stig Leirvoll og
Kjell Smestad satt første streikevakt utenfor Felleskjøpet sin

butikk på Lena. De tre utgjør
halvparten av de ansatte ved
Felleskjøpet på Lena som er tatt
ut i streik.
– Vi ønsker enkelt og greit å
beholde det vi har, sier Odenrud.
De fikk alle beskjeden om
streik da de sto opp tidlig tirsdag.
– Streiken ble et faktum rundt
klokka 03.00 natt til tirsdag. Da
brøyt forhandlingene sammen,
sier Odenrud.

Det er organisasjonen Negotias medlemmer som er tatt ut i
streik.

Vond timing
Alle de tre skulle ønske de kunne gått som vanlig på jobb.
– Det er ei vond tid å sitte å se
på, selvfølgelig. Det er mye trafikk rundt disse tider, sier
Odenrud og legger til:
– Jeg håper de kommer til
enighet raskt, slik at ikke for
mye tid går fløyten.

Dette er første gang Odenrud,
som jobber på TTR på Felleskjøpet, blir tatt ut i streik.
– Dette er første gangen i løpet av mine 21 år her på Lena,
avslutter Odenrud.

endrer åpningstid
Butikksjef på Felleskjøpet, Peter Lunden, tar streiken med
fatning. To av de ansatte i butikken er tatt ut i streik.
– Det medfører at vi må begrense åpningstiden litt. I ut-

