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TINGRETTEN: Saka kommer opp for tingretten i desember.

ARKIVFOTO: PER-KRISTIAN BRATTENG

Tiltalt for innførsel
og salg av narkotika
En mann i 30-åra fra
Rauma er tiltalt for innførsel og salg av dopingmidler og narkotika.
Ifølge tiltalebeslutningen mener påtalemyndigheten at han
i november 2018 og januar
2019 innførte testosteron og
nandrolone fra Kina. Stoffene
går under kategorien dopingmidler. Han er også tiltalt for å
ha solgt stoffene til person i
Oslo. Begge tiltalepunktene

handler om brudd på straffelovens §234, første ledd; for
ulovlig å ha innført dopingmiddel. Strafferamma er fengsel inntil to år.
Den andre delen av tiltalebeslutningen handler om innførsel og salg av narkotika og
rammes av straffelovens §231,
første ledd; for ulovlig å ha
innført, tilvirket og overdratt
narkotika. Påtalemyndigheten
mener han i januar og februar
2019 innførte én liter GHB fra
Kina, at han tilvirket tre liter

av forsendelsen og at solgte
dette videre med en fortjeneste på 8.000 kroner.
Han er tiltalt for et annet tilfelle av innførsel av narkotika;
av 1,5 liter GHB fra Kina i februar 2019.
Saka kommer opp for Romsdal tingrett 17. desember. Mannen forsvares av advokat Roy
Peder Kulblik, mens aktor er
politiadvokat Kristin Stokke.
PER-KRISTIAN BRATTENG
pk@andalsnes-avis.no
telefon: 916 14 012

STREIKER: 352 ansatte i Felleskjøpet Agri gikk ut i streik tirsdag
morgen
FOTO: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

352 ansatte ut i streik
352 ansatte i Felleskjøpet
Agri streiker, og Negotia
sier streikeviljen er god.
YS-forbundet Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri gikk
tirsdag morgen ut i streik etter
at de ikke fikk innvilget kravet
om å få beholde rettigheter de
allerede har, når Felleskjøpet
Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO Mat og
Drikke.
– Streikeviljen er god, sier Nina

NYHET!

Harbo fra Negotia ifølge Klassekampen, og sier det er umulig å
spå hvor lang streiken kan bli.
Leder Christian Bjørnstad i
Norsvin i Østfold sier at husdyrprodusentene er bekymret for
om det vil være nok kraftfôr
tilgjengelig under streiken.
– Får man ikke tak i fôr, begynner alternativene å bli få.
Når kapasiteten blir redusert,
så blir vi bekymret for det. Det
vil ikke gå mange dager før vi
merker dette, sier han til NRK.
NTB

I samarbeid med Arctic
Trucks har vi utviklet en helt
ny modell - NORTH33.
En eksklusiv modell i kun 100
nummererte eksemplarer.
NORTH33 er basert på
populære AT33 med
Premiumpakke og kommer
i tillegg med frontbøyle,
spesialdesignet skjermbreddere, doble rør i veltebøyle, plantrekk og mye mer.
Ta kontakt med oss idag
for et tilbud!
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LEASING

2 990 2.990,-
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maxrun
maxrun

Høyt standard utstyrsnivå. frontbøyle, spesialdesignet skjermbreddere, dob
ble rør i vellteb
bøylle, pllantrek
kk og mye mer

*Leievilkår: 3 års leie/45.000km, forskuddsleie på Kr 60.000. I tilleggg komm
mer frakt, termingebyr med Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.
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RIMELIGERE
HØYERE LASTEEVNE
3,5 TONN HENGERVEKT
LAVERE EIERKOSTNADER
OG ENDA MER UTSTYR
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VELG MELLOM PICK-UP, BLACK EDITION, TROOPER, MAGNUM, OG ARCTIC TRUCK

PREMIUMPAKKE Verdi 57.500,- NÅ KUN 20.000,- SPAR 37.500,-

18” aluminiumsfelger - LED-lys foran og bak - Automatisk klimaanlegg - Stigtrinn - Alarm
Premium skinnseter og dørpaneler - El.innstilling av førerstol - USB-kontakt - 8 høyttalere
Nøkkelfritt system - Bakkestartassistent - Hill descent control - Tectyl understellsbehandling
Rattbetjent DAB+-radio, navigasjon, ryggekamera og bluetooth fra Alpine med 8” touch-skjerm
Pick-u
up

Black Edition

Trooper

Magnum

Arctic Truck 35

Arctic Truck 33
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Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

