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DPS på Sjøholt pleier å være
stengt i påsken, men nytt av
året holder også DPS Kristi-
ansund påskestengt. Det er
fem distriktspsykiatriske
senter i helseregionen.

Ifølge Helse Møre og
Romsdal er lav aktivitet
årsaken og man kan utnytte
ressursene bedre, basert på
erfaringer fra Sjøholt. Tidens
Krav skriver på lederplass at
dette er en nedprioritering
av psykisk helse.

HELSE

Stenger DPS også
i Kristiansund

En «Jamis Zenit Comp»-lan-
devegssykkel er stjålet fra
en garasje i Ålesund, opply-
ser operasjonssentralen ved
Sunnmøre politidistrikt på
twitter.

Politiet går nå ut og ber
om tips i saken.

ÅLESUND

Stjal sykkel fra
garasje

SAVNET: Katten «Gnista» satt under panseret på en bil i 7,5
mil. «Gnista» er fortsatt savnet. FOTO: FAMILIEN.

STORDAL

Katten «Gnista» var med
familien Øien til Overøye i
Stordal. Plutselig ble kat-
ten borte og familien
begynte å lete og spørre
naboer om tips.

– Så hørte vi plutselig
«via-via» at katten var
observert i Ålesund. Det
var noen som har hytte
her inne som skulle ut til
byen med bilen på verk-
sted som hadde hatt den

med seg, forteller Tone
Holt Øien. «Gnista» hadde
ifølge bileieren lagt under
panseret da det ble åpnet i
Ålesund. Katten hadde
altså lagt under panseret i
7,5 mil. Bileier skulle da ha
tatt med katten tilbake til
der han kjørte fra og satt
den i en pappeske. Selv om
katten nå er i kjent ter-
reng, skal den fortsatt
være savnet.
TORBJØRN EIDHAMMER
torbjorn.eidhammer@smp.no

Katt under bilpanser

FOLKEMØTE

Hvem bestemmer hvordan
Ålesund skal se ut? Hvordan
bevare jugendstilen og sam-
tidig åpne for nybygg og
utvikling? Dette er spørsmål
Fortidsminneforeningen invi-
terer til debattmøte om.

– Det skjer masse på utbyg-
gingsfronten i Ålesund for tida.
Vi ønsker at flere skal engasjere
seg i debatten om utviklingen av
byen, og ikke minst gi folk flest
en mulighet til å komme til orde
og slik gi rom for flere uavhen-
gige stemmer.

Det sier lederen i Fortidsmin-
neforeningen, Elise Måseidvåg,
om møtet foreningen arrangerer
i samarbeid med Sunnmørspos-
ten. Det skjer på kveldstid ons-
dag 23. april. i auditoriet til
avishuset i Røysegata.

– Til møtet har Fortidsmin-
neforeningen invitert de vi
anser som har mest makt, inn-
flytelse og tyngde i sine uttalel-
ser når ting skal bestemmes.
Politikere, folk fra kommunen
og utbygger kommer slik at
publikum kan få stille dem
spørsmål om deres tenker og
vurderinger når de gjør sine
valg for byen, sier Måseidvåg og
sikter til panelet som består av

ordfører Bjørn Tømmerdal,
plan- og bygningssjef i Ålesund
kommune Ole Andreas Søvik,
politiker Sindre nakken, direk-
tør ved Kulturkvartalet Nils
Anker og prosjektleder for
utbyggingen av Skansekaia,
Albert Aarøe. Sunnmørspostens
redaktør, Hanna Relling Berg,
blir ordstyrer.

Filmvisning. Før publikum og
paneldeltakere får ordet, skal
dokumentarfilmen «Sørlands-
refseren» av filmskaper Pål
Winsents vises. Den handler om
Sørlandsrefseren Erling Okken-
haugs kamp mot bygging av
leilighetsblokker i trehusbebyg-
gelsen i Risør. – Skal folk bry seg
når utbygginger truer stedets
særpreg, eller er det kun et
anliggende for utbyggere, poli-

tikere og byråkrater? Dette er et
av spørsmålene som stilles i fil-
men.

– Vi kommer til å trekke fram
aktuelle eksempel fra Ålesund
også, som Sydsida, Slinningsod-
den, Aksla parkering og jugend-
stilen, sier Elise Måseidvåg og
legger til:

– Ålesund markedsføres som
jugendstilbyen, men siden 2007
har jugendstilbyen stått på lis-
ten over de fem mest trua kul-
turminnene i Norge. Vi
etterlyser er klarere plan for
hvordan jugendstilen skal tas
vare på, sier lederen i fortids-
minneforeningen som håper
møtet samler mye folk, og at det
blir en god debatt om Ålesunds
framtid.
SOLFRID VARTDAL
solfrid.vartdal@smp.no

Utvikling av Ålesund
opp til debatt

ÅLESUND: Hvordan ta vare på jugendstilen og samtidig legge til rette
for utvikling av Ålesund? Dette og flere spørsmål knyttet til byutvikling
inviteres byens befolkning til å debattere like over påske. FOTO: STAALE
WATTØ

Nordgående hurtigrute i dag er «Nordkapp». På sør er «Finn-
marken». Søndag er nordgående innstilt og «Polarlys» på
sør. Mandag er sørgående «Vesterålen» og «Polarlys» på
nord.
Skutvika: «Rita», Bremerhaven–Hamburg, «Berta», Holla–
Hamburg. «ECL Commander», fra Rotterdam.
Flatholmen: «Tananger», Hammerfest–Hirtshals. «Nordvær»,
Kirkenes–Eemshaven. «Nordvåg», Tromsø–Swinoujscie.
«Nordkinn», Eemshaven–Kirkenes.

Bunkeroil: «Troma», Trondheim – Slagentangen
Søndag, Skutvika: «Samba», Hamburg -Hamburg.
Larsgården: «Birgitte Knutsen», fra Slagentangen.

HAVNA

Rundskue
Tips oss: 95 400 400 rundskue@smp.no
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VOLD

Mannen ble pågrepet natt til
onsdag og det skjedde under
en akutt hendelse på nat-
tetid, ifølge bistandsadvokat
Inger Marie Sperre.

– Nå må politiet få anledning til
å etterforske saken, og de pårø-
rende må få ro til å håndtere
påkjenningen dette er for dem,
sier bistandsadvokat Inger
Marie Sperre langfredag. Etter
det Sunnmørsposten erfarer er
det en prest på Nordvestlandet
som er pågrepet.

– Akutt hendelse. Presten skal
ha blitt pågrepet natt til onsdag.

– Pågripelsen skjedde under
en akutt hendelse på nattetid,
opplyser Sperre. Hun vil ikke gå
inn på flere detaljer i saken, før
politiet har etterforsket videre.

Prestens forsvarer, John M.

Hammervoll, er ikke enig i
beskrivelsen fra Sperre.

– Min klient har ikke opplevd
hendelsen som akutt, men jeg
oppfatter politiet slik at det er
anmeldt ett påstått enkeltstå-
ende forhold, sier Hammervoll.

Nære relasjoner. Mannen er
siktet for brudd på straffelovens
paragraf 219, som omhandler
vold og trusler i nære relasjoner.
Mannen fremstilles for vare-
tektsfengsling i Sunnmøre ting-
rett i dag. Politiet vil be om to
ukers fengsling med brev- og
besøkskontroll, opplyser politi-
advokat Mathias Häber i Sunn-
møre politidistrikt til NTB.
Mannen har samtykket til
fengsling i to uker, «av hensyn
til sin familie og for at politiet
skal få tid til å belyse saken»,
sier forsvarer John M. Ham-
mervoll til Aftenposten.

– Det jeg kan si nå er at han
ikke vet hva det er som gjør at

politiet agerer som de gjør. Han
antar at dette skyldes påstander
fra noen som ønsker å skade
ham, og han vil bidra på alle
måter til at fakta kommer klart
fram. Naturlig nok er han fryk-
telig lei seg for å være i en situa-
sjon som dette, skriver
Hammervoll i en e-post til
Sunnmørsposten. Forsvareren
har ikke fått oversendt alle
detaljene i saken. – Politiet har
valgt å gå til pågripelse nå i pås-
ken. På grunn av politiets kapa-
sitet i påsken har jeg som
forsvarer kun fått tilgang til et
svært begrenset materiale. Det
er derfor vanskelig for meg å si
stort mer om saken enn dette,
skriver Hammervoll.

Prosten i distriktet der man-
nen er ansatt er informert om
saken, men vil ikke si mer enn at
det er en forferdelig trist sak.
TORBJØRN EIDHAMMER
torbjorn.eidhammer@smp.no

Prest pågrepet
for familievold


