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Oppførte seg truende mot politi – fikk megabot
Politiet fant seg ikke i
oppførselen til den 42
år gamle mannen.
Kirsti Kringstad 97 03 48 62
kk@an.no

BODØ: Natt til lørdag 15. februar
løp en mann ut i veien foran en
uniformert politibil som var i
ferd med å kjøre ut av utrykningsgarasjen i politihuset i Bodø.
Mannen løp mot bilen med armene over hodet, slik at de to politibetjentene i bilen oppfattet at

han skulle gjøre utfall mot bilen.
De så seg nødt til å bringe ham
i arrest. Da satte han seg for øvrig
til motverge. Han prøvde å komme seg unna ved å låse hendene
under kroppen slik at politibetjentene ikke fikk kontroll på
ham. Da de skulle ta av ham

håndjernene, måtte ytterligere én
politibetjent bistå fordi mannen
knyttet hendene hardt på ryggen.
Nå har han fått bot for å hindre
en offentlig tjenestemann i den
lovlige utførelse av tjenesten. Boten er på 10.000 kroner, subsidiert 20 dager i fengsel.

Vil utvikle flere byrom
Faksimile. AN 26. april 2014.

Arkitekt Lorents
Urgård vil ha større
debatt om byutviklingen i Bodø, og
særlig om hva som
kan gjøres for å
utvikle flere byrom.
Vidar Berg 48 26 72 07
vb@an.no

BODØ: I lørdagsavisa gikk Erling
Okkenhaug i Allgrønn, forum for
humanøkologi, ut og kritiserte
Bodø som by. Det gjorde han
blant annet ved å hevde at av 22
byer han har vært i er Bodø den
absolutt verste – arkitektonisk.

Mange kvaliteter. Det er en påstand Lorents Urgård i arkitektfirmaet Gnist i Bodø bare er delvis
enig i.
– Alle må ha lov til å ha sin mening om byutvikling, og jeg må si
meg enig i Okkenhaug som etterlyser et større engasjement blant Viktig byrom. Arkitekt Lorents Urgård vil at Bodøs mange byrom skal få et innhold som innbyr til større bruk, blant annet på Hundholmen
byens befolkning når det gjelder plass.
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