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En Hvaler-mann sto denne
uken tiltalt for å ha mishandlet
sin samboer på det groveste –
blant annet ved å ta en plast-
pose rundt hodet hennes.
Av Victoria Kvalvik
victoria.kvalvik@f-b.no – m: 95795581

Mishandlingstilfellet fant sted på en
adresse i Oslo i november i fjor.

I går ble saken behandlet i Fredrik-
stad tingrett.

Slo, bet og rev av hår
Hvaler-mannen skal ha slått henne
gjentatte ganger – både på kroppen og i
ansiktet – med knyttet hånd.

Ifølge tiltalebeslutningen tok han
også kvelertak på henne flere ganger,
og tredde også en plastpose over hodet
hennes slik at hun ikke fikk luft.

Mannen rev også av henne hårdotter
fra hodet. I tillegg bet han henne flere
steder på kroppen.

Mishandlingen skal ha ført til at
kvinnen besvimte flere ganger.

Hun fikk videre flere sår på kroppen
og i ansiktet, og måtte sy to sting i det
ene øyenlokket.

Stjal kredittkort
Voldelighetene resulterte i at den unge
kvinnen ble sykemeldt i en hel måned
etterpå.

Formelt er mannen tiltalt for å
«under særdeles skjerpende omsten-

digheter, å ha skadet en annen på lege-
me eller helbred, eller hensatt noen i av-
makt, bevisstløshet eller lignende til-
stand...»

En del av tiltalen gikk også ut på at
han stjal et kredittkort og benyttet det
urettmessig.

Dette skjedde under en fergetur med
Color Viking mellom Strömstad og
Sandefjord.

Mannen som ble frarøvet kredittkor-
tet fikk det også sperret – men dette

hindret likevel ikke uautorisert bruk:
Senere benyttet nemlig Hvaler-man-

nen kortet til å handle for – på et ute-
sted på Hvaler:

Ved en enkeltanledning  på Vertshu-
set Skjærhalden forledet han nemlig
personalet til å utlevere ham drikkeva-
rer for hele 2.000 kroner ved å fremlegge
det stjålne kredittkortet.kjøpe drikke-
varer for – til den nette sum av 1.900 kro-
ner – ved Vertshuset Skjærhalden.

Mishandlet i svime

Tiltalebeslutning, Fredrikstad tingrett

«Han tok kvelertak på henne flere ganger,
og holdt en plastpose over hodet hennes.»

Høgskolen i Østfold er, sam-
men med NTNU i Trondheim,
de to norske deltagerne i
den internasjonale konkur-
ransen Shell Eco-marathon i
Tyskland i mai. Nå er øst-
foldbilen presentert i Oslo.
Av Gunnar Steen Iversen
gunnar.steen.iversen@f-b.no – m: 95222616

Klokken 14.00 i dag presente-
res begge bilene av olje- og
energiminister Terje Riis-Jo-

hansen på Aker Brygge.
Det er ikke første gangen av

studentene ved HIØ i Sarps-
borg utmerker seg med sine
miljøbiler.

Denne gangen skal bilene
konkurrere på EuroSpeedway
Lausitzbanen i Tysland.

Østfoldbilen har fått navnet
«Frost» og studentene håper at
de greier å kjøre lengst mulig
på en liter bensin.

Samtidig håper de at bilen
scorer høyt på sin design.

Bilen fra NTNU i Trondheim
med navner «DNV Fuel Figh-
ter» går på hydrogen og de hå-
per at man skal kunne kjøre
1000 kilometer på en liter driv-
stoff. Det er i så fall verdensre-
kord.

Østfolds miljø-bil presentert

SPORTSBILEN «FROST» Dette
er Østfoldstudentenes prestisje-
bil.

FLIS
LIM

20 KG

Megafix 20 kg.sementbasert lim for kera-miske fliser, klinker, skifer, 
mosaikk, marmor og tegl på 
gulv og vegg, inne og ute169,90

pr.
sekk 199,9

0

Conboard VR
armerte baderomsplater 

i størrelse 600x2500 mm, 

tykkelser fra 12 til 20 mm.

Fra utrolige:
MARKEDETSLAVESTE PRIS

 AVRETTINGS
MASSE
25 KG

Blancotidløs hvit veggflis, finnes i både matt & blank over-flate, str 30x60 cm. NÅ:99,
90
pr.m2

Uniplan 25 kg.
fiberarmert, selvutjevnende 

sparkelmasse for oppretting 

av gulv, samt rehabilitering.

Tykkelser 10 - 50 mm.

119,9
0

pr.
sekk

pr.stk

MAX 100 STK PR. KUNDE

3,
90

Glassbyggestein 

Blank 19x19x8 cm

pr.stk

Grå-sort skifernaturskifer med en flott overflate struktur. Str 30x30 cm. NÅ KUN:

99,
90
pr.m2

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 16. mai eller så langt lageret rekker

KOM INNOM VÅR FLOTTE BUTIKK
I SVANEVEIEN 2, VED ØSTFOLD HALLENE

MAN–FRE:

10.00–18.00

LØRDAG:

10.00–15.00

TLF: 69 34 78 00

Eivissa Oscurogjennomfarget porselensflis med en matt, slett overflate.Inne & ute, i str 30x60 cm.NÅ TIL HELT UTROLIGE:

99,
90

pr.m2

UTROLIG
PRIS!!

KAMPANJEDAGER


