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Av Karianne Foss

karianne.foss@rb.no
63 80 48 71

OSLO: I går ble de to kjøretøyene som
skal delta i verdens største miljøbilløp
i Tyskland, det såkalte Shell Eco-ma-
rathon, avduket. Elever fra Norges
teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet i Trondheim og Høgskolen i Øst-
fold troppet stolt opp på Aker Brygge
for å vise fram sine egenproduserte
økobiler.

– Vi har mål om å komme til topps,
sier Einar Brende (25) fra Holt-Vest-
vollen. Han er presse- og sponsoran-
svarlig for sin gruppe, Polar Bear De-
sign, fra HIØ. 7. mai starter konkur-
ransen, der målet er å kjøre lengst
mulig på minst mulig drivstoff. På
tirsdag var det ingen ringere enn olje-
og energiminister Terje Riis-Johan-
sen som avduket bilene.

– Vi tenkte ikke akkurat på dette da
vi satt med tegningene, og neste uke
reiser vi, sier den stolte bilbyggeren.

Viser fram gliset 

NORGES HÅP: – En stor mann
i en liten bil, spøker 25-åring-
en. Kjøretøyet, som har fått
navnet Frost, veier 100 kilo.
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Av Elisabeth Lunder

elisabeth.lunder@rb.no 
63 97 96 08

EIDSVOLL: Utbyggingen i
Sørbygda skal begrenses til
1.100 boliger i løpet av de nær-
meste seks årene, med 300 det
første året. Det har et enstem-
mig Eidsvoll kommunestyre
bestemt.

Dermed har vekstskeptiker-
ne i posisjonen vunnet full sei-
er over veksivrige Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og deler av Eidsvoll
Demokratiske bygdeliste. I
dragkampen i kommunestyret
tirsdag kveld spilte Hans Arvid
Øberg (EDB) jokerens rolle, da
han gikk inn for posisjonens
forslag om vekstbegrensning,
til tross for sin personlige hang
til frie tøyler.

Pest og kolera
Samtidig lot opposisjonsparti-
ene seg finte ut av ordfører Ter-

je Teslo, da han stokket avstem-
mingen slik at opposisjonens
forslag falt, slik at de vekstivri-
ge partiene deretter måtte vel-
ge mellom pest eller kolera:
Rådmannens forslag om å be-
grense veksten etter skolekapa-
siteten - eller posisjonen (Sp,
SV, Ap og EDB) sitt forslag om
1.100 boliger fordelt med 30 pro-
sent per år. Det betyr 300 første
året, og synkende ned til 50-60
det sjette året, 2015.

– Kuvending
– Dette er ei fenomenal kuven-
ding fra Hans Arvid Øbergs si-
de, sier Jørund Lægland (H).

– Det er hyggelig at Øberg er i
stand til å gjøre kollbøtte, men
ikke i en sak som denne, mener
Finn Terje Tønnessen (Frp).

– Jeg er personlig enig med
Høyre, men EDB velger å gå
med posisjonen for noe tallbe-
grensning, og håper å få dette
til så romslig som mulig, sier
Øberg.

Enighet om 1100 hus

JOKEREN: Hans Arvid Øberg (i forgrunnen) overrasket ved å gå
inn for vekstbegrensninger i Sør-bygda, noe varaordfører Bjørn
Erik Hjorth bifaller. Dermed kan veksten bli begrenset til bare 1100
boliger innen 2015. FOTO: ELISABETH LUNDERkjørte forbi

kjøre opp på nytt.
– Jeg var veldig nervøs, men nå

er jeg utrolig lettet, sier Stine Slet-
vold med et bredt glis om munnen.

Sensor, som for anledningen var
leid inn fra Oslo, hadde ikke noe
negativt å si om Stine Sletvolds
kjøring.

Seksjonsleder Bente Skjetne ved
Lillestrøm trafikkstasjon forklarer
valget av Oslo-sensor med at de had-
de behov for ytterligere hjelp i går.

– Når en sak blir omtalt i medi-
ene på den måten, gjør det noe med
dem som er involvert. Derfor valg-
te vi å hente inn en sensor utenfra.
Jeg er veldig glad på kandidatens

vegne, og hun hadde en helt annen
førerprøve nå enn da hun strøk, si-
er Skjetne.

JUBEL: Stine Sletvold var strå-
lende fornøyd etter at hun i går
fikk bestått på førerprøven.
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Av Alexander Gjermundshaug

alexander.gjermundshaug@rb.no
63 80 48 53

SØRUM: I gårsdagens Brenn-
punkt på NRK 1 kom det fram
opplysninger om et hittil ukjent
brev som skal være sendt til bå-
de politi, advokater og slektning-
er av Per og Veronica Orderud.

I brevet – som er skrevet på
dårlig norsk – tar en organisa-
sjon på seg skylden for drapene
på Orderud gård, og påstår at
Per Orderud er uskyldig.

Aktor i Orderud-saken, stats-
advokat Olav Helge Thue, som
personlig blir truet i brevet,
kunne ikke svare på om han tid-
ligere har blitt forelagt brevet.
Han kunne heller ikke svare på
om informasjonen og påstan-
dene i brevet er etterforsket av
politiet på Romerike.

– Innholdet er av en slik ka-
rakter at det burde ha blitt for-
midlet til meg. Jeg tror politiet
har etterforsket innholdet, men
har ikke lyktes å få dette av-
klart, sa Thue til Brennpunkt.

I gårsdagens program ble det
stilt spørsmål ved politiets ar-
beid i forbindelse med Orderud-
saken, og det ble pekt på at poli-
tiet altfor tidlig låste seg til
gårdskonflikten. I programmet
ble det også fokusert mye på en
mulig kobling mellom trippel-

drapet på Orderud gård og Koso-
vokonflikten på slutten av 1990-
tallet. Tidligere forsvarsminis-
ter Dag Jostein Fjærvold bekref-
tet i programmet at forsvarsde-
partementet mottok flere trusler
i forkant av drapene i pinsen
1999. Ifølge Fjærvold var det
blant annet Anne Orderud
Paust som håndterte truslene.

– Saken i sin helhet er trolig
uavklart, var den tidligere for-
svarsministerens dom om Orde-
rud-saken.

Politiet på Romerike takket
nei til å kommentere saken til
Brennpunkt.

ORDERUD-AKTOR: Statsadvo-
kat Olav Helge Thue. 

Uklart om tilståelses-
brev ble undersøkt


