
to tunge markedsaktiviteter for å
bedre situasjonen.

Planbos ferieverden er et kon-
sept hvor man leier ut usolgte fri-
tidsleiligheter, både i Norden og i
Spania. Et nytt avansert nettsted
sørger for å holde orden på bestil-
linger og hva som er tilgjengelig.

I gårsdagens SA skrev vi også
om at Planbo i praksis dumper pri-
sene på sine 300 usolgte boliger.
Den ene delen av rabatten får kun-
dene ved at de får betalt felleskost-
nadene i de 12 første månedene.
Kommunikasjonsdirektør Carsten

Lier sier at det kan dreie seg om
120.000 kroner spart for enkelte
leiligheter.

I tillegg er leilighetene godt prut-
bare, slik at en leilighet til 2,6 mil-
lioner kroner kan bli opp mot
400.000 kroner billigere i kjøps-
pris. En besparelse på totalt
520.000 kroner vil utgjøre hele 20
prosent av 2,6 millioner.

I Sarpsborg har Planbo 37 leilig-
heter hvor prisene nå dumpes.

telefon: 69 11 10 29
e-post: svein.halvorsen@sa.no
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Vårreiser!

Sarpsborg Stopp Tune Tlf: 69140300 - St. Mariesgt. 86 Tlf: 69154738

Twin
55 cm Før 399,- Nå 199,-
65 cm Før 499,- Nå 249,-
75 cm Før 599,- Nå 299,-

Flexi
65 cm   999,- 
75 cm   1099,- 
*Finnes også med 4-hjul i str. 
67/77cm for 1199,-/1299,-.

Utvalget kan variere. Tilbudet gjelder t.o.m 28/2-09 
og så langt beholdningen rekker.

*Finnes også med 2-hjul i str. 
55/61cm for 1749,-/1899,-.

X’ion 4-hjul
55 cm   1749,-
66 cm   2049,- 
78 cm   2199,- 

Halv pris

Torpebaugen 8, Sarpsborg - 69 23 53 00

Vrak bilen før 20. mars
og få full vrakpant ved

levering hos oss.

Ved henting tilbyr vi kr 1.200,-

Elever og lærer ved lin-
jen for bilskade, lakk og
karosseri på Borg
videregående skole, har
flyttet inn i nye lokaler. 

- Vi har fått 600 kvadratmeter å
boltre oss på, sier hovedlærer
Fred-Åge Johansen. Klassen på
13 elever - bare gutter - har der-
med god plass til å reparere og
lakkere biler. 

Linjen, som har elever fra hele
fylket, ble startet opp skoleåret
2007-2008. Fred-Åge Johansen
forteller at verkstedbygningen er
delt i to, og at elevene der kan få
vært gjennom hele prosessen fra
den kollisjonsskadede bilen
kommer inntil den igjen er pen
og kjørbar.

- Vi er heldige og får en del bi-
ler fra Gjensidige. Dessuten har
vi et samarbeid med kommunen,
og utbedrer skader på bilene de
bruker, sier han.

Når elevene ved bilskade, lakk
og karosserilinjen er ferdig med
skolegangen på Borg, er de klare
for å søke lærlingplass. Hoved-
læreren tror de vil få nok å gjøre.

- Bransjen er positiv til dem,
og dessuten ser det vel ut til i øy-
eblikket at det vil bli færre nybi-
ler på veien og behov for flere re-
parasjoner av de eldre bilene,
avslutter han.

69 11 11 42 - MARTE-KARI MELKERUD
marte-kari.melkerud@sa.no

Fornøyd med ny verkstedhall

GOD PLASS: Hovedlærer Fred Åge Johansen (foran) og bak ham medlærer
Knut Johansen gleder seg sammen med elevene ved bilskade, lakk og ka-
rosserilinjen på Borg videregående skole over at den nye verkstedhallen nå
står ferdig. (Foto: Pernille Ulrikke Bøe)

Det høyst uvanlige tyveriet fra
Ragn-Sells bilsanering på Bor-
genhaugen, ble meldt til politiet
onsdag formiddag. 

- De ansatte oppdaget at en
rød Volkswagen golf var for-
svunnet, og det dreier seg altså
om en bil som var innlevert til
skroting. Men den må vel ha
vært i kjørbar stand, humrer
operasjonsleder Paul Horne i
Østfold politidistrikt. 

I forbindelse med tyveriet er
også et bilskilt meldt stjålet. Det
har kjennetegn AD 71383 - og
hvem vet, kanskje henger det nå
på nettopp en rød golf? 

Stjal bil fra 
bilskroten 

Nok en gang har noen
vært på ferde med
spraybokser i Sarps-
borg.

Onsdag ble det oppdaget flere
nye tilfeller av tagging i Sarps-
borg-distriktet. 

- Klokken 10.49 ringte kom-
munens vaktmester og varslet
om tagging på barneskolene
Lande og Kurland, samt Kru-
seløkka ungdomsskole, sier
operasjonsleder Paul Horne i
Østfold politidistrikt til sa.no. 

I forbindelse med taggingen
har det også blitt gjort skade-
verk på tre vinduer. Kommu-
nen gikk i formiddag i gang
med å fjerne sprayen, og politi-
et etterforsker hærverket. 

I løpet av de siste dagene
har en rekke steder vært utsatt
for tagging. Natt til mandag
var taggere på ferde en rekke
steder øst i sentrum. 

- Det er fort gjort å tenke at
det kan ha en sammenheng,
men sikre er vi ikke ennå, sier
Horne. 

69 11 11 18 - CECILIE SOMMER-
MATHIESEN

cecilie.sommer@sa.no

Tre skoler 
tagget ned

tur 
ndom

DYSTRE TALL: Ad-
ministrerende di-
rektør Morten Rii-
ser (høyre) forteller
at han ble tvunget
til å gjøre en eks-
tremt kritisk
gjennomgang av
verdiene i Faktor
Eiendom. Kommu-
nikasjonsdirektør
Carsten Lier kon-
staterer at det ble
blodrøde regn-
skapstall i 2008,
men minus 402
millioner kroner
før skatt. 

årlig
En mulig aksjeemisjon kan hjelpe

Faktor Eiendom med nødvendig li-
kviditet, men vil også definitivt syn-
liggjøre overfor eksisterende aksjo-
nærer hvilket sviende verdifall de
har opplevd. Da duoen Kilebu/Fos-
by reiste landet rundt for å sanke
inn penger til emisjonen, var det
uproblematisk å hente inn noen
hundre millioner kroner. Denne
jobben blir vesentlig tyngre nå i
2009.

For ett år siden hadde Faktor en
kreditt, eller trekkfasilitet i banken,
på 500 millioner kroner. Banken re-
duserte denne til 200 millioner i
høst, noe som ytterligere forsterker
behovet for penger.


