
Med olje- og energimi-
nister Terje Riis-Johan-
sen som tilskuer ble
miljøbilen Frost avdu-
ket i Oslo i går.

Bilen til studentene ved linjen in-
dustriell design ved Høgskolen i
Østfold (HiØ) skal på lang sikt
bidra til at ministeren kan pumpe
opp mindre olje fra Nordsjøen.

– Folk vil flytte på seg, og det
må vi gjøre på en mer klima- og
miljøvennlig måte, sa Riis-Johan-
sen under den formelle avduking-
en av miljøbilen.

Økonomirace
Bilen til studentene fra Sarpsborg
skal om knappe to uker delta i
økonomibilløpet Shell Eco-ma-
rathon i Tyskland.

– Vi håper både å komme
lengst per liter og vinne design-
prisen, sier Stig Holøs, én av stu-
dentene som er med i
bilprosjektet «Polar Bear De-
sign».

Det er femte gang HiØ deltar i
økonomibilløpet, og erfarings-
messig er designstudentene flin-
kere med nettopp design enn
drivstoffgjerrighet.

Klar for offentlig vei
Frost er laget for å tilfredsstille
standardene som kreves for å få
godkjent bilen til bruk i ordinær
trafikk. Og i tillegg til å være mil-
jøvennlig, har studentene hentet
inspirasjon fra Italia i det sportsli-
ge designet.
– Gjennom å lage en bil som ikke

ser ut som et såpestykke, ønsker
vi å appellere til mange med vår
bil, sier Holøs.

Går på bioetanol
HiØ er ikke alene om å for-

svare de norske fargene under

Shell Eco-marathon, også Norges
teknisk vitenskapelige universitet
(NTNU) i Trondheim deltar. Øst-
fold-bilen stiller til start med en
motor som går på bioetanol,
mens trønderne har hydrogen på
tanken.

Godt over 200 lag fra over 20
land deltar under økonomibillø-
pet på EuroSpeedway-banen
utenfor Dresden 7. - 9. mai.
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Liv Heidi Lundestad
Negarden (38) har sagt
opp stillingen som daglig
leder for legevakten i
Sarpsborg.

Hun får dermed bare seks måne-
der i stillingen.

– Jeg har sagt opp av familiære
årsaker. Jeg flytter til Vinje i Tele-
mark, hvor min mann er fra og
hvor vi skal overta familiegården,
opplyser Negarden.

Hun beskriver det halve året
som legevaktsleder som tøft og
lærerikt.

– Det blir trist å slutte, fastslår
hun.

Negarden har bare en måneds
oppsigelsestid, og starter allerede
i ny jobb i Telemark 1. juni. 

Da skal hun igjen jobbe på sy-
kehus, hvor hun har lang arbeids-
erfaring fra tidligere. Hun har
blant annet jobbet som sykepleier
på lungeavdelingen i Sykehuset
Østfold i flere år.

Søker etter ny leder
Stillingen som daglig leder for le-
gevakten vil snart bli lyst ut, in-
formerer helsesjef Øivind Werner
Johansen. Han håper at stillingen
raskt vil bli besatt, men at det vil
bli umulig å ha en permanent er-
statter på plass allerede til 1. juni.

– Det vil nødvendigvis ta noe
tid. Derfor vil Heidi Brodal, som
er stedfortredende leder i dag, bli
konstituert i stillingen til en ny
leder er på plass, sier Johansen til
SA.
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Slutter som leder
for legevakten

Både Sykehuset Øst-
fold og Sarpsborg kom-
mune har planene
klare dersom det skulle
bli påvist svineinfluen-
sa i Norge.

– Det er de sentrale myndig-
heter som har det overordnede
ansvaret. Men vi er beredt og
følger utviklingen nøye, forsik-
rer helsesjef Øivind Werner Jo-
hansen.

Kommunen har fått masse in-
formasjon fra Folkehelseinsti-
tuttet, som blant annet
inneholder råd til kommune-

helsetjenesten og spesialisthel-
setjenesten hvordan pasienter
med influensalignende sykdom
skal behandles. Det gjelder da
foreløpig spesielt pasienter som
har vært på reise til de landene
hvor svineinfluensa-tilfeller er
bekreftet.

– Vi har sendt denne infor-
masjonen videre til alle lege-

kontorene, helsesøstrene, smit-
tevernkontoret og legevakten,
slik at alle vet hvordan de skal
håndtere et mulig svineinfluen-
sa-tilfelle her i kommunen, opp-
lyser helsesjefen.

Følger Helse Sør-Øst
Sykehuset Østfold har også

en beredskapsplan klar, forsik-

rer konstituert administrerende
direktør, Irene Dahl Andersen.

– Vi følger retningslinjer fra
Helse Sør-Øst, og er observante
på alle nye meldinger som kom-
mer fra Folkehelseinstituttet,
kommenterer Dahl Andersen.
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Er beredt på svineinfluensa

Frelsesarmeens korps
i Sarpsborg fyller 120
år 1. mai. Det skal
markeres.

Jubileumsfeiringen starter med
koralspilling utenfor Sarpsborg
kirke. Deretter deltakelse i
gudstjenesten. 

Om kvelden blir det jubi-
leumstilstelning i Frelsesarme-

ens hovedkvarter i St. Mariega-
te. Blant gjestene er ordfører Jan
Engsmyr. I tillegg kommer ma-
jorene Britt- og Jan Øystein
Knedal fra Frelsesarmeen sen-
tralt. Alle korpsets medlemmer
er invitert. Det samme gjelder
også for Sarpsborg-korpsets tid-
ligere offiserer. Feiringen kom-
mer også til å bestå av mye sang
og musikk fra korpsets eget kor
og musikkorps. Blant annet blir
det fellessang av en sang av

Ragnhild Aakerman, som var
medlem i armeen i Sarpsborg.

Frelsesarmeen i Sarpsborg
ble stiftet 1. mai 1889 i skoma-
ker Eriksens lokaler på Reier-
smoen. Korpsets første leder var
kaptein Elise Vinje. I dag ledes
korpset av majorene og ektepa-
ret Hildur-Karin og Steinar
Halnes.
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Frelsesarmeen 120 år på 1. mai

● MILJØBILEN FROST

Karosseri: Epoksyarmert kar-
bonfiber
Farge: Glacier Frost Mica
Ruter: Lexan (Polycarbonat)
Drivstoff: Ethanol (E100)
Lengde/Bredde/Høyde:
2980/ 1300/1010mm
Estimert totalvekt: 102 kg
Annet: Bilen er designet av
studenter ved Høgskolen i
Østfold, linje for industriell
design. Bilstudentenes «eksa-
men» er deltakelse i økono-
mibilløpet Shell
Eco-marathon i Tyskland 7. –
9. mai i år.

ØKO-BIL: Dette er de åtte studentene fra HiØ som har jobbet med mijlraceren Frost:  Einar Mjanger Brenne, Chris-
tian Nesset Dimmen, Steinar Holøs, Ole Fjelltveit, Gunhild Günther Andreassen, Silje Holberg Bakken, Kaiwan Ha-
sani og Linn S. Waatvik. I går ble bilen avduket i Oslo. (Foto: Privat) 

Viste fram Frost til minister’n
Vil vinne designpris med miljøbil


