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Bilbatteri i veien
GRAN: Et bilbatteri hadde
havnet i en skarp sving i
veibanen på Nordre Ålsvegen i Gran torsdag kveld.
Bilisten som meldte fra om
batteriet fjernet det fra veibanen, og vegtrafikksentralen tar hånd om batteriet og
batterisyre fredag, opplyser
politiet. Batteriet ble oppdaget 22.51.

Rådyr skadet
HUNNDALEN: Et rådyr ble
påkjørt av en bil på Riksvei 33 i Hunndalen torsdag
kveld. Rådyret ble skadet i
sammenstøtet, men døde
ikke, melder politiet. Fallviltgruppa er varslet om
hendelsen som skjedde i
23.40-tida.

Bjeffende hund
GJØVIK: En hund på Gjøvik
sto ute og bjeffet så mye at
naboer ikke fikk sove natt
til fredag, opplyser politiet.
Hundeeier ble kontaktet
og tok inn hunden klokken
00.40.

Forsøkte
å starte bil
RAUFOSS: En beruset mann
satte seg inn i en ulåst bil og
forsøkte å starte den med
en husnøkkel på Raufoss
natt til fredag. Mannen var
ikke i stand til å ta hånd om
seg selv, og vedkommende
spyttet og sparket etter en
polititjenestemann, opplyser
politiet. Mannen i slutten av
20-åra fra distriktet ble satt
i arresten, og vil bli anmeldt
for hendelsen. Mannen ble
påtruffet av politiet like over
01.00.
N RIGMOR SUNDE
fra Skreia har fått tillatelse
av Østre Toten kommune til
å sette opp et tilbygg med
bad på huset sitt.
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Bedrer helsa ved Dødehavet
GJØVIK : Etter et

opphold ved
Dødehavsklinikken
er avdelingssjef Liv
Thorsen ved Læringsog mestringssenteret
i Sykehuset Innlandet
overbevist om at
stedet gir kronikere
bedre helse og
livskvalitet.
Kristin Stavik Moshagen

– Det finnes mye seriøs forskning
som viser til gode resultater av klimabehandlingen ved Dødehavsklinikken, sier Liv Thorsen.
Dødehavsklinkken er et rehabiliteringssted for personer med
kronisk sykdom. Klimaet ved Dødehavet er ifølge Thorsen svært
gunstig for personer med for eksempel revmatiske lidelser, hudsykdommer, artrose, osteoporose,
astma og kols.

Godt klima

– Målgruppen er personer med
muskel- og skjelettlidelser, men
pasienter med for eksempel fibromyalgi, ME og MS har også gjennomført rehabiliteringsprogrammet med godt resultat, sier hun.
Ved en tilfeldighet fikk Thorsen
høre om Dødehavsklinikken i Israel. Etter å ha undersøkt om stedet, søkte Thorsen om å få jobbe
ved klinikken i tre måneder. Klinikken ligger ved den sørlige delen
av Dødehavet, og den norske delen av klinikken er en del av DMZ
Medical Rehabilitation Center. Hit
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Stjal lommeboka til 87-åring
JEVNAKER: To tyver avledet mannen med et kart og stakk av
med lommeboka
En 87 år gammel mann ble rundt klokka 12.45 fredag utsatt
fra et frekt tyveri. Mannen var ute på tur med rullatoren sin. Like
ved den gamle jernbanestasjonen på Jevnaker stoppet det en bil
ved siden av ham. I bilen satt det to menn som spurte den gamle
mannen om veien til Hamar. De to tok fram et kart, og mannen
forsøkte å vise dem hvor Hamar var på kartet. Mens mannen var
distrahert av kartet, nasket en av mennene til seg 87-åringens lommebok, før de to kjørte av gårde. I lommeboka lå det et par tusen
kroner og et bankkort.

Utforkjøring
HUNNDALEN: En bil havnet i grøfta i Hunndalen torsdag kveld.
Ingen personer kom til skade i utforkjøringen, men føreren er
mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, melder politiet. Mannen i
midten av 20-årene ble brakt inn for blodprøve, og politiet beslagla
førerkortet hans og anmeldte ham. Dette skjedde klokken 22.21.

Plagsom gullselger
ROA: En pågående gullselger henvendte seg til bilister på bomstasjonen ved Roa fredag ettermiddag.
Mange likte ikke framgangsmåten til mannen med østeuropeisk
utseende, og henvendte seg til politiet.

SALT: Dødehavet har ti ganger høyere saltinnhold enn i vanlig sjøvann. Lufta i området har høyt innhold av brom og oksygen som virker
legende på mange kroniske sykdommer.
FOTO: PRIVAT

kommer pasienter fra en rekke europeiske land. Den norske klinikken har snart eksistert i fem år, og
den ble etablert av psykiater og
overlege Elisabeth Dramsdahl.
Hun kommer til Brumunddal
mandag for å informere fagfolk og
andre interesserte om klinikken og
resultatene etter at 700 pasienter
fra Norge har vært der.
– Dødehavet ligger 420 meter
under havoverflata. Det er klimaforholdene som gir den gode helseeffekten med sollys, D-vitamin,
mineralsalter, mud, luft med magnesium og brom og et høyt barometertrykk som virker positivt på
ulike helseproblemer. Brom er for
eksempel naturens valium, og du
merker at de blir avslappet når du
oppholder deg ved Dødehavet, sier
Thorsen.

Bedre livskvalitet

Klinikken har et flerfaglig program,
og pasientene følges opp av leger,
sykepleiere og fysioterapeuter. Pasientene deltar på en rekke medisinske behandlinger i spa-avdelin-

gen og ulike trimaktiviteter både
på land og i vann. I tillegg er det
fokus på hvordan pasientene skal
kunne leve med sykdommen.
– Personer med en kronisk sykdom
blir ikke friske, men de opplever
smertelindring, bedre bevegelighet
og bedre livskvalitet. Enkelte pasienter har merket effekt av oppholdet der opp mot ett år etter at de
har reist hjem, sier Thorsen.
Pasienter med en kronisk sykdom som ønsker å reise til klinikken, må søke via fastlege, og de må
regne med en kostnad på nærmere
30.000 kroner for et tre ukers behandlingsopphold. Mange har ikke
råd til å betale dette, og Liv Thorsen mener rehabiliteringsstedet bør
godkjennes av norske myndigheter
slik at pasientene kan få refundert
deler av utgiftene.
– Jeg tok kontakt med statssekretær Rigmor Aaserud hos helseministeren. Svaret fra Helsedepartementet er at det er Helse Sør-Øst
som må godkjenne dette, og det
jobbes videre med dette, opplyser
Thorsen.

Stjal aluminiumsfelger
GJØVIK: Fire femaksede aluminiumsfelger ble meldt stjålet fra en
bolig i Sørbyen i Gjøvik fredag formiddag.

Crosser borttatt
BRANDBU: En uregistrert blågul Crosser av typen Hansaberg 450
er stjålet fra en bopel på Brandbu. Politiet fikk melding om tyveriet
fredag ettermiddag.

OPPLEVELSER: I tillegg til å være en del av et tverrfaglig og internasjonalt tema ved Dødehavsklinikken,
fikk Liv Thorsen anledning til å reise en del i området. Her er hun på Oljeberget og skuer utover Jerusalem.
FOTO: PRIVAT

Grønn glede på Kapp
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KAPP: Hele Norge blir kjent med Ole
Reistad fra Baashus gård på Kapp.
Reistad har i over 60 år formert frukttrær og
dyrket fram nye eplesorter. Gjennom årene
har han levert bortimot en halv million trær
over hele landet. Blant annet har han levert
trærne til Sigrid Undsets hage på Lillehammer.
Til Toten kom Reistad i 1963 da han
kjøpte Baashus gård og startet planteskole
der. Sjøl om han nå har passert 80 år går det
ikke en dag uten at han er ute på plantefeltet, eller jobber i eplehagen.
Nå får hele Norge bli kjent med Ole Reistad og arbeidet hans. I NRK-programmet
Grønn glede tar Jorun Vang og fotograf Arvid Torsgard seerne med til Kapp og Baashus
gård. Programmet ble sendt tirsdag, men for
den som ikke fikk sett det er det nye muligheter lørdag, søndag og mandag.

FRUKTDYRKER: Ole Reistad fra Baashus gård på Kapp er med
i NRKs Grønn glede.
FOTO: NRK

Presenterer vinnerutkastet
GRAN: Mandag kveld er det åpent møte på rådhuset i Gran hvor vinnerprosjektet i arkitektkonkurransen om Hadeland videregående skole vises
fram.
Prosjektleder Per Kristian Lindal fra Oppland fylkeskommune skal presentere vinnerutkastet SATS
for de politiske partiene i forbindelse med gruppemøtene. Ordfører og rådmann i Gran ønsker at
denne presentasjonen skal være tilgjengelig for alle
interesserte. Derfor blir det et åpent møte.

   
     
      
       
        


    
    

N CHRISTINE OG LARS SCHJØLL
fra Gjøvik har fått tillatelse av bygningsmyndighetene i Østre Toten til å sette seg opp hytte.
N ØISTEIN KRONBORG
fra Lena har fått tillatelse av Østre Toten kommune til fasademessige endringer på huset sitt.
N KETIL KRISTIANSEN
fra Lena har fått tillatelse av Østre Toten kommune til å bygge ferdigvarelager for grønnsaker.

  
  

