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Jærbladet arbeider etter Ver 
Varsam-plakatens regler for 
god presseskikk. Dei som 
meiner seg ramma av urettvis 
omtale, vert oppmoda til å ta 
kontakt med redaksjonen. 
Pressens Faglege Utval (PFU) 
er eit klageorgan oppnemd av 
Norsk Presseforbund. Dei 
behandlar klager mot pressen 
i presseetiske spørsmål.  
Adresse: Rådhusgt. 17, 
postboks 46 Sentrum, 0101 
Oslo. Tlf. 22 40 50 40,  
faks: 22 40 50 55.

Kirsten Marie 
Myklebust
ansvarleg redaktør  
og dagleg leiar
kirsten@jbl.no

Øyvind 
Ulland Sandsmark
redaksjonssjef
oyvind@jbl.no

I løpet av dei siste to 
vekene har entreprenør-
selskapet Bjelland AS 
sikra seg arbeid for over 
500 millionar kroner.
Brit romsBotn 
br@jbl.no

I dag, fredag, blei det klart at 
Bjelland, som held til i Klepp, 
er tildelt eit stort motorveg-
oppdrag i Sola kommune. For 
to veker vann entreprenørsel-
skapet oppdraget med å byg-
gja ny hovudveg fram til nye 
Stavanger universitetssjuke-
hus (SUS). Denne kontrakten 
er verdt 105 millionar kroner.

Erik Handal Nilsen, anleggs-
sjef hjå Bjelland AS, fortel at 
dei har lagt bak seg to magre 
år.

– Dei to kontraktane gir oss 
ein ordrereserve, og det gir ei 
ro i heile drifta. Me reknar med 
at me no vil få to gode, trygge 

år, seier Handal Nilsen til Jær-
bladet.

Klepp-entreprenøren gav 
ikkje den lågaste prisen på 
motorveg-oppdraget i Sola, 
men kom best ut etter forhand-
lingar og avklaringar med Sta-
tens vegvesen, blir det opplyst 
i ei pressemelding frå Statens 
vegvesen.

Ved opninga av anboda for 
den nye vegen i Sola såg tilbo-
da på prosjektet slik ut:
• Stangeland Maskin: 388,5 
millionar
• Bjelland AS: 391,1 millionar
• Nordbø Maskin: 410,9 millio-
nar

Når valet av entreprenør 
skulle gjerast, blei det brukt til-
delingskriterium som fram-
drift, nøkkelpersonell, HMS og 
kvalitet.

– Etter forhandlingar og av-
klaringar hadde Bjelland AS 
det beste tilbodet totalt sett, og 

er den entreprenøren som blir 
tildelt kontrakten, seier del-
prosjektleiar Hallvor Solheim i 
pressemeldinga frå Statens 
vegvesen.

ny firefelt riksveg
Han vonar kontrakten kan sig-
nerast når klagefristen går ut 
om ti dagar.

– Går alt etter planen blir det 
anleggsoppstart til hausten, 
opplyser Solheim i pressemel-
dinga.

Det skal byggjast ny firfelt 
riksveg frå Sør-Tjora til Konti-
nentalvegen i Sola kommune. 
Etappen er ein del av prosjek-
tet Transportkorridor Vest 
som går frå Sømmevågen til 
Sundekrossen. Prosjektet er 
ein del av Bymiljøpakken.

Motorveg-prosjektet i Sola 
skal vera ferdig i 2024. Hovud-
vegen fram til nye SUS, verdt 
114 millionar, skal vera ferdig 
neste år.

bjelland as fekk stor kontrakt

Føreren, en gutt i tenårene, er 
tatt med til sykehuset for sjekk, 
men var våken og klar på 
ulykkesstedet.

Nødetatene rykket ved 
21:55-tiden søndag kveld ut etter 
melding om en bil som har veltet 
i området ved Øksnavadporten.

– Ukjent skadeomfang, men 
fører av bil meldes å være 
oppegående på stedet, het det i 
den første Twitter-meldingen fra 
Sør-Vest politidistrikt.

Ulykken skjedde på En-
gelsvollvegen like ved rundkjø-
ringen med Orstadvegen – altså 
rundkjøringen med som er 
pyntet med en plog. Det var 
snakk om en mopedbil, som lå på 
siden midt i veien, og dermed 
sperret begge felt. 

Men siden disse bilene ikke er 
så tunge, gikk det raskt å få 
ryddet den bort.

Da Jærbladet kom til stedet 
ved 22:20-tiden, var bilen 
fjernet, og vi møtte en brannbil 
som gjorde vendereis tilbake til 
brannstasjonen. 

Fra operasjonsleder hos 
politiet får vi opplyst at føreren 
av mopedbilen, en gutt i 
tenårene, ble overlatt til 
ambulansepersonell på stedet. 
Han ble kjørt til Stavanger 
universitetssjukehus for sjekk. 

Politiet har opprettet sak, og 
kommer etter hvert til å avhøre 
både føreren og vitner. Det var 
bare mopedbilen som var 
involvert i ulykken.

Mopedbil veltet i klepp

Natt til søndag havnet en bil på 
taket ved Fjermestadvegen i 
Time.

Fører og passasjer fremstår 
som lettere skadd, skriver 
politiet på Twitter like før 
klokken to natt til søndag.

Det var en bil som hadde kjørt 
av Fjermestadvegen og landet 
på taket i gress og busker 
utenfor autovernet.

De involverte ble tatt med av 
ambulanse for sjekk.

Det var ingen trafikale 
problemer på stedet i natt, ei 
heller søndag morgen.

bil kjørte av veien og havnet på taket

i Marka: Slik så det ut ved Fjermestadvegen natt til søndag.
 Foto: Heidi karin GilJe skoG

Mange var 
for harde på 
gassen ved 
nærbø
Høyeste hastighet som ble 
målt i 60-sonen ved 
Nærbø, var 80 kilometer i 
timen

Fredag kveld gjennom-
førte Utrykningspolitiet en 
fartskontroll i 60-sonen 
langs Jærvegen ved 
Nærbø. 30 bilførere måtte 
betale forenklede forlegg, 
på grunn av for høy fart, 
melder Sør-Vest politidis-
trikt på Twitter.

– Skulle jeg selge 
eneboligen til fordel 
for noe mindre, var 
dette det eneste 
alternativet, smiler 
Henrik Lode.
trude Håland 
trude.haland@jbl.no

Høsten 2019 bestemte han seg. 
På salgsmøtet der de første lei-
lighetene i boligprosjektet Mei-
erigården som ligger på den 
historiske grunnen i hjertet av 
Nærbø, gikk han ut døra med 
kjøpskontrakt i hånda. Den 
gang var han spent på hvor lang 
tid det ville ta før selve byggin-
gen kunne starte. 

samme adresse i 40 år
Det tok halvannet år. I desem-
ber 2020, satte Hå-ordfører Jo-
nas Skrettingland seg bak spa-
kene og formelt igangsatte det 
første gravearbeidet.

Navnet Meierigården er hen-
tet fra tomtas historie og den 
viktige betydningen med meie-
ri for jærbuen gjennom mange 
år og generasjoner. Da tiden var 
inne for et nytt gigantmeieri 
med ny adresse på Kviamarka, 
åpnet muligheten seg for å re-
gulere meieritomta til boligfor-
mål.

For noen uker siden flyttet de 
første beboerne inn, blant dem 
altså Henrik Lode. Etter 40 år 
på samme adresse, er den store 
eneboligen med tilhørende 
hage, byttet ut med en lettstelt 
leilighet i tredje etasje på 117 
kvadratmeter. Det er en av de 
største i blokka. To terrasser 
gjør at sola kan nytes fra mor-
gen til kveld. 

Fra kjøkkenvinduet kan han 
se bort på sitt tidligere hjem, 
som ble solgt i fjor høst. I løpet 
av ukene som har gått siden 
han flyttet inn, har han ikke an-
gret. Det er ei tid for alt. 

– Jeg var veldig klar på at det 
måtte være luftig rundt meg, og 
det synes jeg det har blitt. Og så 
er jeg ikke lei meg for at jeg slip-
per unna hekkeklipping og ter-
rassevask. Det var mye hagear-
beid som måtte gjøres om vå-
ren, så nå får jeg sikkert en del 
tid til overs, smiler 70-åringen.

Mye å g jøre
Han er slettes ikke arbeidsle-
dig, selv om pensjonistalderen 
ble nådd for noen år siden. Et 
av de tre soverommene i det 
nye krypinnet er øremerket 
kontor. For tiden Lode flere 
småoppdrag og derfor en kon-
torplass prioritert. Tidligere har 
han jobbet i blant annet Te-
lenor, Lyse og sist Jæren e-verk. 

– Det er ikke helt ryddig her 

enda, unnskylder han seg, og 
viser vei videre rundt i leilighe-
ten.

For noen dager siden ble gar-
dinene hengt opp. 

– Akkurat dét arbeidet over-
lot jeg til de som kan slikt. Jeg 
må visst få litt konsulenthjelp 
også til å henge opp flere bilder, 

sier han og peker på noen av 
maleriene som foreløpig står på 
gulvet, inntil veggen.

Lode sier det har vært mye å 
gjøre i forbindelse med flyttin-
gen og han har vært gjennom 
noen prosesser.

– Det går litt på hva du skal 
kvitte deg med og hva du vil be-

holde. For eksempel bøker. Nå 
står det litt lagret her og der, 
smiler han.

byggeplass
At han vil bli boende på en byg-
geplass en god stund framover, 
tenker han ikke veldig mye på. 
Det vil gå ytterligere noen år før 

Nå har Henrik flyttet inn:

kjøpte leilighet i prosjektet 
for snart tre år siden

byGGeplass: Den første av fem lavblokker i boligprosjektet Meierigården er ferdig.  Foto: trude Håland

ventetiden er over: Henrik Lode bor i tredje etasje i Meierigården, her på en av de to terrassene i sin 117 kvadrat    meter store leilighet. Foto: trude Håland

samtlige fem blokker og hele 
uteområdet står ferdig. 

– Jeg var klar over det da jeg 
kjøpte leiligheten, men det går 
nok greit, sier Henrik Lode.

Denne gråværsdagen i mai 
innbyr ikke til et langt opphold 
på en av de to terrassene, men 
det er lett å tenke seg til triveli-
ge stunder når sola varmer.

– Jeg trodde kanskje det skul-
le blåse litt mer, men det er gan-

ske skjermet for vind. Det lover 
godt, sier Lode, mens han ser 
over til Nye Loen tvers over vei-
en.

Det er ikke mange håndball-
kampene han går glipp av, 
knapt én eneste. Nærbø IL har 
vært en stor del av livet og Lode 
er en markant skikkelse i miljø-
et.

– Det er greit med kortere vei 
til hallen, smiler han. 
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