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INVESTERING: Dagleg leiar Trygve Groven Vaal i Nord-Gudbrandsdal næringsforening, Kjetil Braaten, Oppland Stål og Gudbrandsdalen industrinettverk, og banksjef Unni Strand i DNB 
framfor industriroboten som Oppland Stål sette i drift i 2012. Oppland Stål har investert tre millionar kroner dei siste to åra. Alle foto: Ketil Sandviken.

Stor oppslutning om etablerarkurs i norddalen       

KURS: Elin Tho, Otta, Svein Erik Berg, Dovre, Tor Erik Kvalsvik, 
Dombås, Pål Lien, Kvam, Siv Rolvsbakken, Kvam, Irene Elserud, 
Skåbu, og Marianne Østenseth, Heidal, sju av 16 som har vore 
med på etablerkurs hos Harald Granrud det siste halvåret.

NæriNgs-NM

�� NHOs Nærings-NM viser at     
midt- og nord-Gudbrandsdal er 
av dei dårlegaste regionane i 
landet på lønsemd og nyetable-
ringar. Lillehammer-regionen ligg 
på 37.plass totalt sett blant 83 
næringsregionar.
�� Lokalt næringsliv godtek ikkje 

rangeringa utan vidare, og ser 
håp i DNBs bedriftsbarometer 
som viser at Hedmark og 
Oppland er på line med resten av 
landet og har stor tru på utvikling 
av næringslivet i innlandsfylka.

Mandag 13. januar 2014   Gudbrandsdølen Dagningen

ViNsTrA: Ole Jakob Grauphau-
gen sluttar som leiar i Vinstra 
marknadsforeining.
Grunnen er at han tykkjer det blir 
fot tøft å ha fleire stillingar med 
fleire hattar. Det melder lokalavisa 
Dølen på si Facebook-side.

Grauphaugen varsla styret i 
førre veke om sin avgang. Han 
kjem til å jobbe som leiar i 
marknadsforeininga iallfall ut 

februar. Det ligg ingen dramatikk 
bak valet hans og han vil framleis 
Vinstra det aller beste i framtida. 
Det var i april 2012 at Grauphau-
gen starta i jobben som leiar. 

Nå planlegg han for fullt den 
nye fjellfestivalen «Rondaståk» 
som skal gå føre seg på Kvamsfjel-
let 20.–22. juni til sommaren. Han 
er og dagleg leiar for Lokaljobb 
AS. 

Grauphaugen sluttar som leiar

SLUTTAR: Ole Jakob Graup-
haugen. Foto: Einar Almehagen

ViNsTrA: Det skjer visst ein 
liten sensasjon på Vinstra kino 
torsdag, ifølgje Erik Tøftestuen.
Torsdag 16. januar går nemleg 
«Søsken til evig tid» på Vinstra kino 
på formiddagen.

– Det er ein sensasjon at vi kan 
vise denne. Mange av landets 
kinoar har ikkje lenger løyve til å 
sende denne filmen, men sidan vi 
var tidleg ute med sette opp filmen 

har vi framleis løyve, seier Tøfte-
stuen.

Filmen vart sendt på TV2 i 
romjula.

– Men dette var ein nedklippa 
versjon. Fullversjonen blir vist på 
Vinstra kino, seier Tøftestuen.

Da Dokument 2 viste filmen om 
søskenparet Oddny og Magnar 
Kleiva på TV2 vart det sjåarrekord. 
Filmen har fått mykje omtale.

– Ein liten sensasjon på Vinstra kino

ViNsTrA: Den mannlige 
sjåføren forsøkte å kjøre hjem 
fra festen, men ble stoppet av 
andre festdeltakere.
En mann i 20-årene er siktet for 
promillekjøring på Vinstra natt til 
søndag.

Litt før klokken 02 ble han 
observert gående ut fra et utested 
på Vinstra, og satte seg inn i bilen, 
men han rakk ikke å kjøre mange 
meter før han ble stoppet av andre 
festdeltakere. Politiet var i området, 
og mannen måtte gjøre en 
blåsetest, som viste et promillenivå 
på 1,9. Mannen er anmeldt, og 
førerkortet beslaglagt.

En halvtimes tid senere fikk 
politiet på ny melding om en 
promillekjøring. Flere vitner hadde 
reagert på litt merkelig kjøring på 
en sjåfør nedover Ottadalen, og 
politiet stoppet en mann i 20-årene 
ved Holunsøy mellom Lalm og Vågå.

Kjørte fra festen med 1,9 i promille
Politiets blåsetest viste en 

promille på 1,2, og også her ble 
førerkort beslaglagt og forholdet 
anmeldt.

– Det er positivt at folk tar ansvar, 
vi ser at folk er flinke til å si fra, for 
de ser skadepotensialet ved å ha 
fulle folk bak rattet, sier operasjons-
leder Jørgen Berg ved Gudbrandsdal 
politidistrikt.

Også lørdag formiddag måtte 
politiet rykke ut på en melding om 
promillekjøring. Da fikk de melding 
om at en bil med ungdommer hadde 
kjørt fra Kvam, og mens politiet var 
på vei, kjørte sjåføren, som hadde en 
promille på 1,8, bilen i grøfta.

De som bodde ved ulykkesstedet 
stilte med traktor for å hjelpe bilen 
opp av grøfta, men valgte å la 
sjåføren bli sittende og vente på 
politiet da de fikk mistanke om 
promillekjøring. 

Skøyteskolen starter 
torsdag 16. januar 2014 
Når:  Torsdager kl. 17.30 - 18.20
Hvor:  Ungdomshallen (den nye blå hallen)
Pris: Kr 650,- for 10 ganger 

Barna lærer grunnleggende 
skøyte-/kunstløpsferdigheter.
Passer for barn i alderen 5-10 år.

www.lillehammerkunstlop.no

Kurstilbud til gründere
Drømmer du om å starte din egen bedrift?
Eller kanskje du allerede har kommet i gang?
Bli med på etablererkurs!

Kursmodulene starter:
Gjøvik 21. januar
Otta 22. januar
Gran 12. februar
Fagernes 11. mars
Lillehammer 24. mars

Mer info og påmelding:
www.innovasjonnorge.no/oppland

Vi gir lokale ideer globale muligheter


