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20-åring dømt til fengsel for sex med 15 år gammel jente
En drøyt 20 år gammel mann
fra Hedmark er dømt for å ha
hatt seksuell omgang med en
15 år og 9 måneder gammel
jente. De to hadde et kjærlighetsforhold da samleiene
fant sted.
KJETIL BRORSON DAHL

kjetil.brorson.dahl@ostlendingen.no

Aldersforskjellen mellom de to
er fire år og seks måneder. Da

saken kom opp i retten forklarte både tiltalte og fornærmede
at de fikk kontakt med hverandre gjennom internett.
De møttes første gang i mai
2015 og overnattet hos hverandre. Første gang uten at de
hadde sex med hverandre.
Begge to var kjent med hverandres alder, heter det i dommen
fra tingretten. De utviklet etter
hvert et kjærlighetsforhold.

Jenta overnattet flere ganger
hos mannen og de gjennomførte etter hvert flere samleier.
Tingretten har ikke funnet
noen holdepunkter for at mannen presset fornærmede til å
ha seksuell aktivitet hun ikke
selv ønsket. Det finnes heller
ikke noe som tilsier at mannen
utnyttet jentas forelskelse for å
ha seksuell omgang med henne.

Ingen av dem benyttet prevensjon – noe som resulterte i
en graviditet. I juli 2015 gjennomgikk jenta et abortinngrep.
Det legges til grunn at mannen uten tvil er far til det ufødte barnet, men at det ikke utover enhver rimelig tvil at det
var mannen som påførte jenta
kjønnssykdommen klamydia.
Tingretten legger til grunn som
bevist utover enhver rimelig

tvil at mannen hadde seksuell
omgang med den fire år og seks
måneder yngre jenta. Det legges også til grunn at han handlet forsettlig.
Forsvareren ønsker ikke å si
noe om hvordan hans klient
stiller seg til dommen, slik den
er avsagt fra tingretten.

Nye eiere for
Flagstad AS

KONSEPT: Anders Wassgren skal finne et helhetlig konsept
for «nye» Trysil hotell.
FOTO: OLA KOLÅSÆTER

– Setter sammen
et godt konsept
Anders Wassgren er
koordinator for de ulike
aktørene som skal inn på
«nye» Trysil hotell.

torer
leder er Torgal Sætre – bedriften
eies av Trysil kommune (100 prosent).
Fageråsen Fritid AS: Eies av
Jens og Øyvind Søgaard.
Trysil 860: Eies av Håkan Stengrundet og Arne Tøraasen AS.
– Vi kunne ikke fått en bedre
konstellasjon av lokale eiere som
virkelig vil utvikle noe her i Trysil
sentrum, sier Kvilekval.

Knut Kvilekval forteller at
han tok kontakt med Anders Wassgren da han kom
inn på tanken om å kjøpe
Trysil hotell.
– Anders har god kunnskap om det som skjer her i
Trysil, sier Kvilekval.
Wassgren sitter i styret i
bakeriet Kort og godt og
Trysil bryggeri AS. De to
bedriftene skal inn med utsalg og produksjonslokaler
på hotellet.
Wassgren blir en koordinator for øvrige aktører som
skal inn i eiendommen.
– Vi skal jobbe med å utvikle et helhetlig konsept
på eiendommen, som vil
bestå av flere bedrifter.
Jobben blir å skape et innhold som er interessant
sammen som et konsept.
Det er viktig å skape noe
som skiller seg ut, sier
Wassgren.

For lite som hotell
Han sier at slik hotellet
framstår i dag, med 31 rom,
er det altfor lite til å drives
bare som hotell.
– Vi ser et potensial i å
bygge ut på sikt, forteller
Knut Kvilekval.

Bakeriet Kort og Godt får
nå produksjonslokaler i tillegg til kafé i bygget.
– Kort og Godt har hatt
en god utvikling, og trenger større areal. Bakeriet
vil fortsatt ha utsalg og
kafé i Fageråsen, sier Wassgren.
Wassgren sammen med
andre har gått med planer
om et mikrobryggeri i Trysil i flere år. Trysil bryggeri
AS ble formelt stiftet formelt i januar i år. Trysil
bryggeri AS ha rundt 40
aksjonærer.
– Vi har vært på leting etter lokaler i lang tid, og det
er viktig for oss at vi kan ha
det i tilknytning til noe – et
møtested her i bygda, sier
han.

Bryggeri og pub
Bryggeriet produksjonslokale i eiendommen. Wassgren vil det bli muligheter
for å følge bryggeprosessen for dem som er interesserte.
– Vi ser på muligheten
for å skape en opplevelse
rundt det hele, sier han.
I tillegg er det planlagt at
et eget selskap skal drive
gastropuben.

NY EPOKE: Med nye eiere satser Flagstad AS på å være bedre
rustet for framtida, ifølge daglig leder Jan Flagstad (44). Bedriften
skal fortsatt holde til i Løten.
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LØTEN: Etter 50 år på egne
bein har Løten-bedriften
Flagstad AS fått nye eiere
og gått inn i Norva24-konsernet.
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Eierskiftet har vært en stor og
viktig sak i styret, men vil
knapt merkes for kundene,
ifølge daglig leder Jan Flagstad.
– Nei, utad blir det ingen
forandring i det hele tatt.
Både navnet og folka er de
samme, sier han.
Sjøl fortsetter Jan Flagstad
som daglig leder og deleier i
det som nå er ett av ti datterselskaper i Norva24.
Målet er å drive videre som
i dag, men samtidig oppnå
stordriftsfordeler som et større konsern kan tilby.
– Vi satser på en forsiktig
vekst og håper å styrke bunnlinja ytterligere når vi nå går
inn i en ny epoke for selskapet, sier Jan Flagstad.

Rekordresultat
Flagstad AS har 17 ansatte og
leverte i fjor tidenes beste resultat med en omsetning på
drøye 25 millioner kroner og
et resultat før skatt på nærmere 4,4 millioner kroner.
Selskapet ble grunnlagt av
Arne Flagstad i 1966. Sønnen
Jan overtok den daglige driften i 2002, mens Arne fortsatte i styret. Familiebedriften
som startet i det små med en
traktor og en slamtank, er i
dag et firma med høyteknologisk utstyr og leverer en rekke

tjenester som slamsuging,
septiktømming, rørinspeksjon, rengjøring og åpning av
tette rør.
Jan Flagstad var med faren
som hjelpegutt allerede som
tiåring. Han medgir at det
kjennes litt rart å få andre
over seg.
– Vi har jo klart å drive alene, men nå får vi flere å diskutere med og finne løsninger,
og det ser jeg jo som positivt.
Så får tida vise om det var det
riktige valget eller ikke.

Ble nøye vurdert
Styret tok seg god tid før avtalen med den nye eieren ble
signert i september. Flere løsninger ble vurdert, ifølge Jan
Flagstad.
– Vi har takket nei til to andre selskaper som ønsket å ha
oss med.
Når valget falt på Norva24,
var det fordi Flagstad AS fortsatt får være Flagstad AS
overfor kundene, fastslår
daglig leder.
De ansatte får mulighet til å
gå inn som deleiere, og flere
vil benytte seg av dette, opplyser Jan Flagstad.
Konsernsjef Jon B. Nesje i
Norva24 uttaler i en pressemelding at han er veldig godt
fornøyd med å få Flagstad AS
med på laget:
– Flagstad AS har lang erfaring i sitt markedsområde og
framstår som et ryddig, serviceorientert selskap 24 timer i
døgnet, med flinke medarbeidere og en oppdatert og moderne utstyrspark.

