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Sikret seg den flotteste julegaven

Owais (f.v), Nadeem, Shahida og Ali i kirkeasyl på Nesodden
menighetshus i 2009. Familien flyktet til Norge fra Pakistan våren 2002. Familien fikk permanent oppholdstillatelse våren
2012, med unntak av faren, som nå har ventet to år på at UNE
skal behandle klagesaken.
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– Bør anstrenge
seg mer
Advokat Cecilie Schjatvet er
kritisk til behanlingstiden i
Une.

– Denne saken handler både
om Nadeem Dars behov for beskyttelse og humanitære forhold knyttet til å skille familien, sier advokat Cecilie Schjatvet, som representerer Dar.
Hun forteller at det siste
hun har hørt fra UNE i saken,
er at to dommer, fra henholdsvis Norges Høyesterett
og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra sommeren 2011 får prinsipiell betydning for behandlingen.
– Det er bra at de følger opp
rettsutviklingen, men dette
tar for lang tid. Jeg får ingen
informasjon om saksgangen
når jeg ber om innsyn i det arbeidet som er gjort. Jeg mener
at UNE bør anstrenge seg mer

for å informere, særlig i saker
som angår barn. Uten innsyn
er det vanskelig å forutberegne rettsstillingen, advarer
Schjatvet.
Informasjonssjefen i UNE er
enig i at Dar-saken har tatt
lang tid.
– Jeg kan bekrefte at UNE
fikk inn Dar-saken i januar
2011 og at det dermed har gått
nesten to år nå. Det er uvanlig
lang saksbehandlingstid, og
det kan forventes å komme et
vedtak ganske snart. Innholdet i vurderingene som da blir
gjort, vil fremgå av vedtaket,
sier Bjørn Lyster, informasjonssjef i UNE, som ikke har
anledning til å kommentere
saken utover dette.
STÅLE LIDSHEIM
sl@amta.no
92 60 61 64

Daglig leder i drøbakfirmaet Elektroidé as, Olaf Grinrød, opplever vind i seilene om dagen. Nylig vant de
en anbudskonkurranse Frogn kommune utlyste. I dagene før jul fikk de også inn bestillinger på jobb i 55
leiligheter og eneboliger.
FOTO: ARKIV
Daglig leder i Elektroidé as,
Olaf Grinrød fra Drøbak, smiler
ekstra bredt i disse førjulstider
etter å ha sikret seg en rammeavtale med Frogn kommune.

– Ja, vi fikk nylig beskjed fra Frogn
kommune om at vi hadde gått til
topps i en anbudskonkurranse,
forteller Grinrød.

Sikret mer jobb
Det er hvert 4. år Frogn kommune utlyser rammeavtaler for
håndverksfagene.
– Vi har levert inn et anbud på
tjenester i Frogn kommune sammen med seks andre elektrikerfirmaer. Torsdag denne uken
fikk vi beskjed om at vi vant konkurransen, sier Grinrød.

– Helt konkret, hva betyr denne
«seieren» for deg og Elektroidé
as?
– Mer jobb. Den rammeavtalen
vi nå har fått i havn, har en verdi
som er stipulert til tre-fire millioner kroner, sier Grinrød.

200 boligeiendommer
Rammeavtalen mellom Frogn
kommune og Elektroidé as, omfatter ansvar for det elektriske arbeidet i 200 kommunale eiendommer.
– Avtalen omfatter også driftsbygninger og Frogn rådhus, sier
Olaf Grinrød, som legger til at
dersom Elektroidé as ikke har tid
til å utføre jobber for Frogn kommune, står kommunen fritt til å
bruke noen av de andre firmaene

som deltok i anbudskonkurransen.

I stadig vekst
Elektroidé as har i tillegg til å ha
inngått en bra rammeavtale med
Frogn kommune, også vind i seilene på andre fronter.
– Neste år kommer vi til å øke
omsetningen ytterligere. Vi har
fått inn mange nye jobber. De siste 14 dagene har vi fått inn bestilling på jobber i 55 leiligheter
og eneboliger.
– Hvor mange ansatte er dere?
– Vi er 19 ansatte, og har en årlig omsetning på 20 millioner
kroner, sier Olaf Grinrød.
OLE JONNY JOHANSEN
ole.j.johansen@amta.no

NYTT TRENINGSSTUDIO ÅPNER PÅ SKOKLEFALL
Forventet åpning: februar/mars. Åpningstider 07 – 22 (10 – 18)

LØRDAG
22. DESEMBER
KL 12.00 signerer
Dagfinn Høybråten sin
nye bok “Drivkraft”

Tangen Nærsenter 1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 91 18 55

Åpningstilbud: 400,- pr. mnd. Fri innmelding – forutsetter 12 mnd. medlemskap (autogiro)
425,- pr. mnd. Fri innmelding – forutsetter 6 mnd. medlemskap (autogiro)
Forhåndsmelder du deg uforpliktende på nå, via vår nettside, får du også 1 mnd gratis trening.
Gå inn på vår nettside shape-ﬁtness-club.no og send: navn, adresse og tlf. nr.,
så ordner vi det øvrige når vi åpner.

(!--%2 342%.'(4 s 42%.).'n(%,3%n42)63%, s ,)&% &)4.%33

