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Torsdag 6. september 2007

Rogalands Avis

DØMT FOR DÅRLIG DYREHOLD TOK UT 380.000 LIKE FØR KONKURS
Han ble også dømt for å En 37 år gammel mann
En bonde fra Randaberg
selskapet hadde de ulike
også betale konkursboet
I august 2005 utbeer dømt til 21 dagers
betinget fengsel for dårlig
dyrehold.
I slutten av januar i år
unnlot han å sørge for at
flere storfe og kalver fikk
nødvendig tilsyn og stell
da flere av dyrene sto eller
lå i sin egen avføring.

ha latt storfe gått på beite
uten liggeplass som ga tilstrekkelig beskyttelse mot
vind og nedbør.
Bonden tilsto forholdet
uforbeholdent i retten og
må også betale 10.000
kroner i bot.

må sone 120 dager i
fengsel for brudd på regnskapsloven.
37-åringen hadde firma
sammen med ektefellen.
På grunn av betalingsanmerkninger fikk de 37åringens søster til å sitte
som styreleder i firmaet.

talte han 380.000 kroner
i lønn til seg og ektefellen. Pengene ble utbetalt
til tross for at han burde
vært klar over at selskapet
ved handlingen sto i påtakelig fare for å bli insolvent. Da det 9. september
2005 ble åpnet konkurs i

fordringshaverne et krav i
boet på 788.428 kroner.
Han ble også dømt
for å ikke ha foretatt forskuddstrekk av seg selv
og ektefellen.
Straffen ble fengsel i
120 dager der 30 dager
ble gjort betinget. Han må

390.000 kroner i erstatning for økonomisk tap.
Søsteren ble dømt for å
ha vært uaktsom ved at
hun ikke hadde satt seg
inn i virksomheten og fikk
30 dager betinget fengsel
og 5000 kroner i bot.

OPPGITT: Tobarnsmor Cathrine Bru er sykemeldt og uten bil etter at hun ble påkjørt bakfra på lørdag. - Jeg vil oppfordre alle bilførere der ute til å tilpasse farten etter føret og være
observante. Stå for det du gjør og ikke stikk av når uhellet først er ute, sier Bru som frykter at hun må betale skadene etter den kraftige kollisjonen.

Av KJERSTI RIIBER og
MARIE VON KROGH (foto)

Cathrine Bru ble
påkjørt bakfra sist
lørdag, men sjåføren
stakk av fra stedet.
– Alle kan gjøre dumme ting
når de er i sjokk, men jeg synes
sjåføren i det minste kunne
meldt seg dagen etter, sier en
fortvilet Cathrine Bru, som nå
er sykmeldt i ubestemt tid på
grunn av nakkeslengskaden
hun pådro seg på lørdag.
Kollisjonen skjedde lørdag
ettermiddag rundt klokken
16.30, ved Statoil-stasjonen ved
Forus travbane.
– Jeg sto i krysset og ventet
på grønt lys, da jeg plutselig ble
påkjørt bakfra av en bil i høy
fart. Siden jeg hadde den lille
jenta mi med meg, sjekket jeg
henne først. Da jeg snudde meg
for å se etter føreren, hadde
han stukket av, forteller Bru.

Frykter alvorlig skade

Nakkeslengskadde har etter
hvert blitt en stor pasient-

Sjåføren stakk
’’

Sykmeldt
y
og
g uten bil etter kollisjon
j
gruppe her til lands. Hvert år
blir hele 4500 mennesker nakkeslengskadd i Norge og Bru
frykter at også hun vil bli en
av dem.
– Jeg vet ennå ikke hvor lenge
jeg blir sykmeldt. Jeg skal inn
til røntgen og håper virkelig
at det kun er muskulært og at
jeg ikke kommer til å få varige
skader.
Nestleder i Landsforeningen
for nakkeslengskadde, Johnny
Stausholm, har aldri hørt om
at en fører har stukket fra stedet i forbindelse med en nakkeslengskade.
– Men det finnes nok slike si-

tuasjoner. Faren i dette tilfellet
er at hun aldri blir helt frisk,
men kan komme til å slite
med kroniske smerter resten
av livet, sier Stausholm, som
ukentlig får flere henvendelser
fra mennesker som sliter med
nakkeslengskader.
– Det er ikke alltid det er tilstrekkelig å ta vanlige røntgenbilder. På Haukeland sykehus blir nakkeslengskadde
undersøkt med en avansert
røntgenteknologi, som også
påviser overstrekninger og avrivninger av leddbånd øverst
i ryggsøylen, forteller Stausholm.

Tobarnsmoren tror kollisjonen kan bli dyr.
– Dette blir en dyr smell, ettersom jeg er sykmeldt og vi
blir nødt til å kjøpe ny bil.

Ung sjåfør i blå bil

De eneste opplysningene Bru
har om sjåføren, er at det var
en ung mann i en blå bil.
– En kvinne kom bort til meg
etter ulykken og fortalte at føreren hadde rygget vekk i motgående kjørefelt og forsvunnet
mot Sola. Hun skjønte med en
gang at det hadde skjedd noe
galt, men rakk dessverre ikke
å ta registreringsnummeret.

Sjåføren er
i en vanskelig situasjon,
men må stå til
rette for det han
har gjort.

Cathrine Bru

– Jeg forstår at vedkommende
som kjørte på meg er i en vanskelig situasjon, men man må
stå til rette for det man gjør.
kri@rogalandsavis.no

