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Nytt styre

Tvangsoppløst

Slettet

Avsluttet

Bakken slutter

PER ROSSVOLL utgjør styret i
Exact Finans AS og Exact Øko-

Hun har også endret formål til
produksjon og salg av moteklær, tilbehør og kunst.

■ KONKURSREGISTERET har tvangsoppløst Holthe AS med adresse Skolegata. Advokat Bjørn August Krane (bildet) tar seg av boet
og første skiftesamling avholdes medio neste
måned.
■ KRANE har også hånd om oppløsningen av
Ishavet Eiendom AS i Krokelvdalen. Også her
er første skiftesamling om en knapp måned.

FORETAKSREGISTERET har
slettet enkeltpersonforetaket
Massasjeterapi i
Tromsdalen eid
av Line Jakobsen.

■ ADVOKAT Jan Halstein Haugnes (bildet) har
avsluttet bobehandlingen etter konkursen i
Nordic Light Invest AS i Tromsdalen. Her er det
utbetalt dividende med 2,36 prosent.
■ BEHANDLINGEN av Kvadro Bygg AS i Søndre Tollbodgate og Bio Energy Norway Holding
AS i Tønsvik er også innstilt av tingretten.
Samtlige selskap er slettet i Foretaksregisteret.

VICTORIA BAKKEN (bildet) har sagt opp
sin stilling som markedssjef/konstituert
daglig leder i Visit Tromsø Regionen og vil
ha sin siste arbeidsdag 31. mai. Kyle Parsonage går inn i ny rolle som vertskapsansvarlig i turistinformasjonen, og skal jobbe med
å forbedre gjestenes møte med Tromsø,
både i og utenfor turistinformasjonen.

john.strandmo@itromso.no

john.strandmo@itromso.no

john.strandmo@itromso.no

nyheter@itromso.no

nomistyring AS i Tromsdalen.
john.strandmo@itromso.no

Nytt navn
ENKELTPERSONFORETAKET Bonnie and Clyde i Vesterliveien har skiftet navn til
Hanne Rafter Fashion & Art.

Rune (36) har opplevd to slag
JOHN STRANDMO

Rune Almås Larsen (36) har opplevd to
hjerneslag. Han tror aktiviteter utenfor
sykehuset er kjempeviktig for rehabiliteringen.

Aktivitet

Sammen med åtte andre pasienter
fra avdelingen opplevde han hundekjøring på Villmarksentret i går.
Avdelingen har pasienter inne
til opptrening og behandling over
flere uker, og mange har svært
lange sykehusopphold. Derfor har
en gruppe ansatte på avdelingen
laget en aktivitetsgruppe for å gi
pasientene gode opplevelser under
oppholdet.
– Aktivitetsgruppen arrangerer

IDA RAMBERG
ida@itromso.no • 916 64 734

Halve Norge leser aviser
på nett. Den yngre delen
av befolkningen er
fortsatt ivrigst etter
gratis nyheter.

49 prosent av Norges befolkning
leser aviser via internett, skriver
Statistisk sentralbyrå i sin undersøkelse, «Norsk mediebarometer
2012».
Det er hos den yngre delen av
befolkningen andelen som kun
leser digitale nyheter er størst.
Blant personer mellom 16 og
24 år er det mer enn dobbelt så
mange som leser nettaviser enn
som leser papiraviser i løpet av en
dag.
I undersøkelsen er det også tall
som har stått uforandret siden
2001. Andelen som generelt
leser aviser, enten via nett eller
papir, har stått stille på 77 pro-

sent siden 2001, melder statistikkbyrået.
Videre skriver SSB at i 2008
hadde over 70 prosent av befolkningen ett eller flere avisabonnement i husholdningen. Fire år
senere var andelen nede i 62 prosent. Det viser seg også at de eldre
er de mest trofaste papiravisleserne. Blant Norges 67-79-åringer
har
90
prosent
et
avisabonnement.

KNUT-EIRIK LINDBLAD

Boligprisene i NordNorge stiger raskere enn
i andre deler av landet.

en aktivitet i måneden. Tidligere
har vi vært på Polaria, på Vitensenteret og på byvandring. Det er om å
gjøre at pasientene deltar, og vi
bruker disse aktivitetene som både
fysisk og psykisk terapi, forteller
ergoterapeut Ann-Tove Buene.

Statistisk sentralbyrå presenterte
i går boligprisindeksen for 1.
kvartal i år. Tallene viser en svak
økning for prisene på landsbasis,
sammenlignet med 4. kvartal
2012. Men sammenlignet med
samme kvartal i fjor, har norske
boligpriser gjennomsnittlig økt
med 6 prosent.
Blokkleiligheter kostet 8,1
prosent mer enn på samme tid i
fjor, mens prisene på småhus og
eneboliger har økt med henholdsvis 5,7 og 5,3 prosent i
samme periode.
Boligprisene i Nord-Norge har
hatt en økning på rundt 4 prosent på et år, noe som er under
landsgjennomsnittet.
Men om man sammenligner
prisene fra fjerde kvartal i 2012
til dagens tall, er nordnorske boliger en av de raskeste til å stige i

Friluft

Selv er Rune Almås Larsen glad i
friluftsliv, og i januar 2011 var han
på toppen av fjellet Aconcagua –
6.960 meter over havet.
– Dette er et fantastisk tiltak og
et avbrekk fra sykehustilværelsen.
Det er viktig med andre impulser,
sier han, og fortsetter:
– Som friluftsmann er det vanskelig å akseptere at man sitter i
rullestol. Aktiviteter som denne er
med på å bygge opp moralen, og
hjelper for å holde motet oppe.
Larsen mener aktivitetene fungerer som motivasjon for videre
trening og rehabilitering.
– Sosialøkonomisk er dette et
godt tiltak. Det er lett å bli deprimert i en slik situasjon, det er derfor viktig å forebygge dette.
Etter begge slagene ble Larsen
lammet i venstre side av kroppen.
– Jeg skal komme meg opp
igjen, jeg må bare være tålmodig.
Jeg har jo vært gjennom dette før.
Du kan vel si det har gått slag i slag,
spøker han.
– Vi ser hvor viktig disse turene
er. Det er ikke særlig inspirerende
å være på sykehus. Disse turene
viser at det ikke trenger å være noe
problem å delta i friluftsaktiviteter
selv om man sitter i rullestol, sier
moren Beate Almås.

Nettavisene vokser

Svak prisøkning
for boliger i nord

BESØK: Rune Almås Larsen og mor Beate Almås tror absolutt det er viktig med aktiviteter som en del av rehabiliteringen.

– Denne turen kommer som et
etterlengtet avbrekk én måned
etter et hjerneslag, forteller Rune
Almås Larsen.
36-åringen fra Sandnessjøen
jobber til daglig i Aker Solutions,
men er nå innlagt på Fysikalsk- og
rehabiliteringsmedisinsk avdeling
på UNN. Det er en avdeling som
gir tilbud til pasienter med hjerneslag, hodeskader, poliomyelitt,
multitraumer, amputasjoner og
andre tilstander som har gitt funksjonssvikt.
Larsen var på jobb da han fikk
sitt andre hjerneslag for litt over en
måned siden. Han hadde akkurat
kommet seg tilbake i jobb etter sitt
første slag i 2011.
I dag takker han kollegaene for at
han overlevde.
– De var klar over at jeg hadde
hatt et slag tidligere, skjønte hva
som skjedde og fikk tak i en ambulanse. Det viser hvor viktig det er å
være oppmerksom på dem man
har rundt seg, mener han.
Mor Beate Almås er enig.
– Det sto faktisk om livet, legger
hun til.
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Se flere bilder
fra utflukten på

HJERNESLAG

■ Hjerneslag defineres av
Verdens helseorganisasjon
(WHO) som en plutselig oppstått fokal eller global forstyrrelse i hjernens funksjoner av
vaskulær årsak som vedvarer i mer enn 24 timer eller
fører til død.
■ Fokale forstyrrelser i hjernen kommer til uttrykk i form
av nevrologiske utfall som

pris i landet med 3,9 prosent økning mellom to kvartaler.
På landsbasis er det likevel
Trondheim som stikker av med
mest økning i prisen med 11,4
prosent økning fra 1. kvartal
2012 til i dag.
Til sammen 18.018 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 1. kvartal 2013,
melder Statistisk sentralbyrå.

MICHELLE BJELLMO
mib@itromso.no ■ 917 13 504

Trekker tilbake saus

Santa Maria Norge
trekker tilbake en Sataysaus som kan inneholde
kreftfremkallende muggsopp.

lammelser, sansetap, taleforstyrrelser eller bevissthetsforstyrrelser. Med vaskulær
årsak menes at årsaken til
hjerneslaget er svikt i blodtilførselen til deler av hjernen
eller blødning i hjernen.
■ Hjerneslag rammer hvert
år cirka 15.000 personer i
Norge.
Kilde: Slag.no

RONALD JOHANSEN (FOTO) FULL FART: Som en del av rehabiliteringsopplegget arrangerer aktivitetsgruppa på Fysikalsk- og
ronald@itromso.no • 901 80 697 Almås Larsen hundeslede sammen med ansatt Ane Fadnes.

rehabiliteringsmedisinsk avdeling på UNN månedlig aktiviteter for pasientene. Her kjører Rune

– I alt er 1.300 glass av den aktuelle Satay-sausen solgt i Norge,
Sverige og Danmark. I Norge er
produktet solgt i Norgesgruppen, Coop og ICA supermarked.
Santa Maria Norge AS ber forbrukere som har kjøpt produktet
om å kaste det og ta kontakt med
Santa Maria Norge AS, skriver
Mattilsynet på sine hjemmesider.
Muggsoppgifter dannes i orga-

nismer som et ledd i forsvar mot
omgivelsene. De har verken
smak eller lukt, de tåler varme og
kulde og er vanskelig å fjerne fra
mat- eller fôrvarer.

MICHELLE BJELLMO

