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Prest måtte bortvises fra bispevigsel

Nyheter

Søndag ble Atle Sommerfeldt
vigslet til biskop i Fredrikstad Domkirke. Der dukket også prest Ludvig
Nessa opp. Nessa har siden begynnelsen på 80-tallet markert seg
som en av de sterkeste motstandere av selvbestemt abort i Norge.
Ifølge operasjonsleder i Østfold po-

i Smaalenene

litiet, Rune Kristian Arneberg, hadde Nessa selv sagt at han kom for å
demonstrere i kirken. Nessa ble
bortvist av politiet utenfor kirken. –
Han møtte i prestekjortel og hadde
med seg en liten dukke. Han ble
bortvist og etterkom anmodningen
fra politiet, opplyser Arneberg.

Kjørte inn i
autovernet
MARKER: Hendelsen skjedde like før klokka 22.30 lørdag på E18 ved Ørje. Politiet
mottok melding om at en bil
hadde kjørt inn i autovernet.
– Bilføreren var alene i bilen
og ble kjørt av ambulanse til
sykehus, opplyser operasjonsleder Sigrun Mørkeseth
ved Østfold politidistrikt. Sjåføren, en mann i 50-årene
fra Kolbotn, skal være lettere
skadet. – Vedkommende vil
bli undersøkt for mistanke
kjøring i påvirket tilstand,
fortsetter Sigrun Mørkeseth.

Stjal lommebok
og mobiltelefon
ASKIM: Lørdag klokka 16.42
mottok politiet melding om
at en person stjal en lommebok og en mobiltelefon på
Rema 1000 i Askim. Tyveriet
skal være fanget opp av videoovervåkingen. Gjerningspersonen skal ha forlatt stedet i en eldre sølvfarget
Opel. Fornærmede vil anmelde forholdet.

Fire mistenkt for
fyllekjøring
ÅS/HOBØL: Utrykningspoli-

tiet holdt lørdag kveld promillekontroller i Ås og Hobøl.
Totalt ble 250 biler kontrollert. Fire bilførere ble anmeldt for mistanke om kjøring i påvirket tilstand. To førere ble anmeldt for kjøring
uten gyldig førerkort og en
fører fikk gebyr for manglende verneutstyr.

Beslagla mindre
mengde narkotika
MYSEN: Politiet oppsøkte en

adresse i Mysen sentrum lørdag kveld klokka 21.00. – På
adressen fant de mindre
mengder narkotika, melder
operasjonsleder Børge Løge
ved Follo politidistrikt. Politiet har opprettet sak på forholdet.

Trodde det brant i
Storgaten
MYSEN: Lørdag fikk politiet

melding om at en alarm pep
og at det luktet røyk fra en
adresse i Storgaten i Mysen.
Dette skjedde klokka 21.16.
– Alle nødetatene rykket ut
til stedet, opplyser operasjonsleder Børge Løge ved
Follo politidistrikt. Vel fremme viste det seg at det ikke
var brann på stedet. – Det er
uvisst hva alarmen var for
noe, melder Løge.

VOKSER: Morgan Bråthen (t.v.) og Helge G. Lundeby har stor tro på at nettvarehotellet vil vokse seg større. Et Bærum-firma som selger hundeutstyr er blant kundene i Hærland.

Lagrer og sender
Lundeby vokser som hotell for nettvarer
Nettvarebutikker
spretter opp her i landet. Lundeby i Hærland
sørger for å lagre varene og sende dem ut
til kunder.
EIDSBERG: – Starten er lovende. Vi
begynte i slutten av november,
og bare for et firma som selger
barneklær på nett har vi formidlet over 1.000 ordrer, sier daglig
leder for nettvarehotellet, Morgan Bråthen.
Lundeby Bokbinderi er knyttet
til en krympende bransje. Lesing
på papir avtar. Derfor må bedriften se seg om etter flere bein å stå
på. Nettvarehotell ligger an til å
bli en virksomhet med muligheter.

Pakking og adressering
Lundeby har forutsetningene for
å få det til: Stor lagerkapasitet, et
effektivt transportapparat og bemanning som kan settes inn etter behov. I tillegg et eget tollager for dem som ønsker å distribuere til flere land.
– Vi har lagerareal på 4.000 kvadratmeter med 6.000 palleplas-

FAKTA
Nettvarehotellet as
■ Eies 100 prosent av Lundeby-gruppen.
■ Daglig leder: Morgan Bråthen
■ Holder til i ledige lagerlokaler hos Hærland-bedriften
■ Sørger for at nettbutikkers
varer står trygt på lager.
Håndterer også ordrebehandling, pakking og distribusjon.

ser. På langt nær all plassen brukes til forlag og trykkerikunder,
forklarer styreformann og salgsleder i Hærland-bedriften, Helge G. Lundeby.
Lundeby har seks egne lastebiler, avtaler med transportører og
Posten og kan selv ordne med
inntolling av varer, for eksempel
fra Kina. Før varene går til kunde, sørger Lundeby-ansatte for
pakking og adressering.

Barneklær og hundeutstyr
Så langt har to nettbutikker knyttet seg til Lundebys tjenester,
nemlig WoolLand, et Oslo-firma

STORT LAGER: Lundeby Eiendom har lagerareal på 4.000 kvadratmeter i Hærland. Nå brukes deler av lagerkapasiteten som nettvarehotell. Salgsleder Helge Lundeby (t.v.) og leder for lageravdelingen,
Morgan Bråthen (t.h.).

som selger barneklær i ull, samt
Hundeutstyr.no, som holder til i
Bærum. Også et firma som selger
sørafrikanske møbler og peiser
via Facebook har kommet til som
kunde.
– Mange butikker på nett dukker opp i Oslo, men de sliter med
at lagerhold er dyrt i hovedstadsområdet. Vi kan holde helt andre
kvadratmeterpriser, sier Lundeby.
Beliggenhet i Hærland ser han

ikke som noen stor ulempe. E18
går rett ved, det er én time til E6
og halvannen time til Karlstad i
Sverige.
Lageravdelingen til Lundeby
har ti fast ansatte. I tillegg kan bemanning hentes inn etter behov
fra den øvrige virksomheten.
GUNNAR FJELLENGEN
gunnar.fjellengen@smaalenenes.no
416 62 318

