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Inger Johanne 
Mehl Evje Inspireres av

«Seljefløyten»
Kvinnen 
med fløyten
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Festøy

antall

DET ER VALG AV MEGLER SOM AVGJØR 

PRISEN DU FÅR FOR BOLIGEN DIN.

Proaktiv Bolig- og prosjektmegling,

tlf: 47 68 44 00

FOTO: PRIVAT
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P-vakter slo og 
sparket kunde

– Vi var forberedt på alt, sier drapsofferets bror, 
Amund Gillebo. NYHET side 6–7

Historisk 
forvaringsdom
i Vollen-drapet

 SPORT side 24–25

Tok opp kampen 
mot fotballen

Tyrvings Fanny Åstrand (16, t.v.) og Martine Svendsen (18)

 HELG side 13–17

Alt Tina vil er 
å bli mamma

Tina Avantis Johnsen

OMSTRIDTE PLANER: I dette huset på Jar var det planlagt en ny mobilmast. Men etter kraftige naboprotester og boikottaksjon mot Nina S. 
Myhres frisørsalong i bygget, har Telenor gitt opp. Myhre er samboer med grunneieren. Her med sønnen Len S. Jørgensen. FOTO: KNUT BJERKE

■ Telenor gir opp mobilmast    ■ Boikottaksjon mot frisørTelenor gir opp mobilmast    Boikottaksjon mot frisør

Bitter strid 
om master
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Boligprisen på Snarøya har i snitt 
ligget over Nesøya de ti siste 
årene. Nærheten til Oslo jekker 
prisene opp på Snarøya i Bærum.
– At man slipper å stå i kø tror 
jeg er alfa og omega, sier advokat 
Camilla Sem til Finansavisen.

Så langt i år er det solgt 28 boli-
ger på Snarøya mot 21 på Nesøya. 
I snitt ligger kvadratmeterprisen 
på det som hittil er solgt i år på 

Snarøya på 56.100 kroner, som 
er 14 prosent høyere enn på Nes-
øya, hvor kvadratmetersnittet er 
på 49.300 kroner.

Snarøya-boligene har så langt 
i år ligget på 9,6 millioner i snitt 
mot 6,9 millioner på Nesøya, mel-
der Finansavisen.

En av de dyreste boligene på 
Snarøya ble solgt fra Schibsted-
arving Alexandra Huitfeldt til 

flyarving Erik G. Braathen for 
130 millioner i 2009. Den 18 mål 
store eiendommen med 160 meter 
strandlinje på sørsiden av øya lig-
ger i Strømstangveien.

Budstikka sjekket i forrige uke 
de 20 dyreste eiendommene i 
henholdsvis Asker og Bærum, 
publisert på Finn.no. For Askers 
del ligger samtlige 20 eiendom-
mer ved sjøen, og noen av dem 

har også egen strandlinje og stor 
brygge.

– Nesøya ligger langt unna byen 
og det er en del kø. Fra Snarøya er 
det mindre kø inn mot Oslo, det 
er Snarøyas store fordel. Stedet er 
mer bekvemt, det er sjø og kort 
vei til Aker Brygge, sier advokat 
Camilla Sem i Sem & Johnsen.

Christian Brevik

christian.brevik@budstikka.no

Snarøya banker Nesøya på pris

DYREST: En av de dyreste boligene 
på Snarøya ble solgt 130 millioner i 
2009.   FOTO: KARL BRAANAAS

Sure toner. Utbyggingen 
av en mobilmast på Jar 
har ført til konflikter og 
frisørboikott i nabolaget 
rundt Grav skole. 

– Det har kostet mye mentalt og 
menneskelig, og jeg er lei meg for 
at det har blitt sånn, sier Svein 
Roald Jørgensen. 

Mobildekningen på Jar har i en 
lang periode vært svært dårlig, 
og i fjor, etter nøye overveielse, 
ønsket Jørgensen å stille sin eien-
dom på Bjerkelundsveien 40 til 
disposisjon slik at Telenor kunne 
bygge en basestasjon på eiendom-
men. Den skulle plasseres på taket 
av bygningen der hans samboer 
Nina S. Myhre har drevet frisør-
salong i over 20 år.

Utbyggingen er nå skrinlagt og 
Telenor må finne en ny løsning, 
etter at det har oppstått full kran-
gel i nabolaget. Naboene er sterkt 
bekymret for strålingsfaren.

– Lagt for hat
For Jørgensen og Myhre har hele 
prosessen vært vanskelig. De har 
opplevd at folk har snudd og gått 
en annen vei når de har møtt 
dem på gaten, sluttet å hilse og 
flere beskyldninger om at de er 
«umoralske» og opptrer «etisk 
forkastelig». Budstikka kjenner til 
at beboere i området har oppfor-
dret til boikott av frisørsalongen 
til Nina S. Myhre. 

– Det er vondt å bli lagt for 
hat. Mye av det som har skjedd 
har jeg oppfattet som rene trus-
ler. Det har vært veldig tungt, sier 
Jørgensen. 

– Vi vil ha en mast som står høy-

ere, og som stråler over barneha-
gen, ikke rett ned på oss. Jeg må 
si det er merkelig at man vurderer 
å bygge en slik mast rett ved en 
barnehage, sier pedagogisk leder 
i Østheim barnehage, Anne B. 
Hansen. 

Foreldre i barnehagen, som lig-
ger rett over veien for der basesta-
sjonen skulle stått, har engasjert 
seg. De nærmeste naboene har 
vist sterkest motstand mot utbyg-
gingen. I et brev Budstikka har 
fått tilgang til, viser de til at en 
slik basestasjon «er sterkt frarådet 
i de fleste utviklede land der barna 
er mer sensitive til stråling». 

– Bekymringen fra naboene er 
grunnløs. Til sammenlikning vil 
vanlige mobiltelefoner som folk 
flest bærer med seg typisk kunne 

komme opp i nær 90 prosent av 
grenseverdien dersom det er dår-
lig dekning, altså langt til nær-
meste basestasjon. Dette fordi 
batteriet må jobbe hardere for å 
oppnå ønsket kontakt, sier dek-
ningsdirektør i Telenor, Bjørn 
Amundsen til Budstikka. 

Tidligere i juni var det et møte 
i barnehagen, der representanter 
fra Telenor, naboer og Jørgen-
sen var til stede. Her deltok også 
organisasjonen Folkets Strålevern. 
Møtet blir av flere Budstikka har 
vært i kontakt med beskrevet som 
«tøft» og «svært følelsesladet». 

– Nå er vi i barnehagen bare her 
på dagtid, men jeg har fått inn-
trykk av at denne saken har øde-
lagt mye av det gode naboskapet 
som har vært her. Det går kanskje

«Mye av det som 
har skjedd har jeg 

oppfattet som rene 
trusler. SVEIN ROALD JØRGENSEN

an å bygge broer, men mye er nok 
borte, sier Anne B. Hansen. 

I nærmiljøet har det versert ryk-
ter om at Jørgensen får 500.000 for 
å sette opp masten på eiendom-
men sin. 

– Vi har ingen avtaler i størrel-
sesorden ryktene i dette nærmil-
jøet skal ha det til, sier Amundsen, 
som sier at det varierer fra 1.000 
og 30.000 kroner per år med avtale 
hos private, avhengig av lokasjon. 

Elin Reffhaug Craig

erc@budstikka.no

Telenor dropper utbyggingsprosjekt

– Det har 
kostet mye
mentalt

BEKYMRET: – Man vet ikke virkningen av strålingen før om 30–40 år. Vi vil ha en mast       som står høyere, og som stråler over barnehagen, sier pedagogisk leder Anne B. Hansen (i midten) i Østheim barnehage på 
Jar, her sammen med  ansatte Julia Bondar og Jason Simon Kit. Bjerkelundsveien 40          der basestasjonen skulle stått, er det hvite huset i bakgrunnen.  FOTO: TRINE JØDAL

BOIKOTT: Nina S. Myhre og Len S. Jørgensen har opplevd mye ubehag 
under konflikten, blant annet boikott av frisørsalongen.  FOTO: KNUT BJERKE

fakta

 ■ Fra midten av august i fjor har ikke 
Bærum kommune akseptert bygging 
av basestasjoner på kommunale 
bygg – blant annet på Storøya gren-
desenter. To dager etter Budstikkas 
skrev om saken, snudde rådmannen. 
Nettverksoperatører strever også med 
å få tillatelse fra private grunneiere 
til å sette opp basestasjoner som kan 
bedre signalet. Noen er redde for 
stråling, andre synes mastene er lite 
pene. Operatørene mener Asker og 
Bærum er spesielt vanskelige kommu-
ner. Dette gjør at det fremdeles finnes 
lommer hvor mobildekningen – først 
og fremst innendørs – er dårlig i Asker 
og Bærum. 

 ■ – Skyld på dere selv, var budskapet fra 
Telenor gjennom Budstikka 27. novem-
ber i fjor.

Basestasjoner i Bærum
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Køen ut og inn av Fornebu er ikke 
verre enn at Snarøya fortsatt 
fremstår oppleves som mer 
 attraktiv enn Nesøya i bolig
markedet.

– At man slipper å stå i kø, tror jeg 
er alfa og omega, sier advokat og 
eiendomsmegler Camilla Sem til 
Finansavisen.

Finansavisen har studert priser 

oppnådd for boliger på Nesøya 
og Snarøya de siste ti årene. Så 
langt i år er det solgt 28 boliger 
på Snarøya mot 21 på Nesøya. I 
snitt ligger kvadratmeterprisen 
på det som hittil er solgt i år på 
Snarøya, på 56.100 kroner, som er 
14 prosent høyere enn på Nesøya 
– hvor kvadratmetersnittet er på 
49.300 kroner, ifølge Finansavisen.

Budstikka sjekket i forrige uke 

de 20 dyreste eiendommene i hen-
holdsvis Asker og Bærum, publi-
sert på Finn.no. For Askers del 
ligger samtlige 20 eiendommer 
ved sjøen, og noen av dem har 
også egen strandlinje og brygge.

Naboeffekt
I Bærum ligger 11 av 20 dyreste 
eiendommene ved sjøen. De ni 
eiendommene som ikke har til-

knytning til sjøen, ligger på Jar, 
Bekkestua og Haslum.

– Det er ingen hemmelighet 
at mange av dem som sitter med 
mye penger allerede er etablert 
i populære strandområder som 
Konglungen, Landøya, Nesøya 
og Snarøya. Dette genererer en 
naboeffekt, sa eiendomsmegler 
Mats Lund ved Krogsveen i Asker 
til Budstikka.

– Mindre kø gjør Snarøya mer attraktiv

DYRT: I 2009 ble denne boligen på 
Snarøya solgt for 130 millioner 
 kroner. 

Det tilhører til sjeldenhetene at 
en teleoperatør snur. 

Telegiganten har ofte opplevd 
kunder som klager på dårlig 
mobildekning i Bærum. 

I et innlegg i Budstikka i går, 
viser Amundsen til at selskapet 
ofte strever med å levere raskt 
nok til ivrige kunder som ønsker 
bedre dekning. 

– Det er derfor spesielt å opp-
leve lokalmiljø der noen skepti-
kere får trumfe myndighetene 
og allmennhetens forventning, 
skriver han. 

Tapte saken
Telenor går altså nå bort fra å 
bygge basestasjonen i Bjerke-
lundsveien, og setter i gang pro-
sessen med å finne et nytt egnet 
sted. 

– Vi kan ikke opprettholde 
en avtale med en grunneier 
som får det så ubehagelig i nær-
miljøet. Vi har aldri opplevd en 
lignende sak der folk oppfører 
seg på denne måten, sier Bjørn 
Amundsen.

Nylig vant Telenor i en sak 
fremmet i Asker og Bærum ting-

rett. Der tapte en huseier saken 
han anla mot teleoperatøren 
for å få fjernet en mobilmast på 
Ulvøya. 

Fikk ikke medhold
Mannen bor på eiendommen 
ved siden av basestasjonen, 
og ønsket å få den fjernet på 
grunn av antatt strålingsfare. 
Han krevde også at teleselskapet 
skulle ta kostnadene han hadde 
hatt for å skjerme eiendommen 
mot det han mente var farlig 
stråling. Mannen tapte saken, og 
ble dømt til å betale sakskostna-
dene på 417.592 kroner.

Amundsen mener at bekym-
ringene for stråling fra basesta-
sjonen på Jar, er grunnløs. 

– Til sammenligning vil van-
lige mobiltelefoner som folk 
flest bærer med seg typisk kunne 
komme opp i nær 90 prosent av 
grenseverdien dersom det er dår-
lig dekning, altså langt til nær-
meste basestasjon. Dette fordi 
batteriet må jobbe hardere for 
å oppnå ønsket kontakt.

Elin Reffhaug Craig

erc@budstikka.no

– Har ikke opp-
levd noe lignende

MOTSTAND: Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge, har ikke 
opplevd maken til saken på Jar.  FOTO: TELENOR

BEKYMRET: – Man vet ikke virkningen av strålingen før om 30–40 år. Vi vil ha en mast       som står høyere, og som stråler over barnehagen, sier pedagogisk leder Anne B. Hansen (i midten) i Østheim barnehage på 
Jar, her sammen med  ansatte Julia Bondar og Jason Simon Kit. Bjerkelundsveien 40          der basestasjonen skulle stått, er det hvite huset i bakgrunnen.  FOTO: TRINE JØDAL

UBEGRUNNET: Seksjonssjef i 
 Statens strålevern Merete Hannevik. 
 FOTO: ULF HANSEN

Statens strålevern beroliger 
 bekymrede naboer på Jar. 

Statens strålevern har ansvaret for 
å øke kunnskapen om forekomst, 
risiko og effekt av stråling, og er 
landets fagmyndighet på områ-
dene strålevern og atomsikkerhet. 

Myndighetene mener det er 
grunnløse bekymringer for helse-
skadelig stråling ved bygging av 
basestasjon på Jar.

– Vi mener at det er ubegrun-
net angst for dette. Her forelig-
ger det mye forskning som viser 
at det ikke er noen risiko forbun-
det med så lave nivået man utset-
tes for fra en slik antenne oppe i 

en mast, sier seksjonssjef ved Sta-
tens strålevern, Merete Hannevik 
til Budstikka. 

Naboer på Jar reagerer på 
utbygging i nærheten av barne-
hagen. Hannevik påpeker at ope-
ratørene er bevisste på hvor de 
setter opp basestasjonene. 

– De unngår ofte områder ved 
skoler og barnehager. Men når 
man opplever så dårlig dekning 
som det er i deler av Bærum, så 
kan ikke dette avhjelpes kun ved å 
bygge basestasjoner ute i skogen, 
sier Hannevik.

 

Elin Reffhaug Craig

erc@budstikka.no

– Ubegrunnet angst 


