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Når du trenger rørlegger eller
elektriker – ring oss!
TELEFON: 70 13 53 00 / 02407
DØGNVAKT RØRLEGGER: 926 19 110

Fysioterapi i Sula
HELSESTELL. Sula formannskap vil
at kommunen framleis skal ha både
private og kommunale fysioptera-
peutar. Frå 1. juli skal kommunen be-
tale eit heilt driftstilskot i Solevåg
krins. Tilskotet skal inn som ein del
av budsjettet for neste år.

Det nystarta selskapet Enc-
ripto AS fikk uventa drahjelp i
forkant av et seminar om da-
tasikkerhet i Ålesund i går.

IKT. Dagen før seminaret gikk
nemlig flere norske banker ut og
advarte mot et nettbankvirus -
nærmere bestemt en såkalt tro-
jansk hest, som kan gi kriminelle
adgang til nettbankkontoene
våre.
– Bra drahjelp for oss, som øn-

sker å gjøre leveveg av dettemed
datasikkerhet,men likevel et vik-
tig tema å sette fokus på, sier
daglig leder og sikkerhetskonsu-
lent Juan Guelfo. I november i
fjor etablerte han Encripto sam-
men med partner Ingrid Bent-
zen.
– Kort sagt hjelper vi kunder

til å avverge datakriser før de har
oppstått. Gjennom sikkerhets-
tester, rådgivning og utdanning
innen datasikkerthet, forteller de
to.
Seminaret i går samla rundt 60

deltakere.
– Blant dem skoleelever, re-

presentanter fra IKT-bedrifter,
IKT-ansvarlige ved en del skoler,
samt en et knippe andre ansatte i
næringslivet. Sjøl om mange av
deltakerne alt kanmye om infor-
masjons- og kommunikasjons-
teknologi, var målet å øke
bevisstheten rundt datasikker-
het, sier Guelfo og Bentzen.
– For den er for lav?
– Ja, definitivt. For det er ikke

nødvendigvis slik når det gjelder

data, som mange synes å tro, at
alt som tilsynelatende fungerer
bra, er bra. Derfor er det så vik-
tig, for eksempel med sikker-
hetstester - både i arbeidslivet,
men også privat. Alle kan tenke
seg hva som kan skje om sensi-
tiv informasjon kommer ut, sier
duoen.

LINE HELGESEN
lh@smp.no

Høyaktuelt seminar omdatasikkerhet

ENCRIPTO. Frimaet Encripto AS med Juan Guelfo og Ingrid Bentzen invi-
terte til gratis seminar om datasikkerhet i Ålesund i går.

Tre nye navn kom inn på
lista da Ålesund Arbeider-
parti hadde sitt nomina-
sjonsmøte. Blant dem er
også Gunnar Skorgevik som
var leder av nominasjonsko-
miteen.

NOMINASJON. Nominasjons-
møtet i Ålesund Arbeiderparti
var enig med nominasjonsko-
miteen om at de tre første på
lista ved høstens kommunevalg
skal kumuleres, mens resten av
lista skal settes opp i alfabetisk
rekkeføle.

Nye navn. Tre nye navn ble
foreslått på nominasjonsmøtet
og alle tre, Gunnar Skorgevik,
Cathrine Alnes og Frode Ulve-
raker, fant sin plass på den alfa-
betiske delen av lista. Gunnar
Skorgevik har tidligere vært
medlem av både bystyre og for-
mannskap, men har nå vært
ute av politikken et par perio-
der,

Anna Kvalø som står på sik-
ker plass somkumulert, er bare
17 år og vil omhun blir valgt, ti-
denes yngste bystyremedlem i
Ålesund.

Her følger den lista Ålesund
Arbeioderparti satser på ved
høstens valg: 1) Eva Vinje Aur-
dal; 2) Svein-Rune Johannes-
sen; 3) AnnaKvalø; 4) Cathrine
Alnes; 5) Svein Inge Alnes; 6)
Inger Lise Andreassen; 7)Hege
Balevik; 8) Lise Mette Ber-

theussen; 9) Mette Aakvik
Bjørge; 10) Henriette Bryn; 11)
Anne Kristin Bryne; 12) Mette
Dale; 13) Johannes Drabløs; 14)
Vivian Dyb; 15) Camilla A. Ed-
vardsen; 16) Anne Berit Støyva
Emblem; 17) Gunnhild Ervik;
18. Ole Andre Gjerde; 19) Thor
Hansen; 20) Marianne Hoem;
21) Kent Logan Jelle; 22) Stig
Arne Johannessen; 23) Reidar
A. Falch Jørgensen; 24) Stein
Kvalø; 25) Sylvi J. Larsen; 26)
Per Bertil Lund; 27) Sindre
Nakken; 28) Errol Nilsen; 29)
Gro Liljedahl Nærø; 30) Helge
Nøstdahl; 31. Bente Øverlid
Olsen; 32. Sigmund Rødal; 33)
Terri-Ann Senior; 34. Gunnar
Skorgevik; 35) Sissel Stokke;
36) Jack Narve Sæther; 37)
John Arne Torstensen; 38)
Frode Ulveraker; 39) Asbjørn
Wille; 40) Ivar Torleif Østrem.

Trenyenavnpå
lista til ÅlesundAp

Ålesund skiklubbønsker vel-
kommen til Standalhytta i Vin-
terferien.

VINTERFERIE. Vegen over Standa-
leidetharværtvinterbrøytadesiste
årene, og det betyrmye for bruken
av Standalhytta. I klubbens stor-
hetstidpå1920-talletgikkkonvoier
med båter innover Hjørundfjor-
den. Nå er parkeringsplassen
nedenfor hytta ferdigbrøytet til
mangebiler,ogdet trengsnårhytta
i dag tilbyr mer enn 50 sengeplas-
ser. I vinterferien åpnes hytta for
de som har lyst til en vinterferie i
fellesskapmedandre.
Mantarmedsegsinegenmatog

de man vil være sammenmed, og
bruker hytta i lag med andre som
måtteværeder.Måltideneeroftest
et hyggelig fellesprosjekt. Kjøkke-
neterstortnoktilmangekokker,og
de tre stuene innredes med lang-
bord til både frokost og middag.
Hundehotellet i kjelleren ivaretar
firbeinte, og hytta har egne rom
forbeholdt allergikere. Kjølerom-

met har god lagringskapasitet til
ferskvarer, i gangen utenfor får
man egne hyller til tørrmat. Etter
skituren, og før middagen er bad-
stue mellom garderobene riktig
plass å være.Noen av rommenepå
hyttahartosenger,mendeflesteav
rommene har fire senger. Fem av
rommene er egent for familier på
fem, og rommet «Åttesyd» passer
for vennegjengerpå åtte.
Mange har opp gjennom årene

besøkt Kolåstinden, den høyeste
toppen vest for Hjørundfjorden.
Turenopper forholdsvisenkel,ut-

sikten fra toppen er storslagen og
mulighetene for skikjøring av yp-
perste klasse tilbake til hytta er
store.NabotindeneNordreogSøre
Sætretindane gir også kvasse og
bratte utfordringer. Likerman ro-
ligere topper kan Sølvkallen være
god plan. Utsikten utover Hjø-
rundfjorden mot Emblem finnes
ingen andre steder. For nybegyn-
nere kan Fingersida og «Steinen»
være godemål.

ARILDEIDSET
nyhet@smp.no

Standalhytta klar
for vinterferie

FERIEKLAR. Standalhytta tar imot vinterferiegjester.

UTFORDRER.Eva Vinje Aurdal
(bildet) skal kjempe med Bjørn
Tømmerdal, H, og Geir Stenseth,
Frp om ordførerklubba i Åle-
sund. ARKIVFOTO: FRODE KLEIVELAND

Kan sette i gang
HESSA. Plan- og bygningsvirksom-
heten har gitt VAR-virksomheten i
kommunen igangsettingstillatelse for
bygging av gang- og kjøreveger på et
areal som ligger innenfor regule-
ringsplanen for Hessa Syd.

Vil flytte askebeger
RØYKING. Posthjørnet Pub har
fått brev fra kommuneoverle-
gen med beskjed om å sikre en
røykfri atkomst til puben.

I et svar til kommuneoverle-
gen skriver de at de i første
omgang vil flytte askebegre
lenger bort fra inngangspar-
tiet, bedre skilting av røykefor-
budet, samt bli flinkere til å
påpeke røykeforbudet overfor
røykende gjester.

Vil ha regulert inn
nærleikeplass
ELLINGSØYA. Fylkesmannen til-
rår at det, i tillegg til et friområde
som inngår i planen, blir regulert
inn en nærleikeplass i et område
på Årset – Stoke på Ellingsøy som
nå er under omregulering. Fylkes-
mannen viser i sin uttalelse til de
krav som er fastsatt til fysisk ut-
forming av areal i Rikspolitiske
retningslinjer for barn og unge.

Vil redusere risiko for vannskader
VANNSKADE. Et erstatningskrav etter vannskade i Storgata4 havna etter hvert i forliksrådet som besluttet
å innstille saken. Partene har ulikt syn på de faktiske omstendighetene omkring vanninntrengningen. Kom-
muneadvokaten antar at det er i alle involverte parters interesse at den faktisk situasjonen kan avklares så
langt som mulig, slik at en kan finne tiltak som kan redusere risikoen for vannskader i framtida. Kommunen
foretar nå en del undersøkelser selv og har også bedt huseiere legge fram dokumentasjon og redegjøre for
en rekke forhold. Så snart nødvendig dokumentasjon foreligger, vil kommunen invitere alle parter til et møte
for en felles gjennomgang av de faktiske forhold og drøfting av videre saksgang.


