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nyetablerte

ANLEGGSELEKTRO AS

Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Øystein Lønberg

AUTOLAND AS

Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Nadera Eftekhari

BONUS ADMIN AS

Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Edita Brazinskaite

EIENDOMSSELSKAPET
DRAMMEN AS

Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Stian Møller

INTERIØRPIKENE DA

Daglig leder: Silje Enger
Skaugen
Deltakere:
Silje Enger Skaugen  Andel: 50%
Marita Ingulfsen 
Andel: 50%

LARSEN HESTEVISJON

Innehaver: Stine Elmelund
Larsen

MED-HUS AS

Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Sofia Øien

NYE LEKESLOTTET AS

Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Trine-Lise Weman

SALSA & CEBOLA
RESTAURANT AS

Kapital: NOK 30.000
Daglig leder:
Åse Marie Kristiansen

SKARRA TAKST AS

Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Steinar Sannes
Skarra

SOLBØ INVEST AS

Kapital: NOK 30.000
Styrets leder: Stig Flatebø

TORGET VEST HELSEKOST AS
Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Anne-Gro
Johansen

VALUTAKURSER

OSLO BØRS

8,63

7,60

11,78

90,59

115,72

2,07

6,10

5,98

6,40

801,49

Sist uke

+0,18%

Siste året

+11,46%

Ny søvn på
skinner

Enova vil ha norske boligeiere på klimadugnad

Innovasjon Norge må kutte 107 millioner i 2015

250 millioner kroner ligger og venter på boligeiere som
gjennomfører energitiltak. Med VVS-bransjen på laget
skal Enova sørge for at flest mulig får ta del i pengepotten. – Investerer du i energitiltak i hjemmet, reduserer
du energiutgiftene og øker bokomforten, samtidig

Statsbudsjettet for 2015 ga Innovasjon Norge
864 millioner mer til innovasjon og utvikling av
norsk næringsliv. Samtidig var budsjettet også
en tydelig bestilling til Innovasjon Norge om
effektivisering og omstilling av egen organisasjo-

som du gjør en innsats for klimaet, sier markedsdirektør
Audhild Kvam i Enova. Mens du tidligere måtte søke
om støtte, er det eneste du trenger å gjøre nå å gjennomføre tiltaket, og dokumentere utgiftene på enova.
no. Da får du pengene du har krav på inn på konto.
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Det var Kjell Olav Viks kone
som skjønte at noe var galt. Hun
merket at han plutselig ikke pustet når han sov. Dette skjedde
gjentatte ganger. Det var såkalte
pustestopp, eller søvnapné.
– Jeg merket jo ikke selv at
jeg sluttet å puste. Derfor er det
ganske skummelt, men bra at
jeg ikke sov alene. Jeg hadde
hele 47 pustestopp i timen,
noe som gjorde at jeg aldri var
uthvilt på dagen, forklarer Vik
som fikk problemer med tretthet rundt 56 års alder. Hans
kone insisterte på at han måtte
komme seg til legen, og rett

– Det blir veldig spennende.
Det er en viktig jobb å hjelpe elevene slik at de får ivaretatt sine rettigheter, sier
Lasse Narjord Thue som
gleder seg til å begynne.
39-åringen jobber i
dag som kommunikasjonsog markedskoordinator i
AFS Norge International
Utveksling.
Elev- og lærlingombudet
er en brobygger mellom
alle parter i videregående
opplæring, med spesielt
fokus på elevenes- og lærlingens rettigheter og plikter. Ombudet opererer på
fritt og uavhengig grunnlag
av alle instanser i fylkeskommunen.
Thue får kontor i fylkeshuset i Drammen. Han
begynner som nytt elev- og
lærlingombud rundt 1. juni.

GAP OPP: Kjell Olav Vik (63) fra Vikersund, med skinnen som har reddet søvnen hans.

LØSNING SAMMEN: Sammen med tannlege, Claus Gamborg Nielsen, fant Kjell Olav Vik løsningen for problemene med pustestopp.

hjelp, etter en del utredninger
blant annet på Drammen sykehus, fikk han omsider av tannlege, Claus Gamborg Nielsen, på
den private klinikken, Drammen
Søvnklinikk på Strømsø.
Gamborg Nielsen er for øvrig
godkjent av Statens autorisasjonskontor for implantatprotetikk med trygdestønad. Det
innebærer at all refusjonsberettiget implantatbehandling kan
gjøres hos dem.

er rammet. Vanlige sykdommer
som for eksempel høyt blodtrykk,
diabetes, depresjon, og forstyrrelser i hormonbalansen, kan i
mange tilfeller skylles søvnapné.
Selv fagfolk er ofte ikke klar over
denne sammenhengen, påpeker
Gamborg Nilsen.

Ubevisst

– Obstruktiv søvnapné, altså
pustestopp, oppstår når luftpassasjen lukker seg i svelget,

slik at man ikke klarer å puste.
Dette skjer ubevisst under søvn.
For ikke å bli kvalt skjer hyppige oppvåkninger. De som er
verst rammet kan ha opptil 100
slike pustestopp per time. Kjell
Olav Vik, hadde med sine 47
pustestopp store problemer selv
om han ikke snorket, for det
er ikke i alle tilfeller dette henger sammen, forklarer, Claus
Gamborg Nielsen. Han legger
til at over 50 prosent av alle 60
åringer snorker, og mange sliter
med søvnproblemer som blir en
del av livet.
– Dette kan gi alvorlige helsemessige plager for den som

Løste problemet

– De siste tre årene har jeg hver
natt sovet med en søvnapnéskinne i over og underkjeven. Jeg har
også prøvd pustemaskin, men
skinnen som er tilpasset min
munn fungerer bedre for meg.
Den er faktisk ikke ubehagelig
å bruke, og alle mine problemer

i forbindelse med pustestopp og skinner, eller snorkeskinner, er
tretthet har vært borte fra dag justerbare og skyver underkjeén. Jeg stopper heller ikke lenger ven frem for å oppnå en støri veikanten med bilen for å sove, re åpning i luftpassasjen, slik at
luften kan passere
sier en uthvilt, Kjell
lettere gjennom
Olav Vik til Byavisa,
Jeg mer- svelget.
og viser frem skinnen han sover med.
ket jo ikke På søvnklinikkens nettsider kan
Tannlegen skyter
inn at Vik i så måte selv at jeg sluttet man lese alt om
dette. Her underer en suksesspasi- å puste.
ent ved bruk av en
Kjell Olav Vik strekes det slik
behandling forutslik skinne.
setter at pasienten
Hva skjer?
kan bruke et oralt apparatur i
Hvordan går det an å bli kvitt munnen. Da kan dette gi gode
både snorking og pustestopp resultater og snorking kan redumed en slik skinne? Søvn-apnè- seres. I tillegg vil pasientens

”
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Lasse Narjord Thue (39) fra
Slemmestad er tilsatt som
nytt elev-og lærlingombud i Buskerud.

MAGNE S. GARANG tekst og foto

Pustestopp

NÆRING

39-åring
nytt elevog lærlingombud i
Buskerud

Tung snorking og pustestopp om natten kan
være livsfarlig. Kjell
Olav Vik (63) fikk hjelp
til å sove godt igjen på
Drammen søvnklinikk.

Vi sover omtrent 25 år av livet.
For å holde oss våkne. Men hvis
du ikke sover godt når du sover,
er det lett å falle i søvn i løpet av
dagen. På jobb eller i bilen. Det
siste kan være fatalt. Da må man
stoppe bilen i veikanten og ta
seg en dupp. Det gjorde tømrer,
Kjell Olav Vik (63) fra Vikersund
hver dag på vei hjem fra jobben
i Drammen. Vel hjemme igjen
etter en god middag, måtte han
ut å gjøre noe for ikke å sovne
ved bordet. Han skjønte at noe
var galt. Men hva, og hvordan
gjøre noe med det han ikke visste
hva var?

nen. – Det betyr at vi, som de fleste norske selskaper, må gjøre mer med mindre ressurser, sier
administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.
Styret i Innovasjon Norge vedtok denne uken
endelig budsjett for selskapet i 2015.
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red@byavisadrammen.no

generelle helse, vektkontroll,
energinivå og inntak av mat også
gjøre livet bedre. Skinnen koster
fra 6-8000 kroner.

Fornøyd garanti

Drammen Søvnklinikk, som holder til sammen med, Hvite Smil,
på Strømsø, er såpass sikre på at
du blir fornøyd med din skinne
at dersom det motsatte viser seg,
får du tilbake pengene du har
betalt innen 2-3 måneder fra
utleveringstidspunktet. Men de
fleste klarer det, og da er det bare
å få tilbake søvnen og få den til å
gå på skinner.
magne@byavisadrammen.no

