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Vil ha
velodrom

Antall straffesaker går ned

Alt ligger nå til rette
for at Sola skal få
sykkelsportens svar
på Holmenkollen,
Sola Arena.

Politiet registrerer en nedgang i tallet på straffe- årsaken kan være underbemanning ved
saker i Sola i 2013 sammenlignet med tidligere lensmannskontoret.
år. Politiførstebetjent Kjell Klepp erkjenner at
SIDE 2 OG 3

SIDE 18 OG 19

Klar tale til
statsråden

Drivhus blir hundesenter

Ordførerne på Nord
Jæren står samlet i
kravet om at
forsvarminister Ine
Marie Eriksen Søreide
må sikre at innfasingen av de nye
redningshelikoptrene
skal skje på Sola.
SIDE 5

Blir
musikalstjerne
Tolv år gamle
Sander Jonassen fra
Grannes har en av
hovedrollene i «Les
Misérables», som har
«Ruby» og Eric Sandvoll vil ha selskap av flere hunder ved drivhuset på Haga. (Foto: Anne Buckle)
premiere i Sandnes
kulturhus om to uker. Eric Sandvold vil lage dagsenter for hunder
– Drømmen er å skape min egen
arbeidsplass, sier han.
SIDE 28 i et nedlagt drivhus på Haga, og vil hjelpe
både folk og hunder med problemer.
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Passer hunden mens d

Eric Sandvoll vil starte hundesenter i et drivhus på Haga. Da skal andre hunder en hans egne få både trene og leke med ham. (Foto: Anne Buckle)

– Mange hunder kjeder
seg. Jeg vil ha et sted der
de kan utfolde seg både
fysisk og mentalt, sier Eric
Sandvold.
ANNE BUCKLE
anne@solabladet.no

Sandvold ble kjent som «Hundehviskeren» da han fortalte i Solabladet for et drøyt år siden om
sine ønsker om å starte et hundesenter i kommunen. Nå er han
betydelig flere skritt på veien. Går
alt som det skal vil et senter være
klart i et drivhus på Haga til sensommeren.

– Glade hunder
Sandvold ble arbeidsufør da han
fikk tinitus og øresus i jobben
som tømrer. Han snudde seg til
hundene sine, og jobber i dag
med oppdrett, kursing og hjelp
til hunder med problemer. Han

n Vil lage hundesenter på Haga
har lett egner egnede lokaler til
drømmejobben sin lenge, og fant
dem i et nedlagt jordbærdrivhus.
– Hvorfor drivhus?
– Det er luftig, passe stort og områdene rundt er perfekte, sier han,
og forteller om et liknende senter
i Drammen.
– Det er et dagsenter for hunder der de skal få komme på jobb.
Vi må slutte å behandle hunder
som barn, når de er to til tre år
gamle er de som trettiåringer, sier
Sandvold, og forteller at det blir
arbeid, fritid og lek på senteret.
– Jobb blir blant annet å gå
tur, eller trening, fri er sove og
hvile og leken vil være med andre
hunder eller med meg, sier han.

Full pakke
Det er lett å se at andre hunder
vil trives i området når Sandvold
leker med hundene sine «Tempi»
og «Ruby».
– Den meste delen av kom-

munikasjonen går på kroppsspråk. Det er sånn jeg snakker
med andre hunder også, sier han,

– En må gjøre
seg fortjent til respekt fra
hunden. En må gi for å få.
Eric Sandvold

og forteller at alle hunder er forskjellige.
– Det handler ikke om rase.
Alle er egne individer og hver
enkelt krever sitt, sier han og forteller at det ikke tar lang tid å bli
kjent med en hund.
– Det er lettere med hunden
enn med eieren, sier han.
Selv om hundene vil få full
pakke med lek, hvile og arbeid,
kan alt arbeidet være fånyttes om

eierne ikke investerer tid i hundene sine.
– En må gjøre seg fortjent til
respekt fra hunden. En må gi for
å få. Det er det viktigste i all trening, sier Sandvold.

Vil hjelpe mennesker
Sandvolds planlagte hundesenter ligger ikke langt ifra Risavika,
og han tror absolutt at det er et
behov for det han ønsker å tilby.
– Det er mange bedrifter her
i distriktet, og jeg ser for meg
at de kan levere hunden her på
veien til jobben og hente den igjen
etter jobb. Prisen blir som å ha
en unge i barnehagen, sier han,
og mener han kan ta imot opp til
30 hunder alene.
Han ønsker å tilby valpekurs
og treningskurs på kveldstid på
dagsenteret.
– Jeg har et brennende ønske
om å lære folk hvordan å være
med hundene sine, sier han, men

vil også hjelpe mennesker etter
hvert.
– Jeg ønsker å gi andre som, av
psykiske og fysiske grunner, ikke
kan ha vanlige jobber en mulighet, sier han.

Positiv respons
Sandvold har brukt god tid på
søknaden sin om dispensasjon til
å bruke drivhuset og har fått jevnt
over positive tilbakemeldinger fra
blant annet Sola kommune, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og
Vegvesenet. Nå venter han på et
endelig ja fra politikerne før han
slipper jubelen helt løs.
– Det er mitt ønske om å skape
min egen arbeidsplass som driver
meg, sier han.
– Dispensasjonen blir bare for
fem år, hvordan stiller du deg til det?
– Det er helt greit. Det gir meg
fem år å teste det ut, sier Sandvold mens «Tempi» og «Ruby»
leker rundt beina hans.
Sandvold rufser hundene i pelsen og smiler. Han er flere skritt
nærmere drømmejobben sin.
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du er på jobb
Politikerne mener at 3,7 millioner kroner er en altfor stiv pris for å
fikse uteområdet til Sande barnehage. Nå har rådmannen avlyst
anbudskonkurransen. (Foto: Helene Pahr-Iversen)

– Dette uteområdet

blir for dyrt
Oppgraderingen
av uteområde til
Sande barnehage
tar mesteparten av
budsjettpotten.
HELENE PAHR-IVERSEN
helene@solabladet.no

3,7 millioner kroner var det
opprinnelige anslaget for hva
det vil koste å oppgradere
uteområdet til Sande barnehage.
Da politikerne hørte dette
under budsjettforhandlingene
i november i fjor, reagerte de
umiddelbart.
– Dette er altfor dyrt, slo både
Høyre og Frp fast.

Lite til andre barnehager
I flertallsbudsjettet er det i år
satt av 4,5 millioner kroner til
forskriftsmessig rehabilitering
av uteområdet til de kommunale
barnehagene. Det betyr at
mesteparten av denne potten
kommer til å gå til rehabiliteringen
av Sande barnehage.
Saken ble tatt opp på nytt
under formannskapsmøtet
tirsdag.
– Jeg er blitt fortalt at
rehabiliteringen kommer til å bli
billigere enn først antatt. Stemmer

Erik Sandvold og «Tempi» er gode venner. (Foto: Anne Buckle)

dette, spurte Tom Henning
Slethei (Frp) rådmannen.

Avlyste
anbudskonkurransen
Han viser til mange kommunale
byggeprosjekter som har overskredet budsjettrammene de siste
årene.
– Jeg håper vi ikke har begynt
å overbudsjettere for å unngå
overskridelser. Vi må ha riktige
budsjettrammer, sier Slethei.
Rådmann Ingrid Nordbø
informerer at det kom inn tilbud
etter en anbudsrunde som viste
at totalkostnadene oversteg
budsjettet.
– Vi avlyste derfor anbudskonkurransen. Prosjektet er nå nullstilt, og vi kommer med en sak
til formannskapet i februar om
rehabiliteringen, sier hun.

Fortsatt kostbart
Nordbø bekrefter at det er
kommet et tilbud som er billigere
enn det opprinnelige, men at
totalkostnadene fortsatt er over
tre millioner kroner. Sande
barnehage skal gjennomgå en
total rehabilitering av uteområdet
sitt.
– Saken kommer derfor til å
handle om hvor mye av de avsatte
midlene som skal gå til Sande
barnehage, sier rådmannen.
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