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Har ikke tatt
ut tiltale
Politiadvokat
Kornelia
Lykke opplyser at det ennå
ikke er tatt ut tiltale mot
den drapssiktede ektemannen.
Ifølge politiet og kjennelsen i Sør-Trøndelag tingrett, kommer rettssaken
mot den drapssiktede 28åringen opp i tingretten 8.
februar. I kjennelsen fra det
siste fengslingsmøtet heter
det at den drapssiktede trolig blir sittende i varetekt
fram til rettssaken starter.
Nåværende varetektsperiode varer til 23. desember.
– Saken må være helt ferdig etterforsket først. Blant
annet mangler den rettspsykiatriske erklæringen.
De har frist til nyttår, opplyser Lykke.
Ektemannen er siktet for
forsettlig drap på sin 27 år
gamle kone. Hun ble drept i
leiligheten hun og broren
eide på Kuhaugen i Melhus
sentrum. Etterforskningslederen har tidligere opplyst
til Trønderbladet at den
drapssiktede mannen i
avhør ikke har tatt stilling
til straffeskyld.

Bil havnet ute
på jorde
En bil havnet utfor Hølondvegen (fylkesveg 708) i
nærheten av rundkjøringa
på Gimsan torsdag ettermiddag. Politiet fikk melding om utforkjøringa
klokka 17.55.
– Bilen var ute på et jorde. Det oppstod ingen personskade. Politiet bistod
under bilberginga siden
veien ble litt sperret, sier
operasjonsleder Bernt Tiller
ved Sør-Trøndelag politidistrikt.
Tiller opplyser at politiet
ikke har vært i kontakt med
bilføreren så politiet vet
ikke årsaken til utforkjøringa. Fylkesveg 708 er for
tida isete.

Gåsbakken uten
telefonsignal
Store deler av torsdagen var
folk på Gåsbakken uten
telefonforbindelse. En person forteller at Netcom-kunder har kunnet ringe mens
Telenor-kunder ikke har
hatt forbindelse. Utpå kvelden kom telefonsignalet tilbake.
– Etter det Telenor sa,
blir vi uten signal igjen på
fredag. Vi fikk beskjed at de
holder på med oppgradering til 4G, arbeidet skal
visst fortsette i morgen. Det
er synd at de ikke gir beskjed til avisa slik at vi er
klar over at vi blir uten telefon en hel dag, opplyser leseren.
Telenor har ikke kunnet
svare på hva som er årsaken
til at telefonsignalet har
manglet.

TOK OVER ETTERFAREN: De tre brødrene Winsnes, fra venstre: Per Ivar, Åge og Arne, tok over bedriften faren Atle Winsnes startet på begynnelsen av
1970-tallet. I dag er Lisbeth Øyås daglig leder i bedriften. De er nå 30 ansatte, og driver med et bredt spekter innen anleggsvirksomhet.

– E6 er veldig interessant
Den kommende E6utbygginga kan bety
gullår for anleggs- og
entreprenørfirma i gauldalen. Winsnes maskin
er en av dem som håper
å være med.
– E6 er veldig interessant. Vi er
en for liten aktør alene. Men
vår sjanse blir enten i arbeidsfellesskap med andre, eller
som en underleverandør, sier

Arne Winsnes.

Bredt spekter
Winsnes maskin driver med
anleggsvirksomhet, og oppgavene spenner fra veivedlikehold med strøing og brøting,
veibygging, graving, masseuttak, knusing og sortering, kabelarbeid til massetransport.
Lastebil- og anleggsparken er
delt i to: Halvparten er maskiner, halvparten er lastebiler.
De er nå 30 ansatte, inkludert administrasjonen. Antall

ansatte har variert mellom 25
og opp rundt 30-tallet. NÅ har
det vært stabilt på 30 i et par
år. Tilbake i 2005 var de mellom 12 og 15 ansatte, så siden
den gang har firmaet hatt en
relativt stor vekst.

Familieforetak
Firmaet startet opp rundt
1970-71, av Atle Winsnes. Den
gang var han eneste ansatte i
firmaet. De tr sønnene Arne,
Per Ivar og Åge gikk alle inn i
drifta. Nå sitter de med eier-

skap og i ledelsen.
– Vi tok over rundt 2000 –
2001. Det gikk litt sømløst, så
det er ingen eksakt dato, forteller Arne Winsnes.
I dag er det Lisbeth Øyås,
bosatt i Melhus, som er daglig
leder i firmaet. Hun starten
den jobben for to år siden,
men har også vært ansatt i bedriften i en periode på 2000-tallet.
Marthe Eid
marthe.eid@tronderbladet.no
982 60 454

70 bedrifter står på
leverandørlista

SETTER OPP NYTT BYGG: Winsnes maskin setter i dag opp et nytt bygg,
rett ved siden av sitt næringsbygg på Liøya på Støren. Nybygget skal de
delvis selv ta i bruk, i tillegg til at de kommer til å leie ut til andre.

Aina Midthjell Reppe, som leder Midtre Gauldal-avdelinga
i Næringsforeningen i Trondheim (NiT), forteller at den såkalte leverandørlista til E6utbyggingen gjennom gauldalen, stadig fylles opp av bedrifter som ser mulighetene veiutbyggingen kan gi i årene som
kommer. Det er fortsatt mulig
å skrive seg opp på ei slik liste.
– Lista vil bli gitt til alle riksentreprenører, som henter ut
anbudsgrunnlag på strekningen Ulsberg - Melhus, forteller
Reppe.
Foreningen har tidligere levert ei slik leverandørliste til
entreprenørene som hentet ut

anbudsgrunnlag på strekningen Tonstad - Jagtøyen.
Spennet er stort blant de 70
bedriftene som har meldt sin
interesse.
– Det er alt fra mat, vakthold, dagligvare til entreprenørvirksomhet,
forteller
Reppe.
Hun forteller at næringsforeningene i Melhus og Midtre
Gauldal vil holde flere temamøter på nyåret. De kommer
også til å invitere det nye statlige veiselskapet Nye Veier AS
til disse møtene, slik at de kan
gi en statusrapport og planer
for framdriften videre.

