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En håbu har blitt dømt til 18 dagers 
betinget fengsel og en bot på 57.000 
kroner etter alkoholpåvirket kjøring i 
Bryne sentrum.

Det var tidlig om morgenen fredag 
13. mai at mannen satte seg bak rattet, 
uten å være edru. Kjøringen hans skal 
ha vært vinglete. Da en utåndingsprø-
ve ble tatt av ham rundt en time etter 
kjøringen, viste den en alkoholpåvirk-

ning tilsvarende 1,04 i alkoholpromille.
Da mannen måtte møte i Sør-Roga-

land tingrett mandag 27. juni, valgte 
han å avgi en uforbeholden tilståelse.

Retten kom fram til at en betinget 
fengselsstraff ville være passende i 
denne saken, og dømte håbuen til 18 
dagers betinget fengsel med en 
prøvetid på to år. Han må også betale 
en bot på 57.000 kroner.

Håbu fyllekjørte  
– må betale 57.000 kroner

En mann fra Jæren har fått en dom på 15 
dagers betinget fengsel for å ikke ha holdt seg 
edru bak rattet på nasjonaldagen.

Da mannen i slutten av tenårene tok seg en 
kjøretur natt til 17. mai, endte han opp med å 
kjøre inn i et gjerde. Blodprøver tatt av 
mannen en time etterpå viste at han hadde 
omtrent 0,82 promille. Mannen vedgikk den 
ulovlige kjøringen på stedet.

Den 21. juni måtte han svare for saken i 

Jæren tingrett. Han ga en uforbeholden 
tilståelse, og forklarte at han så vidt hadde 
gått i gang med å kjøre da uhellet skjedde. 

Retten la vekt på hans uforbeholdne 
tilståelse, men også at kjøringen skjedde på et 
sted og et tidspunkt der det var lite trafikk.

Saken endte med en betinget fengsels-
straff på 15 dager og en bot på 21.000 kroner. 
Han mistet også retten til å føre motorvogn i 
18 måneder. 

Jærbu fikk betinget fengsel 
etter promillekjøring 17. mai

Samarbeid: Stig 
Are Gilja (t.h.) har ikke 
angret på at han tok 
kontakt med Gunnar 
Vold og Haugstad for 
å lage nattbordene til 
bedriften hans Sveeve. 
 FOtO: VebJørn OlSen

– Jeg har kjempetro 
på dette. Nattbordet 
passer for alle folk og 
senger, sier salgssjef i 
Haugstad Møbel, 
Gunnar Vold.
Vebjørn Olsen 
vebjorn@jbl.no

For noen år siden startet Stig 
Are Gilja med å utvikle det han 
etter hvert satser på skal bli ver-
dens smarteste nattbord. 

Planen var egentlig å produ-
sere dem i plast i Øst-Europa. 
Etter flere innspill om at det 
kanskje ikke var rette veien å 
gå, tok han kontakt med Gun-
nar Vold i Haugstad Møbel. 

Siden i fjor høst har Sveeve 
jobbet sammen med møbelbe-
driften på Vigrestad for å pro-
dusere de første nattbordene, 
som nå er ute på markedet.

Her kutter Haugstad opp pla-
tene og lager hull til de forskjel-
lige tingene det skal inneholde. 
I første omgang er det snakk om 
trådløse ladere og USB-tilgan-
ger. Deretter tar Gilja og hans 
partner Kristian Hoff i Sveeve 
over, og setter inn ladere.

– Det er sånn vi jobber til van-
lig. Kundene har et behov som 
må løses, og tar kontakt med 
oss for å se hva som er praktisk 
mulig. Kundemøter på fabrikk 
gjør at vi finner løsninger mye 
raskere enn via mail og telefo-
ner. Vi produserer mye unike 
møbler til forskjellige behov, 
men nattbord har stort sett 
vært tradisjonelle. Arbeidsbord 
med trådløs lader under er noe 
jeg selv har på mitt kontor, sier 
salgssjef i Haugstad Møbel, 
Gunnar Vold.

– Genial idé
I starten har Haugstad produ-

sert litt over hundre nattbord 
for den nystartede bedriften fra 
Gjesdal. Sveeve ønsker å holde 
produksjonen på et fornuftig 
nivå i starten for å se hvordan 
markedet reagerer.

For øyeblikket selger de to 
forskjellige typer nattbord: ett 
som er til rammeseng, køyesen-
ger og lignende og ett som kan 
festes inn under madrassen. 

Målet er å utvikle verdens 
smarteste nattbord, men hvor-
dan skal de gjøre det med bare 
en lader integrert?

– I fremtiden vil det komme 
en versjon med integrert sen-
sorteknologi som måler luft-
kvalitet og som gir beskjed hvis 
luftkvaliteten blir dårlig. Det 
blir litt lenger frem i tid. Nå lan-
serer vi to enkle versjoner for å 
komme skikkelig i gang med 
salget, sier Gilja.

Nattbordene er laget i mela-
min. Haugstad får platene fer-

dig i den fargen det ferdige pro-
duktet har. Fordi det er en fir-
kantet plate som bare trenger 
litt bearbeiding, er det relativt 
billig å produsere.

– Jeg har kjempetro på dette. 
Nattbordet passer for alle folk 
og senger. For de aller fleste av 
oss er jo telefonen det første vi 
ser på når vi våkner og det siste 
vi ser på når vi skruer på alar-
men om kvelden. Det er en en-
kel produksjon og en genial idé, 
sier Vold.

– Føles ikke som en jobb
Gilja angrer ikke på at han tok 
kontakt med en lokal produ-
sent for å lage nattbordet. I til-
legg bruker de Logistikksentra-
len på Orstad for pakking og 
sending av nattbordene.

Sveeve sender globalt, men 
Gilja tror det er smart å starte 
markedsføringen lokalt og se 
hvor veien tar dem.

– Det er en snøball som må 
begynne og rulle. Mange meka-
nismer henger sammen for å få 
dette til, sier han.

Nå er nettsiden nylig lansert, 
med de første nattbordene alle-
rede hjemme på fremmedes so-
verom. Selv har Stig Are full-
tidsjobb utenom på trevaren 
hjemme på Gilja.

Hver dag er det opp klokken 
05 og én time jobb med Sveeve 
før turen går til Gilje tre. Pause-
ne går også med til jobbing med 
nattbordene.

– Det føles ikke som jobb, og 
jeg har holdt på sånn veldig len-
ge. Jeg er veldig takknemlig for 
å ha en jobb på Gilje der de gir 
meg frihet til å utforske mine 
egne ting også.

Vil lage verdens 
smarteste nattbord


