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' Porto fomlet mot Deportivo (22:42)

Omkom i dødssving

•

Det var Willy Robert Nørve (50) frå
Ålesund som omkom i trafikkulukka i
Eiknessvingen natt til i går. Den 21 år
gamle sonen vart hardt skadd.
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Haagensen hovedtale
mai (23:07)
Folkefest med skjemt
alvor (23:02)
Reiselivet sk
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Eid seier ja til operah
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TRESFJORD. Traileren kom køyrande
!
austfrå mot Ålesund då han skar gjennom
"
#
"
#
autovernet i den uoversiktlege og etter
"
!
$
!
måten skarpe Eiknessvingen. Han ligg tre,
fire kilometer frå Tresfjord i retning
Vestnes. Bilen vart hengjande utsett til i ei skråning. Augnevitne fortel til
Sunnmørsposten at motoren held fram med å gå ei stund, men stoppa like
etter eit regn av gnister.
Lokale først ute
- Det kom folk til staden like etter ulukka. Dei ringde alarmsentralen. Deretter
rykte det ut ambulanse og brannvesen frå Vestnes, medan det vart sendt
helikopter og politi frå Ålesund og Haram, seier fungerande lensmann i
Vestnes, politiførstebetjent Øyvind Hoem, til Sunnmørsposten. Han vart sjølv
bede om å reise til staden.
Alarmen gjekk like etter kl. 03.00 natt til onsdag. Lensmannen i Haram hadde
vakt, og det rykte ut ei patrulje derifrå. Like etter vart det også sendt politi frå
Ålesund. Politiet var på staden rundt kl. 04.00. Då var allereie brannvesenet og
ambulanse i sving med å berge personane i bilen. Det kom også bergingsbil frå
Straumen i Vestnes.
Inneklemt i to timar
- Bergingsmannskapa måtte først konsentrere seg om å stabilisere køyretyet.
Den velta traileren hang delvis ut over skråninga, og det kunne vere fare for at
han reiste enda lenger ned. Det synte seg i starten uråd å få ut den omkomne
og skadde, og først to timar etter at ulukka vart meldt vart den skadde sendt til
sjukehus med ambulansehelikopter, seier Øyvind Hoem til Sunnmørsposten.
Han strekar under at føraren var erklært død då hjelpemannskapa kom fram.
Ein freista å gje hjelp til den skadde som sat fast. Ein var også usikre på om
det kunne vere fleire personar i det knuste førarhuset. Årsaka til ulukka kan
ikkje politiet seie noko om enno.
Vegen open
Under heile bergingsaksjonen var E136 stengt og det samla seg køar på båe
sider av ulukkesstaden. Ved 06.30-tida tok ein til å sleppe trafikken puljevis
forbi staden, og klokka 07.00 var vegen heilt open.
Traileren køyrde varer for Waagan Transport i Sula, men er eigd av Aaheim
Maskin på Lesja. Den omkomne sjåføren frå Ålesund var tilsett i dette
selskapet. Der hadde han vore berre ei kort tid, men var elles ein erfaren
sjåfør.
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