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Full fyr i garasje på Rundevoll
— hindret spredning til bolig
En bolig i Gåsungeveien på
Rundevoll i Egersund fikk
tirsdag formiddag betydelige røykskader som følge
av en garasjebrann.
Ingve Aalbu

ingve.aalbu@dalane-tidende.no

STOR RØYKUTVIKLING: Brannvesenet var raskt i gang med
slukkingen og arbeider for å hindre spredning til bolighuset.
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Det var stor røykutvikling i området, og da brannvesenet kom
til stedet, var det åpne flammer. En bil som sto i garasjen,
ble totalskadd.
Den første meldingen gikk ut
på at det var brann i en bolig,
men klokka 11.55 meldte politiet at det var snakk om brann i
en garasje som står tett inntil
huset. Garasjen var overtent, og
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det var fare for spredning, men
brannvesenet fikk etter hvert
kontroll over situasjonen.
Brannårsaken er foreløpig
ikke kjent.
– Vi pakker nå ned utstyret og
returnerer til brannstasjonen.
Det blir igjen fire personer fra
brannvesenet på stedet for å se
til at det ikke blusser opp igjen.
Det var en bod, carport og garasje som brant. Det var full fyr da
vi kom til stedet. men vi klarte å
forhindre at brannen spredte
seg, sa brannsjef Roger Tengsareid ved Eigersund brann og
redning i 13.45-tida i går.
Politiet fikk den første meldingen om brannen klokka
11.45.

– Biene gir oss mat og veldig gode ting
Alle sansene ble stimulert da
det tirsdag var Honningdagen
på Husabø skole. Ungene var
svært entusiastiske og forteller
at de har lært mye om hvor
viktige biene er for oss alle.
Ingunn Walderhaug
ingunn@dalane-tidende.no

– Vi dreper ikke bier, sier Krzysztof
Stankewicz (10) alvorlig.
– Det er fordi biene gir oss mat og
veldig gode ting.
Honningdagen på Husabø har blitt
en liten tradisjon, etter at tidligere
bieforsker og lærer Maria Anna B. Bu
arrangerte den første Honningdagen
på skolen for noen år siden. Prosjektet på Husabø har vokst, og nå er to
klassetrinn skolens egne birøktere.
Det er ut fra dette engasjementet at
også skolens kildesortering har vokst.
For det er mye viktig miljøkunnskap i
kunnskap om bier.

Søte og viktige
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– Jeg har lært at honning er kjempegodt i kake. Og jeg liker godt å se på
bier. Jeg har aldri blitt stukket! Og så
er de litt søte, smiler Syver Stokke (8).
Han forklarer at han synes de er
søte, for han vet hvor viktige biene er.
Honningdagen blir arrangert av tre
ivrige damer; Maria Anna B. Bru, Ann
Karin Svanes og Ruth Evy Berglyd, i
samarbeid med den naturlige skolesekken. Hele skolen var innom utstillinga og honningsmakinga i vestibylen, og flere klasser hadde bidratt
med pynt.

LÆRERIKT: Ruth Evy Berglyd forteller om honningen.Alle foto: Ingunn Walderhaug

SUKSESSHISTORIE:

Frode Johannesen i Smaabyen
Flekkefjord delte sine
erfaringer med turistfyrtårn
i Flekkefjord. Der har antallet
overnattingsdøgn hos turister
steget betraktelig de siste par
årene, i motsetning til Listerområdet og Sørlandet generelt,
hvor antallet overnattingsdøgn

SMAKSPRØVE: Elevene fikk smake en rekke forskjellige typer honning.

BITTERT ELLER SØTT? Elevene ved Husabø viser fram hva

de synes honningen smakte.

