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Moped stjålet

Tok nøklene

51 fikk bot

Fant jolle

SKIEN: En sort moped av typen Derbi
med registreringsnummer NP6177 er
blitt stjålet fra Nedre Elvegate, opplyser politiet i Telemark.
Politiet fikk melding om tyveriet
klokken 17.37 søndag kveld. Tyveriet
skal derimot angivelig ha skjedd natt
til søndag, skriver operasjonsleder Ole
Kamben i politiets loggbok på Twitter.

PORSGRUNN: Politiet beslagla bilnøklene da de stanset en beruset mann i
en bil i Porsgrunn søndag ettermiddag. Mannen hadde heller ikke førerkort, melder politiet på sin Twitterkonto.
Mannen er i slutten av 50-årene, og
bosatt i Kragerø. Hendelsen skjedde
klokka 14.27 søndag ettermiddag.
Nødvendige prøver er tatt, og politiet
har opprettet sak på forholdet.

NOTODDEN: Utryknigspolitiet delte
ut 51 forenklede forelegg da de hadde
laserkontroll søndag ettermiddag. Laserkontrollen ble foretatt på E134 nær
fylkesgrensa til Buskerud fra klokka
14.15, melder politiet på sin Twitterkonto.
I løpet av tre ettermiddagstimer var
det altså 51 bilister som fikk bot for å
kjøre for fort.Høyeste hastighet ble
målt til 85 km/t i 60-sonen.

KRAGERØ/PORSGRUNN: En liten slepejolle på ni fot, merket Aquaquick er
funnet drivende ved Malmtangen i
Kragerø, melder politiet. Politiet ber
om at eier eller personer med opplysninger eieren av om båten melder seg.
Båten ble funnet lørdag.
I går ettermiddag meldte politiet
om funn av en Seadoo vannscooter i
Porsgrunn. Politiet ber eieren melde
seg.

Startet for seg selv
– fikk prestisjeprosjekt

GrÜnDer: Jon Terje Heimdal satset på egen bedrift – nå går det så det suser.
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POrsGrUnn: Jon
Terje Heimdal satset
– og vant.
Marie edholM andresen
marie.edholm.andresen@ta.no

Når kunststudentene i Bergen
denne uken tar i bruk praktbygget signert Snøhetta arkitekter,
er det skiensfirmaet Icare Medical AS som har tegnet og levert
utstyret til verksteder og laboratorier.

realiserte drømmen
Jon Terje Heimdal importerer
og leverer medisinsk utstyr og
forbruksmateriell til institusjoner, og økonomisk sett har selskapet siden starten i 2014 steget jevnt og trutt.
Det var for tre år siden at han i
en alder av 49 realiserte drømmen om å starte eget selskap –
etter 25 år i bransjen.
– Jeg har vært ansatt i gode
jobber hele livet, men likevel

meD PÅ PrOsJekTeT: Icare Medical har vært delaktig i
prosjektet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

smarT: Avfall som vakumeres
tar halvparten så mye plass.

alltid hatt en drøm om å starte
noe eget, sier Heimdal, som tok
sjansen da muligheten bød seg.

sier gründeren. I tillegg til prestisjejobben i Snøhetta-bygget
er han også travelt med ved åpningen av de to nye sykehjemmene i Porsgrunn.

stort prosjekt i Bergen
Han har drevet med salg- og
markedsføring store deler av
sitt yrkesliv, men nå er det nye
tider.

– Jeg har jobbet med salg og
markedsføring hele livet. Før
banket vi på dørene, nå må man
i tillegg være synlig på nett
gjennom nye kanaler og sosiale
medier. Folk googler og har allerede bestemt seg for varen før
de kontakter deg. Det er utfordrende, men også svært moro,

halvert avfall
– Porsgrunn kommune har gått
til innkjøp av et helt nytt inno-

vativt system for avfallshåndtering som firmaet selger. Dette
er maskiner som vakuumerer
avfallet på avdelingen og effektiviserer avfallshåndteringen.
Kommune har beregnet at de
sparer mye tid ved å endre rutinene for avfallshåndtering,
samt at det gir en enkel metode
for institusjonenes kildesortering av matavfall, plast og restavfall, forteller han, og fortsetter;
– Tenk så mye avfall det blir
ved sykehjem og sykehus. Denne maskinen vakuumpakker
avfallet slik at det blir helt luktfritt, hygienisk og reduserer volumet med 50 prosent.

Firma i vekst
Han har opplevd en jevn vekst,
og i år skal han ansette én person til.
– Og om fem år?
Jo, da håper jeg vi er mellom
fem og ti ansatte. Det hadde
vært moro.

