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– Fyllekjørte på E6
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VESTBY: – Vestby-mannen var

åpenbart alkoholberuset, ifølge
politiet. Fredag kveld stoppet politiet en bil på E6 i Vestby etter melding om vinglete kjøring. Føreren,
en lokal mann i 40-årene, anmeldes nå for kjøring i alkoholpåvirket
tilstand og kjøring uten gyldig
førerkort.

Soldater i bråk
SKI: Noen soldater på perm havnet

natt til lørdag i bråk med en person av utenlandsk opprinnelse i
Ski sentrum. Den ene soldaten fikk
seg et slag som resulterte i en kul i
pannen. Gjerningsmannen forsvant fra stedet før politiet ankom
stedet.

Så tyven kjøre
VESTBY: Båteieren kunne ikke gjø-

re annet enn å se at tyven kjørte
avgårde ut fra havnen i Son.Tyveriet skjedde natt til lørdag. Båten er
14 til15 fot, med en Suzuki 9.9 hestekrefters motor. Båten har aluminiumsrekkverk.

Prøvde å stikke av
VESTBY: En mann i slutten av 20-

årene skjønte nok at han hadde
gjort noe ulovlig etter å ha latet
vannet i Son sentrum latt til lørdag.
Han prøvde å løpe fra politiet, som
har anmeldt ham for å ha urinert
på offentlig sted. Mannen ble i tillegg bortvist fra sentrum av Son
for natten.

Slo til dørvakt
VESTBY: Dørvaktene på utestedet
Oliven i Son hadde problemer
med en gjest som oppførte seg
dårlig natt til lørdag. Oslo-mannen
i 40-årene ble bedt om å forlate
stedet, men kom tilbake og kranglet med vaktene. Oslo-mannen slo
etter den ene vakten og ble lagt i
bakken, slik at han fikk roet seg
ned før politiet ankom stedet.

Slått ned i Vestby
VESTBY: En mann i midten av 30-

årene skal natt til søndag har blitt
slått ned ved Deliveien i Vestby.
Personen ville selv ikke opplyse til
verken politi eller ambulanse hvordan han hadde fått hva som hadde
skjedd. Mannen ble sendt til Aker
sykehus for å sy såret han hadde
pådratt seg i panna. På stedet ble
det også funnet noe narkotika.

Narkomane i bil
ÅS: Da politiet søndag kveld opp-

søkte en hvit Volkswagen LT i Polleveien i Ås fant de to narkomane fra
Oslo i bilen. De kunne fortelle at
det ikke var de som kjørte bilen, og
at sjåføren var og fisket i Pollevannet. Bilen var påsatt uriktige skilt.
Derfor ble skiltene fjernet og nøklene tatt med til Ski.

Stjal medisiner
VESTBY: I løpet av sist fredag har

noen gjort innbrudd i en hytte i
Brattåsen i Vestby. Det er stjålet medisiner, og er rotet mye rundt i hytta.
Foreløpig har politiet ingen spor.

Kreative med
Når datanerder
samles til sitt årlige
treff i Kroer samfunnshus, er det
usedvanlig få
tenåringer bak
skjermene.
Anita Gjøs
anita.gjos@oblad.no

ÅS: – Her er det for det mes-

te bare proffe programmerere som har drevet med data i 20 år, forteller en av arrangørene, Bent Stanmes.
Datapartyet, det såkalte
demotreffet, har fått navnet
«Solskogen» og skal være
en motpol til de store datatreffene, som The Gathering, hvor folk for det meste
spiller dataspill mot hverandre.
– Vi samles for å dyrke
kreativiteten og ha det gøy,
sier han etter en vennskapelig fotballkamp utenfor samfunnshuset.

Nostalgisk av Commodore 64
Til tross for sol og over 20
varmegrader ute, sitter de
fleste av de 100 deltagerne
inne, dypt konsentrert foran
en dataskjerm. Det lages
grafikk, musikk og videoer
på alt fra Commodore 64 til
den nyeste pc.
– Vi har nok et nostalgisk
forhold til dette, og vi er
spesielt interesserte. Så det
er ikke feil å si at vi er datanerds. Det hele avsluttes
med en uhøytidelig konkurranse, sier softwareutvikler
Erik Faye-Lund og ler.

Internasjonal samling
De fleste kjenner hverandre
og stemningen er god og
vennskapelig. Her er det
gjester fra både Finland,
Danmark, Belgia og Ungarn.
Jon Langseth fra Gjøvik bobler over av fortellerlyst når
ØB titter rart på dingsen
han fikler med.
– Det er et quadrocopter
jeg bygget selv. En flymaskin med fire propeller, sier
Langseth.
Plattformen er en demontert skittentøykurv og copterhuset er et deksel fra en
cd-boks.
– Neste steg blir å montere på videobriller. Da kan
jeg hvor man flyr og gjøre
opptak fra luften, sier han.

Kjørte inn i telt
OSLO: Heldigvis var det ingen per-

soner i teltet på Langøyene i Oslofjorden, da en mann i 30-årene fra
Romerike traff teltet med bilen han
kjørte. – Politiet, som var på stedet,
pågrep mannen. Han er mistenkt for
promillekjøring og uforsvarlig kjøring, opplyser operasjonsleder ved
Follo politidistrikt, Øyvind Thoresen.
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EGET INTRANETT:
Alle partydeltagerne kan
sjekke intranettet som er
laget spesielt for
«Solskogen». Erik FayeLund har vært med siden
første samling i 2002.

HJEMMELAGET LEKETØY: Dette er et quadrocpter, et helikopter med fire propeller som Jon Langseth har
styre fra iPhone.
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tastaturet
ÅPNER I AUGUST: Etter planen vil den nye restauranten
Flavours of India åpne i Idrettsvegen 5. august.
FOTO: AMUND LÅGBU

Piffer opp
La Casita
Den spanske restauranten La Casita får
en indisk etterfølger.
Nå lover Dinesh
Singh (40) sterkere
retter på menyen i
Idrettsvegen 6.
Amund Lågbu
amund.lagbu@oblad.no

bygget fra bunnen av. Han innrømmer at det er et avansert leketøy og gleder seg til høstens modell man kan
ALLE FOTO: AMUND LÅGBU

DATASMART: Det flyter av ledninger, dataskjermer, duppeditter og tonnevis av snacks i Kroer
samfunnshus. Men ikke la deg lure av gutterompreget. Dette er smartinger med godt betalte jobber
som programmerer for blant annet forsvaret og oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

SKI: Stabler med byggematerialer ligger plassert under den
blå parasollen i Idrettsvegen
6. Parasollen, som lenge har
vært et kjennemerke for den
spanske restauranten La Casita, vil imidlertid snart forsvinne. For lokalet har fått en
ny, visjonær leietager.
– Egon er etter min mening
den eneste finere restauranten i Ski-området. Det er for
lite. Det var en av grunnene til
at jeg bestemte meg for å åpne
en indisk hvitduks-restaurant
i Ski, sier Dinesh Singh til ØB
over telefon fra Kina.
Restaurant-eieren opplyser
oss at Flavours of India skal
overta etter La Casita og åpne
dørene i Idrettsvegen 5. august.

Punger ut nærmere én mill.
Flavours of India vil imidlertid ikke fremstå slik gamle La
Casita gjorde. Singh har punget ut mellom 700.000 og 1 million kroner til oppussing av
restaurantlokalet.
– Nå har vi først og fremst
brukt ressurser på å pusse opp
lokalet innendørs. Det er jo
snart vinter og da vil ikke gjestene våre sitte ute. Til året vil
vi ta oss av plassen utenfor
restaurantdørene, forklarer
Singh.
Etter planen skal restauranten ha plass til 50 gjester inne
og 60 ute.

Mat for sarte ganer
Den indiske restauranten vil
servere mat tilpasset norske
smaksløker. Men Singh legger
ikke skjul på at de vågale også
kan få seg en brennhet smaksopplevelse på Flavours of India.
– De som ønsker det vil
kunne få servert en vindaloorett. Denne er meget sterk,
opplyser han før han tillegger:
– Men det er jo bare en mye
at indere liker sterk mat. De
fleste indere tåler ikke mer
enn nordmenn.

GJØR OM: Håndverkere er nå i full gang med å renovere
Idrettsvegen 6, hvor Flavours of India skal åpne i august.

