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Føremeldinger            (oppdatert i går)

topp:        bunn: Siste snøfall: Temperatur:

Sirdal 62 cm 62 cm 10 cm 08.03   -7°C

Sauda 85 cm 50 cm 5 cm 01.04   -3°C

Stavtjørn 70 cm 70 cm 3 cm 20.03   -1°C

Røldal 270 cm 150 cm 20 cm 20.03   -6°C

Hovden 40 cm 40 cm 15 cm 19.03   -5°C

Snøforholdene er levert av:

Snødybder

HINNA
Det er likevel håp for dyrene. 
Åsne Haara Ragde og Bente Ei-
ane har startet en innsamlings-
aksjon.

– Vi tenker på dyrene. De må 
ut, og antakelig avlives, sier 
Ragde. 

Huset i Hinnasvingene er i 
dag hjemmet til 141 uønskede 
katter, åtte fugler, to kaniner 
og én skilpadde. Dette takket 
være Dyrebeskyttelsen Sør-Ro-
galand. 

Kari Mills hadde først fått 
frist til 10. april, men nå er fris-
ten utsatt til 18. april. Da må dy-
rene være ute fordi huset skal 
selges.

Det er Dyrebeskyttelsen Nor-
ge som eier huset, men siden 
Dyrebeskyttelsen Sør-Roga-
land meldte seg ut av moder-
organisasjonen i 2010, ser ikke 
Dyrebeskyttelsen Norge po-
enget med å holde Mills og co 
med et dyrehus.

Eiendommen på Hinna har 
en markedsverdi på mellom 5 
og 5,5 millioner kroner. 

Spre informasjon
Håpet er at innsamlingsaksjo-
nen skal redde kattene. 

– Det første vi tenkte var å 
spre informasjon om huset 
rundt til folk. Vi har også be-
gynt med innsamling. Om vi 
ikke får 5 millioner kommer 
pengene uansett godt med. Vi 
har laget grupper på Facebook 
og Youtube hvor vi viser bilde 
av dyrene i huset og hvor godt 
de har det, sier Ragde, som gir 
klar beskjed om hva hun mener 
om at Dyrebeskyttelsen Norge 
nå selger huset:

– Jeg forstår ikke helt hva type 
dyrebeskyttelse det er som avli-
ver 150 dyr, sier Ragde.

Leder i Dyrebeskyttelsen 
Sør-Rogaland, Kari Mills, roser 
jentenes engasjement. 

– Men det ser mørkt ut. Pro-

blemet er at jeg ikke har anled-
ning til å ta inn dyrene selv, sier 
hun.

Dyrebeskyttelsen Sør-Ro-
galand har blitt nektet å ta inn 
dyr i dyrehuset i den to år lan-
ge oppsigelsesperioden. Derfor 
har Mills måttet ta inn flere dyr 
privat. I dag har hun 212 katter 
hjemme.

– Jeg sitter med mer eller 
mindre overfylt hus hjemme. Vi 
vet ikke hva vi skal gjøre med 
dyrene. Mange av dyrene har 
vært på Hinna siden vi kjøpte 
huset for ti år siden. De er ikke 
omplasseringsdyktige, og så er 
de gamle. 

– Over mitt lik
– Men hva skjer hvis huset blir 
solgt? Blir kattene da avlivet?

– Det blir over mitt lik, fast-
slår Mills.

Hun foreslår at Dyrebeskyt-
telsen Sør-Rogaland kan leie 
huset en periode, og påpeker at 

flere av kattene med tiden vil dø 
en naturlig død.

Mills har også vurdert å pant-
sette sitt eget hus, men må inn-
se at hun ikke har råd. Mills har 
også et håp om at kommunen 
vil hjelpe til. 

Dyrebeskyttelsen Sør-Roga-
land meldte seg ut av moderor-
ganisasjoner da den gikk over 
til å bli en medlemsorganisa-
sjon. Fra da av mistet Dyrebe-
skyttelsen Sør-Rogaland mye 
av selvråderetten over pengene 
de selv samlet inn.

– Urimelig
Styreleder i Dyrebeskyttelsen 
Norge, Anne Westen, står uan-
sett på sitt. – Vi selger huset for-
di det er Dyrebeskyttelsen Nor-
ge som eier det. Dyrebeskyttel-
sen Sør-Rogaland meldte seg ut 
for to år siden, og da ser vi det 
som urimelig at vi skal fortsette 
med holde dem med et hus.

– Kari Mills fikk oppsigelsen 
sommeren 2010, hun har hatt 
to år på seg til å finne alterna-
tiver. 

– Hva med å leie ut huset en 
periode, slik de selv foreslår?

– Nei, det ønsker vi ikke, men 
141 katter må ikke dø fordi om 
huset blir solgt. Det finnes helt 
sikkert rimeligere alternativer 
til å huse disse dyrene enn en 
eiendom på Hinna. Jeg er også 
helt sikker på at det også finnes 
mennesker i Stavanger som er 
villige til å gi hjelp til dyrene, 
sier Westen.

Nekter å flytte
Tom Johannessen og kona har 
bodd i Dyrehuset i åtte år. Avta-
len har vært at de får bo gratis i 
huset mot at de steller og mater 
dyrene som bor der. Ifølge Mills 
er det mer enn en heltidsjobb. 

– Jeg har ingen planer om å 
flytte. Dette kommer til å trekke 
ut i det uendelige. Kari gir seg 
ikke for ei halve grove, sier Jo-
hannessen.

Mills er fortvilet over at ek-
teparet også tures med utkas-
telse. 

JULIE TERESA OLSEN
julie.teresa.olsen@aftenbladet.no
ROLV CHRISTIAN TOPDAHL

rolv.christian.topdahl@aftenbladet.no

Kari Mills får utsatt frist
 Kari Mills har fått utsatt frist til 18. april med å fjerne de 141 kattene som bor 

i Dyrehuset på Hinna. Men Mills vet ikke hvordan hun skal redde 
kattene. 

Dyrevern  Innsamlingsaksjon for katter 

En syklist omkom etter en på-
kjørsel i Bukkesteinstunnelen 
på fylkesvei 43 mellom Lyng-
dal og Farsund i går. Ulykkes-
bilen stakk fra stedet.

– Mannen er avgått ved dø-
den, opplyser operasjonsleder 
Ingrid Mæhre ved Agder po-
litidistrikt til Fædrelandsven-
nen.

Den påkjørte syklisten er en 
mannsperson mellom 40 og 
50 år. Ulykken skjedde inne i 
Bukkesteinstunnelen på fyl-
kesvei 43. Tunnelen ligger om 
lag en kilometer fra Kvavik i 
Lyngdal.

Politiet etterlyste en rød el-
ler burgunderrød kassebil, 
muligens en Mercedes, som 
kunne knyttes til saken.

Per Ørnulv Thorbjørnsen, 
jourhavende politijurist ved 
Agder politidistrikt bekrefter 
overfor fvn.no at sjåføren har 
meldt seg til politiet. 

– Det er riktig. Meg bekjent 
er han ennå ikke avhørt, men 
det er noe vi vil forsøke å få 
til i løpet av kvelden, sa Thor-
bjørnsen i går ettermiddag.

Mannen som er 23 år, meld-
te seg ved politivakta i Kristi-
ansand rundt klokken 16.25.

– Han sitter i varetekt og 
er ansett som pågrepet, sier 
Thorbjørnsen.

Det vil også bli tatt rutine-
messige blodprøver av sjåfø-
ren. Det vil også bli gjort un-
dersøkelser av bilen.

LYNGDAL

Bilfører stakk av etter dødspåkjørsel

EN BABY DU IKKE LENGER MÅ VENTE 9 MÅNEDER PÅ.
Takket være glitrende testresultater og fantastiske tilbakemeldinger fra eiere over hele Norge, har etterspørselen
etter BMW X3 vært enorm. Dette har tidvis har gått utover leveringstiden. Nå kan endelig det intelligente firehjuls-
trekksystemet xDrive i perfekt kombinasjon med eleganse, ytelse og comfort som til sammen utgjør BMW X3, bli
din på under halve tiden. Pris fra kr 551.000,-* www.bmw.no/x3

*Pris er inkl. frakt og lev.omkost. levert Stavanger. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell har M Sportspakke.
Forbruk bl. kjøring inkl. alle modeller: 0,56-0,88 l/mil, CO2-utslipp: 147-204 g/km.
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BMW X3 – NÅ MED KORTERE LEVERINGSTID.


