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Sam bo er pa ret i Stan ge vest bygd 
bruk te mye tid på å fi n ne en se ri øs 
«ra don dok tor». – Vi fi kk un der vegs 
fø lel sen av at det er en del use ri øse 
ak tø rer på det te mar ke det.

Cato Wang og Ann Cat rin Hoel 
Lar sen tror man ge kvi er seg for å 
måle ra don ver di ene i hu set av frykt 
for at det vil kos te en for mue å set te 

inn til tak mot den livs far li ge gas-
sen.

 – I hvert fall gjor de vi det. I dag 
vet vi bed re. Pri sen er over kom me-
lig og ut sty ret er langt fra noe mons-
ter verk. Vi pus ter let tet ut nå, sier 
pa ret.

•  Ra don er en na tur lig fore kom-
men de gass som si ver 
gjen nom berg grun nen. Iføl ge 
ver dens hel se or ga ni sa sjon 
(WHO) er ra don den vik tig ste 
år sa ken til lun ge kreft i USA, 
nest et ter røy king. Norge er 
blant de lan de ne i ver den med 
størst kon sen tra sjon av 
gas sen. Det er gjort må lin ger 
og an slått at en av ti, el ler 
170.000 bo li ger, har for høye 
ra don ver di er i Norge. 

•  Gren sen for hva som er 
for svar lig er satt til 100 
bec que rel per ku bikk me ter 
luft. Ra don ble opp da get i 
1898.

R AD ON

Ung dom mens fyl kes-
ting sa i går nei til et 
for slag om godt gjø rel se 
til ung doms po li ti ke re.

FRANK BRANDS ÅS
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HAMAR: Et for slag om at med-
lem me ne i ar beids ut val get (AU) 
til Ung dom mens fyl kes ting bør 
godt gjø res med 700 kro ner per 
mø te dag ble av vist.

John Mag ne Tan gen (18) fra 
Lø ten, til dag lig ele ver ved Kat ta i 
Ha mar, ble i går valgt til ny le der 
for AU. Hil de gunn Rye (19) fra 
Tol ga, som nå job ber i bar ne ha ge 
og fri tids klubb i Nord-Øs ter dal, 
ble nest le der.

Beg ge de to stem te mot godt-
gjø rel se de selv vil le ha fått gle de 
av:

– Vi er ikke med i Ung dom-
mens fyl kes ting for å tje ne pen ger 

på det. Det te er en fi n måte å få 
på virk nings kraft på. Det var eks-
tra lett å stem me nei til godt gjø-
rel se for di det bare skul le kom me 
med lem me ne av ar beids ut val get 
til gode, sier de to.

Ar beids ut val get be står av 11 
ung dom mer, pluss to va ra med-
lem mer.

Ung dom mens fyl kes ting be står 
av to re pre sen tan ter fra hver kom-
mu ne (44 unge), pluss le de ren 
som er valgt uav hen gig av hjem-
steds kom mu ne.

Sa ke ne ung dom me ne vil pri-
ori te re nå er som føl ger:

Hel se søs ter-til bu det i vi de re-
gå en de sko le, undervisningseva-
luering, fra fall fra vi de re gå en de, 
få til ba ke ord nin gen «Hjem for en 
50-lapp», end re fraværsordningen 
i vi de re gå en de sko le og ar bei de 
for at ens li ge mind re åri ge asyl sø-
ke re skal kom me inn un der bar-
ne ver net.

Sa nei til egen 
godtgjørelse

LEDELSEN: John Magne Tangen fra Løten og Hildegunn Rye fra Tolga.
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HAMAR: Ingen personer 
mistet livet i hedmarkstrafi k-
ken i oktober, opplyser Sta-
tens vegvesen. Det skjedde 
42 vegtrafi kkulykker med 
personskade forrige måned. 
I samme måned 2009 var det 
38 trafi kkulykker. Det var 
heller ingen drepte på vegene 
i Hedmark i oktober i fjor. 
Hittil i år har 13 bilførere, to 
passasjerer og en MC-fører 
mistet livet. Av de drepte er 
13 menn og tre kvinner.

Ingen drepte 
i oktober

RENA: Verdens største ter-
rengsykkelritt, Birkebeinerrit-
tet, er en av tre nominerte til 
årets reiselivspris. Prisene i 
Skaperkraft 2010 deles ut i Oslo 
24. november i regi av Innova-
sjon Norge. De to andre nomi-
nerte i klassen er Fjord Tours i 
Bergen og Juvet Landskapsho-
tell i Møre og Romsdal.

Merkevaren Birken tilfører 
positive ringvirkninger til hele 
regionen, heter det i juryens 
begrunnelse.

Birkebeinerrittet 
nominert til pris

bombe ...
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BESKJEDEN: Denne lille boksen kan 
fj erne radongassen fra innemiljøet i 
boligen. – Billig helseforsikring, sier 
Cato Wang.
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ENKELT: Med enkle grep baner 
«radondoktor» Rune Gulliksen seg 
veg ned til radonkilden som ligger i 
grunnen under huset.
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Både Ver dens hel se or ga-
ni sa sjon (WHO) og 
Sta tens strå le vern 
skjer per opp merk som he-
ten rundt ra don gas sen. 
Den kan vise seg å være 
far li ge re enn tid li ge re 
an tatt.

HAMAR: Et ter ini tia tiv fra WHO, 
sen ket Sta tens strå le vern ny lig den 
øvre an be fal te gren sen for ra don i 
bo lig hus til 100 bec que rel per 
ku bikk me ter luft. Gren sen var tid-
li ge re 200 bec que rel. Samtidig er 

det i Norge, med virk ning fra 1. juli, 
kom met nye be stem mel ser om 
ra don hind ren de til tak i nye bygg. 
Bak grun nen er de alar me ren de 
ska de ne hel se myn dig he te ne nå til-
skri ver lang va rig eks po ne ring av 
ra don. Bare i Norge er det an slått at 
mel lom 100 og 300 per so ner år lig 
blir ram met av lun ge kreft som føl ge 
av lang va rig eks po ne ring av ra don. 
Norge er av de land i ver den der 
grun nen in ne hol der mest ra don-
gass.

Og den fi n nes over alt. Fort satt er 
ikke en helt nøy ak tig kart leg ging 
gjen nom ført, men Nor ges geo gra-
fi s ke un der sø kel se (NGU) har satt i 

gang en om fat ten de kart leg ging av 
grunn for hol de ne nett opp for å 
av dek ke hvor ra don gas sen har best 
«fot fes te». Un der sø kel se ne fore går 
ved at et be man net små fl y fore tar 
lavt fl y ging over om rå der der grun-
nen blir grun dig do ku men tert gjen-
nom in stru men ter om bord. Det 
har len ge vært an tatt at Mjøs om rå-
det, og spe si elt de ler av Ha mar og 
Rings aker, har sto re fore koms ter av 
ra don i grun nen. Den an ta kel sen er 
fore lø pig ikke gjort til skam me, men 
un der sø kel se ne her er ikke full-
ført. 
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