- Jeg har fått nok -adressa.no

03.09.13 08:05

TRONDHEIM

Tips oss! 07200

TIR 03.09.2013

12

08:05

▼ ANNONSE

x

Søk

Valget 2013

Trondheim

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

FORSIDEN / NYHETER / TRONDHEIM / - JEG HAR FÅTT NOK

Møre og Romsdal

Været

PUBLISERT: 10 JANUAR 2009 12:41 SIST OPPDATERT: 01 JUNI 2012 11:27

Av: LAJLA ELLINGSEN

320

Venil Thiis slutter som advokat:

- Jeg har fått nok
En av Trondheims mest profilerte advokater, Venil Katharina Thiis, velger å avslutte
sin advokatpraksis. I dette intervjuet tar hun et knallhardt oppgjør med
rettsapparat og barnevern.
– Det tar på å kjempe for dem Kongen
kaller de sterke, men som er dømt til å
tape i rettsapparatet. Det sier Venil
Katharina Thiis, som verken er utbrent
eller har møtt veggen. Likevel legger
hun ned advokatpraksisen.
Jula har hun brukt til å rydde papirer og
kaste binders.
– Den første saken om
omsorgsovertakelse som jeg førte i
1992 etter den gamle loven, vant min
klient. Nå i november vant jeg igjen–
det var min siste sak. Alle sakene i
fylkesnemnda mellom disse sakene har
jeg tapt. Ikke én gang har det blitt nei til
omsorgsovertakelse.

FOTO: IVAR MØLSKNES

Venil K. Thiis (55)

Trondheim

- Hva skulle barnevernet gjort i
stedet?
– De må legge en god plan for hvordan
de kan hjelpe disse foreldrene. I stedet

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1224502.ece
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ned»

legges planer for omsorgsovertakelse.
For meg er det et grusomt paradoks at

Helge Wærøy og Veronika Krognes er blant
de som fortviler etter at rusavdelingen ved
Carl Johan ble lagt ned. Les mer

jeg har klienter i den mye omtalte
Oslovei-saken som nå får en halv
million fordi de ble dårlig behandlet –
og så skjer det samme i dag i
kommunal regi, bare med ny
innpakning.

- Fra Øst-Tyskland til VestTyskland

– Hvilken innpakning er det du
snakker om?

En veteranbil ledet kortesjen av
utrykningsbiler til den flunkende nye
brannstasjonen. Les mer

– Det er masse fine ord i nemnda. Du
har psykologer som engasjeres av
kommunene og som har en vesentlig
del av sitt inntektsgrunnlag derfra. I
neste sak er de beslutningstakere som
sakkyndige meddommere i
fylkesnemnda. I retten sier de at bare

FOTO: IVAR MØLSKNES
▼ ANNONSE

Kajakk-hva-for-noe?

det blir omsorgsovertakelse skal barna
få trygghet og raushet. Sannheten er at

Sjekk ut NM i kajakkpolo på Kyvannet
Les mer

barna ofte flyttes fra fosterhjem til
fosterhjem og kanskje også til
barnevernsinstitusjon.
Fosterhjemmene er både bra og
dårlige. Men fosterhjemmet er alltid en
vanskelig setting for en som kommer
utenfra og som har opplevd traumet å

Brann i lysarmatur førte til
full utrykning

bli tatt fra sine egne foreldre. Man er
også mye mer sårbar for seksuelle overgrep i

▼ ANNONSE

Mottok brannmelding fra St. Olavs Hospital.
Les mer

fosterhjem – kontrollen med vold og overgrep er
ikke god.
– Peker du nå på psykologene som de verste i
systemet?
– Psykologene bidrar til det lekre
innpakningspapiret i sølv, gull og med sløyfe på
med sine honnørord og sitt maktspråk.

- Sander ble veldig glad
Den selvbygde gokarten til Sander (9) ble
stjålet i natt. Nå er den funnet. Les mer

– Mener du at man tar altfor mange barn fra
foreldrene sine?
– Ja. De burde fått hjelp der de er, på en enkel og god måte. De som blir fratatt sine barn er ofte
flotte, velmenende mennesker som ikke helt klarer hverdagen og som selv ber om hjelp – og
blir dolket i ryggen. Uten at barnevernet har forsøkt å legge en god plan for dem.
– Men handler ikke det om en etat i krise, med for lite folk og penger?
– Det handler om hva man bruker ressursene på. Det er en enorm byråkratisering, de som

Barnehage stenges etter to
nye tilfeller av E.coli
Det er påvist to nye tilfeller av den
sykdomsframkallende varianten av E.coli
bakterien, EHEC, hos barn ved to avdelinger
ved Kattem barnehage. Les mer

innstiller på omsorgsovertakelse, har ofte knapt møtt barna. Mens de barna som virkelig har det
vanskelig – de som står i oppgangen i nattdrakten fordi far er full og slår – de får sjelden hjelp.
For disse foreldrene lager bråk og da vegrer man seg, hevder advokaten, som merket seg
Kongens nyttårstale.
– Hans påpekning av at de personene som omtales som svake grupper egentlig er de sterke, er
veldig sant. I stedet opplever jeg en grunnleggende mangel på respekt for folk som har kommet

- Sanders (9) selvbygde
gokart ble stjålet i natt

- Men består ikke barnevernet av hardt arbeidende, ofte idealistiske mennesker?

I over ett år har Sander (9) brukt
sparepenger og fritid på å bygge sin helt
egen gokart, sammen med pappa Ole Martin
Mobeck. Les mer

– Jeg ser jo bare én del av barnevernet, de som er aktive i forbindelse med tvangssakene. De

Fyll og spetakkel

som driver godt forebyggende arbeid, som jobber hardt, gir nærhet og gjør en uvurderlig innsats,

35 personer ble innbrakt i helgen. Les mer

seg gjennom ekstremt tøffe ting, og som likevel har klart seg.

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1224502.ece
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har ikke jeg møtt så mange av i rollen som advokat. Men samtidig mener jeg det må være noe
grunnleggende galt med hele systemet.
– Hvilke motiv skal man ha for å kjøre i gang omsorgsovertakelse uten at det er strengt
nødvendig?
- Det handler om maktmennesker i et system som har behov for å heve seg over andre. En klient
hos oss opplevde å komme i møte hvor hun fikk beskjed om at de ville anlegge sak for å ta fra
henne barnet. Møtet ble avsluttet med at barnevernets representant ville ha en klem. Jeg vet
ikke hva det er – dumskap eller en fullstendig forvillet rolleforståelse. Jeg mener barnevernet

Fikk rekordstor skolest
utenfor Munkholmen
Carl Oscar Raphaug jublet vilt da han så hva
som kom opp fra dypet i
Trondheimsfjorden. Les mer

burde erstattes av et nytt system. Det må være et system bygd opp på en helt annen måte hvor
adgang til tvang forbeholdes ekstremtilfellene. Troen på at tvang løser konflikt er merkelig. Man
trenger ikke ta vekk mora fra et barn for å gi barnet gode oppvekstvilkår – så lenge mora ikke
slår barnet. Man må bare være flinke til å følge opp og putte inn det som mangler underveis.
– Det virker som du er veldig opptatt av foreldrene?
– Jeg er ikke opptatt av å slåss for at udugelige foreldre skal få fortsette å ødelegge ungene sine.
Men det er svært sjelden jeg ser det. Og jeg spør meg: Hvor er de sakene med seksuelle

- Er det virkelig så smalt?
Se hvordan det går når Høyres Linda
Hofstad Helleland kjører lastebil. Les mer

overgrep? Barnevernet skal verne barn mot det verste av det verste. Men jeg har nesten aldri
vært borti en sak hvor barna blir tatt fra foreldre på grunn av seksuelle overgrep. Det skyldes
selvsagt ikke at overgrepene ikke skjer, men at barnevernet har svært dårlig kompetanse på
feltet.
– Og nå orker du ikke mer av dette?
– Klientene kommer til meg med klokkertro på rettsapparatet – og så blir resultatet aldri noe
annet enn fortvilelse. Nå er det ikke alle som skal vinne. Men når jeg ser at det blir urimelig,
stygt og partisk, når hele saksgjennomgangen bare er en forestilling med et gitt resultat. Da
tenker jeg: Dette orker jeg ikke mer av.
– Har det blitt verre?
– Før kunne jeg for eksempel si til et overgrepsoffer i en straffesak at dette tror jeg vil gå bra.
Den siste tida har jeg bare sagt at du må være forberedt på alt – du må være forberedt på det
mest vanvittige resultat. Jeg vet ikke om det er jeg som har forandret meg eller om det er
apparatet som har blitt verre. Jeg tror dessverre det siste. Rettssikkerheten har blitt svekket.
– For hvem?
– For dem Kongen kaller de sterke. For dem som er mest avhengige av at systemet skal fungere
– de som er utsatt for det offentlige maktapparatet.
MER Å LESE: 42 tiltak mot vold og overgrep mot barn og unge
MER Å LESE: 47-åring dømt til forvaring for overgrep mot egne barn
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17 kommentarer

★

5

Legg igjen en beskjed ...
Nyeste

Felleskap
marie pedersen

Min Disqus
•

99

Del ⤤

⚙

for 6 måneder siden

helt enig i dette!har selv egne personlig erfaring og ser det og hos venner og nettverk.de er sjelden der de skal være.jeg er så glad
for at tausheten ser ut til bli mer og mer brutt,alt dette som advokaten sier har jeg fortalt andre om,jeg ble sett på som en idiot.men
tida viser jo at det jeg sa om bv har vært helt rett,andre har samme erfaring,selv fagfolk sier jo dette.
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Svar

△ ▽
cognac88

Del ›

for 7 måneder siden

•

Tenk at det rikeste landet snart i verden har den værtste retssikkerheten for barn å foreldre. Det er i hvertfall mye som mangler på
retferdighet. Som advokaten nevner her er det de barna som blir utsatt for overgrep av en eller annen art som må få hjelp til å
komme seg i en god omsorgs situasjon. Men gang på gang så er det de som ikke trenger det som må lide å bli bortført fra sine
foreldre. Og ikke alle fosterhjem er ett paradis for barna som havner der. Men som den svake part i systemet så blir dine ord som
luft i en rettssal med dommere og sakkyndige.
Denne galskapen som herjer landet må ta slutt, for det sitter mange barn rundt om som savner sine biologiske foreldre og ikke
forstår hvorfor de blir utsatt for dette..
6△

Svar

▽

Randi Oksavik

•

Del ›
for 7 måneder siden

Synd at slike gir seg,men forståelig så lenge systemet er som det er...Og akkurat slik var det for 50 år siden,så ting tar tid :(
4△

Svar

▽

Peder Pedersen

Del ›
•

for 7 måneder siden

10 januar 2009 sa hun det samme, så også i januar 2010, januar 2011 og altså i år januar 2012. Er det vanskelig å få
oppmerksomhet og kunder til advokatpraksisen eller er har hun nå endelig fått nok?
4△

3▽

Svar

Tove Edvardsen

•

Del ›
for 7 måneder siden

barnevernet er som en pest,di tramper over folk på en så aggressiv måte at det spres som ild i tørt gress...med den farten
barnevernet holder i dag,så må di snart begynne å hente barn fra sine egne,og da får vi se hva di selv synes om den praksisen di
selv fører,tror nok dette altoppslukende barnevernet vil utslette seg selv til slutt,di vil møte seg selv i døra...i mellomtiden er det
veldig viktig at dere advokater som har mot nok til å føre saker mot barnevernet,at dere holder fokus og står på videre,for uten
dere,så vil også di ganske få som når igjennom mot barnevernet bli sviktet,og da har faktisk barnevernet vunnet frem hundre
prosent,og det må aldri skje...det måtte i såfall være for å utslette hele systemet...at det må være umenneskelig tungt,og veldig
frustrerende og tape sak etter sak mot barnevernet,det kan alle forstå...men prøv å følg di rådene dere gir
familiene,foreldrene,barna...at di må stå på og ikke gi opp...det kan dere advokater også klare...STÅ PÅ
4△

1▽

Svar

Del ›

Mariann Hellervik Johansen

•

for 7 måneder siden

Har bare en liten kommentar som jeg aner kan være en bit sannhet i. Det kan synes som om at det å bli fosterhjemsforeldre er den
mest voksende industrien i Norge. Unnskyld utrykket, men jeg klarte ikke å la være !
15 △

1▽

jascko

•

Svar

Del ›

for 7 måneder siden

Jeg er enig med advokaten i at mange av disse saker ikke burde en gang kommet til første instans – som i dette tilfelle er
fylkesnemnda. Samtidig er jeg enig med henne at man burde drive i langt større grad med forebyggende arbeid, bla ved å hjelpe
foreldrene i mye større grad til å takle problemene slik at de er skikket til å ta vare på egne barn.Men det er kun så langt jeg er enig
med henne. Kommuner taper i større grad saker i andre instans – dvs. klagesaker i tingretten. Samtidig tegner hun et bilde fra
hennes ståsted – som etter min mening er begrenset. Hun er med på kun en liten del av denne prosessen og vurderer dette kun fra
et juridisk perspektiv. Det er annen side av denne prosessen, med bekymringsmeldinger, midlertidig overtakelser, udugelig
foreldre, barnas atferdsproblemer, vanskeligheter med anskaffelse av fosterforeldre, osv. Som fosterfar i et beredskapshjem i snart
2 år, og før det som statlig fosterhjem, er jeg, etter min mening, godt kvalifisert til å uttale meg ifht dette. Jeg opplever veldig
varierende barnevern, enkelte kommuner er flinke, mens andre igjen er helt elendige.
7△

▽

Tone Sillah

Svar
•

Del ›

for 8 måneder siden

Kjære Venil!
Jeg har dyp respekt for at du står opp for det du mener og gjør en svært viktig innsats for å forandre et system som i svært få
tilfeller jobber for barnas beste! Jeg støtter deg fullt ut i denne kampen og håper så mange som mulig leser denne artikkelen. Ikke
bare leser men også bestemmer seg for å ta opp kampen for barnas rettigheter i dette samfunnet hvor barnevern og rettssystem
har fått en uanstendig stor makt i barns og familiers skjebner.
Mine to barn er offer for denne manglen på barns beste i fokus, mangel på kompetanse, prestige og maktmissbruk. Jeg skal ikke
gå inn på vår sak i detalj, men jeg jobber hardt for at vår sak skal kunne skape presedens for andre saker i fremtiden slik at det
som har skjedd med mine barn ikke skal kunne skje igjen!
Vi trenger advokater som deg - det finnes alt for få av dere. Det er samtidig bra at du markerer ditt standpunkt - men la oss ikke gi
opp kampen for barnas beste i et system som har blitt til barnas verste! Jeg har lenge hatt målsettingen om å starte en frivillig
organisasjon for barns beste der vi kan samle alle historier hvor systemet har begått overgrep mot barn. Men jeg trenger å få et
forum der jeg blir hørt og det ser ut til at jeg er på vei til å klare å få til det. En person kan ikke forandre på denne galskapen alene
men om vi alle samler oss og jobber sammen mot felles mål kan vi ikke ignoreres lengre. Jeg ber om at alle som leser dette og
som selv har barn som har blitt offer for denne totale systemsvikten sender meg en e-post slik at vi kan begynne arbeidet for å
bygge opp denne organisasjonen for barns beste og begynne å utøve politisk trykk! Om du selv ikke er berørt men kjenner noen vær så snill og formidle denne informasjonen videre!

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1224502.ece
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La oss ta opp kampen sammen for barnas beste og deres fremtid!
Kontakt meg på tone.sillah@gmail.com
Mvh Tone Sillah - en mor som aldri gir opp kampen for barnas beste!
5△

1▽

Svar

Del ›

Oddbjørn Nilstad

>

Tone Sillah • for 7 måneder siden

Hei , vi er sterkt berørt av dette , ettersom vi skal til forhandlingsmøte hos fylkesnemda i Buskerud og Vestfold , 5 og 6
Februar . BV i Holmestrand , vil ta omsorgen for våre to jenter , etter at mor har blitt trakassert og forsøkt utpsyket av BV
representanten . Vi er fraskilte , men jeg støtter mor 100 % i saken , som også berører meg . Vi har en felles datter , og den
andre jenta er jeg pappa for likevel , og er like glad i begge to , selvfølgelig . Vi håper på at retten skal tro oss , og alle
vitnene som støtter oss . Alt fra fagpersoner , til vanlige folk , i mor`s nettverk . Dersom vi ikke når fram , vil det bli anket ,
igjen og igjen . Vi får se , men makta er vel for stor , er jeg redd . Mor fikk ikke engang skriftlig , beskjeden om at de vil
overta omsorgen for barna . Selvfølgelig ikke opplysningen om klagefrist på vedtaket heller , Dette var i Mai 2012 , og hun
fikk det først nå i Januar , via sin advokat . Et råttent spill har de drevet med , for å vinne fram. De møter vel seg selv i døra
en gang , håper jeg . Jentene er snart 11 og 10 år gamle ,
oddbjorn2009@hotmail.com
4△

Svar

▽

Øyvor Jansen

Del ›

for 8 måneder siden

•

norge med sine 2 stater i staten, ligner mer og mer på et kommunistisk land. Jeg snakker om barnevernet og om udi .Totalt
uverdige forhold i hos både BV og UDI. alle politikere vet dette, men later som de ikke vet. Det er kynisk, umenneskelig. Det er ikke
verdig et demokrati. Har vi demokrati i Norge? Eller er det bare på utsiden. Jeg synes det er bare på utsiden. Vi må bare vær så
god å være A4 mennesker på alle vis, ellers!!! Når det gjelder UDI så er det utmattelsestaktikken og dirty tricks som gjelder. Dette
er så skammelig alt sammen! Det er flaut, og egentlig "ulovlig" ifht de overordnede prinsipper for både BV og UDI. Men her er det
ingen som har vilje til å ta tak i noe. Kanskje ikke evne heller, men minst av alt vilje.
6△

1▽

Svar

Maria Myrabakk

•

Del ›
for 8 måneder siden

Så lenge lovene gjelder Personer og IKKE mennesker så vil vi aldri oppleve rettferdighet i rettssystemet!! Respekt, Venil Katharina
Thiis!!
8△

1▽

Svar

Liv Elin Trygstad

•

Del ›
for 10 måneder siden

Sørgelig at du legger opp, vi trenger folk som deg. Ta en pause, men kom tilbake!
21 △

1▽

Svar

Mona Randklev

•

Del ›

for 11 måneder siden

Tusen takk Venil Thiis for at du forteller sannheten og gir en stemme til alle de nedbrutte og fortvilte familiene rundt omkring!!!
35 △

1▽

Anne Gran

Svar

•

Del ›

for 11 måneder siden

Det advokaten her skriver er veldig riktig og passer veldig
godt til en historie som nå har pågått i 4 år og ennå ikke har fått en ende.
Jeg er vitne til en stygg sak i en liten kommune i Sør Trøndelag. Et fraskilt par med to sønner, begge nå over
12år. Etter et avsluttet samboerskap la
Mor til disse barna inn en bekymringsmelding til barnevernet om at far
angivelig skulle ha hatt utuktig omgang med barna, noe som var løgn fra ende
til annen, men som selvfølgelig barnevern og politi måtte ta på alvor. Det
viste seg at både barnevern og politi avsluttet saken omgående etter at barna
hadde blitt hørt, og alle forstod at mor til barna kun hevdet dette for å få
fullt samvær med barna og den økonomiske fordel dette ga henne.
I tillegg er mor kommuneansatt i en liten kommune og har sine kollegaer
i «sin hule hånd». Hun benytter sin stilling og hevder fremdeles sin historie
for å få oppmerksomhet og medfølelse. Manipulering er et uttrykk jeg vil bruke,
og det har ført til at selv tingrettsdommen om at far skal ha samvær med begge
barna ikke blir fulgt og med barnevernets velsignelse. Far blir ærekrenket på
alle fronter både av kommunen og barnevern og kun ene og alene fordi mor sin
løgnhistorie får lov å leve i dette miljøet. Det ene barnet (den yngste) har
les mer

40 △

1▽

Elisabeth

•

Svar

Del ›

for 11 måneder siden

En flott demonstrasjon mot barnevernet! Leder for barnevernet, Magne Raundalen som mener at man så tidlig som mulig må få
barna inn i barnehagen, og ikke la dem være hjemme hos mor eller far, som han sammenligner å være så skadelig for barnet som
åndelig hivsmitting, har i år innført at foreldrenes ønsker skal veie enda mindre enn før. Etter at en venninne tapte omsorgen for
barna sine, gikk advokatene ut i avisen og uttalte at man skal som fosterforeldre ikke automatisk anta at barna er tatt fra foreldre
pga sviktende omsorg, men at det like gjerne kan skyldes hevn fra eks. partnere, naboer og familie.
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1224502.ece
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pga sviktende omsorg, men at det like gjerne kan skyldes hevn fra eks. partnere, naboer og familie.
13 △

1▽

Svar

Inger AMarie Myhre

Del ›
•

for 11 måneder siden

Inger Marie Myhre
.
Denee advokaten er nok IKKE den eneste som slutter i dette yrket , bare vent å se . ALLE som ikke styres av visse ..... klarer ikke
lengre pga alle dommere som er like pillråtne som systemet. Det har nok hvert ille med alle justisdrapene før , men nå er det nok
verre og nå kommer det mer ut i medier. Ikke har vi snart rene advokater og dommere og ikke politikere , snart ikke ytringsfrihet .
Hva står vi igjen med til slutt ? Ingen rettigheter !! INGER MARIE
12 △

1▽

Svar

Willy Jakobsen

•

Del ›

for 11 måneder siden

Venil Thiis har helt rett i det hun skriver, vi som opplever dette barnevernet og dets fylkesnemder er soleklar på at samfunnet ikke
er tjent med dette systemet som forvolder mer skade enn det tjener. Barna lider av å bli bortplassert hele tiden av et barnevern
som er opptatt å fosterhjem plassere mest mulig barn istedet for å hjelpe dem i deres nærmiljø sammen med biologiske foreldre.
Slike advokater som Venil Thiis er gull verd for oss som vil ta opp kampen mot dette systemet, håper hun fortsetter som advokat.
Willy
31 △

1▽

Svar

Del ›
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Hva er dette?
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▼ ANNONSE

13 comments · 10 hours ago

- Sanders (9) selvbygde gokart ble
stjålet i natt
10 comments · 14 hours ago

Politimann fikk sparken for å kalle
Stoltenberg «krapyl»
23 comments · 6 hours ago

- Det er forsinkelser hver eneste dag
15 comments · 1 hour ago

Gir gratis inngang i Vitensenteret
7 comments · 9 hours ago

Aksjonister ville rive bomstasjon
10 comments · 7 hours ago

– Bhatti er i live
12 comments · 10 hours ago
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Ber om at Carl Johan
ikke blir lagt ned

Helge Wærøy og

Veronika Krognes fortviler etter at rusavdelingen ved Carl Johan ble lagt ned.
Les mer

Åpner for Syria-inngripen
uten mandat fra FN Les mer

Flere vektere enn
politifolk i Norge Les mer

Er dette Samsungs
smart-klokke? Bilder

United og Arsenal
med storkjøp i
siste liten Les mer

lekket. Les mer

▼ ANNONSE

▼ ANNONSE
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Restaurant & Underholdning
Restaurant & Underholdning
Catering
Festivaler
Konserter
Restauranter
Takeaway
Julebord

SVEBERGTUNET
Hos oss kan du skreddersy ditt arrangement etter behov.

EADRESSA
EADRESSA

MOBIL

TIPS
TIPS OSS
OSS

RSS-FEED

FACEBOOK

TWITTER

SJEFREDAKTØR:

TIPS OSS:

ANNONSE- OG ABONNEMENTSINFO:

JOBB:

ADRESSEAVISEN AS

Arne Blix

Tipstelefon: 07200

E-post: kundeservice@adresseavisen.no

Ledige stillinger i Adresseavisen

Org.nr 992 664 568

SMS/MMS: 07200, kodeord TIPS

Internett: http://kundeservice.adressa.no

E-post: webred@adresseavisen.no

E-utgave for abonnenter: eAdressa

NYHETSREDAKTØR:

7003 Trondheim

Adresseavisen er en del av konsernet

Sentralbord: 07200

KUNDESERVICE:

Polaris Media, som er notert på Oslo

Fax: + 47 72 50 11 15

Telefon: 07200

Børs. For finansiell informasjon se

Internett: Kontakt oss

www.polarismedia.no.

Erlend Hansen Juvik
REDAKTØR FOR NETT OG MOBIL:

Atle Bersvendsen

Postboks 3200, Sluppen
KONSERNINFO:

Adresseavisen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
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Se også
byRedaktøransvar.
Adressa.no Medielab
Adresseavisen har ikke ansvar for innhold på
eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2011 © Adresseavisen Powered by Escenic. Adresseavisens rettigheter.
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