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Bussholdeplass ble flyttet
Den farlige bussholdeplassen i Drammensveien
i Mjøndalen er nå historie.
Holdeplassen er flyttet til
et mye sikrere sted.
TORE SHETELIG

tore.shetelig@dt.no
920 10 287

FLYTTET HERFRA: Nå er bussholdeplassen flyttet til et sikkert sted.
Med fortau og fotgjengerfelt, 100 meter vestover. FOTO: TORE SHETELIG

DRAMMENS TIDENDE

NEDRE EIKER: Gjennom en
hastebehandling i trafikksikker-

hetsavdelingen til Statens
vegvesen, ble holdeplassen
flyttet hundre meter lenger
vestover.
Etter at Drammens Tidende
tok opp saken om den farlige
bussholdeplassen i Drammensveien 23, begynte snøballen å
rulle.
Utgangspunktet var klager fra
busspassasjerer som ble satt av i
en snøhaug, og måtte gå hundre

meter langs en glatt brøytekant
– før de kom fram til nærmeste
fotgjengerfelt.
Barn på nordsiden av Drammensveien har også en svært
farlig skolevei – uten fortau.
Senioringeniør Erling Rustad
lovte at holdeplassen skulle
flyttes. Tidlig i denne uken
skjedde det. Nå stopper bussen
på et sikkert sted, rett ved
Munkhaughjørnet.

● Sjekk været og tr

Hver
gjør l
Hverdagen blir hakket
enklere med mobilen
som støttekontakt.
GRO ELLINGSGARD
gro.ellingsgard@dt.no
959 25 282

– Telefonen har du jo bestandig
med deg, sier Cathrine Finnebraaten fra Drammen og fikler
med sin snart strømtomme
mobil. Som så mange av oss,
har Cathrine forlengst oppdaget at telefonen er hennes forlengede arm og et nært og nyttig hjelpemiddel i hverdagen.
Den direkte årsaken til at
Cathrine i disse dager lanserer
en nyutvkilet hverdagshjelper i
app-form, er fem år Mathias.
Cathrines sønn er hyperallergisk, og mammaen hans brukte
mye krefter på å holde oversikt
over og kontroll på sykdommen
hans. Så fikk hun en idé.
I appen RegIT, som hun har
utviklet i samarbeid med Elin
Sunde Wilberg, kan symptomer
og sykdomsutvikling kartlegges og registreres i kalenderen,
og nyttige oversikter og huskelister oppdateres til neste besøk
hos legen.

Nyskapning
– Den følelsen når du sitter der
hos legen og ikke kan svare på
alle spørsmålene. Jeg følte meg
som en veldig dårlig mor!
Stadig oftere er det telefonen
du griper, enten du skal ta toget, parkere bilen, spise rimelig, finne en film eller sjekke om
svigermors fly er i rute.

Når du sitter der
hos legen og ikke
kan svare på alle
spørsmålene. Jeg følte
meg som en veldig dårlig
mor.

"
NYVINNING: Cathrine Finnebraaten fra Drammen har utviklet en splitter ny app for allergikere. RegIT er klar for forbrukerne i disse dager.
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