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skedsmo: Kommunestyret 
bes øke enøk-rammen med 6,1 
mill.  til 43 mill. I 2014  ble det 
vedtatt å inngå energisparekon-
trakt. Det har kommet forslag til 
nye tiltak som vil øke energibe-
sparelsen ytterligere. Ventila-
sjon og belysning i Skedsmohal-
len, vannrensing, ekspansjons-
tanker, seksjonering og 
innregulering av varmeanlegg i 
flere skoler, er blant  nye tiltak. 

enda mer til 
enøk-tiltak

UllensakeR: Ullensaker 
kommune starter kurs for 
pårørende til personer med 
demens 27. september. Målet er 
å gi deltakerne kunnskap om 
demenssykdommer, innsikt i 
metoder for kommunikasjon og 
samhandling med personer med 
demens, bidra til at pårørende 
får bedre kjennskap til rettighe-
ter og hvordan man får kontakt 
med hjelpeapparatet.

lær mer om 
demens

minnesUnd: Minnesund vel 
og Frivilligsentralen arrangerer 
tur til Ninabben på Minnesund 
søndag. Utflukten starter  ved 
Sollihøgda trevarefabrikk ved 
Røysivegen 137.  Turen er om lag 
to kilometer, og arrangørene 
lover at den er  lett å gå. Det blir 
også natursti fra klokka 10. 
Premiering skjer på toppen 
12.30. Der serveres også gratis 
kaffe, saft og boller.

arrangerer tur  
til ninabben

nittedal: De nye beboer-
rommene på Døli sykehjem 
skulle i utgangspunktet vært 
tatt i bruk 15. september, men 
det ligger an til en forsinkelse på 
en uke, opplyser kommunen.
I tillegg til en utbygging med tre 
fløyer – totalt 12 nye rom – på til 
sammen 1.100 kvadratmeter, er 
rundt 700 kvadratmeter av den 
tidligere bygningen rehabilitert 
siden august 2015. 

nye beboerrom 
tas snart i bruk

løRenskog: Søndag fra 
klokka 11-17 er det igjen duket 
for Losbydagen. Årets familiear-
rangement er det 24. i rekka. På 
Losby besøksgård holder kaféen 
og fjøset åpent, det blir grilling 
og man kan teste skyting med 
miniatyrrifle. Ved Mønevann blir 
det vikingleir og underholdning, 
og en rekke organisasjoner byr 
på aktiviteter. Det legges også 
opp til flere spaserturer.

losbydagen for 
24. gang søndag

søRUmsand: Søndag 
morgen går startskuddet for 
svømmekonkurransen Glomma-
Dyppen fra Fløter'n på Bingsfos-
stranda til Fetsund lenser. Antatt 
vinnertid på den 10 kilometer 
lange distansen er to timer, 
melder arrangøren, Sørumsand 
IFs svømmegruppe. Makstid er 
fire timer. Det blir også kortdis-
tanse fra båthavna ved Svingen 
stasjon.

langsvømming 
fra sørum til Fet

søRUm: 
Søndag 
ordineres 
Nina Kristin 
Oskarsdottir 
fra Frogner til 
prest i Den 
norske kirke. 
Ordinasjonen skjer i Vedavågen 
kirke på Karmøy. 28-åringen 
studerte teologi på Menighets-
fakultetet,  men gjennomførte  
praksisen sin i  Stavanger. Nå har 
Oskarsdottir fullført studiene og 
fått stilling i den anglikanske 
kirken i England.

ordineres i norge 
– prest i england

ÅRnes: 
Vidar Nordby 
(bildet) og 
Årnes Vel er 
positive til at 
det skal 
bygges 
rundkjøring i Rotnes-krysset på 
Årnes. I en uttalelse til kommu-
nen påpeker de likevel at 
rundkjøring ved Circle K burde 
vært prioritert først. Vellet 
mener også at det bør etableres 
gang- og sykkelvei mot Årnes 
bru samtidig med byggingen i 
Rotnes-krysset.

– Feil rekkefølge 
på rundkjøringer

søRUmsand: Blir 
det gitt nye dispensa-
sjoner ved Sorenskri-
vergården på Sørum-
sand, kan småhusbe-
byggelsen på Kommu-
nesletta være i fare.
Rune Fjellvang
rufj@rb.no
900 49 489

Det mener i hvert fall leder Dag 
Winding-Sørensen i Blaker og 
Sørum Historielag.

Det er en endring av regule-
ringsplanen for Skrivervegen 
28A som nå har vært ute til hø-
ring og som får historielaget til 
å reagere. Ikke minst fordi for-
slaget til kommunedelplanen 
for kulturminner samtidig lig-
ger ute til høring.

Viktig område
Det ble i 2008 gitt dispensasjon 
til å føre opp to bolighus i den 
store hagen til Sorenskrivergår-
den til tross for sterk motstand 
mot fortetting.

Nå ønskes en planendringen 
for å ta bort hensynssonen for 
fornminner i deler av regule-
ringsplanen, fordi en huseier 
ønsker å utvide boligen sin inn i 
hensynssonen ved en grav-
haug.

Etter anbefaling fra Akershus 
fylkeskommune avgjøres saken 
som en mindre planendring, 
framfor en dispensasjon.

Winding-Sørensen har for-
ståelse for familiens ønske, 
men siden naboleiligheten ny-
lig var til salgs, mener han bo-
erne kunne ha løst problemet 
ved å ha kjøpt den.

– demningen brister
Området ligger i hensynssonen 
ved Glomma og grenser til et 
fornminne, og det krever ifølge 
historielaget økt aktsomhet.

– Dersom en ny dispensasjon 
blir gitt i denne hensynssonen, 
da brister demningen. Da kan 
ikke Blaker og Sørum Historie-
lag se at kulturminner i Sørum 
kan ha noe framtidig vern, ver-
ken fra lokalpolitikere eller i 
den kommunale administrasjo-
nen, sier Dag Winding-Søren-
sen.

Lokalhistorikeren, som også 
er varamann i kommunestyret 

for Høyre, sier det er vanskelig 
når en del av administrasjonen 
i kommunen jobber for vern av 
kulturminner, mens en annen 
del deler ut dispensasjoner fra 
de samme kommunedelplane-
ne.

For Winding-Sørensen er 

dette nå blitt en prinsippsak 
og han frykter at neste dispen-
sasjons sak kan komme i hage-
byen på kommunesletta i Sør-
umsand sentrum, som etter 
sterke protester overlevde sis-
te fortettingsforsøk på Sørum-
sand.

Historielaget mener Sørum er ved en skillevei

– kulturminner kommer i skvis

lokalR
TLF: 63 80 50 50  
SMS/MMS: RBTIPS  til 2005 redaksjonen@rb.no

Ullensaker
gjerdrum  
og hurdal
Kjell Aasum  
kjaa@rb.no 
930 40 550

Ullensaker 
eidsvoll  

og nes 
Per Stokkebryn 

pest@rb.no 
918 93 801

Ullensaker og
Jessheim   
 Nina Skyrud 

nisk@rb.no 
     414 08 208
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en skillevei: Dag Winding-Sørensen i Blaker og Sørum Historielag liker dårlig at det tas en bit her og en bit der ved Skrivervegen på 
Sørumsand. Sorenskrivergården ligger lengst til venstre, mens dispensasjonssaken gjelder huset til høyre.  Foto: Rune Fjellvang

Historielaget mener Sørum er ved en skillevei

– kulturminner kommer i skvis

en ny nordli-sak
– Nå er vi tilbake til Nordli-de-
batten. Og den tror jeg ikke 
noen vil ha om igjen, sier Win-
ding-Sørensen, som sier at So-
renskrivereiendommen opp-
rinnelig var vernet, noe som ble 
opphevet da myndighetene 

solgte eiendommen til private.
Formålet med regulerings-

planen for Sorenskrivergården 
er å sikre et historisk område 
med verneverdi samtidig som 
området kan fungere som bo-
ligområde. 

Hensikten med planendrin-

gen er å ta bort hensynssone for 
fornminner i deler av regule-
ringsplanen. Fylkesrådmannen 
sier i sin uttalelse at bevaring av 
haugresten, slik den i dag fram-
står, er lite tilfredsstillende.

«Haugens opplevelsesverdi 
og pedagogiske verdi er lav. 

Haugen kan ikke lenger erkjen-
nes som en gravhaug og opple-
ves ikke som del av et større 
gravfelt. Enkeltminnet ligger 
inneklemt i eiendomsdelet» 
skriver fylkesrådmannen og 
anbefaler at Riksantikvaren sier 
ja til reguleringsendringen.

nannestad 
Elisabeth Lunder 
Ellu@rb.no  
419 20 889

skedsmo  
Helle Karterud 

heka@rb.no 
951 83 782

lørenskog  
Britt Hoffshagen 

brih@rb.no 
924 93 560

lørenskog 
Torstein Davidsen 

toda@rb.no 
948 13 430

skedsmo 
Elin Svendsen 

elsv@rb.no 
917 34 715

sørum og 
Rælingen 

Rune Fjellvang 
rufj@rb.no 

900 49 489

Fet
Linda Ingier

li@rb.no
926 00 998

RyddeR: Hans Eid Grøholt 
er konstituert banksjef i Blaker 
Sparebank.

BlakeR: Etter to 
blytunge år med enorme 
tap og dårlige resultater, 
er det framgang å spore i 
halvårsregnskapet til 
Blaker Sparebank.
Arne Henrik Vestreng
arne.vestreng@indre.no
928 030 38

Mye takket være salget av 
bankbygget i Blaker og VISA-
aksjer, hadde banken et 
overskudd på drøye 8 millio-
ner kroner etter tap og skatt 
første halvår. 

Uten eiendoms- og aksje-
salget som innbrakte hen-
holdsvis 4,5 og 2,4 millioner 
kroner, hadde driften såvidt 
gått i pluss.

Konstituert banksjef Hans 
E. Grøholt innrømmer da 
også at mye arbeid gjenstår, 
for lokalbanken som har fått 
mye juling i markedet de to 
siste årene. 

Pill råtne engasjementer 
innen eiendomsbransjen har 
påført banken flere titalls 
millioner i tap, og i fjor høst 
ble den erfarne bankmannen 
Grøholt hentet inn for å ryd-
de opp i elendigheten.

Halvårsregnskapet fortel-
ler at banksjefen og hans 
medarbeidere fortsatt har 
mye å ta tak i. 

Misligholdte lån og kredit-
ter utgjorde ved utgangen av 
kvartalet 95,9 millioner kro-
ner, som er en økning på 41 
millioner 
siden årsskiftet. 

På den annen side er taps-
utsatte engasjement ved ut-
gangen av kvartalet redusert 
med 48,5 millioner kroner 
siden årsskiftet.

– Mye arbeid gjenstår, men 
vi følger planen. Dersom det 
ikke dukker opp negative 
overraskelser, bør det være 
mulig å levere et årsresultat 
på rundt 15 millioner kroner.

Rydder 
videre


