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Kræsj på
kulturhuset

MOGREINA: Herredsstyrerepresentant Mona
Grytøyr (bildet) fyller 40
år og fikk overraskende
blomster overrakt under
mandagens møte. En
kjapp bursdagssang ble
det også tid til.

ASK: I kveld, onsdag 1. april
klokka 18.30 går «Kræsj Volum 7»
av stabelen i Gjerdrum kulturhus.
Dette er en konsert i regi av Gjerdrum kulturskole, der elever fra
sjuende klasse og oppover opptrer.

Ullensaker
Nannestad Gjerdrum

Hageavfall mottas
NANNESTAD: Hageavfallsmottaket i Bahus åpnes
for publikum tirsdag 14. april. Mottaket er beregnet for kun rent hageavfall, ikke store trær, røtter,
jord, stein eller annet avfall. Misbruk vil kunne føre
til at mottaket må avvikles, melder kommunen på
sin hjemmeside. Åpningstidene er mandag til fredag fra 07.00 til 15.00, torsdag mellom 07.00 og
21.00 og lørdag fra 07.00 til 15.00.

Ser Ullensaker fra utsida
Arkeolog og
kulturminne-entusiast
Sjur Harby har sett
Ullensaker fra utsida.
I morgen kan du høre
hans konklusjon.
Av Øyvind Mo Larsen
Oyvind.mo.larsen@rb.no
63 97 96 21

JESSHEIM
Sjur Harby er hentet inn for å
fortelle om sine inntrykk etter
en rundtur i kommunen i Ullensaker kulturhus i morgen kveld.
Under denne seansen vil også
et nytt hefte kalt «Ullensaker i 10
historier» bli lansert.
– Dette er en populærversjon
av kulturminnevernplanen, og
poenget med utgivelsen er å gi
folk en smak av hva kulturarven
i kommunen kan ha å by på, sier
Ola H. Fjeldheim som jobber
med kulturvern i kommunen.

Snø-påskekyllinger

SNART PÅSKE: To kyllinger i
friske farger står nå i skolegården på Maura skole – takket
være tredjeklassingenes kreativitet.

I SNØFIGUREN: Ousaf Virk, Amund Hangmo og Tonje Bjørnsengen.

MAURA: Kram nysnø fikk ikke
ligge lenge i fred da elevene i
tredjeklasse ved Maura skole

brukte kreativiteten sin. Flere
store påskekyllinger tok form i
løpet av dagen, og fikk både

Fisk og tålmodighet

Politikk
– Hva har du sett i Ullensaker
som er verdt å ta opp, Harby?
– Jeg skal si mer om det torsdag kveld, men det jeg kan si er
at Ullensaker er sammensatt og
det finnes mange spennende historier hvis man kommer seg litt
unna allfarvei.
– Hva er viktig med kulturarven?
– Hvordan vi steller med kulturarven sier noe om politikken
i en kommune. Jeg ser for så vidt
at det har vært objektbevaring
mer
enn
kulturminnevern
mange steder, også i Ullensaker,
sier Harby.

GOD KROK: Helen Berntsen, Erle Bamrud, Birgit Berntsen, Øystein
Bamrud, Endre Bamrud og Jan Erik Berntsen har vært på isen før.
FOTO: SVEIN ERIK KOPPERUD
NANNESTAD: Bjerke jeger- og
fiskerforening og Nannestad jeger- og fiskerforening hadde
innbudt til åpent klubbmesterskap i isfiske på Hurdalsjøen i
helga. Bortimot 80 fiskere og
noen tilskuere stilte opp ved Lima ved Steinsgård kirke.
Til tross fro nordavind og nysnø på isen ble det tatt både abbor og mort, og bestemann fikk
hele fem kilo. Det ble en trivelig
dag på isen for isfiskerne.

Offentlige rom
Ullensaker og Jessheim ligger
nært Oslo, og sjansen for å bli
spist av storsamfunnet er helt
klart til stede her. Jeg mener det
er viktig å dyrke historien og
historiene knyttet til et sted. Alternativet er å bli som alle andre
steder.
– Hvordan gjør man det?
– Jeg tror folks engasjement er
viktig. Gamle Nebbenes er et
godt eksempel på å ta vare på
historie og at stedet holdes i live
fordi folk bruker bygget, mener
Harby.

Mange av dem reiser land og
strand rundt hele vinteren for å
konkurrere, og er det ikke føling med fisk etter noen minutter, bores nye hull i høy hastighet. Klubbmester for Bjerke
JFF ble Magnus Sæten med 433
gram fisk, og klubbmester i
Nannestad JFF ble Lars Bekkensten med 1.758 gram. Klubbmester for barn i Nannestad
JFF ble Martin Tilrem med 208
gram fisk.

nebb og gulmaling. Etterpå ville de mer enn gjerne vise kunstverkene fram til RBs fotograf.

Vil bedre
helsetjenesten
NANNESTAD: Nylig var
statssekretær i helsedepartementet, Dagfinn Sundsbø, på
besøk i Nannestad. Omvisningen på Nannestad sykehjem ble ledet av virksomhetsleder Gry Fagerhaug og
fagansvarlig Ingunn Roland
Edseth.
Det åpne kveldsmøtet hadde tema helse, og innlederne
var statssekretær Sundsbø,
virksomhetsleder Gry Fagerhaug og tidligere lærer Erling
Hokstad.
Sundsbø sa i sitt innlegg at
det er et forbedringspotensial
i eldreomsorgen. Politikerne
er nå opptatt av samhandlingsreformen. Det er ikke
god nok samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og pleieog omsorgstjenesten, etter
den statlige overtagelsen av
sykehusene. Nå er det 10.000
legeårsverk i sykehusene,
mens det er 4.000 legeårsverk
i kommunene.

Nyåpning og vårfest på Jessheim!
NYTT OG GAMMELT: Hvordan tar Ullensaker vare på kulturarven og hva bør skje med Storgata på Jessheim. Arkeolog og Kulturvern-entusiast Sjur
Fjeldheim var guide.

Storgata
Storgata på Jessheim har vært
gjenstand for debatt og engasjement.
På facebook er det startet en
gruppe som vil jobbe for mer liv
i Storgata, og muligens blir det

debatt rundt dette under seansen i kulturhuset i morgen
kveld.
– Det jeg kan si om dette umiddelbart er at mye av det som er
etablert på Jessheim er fra den
tiden folk satt og så på livet og

det som skjedde. Nå er mye av
det offentlige rom i sentrum av
Jessheim regulert og overtatt av
kommersielle interesser, sier
Harby.
Arkeologen og kulturarv-entusiasten vil ha mer på hjertet i

morgen kveld, og forhåpentlig
blir det debatt rundt disse temaene.
Arrangementet er en del av
kulturminneåret i kommunal
regi.
– Personlig er jeg spent på

Harby har sett Ullensaker med nye øyne fra utsida. Ola H.
FOTO: HAAKON J. KRISTIANSEN
hvor mange politikere som blir å
finne i salen, for de burde absolutt være til stede, i og med at det
er politiske beslutninger som ligger til grunn for mye av det som
skjer i Ullensaker, avslutter Harby.

Arrangementet
begynner 19.00 i
salen Ullr i kulturhuset.
Alle
som er interessert
er invitert og det
hele er gratis.

Åpningsdagen
2. april:

Mer på nett
Diskutér.
Hvordan
vil du at
Jessheim
skal bli?

Trekk
klippeprisen!
Priser fra 1,- til 350,-

WELLA HIGH HAIR

Klimaplan er ikke lokal nok for Høyre
Av Øyvind Mo Larsen
oyvind.mo.larsen@rb.no
63 97 96 21

SLAKT: Christian Bendz og Nannestad Høyre slakter utkastet til
energi- og klimaplan for Nannestad kommune.
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NANNESTAD: Partiet Høyre har
ikke mye godt å si om utkastet til
klimaplan i Nannestad.
Planen som hadde høringsfrist
20. mars innholder altfor mye generelt og tar ikke for seg Nannestad konkret nok, mener Christian Bendz, som mener planen

bærer preg av for dårlig kjennskap til kommunen.
Det er firmaet Sweco som har
utarbeidet planen.

Lite konkret
– Planen burde inneholdt flere
konkrete tiltak som vil gi mer
økonomisk støtte fra Enova, mener Bendz.
Ytterligere slakt av planen går

på at det er lite offensivitet å spore i en plan som strekker seg fra
2009 til 2014.
– Hovedtyngden av mål og
handlingsplaner kunne nærmest
vært utført på dagen, hevder Høyre-politikeren.

Ansvarsfraskrivelse
Høyre mener synes det blir feil at
dette planutkastet ikke har større

fokus på utslipp fra flyplassvirksomheten.
Både Eidsvoll, Ullensaker og
Nannestad er berørt av utslipp av
drivstoff, først og fremst ved innflyging.
– Å overlate ansvaret for å jobbe med dette til OSL, slik det foreslås i planen, er rett og slett ansvarsfraskrivelse fra Nannestad
kommunes side, påstår Bendz.

Finishing Spray

Nikita til Jessheim
Av Nina Skyrud
nina.skyrud@rb.no
63 97 96 03

JESSHEIM: Frisørkjeden Nikita
åpner salong på Jessheim
– Til tross for at det er flere andre salonger på senteret, tror jeg
at kundene raskt vil oppdage vår
salong også; ikke minst fordi våre
priser ligger litt lavere enn hos de
andre salongene på senteret, sier
daglig leder Veronica Lykkås inn.

Hun er utdannet frisør og bor i
Eidsvoll.
Nikita ble startet for 25 siden av
Inger Ellen Nicolaisen. Hun begynte i det små på Tverlandet
utenfor Bodø. I dag er Nikita
Gruppen Skandinavias største aktør innen hår- og hudpleie. Gruppen har nær 100 salonger i Norge
og Sverige, 600 medarbeidere og
omsetter for ca 300 millioner kr
netto.

Extra Strong 300 ml.

Se ﬂere gode
tilbud i salongen!
www.hairshop.no

FUDGE

New Hair Shaper
før 175,-

90,L´ORÉAL PROFESSIONNEL

série expert
shampoo 500 ml.

før 210,-

før 279,-

99,-

189,-

Jessheim storsenter telefon 09919 Åpningstider: Mandag - fredag 10-21, Lørdag 10-18.

All you need is Hair!

