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Kommunen trenger mange juletrær

Barnehage med nettside

Skedsmo kommunes «juletrehogst» pågår i disse dager. Foruten i Storgata i Lillestrøm skal det opp juletrær flere steder rundt om i kommunen. Kranbil må til når trær hentes ut av villahager og skal transporteres og reises igjen på rett plass. For eksempel fjernes et tre fra en hage
på Vestbyjordet, som nå har det vokst seg for stort og er gitt bort til
juletre. Skedsmo kommunes parkseksjon har denne årvisse oppgaven,
og for i år er alle trær for lengst utplukket.

SKEDSMOKORSET: Vestvollen barnehage på
Skedsmokorset har laget ny hjemmeside. Den finner du på www.skedsmo.kommune.no/vestvollen.barnehage. På siden er det nyttig informasjon
om barnehagen, samt at alle de fem avdelingene
er behørig presentert. Web-ansvarlig er Janne
Strandvahl.

Ivar
Klausen
ivkl@rb.no
63 80 48 82

Lars
Lier
lali@rb.no
63 80 48 81

’Selg Nebbur svollen og bruk
pengene på d e gamle
Selg Nebbursvollen. Da frigis fire millioner kroner blant
annet til å bevare Asak pleiehjem og til å holde prisene
på trygghetsalarmer nede.

Verdensrekorden er
allerede et faktum
Av Veronica Nikolaisen

Så enkelt presenterer Frp-politikeren Wenche Pettersen noen
motsetninger i budsjettstriden i
Skedsmo kommune.
Formannskapet behandlet årsbudsjettet onsdag. Der gikk kampen i hovedsak mellom flertallet
og mindretallet på spørsmålene
om omsorgstjenester i kommunen.
Rådmannens budsjettforslag
innebærer en økning i en rekke
satser. Varm mat levert på døra
skal koste 50 kroner mot 44 i dag.
Prisen på trygghetsalarmer skal
øke for dem med inntekter mindre enn 2 G. Abonnemenstavgift
skal innføres for hjemmetjenester også for dem med minst inntekt.

14,00 i aulaen på Lillestrøm videregående, hvorpå det blir en
times øving og dansing, før verdensrekorden settes klokka
15,00. For anledningen skal det
danses til en spesialutgave av
nettopp låten «Rag Doll» fra
1964, av Frank Valli and The
Four Seasons.
Massedansen ble for første
gang organisert i fjor, med 2700
deltakende i 9 land. Norge er
med for første gang.
Alle danserne må danse i 5
minutter med to vitner foran et
videoopptak.
Linedanserinnen
Rachel
McEnaney er leid inn for anledningen. Hun er tre ganger
verdensmester. Man må ikke
ha noen dansebakgrunn for å
komme, det er fullt mulig å lære det på stedet. Vil du øve på
forhånd er det bare å møte opp
lørdag, samme sted, mellom
12.00 og 17.00.

Helle
Karterud
heka@rb.no
63 80 48 58

Skedsmo
Rælingen

ROMERIKES BLAD

Av Dag Karlsen

LILLESTRØM: Det skal danses i lange rekker søndag,
10.000 mennesker fordelt på 20
land, skal linedance samtidig.
Deltakerne på Lillestrøm Videregående søndag blir dermed
innehavere av denne verdensrekorden.
Arrangementet skal ikke sette verdensrekord alene, men
også for å støtte IMG - en organisasjon som bekjemper sykdommen av samme navn, også
kalt for «Rag Doll Disease».
Sykdommen rammer immunforsvaret og resulterer i tidvise
lammelser, med varige følger.
Det skal samles inn penger til
forskningen på sykdommen,
som per i dag ikke har noe
norsk navn.
Arrangøren i Lillestrøm, Cato Larsen forteller at alle er velkomne. Det er oppmøte klokka

Dag
Karlsen
daka@rb.no
63 80 48 59

ROMERIKES BLAD

GLEDER SEG:
Ivrige dansere
varmer opp til
verdensrekorden.
FOTO:
VERONICA
NIKOLAISEN

lars.lier@rb.no
63 80 48 81

ROMERIKE RUNDT

dag.karlsen@rb.no
63 80 48 59

LILLESTRØM

Flere vil det samme
Nå var ikke Frp alene om å kjempe for omsorgssaker. Både KrF og
SV kom med forslag i formannskapet om å styrke helse- og sosialsektoren med 2,5 millioner kroner. Den største forskjellen på
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Tilbød
markedspris
for stasjonen

unge i Skedsmo.
– Men det koster over tre millioner kroner per år, og da er det et
valg og en prioritering som må foretas.

partienes forslag ligger i inndekning.
SV foreslo innføring av eiendomsskatt. Det ville også kunne
gi ytterligere fire millioner kroner til en slunken skole i kommunen.
KrF vil vente noen år med å investere i Sagelva miljø- og historiepark.
Frp vil blant annet selge Nebbursvollen og andre kommunale
eiendommer.

Spennende dager

Asak på topp

Også Arbeiderpartiet fremmet en
rekke forslag i formannskapet.
For å sikre bedre kvalitet på en
del pleie- og omsorgstjenester ønsket Ap blant annet å opprette en
ekstravaktpool for å trygge bemanningen i pleie- og omsorgsdistriktene. Ap vil også etablere
en «sterk» avdeling for de dårligste pasientene, samle dem på et
sted og fordele pasientene tilbake
til omsorgsdistriktene når de er
bra nok til å være på en vanlig avdeling.

– Det viktigste for oss er å sikre
kvalitet og rimelig pris på omsorgs- og pleietjenester, sier
Wenche Pettersen som til overmål la fram et eget budsjettforslag i formannskapet på vegne av
sitt parti.
Hun understreker at Asak boog behandlingssenter ved Leirsund stør høyest på prioriteringslista.
– Men jeg må innrømmet at vi
er nødt til å foreta en del upopulære kutt for å få det til, sier hun.
Frp er blant annet villig til å
legge hele det anerkjente SAMBUS-prosjektet i Skedsmo dødt
for å styrke helse- og sosialsektoren. SAMBUS-prosjektet går ut
på samarbeid på tvers for barn og

FREDAG 22. NOVEMBER 2002

Nå vil neppe Frp få viljen sin.
Forslagene partiet kom med ble
nedstemt i formannskapet, stort
sett med ni mot to stemmer.
– Det blir noen spennende dager framover mot behandlingen i
kommunestyret. I og med at både
SV og KrF er opptatt av å styrke
helse- og sosialsektoren slik som
oss, bør vi kunne klare å finne
fram til noe.

Av Dag Karlsen
dag.karlsen@rb.no
63 80 48 59

For de dårligste

OFRER: Så trangt det er i
Skedsmo for tiden må vi ofre
noe for å opprettholde tilbud
til andre, sier Wenche Pettersen, Frp-politiker i Skedsmo.
FOTO: DAG KARLSEN

AFGHANISTANS
BARN LIDER!

Bar og restaurant med kirkeorgel

LILLESTRØM:
Skedsmo
Elektriske har tilbudt seg å
betale
markedsverdi
for
brannstasjonen i Lillestrøm
når brannvesenet om noen år
skal inn i nye lokaler på
Skedsmokorset.
– Tilbudet på fem millioner
kroner som ble nevnt i avisa
er to år gammelt, opplyser en
av eierne i Skedsmo Elektriske, Jan Audensen, vi har i stedet bare for noen uker siden
tilbudt oss å betale kommunen markedspris på eiendommen. Årsaken er enkel. Vår
forretning ligger i den ene enden av dette bygget. Her er 12
ansatte. Vi ønsker å fortsette
på samme sted, og ser få andre
muligheter til etablering i Lillestrøm hvis vi må ut herfra
når leiekontrakten utgår i
2007.
Skedsmo formannskap har
vedtatt å omregulere kvartalet uten å ta stilling til salg av
brannstasjonen ennå.

Av Veronica Nikolaisen
lars.lier@rb.no
63 80 48 81

HJELP
Afghanistans barn er uskyldige
ofre for krig og katastrofer.
Vinteren nærmer seg. Barna
trenger vår hjelp nå!
Takk for din støtte.

HJELP OSS Å
REDDE DEM!
Konto nr. 15 (1644. 04. 09400)
Eller ring inn kr. 100 på tlf. 820 43 065

UNICEF Norge, Tlf. 23157070, www.unicef.no

LILLESTRØM: På det nyeste
utestedet i Lillestrøm inntar du
en halvliter øl eller et glass vin på
et kirkeorgel.
Denne originale bardisken finner du i Jekyll & Hyde det nye
utested som har vært åpent i to
uker. Stedet er der Vinmonopolet
lå før.
Fra begynnelsen av skulle
bar/restauranten hete «Gamle
Polet», men da innredningen og
konseptet ble tydeligere måtte eierne bare skifte navn til Jekyll &
Hyde.
Bak nyskapningen står det flere mer eller mindre kjente romerikinger:
Tormod Johansen, Rælingen,
som har startet virksomheter
som Hysj-Hysj kjeden, Tv-Torget,
Hit40 og Hitawards, tidligere sjå-

Utmerkelser til
NAF-veteraner

førlærer Ole-Bjørn Dokken, Gan,
Rune Christensen, Enebakkneset
som blant annet er medeier i en
Skotsk fotballklubb i 2.div, Frode
Andersen, musiker fra Jessheim
og regnskapsfører Stig Sandum
fra Rælingen.
Vennene har i flere år hatt et
latent ønske om et nytt utested i
Lillestrøm, de har lett etter nye
lokaler og et litt annerledes sted,
– Vi ville skille oss ut, sier Tormod Johansen.

ORIGINALE KARER: Rune Dokken, Ole-Bjørn Christensen og Tormod
Johansen utenfor døren til Jekyll & Hyde.
BEGGE FOTO: VERONICA NIKOLAISEN
Det ble napp hos en leverandør
i England som kom opp med en
bra idé. Et forslag, inspirert fra
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Bar i
New York, USA. Temaet Jekyll &

Hyde er smeltet inn i hver eneste
detalj.
Lunsj på dagtid, entertainere
om kvelder og spesielt helger, er
det nye stedets hovedprodukter.

LILLESTRØM: Under jubileumsfesten til Norges Automobilforbund avdeling Nedre
Romerike forrige helg fikk
flere veteraner honnør for innsatsen gjennom mange år.
Roy Berger fra Blaker, Kjell
Kristoffersen fra Løvenstad,
Kjell Nyhus fra Blaker, Trygve
Tørres fra Strømmen og Alf
Enger fra Lillestrøm fikk hver
sin honnørplakett. En utmerkelse som går til personer som
har gjort en betydelig innsats
som tillitsvalgt for avdelingen.
Jonny Andersen fra Skedsmokorset, Bjørn Pettersen fra
Strømmen og Thor Skrimstad
fra Fetsund ble alle utnevnt til
æresmedlemmer.

