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nyheter Arrangørene bak søndagens Sammenfestivalen, 
Chilli og TeenChilli, melder om et økonomisk 
nullresultat. – Vi retter en stor takk til alle som har 
bidratt med sponsormidler og dugnadsinnsats. Det 
har vært stor velvilje fra musikere og andre som har 
stilt opp gratis. Vi tar sikte på å arrangere en ny 
Sammenfestival i 2017. Neste år håper vi å kunne 
booke Navid og hans dansecrew. Målet er å 
arrangere en workshop med dans og musikk som 
virkemiddel, sier Elisabeth Kolstad Holmedahl.
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LØKEN: Utrykningspolitiet 
stoppet onsdag kveld en fører i 
Løken som ikke hadde alt helt 
på stell.

For den litauiske mannen i 
30-årene fraktet en Porsche 
Cayenne på en henger der 
bremsene var koblet ut.

– Mannen hadde også 
overlast på hengeren, og bilen 
som dro dette her var en BMW 
3-serie som ikke har lov til å 
trekke så tungt, sier opera-
sjonsleder Thorleif Skovereng i 
Øst politidistrikt.

Det verste for politiet var 
derimot at bremsene var 
koblet ut.

– Hadde bremsene vært 
koblet til ville det fortsatt vært 
for tungt, men da ville ikke 
overlasten vært så stor. I tillegg 
til for mye vekt og feilen med 
bremsene manglet han også 
førerkort for å trekke henger, 
sier Skovereng.

Mannen vil bli anmeldt for 
overlasten og for å ha kjørt 
uten gyldig førerkort.

– Det meste ble galt her, 
kommenterer operasjons-
lederen.

konkurrerte 
i salgsfag
BJØRKELANGEN: Tirsdag gikk 
det første Akershus-mester-
skapet i salgsfaget av stabelen 
på Strømmen Storsenter.

– Det var veldig lærerikt og 
interessant. Vi fikk i oppgave å 
selge tursekker, og det klarte 
vi. Det hadde vært gøy med en 
salgsjobb! sier Jakob Gossner-
riise og Lasse Melby ved salg, 
service og sikkerhet på 
Bjørkelangen videregående 
skole.

Til sammen 22 elever fra de 
fleste videregående skoler i 
Akershus deltok i arrangemen-
tet, som var et samarbeid 
mellom Mailand videregående, 
Strømmen Storsenter, 
Hovedorganisasjonen Virke, 
Varehandelens Opplærings-
kontor, Worldskills Norge og 
Akershus fylkeskommune.

Elevene jobbet i team to og 
to for å selge utvalgte produk-
ter, og to jurygrupper vurderte 
innsatsen på de ulike stan-
dene.

– Det er utrolig mange flinke 
og ivrige elever, selv om nivået 
varierer. Noe av det viktigste er 
å bygge en relasjon og tillit til 
kunden. Det handler om både 
blikkontakt og kunnskap, sier 
Stein Polden.

– det meste 
var feil

VerneVerdIG: Rånåsfoss bru er en av de første myke hengebruene i Norge fra 1927. Når turgåere i Sørum og Nes går «bru-runden», lyser 
gamlebrua fint opp. Den nye brua er mørklagt, til tross for at  både fundamenter og kabelstikk ligger klart.  Foto: JørGen kIrseBom

RÅNÅSFOSS: Rånås-
foss bru ble reddet fra 
riving for fire år siden. 
Nå er den  rehabilitert 
for 16 millioner kro-
ner.
Anne enger MjålAnd
anne@indre.no
928 18 036

Tirsdag var det offisiell åpning 
av brua, og det ble feiret med 
folkefest og inviterte gjester.

For fire år siden så det ikke 
like lyst ut. Det forelå planer om 
riving, men da våknet engasje-
mentet.  

Ildsjeler, Sørum kommune, 
vellet og historielaget var akti-
ve i arbeidet for å bevare brua – 
som dessuten sto på vernepla-
nen til veivesenet. 

– Rånåsfoss bru er en viktig 
del av det verneverdige kraft-
stasjonsmiljøet på Rånåsfoss.  

Derfor er det bra at brua nå er 
rehabilitert, også til glede for 
lokalbefolkningen, sa Solveig 
Schytz under åpningen tirsdag.

Hun er leder av hovedutvalg 
for samferdsel i Akershus fyl-
keskommune og var invitert 
sammen med ordfører Marian-
ne Grimstad Hansen og avde-
lingsdirektør Nils Audun Karbø 
i Statens vegvesen.

"
Jeg mener vi 
har fått en flott 
ansiktsløfting av 

brua.
nIls Audun kArBø
Avdelingsdirektør

Kompisene Øyvind Bergly og 
Viggo Johansen er blant de som 
ofte går tur rundt det som gjer-
ne kalles «bru-runden». 

Det eneste som mangler nå, 
mener de, er lys over den nyere 
Rånåsfossbrua. Det har de ven-

tet på siden brua ble bygget i 
1989.

har ventet i 27 år
– Det har ikke skjedd noe på 27 
år, så vi er redd saken kan ha 
havnet i en skuff, sier Bergli.

Kompisene er av det tålmo-
dige slaget, men nå begynner 
de å bli litt lei av å vente. 

– Både fundament og ka-
belstikk ligger klart, men det 
mangler lysmaster, sier Øyvind 
Bergly og peker over rekkverket 
for å vise hva han mener. 

– Ikke vårt ansvar
Avdelingsdirektør Karbø i Sta-
tens vegvesen sier det er kom-
munen som har ansvar for be-
lysningen. 

– Fylkeskommunen har sagt 
at de vil finanisere belysning 
når trafikkmengden er over et 
visst nivå, men denne streknin-
gen ligger litt under det nivået, 
opplyser Karbø.

Leder for kommunalteknikk i 
Sørum kommune, Morgan Ler-
våg, mener det er Statens veg-
vesen som har ansvaret.

– Vi får nok løfte fram saken 
neste gang vi har møte for å få 
dette avklart, sier Lervåg. 

Offisiell åpning etter fire års rehabilitering

reddet fra riving

lys: Øyvind Bergli og Viggo 
Johansen. Foto: A.e mJålAnd


