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Deg & Dine

Skøytedag
og
lys�
�
�helg tog på Rånåsfoss
HelgeQUIZ...
1. Hva heter konkurrenten
til Se & Hør?
2. Utenfor hvilken by
ligger Saltstraumen?
3. Hva heter sundet mellom Danmark og Sverige?
4. Hva betyr ordet illegal?
5. Hva heter de to største
øyene i Middelhavet?
6. Ligger Sudan sør eller
vest for Egypt?
7. I hvilket fylke ligger
Rjukan?
8. Hva står IT for?
1. Her & Nå 2. Bodø 3. Øresund 4. Ulovlig 5. Sardinia og
Sicilia 6. Sør 7. Telemark fylke
8. Informasjonsteknologi

4

Til ettertanke...

Rånåsfoss: Rånåsfoss
Vel inviterer til en svært
aktiv dag i morgen,
lørdag.
Først blir det stor aktivitet med
skøytedag på den islagte grusbanen. Hit kommer også
kultursjef Erik Vea, og hva er
mer naturlig enn at den ferske
veteran-verdensmesteren har
med skøytene?
– En ny grillpaviljong skal
åpnes, og det har skjedd utbedringer av akebakken, forteller
vel-leder Mette Haugland til
Indre Akershus Blad.
Den aktive dagen avsluttes
med et lystog (fakkeltog) som
en markering av stedets ønske
om å bevare den rivingstruede
Rånåsfoss bru.
– Dette er velets markering,
eller bidrag om man vil, i et forsøk på å bevare brua, sier Haugland, som i samme åndedrag
legger til at velforeningen håper

5 på gata
– Hvor går helgas
skitur?

på folkets oppslutning, både
om skøytedagen og ikke minst
lystoget for bevaring av brua.
– Både folk fra Rånåsfoss og
andre interesserte utenfra er
velkomne til å delta i
markeringen, sier Mette Haugland.
• SVEIN SAMUELSEN
svein.samuelsen@iablad.no

Vel-leder Mette Haugland håper folk stiller opp, både på
skøytedagen og til markeringen for å beholde Rånåsfoss bru.
Begge foto: Svein Samuelsen

Aina Engersand (38),
Løken:
– Ingen steder. Jeg skal
ikke gå på ski i helgen.

Arild Borgersrud (63),
Momoen:
– Ja, jeg skal på ski. Er

