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ROMERIKES BLAD
LØRDAG 28. JANUAR 2012
Hurdal ØVRE ROMERIKE
Eidsvoll

Konsert

Hurdal

Roar Løkken

Nannestad

LØRENSKOG: Heine Totland og
Gisle Børge Styve «Musigalskap», Lørenskog Hus. Storstua,
kl. 20.00.

NEDRE ROMERIKE
Bjørn Tore Johnsen
bjjo@rb.no
63 80 48 55

Se side 22-23 for flere
arrangement på Romerike.

rolo@rb.no
918 93 820
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siste
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Passert 600
startende nå
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NANNESTAD:
Skolekorpsene
Aurskog- i
Rælingen
Nannestad, som bestårHøland
av Åsen
Enebakk
og Løken, Eker/Preståsen og
Maura, arrangerer nyttårskonsert
i Nannestad kommunehus i ettermiddag. Anne-Helene Dreierstad
i korpset ønsker alle velkommen
til konsert i lokalmiljøet. Felleskorpset teller cirka 50 unge musikanter på alle alderstrinn. De har
blant annet deltatt i Akershusmesterskapet for skolekorps

Lørenskog Ap har
100-årsjubileum
LØRENSKOG:
I ettermiddag
er det duket
for storstilt
feiring når
Lørenskog
Arbeiderparti
feirer sitt eget
100-årsjubileum med
både medlemmer og spesielt inviterte gjester i Lørenskog hus. Foruten tapas og godt drikke, blir
det et spesialskrevet historisk
tilbakeblikk ved historiker Ola
Alsvik, som tidligere blant annet
har skrevet Lørenskogs bygdehistore. I tillegg blir det selvfølgelig
både taler og hilsner. Nina Hanssen (bildet) er leder av jubileumskomiteen.

Nytt røykeskur
NITTEDAL: I forbindelse med flyttingen av hovedinngangen på rådhuset i Nittedal er
det satt opp et
røykeskur. Det ligger ved rundkjøringen mellom rådhuset og rådstua. Røykere bes om å vise hensyn ved hovedinngangen og
benytte det nye røykeskuret.
Hovedinngangen til rådhuset
flyttes fra riksveien til inngangen
mellom rådhuset og rådstua.

HURDAL: Nå
begynner det
å ligne «storeslem» hva
antall
påmeldte til
VM i spark
utfor i Hurdal
11. februar
gjelder. Arrangørene kan berette at det nå er
600 påmeldte til verdensmesterskapet. Og det er fortsatt mulighet til å melde seg på. Fristen går
ut 1. februar. De fleste har meldt
seg på i trimklassen, så vi har
ennå plass til noen etternølere,
sier Runar Bålsrud.
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Tøffer under
Sørumfestivalen
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Stormøte om
digital mobbing

Tre av fire eldre
står i jobb

JESSHEIM: Mandag 6. februar er
det stormøte for
foreldrene på
Allergot ungdomsskole.
Temaet er digital
mobbing, og
møtet er en del
av den landsomfattende «Bruk
Hue»-kampanjen. Allergot er en
av 50 skoler som deltar i denne
kampanjen dette skoleåret.
Kampanjen skal motvirke digital mobbing og bidra til økt nettvett. Det blir et eget opplegg for
elevene på dagtid og for foreldrene på kvelden.

ÅRNES: De godt
voksne arbeidstakerne i Nes kommune holder
koken. Tre av fire
ansatte mellom 62
og 67 år har valgt
å fortsette i jobb
framfor å gå av med AFP og tidligpensjon.
Rådmann Johnny Pedersen (bildet) mener dette viser at kommunens seniorpolitikk virker. Blant
annet får ansatte i denne aldersgruppen full lønn for 90 prosents
jobb, lengre ferie, fri under rolige
perioder og utbetalt bonus hvert
år for å stå i jobb.
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FOTO: BJØRN REHOFF LARSEN
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19 METER HØY: – Et landemerke. Selve symbolet på Rånåsfoss. Slik
beskriver Jørgen Kirsebom hengebrua på Rånåsfoss.
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Skikarusellen
snurrer videre
EIDSVOLL: Mandag kveld er det
klart for andre
renn i Eidsvoll skikarusell. Starten
går i lysløypa på
Minnesund, og
arrangørene tror
de vil passere 300
deltakere for første gang i karusellens historie.
-– 290 er allerede påmeldt etter
det første rennet på Eidsvoll
Verk. Erfaringsmessig kommer er
den flere løpere til i løpet av karusellen. Alt tyder på at vi når en
ny milepæl mandag kveld, sier
primus motor Arild Tenold (bildet). Rennet går i klassisk stil.
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SØRUM: Tertitten kjører i forbindelse med
Sørumfestivalen
lørdag 28.
januar. Avgangstider fra Sørumsand er kl. 11:00,
12:00, 13:00,
14:00 og 15:00. Du kan velge
mellom 3. klasse med trebenker
og 2. klasse plysj. Tertitten tar
deg med tilbake til den gang den
smalsporete Urskog-Hølandsbanen tøffet mellom Sørumsand og
Skulerud. En reise med Tertitten
tar normalt 52 minutter ifra
toget forlater Sørumsand og til
det er tilbake igjen.
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STOREBROREN: Hengebrua Golden Gate Bridge i San Francisco er
større enn lillebroren på Rånåsfoss, men er 10 år yngre enn den rivingstruede Rånåsfossbrua.
FOTO: REUTERS/ROBERT GALBRAITH/SCANPIX

FAKTA

Rånåsfoss bru
Hengebru med et spenn på 183
meter, og en totallengde på 260
meter. Bruas to betongtårn er 19
meter høye.
Ble bygd i 1927 og erstattet da
ei provisorisk hengebru fra 1918.
En av Norges første myke hengebruer, som på den tiden representerte en ny og dristig konstruksjonsmåte. Slike bruker ble
etter hvert en norsk spesialitet.
Brua var en del av fylkesvei 253
VINTERIDYLL: Slik framstilles hengebrua på Rånåsfoss på Opplev Sørums hjemmesider. Initiativtaker Jørgen Kirse bom håper økt oppmerksomhet vil bidra til å redde den tradisjonsrike Glomma-brua.

fram til ny bru ble åpnet i 1989.
Benyttes i dag av gående og
syklende, men trenger sårt vedlikehold. Prisanslag: 10 millioner
kroner.
Internt i veivesenet vurderes
det nå om brua skal rives, da den
ikke anses for å være sentral for
trafikkavviklingen i området.
Kilde: Vegvalg – Nasjonal verneplan

FOTO: JØRGEN KIRSEBOM

Slik skal Sørum
ms Golden Gate reddes
Ved hjelp av magiske bilder, Facebook og en
elektronisk underskriftskampanje, håper Jørgen
Kirsebom å redde den 85 år gamle hengebrua på
Rånåsfoss.
Jon Theodor Hauger-Dalsgard
theo@rb.no

■ RÅNÅSFOSS

63 80 48 83

Kirsebom – som driver nettstedet
Opplev Sørum.no – har døpt om
den rivningstruede brua til «Sørums lille Golden Gate», med henvisning til den populære henge-

brua i San Fransisco.
– Brua er selve symbolet på Rånåsfoss. Den er et landemerke.
Den er en av de aller første slike
bruer i Norge og symboliserer
nordmenns evne til å overvinne
naturen. Å rive den fordi vi
mangler penger vil være ufattelig
korttenkt. Og veldig trist, mener
Kirsebom.

Håper på blest
20. januar brakte Romerikes Blad
nyheten om at krefter i veivesenet ønsker å rive brua, som for ti
år siden ble inntatt i den nasjonale verneplanen for veier og bruer.
Spørsmålet er hvor bindende
verneplanen egentlig er.
Etterslepet på vedlikeholdet er
på minst 10 millioner kroner, ifølge veivesenet selv. I tillegg kom-

mer årlige driftsutgifter.
– Det ligger mye verdi i å ta
vare på vår felles kulturarv. Verdier som ikke kan måles i kroner
og øre.
Torsdag kveld la han ut egne sider på opplevsorum.no, tilegnet
brukampen. Her blir bruas historie beskrevet, og flere av reaksjonene på rivingsdiskusjonen er
samlet. I tillegg presenteres flotte

bilder av brua.
– Håpet er å skape blest rundt
brua, sier han.
På nettsiden finnes også en
underskriftskampanje, som i går
spredte seg via Facebook.
– Jeg er klar over at det er en
lang vei å gå før brua eventuelt
blir revet, men det er viktig å
komme tidlig inn i debatten. Håpet er at mange skriver under,

slik at vi sender et tydelig signal
til veivesenet, fylkeskommunen
og Riksantikvaren. Riving er ikke akseptabelt. Vi må bevare Rånåsfoss bru, gjentar han.

285 protester på 19 timer
Kirsebom stiller spørsmål ved
hvordan vedlikeholdsetterslepet
kunne bli så stort.
– Tror du en bevisst har spe-

kulert i dårlig vedlikehold for
å få et argument for riving?
– Det har jeg ikke grunnlag for
å mene noe om, men det er grunn
til å lure. Jeg liker ikke at forfallet har gått så langt, svarer Jørgen Kirsebom.
Fredag ettermiddag – 19 timer
etter at underskriftskampanjen
ble lansert – hadde 285 personer
skrevet under oppropet.

