MD er dette kun de arealene som
blir direkte nedbygd til veiareal,
det vil si dyrka mark ved
Einarhaugen, våtmark i nordområdet og deretter beitemark

verneverdiene vil bli vesentlig
påvirket. Derfor kom vi til
motsatt konklusjon av MD. MDs
kilde er som vår, Biofokus’
rapport nummer 26/2010. Den

ikke at det er selve bruken av
arealet som forurenser og derved
påvirker verneverdiene negativt.
Liv Grøtvedt og Mette Sperre
Naturvernforbundet i Fet

Kultur – limet i samfunnet

✒

Etter en lang og utfordrende arbeidsdag var det
befriende å komme ned
på Misjonshuset på
Sørumsand fredag kveld
og høre på god musikk. Det var
«Folk som oss», med flere lokale
aktører, som spilte.
Musikk gjør at mange av oss
slapper av og kobler av fra dagliglivets ofte krevende gjøremål.
Kultur er selve limet i samfunnet. Folk kommer sammen.
Man gjør noe annet, prater og
føler samkvem.
Idretten er en del av det utvidede kulturbegrep. I forhold til

folkehelsa og den nye Samhandlingsreformen er det viktig at
trenere og ledere legger til rette
for glede, trivsel og mestring. Det
viktigste er at man får en livslang
og varig interesse for mosjon og
fysisk aktivitet. Så kommer resultatene, for de som ønsker det,
på kort eller lang sikt uansett.
Hva med det uorganiserte
tilbudet? Sørum har akkurat
åpnet sin nye ungdomskafé
«Desibel». Håper det blir mye
brukt, ungdommer! Der blir det
mye sosialt og trivelige aktiviteter for mange av dere.
Til slutt litt om den estetiske

dimensjonen. Les: Fine bygg og
broer.
Den siste tida har Rånåsfoss
bru blitt gjenstand for stor oppmerksomhet. Den «henger»
bokstavelig talt sammen med
kraftverket, ikke sant? Den er
selve Rånåsfoss for mange av oss.
Og selv husker jeg godt hvor artig
det var å sykle over den på vei til
«Bader’n». Jeg håper den blir
renovert. Den er verdt å ta vare
på!
Hilsen
Jostein Mjønerud
Utvalgsleder for kultur i
Sørum

Siste tilsvar til Naturvernforbundet

✒

Saken er avgjort, så jeg
kommer ikke til å skrive
noe mer om dette.
Men som vanlig blir
jeg litt oppgitt av å lese
svarene til Naturvernforbundet.
Nei, det er faktisk ikke greit at
dere sår tvil om troverdigheten
til Sintef og deres rapport på
grunnlag av at den ikke støtter
deres syn.
Dere må da skjønne at det å
indirekte si at rapporten er kjøpt
og betalt av OFV er langt over
streken?
Reell forskning skal være uavhengig av oppdragsgiver, og
Sintef har hele tiden vært ekstremt klare på dette punktet.
Så vidt jeg vet, har aldri Sintef
snakket om TØIs motiver for å
levere en rapport med motsatt
konklusjon, og det burde TØI og

Naturvernforbundet
vært
seriøse nok til ikke å gjøre også.
Aurskog-Høland var ett eksempel på en kommune som må
regnes for å mate denne veien
med daglig trafikk. Flåsete utsagn dere kommer med her.
Aurskog-Høland,
Fet
og
Sørum har til sammen om lag
42.000 innbyggere, hvilket ikke
er mye selv i norsk målestokk.
Dette er vel de kommunene som
hovedsakelig mater denne veien
med trafikk.
Skedsmo kommune har til
sammenligning nesten 50.000
innbyggere alene. Mitt poeng er
uansett at det ikke er et
utømmelig kapasitetsbehov på
riksvei 22 mellom Fetsund og
Lillestrøm.
Ergo vil trafikkøkningen
nødvendigvis bli mye mindre her

SUDOKU
Løsning på forrige
oppgave:
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Årsmøte

Rånåsfoss bru
Jeg ser at Rånåsfossbrua skal
rives fordi det koster ti millioner
kroner i forsømt vedlikehold.
Det kom vel ikke så brått på.
Brubygging har jeg lite peiling
på, men jeg tror at ny bru vil koste noen kroner. Det må sikkert
anlegges nye brukar og noen
meter veg. Alt sånt koster. Og
Jarle
Adolfsen.
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gamle
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hengebrua.
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enn om det
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Ja, for det
er vel ikke
relevant.
Vi kommer
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skalogså
få en
på
jobb, vi,ogog
det burde
real omveg?
Naturvernforbundet
ha brydd
seg om. Hilsen Åsmund Huser.
(Som også mener
vi mistet
Jarle Adolfsen
et smykke da Bingsfossbrua
ble revet)

Leserbrev
På leserbrev-siden kan leserne
komme med sine ytringer om
ulike temaer. Navn og adresse
må oppgis – også når navnet
ikke skal i avisen. Vi forbeholder
oss retten til å forkorte innleggene hvis de er for lange – så
skriv kort!
Leserbrev sendes:
«Leserbrev»
Indre Akershus Blad
Boks 68 - 1941 Bjørkelangen
e-post:
redaksjon@iablad.no
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