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Mental Helse Sørum avholdt
årsmøte på servicesenteret på
Sørumsand den 6. februar. 2012.

Styret har i perioden 2011-
2012 bestått av leder Solvor Eck-
strøm, nestleder Liz Pedersen,
sekretær Kari Skara, kasserer
Ingun Orderud, revisor Tor
Sund, styremedlem Irene Sund,
varamedlem Line Ø. Larsen og
en valgkomité bestående av
Tove Odden, Thorstein
 Berntsen og Roger Joakimsen.

Vi har hatt jevnlige styremøter
gjennom hele perioden.

På årsmøtet 7.2.2011, ble det
besluttet å melde lokallaget inn
i Mental Helse sentralt.

Gjennom hele året har lokal-
laget deltatt på ulike utflukter og
arrangementer, som fjordcruise i
Oslofjorden, samt flere teater og
museumsbesøk.

Vi har også hatt besøk av flere
foredragsholdere som har holdt

interessante og meningsfulle
 foredrag. I desember ble det
avholdt julebord på service-
senteret på Sørumsand, med
tradisjonell julemat på menyen.
I tillegg har vi hatt besøk av
lokale underholdere som Lotus-
bandet og fortelleren Lise
Sæther.

På årsmøtet ble det valgt nytt
styre, som nå består av: Leder
Solvor Eckstrøm, sekretær
Hilde H. Løken, kasserer Ingun
Orderud, valgkomité  Tove
Odden og varamedlemmer Nina
Væråmoen og Line Ø. Larsen.

Stor takk til alle dere som har
kommet med mange spennende
og inspirerende bidrag gjennom
året som gikk.

Hilde H. Løken
sekretær

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 innleg-
gene hvis de er for lange – så
skriv kort!
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Løsning på forrige 

oppgave:

Etter en lang og utford-
rende 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 dag-
liglivets ofte krevende gjøremål.

Kultur er selve limet i sam-
funnet. Folk kommer sammen.
Man gjør noe annet, prater og
føler samkvem.

Idretten er en del av det ut-
videde kulturbegrep. I forhold til

folkehelsa og den nye Samhand-
lingsreformen 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 re-
sultatene, 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 ak-
tiviteter 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 opp-
merksomhet. 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

Kultur – limet i samfunnet✒✒ ✒✒

Bryllupslaner? 
Romantiske omgivelser i 

København! 

 
Bestill på 

kobenhavn@sjomannskirken.no eller  
se sjomannskirken.no/kobenhavn 

Lamellgardinerggggggggggggggg
kjøper du hos

Ring 800 49 900
Se mer på www.scandic.no

Statssekretær Heidi
Sørensen i Miljøvern -
departementet (MD)
forklarer RBs lesere den
3. februar hvorfor

departementet har godkjent at
riksvei 22 kan utvides i
reservatet ved Mærkja i Fet.

Vi godtar selvfølgelig
departementets endelige vedtak
i saken, men vil like fullt få kom-
mentere hvorfor vi kom fram til
en annen konklusjon.

Heidi Sørensen skriver:
«Oppdatert kunnskap viser at
det er lite verdifullt
naturmangfold i den delen av
reservatet som vil bli berørt, en
strekning på om lag 600 meter
som i hovedsak består av dyrket
mark, men også enkelte vann-
forekomster som i dag er preget
av den skadelige organismen
vasspest».

MD definerer området «som
vil bli berørt» svært snevert. For
MD er dette kun de arealene som
blir direkte nedbygd til veiareal,
det vil si dyrka mark ved
Einarhaugen, våtmark i nord-
området og deretter beitemark

ved Tienenga før Hovinbakken. 
Fysisk nedbygging av arealer

er bare en av flere miljøpåvirk-
ninger i Mærkja.

Ny utvidet vei vil føre til at
minst 20-25.000 kjøretøy i
døgnet vil passere i begge ret-
ninger gjennom våtmarks-
området i årtier framover. For-
urensning fra veitrafikken er
mye mer enn klimagassen CO2. 

Den lokale luftforurensningen
fra nitrogenoksider (NOx) og
svevestøv fra forbrennings-
motorer er like viktig. Det er godt
dokumentert at disse luftfor-
urensende stoffene er helse-
skadelige for både mennesker,
dyr og vegetasjon. I tillegg virvles
mer asfaltstøv fra veidekket opp
jo mer det kjøres, og omfattende
salting av veibanen i vinter-
sesongen gir avrenning til
vegetasjon og vann.
Naturmangfoldet i hele Mærkja
vil bli påvirket, og vi mener at
verneverdiene vil bli vesentlig
påvirket. Derfor kom vi til
motsatt konklusjon av MD. MDs
kilde er som vår, Biofokus’
rapport nummer 26/2010. Den

har  fortsatt Mærkja som A-
område i reservatet. Men denne
rapporten lister bare opp alle
truede plantearter. Vi savner
kunnskap om bunndyr, insekter,
gyteforhold for fisk og beitefor-
hold for trekkfugl. Lagunefor-
holdene i Mærkja kan være sær-
lig sårbare for forurensning.
Avbøtende tiltak er foreslått for
nordområdet. Det er veldig bra.
Men logikken for beslaglegging
av nye arealer er sviktende. 

Først fragmenteres og øde-
legges denne delen av reservatet
av veibygging, deretter brukes de
ødelagte naturforholdene som
argument for videre nedbygging.
Vi kjenner igjen denne typen
argumentasjon fra kommunene,
men at den nå også kommer fra
staten og MD er oppsiktsvekk-
ende. MD må gjerne justere
grensene for verneområdet slik
at veitraséen blir liggende uten-
for reservatet, men dette endrer
ikke at det er selve bruken av
arealet som forurenser og derved
påvirker verneverdiene negativt.
Liv Grøtvedt og Mette Sperre

Naturvernforbundet i Fet

Det var duket for 40 pensjonister
på Olympia Cafe og Bar, da
Reidun Fossen kunne hilse vel-
kommen med et ønske om sak-
lig gjennomføring av årsmøtet og
med godt valg.

Det var ingen bemerkning til
innkallingen eller sakslisten og
Jan Arne Høglien, som ble valgt
til ordstyrer, takket valg-
komiteen for utmerket forarbeid
og ikke minst villige pensjonister
som var rede til å være med og
føre foreningen gjennom det 15.
året i dens tilværelse.

Årsmeldingen ble presentert
uten bemerkninger, og til regn-
skapet med revisors beretning,
kom det heller ingen kom-
mentarer.

Da nestleder Reidun Bråten
hadde trukket seg fra sitt verv,
rykket Jan Arne Høglien opp
som nestleder og Gunvor Trøiti
overtok plassen som nytt
styremedlem. Arna Heggedal og
Bergliot Østlie ble valgt som
varamedlemmer.

Styret for 2012 fikk dermed
følgende sammensetning: Leder
Randi Fossen, nestleder Jan
Arne Høglien, sekretær Berit
Fretheim, styremedlem Gunvor
Trøiti og kasserer Arne Skrep-
stad, med Arna Heggedal og
Bergliot Østli som vara-
medlemmer.

Medlemmer til festkom-
miteen ble Birgit Aarstad, Else
Olsen og Eva Olsen, med Rolf
Ringstad som leder. Kon-
taktperson til Blaker samfunns-
hus ble Alf Fossen, til Frivillig-
hetssentralen, Gunvor Trøiti, og
representant til Eldrerådet ble

Tutta Haugli. Regnskapet blir
revidert ved Blaker regnskaps-
kontor. Alle styremedlemmene
kan kontaktes per telefon.

Det var ikke kommet inn noen
forslag til årsmøtet, slik at ord-
styreren fikk sin velfortjente
takk for «knirkefri» gjennom-
føring og møtet kunne fortsette
som et vanlig medlemsmøte.

Til sang og lystige toner,
etterfulgt av kaffe og varme
karbonadesmørbrød, ankom så
representanten fra Blaker
sparebank som skulle overrekke
«Den gyldne spaserstokk» og
ferdighetsmerker til trofaste
vandrere. Else Olsen og Gutt-
orm Bjørnstad ble årets
lykkelige mottagere av kleno-
diet.

Indre Akershus Blads fotograf
skuffet heller ikke i år med sitt
frammøte og av motivet denne
gang så vi at «stokken» viser seg
anvendelig også i sne og på glatt
føre.

En takk til Marit fra Blaker
Sparebank for hyggelig perfor-
mance og for bankens
spandabilitet. Vi lover å gå
videre.

Med trekning etter åresalget
ble et aktivt møte avsluttet med
«Vår egen sang» og med et vel-
kommen til neste møte 1. mars
på Bruvollen.

God fornøyelse ble også de
ønsket som skulle besøke
Sørumfestivalens  Da Capo-
show med Vidar Lønn Arnesen,
som ble framført i Samfunns-
husets store sal umiddelbart
etter årsmøtets avslutning.

Sekr.

✒✒ ✒✒Svar til Heidi Sørensen
Fossen leder Blaker
pensjonistforening

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte i Mental
Helse Sørum

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 uav-
hengig av oppdragsgiver, og
Sintef har hele tiden vært eks-
tremt 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 ek-
sempel på en kommune som må
regnes for å mate denne veien
med daglig trafikk. Flåsete ut-
sagn 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

enn om det hadde vært nærmere
Oslo. Der hadde bekymringen
for trafikkøkning vært mye mer
relevant. Vi kommer oss knapt
på jobb, vi, og det burde også
Naturvernforbundet ha brydd
seg om.

Jarle Adolfsen

Siste tilsvar til Naturvernforbundet✒✒ ✒✒

Jarle Adolfsen.

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 kos-
te noen kroner. Det må sikkert
anlegges  nye brukar og noen
meter veg. Alt sånt koster.  Og
det er nok ikke billig å rive den
gamle flotte hengebrua. Der
ligger det alt en slant som kan
brukes til vedlikehold.

Ja, for det er vel ikke meninga
at gående og syklende skal få en
real omveg?

Hilsen Åsmund Huser.
(Som også mener vi mistet 

et smykke da Bingsfossbrua
ble revet)


