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FORNØYD: Reidun Sæther
er stolt av sin innsats i Melodi
Grand Prix.
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Fakkeltog for
brua

HELT I TOPPEN INNEN SITT FELT: Anette Djuvstad og hudpleiesalongen Flyaway Spa.

BEGGE FOTO: STIAN BJERKEFLÅTA

Hudpleie i
norgeseliten
Blant rundt 1.600 hudpleiesalonger i landet var
Flyaway Spa på Kløfta nominert blant de fem beste
under messen Health and Beuty.
Stian Bjerkeflåta
stjb@rb.no

■ LILLESTRØM/KLØFTA
– Det er utrolig moro å tenke på
at vi er blant de fem beste i en så
stor bransje, sier Anette Djuvstad ved Flyaway Spa på Kløfta.
RB snakket med henne noen
timer før vinneren skulle kåres
under messen Health and Beuty
på Norges Varemesse denne
helgen.
– Uansett hvordan det går føles det som en seier, fortsetter
Djuvstad, som til slutt måtte
konstatere at de ikke nådde helt
til topps.
– Jeg tror vi er nominert fordi
vi skiller oss litt ut. Selv om vi

er en hudpleiesalong, får kundene en følelse av å være på spa.

Inn- og utland
Fagmessen samlet markedets
ledende leverandører for å gi en
oversikt over tjenester, nyheter
og trender fra inn- og utland. Og
folk hadde reist langt for å oppleve Norges største messe av sitt
slag.
– Det er veldig spennende, synes Lene Lindflaten fra Porsgrunn.
I hendene har hun to fulle bæreposer av nyheter innen sminke og andre skjønnhetsprodukter.
– Her finner man mange gode
produkter og ikke minst informasjon om produktene. I tillegg

gleder jeg meg til å prøve gratis
behandlinger, sier hun.

BRENNENDE ENGASJEMENT:
100 aksjonister protesterte
mot riving av Rånåsfoss bru.
SIDE 2 OG 3

HURDAL

Rekorder
og stor
folkefest

Håndbakmester
Foruten en rekke kommersielle
aktører fikk publikum oppleve
en flere kåringer og show. Norges sterkeste mann, Espen Aune
var til stede. Det samme var
flere ganger internasjonal mester i håndbak, Sigbjørn Sønderland. SpaBeuty Awards gikk
dessuten av stabelen. Norwegian Tattoo Convention var
blant andre innslag.

Flere menn
Ifølge arrangøren er det mer lov
for menn å være jålete nå. Det
var mest kvinner å se, men Geir
Dinessen var en av flere som lot
seg friste av ansiktspleie.
– Jeg har aldri prøvd det før.
Det var kona som dro meg med.
Jeg må jo holde følge med henne
hva skjønnhet angår, sier han
halvveis ironisk mens Hege

OGSÅ FOR MENN: Geir Dinessen får behandling av Hege
Hansen.
Hansen fra Nu Skin smører han
inn med en krem.
– Det er flere menn som oppsøker oss nå enn for bare få år
siden, forteller hun.
– Kanskje de begynner å bli like opptatt av utseende.

SPARK-VM: Med deltakerrekord og bakkerekord ble
spark-VM utfor en folkefest
av de sjeldne.
SIDE 6 OG 7
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SKEDSMO
SKEDSMO

Utstilling

Nittedal
Sørum
Skedsmo

Helle Karterud

SKEDSMO: Ole Jon Ødegaard
er månedens kunstner på
Hovedbiblioteket på Strømmen,
kl. 11.00–19.00.

Fet
Lørenskog
Rælingen

heka@rb.no
63 80 48 58

LØRENSKOG

Aurskog-Høland

Torstein Davidsen
Enebakk

SKEDSMO

Bedre klima
KJELLER:
Nittedal Kunnskapsbyen Lillestrøm og Astma- og Allergiforbundet invitererSørum
til workshop om
Skedsmo Ambisjonen er å
bedre inneklima.
komme fram tilFet
ideer og konsepLørenskog
ter som vilRælingen
gjøre framtidens bygg
bedre å bo og jobbe i.Aurskog-Høland
Arrangementet er 29. februar på Kunnskapsbyens
Hus på Kjeller.
Enebakk

Se side 28 for flere arrangement på Nedre Romerike.

toda@rb.no
63 80 47 82

Lars Petter
Hallingstorp
lpha@rb.no
63 80 48 86

RÆLINGEN
Rune Fjellvang
rufj@rb.no
63 80 48 67

LØRENSKOG

Ny sesong med
Nittedal
mandagsmesse

SKÅRER:
Sørum
Skårer
Skedsmo
menighet
Fet
ønsker vel- Lørenskog
Rælingen
kommen til
Aurskog-Høland
ny sesong
med manEnebakk
dagsmesse i
Skårer kirke
i kveld
klokka
19.30. Gjest
er professor
Torleiv Ole Rognum ved Rettsmedisinsk institutt og Universitetet i Oslo. Han
har engasjert seg i
Nittedal
Nittedal
SØRUMSAND: Folkeakademiet
livsvernspørsmål og bioteknologi,
Sørum og Sørumsand
Rotary
Sørum
Sørum
og er også medlem av bioteknoKlubb inviterer
Skedsmotil åpent møte om
Skedsmo
loginemnda. Rognum ledet den
aktuelle og utfordrende temaer
Fet
Fet
rettsmedisinske
undersøkelsen
av
Lørenskog
Lørenskog
og problemstillinger
om innvande døde etter terrorhandlingene
Rælingen
Rælingen
dring og integrering. Det skjer på
22. juli.
Aurskog-Høland
Sørumsand MisjonshusAurskog-Høland
i kveld kl.
18.30. Stemmer det at integreEnebakk
Enebakk
ringen går i feil retning? Blir det
muslimsk flertall om 50 år? Dette
er spørsmål rådgiver i Statistisk
sentralbyrå, Kristin Henriksen, tar
RÆLINGEN: Kommunestyret i
opp i sitt foredrag.
Rælingen har vedtatt «Anskaffelsesstrategi 2012-2015» som kommunens anskaffelsesstrategi. Den
er utarbeidet av Interkommunal
Innkjøpsordning Nedre Romerike
(IINR) som består av seks kommuner. Geir Dalholt (H) foreslo at
rådmannen også skulle forsøke å
FET: 19. februar er
få med Skedsmo og Lørenskog i
fristen for å melde
ordningen, noe kommunestyret
seg på til UKM i
bifalt. Dalholts forslag om at rådFet. Nå går oppformannen skulle sikre økt kompedringen ut til alle
tanse innen anskaffelsfaget i rådmellom 10 og 20
huset, fikk derimot ikke flertall.
år om å melde seg
på dersom de vil
opptre på scenen eller har laget
AURSKOG-HØLAND
noe de vil vise fram. – Langt
færre har meldt seg på denne
gang sammenliknet med i fjor. Vi
BJØRKELANGEN: Aurskoghåper å få med flere til kulturHøland Utbygmønstringen i Ridderhallen 10.
gingsselskap ligger
mars, sier konstituert kultursjef i
an til et underFet, Marit Solstrand (bildet).
skudd på nærmere
sju millioner kroner i fjor. Ifølge
styreleder Kari
Mikkelrud (bildet),
i det kommunale
selskapet, skyldes dette i hovedUNGE AKSJONISTER: Søskenparene Mathias (8) og Nora Jensen (5) og Eirik (8) og Sondre (10) Skaaraas Mikkels
sak overskridelser i utbyggingen
byggere.
av Bjørkelangen Næringspark.
Hun regner med at selskapet vil
hente seg inn igjen økonomisk
gjennom tomtesalg. Også i 2010
var tallene røde, da 1,4 millioner.

SØRUM

Påstander og fakta
om innvandring

RÆLINGEN

Ønsker større IINR

FET

Ønsker flere
deltakere i UKM

Sju mill. i minus

ENEBAKK

NITTEDAL

Foredrag hos
husflidslaget
Grønnsaker i hagen
ENEBAKK: Enebakk hagelag
ønsker velkommen til hagemøte i
dag mandag 13. februar på Ignagard. Gun Apeland skal snakke
om grønnsaker i hagen. Apeland
er ekspert på grønnsaker og har
gode råd og tips til de som vil
dyrke i egen hage. Hagemøtet
passer både for nybegynnere og
til de med erfaring. Møtet er
åpent for alle.

NITTEDAL: Nittedal husflidslag inviterer til foredrag i
morgen tirsdag 14.
februar. Bjørg Fuskeland skal fortelle
om prekestolkledene. De skal brukes i Rotneskirken. Fuskeland skal
videre vise eksempler på kniplinger som er satt opp som et
eget kurs. Møtet finner sted på
Utheim grendehus på kveldstid.

– La brua h
Med tente fakler og høye slagord viste lokalbefolkningen hvor mye Rånåsfoss bru betyr for det lille
tettstedet.
Elin Svendsen
elsv@rb.no

63 80 48 52

■ SØRUM
– La hengebrua leve, la hengebrua leve, la hengebrua leve!
Beskjeden fra de rundt 100

bruforkjemperne som har møtt
opp denne lørdagen for å gå i
fakkeltog mot riving av Rånåsfoss bru, er klar. Og grunnen er
enkel.
– Rånåsfoss bru er ikke bare
til pynt. Det er en viktig tur- og
skolevei for oss som bor her, sier initiativtaker og styreleder i

Rånåsfoss vel, Mette Haugland.

Lokale brurunde
Siden det ble kjent at den 85 år
gamle hengebrua står i fare for
å bli revet, har lokalbefolkningen mobilisert kreftene i håp om
at den vil bli hengende.
– Her på Rånåsfoss går vi noe
som heter brurunden når vi går
tur. Runden omfatter begge de
to bruene over Glomma. Rives
Rånåsfoss brua kan vi ikke
lenger gå brurunden. Brua er
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FET
Knut A. Nadheim

AURSKOG-HØLAND

knna@rb.no
63 80 48 56

Jon Theodor
Hauger-Dalsgard
theo@rb.no
918 55 972

lokalt

SØRUM
Elin Svendsen

TLF: 63 80 50 50
SMS/MMS: RBTIPS til 2005
E-POST: redaksjonen@rb.no

elsv@rb.no
63 80 48 52

FORNØYD: Initiativtaker og styreleder i Rånåsfoss vel, Mette Haugland, er glad for engasjementet lokalbefolkningen viser.
FOTO: TOM GUSTAVSEN

KLAR FOR FAKKELTOG: Mats Kverneng (10) fra Rånåsfoss viser at
han bryr seg om brua. Fakkeltoget startet ved skøytebanen og fortFOTO: ELIN SVENDSEN
satt over Rånåsfoss bru.

FAKTA

Rånåsfoss bru

en vil at Rånåsfoss bru skal fortsett å henge over Glomma. Brua brukes både som turvei og skolevei av bygdas inn-

Hengebru med et spenn på
183 meter, og en totallengde på
260 meter. Bruas to betongtårn
er 19 meter høye. Bygd i 1927.
En av Norges første myke hengebruer, som på den tiden
representerte en ny og dristig
konstruksjonsmåte.
Slike bruer ble etter hvert en
norsk spesialitet.
Brua var en del av fylkesvei 253
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: TOM GUSTAVSEN

enge!
ikke bare en bru, den er et viktig
identitetsmerke, sier Haugland.
Kultursjef i Sørum kommune,
Erik Vea, er også for bevaring av
Rånåsfoss bru.
– For noen år siden hadde vi to
slike bruer, en ved Bingsfoss også. Da den falt, ble det sagt at Rånåsfoss bru skulle tas vare på.
Det er hyggelig å se at det er et så
stort engasjement rundt en så
viktig sak. Vi har flere kulturminner i Sørum, og dem må vi stå
sammen om å bevare, sier Vea.

Mer på nett
Se flere
bilder på

Viktig med engasjement
Også leder av Blaker og Sørum Historielag, Dag Winding Sørensen,
holder en fakkel i hånden. Han mener også det er viktig å vise engasjement.
– Kanskje vi må hit flere ganger,
men jeg håper vi slipper, sier Winding-Sørensen.
En underskriftskampanje mot riving av Rånåsfoss bru på Opplev Sørum sine nettsider, opplevsorum.no, teller i dag over 1000 underskrifter.

BRUFORKJEMPER: Leder av Blaker og Sørum Historielag, Dag
Winding-Sørensen.
FOTO: TOM GUSTAVSEN

FAKKELTOG: Rundt 100 store og små gikk i fakkeltog mot riving av
FOTO: TOM GUSTAVSEN
Rånåsfoss bru.

