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køkAos: Her startet køen på Kompveien mandag morgen. 
 Foto: Indre-tIpser

ÅKRENE: Mandag morgen 
var et mareritt for distrik-
tets mange pendlere. 
Bjørn Ivar Bergerud
bib@indre.no
922 05 143

Det store snøfallet natt til man-
dag skapte store problemer for 
lokale pendlere mandag mor-
gen. På Kompveien startet 
køen ved Heia Næringspark og 
fortsatte stort sett sammen-
hengende til Oslo sentrum.

nesten tre timer til oslo
Også på andre store innfarts-
veier var køene mye lengre enn 
normalt.

– Jeg regnet med at det ville 
bli litt trafikk i dag, men ikke så 
ille som dette, sa Ole Chr. Aas-
nes til Indre Akershus Blad.

Han brukte to timer og 40 mi-

nutter fra Bjørkelangen til sko-
len på Økern.

På Indre Akershus Blads       
Facebook-side fortalte flere 
pendlere om sin tunge man-
dagsmorgen:

«Brukte to timer og 15 minut-
ter med buss fra Harkerud til 
Furuset. Det positive er at det 
er blitt lyst når man har kom-
met seg på jobb», skriver Mor-
ten Rognan.

«Og reisetiden blir ikke akku-
rat kortere, buss 482 til Oslo fra 
Bjørkelangen klokken 07.15 er 
ennå ikke på Fetsund», skrev 
Cathrine Resch-Karlsen ved 
9.30-tiden.

«Fortsatt kø til Heia på Komp-
veien kvart over ni. Vi ga opp, 
snudde, og kjørte Promille- 
vegen», forteller Kaja Elisabeth 
Mosserud-Haavardsholm fra 
Aurskog.

Mandag morra 
blues på veiene

RÅNÅSFOSS: Rånås-
foss bru har fått ny 
belysning som løfter 
fram det bevaringsver-
dige byggverket.
jørgen kIrseBom
redaksjon@indre.no
63 85 48 00

Etter at Rånåsfoss bru ble beslut-
tet bevart i april 2012, har brua i 
det siste halve året gjennomgått 
en rehabilitering. Hovedjobben 
har vært å overflatebehandle alt 
stålet, men som mange beboere 
på Rånåsfoss har oppdaget vil 
brua også få en fantastisk belys-
ning.

Onsdag 7. januar ble brua for 
første gang belyst for fullt, mens 
lysteknikere testet og justerte på 
belysningen. 

– Målsetningen med belysnin-
gen er selvfølgelig å sikre god 
ferdsel over brua ved å gi gode 
synsforhold samt en vakker og 
estetisk belysning, forteller lys-
designeren Erik Selmer. 

Den prisbelønte lysdesigneren 
har hatt ansvaret for hovedkon-
septet rundt belysningen av 
Rånåsfoss bru.  

Rånåsfoss bru ble tegnet av 
Olaf Stang, som var kjent for sine 

myke hengebruer fra mellom-
krigstiden. Stang var den første 
som tok hensyn til at kablene i en 
hengebru deformeres, og han in-
troduserte de «myke» hengebru-
er «hvor bøyningsmomentet i 
avstivningsbæreren ble redusert 
på grunn av kabeldeformasjo-
nen». Broene ble bygd uten fag-
verk som avstivning, men med 
mer fleksible valsede stålbjelker. 

Det som gjør Rånåsfoss bru så 
spesiell er at den er den eldste 
som er igjen av de såkalte «Stan-
gebruene». 

– Det er viktig at et landemerke 
av en slik dimensjon er synlig om 
kvelden og natten i dette flotte 
landskapsrommet. Effektbelys-
ningen gjør at brua blir synlig 
istedenfor å være en svart siluett 
for nærområdene og de som fer-
des gjennom, forteller Erik 
Selmer. 

Selve konseptet for effektbe-
lysningen er ingen enkel oppga-
ve, det er mange elementer som 
skal tas hensyn til. 

– Det var viktig å få frem tårne-
ne, pilarene og hovedbærerne av 
hele konstruksjonen, forteller 
Selmer.

Brua blir offisielt åpnet av Sta-
tens vegvesen i mai/juni, litt av-
hengig av været.

Landemerket Rånåsfoss bru i ny drakt

lyser opp over Glomma

ønsker lykke tIl: Mr. Rema, Johnny Holtet (t.v.), ønsker etterfølgeren Kai-Petter Ulbo lykke til. 
Holtet har virket i dagligvarebransjen siden 1964. Til nyttår pensjonerte han seg. 
 Foto: roGer ødeGård
 

BJØRKELANGEN: Mr. 
Rema på Bjørkelan-
gen, Johnny Holtet, 
pensjonerer seg etter 
å ha arbeidet 50 år i 
dagligvarebransjen.
roger ødegård
roger@indre.no
922 05 448

67-åringen startet sin kjøp-
mannskarriere som 16-åring 
ved Samvirkelaget på Fosser i 
1964.

Etter hvert ble han leder for 
Samvirkelaget i hele Aurskog- 
Høland og i 1989 kjøpte han 
Skansen Mat, som ligger der 
postomdelingen ligger i dag.
Etter kun to år valgte han å gå 
inn i Rema 1000-kjeden i 1991.

– På den tiden kom kjedene 
for fullt, og en måtte bare kaste 
seg på, konstaterer den ruti-
nerte handelsmannen.

I 2011 utvidet han butikken 
til 950 kvadratmeter, og om-
setningen vokste i takt med 
arealutvidelsen.

I fjor omsatte butikken for 
86 millioner kroner. En kan 
trygt si Holtet gir seg på høy-
den.

– Det er litt vemodig, men 
jeg stortrives allerede i pensjo-
nisttilværelsen. Jeg har allere-
de blitt med i gjengen som går 
turer til Stigen tre dager i uka. 
Her har jeg gjenopptatt kon-
takten med opptil flere tidlige-
re klassekamerater. I tillegg 
har jeg hytte ved Hurdalssjøen 
og stor plen. Jeg har nok å hen-
ge fingrene i, slår han fast med 
et smil.

Ifølge eget utsagn kunne 
han godt ha tenkt seg å pensjo-
nere seg før, men ingen verdig 
arvtaker dukket opp før Kai-
Petter Ulbo (38) kom på banen.

– Vi hadde god kjemi fra før-
ste start. Jeg ønsket ikke å le-
vere fra meg «barnet» mitt til 
hvem som helst. Jeg er sikker 
på at forretningen min er i de 
beste hender hos Kai-Petter.

Ulbo er gift og venter i disse 
dager sitt tredje barn, er opp-
vokst i Groruddalen og er bo-
satt i Lunderåsen på Frogner.

Han har fartstid fra såvel 
McDonalds som Deli de Luca 
og har drevet en Rema-butikk 
på Skarnes de tre siste årene.

– Både arealet og omsetnin-
gen var halvparten av det jeg 
overtar her. Å drive en såpass 
stor butikk tiltaler meg, og gir 
store utviklingsmuligheter. 
Det bør være mulig å omsette 
for over 100 millioner kroner 
her, slår han fast, og ser er-
tende på Holtet.

– Gjør du det, da tar jeg på 
meg Rema-uniformen igjen, 
kontrer Holtet og gapskratter.

Han har uansett tilbudt seg å 
være hjelpemann i butikken 
ved behov framover, noe Ulbo 
har takket ja til.

– Jeg vil suge til meg så mye 
erfaring av Johnny som mulig. 
Han kan faget til fingerspisse-
ne, og er en hederskar jeg kan 
lære mye av.

– Kai-Petter er en jordnær 
fyr som er mye på golvet og 
har god kontakt med kunder 
og butikkens ansatte. Sånt er 
viktig, avslutter Holtet.

Mr. rema 
trer tilbake

SETSKOG: Å dra til Spill-
haug for å kvitte seg med 
søppel synes vanskelig for 
enkelte.
øyvInd HennIngsen
henningsen@indre.no
486 04 890

Ved miljøstasjoner og avsides-
liggende steder blir det ofte 
hensatt søppel. 

Denne gang kom vi over et 
lass ved Sukkerveien på Set-
skog. Materialer, malings-
spann, en skrivemaskin og an-
net skrot er tippet langs veien.

se hva vi fant langs veien

søppel: Noen har dumpet et hengerlass langs Sukkerveien.

salghosSigdal

Akkurat nå kan du få et Sigdal kjøkken til en veldig god pris! Salget gjelder alle våre modeller,
både moderne kjøkken som Line og våre klassiske bestselgere Herregaard og Scala. Alle Sigdal
møbelkjøkken er norskproduserte kvalitetskjøkken som leveres ferdig sammensatt.

fra5. januartil 15. februar

knallgode
tilbudpå
hvitevarer
fraSiemens

Studio Sigdal | Gardermovegen 1A, 2050 Jessheim |Tlf. 63 94 05 30 | hege@studiosigdal-jessheim.no
Studio Sigdal | Skårersletta 60, 1473 Lørenskog | Tlf. 67 91 20 60 | post@studiosigdal-lorenskog.no
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BLAKER: Nedre Romerike 
brann og redningsvesen IKS 
har klaget på vedtaket til 
reguleringsplan for nye Blaker 
bo- og omsorgssenter.

Rådmannen anbefaler at 
klagen tas til følge.

Brannvesenet mener 
følgende tekst må tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene:

«Før byggetillatelse kan gis, 
må kommunen dokumentere 
hvordan de har tenkt å 
kompensere for den økte 
risikoen som økt innsatstid i 
henhold til kravene gitt i 
«Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannve-
sen» vil representere. Det må 
fremlegges en risikovurdering 
som verifiserer at de kompen-
serende tiltakene vil gi 
tilfredsstillende sikkerhet for 
personer, miljø og materielle 
verdier».

Miljø- og utviklingsutvalget 
behandler saken 21. januar.

setter ned 
vAlg-utvAlg
SØRUMSAND: Økonomi- og 
administrasjonsutvalget skal i 
kveld sette ned et politisk 
utvalg som skal vurdere og gi 
anbefalinger til folkevalgtes 
arbeidsvilkår for kommune-
styreperioden 2015 til 2019.

Sluttinnstilling må gis senest 
1. juni 2015.

klAger på 
sykehjem

Landemerket Rånåsfoss bru i ny drakt

lyser opp over glomma

lyser opp: Rånåsfoss bru har fått ny belysning. 7. januar ble lysene skrudd på for første gang og landemerket framsto i ny drakt.  
 Foto: jørgen kIrseBom


