svaret for å passe på ham. Schæ- som har tatt vare på henne, ta
feren sørget for å tilpasse leken kontakt med Kristina Røed
til valpens alder og lærte ham å på mobil 976 77 821 eller politiet.
ligge i bur.
Den flotte schæfertispa er en
MER PÅ NETT
brukshund som liker å jobbe.
dyrehjelpen.romerike.no
Hun er en god turkamerat som
liker å trekke på ski
eller foran
ROMERIKES BLAD
sykkelen, i tospann
med24.
familiLØRDAG
MARS 2012
ens gordonsetter Rocky.
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lokalt

Ella sporløs

1.098 underskrifter
nge nyheter! for Rånåsfoss bru

Garasje | Takterrasser

Elin Svendsen
Schæferen

Ella elsker å
63 80 48 52
være sporhund. Nå er
■ SØRUM:
Initiativtaker til
hunden
selv forsvunnet,
underskriftskampanjen for bevaring avog
Rånåsfoss
eiernebru,
berJørgen
om hjelp til
Kirsebom, og Blaker og Sørum
å spore
opp.
historielags
Gro henne
Langeland,
elsv@rb.no

| Nostalgi

Austergaard | Herskapelig

Lillestrøm

������� �����������������������
Tlf: 478 09 700
r.no
lillestrom@boligpartner.no

overleverte til sammen 1.098
Anne Hagberg
underskrifter
mot riving av
anha@rb.no
brua i kommunestyret
onsdag. 63 80 49 80
Samtidig fikk de gledelig støtte
fra et samlet
kommunestyre.
■ FET
Alle partiene signerte et opp- BRUFORKJEMPERE: Jørgen KirDen fire
årgamle
gamlebrua.
schæfertispa
rop for å bevare
den
sebom og Gro Langeland overleElla,
har vært
savnet
sitt
I oppropet
framheves
bruas
his- fra
verte 1098 underskrifter mot rihjem
på
Enebakkneset
siden
toriske verdi, at den er et viktig vingfeav Rånåsfoss bru.
bruar.
Hunden
landemerke
og en
del avforsvant
en kul- etter en
i nærområdet,
tursti fra luftetur
Rånåsfoss,
langs Glom-og har
si såalmye om hva vi har kommet
dri kommetog
tilbake.
Nå utlover
ma, til Hammeren
Bingen
fram til på nåværende tidssom Vi skal nå lage en sak
lenser. eierne 10.000 kroner til den
punkt.
som gjør
– Dettehar
varopplysninger
gledelig. Tusen
som at
skal legges fram for Hovedhunden
kommer trygt hjem.
takk, takket
Langeland.
utvalg for samferdsel i fylkesen helt spesiell
OppropetHunden
er sendthar
til Statens
kommunen. Dette skal vi gjøre
i hjertet
til matmor
vegvesenplass
som skal
behandle
sa- Kristiså fort som mulig, sier avdena Røed.
ken videre.
lingsdirektør i Statens vegvesen
JegRånåsfoss
fikk Ella da
hun var
sju
Torsdag –var
brus
Akershus,
Nils-Erik Bogsrud til
uker igammel.
Vi møte
har nesten
ikke
framtid tema
et internt
i RB.
Han legger til at hovedutvalvært fra hverandre i disse get
årene.
Statens vegvesen.
sannsynligvis vil bli forelagt
schæferen
som svært omgjenge– Jeg synes ikke det er riktig å saken til møtet
i mai.
Ettersøkshund
lig og sosial overfor både menHun beskriver den savnede nesker og andre dyr.

Tidligere har Kristina og
vært aktive i Norske Redni
hunder, en organisasjon som

NYHET!
Mira enebolig | BRA211m² | SOV3 | BAD2 | Garasje | Takterrasser

Ny huskatalog – mange nyheter!

