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Enige om korpsmusikk 17. mai
Onsdag signerte Slattum, som siste skole,
avtalen som sikrer at Søndre Nittedal Skolekorps
spiller på nasjonaldagen i minst tre nye år.
Av Sigbjørn Høidalen
67 07 35 14
sigbjorn@varingen.no

GAVE. Regnskapsfører Steinar Mathisen fikk æren av å ta i bruk den nye rullestolheisen i Røde Kors
huset i Hakadal. Leder Gitte Christine Korvann i Røde Kors Nittedal fikk æren av å klippe snoren, mens
Sissel Moen Sollien fra Sparebank1 Åneby og Roar Ruden fra Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og
Nittedal fikk gleden av å gi gaven til 170.000 og være snorholdere.

• Korpset får 8.000 kroner
fra hver av de tre barneskolene i Søndre for å spille 17.
mai.
• Beløpet justeres årlig etter konsumprisindeksen.
• Korpset gis anledning til
å selge ballonger.
• Avtalen reforhandles
innen oktober 2014.
Slik lyder avtalen som
Søndre Nittedal Skolekorps
og FAU-lederne ved Ulverud skole, Holumskogen
skole og Slattum skole nå er
enige om. Avtalen ble signert søndag av alle partene
utenom Slattum, som ventet til onsdag.

Av Knut Ingar Hjertaas
67 07 35 18
knut@varingen.no

Årsberetningen bærer preg av
at 2011 var et særdeles aktivt
år for den 46 år gamle foreningen Nittedal Røde Kors.
– Størst inntrykk gjorde nok
det som skjedde rundt 22. juli.
Sju av våre medlemmer var involvert i hjelpearbeidet i forbindelse med terrorhandlingene,
samt dagene derpå - 23. og 24.
juli, forteller leder Gitte Christine Korvann.

Stort mangfold
De 662 betalende medlemmene
i Røde Kors kan også vise til en
imponerende innsats på flere
andre områder enn hjelpekorpset. I løpet av året arrangerer
foreningen vandringer for Natteravnene, har flerkulturell
kvinnekafé, har utdannet og
overtatt ansvaret for egne
flyktningguider og driver besøkstjeneste.
– Aktivitetsnivået har økt.
Og også medlemstallet har
vært stigende, fastslår en fornøyd Korvann.

Fikk gave
– Jeg kunne nok klart å gå
trappen, men det er klart at
denne heisen vil bli til hjelp,
sier regnskapsfører Steinar
Mathisen idet han på vei til

årsmøtet prøver seg på den nye
rullestolheisen i foreningens
hus i Vargveien i Hakadal.
Foreningen som gjør så mye
for andre, har selv også fått en
gave.
Sparebankstiftelsen
Jevnaker, Lunner og Nittedal
deler ut ti millioner til ulike tiltak årlig. Røde Kors trengte
rullestolheis, og da stilte filialsjef Sissel Moen Sollien fra
Sparebank1 på Åneby og daglig
leder av Sparebankstiftelsen,
Roar Ruden, opp med 170.000
kroner.
– Medlemmene av Røde Kors
gjør en formidabel innsats.
Ikke minst er det snakk om en
stor dugnadsinnsats. Noe av
hensikten med stiftelsen er å
bygge opp under og premiere
dugnadsinnsats. Derfor er det
veldig hyggelig å kunne gi en
slik gave til dem, sier Ruden.

Fluefiskemesse
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Omkamp om tursti
Mens områdets salamandere og frosker ble sikret
passasje, ble turfolket stengt ute. En ny plan for
idrett og friluftsliv tar opp igjen spørsmålet om et
industrigjerde på Holum skog.
Av Sigbjørn Høidalen
67 07 35 14
sigbjorn@varingen.no

– Innenfor gjerdet der turløypa gikk, er det ikke bygd
eller lagret noe som helst.
Da kan vel gjerdet like godt
flyttes for å åpne tilgangen
igjen til Marka øst på Gjelleråsen, sier Martin Veastad
på vegne av bygdas friluftsorganisasjoner.
Innspillet gjelder et industrigjerde på Holum skog,
og kommer i forbindelse
med en kommunedelplan for
idrett og friluftsliv, som politikerne skal vedta i løpet av
våren.

Frosk kontra friluftsliv
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I fjor høst krevde FAU-leder
Tom Christiansen ved Slattum skole å få se regnskapet for hvor mye korpset tjener på det årlige ballongsalget ved skolene. Kravet er
ikke en del av avtalen, som
nå også Christiansen har
signert.
– Mange av de som spiller
i korpset er jo også elever
ved skolene. Det ville ikke
vært heldig om en konflikt
mellom voksne fikk prege
nasjonaldagfeiringen, sier
Øy.
NY MUSIKKGLØD. Søndre
Nittedal Skolekorps fortsetter
å lede an
17. mai-toget i
Søndre, etter at
en strid mellom
foreldrene i
korpset og på
skolene er lagt
død.
(Arkivfoto)

Fikk rullestolheis i gave
Nittedal Røde Kors gjør
mye godt for mange.
Onsdag var de på
mottakersiden da
foreningshuset i Hakadal
fikk ny rullestolheis.

– Dette sikrer forutsigbarhet både for 17. mai-komiteene og for korpset. Nå
gleder vi oss alle til 17. mai,
sier FAU-leder Lars Øy ved
Holumskogen skole.

I 2007 fikk byggfirmaet SBygg lov av Nittedal kommune til å sette opp et gjerde rundt eiendommen sin
innerst i Stamveien på Holum skog. Kommunen krevde at salamandere og frosker fikk fritt leide i en åpning under nettingen. Turfolket ble henvist til å finne
en annen vei.
– Det går som kjent en relativt mye brukt sti over

eiendommen. Men turgåere
kan gå lenger sør, selv om
det der er noe bratt, sa kommunen.
S-Bygg satte opp gjerdet.
Turgåerne og skiløperne forsvant.
– Et alternativ til å rive
gjerdet, er jo å legge til rette
for ei løype i det bratte terrenget rundt gjerdet. Men
da må det gjøres en jobb,
sier Martin Veastad.

Tilbød penger til ny sti
Daglig leder Håkon Elvevoll
i S-Bygg har ingen rivingsplaner.
– Vi har satt gjerdet i
grensa av ei tomt som er regulert for industri. Vi bruker tomta til å lagre utstyr,
og vi jobber med planer for å
utvikle tomta videre, sier Elvevoll.
Da S-Bygg satte opp det to
meter høye gjerdet i 2008,
tilbød Elvevoll 5.000 kroner
til Gjelleråsen Vel for at foreninga kunne lage en tursti
rundt gjerdet.
– Jeg hørte ikke et kvekk.
Turstien var vel ikke så viktig likevel da, sier Elvevoll.

