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Gjerdrum 
og Hurdal
Kjell Aasum  

kjaa@rb.no 
930 40 550

Nes 
Per Stokkebryn 

pest@rb.no 
918 93 801

Ullensaker   
 Nina Skyrud 
nisk@rb.no 

     414 08 208

FOR MILJØET: Som et symbolsk handling tok barna og sky3et litt torvstrø tilbake i et torvtak på 
Jødahlsmåsan da Besteforeldrenes klimaaksjon åpnet i går.  ALLE FOTO: KAY STENSHJEMMET

FENSTAD/NORDKI-
SA: Paragraf 112 i 
Grunnloven brytes så 
det suser på Jødahls-
måsan. Det mener 
besteforeldrene som 
møttes der i går.
RUNE FJELLVANG
rufj@rb.no

900 49 489

Klimautslippene bekymrer dis-
se besteforeldrene som nå drar 

i gang den nasjonale klimaak-
sjonen.
At det ble på Jødahlsmåsan, 

også kalt Flakstadmåsan, på 
grensa mellom Nes og Ullensa-
ker var et opplagt valg.

En opplagt sak
– Jeg er bekymret for barnebar-
na våre og deres framtid. Vi 
kunne aksjonert mot oljeutvin-
ning i Nordsjøen eller oljesand i 
Canada, men dette her er en 
opplagt sak i et begrenset om-

råde, forteller Astrid Sandvik i 
klimaaksjonen.
Når det gjelder Jødahlsmåsan 

er det to saker som Sandvik øn-
sker å fokusere på:
Det ene er at torvuttak her 

slipper ut enorme mengder 
CO2. Det andre er det biologis-
ke mangfoldet i området, spesi-
elt fuglelivet.
– Besteforeldrenes klimaak-

sjon er rettet mot myndighete-
nes manglende interesse for 
paragraf 112 – miljøparagrafen – 

Besteforeldrenes nasjonale klimaaksjon sa1 i gang på Jødahlsmåsan 

– Vi er bekymret for barnebarna 

SKEDSMO: Skedsmo kom-
mune har evaluert maten levert 
av sentralkjøkkenet til hjemme-
boende. På en skala der 6 er 
best, landet gjennomsnittet på 
5,1. Det er en økning fra 4,9 som 
ble resultatet i 2012. Best i smak 
falt kjøkkenets grøt som ga en 
score på 5,3. Totalt 28 retter ble 
vurdert, alt fra tandoorigryte til 
raspeball. Den retten Kest 
ønsker er koteletter. 

GRØTEN ER 
MEST POPULÆR

AURSKOG: Onsdag 11. mars 
kommer designeren og 
strikkebokforfatteren Kristin 
Wiola Ødegård til Lillians Café på 
Aurskog senter. 

Hun står bak boksuksessen 
«Strikk med rasker pinner» fra 
2012 og oppfølgeren «To raske 
pinner» i januar i år. 

Strikkebokkaféen arrangeres i 
samarbeid med Poden & Co.

TRENDY STRIKK 
PÅ BOKKAFÉ

LØRENSKOG: «Ærlig talt om 
selvfølelse, kropp, spiseforstyr-
relser og doping» var tema for 
årets oppvekstkonferanse i 
Lørenskog hus sist uke. Totalt 
120 ansatte som jobber med 
barn og unge i kommunen, samt 
Nav, Natteravnene og ansatte 
ved treningssentre deltok på 
konferansen, som er et ledd i 
det tverrfaglige samarbeidssys-
temet for barn og unge.

FOKUS PÅ UNG 
SELVFØLELSE

ULLENSAKER: Torsdag 5. 
mars arrangerer Ullensaker 
kirkeakademi og Foreningen 
Norden debattmøte om 
religionens plass i det o\entlige 
rom. Biskop Atle Sommerfeldt, 
seniorrådgiver Vinjar Tufte i 
Human-Etisk Forbund og 
forbundsleder Asghar Ali i 
Islamsk informasjonsnettverk, 
deltar. Debattmøtet ̀ nner sted i 
Herredsstyresalen klokken 19. 

DEBATT MED 
BISKOPEN

NANNESTAD: Søndag 
arrangeres barneskirennet 
Sodexo-Dæhlieløpet på 
Nordåsen skistadion i regi av 
Bjerke IL Ski.

– Det blir et stort, allsidig 
arrangement med ulike 
løypelengder, sprintrenn og 
skileik som vi nok en gang håper 
at kan samle nærmere 1.000 
barn, sier Kjartan Roland i Bjerke 
IL Ski/Sodexo-Dæhlieløpet.

KLART FOR 
DÆHLIELØPET

SKEDSMO:  – Etter seks og et 
halvt  år i stortingsgruppen har 
jeg bestemt meg for å prøve noe 
nytt! Etter sesjonslutt i juni og 
litt ferie, starter jeg i ny jobb i 
august. Ny stilling er markeds-
sjef i NAV Skedsmo. Gleder meg! 
Dette var meldingen Frps Tone 
Liljeroth la ut på Facebook-siden 
sin i går.

FRP-TONE 
TIL NAV 

RÆLINGEN: 
Hanne
Kvifte 
Andresen (SV) 
har bedt om 
fritak fra sine 
politiske verv 
for resten av 
valgperioden. 
Også Charlotte Hagelund (V) 
ber om fritak fra resten av 
valgperioden. Begge de to er 
blant annet medlemmer av 
kommunestyret. Rådmannen 
går inn for å innvilge fritak da 
det foreligger helsemessige 
årsaker.

BER OM FRITAK 
FRA VERV

NES: Nes pensjonstforenig har 
hatt årsmøte og valgt nytt styre. 
Hilmar Mattisbråten er ny leder 
og har med seg nestleder Berit 
Lund, kasserer Elsa Stenberg, 
sekretær Kari Maarud og 
styremedlemmene Kjell 
Dystland, Johnny Ekstrand og 
Gunnar Aasgaard. Varamedlem-
mer er Emanuel Olsson, David 
Breen og Margot Lillebråten.

NYTT STYRE FOR 
PENSJONISTENE
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Jessheim
Karoline 

Carlsen
kaca@rb.no 

922 61 020

Eidsvoll og 
Nannestad 

Caroline  
Bjerkland 
cabj@rb.no 
906 52 063

Skedsmo  
Helle Karterud 

heka@rb.no 
951 83 782

Skedsmo og 
Rælingen  

Lars Petter 
Hallingstorp 

lpha@rb.no 
918 23 017

Lørenskog 
Torstein Davidsen 

toda@rb.no 
948 13 430

Ullensaker 
Elin Svendsen 

elsv@rb.no 
917 34 715

Sørum og 
Aurskog-Høland 

Rune Fjellvang 
ruO@rb.no 

900 49 
489

Fet
Jon Theodor Hauger-

Dalsgard
theo@rb.no    

918 55 972

PÅ LANGTUR: Leder Gustav Paulsen i Besteforeldrenes 
klimaaksjon tok turen ens ærend fra Stavanger til Jødahlsmåsan.

MED SPADER: Gustav får hjelp av Lukas, Synne, Cassandra, Adam 
og Linnea. De Dre kom fra Grenaderstubben barnehage.

Besteforeldrenes nasjonale klimaaksjon sa1 i gang på Jødahlsmåsan 

– Vi er bekymret for barnebarna 
i Grunnloven, forteller lederen i 
aksjonen, Gustav Paulsen. Han 
kom ens ærend fra Stavanger 
for å delta på aksjonen på Jø-
dahlsmåsan.

Spadde tilbake torv
Symbolsk Bkk besteforeldrene 
barnebarna til å skuCe torvstrø 
tilbake i torvgrøftene.

Det er Degernes Torvstrøfa-
brikk, som eies av Felleskjøpet 
Agri, som bryter torv på Jødals-
måsan.

– Denne torvbrytingen er 
bare bra for regnskapet til Fel-
leskjøpet, samt at Ullensaker 
allmenning får noen kroner, 
hevder Paulsen.

Han er hoderystende til at 
Felleskjøpet slipper å betale en 
CO2-avgift som skulle beløpt 
seg til 100 millioner kroner for å 
tjene 20 millioner.

Hele 293.000 tonn CO3 er det 
beregnet at torvuttaket vil føre 
ut i atmosfæren. Det tilsvarer 
utslippet fra 150.000 biler.

Kåre Homble fra Naturvern-
forbundet i Oslo og Akershus 
kan ikke forstå at myr ikke er 
tatt med i klimaregnskapet.

Verdiløst luksusprodukt
– Det verste er at torven her er 
helt uten næringsverdi og har 
lav pH. Den må tilsettes kalk og 
kunstgjødsel for i det hele tatt å 
ha noen verdi i hagen, sier han.

Han er også svært bekymret 
for hva den omfattende grøf-
tinga av myra vil ha å si for na-

turreservatet som ligger helt 
inntil myra.

– Et paradoks er det at Aur-
stadmåsan 800 meter unna er 
fredet og hvor man nå skal re-
staurere myra, sier Homble.

50 av 51 naboer til myra har 
protestert mot torvuttaket.

– Jeg setter spørsmålstegn 
ved hele produktet. Dette er et 
luksusprodukt til potteplanter 
og Bne hager på Jessheim, me-
ner nabo Berit Jødahl og håper 
at det blir en stopp på raserin-

gen av myra.
Gustav Paulsen mener torv-

produksjonen på Jødahlsmå-
san bryter miljøparagrafen på 
alle bauer og kanter.

– Dessverre sover paragrafen 
en tornerosesøvn. Men selv om 
torvproduksjonen er et klart 
brudd på Grunnlovens paragraf 
112 bryter det ikke med noen ju-
ridiske regler, sier Paulsen.

Han mener Felleskjøpet 
klamrer seg til en konsesjon 
som aldri skulle ha vært gitt.


