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Gleder seG  
til masse fri

dobbeltspor  
i ørje

full fart i 
ørjesenteret

rådmann magne Barane ser 
frem til å lese noe annet enn 
dokumenter når han går av 
med pensjon. 
 side 6 og 7

Balfour Beatty rail i marker 
går på skinner. Les om hva 
bedriften driver med på 
 side 8 og 9.

ørjesenteret får nytt liv når 
Pikeværelset, PABs Pizza og 
Interflora åpner dørene i 
nyoppussede lokaler. 
 side 16 og 17. Løvtrespesialisten fange 

sag og Høvleri skal levere 
flis til Aremarks nye fjern-
varmeanlegg. På den 
måten blir avfall en nyttig 
ressurs. side 20

fange-flis  
blir til varme



Skjer det noe i Grenseland?
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Avisa Grenseland formidler på side 3 
i hver utgave en oversikt over det 

som skjer av lokal aktivitet i Grenseland. 
Dette burde ha vært et fint tilbud til ar
rangører og en nyttig informasjonskilde 
for alle som vil vite hva som foregår av 
stort og smått. Dessverre er det ikke slik. 
At et slikt gratis tilbud ikke blir benyttet 
er i beste fall slapt. I verste fall viser det 
at det ikke skjer særlig mye av betydning 
i vår region. Og det er i seg selv ikke 
særlig god reklame for våre kommuner.

Vi har i flere år oppfordret lag og 
foreninger til å melde inn sine små 

og store arrangementer. Nesten uten 
respons. Redaksjonen i Avisa Grenseland 
har så langt trålet nettsider, oppslagstav
ler i distriktet og kommunenes man
gelfulle kulturkalendere for i det hele 
tatt å finne noe å fylle spalten «Det skjer 
i Grenseland» med. Slik bør det ikke 
være. Avisa Grenseland er et unikt tilbud 
til lokale aktører. Et tilbud de av egen 
interesse bør bestrebe seg på bruke. AG 
blir lest av de aller fleste, i alle alders
grupper. Dette får vi daglig tilbakemel
dinger om.

I løpet av et år er det kulturarrange
menter på Furulund i Aremark, i 

Marker rådhus, i Kulturhuset i Rømskog. 
Det er konserter, kunstutstillinger, forfat
terbesøk og ikke minst kinoforestillin
ger. Og vi har store arrangementer som 
Slusespillet, Slusefestivalen, Elgfestiva
len, Kørrefestivalen, Unionsmarathon, 
Strømsfossdagen. For å nevne noen. Og 
frivilligsentralene i Aremark og i Ørje 
har sine arrangementer. Nesten uten 
unntak skjer alt dette uten at arrangø
rene benytter seg av den eneste medie
kanalen som når ut til alle innbyggerne i 
regionen. Og til mange hytteeiere. Til og 
med Bygdekinoen viser sine filmer uten 
å fortelle det til noen. Bygdekinoen viser 
filmer regelmessig i fire kommuner i 
Østfold. Aremark, Marker og Rømskog 
er tre av dem. Innbyggerne burde ha 
krav på å få vite når det vises kinofilm i 
deres hjemkommune. For Bygdekinoen 
har alltid aktuelle filmer.

Vi går nå en sommer i møte. Da er 
det blant annet tid for utallige lokale 

fotballkamper. Både Aremark, Marker og 
Rømskog er med i seriespill i en rekke 

aldersklasser, også senior. I en tid da ter
minlistene er som et kaotisk lappeteppe, 
burde folk få vite når det spilles kamper. 
I «gamle dager» var det sosial samling 
på stadion da lokale helter spilte. Det 
hadde vært morsomt om denne stem
ningen kunne komme tilbake. Da må i 
det minste folk få vite om det som skjer.

Det finnes noen ytterst få heder
lige unntak. Stemningen Turlag i 

Rømskog og Rømskog bedehus sier 
stort sett fra om sine aktiviteter. Resten 
av Grenseland gjør det ikke. Vår oppfor
dring er derfor: Bruk kulturkalenderen 
i Avisa Grenseland aktivt. Både av egen 
interesse, men kanskje først og fremst 
fordi innbyggerne bør få vite om det 
som skjer av kultur, idrett og andre sam
funnsaktiviteter. Ikke minst bør kom
munene selv være mer «på hugget». De 
bruker både tid og penger på å rekrut
tere nye innbyggere. En viktig del av 
dette arbeidet bør være å fortelle om et 
levende og attraktivt lokalsamfunn. Avisa 
Grenseland har hver måned oppslagstav
len tilgjengelig. Men det er arrangørene 
som må «henge opp sitt budskap».

Aremark
Innbyggere: 1.418 
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

marker
Innbyggere: 3.471
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

rømskog
Innbyggere: 688
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)

Avisa grenseland er et felles 
organ for grensekommunene 
Aremark, marker og rømskog.

Redaktør: Øyvind Ottersen
Redaksjon: Siri M. Dalnoki,  
Tore Robert Klerud
Grafisk design: Runar Drønen, 
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Annonser: Ken Juel Olsen

Besøksadresse:  
Byline tekst & design,
fosby, 1798 Aremark

telefon: 99 22 1798
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www.byline.as

Trykk: Edda Trykk

I forrige utgave av Avisa Grenseland skrev vi om 
Tommy Rambøl fra Ørje som hadde fått Marker Spare-
banks hederspris for 2009. Artikkelen var ledsaget av 
et bilde av Tommy i Himalaya. Teksten under bildet 
forteller om det stolte øyeblikket på toppen av Mount 
Everest.

– Dette bildet er ikke fra toppen. Det er nok umu-
lig å stå i fleecejakke og åpen hals på Mount Everest. 
Bildet er riktig nok fra ekspedisjonen, men tatt på en 
lavere høyde. Bildet på førstesiden, derimot, er fra 
toppen, sier Tommy Rambøl.

tommy rambøl fikk marker sparebanks hederspris etter å ha besteget verdens høyeste fjell i 
fjor. Foto: Everest 2009.

Tommy 
Rambøl



for å gjøre kulturkalenderen så oppdatert og god som mulig, 
oppfordrer vi alle som arrangerer noe i Aremark, marker og 
rømskog, til å melde fra til Avisa grenseland. 

sendt en epost til: post@byline.as

Hele året skjer det små og store kulturarrangementer 
i Grenseland. Her er en oversikt over noe av det folk 
kan glede seg til de neste ukene. Vi oppfordrer alle 
som har små eller store arrangementer om å melde 
fra til Avisa Grenseland. På den måten kan denne 
kulturkalenderen bli den møteplassen den er ment å 
være for alle våre innbyggere

Det skjer i GrenselandGårdshistorie 
for Øymark

Marker kommunestyre har 
vedtatt at det tilleggsbevilges 
408.811 kroner inneværende 
år til det resterende arbeidet 
med «Gårdshistorie for Øy
mark». Videre søkes det inn
arbeidet i neste års budsjett et 
beløp på 294.000 kroner. 

I vedtaket heter det videre at 
inntektene av fremtidig salg av 
«Gårdshistorie for Øymark» 

tilfaller Marker kommune etter 
at Marker Historielags utgifter 
i forbindelse med gårdshisto
rien er dekket. 

Forutseningen for vedta
ket er at «Gårdshistorie for 
Øymark», bind 4, foreligger 
ferdig og er ute for salg innen 
første halvår 2011. Arbeidet vil 
dermed være sluttført.

kommunestyret i marker har bevilget penger slik at grete Bru-
stad Nilsen kan fullføre sitt arbeid med gårdshistorien i øymark. 
Foto: Siri M. Dalnoki.

APrIL

mandag 5. kl. 18 er det korkonsert i 
Rømskog kirke. Rømskog Blanda 
kor og sanggruppa Frequency har 
laget et prosjektkor som fremfører 
«Gloria». Profesjonelle musikere og 
solister deltar.

fredag 9. blir det nostalgikveld med 
Halden-bandet Country Comfort 
m/venner på Furulund i Aremark. 
Christian Wegne fra Aremark opp-
trer også.

fredag 9. arrangerer Marker Bonde-
lag, Rødenes Bygdekvinnelag og 
Øymark Bygdekvinnelag bygdepub 
på Ørje Brug fra kl. 19. Man behø-
ver ikke være medlem i noen av 
foreningene for å komme.

Lørdag 10. arrangerer Rødenes Skyt-
terlag jaktfeltskyting på banen 
i Kroksund. Påmelding mellom 
klokken 10 og 12.

Lørdag 10. fra kl. 10 blir det skyting 
om klassemedaljene i feltskyting, 
alle klasser. Det skjer på Rømskog 
skytebane. Arrangør er Rømskog 
Skytterlag.

søndag 11. er det jaktfeltskyting på 
Lillemørk. Arrangør er Aremark 
Jeger- og fiskerforening.

mandag 12. kl. 18.30 arrangerer 
Rømskog Helselag hyggeaften for 
beboerne på eldresenteret, pensjo-
nister og andre interesserte.

tirsdag 13. kommer Bygdekinoen til 

Furulund i Aremark. Filmene som 
vises er kl. 18: «Percy Jackson & 
Lyntyven» og kl. 20: «Did you hear 
about the Morgans?».

onsdag 14. kommer Bygdekinoen til 
Marker rådhus. Filmene som vises 
er kl. 18: «Percy Jackson & Lynty-
ven» og kl. 20: «Did you hear about 
the Morgans?».

fredag 16. er det Slåbrock Festival i 
Ørjesenteret. Hovedtrekkplaster er 
Andreas Meland.

Lørdag 17. kl. 15–18 og søndag 18. 
kl. 13–16 har Kreativt Sanatorium 
utstilling av lappesøm. Det skjer i 
gymsalen i Rømskog Kulturhus.

onsdag 21. kl. 19 er innflytterne i 
Rømskog spesielt invitert til møte 
i Kulturhussalen. Det blir en kort 
orientering fra kommunen. I 
tillegg vil representanter for lag 
og foreninger orientere om sine til-
bud. Øvrige rømsjinger er selvføl-
gelig også hjertelig velkomne.

torsdag 22. kl. 18 har Pensjonistfo-
reningen i Rømskog møte i den 
gamle spisesalen. Anne og Tormod 
Kleiven synger og spiller.

torsdag 22. er det  seniormøte på 
bedehuset i Rømskog. Det blir 
lysbildeandakt ved naturfotograf 
Jan Holone.

Lørdag 24. er det konsert med Bar-
negospel og Team Båt i Rømskog 
bedehus.

SNEKKERARBEIDER 
MURERARBEIDER 

LIFTUTLEIE

Tlf: 95 81 24 40 • espelund@halden.net

Alf-Bjørnar Espelund • Myrene • 1798 Aremark
HER FÅR DU BL.A:
Drivstoff • Bilrekvisita
Propan • Film • Kiosk
Oljeskift • Selvvask
Dekk • Hengerutleie
Malerkoster • Fiskekroker + masse annet

GOD, GAMMELDAGS BENSINSTASJON

AREMARK BENSIN & SERVICE • TELEFON 69 19 93 50

Alltid gode tilbud – alltid god service
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tekst oG foto: siri m. dalnoki

Lærerfløyen med skolekjøkken, 
kontorer og lærerværelse er i dag 
i underkant av tre hundre kvadrat
meter. Etter utbyggingen blir denne 
omtrent dobbelt så stor. Skolekjøk
kenet blir ikke berørt av forandrin
gene. 

– Dagens lærerværelse er bereg
net på 24 personer. I dag er vi 41, 
så det blir trangt om plassen, sier 
rektor Andreas Holtan. 

møterom
Både han og inspektør Heidrun 
Østerbø gleder seg til at de ansatte 
skal få bedre arbeidsforhold. 

– Nå er det slik at fem personer 
deler ett kontor på 6,5 kvadratme
ter. Enkelte steder sitter det opptil 
sju personer i samme rom. I tillegg 
har vi hatt mangel på møterom. 
Mitt kontor har vært skolens eneste, 
sier rektoren. 

Administrasjonsbygningen blir 
bygd ut østover mot skogkanten. 
Helt ytterst blir det et større lære
værelse og to møterom. Korrido

rene blir flyttet på, og kontorene 
utvidet. Kontoret til rektor skal 
halveres i forhold til dagens stør
relse, slik at møter skal holdes i 
egne rom. 

Entreprenør AF Glomsrød Bygg 
starter med grunnarbeidene på 
den nye delen så fort været tillater 
det. Nybygget skal gjøres klart før 
veggen mot det eksisterende lærer
værelset åpnes. Planen var å starte 
byggearbeidene 1. mars, men det 
ble altså noe senere på grunn av snø 
og tele. 

Viktig investering
Der hvor seks lærere har delt kontor 
hittil, skal i fremtiden tre lærere ha 
god nok plass å boltre seg på. Den 
nærmeste tiden skal hyller ryddes 
og tømmes for bøker og permer, før 
de skal på plass igjen i et nytt rom 
når utbyggingen er ferdig. 

– Utbyggingen løser mange di
lemmaer for oss som jobber på 
skolen. I dag har lærerne bundet ar
beidstid fra klokka 08.15 til 14.15. 
Vi håper og tror at lærerne i enda 
større grad vil gjøre jobben på ar

beidsplassen, når forholdene blir 
lagt til rette for det og det blir gode 
arbeidsmuligheter her. Lærerne er 
utrolig dyktige og arbeidsomme. 
De trenger ikke pålegg for å være på 
jobben lenger enn til 14.15, mener 
Andreas Holtan, og legger til:

– Vi er veldig glad for at kommu
nen ser at det er en viktig investe
ring for de ansatte på skolen. Ho
vedmålet er at elevene skal ha god 
undervisning. Da spiller også ansat
tes arbeidsforhold inn. Vi er takk
nemlig for at politikerne har gått til 
dette skrittet. 

Nytt bibliotek
Når idrettshallen er ferdig, skal den 
gamle gymsalen på skolen gjøres 
i stand og huse biblioteket, som i 
dag ligger i kjelleren på barnesko
len. Det blir også et amfi i det nye 
biblioteket med over hundre seter. 
Her blir det muligheter for å ha 
blant annet undervisning, foredrag 
og intimkonserter. 

Bibliotekar Kathrine Walthinsen 
har store forhåpninger til det nye 
biblioteket, og ønsker å gjøre tilbu
det mer moderne og tilgjengelig. 

Administrasjonsbygningen på Aremark skole skal 
bygges ut. Det betyr bedre arbeidsforhold for 
lærerne. I dag sitter for mange stablet inn på ett 
kontor.

Forandring i korridorene 
på Aremark skole

Andreas Holtan og Heidrun østerbø gleder seg over at administrasjonsbyg-
ningen skal bygges ut og bli dobbelt så stor.

til tider blir dette kontoret brukt av sju personer. da blir det trangt om plassen.
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Behjelpelig med tegninger og søknader. Godkjenninger for våtrom

Telefon 91 30 37 61.  Adresse: 1798 Aremark

landBruksByGG 
restaurerinG  
mindre murerarBeid 

hytteByGGinG 
nyByGG 
tilByGG

svineri i Aremark
Villsvin vokser ikke på trær. Eller…?

tekst oG foto: siri m. dalnoki

I Aremark gjør de tydeligvis nettopp det. 
At villsvina har inntatt Aremarks dype skoger, har 
de fleste fått med seg. Men når skallene deres 
begynner å henge på trestammer bortover, kan 
en begynne å lure på hvilken tidsepoke vi egent-
lig lever i. 

Villsvin regnes som opphav til tamgrisen. Dy-

rene er sosiale og lever gjerne i flokker på rundt 
20 dyr. De roter og graver i skogbunnen, bruker 
trynet og etterlater seg et svineri som savner side-
stykke. Villsvin lever på bakken og tar seg gjerne 
et gjørmebad. Til dags dato foreligger ikke bevis 
for at de verken klatrer i trær eller vokser på trær. 
Det er derfor med undring vi observerer villsvin-
hodet som i lengre tid har hengt på en trestamme 
ved Arebekken, godt synlig fra riksveien.

Et villsvinhode henger på en trestamme ved Arebek-
ken i Aremark, godt synlig fra riksveien.

Nå er Byggeriet på Ørje!
ButikkeN åpNet fredag 26. mars  
du finner oss i de samme lokalene til den tidligere monter-butikken. 
Byggeriet byr på produkter innen jernvare, verktøy, maling, trelast 
og byggevarer.

Butikken eies av lokalkjente fagfolk.

ps! gled dere til åpningsfesten i april

Byggeriet Ørje Byggmarked as
Nesveien 20, 1870 ØRJE - Tlf: 47775505 - E-post: orje@byggeriet.no                  www.byggeriet.no

Vi er et naturlig valgenten du skal pusse opp,rehabilitere eller
bygge nytt.

Vi er et naturlig valg
enten du skal pusse opp,

rehabilitere eller
bygge nytt.

Byggeriet har 100 butikker spredt over hele landet.
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magne Barane går snart av, etter 
tolv innholdsrike år i rømskog 
kommune.
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tekst oG foto: siri m. dalnoki

Fra første juli trer Magne Barane inn i pensjo
nistenes rekker. Hovedmålene er å ha tid som 
ikke er bundet, og å ta det med ro. 

Alt det rare
I fremtiden kan Barane sitte hjemme i Gjer
drum i ruskevær, klikke seg inn på nettet, finne 
en billig restplass til et varmere strøk, pakke 
kofferten og reise av gårde.

– Noe av det festligste er å sende melding 
hjem og si: Her er det strålende sol og 25 
varmegrader! Mens det er surt og kaldt i Norge, 
smiler den snart avtroppende rådmannen. 

Han gleder seg til å reise litt rundt og se mer 
av verden. 

– Har lyst til å dra mange 
steder. Før reiste kona og jeg 
gjerne på storbyferie. Siste turen 
før hun gikk bort i 2008 gikk til 
Sicilia. Men er det en storby jeg 
skal anbefale folk å reise til, må 
det være Havanna på Cuba. Byen 
har mye sjarm, med gamle biler, 
spennende kultur og fin tempe
ratur. Den bør oppleves, mener 
Magne Barane. 

Noe av det fine med å reise er 
å finne seg et sted å spise og titte 
på livet.

– Å sette seg på en fortausres
taurant og se på alt det rare som 
går forbi. Det er artig. En må ha 
noe å sysselsette seg med når en er ute og reiser, 
sier han. 

Nok å finne på
Før Mange Barane får all verdens tid til ferie
ring, skal han avslutte de siste månedene av sine 
tolv år som rådmann i Rømskog. 

– Det blir ikke trist, selv om jeg selvfølgelig 

vil savne jobben og arbeidskolleger i Rømskog. 
Men det er ikke verre enn å ta turen innom på 
vei fra en handletur i Töcksfors. Jeg har pendlet 
seksten mil hver dag i tolv år, uten at det har 
vært noe problem. Og har hatt det godt her. 
Det er utrolig mange hyggelige mennesker i 
Rømskog. Det å jobbe på et lite sted blir sjel
den kjedelig. Her er en nødt til å være borti det 
meste, fordi det er få å spille på. Da er det ekstra 
viktig å vite hvor en skaffer seg den kunnska
pen man trenger. Mener jeg har blitt god på 
det etter hvert, sier rådmannen på sitt sedvan
lige, rolige vis. På sin forholdsvis godt bevarte 
vestlandsdialekt. 

Selv om han verdsetter tiden i Rømskog, set
ter han pris på å kunne gjøre som han vil som 
sprek 62åring. 

– Jeg er ennå frisk og oppegå
ende, men en vet aldri hva som 
skjer. Det er viktig å utnytte det. 
De fleste pensjonister får dår
lig tid, så det blir sikkert nok å 
finne på, sier han. 

Barane
Magne Barane er nok ikke typen 
som er lett å vippe av pinnen. 
Heller ikke er han lett å få sint, 
men han kan bli irritert. Han 
er behersket, svarer forholdsvis 
konsist på spørsmål. Det sprud
ler ikke over av engasjement, 
men han er langt fra uinteressert 
i saker og ting. 

– Du kan si det sånn at jeg er ikke den som 
danser på bordet, men jeg er heller ikke den 
som setter meg under bordet og gråter. Er vel 
ganske stabil, sier han noe tørt. 

Som språket fort avslører, er Magne Barane 
ikke fra våre trakter. De første seks årene til
brakte han, broren og moren på farens hjem
sted Barane – en liten holme på Vestlandskysten 

med den gangen bare noen få småbruk. I dag er 
det kun hytter igjen.

– Besteforeldrene bodde der enda lenger. Har 
mange gode minner fra Barane. En kuriositet er 
at bare 140 mennesker i Norge har samme et
ternavn, smiler rådmannen og forteller videre: 

– Da jeg var seks år, flyttet vi til et lite sted 
som heter Sveio, cirka to mil fra Haugesund. 
Der bodde jeg til slutten av 1960tallet. Så flyt
tet jeg til Oslo for å studere. Bodde en periode 
på hybel på Manglerud. Må innrømme at jeg 
følte meg litt utenfor fra tid til annen. 

Lydbøker og dokumenter
Han var en stille og rolig student. Ferdig studert 
ved Norges Kommunal og Sosialhøgskole, som 
det den gang het, var det jobber rundt om i 
landet som gjorde at han flyttet på seg en del. 

– Så traff jeg kona i et bryllup. Jeg kjente 
brudgommen. Hun kjente bruden. Hun var fra 
Finnøy i Rogaland. Tilfeldighetene gjorde at jeg 
fikk jobb i Ås. Vi giftet oss i ’75 og flyttet til Ski, 
forteller Magne Barane. 

Paret fikk to gutter, som i dag er 29 og 34 år. 
Yngstemann bor i Stockholm og har sørget for 
ett barnebarn så langt. 

Noe av den begrensede fritiden rådmannen 
har i dag, går med til å se litt på sport, holde seg 
oppdatert ved å se Dagsrevyen og lese Aften
posten. Han liker å følge med på hva som skjer 
i Norge og i verden for øvrig. Når han pendler 
frem og tilbake til hjemmet i Gjerdrum, hører 
han gjerne på lydbøker. Da er det krim som 
gjelder. 

– Det skal bli godt å lese annet enn doku
menter, medgir han. 

I disse dager skal det avgjøres hvem som skal 
ta over roret etter Magne i kommunen. 

– Som rådmann i Rømskog bør en i hvert 
fall trives med det mangfoldet som er i en 
liten kommune, sier Magne Barane. Snart evig 
ferierende.

Etter en mannsalder i arbeidslivet vil Magne Barane snart takke 
for seg i Rømskog kommune. Rådmannen ser frem til en tilvæ-
relse som evig ferierende.

Snart evig ferierende

PORTRETTET

– du kan si det 
sånn at jeg er 
ikke den som 
danser på bor-
det, men jeg er 
heller ikke den 
som setter meg 
under bordet 
og gråter. 
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tekst oG foto: tore robert klerud

Det er fristende å si at om Marker 
måtte vente lenge på jernbanen, 
så kom den skikkelig da den først 
kom.

– Det har jo stått litt om oss i lo
kalpressen, men folk lokalt lurer nok 
fremdeles noe grenseløst på hva vi 
egentlig driver med. Det er ikke få 
som har vridd seg nesten trill rundt 
på sykkelsetet når de har rullet forbi 
her, ler Jessesen.

Beskjeden start
Som marking og lokalpatriot var 
det han som fikk arbeidsgiveren til 
å nappe på ideen om å legge verk
stedet, lageret og selve basen for 
sveiselaget han leder til hjembygda. 

Rett og slett fordi man fikk mer og 
bedre lokaler for pengene her enn i 
mer tettbebygde strøk. Og fordi det 
var et sentralt møtested for de an
satte, og strategisk i forhold til alle 
de jernbanestrekningene i inn og 
utland som sveiselagene i utgangs
punktet skulle serve.

– Det har fungert helt etter pla
nen, og det skal det fortsatt gjøre i 
forhold til det som var den originale 
planen. Men det har blitt litt mer 
aktivitet her enn det vi opprinnelig 
hadde tenkt, sier han.

stort behov
Planen var å anlegge 40 meter skin
negang. Mest til pynt, men også litt 
til nytte for å demonstrere praktisk 
bruk av utstyret for de ansatte.

– Og kanskje på sikt for litt serti
fisering, sa han forsiktig da vi snak
ket med ham i fjor sommer.

Han innrømmer at planene nok 
allerede da hadde begynt å forme 
seg i hodet, men at det skulle gå så 
fort hadde ikke han heller trodd.

– Personell som jobber med byg
ging og vedlikehold av banene har 
spesialisert utdannelse, og de må 
vedlikeholde de forskjellige serti
fikatene sine med diverse kursing 
og praktiske prøver. Mange må inn 
til eksamen hvert eneste år. Hittil 
har vi måttet til Sverige for å kurse 
oss, mens vi på grunn av forskjel
lige standarder i Norge og Sverige 
har måttet avlegge praktiske prøver 
i Norge. De har gjerne foregått på 
skinnegangen i området rundt Lysa

ker stasjon i Bærum, midt i trafik
ken og innimellom togavgangene, 
forklarer han.

ørje får dobbeltspor
I tillegg til det åpenbart ugunstige 
ved denne oppdelingen har heller 
ikke sertifiseringen kunnet foregå 
helt etter boka på den måten.

– Etter sveiseprøvene skal en bit 
av skinnegangen skjæres ut og tes
tes for tyngde og bøyepåkjenning 
i et laboratorium. Det har vi selvsagt 
ikke kunnet gjøre på Lysaker, dermed 
har vi måttet nøye oss med ultra
lydmåling på stedet. Når praksisen 
i tillegg kostet mye penger, var det 
kanskje ikke så rart at de ansvarlige 
nappet øyeblikkelig når jeg foreslo å 
legge et slikt kompetansesenter hit 

Da Balfour Beatty Rail etablerte seg i Marker i fjor, var det for å ha lager, 
verksted og en servicebase for arbeidslagene. Nå foregår det kursing i 
lokalene, og man har reservert opptil 600 overnattingsdøgn for kursdelta-
gere lokalt. «Det har tatt litt av», er Jon Jessesens nøkterne oppsummering.

Fra verksted til kompetan se senter på fire måneder

ørje er perfekt som kurs- og kon-
feransested, mener Jon Jessesen, 
som bare i egen bedrift ser behov 
for mye bespisning og overnatting i 
årene fremover. de gamle planene 
for et hotell med vassdrags- og 
villmark som tema på nabotomta 
burde være interessante fremdeles, 
mener han.

Jon Jessesen (til venstre) får mange lovord for sin innsats med å etablere et kompetansesenter for jern-
banen i ørje av Jan W. sagemoen i sertifiseringsorganet force technology. Etableringen gir både bedre, 
billigere og raskere sertifisering av norsk jernbanepersonell, og nå begynner allerede strømmen å snu slik 
at svenskene kommer til Norge.
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Fra verksted til kompetan se senter på fire måneder
det skjer med stor nøyaktighet og er et spektakulært skue når jernbaneskinner sveises, eller egentlig støpes sammen gjennom termiske reaksjoner. de 
avanserte prosessene gir grobunn for mangeartede kurs hos Balfour Beatty i ørje.

til Ørje, hvor vi kan sveise, skjære 
og flytte om på skinnegangen uten å 
ta hensyn til hverken togtrafikk eller 
svensker, sier Jessesen.

Dermed har det blitt mer opp
pussing innvendig, snart blir det et 
kursrom i tillegg, og de 40 meter 
jernbane som var planlagt ute blir 
rett over påske til 75 meter dobbelt
spor med sporveksler, overgangsfelt 
og kanskje til og med et lite strekk 
med kjøreledning – alt for å få et så 
komplett anlegg som mulig, hvor 
man i fremtiden kan tilby enda flere 
spesialiserte jernbanerelaterte kurs.

– Vi har fått disposisjonsrett på 
den grønne lungen helt ut mot Rø
denesveien, mot at vi holder plenen 
under kontroll. Der skal vi bygge 
jernbane så fort snøen går. Det vil 

nok vekke litt oppsikt også blant de 
som kjører på E18, ler Jessesen, som 
fremdeles ser muligheter for utvi
delser på sikt.

får ringvirkninger
Han skryter av mottagelsen plane
ne og vyene har fått i kommunen, 
som blant annet har lagt til rette for 
kjappe avgjørelser og dermed en 
rask oppstart. Det har når dette leses 
allerede vært gjennomført to ser
tifiseringer av personell i Ørje, og 
bestillingene kommer på løpende 
bånd. Ikke minst fra Sverige – nå er 
det svenskene som kommer hit for 
å kurses.

– De lurte nok litt i kommunen 
når vi kom, men nå skjønner de at 
vi er seriøse og følger oss opp vel

dig bra. Så ser jeg for meg at vi kan 
komme til å kurse i hvert fall rundt 
150 mennesker her i løpet av året, 
og jeg har reservert et sted mellom 
300 og 600 overnattingsdøgn på 
Solstrand Terrasse allerede. Det er jo 
hyggelig at vår etablering kan bidra 
positivt for resten av næringslivet i 
Marker også, sier Jessesen.

mange muligheter
Konkrete planer fremover vil han 
ikke snakke så høyt om, men som 
den handlingsorienterte mann han 
er understreker han at det finnes 
store muligheter på sikt. Det kan 
bety behov for mer plass, og det kan 
bety flere mennesker i omløp med 
de behov det vil føre med seg for 
både mat og overnatting.

Han har fått med seg de tilsynela
tende innsovnede planene som i en 
del år verserte for et konferanseho
tell med vassdrags og villmarkste
ma ved Krogstadtjern, et mislykket 
steinkast fra der bedriften holder til 
ved Kilebu.

– Tenk for noen muligheter det 
hadde ført med seg: Et fantastisk 
knutepunkt ved veien og sjøen og 
med et kompetansesenter for jern
bane som nærmeste nabo. Hadde 
jeg hatt penger, skulle jeg bygd det 
selv, spøker han.

Ingen bør bli overrasket om han 
tar tak i ideen på ett eller annet 
plan...
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tekst oG foto: siri m. dalnoki

Gjennom Placementprosjektet 
har hittil 14 personer flyttet til 
Aremark, Marker og Rømskog. 
De fleste har allerede funnet seg 
godt til rette. Prosjektets mål er 
35 nye innbyggere. Kommunene 
merker en stor pågang av familier 
som er seriøst interesserte i regio
nen vår. 

En times tid
– Det er i hvert fall tjue familier 
som er veldig interesserte, fortel
ler Vidar Østenby, kommunalsjef 
i Marker. 

I den forbindelse arrangerer 
kommunene et opplegg hvor de 
vil vise regionen for nederlen

derne. Den første samlingen skal 
være 14. og 15. mai. Minst fem 
familier kommer. En tilsvarende 
samling vil finne sted i august. 

– Kommunene sørger for et bra 
opplegg over to dager. Men i til
legg ønsker vi lokale vertsfamilier 
som har lyst å ta imot en familie 
hjemme. Dette for at besøkende 
skal se hvordan en vanlig norsk 
familie har det. Mange har spørs
mål rundt det med barnehage 
og skole. Dette kan være greit å 
snakke med vanlige familier om, 
sier Espen Jaavall, fungerende 
rådmann i Aremark. 

Han understreker at det å være 
vertskap ikke betyr at en må ha en 
familie boende hos seg. 

– Vertsfamilier kan gjøre alt fra 

I mai kommer minst fem familier på besøk for å 
se hvordan vi har det i Grenseland. Derfor ønsker 
kommunene å komme i kontakt med familier 
som vil være vertskap.

Søker vertsk ap til nederlendere

Vi har åpnet...
Velkommen til vår nye 
butikk i Ørjesenteret!

Rikt utvalg av 
blomster og planter.

NYHET! 
Mange små gleder 
innen gaver og interiør.

Velkommen!

Interflora Ørje
Skolegata 3, Ørje
Tlf. 69 81 12 90

Vakuumforming 
og CNC-fresing 
av plast

Moene, 1798 Aremark. Telefon 69 19 84 88
www.nyplast.no • e-mail: benthe@nyplast.no

EN plAsTbEdrifT MEd 40 års ErfAriNg

Alt i nybygg og restaurering 

Mobil: 920 11 399 – Fax: 69 81 18 04
gromholt@halden.net

1870 ØRJE

Byggmester  
og entreprenør

Representant for 
HUS – HYTTER – GARASJER

Be om  
katalog

Velkommen til 

Vi fører følgende merker: 
House Doctor, Durance, by Ti-Mo, Samsøe & Samsøe,  
Nougat London, Joy Collection, Du Store Alpakka,  
Sandnes garn.

Åpningstider: 
Torsdag 11-18 
Fredag 11-17  
Lørdag 9-14

Ørjesenteret, 1870 Ørje

Følg oss på: www.pikevaerelset.blogspot.com
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å ta imot en familie hjemme på 
en kaffekopp en times tid, til å la 
dem bo hos seg under hele opp
holdet. Det er opp til hver enkelt, 
sier han. 

Bolig til leie
– Dette er en spennende mulig
het for å bli litt bedre kjent med 
hverandre, sier Mary Anne Gløbo
den. Hun jobber med prosjektet i 
Aremark. 

Noen nederlendere har også 
signalisert at de kunne tenke seg å 
bytte bolig med noen når de skal 
besøke Grenseland. 

– Er det noen som har bolig til 
leie, enten det er for kortere el
ler lengre perioder, oppfordrer 
vi folk til å ta kontakt med en av 
oss, sier Jørgen Sæterdal i Marker 
kommune. 

– Også næringslivet oppfor
dres til å ta kontakt med kommu
nen dersom de er ute etter noen 
med spesialkompetanse innen et 
bestemt felt, tillegger Østenby.

Søker vertsk ap til nederlendere

– ta kontakt 
dersom du kan 
tenke deg å være 
vertskap for en 
nederlandsk 
familie i mai! 
oppfordringen 
kommer fra mary 
Anne gløboden, 
Jørgen sæterdal, 
Espen Jaavall 
(foran til venstre) 
og Vidar østenby.

Distriktets eget forsikringsselskap
LOKALT STYRT OG EID SIDEN 1862

Servicekontor i Aremark Hovedkontor Marker Servicekontor på Rømskog

Ved skade ring: 03100 
(24 timers service) 

Hver torsdag kl. 09.00–15.00
Aremark næringshage

Telefon 69 81 01 80

Fellesbygget, Storgt. 55, 1870 Ørje 
Telefon 69 81 01 80 – Telefaks 69 81 01 90

www.gjensidige-marker.no
E-post: marker@gjensidige.no

Åpent mandag–fredag kl. 8.30–16.00 Første og tredje onsdag  
i måneden kl. 14.30–17.00

Kommunehuset
Telefon 69 85 91 77

Distriktets eget forsikringsselskap
LOKALT STYRT OG EID SIDEN 1862

Servicekontor i Aremark Hovedkontor Marker Servicekontor på Rømskog

Ved skade ring: 03100 
(24 timers service) 

Hver torsdag kl. 09.00–15.00
Aremark næringshage

Telefon 69 81 01 80

Fellesbygget, Storgt. 55, 1870 Ørje 
Telefon 69 81 01 80 – Telefaks 69 81 01 90

www.gjensidige-marker.no
E-post: marker@gjensidige.no

Åpent mandag–fredag kl. 8.30–16.00 Første og tredje onsdag  
i måneden kl. 14.30–17.00

Kommunehuset
Telefon 69 85 91 77

- Bank
- Forsikring
- Sparing

Gjensidige Marker Brannkasse
lanserer banktjenester
 
Snakk med oss
 
•  Nettbank med lokal  
 rådgiver 

•   Banktjenester for privat  
 og landbruk 

•    God rente på innskudd  
 og lån

•   Gebyrfri dagligbank

NYHET!

Kjersti Braarud, lokal rådgiver
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Vi satser ekstra på:
•  Frukt og grønt
•  Ferske brødvarer
•  Gode middagstilbud
•  Stort og variert vareutvalg

Tipping

Åpent: 9–19 (15)

www.joker.no

– helt i nærheten

www.joker.no

– helt i nærheten

Legg handLeturen 
tiL aremark  

Utvalg av 
apotekvarer 
fra Apotek1

1950 Rømskog • Tlf 92 82 52 05 • Fax 69 85 94 47
E-post: steinar@bergquist-maskin.no

www.bergquist-maskin.no

tekst oG foto: Gunnar arvesen

Aremark Jeger og fiskerforening 
avholdt sitt årsmøte på Skytterhuset 
10. mars. Av årsberetningen framgår 
at foreningen har hatt et aktivt år.

skytebane
I flere år har foreningen arbeidet 
med å etablere en skytebane for 
løpende elg. Banen blir en del av 
Aremark Skytepark. Dette har vært 
et stort og tungt arbeid, både øko
nomisk og i form av dugnad. I løpet 
av 2009 ble innsatsen for å ferdig
stille banen økt betydelig, og man 
er nå praktisk talt i mål. Etter at cirka 
3000 dugnadstimer er avviklet, er 
det kun noen mindre arbeider som 
gjenstår før banen er klar til bruk.

Nesten klar til bruk er også en 
innendørs skytebane i kjelleren på 
Skytterhuset. Dette er et samarbeid 
mellom Aremark Skytterlag, Are
mark Pistolklubb og Aremark JFF. 
Her har de tre foreningene sammen 
bidratt  med penger og stor dug
nadsinnsats. Foreningene ser fram 
til å åpne banen, som vil bli sentral 
i alle de tre foreningenes ungdoms
arbeid.

Åpent mesterskap
Foreningen arrangerte i april 2009 
åpent mesterskap i jaktfelt på Lil
lemørk. Et flott arrangement hvor 
hele 160 skyttere deltok.

Foreningen har også i 2009 av
holdt jegerprøvekurs. 13 ungdom
mer deltok, og samtlige av disse har 
nå lovlig rett til jaktutøvelse.

Ellers må det nevnes at forenin
gen har gjort en stor innsats for å 
hjelpe viltet, og da spesielt rådy
rene, gjennom den tunge vinteren. 
Foreningen har drevet fôring i egen 
regi og stilt fôr (havre og silogress) 
kostnadsfritt til disposisjon for pu
blikum som har ønsket å gjøre en 
innsats. 

Foreningen har også avviklet sine 
tradisjonelle aktiviteter i form av en 
fellesjakt for medlemmer, klubb
mesterskap i isfiske, utsetting av 
ørret i egne fiskevann. For å nevne 
noe.

satser på ungdom
Aremark Jeger og fiskerforening 
har som målsetting for inneværen
de år å videreføre det gode arbeidet 
som er i gang. Spesielt håper man at 
bedre treningsforhold for folk som 
vil styrke sine skyteferdigheter skal 
bli viktig, særlig i forhold til ung
domsarbeidet i foreningen.

Avslutningsvis hadde årsmøtet en 
diskusjon i forhold til rovdyrsitua
sjonen i bygda og hvordan denne vil 
virke inn på muligheten for jaktut
øvelse, friluftsliv i vid forstand og 
folks glede og trygghetsfølelse ved 
ferdsel i skog og mark i framtida. 
Alle som var tilstede, utrykte enig
het om at disse goder er grunnleg
gende verdier i ei skogsbygd som 
Aremark og at disse verdier nå er i 
fare på grunn av en raskt voksende 
rovdyrbestand. Det var enighet om 
at det vil være foreningens oppgave, 
i sterkere grad, å arbeide for at den
ne viktige delen av bygdekulturen 
skal kunne leve videre også i tiden 
som kommer.

Aremark Jeger- og 
fiskerforening er en 
aktiv forening og har  
medlemmer med stor 
dugnadsvilje. Til glede 
for både laget og bygda.

Aremark Jff 
– en aktiv forening

styret i Aremark Jeger- og fiskerforening etter årsmøtet. Bak fra venstre 
Howard m. Bølseth (leder av jaktutvalget), thore gretland (sekretær), 
Bjørn østensvig (kasserer), Jimmy karlsen (leder av fiskeutvalget). foran 
fra venstre marius thomasrud (leder av ungdomsutvalget) og foreningens 
leder øyvind Bjørntvedt. Hans P. kirkerød (leder av skytterutvalget) var 
ikke til stede.

Nå får du KVALITETSVArEr fra 
BErGSTrØM KJØTT & DELIKATESSE 

hos Joker i Aremark
Pølser  * Gyros * Potetsalat * Eggsalat * Parksalat * Italiensk salat * Waldorfsalat

Velbekomme! Vennlig hilsen jentene på Bergstrøm

Smaksprøver  

lørdag 27. mars
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tekst oG foto: tore robert klerud

Ikke minst bak disken, der det er Robert Slevigen som 
regjerer. Nå som før.

med blanke ark
– Jeg måtte gripe sjansen da jeg fikk den. Nå får jeg 
muligheten til å gjøre en «restart» av forretningen med 
blanke ark, og med erfaringene fra tidligere vet jeg 
ganske godt hvordan jeg skal legge det opp, sier han.

I tillegg til å være daglig leder har Slevigen en min
dre eierandel i selskapet, hvor Gulbrand Eng kontrol
lerer mesteparten både direkte og indirekte gjennom 
selskapet Skogstad og Eng DA.

– Montér la aldri skjul på at de la ned Ørjeavde
lingen av strategiske heller enn økonomiske årsaker, 
og dermed kan vi ta utgangspunkt i mye av det gamle 
som vi vet fungerte. Noen perifere varegrupper, som 
eksempelvis hageutstyr, vil forsvinne, mens det fort
satt skal satses like sterkt på både trelast, byggevarer 
og maling.

– Og prisnivået?
– Denne kjedetilknytningen gir oss muligheten til 

å bestemme mer i eget hus, og prisene skal i hvert fall 
ikke behøve å bli noe høyere enn kundene har vært 
vant til, lover han.

stort proffmarked
Proffmarkedet vil alltid være viktig for en slik forret
ning, og her mener også Slevigen at Byggeriettilknyt
ningen vil føre mye godt med seg.

– Byggeriet er i samme konsernfamilie som blant 
annet Mesterhus, som har et godt fotfeste blant tøm
rerbedriftene i Marker. Det har allerede vært snakket 
om at det kan være fordeler både for håndverkerne, for 
Mesterhus sentralt og for oss dersom leveransene deres 
kan gå direkte gjennom oss i stedet for det systemet 
som Mesterhus benytter i dag, forteller han. Og legger 
til at han i så fall ser på dette som en interessant bonus 
av nyetableringen.

Dette er en av detaljene som foreløpig ikke er helt 
klare, men nok er altså klart til at man smygåpner dø
rene nå før påske. En mer offisiell åpning kommer litt 
senere, lover Slevigen, som er travelt opptatt med å 
fylle opp en hel forretning med nye varer nå før kun
dene strømmer til for å handle inn det som trengs etter 
vinterens herjinger med hus og hjem.

I disse dager åpnes dørene til Byggeriets nye avdeling, som tidligere var Montér, 
i Ørje. Og mer er ved det gamle enn man kanskje skulle tro.

Restart for Robert

robert slevigen var daglig leder for montérs tidligere forretning i ørje, og han er daglig leder og medeier også i det nye selskapet 
som i disse dager åpner under Byggeriet-vignetten. flott å få starte opp med blanke ark igjen når man har så mye erfaring å bygge 
på, mener han.

kveld for 
 innflyttere
I likhet med fjoråret arrangerer 
også i år Rømskog kommune 
innflytterkveld for nybakte 
rømsjinger. 

– Både gamle og nye 
rømsjinger er velkomne på 
innflytterkvelden. Men tiltaket 
er ment for dem som ennå ikke 
er kjent med hvor ting og tang 
finnes i kommunen, forklarer 
ordfører Nils Nilssen. 

I fjor ble det sendt ut brev 
til de nye innbyggerne, men 
denne gangen velger kom-
munen og spre informasjonen 
gjennom Avisa Grenseland 
og Rømsjingen, i frykt for å 
glemme noen. Nytt i år er at i 
tillegg til etatsledere i kommu-
nen, vil også flest mulig lag og 
foreninger være representert. 
Kvelden blir onsdag 21. april i 
kulturhuset.

ingen nye  
flyktninger
Marker kommune skal ikke 
bosette flyktninger i 2010. Et 
enstemmig kommunestyre 
fulgte innstillingen fra opp-
vekst- og omsorgsutvalget.

bygdedag  
i støpeskjeen 
16. mars ble det holdt et møte 
i Rømskog for å planlegge årets 
bygdedag. Det var en god 
stemning på møtet, og mange 
næringsdrivende stiller opp 
denne dagen. I år vil bygde-
dagen finne sted lørdag 19. 
juni. Kvelden i forveien blir det 
allsang arrangert av kulturleder 
Jon Riiser. Selve bygdedagen 
er en markedsdag hvor lokalt 
næringsliv, lag og foreninger 
kan vise hva de driver med. 
Pensjonistforeningen baker 
lefser og annet å bite i, og hus-
flidforeningen fra Östervallskog 
vil selge håndarbeider.

ny rådmann  
i rømskog
Anne Kirsti Boutera fra 
Aurskog-Høland tar over som 
rådmann i Rømskog kommune 
når Magne Barane går av med 
pensjon fra 1. juli. Boutera har 
de siste årene hatt et engasje-
ment som generalsekretær i 
Norsk Fysioterapeutforbund. 
I tillegg har hun mange års 
erfaring fra diverse stillinger 
i Aurskog-Høland kommune, 
blant annet som enhetsleder i 
familie og levekårutvalget og 
som sosialleder. Den nye råd-
mannen er klar til å starte i job-
ben fra 1. juli. Før det vil det bli 
en overlappingsperiode frem til 
rådmann Magne Barane går av.
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Barna på Aremark SFO 
har gjort en flott innsats 
for jordskjelvrammede 
barn på Haiti.

Aremark sfo hjelper Haiti-barn

Barna på sfo I Aremark har fått 
inn penger som er sendt til jord-
skjelvofrene på Haiti. fra venstre 
malin thomassen, Elisabeth Holth, 
thea Johannesson, marius Nord-
gaard og Victoria orbraaten.

Aremarkbarna har vært på kurs hos 
kunstnerne Wenche Høidal og Dag 
Due. Der lærte de å male på lerret. 
Bildene brukte barna etterpå til å la
ge en kunstutstilling på SFO. Første 
dag i vinterferien kom det ganske 
mange innom for å se på bildene. Til 
og med fra Amerika kom det en!

De besøkende fikk kakao og ny
stekte boller, uten å måtte betale noe 
for det. Men de kunne gi en gave. Og 
det gjorde publikum. Til sammen 
fikk SFObarna inn 1.395 kroner, 
som er sendt til barna i Haiti.

Sånne barn må vi gi honnør til! 
Og litt honnør selvfølgelig også til 
dem som jobber på SFO!

www.marker-sparebank.no – ØRJE – AREMARK – RØMSKOG – Tlf. sentralbord 69 81 04 00www.marker-sparebank.no – ØRJE – AREMARK – RØMSKOG – Tlf. sentralbord 69 81 04 00

*) Innskudd fra 1.000.000. Intervallet 200.000-999.999 gir 2,90 %

Vi har nå øket våre renter på bankinnskudd 
så det blir enda lønnsommere for deg å spare!

Som fordelskunde AKTIV kan du få gode

3,00 % * på Aktiv Spar-konto
Sjekk også våre øvrige innskuddsvilkår på forskjellige konto-typer
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tekst oG foto: siri m. dalnoki

Det har blitt innført nye regler for 
hvordan tobakk, sigaretter og snus 
skal oppbevares i butikker. Varene 
skal ikke synes. Innehaveren av bu
tikken i Aremark, Yian Ke, valgte å 
investere i en ny automat i stedet 
for å teipe igjen det gamle oppbe
varingsskapet i butikken. 

tilsvarende oppgang
Familiebedriften Ny Plast i Aremark 
har allerede rukket å produsere flere 
tusen fronter av den nye automaten 
siden produksjonen startet for no
en år siden. Frontene blir levert til 
produsenten i Töcksfors, som lager 
resten av maskinen og installerer 
den hos butikker rundt om i lan
det. Med nyinnførte regler ser ikke 
Magne Fagereng hos Ny Plast bort 
fra at produksjonen vil forsette jevnt 
fremover. 

– Hensikten med automaten er å 
ha mindre svinn og redusere faren 

for tyveri i butikkene. I tillegg til de 
nye reglene som gjør at blant annet 
sigaretter ikke skal oppbevares syn
lig, forteller Magne Fagereng. 

Aremarkbedriften leverer og
så Tomra plastdeler til Westbaltic 
Components rett over grensen, i 
Töcksfors. Dette er en viktig kunde 
for Ny Plast, som hadde en betyde
lig nedgang på grunn av finanskri
sen i fjor. 

– I januar og februar i fjor hadde 
vi en nedgang på cirka førti prosent. 
Dette skyldtes hovedsakelig bil og 
kjølemarkedet. De samme månede
ne i år har vi derimot hatt en tilsva
rende oppgang, forteller Fagereng. 

fornøyd
Ny Plast produserer plastdetaljer til 
mange typer varebiler, foruten au
tomaten som har skapt litt frustra
sjon blant lokale kunder hos Joker 
i Aremark. 

– Ja, vi får endel henvendelser fra 
kunder som trenger hjelp med den 

nye maskinen, bekrefter Yian Ke. 
– Men vi hjelper gjerne til, og det 

har fungert veldig bra hittil. Auto
maten fungerer slik at kunden klik
ker seg frem på en skjerm i butikken 
og får med seg en lapp som registre
res i kassa. Deretter leses strekkoden 
av automaten. Så kommer varene ut, 
forklarer han. 

I tillegg til sigaretter, tobakk og 

snus får man kjøpt barberblader, 
kondomer og batterier ved hjelp av 
denne maskinen. 

– Jeg kunne brukt teip og klistret 
på det gamle skapet, men ville ha en 
ordentlig løsning. Er veldig fornøyd 
med automaten, bortsett fra total
kostnaden på cirka 150.000 kroner, 
sier Yian.

Yian Ke hos Joker i Aremark har nettopp investert 
i en ny automat til salg av blant annet sigaretter. 
Fronten til denne er laget hos Ny Plast i Aremark.

Ny Plast lager  
deler til ny automat

magne fagereng i Aremark-bedriften Ny Plast viser automatfronten som leveres til produksjonsbedriften Westbaltic Components i töcksfors.

Yian ke hos Joker i Aremark har investert i ny automat som Ny Plast lager 
fronten til.
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Vår spesialitet er

Gulv i heltre bjørk og eik
•   Vi leverer også paneler i bjørk, osp og  

svartor, samt utvendig kledning i osp

•   Vi har sagflis/hoggeflis

Husk også at vi er kjøpere av løvtretømmer.

1798 Aremark – telefon 916 88 064
Besøk oss på vår hjemmeside:
www.fangesag.no

tekst: øyvind ottersen

Otteid var i fløtingens gullalder et 
viktig knutepunkt sør i Øymark. Her 
var mange arbeidsplasser, butikk, 
postkontor og generelt stor aktivitet. 
I dag er det annerledes. Otteid er nå 
kun ett av mange små utkantsteder i 
Marker kommune.

For drøyt hundre år siden var Øy-

mark, og dermed også Otteid, en del 
av Aremark kommune. Men Øymark 
ble skilt ut som egen kommune, før 
man i siste halvdel av 1900-tallet 
gikk sammen med Rødenes. Den nye 
kommunen ble opprettet 1. januar 
1964 og fikk navnet Marker kom-
mune. Øymark hadde ved sammen-
slåingen 2.091 innbyggere. Rødenes 
hadde 1.314.

Mange av våre lesere koser seg med bildeglimt fra 
gamle dager. Denne gang har vi Otteid på menyen.

Otteid i gamle dager

dette gamle bildet fra otteid viser «oteid Postaabneri og Landhandel.

tekst oG foto: tore robert klerud

Torsdag åpnet blomsterforretningen 
som har flyttet inn i den fremre de
len av senteret, mot parkeringsplas
sen. I tillegg fikk Grenseland to nye 
tilbud i lokalene ved siden av, som er 
bundet sammen med felles inngang 
og dermed gir en fullverdig senter
følelse for dem som mener at det er 
en viktig del av handleopplevelsen.

Jenter med stil
Gaver, klær, pyntegjenstander og 
diverse velværeprodukter til kvin
ner med stil. Det er hva man skal 
finne i forretningen Pikeværelset, 
som Randi Ysterud Slyk har etablert 
i senteret. Her håper hun å trekke til 
seg en kundegruppe av både mødre 
og døtre – alle skal kunne finne noe 
som passer.

– Ikke bare de aller billigste tin
gene, kanskje, men fine ting som vi 
jenter vet å sette pris på. Jeg har mer
ker som House Doctor, by TiMo, Du
rance og Nougat London, men også 
rimelige ting. For eksempel garn fra 
Sandnes garn, sier hun og legger til 
at hun har brukt en del tid på å finne 
frem til leverandører med varer som 
passer inn i konseptet. Intet er over
latt til tilfeldighetene.

Fra denne uken 
av er det full fart 

i det meste av 
Ørjesenteret. En 

forretning har 
flyttet på seg, og 
i tillegg kommer 

to nye tilbud som 
gir elektrosjokk til 
hjertet i det gamle 

sentrum av Ørje.

Nytt liv i Ørjesenteret
I Pikeværelset skal stilbevisste kvinner i alle aldre finne noe som interesserer dem, sier gründer og eks-lærer randi Ysterud slyk (til høyre). Hun får hjelp 
av (videre mot venstre) Ingrid Ysterud, malin gimle Labråten og mina gimle Labråten.

Velkommen til 

NOSTALGI-AFTEN
På Furulund i Aremark fredag 9. april kl. 19.30

Country Comfort med venner!

Christian Wegne, Aremark m. fl . 

Fullspekket med sanger fra de glade 50- og 60-åra!!
Blant andre: Sven-Ingvars • Willie Nelson • Waylon Jennings 
• Jim Reeves • John Denver • Alan Jackson med fl ere.

Kaffe og noe attåt kan kjøpes i pausen
Billetter: kr 150,- ved inngangen

Arrangør: Country Comfort og Aremark kommune

16  avisa Grenseland • mars 2010



Mange har ytret ønske om 
å få et treningssenter inn i 
noen av de ledige lokalene i 
Ørjesenteret. Det har endog 
vært dannet en interesse-
gruppe på Facebook, og de 
ansvarlige i eiendomsselska-
pet har tatt ønsket på alvor.

– Nå er det klart at det 
blir treningssenter. Enkelte 
detaljer gjenstår, men avtalen 
er signert og fra litt utpå 
høstparten skal det være i 
virksomhet. Det skal bare 
innredes og bygges gardero-
beanlegg først, lover Budalen.

Han tror behovet er stort 
og har fått tilbakemeldinger 
om at publikum setter pris på 
at det hele skal få en fami-
lieorientert profil.

– I byen er det gjerne slik 
at de som trener helst vil 
vrikke på rumpa i et stort 
utstillingsvindu. Her setter 
folk pris på at det blir i kjel-
leren, slik at de kan få trene 
i eget tempo og uten tilsku-
ere. Dette tror jeg blir bra, 
forsikrer han.

Det gjelder for øvrig hele satsin
gen på Pikeværelset. Hun setter en 
mangeårig karriere som lærer på 
vent fra neste høst. I løpet av ett års 
permisjon skal hun gi livet utenfor 
skoleverket en sjanse og finne ut om 
lærvesker og strass er mer inspire
rende å jobbe med enn lærevansker 
og stress.

gründer i magen
– Jeg har vel ikke hatt noen livslang 
drøm om å drive butikk, men har 
en gründer i magen. Dermed vir
ket det fristende når sjansen dukket 
opp. Jeg har vel etter hvert innsett at 
læreryrket har sine begrensninger, 
så det skal bli gøy å prøve noe nytt, 
sier Ysterud Slyk, som får hjelp av 
familie og venner til å betjene bu
tikken  i særlig grad frem til hun 
selv tar over hovedansvaret fra som
merferien av.

Som enhver moderne forret
ning med livsstil som tema vil 
også Pikeværelset underholde og 
inspirere sine kunder med en egen 
blogg.

– Via www.pikevaerelset.blog
spot.com håper jeg å holde nær 
kontakt med kundene. En spen
nende form for markedsføring, som 
flere venninner med egne foretak 

har høstet positive erfaringer med, 
forklarer hun.

Pizza på pastor-vis
Det er som kjent menigheten Fri
ends som eier eiendommen. Pas
tor Per Aage Budalen viker ikke fra 
overbevisningen om at mennesket 
ikke lever av brød alene, men innser 
samtidig at litt næring må til.

– Mange ønsket seg et sted hvor 
man kan få servert enkel og met
tende mat for en rimelig penge, og 
pizza hørtes ut til å være populært. 
Dermed gikk vi for den ideen, sier 
pastoren, som ikke er snauere enn at 
han har tatt på seg å drive pizzare
stauranten for egen regning.

– I hvert fall til å begynne med. 
Det er ikke meg imot om noen an
dre ønsker å ta den over etter hvert. 
Jeg synes først og fremst det er gøy 
å få i gang ting, sier han.

Et åpent område i tilknytning til 
inngangen til de øvrige to butikke
ne, samt det som skal bli menighe
tens møterom og konsertlokale in
nerst, er innredet i beste westernstil. 
Det er sitteplasser nok til en god del 
gjester, og pizzakokk Budalen ser 
for seg at det kan være behov for 
utkjøring av pizza også i Ørje sen
trum på kvelder og helger.

Amerikansk og italiensk
– Her skal det bli pizza for enhver 
smak, både den amerikanske tradi
sjonen med tykk og myk bunn og 
den italienske med tynn, sprø bunn 
og et tynnere lag topping. Pizza
ovnen, kaffemaskinen og diverse 
annet utstyr er prøvekjørt, og det 
virker lovende, ifølge de som har 
smakt på produktene, sier Budalen.

PABs Pizza er navnet, ikke mer 
mystisk enn innehaverens initialer. 
De siste dagene før åpningen gikk 
mye tid med til å planlegge en passe 
variert meny, og pastoren synes det 
har vært en artig utfordring å bytte 
ut skriftsteder med menykart for en 
periode.

– Alt er nok ikke klart ved åpnin
gen. Vi får lytte til kundenes ønsker 
etter hvert, ikke minst når det gjel
der å videreutvikle menyen, sier 
han.

– Hvordan skal du rekke alt?
– Vi skal i utgangspunktet ha 

åpent fra formiddagen og helt til 
kvelden, så jeg må selvsagt ha en del 
hjelp for å få dette til å gå. Men vi 
finner en løsning, slår Budalen fast, 
mens han rister av seg litt mel for å 
være pastor i noen timer.

Nytt liv i Ørjesenteret
I Pikeværelset skal stilbevisste kvinner i alle aldre finne noe som interesserer dem, sier gründer og eks-lærer randi Ysterud slyk (til høyre). Hun får hjelp 
av (videre mot venstre) Ingrid Ysterud, malin gimle Labråten og mina gimle Labråten.

mennesket lever, når sant skal sies, også av brød. og friends-pastor Per Aage 
Budalen gleder seg til å servere pizza i ørjesenterets nye pizzarestaurant 
som åpnet samtidig med de øvrige forretningene i bygget denne uken.

etablerer  
treningssenter 
til høsten
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avholder Årsmøte i Lysthuset (tidl.Lies Hotell), Ørje, 
tirsdag 13.april Kl. 18.30

TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1)  Årsberetning og regnskap for 2009 
2)  Godtgjørelser
3)  Valg
4)  Vedtektsendringer

Saksdokumentene er utlagt på brannkassens kontor.

Kunder som ønsker å delta på årsmøtet bes melde
i fra til kontoret, telefon 69 81 01 80, senest mandag 12.april

Bevertning.

VELKOMMEN!          
Representantskapets leder.

Å
RS

M
Ø

TE

tekst oG foto: tore robert klerud

Markerungdommen har hatt sitt 
fritidstilbud på fredagkvelder helt 
siden tidlig 90tall. Carpe Diem het 
klubben, som har holdt det gående i 
ungdomsskolens kjeller og i rådhu
set frem til i dag – mens tilsvarende 
fritidsklubber i mange andre kom
muner har måttet legge ned.

samler ressursene
Men også i Marker er det færre og 
færre som har grepet fredagen, og 
for en tid siden ble man enige om å 
teste ut ideen om å samle ressursene 
på Ørjetun, der Ungdommens Kul
turhus allerede holder til.

– Riktignok er det en bit unna 
Ørje sentrum, men ungdommene 
som til daglig bruker tilbudet på 
UKH, klarer jo å ta seg hit, så jeg har 
hele tiden vært optimist, sier Lars 

Johansson, administrerende direk
tør og major domo på UKH.

Forrige fredag var det klart for 
åpning, og både ungdommer og le
dere karpet de de skulle ha med seg 
og satte kursen mot Ørjetun. Det 
markerte slutten på Carpe Diem, og 
begynnelsen på Fredagsklubben.

80 fremmøtte
Der hadde flere av UKHbandene 
forberedt konsert i storsalen for å 
feire begivenheten, og et nytt dis
kotek med feiende flott både lyd og 
lysanlegg sto klart til innvielse.

– Og i oppholdsrommet i tredje 
etasje synes fordelene ved å samle 
ressursene. Der er det nå spill og fa
siliteter samlet fra både UKH og den 
gamle fritidsklubben, slik at både 
Fredagsklubbens og UKHs brukere 
får et mye bedre tilbud enn før, sier 
Johansson.

Over 80 ungdommer ble med på lasset da den 
kommunale fritidsklubben i Marker flyttet til nye 
lokaler og nytt opplegg på Ørjetun.

Populær nyåpning
flere av UkH-bandene tok imot den nye fritidsklubbens brukere med konsert i storsalen. over 80 ungdommer 
feiret åpningen av fredagsklubben og klappet i takt med tonene fra «Wacko».

Over 80 ungdommer var entusi
astisk til stede, og Fredagsklubbens 
ledere Klaus Lintho og Annette 
Bråthen var også meget tilfreds.

– Jeg tror dette samboerskapet 
kan tilføre både Fredagsklubben og 
UKH mye og skape interesse for de 
forskjellige aktivitetene vi har. Det 

blir blant annet spennende å se hvor 
mange som stiller opp når vi nå skal 
ha «Lanfredag» for de surfeglade 
nå før påske, sier Johansson.

Og for de som måtte lure på når 
det er, så antar vi at det er dagen et
ter «skjermtorsdag»…

fredagsklubbens leder klaus Lintho 
(t.v.) og UkH-sjef Lars Johansson har 
stor tro på det nye samboerskapet 
i UkHs lokaler og var kjempeglade 
for å kunne innvie et nytt diskotek 
med überkult lys- og lydanlegg.

Borgergata 32, HALDEN. Tlf. 69 19 44 34 – Mob. 913 60 245
Epost: martpia@halden.net  - www.marthinussenmusikk.no
Åpningstider: Onsdag, torsdag, fredag: kl. 09-17.  
For øvrig: Ring tlf. 913 60 245

Vi ER gODE pÅ FLYgEL Og piANO!
·  Stemming
· Utleie og salg av nytt og brukt
Vi har levert i snart 30 år!
Møt fagmannen som har gått i lære bl.a ved Schimmel i Tyskland.
 
I gitaravdelingen vil du møte gitarpedagogen som hjelper  
deg å finne din gitar og riktige lærebøker.
 
 
FLYgEL • piANO • giTAR • STRYk • pA • kEYBOARD • REkViSiTA

Vi fører blant annet disse merkene:
Schimmel • Yamaha • Kawai • Roland • Marshall • Vox  
• Kustom • Phonic • Gibson • Fender • Cort • Morgan
Spør oss gjerne om Finale, Sibelius, Protools og opptaksmedier.

For deg som vil ha kvalitet!
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tekst oG foto: siri m. dalnoki

Veronica Berger, Mina og Malin 
Labråten, Inger Johanne Ruud og 
Inger Eline OlsenTorp gleder seg 
stort til årets Slåbrock Festival. Jen
tene er med og arrangerer begiven
heten for fjerde året på rad. 

Unge nok
Vanligvis har festivalen gått over 
flere dager, men på grunn av at ar
rangørene kom litt sent i gang i år, 
velger de heller å servere det unge 
publikum én knallbra kveld med 
Slåbrock. 

– I år kommer Andreas Meland. 
Han var her i fjor også, og det var 
en stor suksess. I tillegg planlegger 

vi at et lokalt band skal varme opp, 
forteller Veronica Berger. 

Hvilket band dette blir, skal være 
en overraskelse for publikum. 

– Hvem kan være med på Slå
brock Festivalen?

– Alle som føler seg unge nok, 
mener arrangørene og utdyper:

– I fjor varte festivalen i to dager. 
Totalt var det cirka 300 besøkende. 
Det var alt fra barn i barneskoleal
der til bestemødre. Alle kan komme, 
men det er jo en festival for ung
dommen. 

Billetter til Slåbrock kan kjøpes 
i døra i Ørjesenteret på selve fes

tivalkvelden. Det hele starter ved 
19tiden. Foruten konsertene vekt
legges det sosiale. 

gøy
Mina, Inger Johanne, Malin og Ve
ronica gleder seg masse til årets fes
tival og håper mange ungdommer 
finner veien til Ørje og Ørjesenteret 
16. april. 

– Det er litt jobb å arrangere fes
tivalen, men det er absolutt verdt 
det. Det er gøy å få til noe eget. Vi 
gleder oss masse og håper mange 
vil komme. Alle er velkomne, sier 
jentene.

Trekkplasteret for årets Slåbrock Festival er Andreas 
Meland. 16. april er datoen ungdommen bør sette 
av til en sosial kveld i Ørjesenteret.

Slår til med Slåbrock
Veronica Berger (fra venstre), Inger Johanne ruud, mina Labråten og malin Labråten arrangerer slåbrock festivalen for fjerde år på rad. Inger Eline 
olsen-torp var ikke til stede da bildet ble tatt.

tekst: øyvind ottersen  

foto: siri m. dalnoki

Den fine og kalde vinteren har gjort Grense-
land til et vakkert skue. Vi har i flere måneder 
vært velsignet med rikelig med snø og gode 
skiløyper. Da er det også mange som velger 
å lufte sine hunder på opptråkkede veier og 
stier.

– Det er flott at folk går tur med hun-
dene sine, men det er en uting at de lar sine 
firbente venner legge fra seg sitt fornødne på 
gangveier, i lysløypa, i skisporet eller andre 
steder der folk ferdes, sier en aremarking som 
selv er hundeeier.

– En ting er at det er stygt og lite delikat 
å tråkke rundt i hundedritt. Men i vinter har 
det vært kuldegrader. Når varmen kommer 
og snøen smelter, dukker hundebæsjen frem 
i all sin «prakt». Det er ikke særlig hyggelig å 
tråkke i «herligheten». Så derfor oppfordrer 
jeg alle hundeeiere til å være mer påpasselig 
med hvor hundene gjør fra seg. Man bør ikke 
nødvendigvis gå med moteriktig pose som 
byfolk gjør, men man kan i det minste sørge 
for at hunden tar seg en avstikker til skogs. Så 
kan både gangveier og skiløyper forbeholdes 
den bruken de er tiltenkt, sier vår velme-
nende tipser.

De siste ukene har vi fått flere henvendelser fra folk som synes 
at litt for mange hundeeiere forsømmer sin plikt. Det er rett og 
slett for mye hundedritt på steder der det burde vært rent.

Plukk opp hundedritten!

Nå når vinteren er på hell dukker flere måneders synder 
frem fra glemselen. Hundedritt på gangveier og i skiløy-
pene er lite delikat. Noe å tenke på for alle som går tur 
med hunden sin.
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tekst oG foto: siri m. dalnoki

Hauger med treavfall, rester etter sagbruksvirk
somheten, ligger stablet hos Løvtrespesialisten 
Fange Sag og Høvleri i Aremark. Så langt har Hå
kon Due kvittet seg med avfallet på annet vis. Nå 
skal det brukes til noe fornuftig, i lokalmiljøet. 

fantastisk fint
Spesialiteten til Due er løvtreprodukter. Kundene 
kommer fra hele landet for å få tak i panel av osp 
eller svartor, eller eik og bjørkegulv. 

For to år siden var Due med på anbudsrunden 
om hvem som skulle få levere flis til Aremarks 
fjernvarmeanlegg. Nå venter han på å kunne 
komme i gang med leveringen. 

– Det er fantastisk fint at kommunen satser på 
fjernvarmeanlegget. Flere kommuner burde satse 
på å få til det samme, mener Håkon Due. 

– Vi drukner i treavfall, og da er det flott å kun

ne bruke det i nærmiljøet. Dette er en fin måte 
å rydde opp på. Regner med at vi kommer til å 
levere mellom tolv og femten kubikk med flis 
til fjernvarmeanlegget i året. Flisen kommer for 
det meste fra treavfall. I tillegg skal vi hogge litt i 
egen skog, forklarer han. 

snart i drift
Det nye fjernvarmeanlegget i Aremark skal snart 
starte å produsere varme til skolen, barnehagen, 
sykehjemmet, Furulund og til den nye idretts
hallen. 

Planen var at anlegget skulle være ferdig 1. ja
nuar, men det ble noe forsinket. Dermed begyn
ner haugene å vokse på bruket hos Håkon Due. 

– Vi regner med at anlegget er ferdigstilt rett 
over påske, opplyser Iver Bakke i Stx, firmaet som 
jobber på stedet. 

Fjernvarmeanlegget ligger like ved skolen, 
godt synlig fra skolens parkeringsplass bak 
brannstasjonen.

Håkon Due hos Løvtrespesialisten Fange Sag og Høvleri 
skal levere tolv til femten kubikk med flis i året til 
Aremarks nye fjernvarmeanlegg. Flisen kommer 
hovedsakelig fra treavfall.

Fra treavfall til varme
Håkon due, som driver Løvtrespesialisten fange sag og Høvleri i Aremark, skal levere flis til fjernvarmeanlegget.

fjernvarmeanlegget skal produsere varme til 
blant annet skolen og barnehagen.
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tekst: øyvind ottersen 

foto: siri m. dalnoki

Familien Vestby på Listeberg i Are
mark er over gjennomsnittet opp
tatt av bil. Det blir mange turer land 
og strand rundt i løpet av året. Nå er 
det junior som kjører, mens senior 
er hjelpemann og syvende far i hu
set. Mor og søster tilhører begge en 
høylytt heiagjeng.

– Du har fått bilsporten inn med 
morsmelka, eller kanskje mer kor
rekt med «farsmelka»?

– Jo da, det har vært mye bil fra 
jeg var liten. Men det er ingen som 
tvinger meg til å være med. Jeg sy
nes dette er fryktelig morsomt, sier 
Espen selv, som tilbringer det meste 
av døgnets 24 timer med skiftenøk
kel i neven.

– Jeg er bilmekanikerlærling hos 
Dahles Auto i Halden. Når jeg kom
mer hjem, blir det litt mat og så 
tilbringes resten av kvelden i verk
stedet. Før var jeg med pappa i ga
rasjen. Nå er det han som er med 
meg.

– Blir du ikke lei?
– Nei, dette er kjempemorsomt. 

Ser frem til løpene,  til konkurran
sene. Og det er morsomt å kunne 
bygge bil og motor og deretter se at 
det fungerer i løp, sier Espen.

– Men det må da finnes andre 
ting i livet for en 18åring?

– Selvfølgelig. Venner og festlig
heter tar jeg meg tid til i helgene.

Ambisjoner
Espen Vestby er en av de mest loven
de, kanskje den aller mest lovende, 
av ungdommene i NMK Aremark. 
Men den flotte bilcrossbanen i Brek
ka bare noen minutter unna, blir det 
rikelig med tid til både trening og 
innånding av atmosfære.

I fjor kjørte Espen flere løp. Det 
ble to seire, i Bø i Telemark og på 
Kongsberg, og flere andre gode 
prestasjoner. I år er Landsfinalen det 
store målet.

– Jeg har ambisjoner om å vinne, 
men vet at det blir tøft.

– Men først skal du komme deg 
til Landsfinalen?

– Ja, men det skal gå greit. Det 
er tolv stevner i løpet av sesongen. 
Jeg må kvalifisere meg til Afinalen i 
minst ett av dem. Det skal jeg klare, 
sier Espen, uten det minste å virke 
selvgod. For gutten er ganske lik re
sten av sine sambygdinger; ganske 
beskjeden.

– Er du best som sjåfør eller som 
mekaniker?

– Akkurat nå er jeg nok best som 
mekaniker, men jeg liker å kjøre. 
Tror jeg er blitt bedre også bak rat
tet.

Far Torbjørn har lenge overrasket 
seg selv med å holde en lav profil 
under intervjuet, men nå griper han 
ordet:

– Espen har det siste året blitt mye 
bedre til å kjøre. Blitt mer moden og 
analyserende. Han tar gode og gjen
nomtenkte valg under løpene. Tror 
han har en fin fremtid også som sjå
før, sier Torbjørn.

kjører saab
Espen Vestby kjører Saab. Har to ut
gaver  en 900 og en 99.

– Godt at det er noen som har tro 
på Saab i disse tider!

– Ja, Saab er en god bil. Enkel å 
skru på og med nærheten til Sverige 
er det enkelt å skaffe deler. Har tid
ligere kjørt både VW boble og Ford 
Sierra. Men nå går det i Saab, sier 
Espen, som viser frem motorblok
ker og alt snacks han utfører for å 
knipe sekunder og tideler.

– I verkstedet er Espen sjefen. Jeg 
er hjelpegutt med ansvar for karos
seriarbeidene, sier Torbjørn.

– En dyr hobby?
– Ja, jo. Det koster. Klart det. Men 

alle hobbyer koster. Vi ser dette som 
en familiegreie. Drar på turer og ko
ser oss. Vi har stor glede av bilspor
ten og synes det er verd pengene, 
sier Vestby senior.

Eplet faller sjelden langt fra stammen. I 1986 
var Torbjørn Vestby fra Aremark med i den aller 
første landsfinalen i bilcross. I dag er han nyvalgt 
leder i NMK Aremark og bilsportmann på sin 
hals. Men denne artikkelen skal ikke handle om 
stammen, men om eplet. For sønnen Espen (18) 
har ambisjoner, både bak rattet og i verkstedet.

Espen Vestby er bilmekanikerlærling på dagtid og kreativ motorbygger 
hjemme i garasjen i Aremark på kveldstid. – det blir mange timer i gara-
sjen, men jeg stortrives med bil og bilsport, sier 18-åringen.

Espen Vestby fra Aremark er en svært lovende bilcrossutøver. sesongens 
mål er å vinne Landsfinalen.døgnet rundt
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Gjensidige Marker Brannkasse 
ønsker å gi kundene sine et 
bredere tilbud. Derfor tilbyr de 
nå ulike typer banktjenester med 
nettbank og lån til privatmar-
kedet og landbruksnæringen.

tilbyr nett-
banktjenester

Arne østbye og kjersti Braarud i gjensidige mar-
ker Brannkasse tilbyr foruten forsikring nå også 
nettbanktjenester og lån.

tekst oG foto: siri m. dalnoki

Dermed er ikke Marker Sparebank helt alene på 
markedet i Grenseland lenger. 

– Men det er forsikring som er vår hovedge
skjeft, og det kommer det til å være i fremtiden 
også, sier Arne Østbye, daglig leder i Gjensidige 
Marker Brannkasse. 

Bra renter
Det er Kjersti Braarud som vil ta seg av selska
pets nyervervede bankkunder. 

– Hos oss får man opprettet konto og tatt 
opp lån med konkurransedyktige vilkår. Dette 
gjelder for private og for landbruksnæringen. Vi 
skal ikke drive bank i tradisjonell forstand med 
mulighet for å ta ut kontanter. Våre tjenester i 
nettbanken er gebyrfrie, og det koster heller 
ingenting å ta ut penger i minibanker, forteller 
Kjersti Braarud. 

– Forskjellen på oss og andre aktører er at vi 
ikke gir rom for å forhandle renter. Vi tilbyr bra 
renter, men det er ikke slik at kunder får ulik 
rente, sier Østbye. 

Begynt
Gjensidige Marker Brannkasse representerer 
Gjensidige Bank når det gjelder det nye nett
banktilbudet. Kjersti Braarud vil hjelpe kunder 
med å opprette konti og komme i gang med 
bruk av nettbanken. 

– Gjensidige Bank tilbyr brukskonto, spa
rekonto, barnekonto, BSUkonto i tillegg til 
forskjellige typer lån. Men vi har ikke kontanter 
som i vanlige banker, understreker Østbye. 

Gjensidige Marker Brannkasse har så smått 
begynt med de nye nettbanktjenestene. Arne 
Østbye og Kjersti Braarud ser frem til å kunne 
gi kundene et bredere tilbud.

tekst oG foto: tore robert klerud

Grini er skogkonsulent i Havass Skog BA og 
følger nøye med på skogens levekår i hele 
Grenseland. Stort sett er distriktet preget av 
ansvarsbevisste skogeiere, berømmer han.

Aktiv vinter
– Men det kan bli bedre også her hos oss. 
Først og fremst når det gjelder ungskog
pleie, sier han.

Det har vært en aktiv vinter i skogen. En 
lang kuldeperiode har gjort at de har hatt 
flotte forhold, alle de som har vært avhengig 
av tradisjonell vinter. Stort sett alle var hel
dige og fikk bort snøen slik at teleforholdene 
ble bra der hvor det var påkrevet. Og når det 
nå går med raske skritt mot påske er de siste 
entreprenørene på vei ut av skogen etter å ha 
fått fullført alle planlagte hogstprosjekter.

– Det holdt akkurat, etter påske er seson
gen over for i år, slår Grini fast. Og legger 
til at det slett ikke betyr at skogeierne kan 
glemme de grønne reservene sine frem til 
neste vinter. Tvert imot er det nå grunnlaget 
for fremtidig suksess skal legges. I Havass 
er man klar til å starte med ungskogpleie så 
fort snøen er borte og planting fra måneds
skiftet april/mai.

Ikke noe å vente med
– Det er viktig å komme i gang med planting 
igjen. Gjerne så raskt som mulig. I god jord 
er det intet å vente med, da kommer bare 
andre vekster som konkurrerer om nærin
gen til å få uønsket fotfeste i mellomtiden. 
Under dårligere vekstforhold gjør det ikke 
noe om man venter litt, men det er uansett 
ingen grunn til å la det gå flere år før man 
planter, understreker Grini.

– Er trenden at folk venter for lenge?
– Ja, det er nok rom for forbedring der, 

sier han diplomatisk.

– Hvorfor er ikke folk påpasselige med 
slikt?

– Det er vel slik at skogen betyr mindre i 
kroner og øre for folk i dag. Prisene har vært 
forholdsvis stabile over lang tid mens kost
nadene har økt jevnt. Og når stadig færre 
har hovedinntekten sin fra jord og skog, så 
blir fokuset mindre på å drive skogen ef
fektivt, tror han.

fremtidig gevinst
Nettopp derfor burde også incentivet for å 
øke produktiviteten være til stede, mener 
han. Når omløpshastigheten kanskje er så 
høy som mellom 80 og 100 år, burde det 
være viktig å komme i gang med en ny 
runde så fort som mulig. Og når plantene 
først er i jorden, så dukker det opp nye ting 
man med fordel kan gjøre for å speede opp 
prosessen mest mulig.

– Når det gjelder ren tynningshogst er 
det slett ikke så galt. Der har vi hatt økende 
aktivitet de siste årene. Ikke minst takket 
være at det er sjenerøse tilskudd å hente til 
dette, som gjør det interessant rent øko
nomisk. Men det er altså ungskogpleien 
vi gjerne vil ha folk til å engasjere seg i, 
forklarer han.

Det kan være arbeidskrevende å rusle 
rundt med ryddesaga med jevne mellom
rom for å sikre at vekstfolholdene til ung
skogen er optimale. Men ved å holde kon
trollen fra starten av gir man plantene en 
flying start på alle måter.

– Det kan fremskynde prosessen slik at 
man kanskje kutter ned syklusene fra 100 til 
80 år. Selv om det da ikke blir vi som høster 
gevinsten, så føles det jo riktig å skjøtte for
valteroppgavene sine på en best mulig måte, 
sier Grini og minner også om økonomien i 
å følge med på felt med naturlig foryngelse 
og eventuelt supplere med planter for å ut
nytte ressursene best mulig.

For mange skogeiere i Grenseland har det vært en sjeldent god 
vinter for skogsdrift. Men jobben er ikke over når tømmeret er 
ute. Nå er det tid for å tenke fremover, påpeker Gabriel Grini.

– På tide å tenke  
på ungskogen

skogkonsulent gabriel grini i Havass skog BA advarer skogeierne mot å glemme skogen 
etter en aktiv vinter. Nå er det viktig å komme i gang med neste runde så fort som mulig, 
understreker han.
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I et års tid har varer blitt 
slengt rundt på gulvet 
av en herreløs skygge 
som beveger seg rundt 
i Ica-butikken i Ørje, 
forteller Ragnhild Holst. 
Og hun spøker ikke.

Åndenes varehus

Inne på grillrommet bakerst på lageret er Einars nærvær mest følbart. ofte virker det som at han står tett bak 
og følger med på det vi gjør, og det kan være litt ubehagelig, innrømmer marte Haugerud (t.v.) og ragnhild 
Holst.

tekst oG foto: tore robert klerud

Det er det «Einar» som gjør. Det 
er nemlig navnet «han» har fått av 
betjeningen, etter at de aller fleste 
ansatte i butikken har fått oppleve 
hyssene til den ubestemmelige og 
svært lite håndgripelige skikkelsen.

trodde ikke på det
– Vi har ikke snakket så høyt om det 
annet enn oss imellom. Det er jo 
ikke godt å vite hva folk kan tro om 
oss. Jeg trodde jo ikke på sånt selv 
engang, før, sier hun.

«Før» betyr konkret frem til for 
ganske nøyaktig ett år siden. Da vir
ket det som at Einar for alvor gjorde 
entré i forretningslokalet på Måsan 
ved Ørje. En storslagen sådan.

– Jeg satt på kontoret med utsikt 
ut mot porten på lageret og snak
ket med en kollega som sto i døråp
ningen inn mot meg. Plutselig fløy 
det noe ned gjennom lufta som jeg 
så, og som kollegaen min kjente at 
krafset seg i håret. Det var et veldig 
leven, og vi trodde først det var en 
fugl eller en plakat som falt ned eller 
noe slikt, forteller hun.

Det merkelige var imidlertid at 
porten var lukket. Det fantes ingen 
plakater eller noe annet hengende 
i taket som kunne ha falt ned. Og 
mens de to kom seg etter sjokket, 
smalt det på nytt rett rundt hjørnet, 
da en hel del tomflasker som sto bak 
panteautomaten ble slått over ende 
– tilsynelatende av ingen ting.

Umulige ting skjer
– Jeg er veldig glad for at vi var to 
som opplevde dette, ellers hadde jeg 
kanskje begynt å lure på meg selv. 
Men det var ikke innbilning, kolle
gaen min fikk et lite rift i panna som 
hun hadde i flere dager, og på vi
deoen fra overvåkningskameraet så 
vi både en skygge som kom farende, 
samt at flaskene på bordet bak pan
teautomaten veltet helt av seg selv, 
forteller hun.

At panteautomaten starter uten 
grunn kan skje dersom eksempelvis 
en flue flyr forbi sensoren som star
ter den opp. Men flasker som står 
på transportbåndene på sorterings
bordet bak maskinen velter svært 
sjelden av seg selv.

– Det kan skje med store plastflas

ker en gang i mellom. Men her var 
det tradisjonelle ølflasker, de små i 
glass. De er det så godt som umulig 
å velte uansett hvordan de står på 
båndet, forklarer hun.

mange episoder
Selv om det vakte en del intern opp
standelse da dette skjedde, hadde 
nok det hele blitt avskrevet eller i 
det minste glemt temmelig snart 
hvis det ikke hadde vært for at Einar 
fortsatte å gjøre seg bemerket.

– Det har nok vært bortimot 20 
konkrete episoder i løpet av året 
som har gått. En gang veltet en stor 
stabel med varer på uforklarlig vis 
på lageret, og en del av varene raste 
unormalt langt og i unaturlig ret
ning, også det ble fanget opp av 
kameraene. Flere ganger når vi har 
kommet på jobb på morgenen, har 
vi funnet varer og emballasje som 
har blitt kastet ut fra hyllene og 
langt bortover gulvet. Det mest ek
streme var i åpningstiden en gang, 
da «han» plutselig kastet flere pak
ker sanitærbind over toppen på en 
reol, som raste ut på gulvet foran en 
av oss. Jeg har selv ved et par anled
ninger sett en skygge gå mot kas
sen gjennom en hyllereol, men når 
jeg har kommet rundt hylla har det 

ikke vært noen der likevel, forteller 
hun.

Har slettet videoene
Hun er ikke redd, men ser det ko
miske i situasjonen. Det er noe som 
skjer, som ingen kan forklare. Så 
lenge flere har opplevd det samme, 
og ingen har opplevd noe som tyder 
på at Einar har onde hensikter, så tar 
både hun og de andre ansatte det 
med stor fatning. Så stor fatning at 
de heller ikke har tenkt på å ta vare 
på videobåndene fra overvåknings
kameraene, noe de angrer på nå.

– Én gang har jeg vært redd. Da 
hadde jeg låst og satt meg i bilen 
for å reise hjem. I lyset fra gangen, 
på innsiden av rullegitteret, sto han 
plutselig og kikket på meg da jeg 
kjørte forbi. Jeg tenkte at «kan han 
plutselig være der, så kan han plut
selig sitte bak meg i bilen også». Så 
kjørte jeg så fort jeg kunne hjem. 
Men jeg glemte det fort igjen, sier 
hun.

Hun er den som har sett skikkel
sen tydeligst. Han er høy, litt sam
menkrøket og har en gammeldags 
vindjakke og sixpence. Og det er 
hun som har døpt ham.

– Ja, jeg synes han liksom ligner 
litt på en «Einar». Rundt 70 år gam

mel, kanskje. Og så lukter han sur to
bakk, som av et gammelt askebeger. 
Den lukten er vi flere som har kjent. 
Plutselig kan den  komme, selv om 
det ikke er en kunde i butikken. Da 
er Einar på ferde, sier hun.

Hvem er han?
Hvem han er, eller hvor han kom
mer fra, er et åpent spørsmål. I slike 
tilfeller pleier man å anta at det kan 
være noen som har tilknytning til 
stedet eller bygningen fra gammelt 
av. Men forretningsbygget på Måsan 
ble bygget så sent som rundt 1970. 
Det var først lager og har vært dag
ligvareforretning siden 1981. Før 
det var det bare myr der.

– Men det kan tyde på at han er 
mest aktiv i grillrommet i den syd
østre delen av lageret. Der føles det 
ofte som at noen står tett bak oss og 
følger med på det vi gjør. Det kan 
være litt ubehagelig når man nesten 
tråkker ham på bena, sier Ragnhild 
Holst.

For det siste betjeningen på Ica 
i Ørje ønsker er å tråkke Einar på 
tærne. De lurer bare på hvem han 
er og hva han vil. Og de er sørgelig 
klar over at dersom de noen gang 
får svar på spørsmålene, så blir det 
på Einars egne premisser...
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av fillip labråten  

oG robin ruud                      

Ove Holta har startet 
opp Rødenes skytterlag 
igjen. Hver torsdag mø-
tes en gruppe skyttere i 
kjelleren på rådhuset.

– Hver torsdag mel-
lom kl. 18.30 og 19.30 
smeller det i kjelleren 
på Marker rådhus. På 

sommeren skyter vi på 
Oppsal i Rødenes, sier 
Ove Holta. Han er leder 
for laget og synes det er 
trivelig. Han ønsker å 
få så mange som mulig 
på laget. Skytterlaget 
har bestemt at skytinga 
er gratis. Tilbudet er 
for alle fra 10 år og 
oppover.

– Vi skyter med Krag 

Jørgensen salongrifle 22 
kaliber, sier Holta.
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tekst: rikke veronica aaser, 
HeGe Halvorsrud, maren 
kristiansen, line marie 
skubberud 
foto: rikke veronica aaser

Vi har møtt 15 år gamle 
Helene Krosby fra Ørje. 
Hun og venninnen Chris
tine Grendal er eiere av 
bloggen chvideo.blogg.no. 
Bloggen har steget fra en 
vanlig blogg til høyt oppe 
på topplisten på bare noen 
få måneder. 

tusenvis av lesere
– Vi hadde ikke regnet med 
å nå så høyt som vi har gjort, 
forteller Ørjejenta.

– Vi gjorde det bare for 
gøy. Nå har vi cirka 5.000
10.000 lesere om dagen 
og enda flere sidevisninger. 
Mange av dem som er inn
om, kommenterer positivt, 
men vi har opplevd noen 
stygge også. Det er bare å la 
det gå inn det ene øret og ut 
det andre, forteller Helene. 

– Noen påstår at dere 
ikke sender ut premiene 
fra konkurransene. Hva sier 
dere til dette?

– Vi sender ut premiene, 
og vi kontakter vinneren. 
Men vi pleier ikke alltid å 
skrive opp bloggnavnet til 
vinneren. Det er dette som 
skaper ryktene. Vi bryr oss 
ikke om ryktene, for vi vet 
at vi sender ut premiene og 
har en ærlig blogg, sier He
lene bestemt. 

forbilder
Larstangen.blogg.no og 
Thegiant.blogg.no er for
bildene våre og favorittene. 
Det er også mange andre 
blogger i Ørje,: Jeg leser 
rikkeveronica.blogg.no, 
forteller Helene.

– Våre tips til å komme 
høyt opp er å skrive om sa
ker som for eksempel mob
bing eller homofili. Saker 
som du har en mening 
om. Det var det vi begynte 
med.

På spørsmålet om de blir 
gjenkjent på gata, svarer 
Helene:

– Det spørs hvor vi er. I 
for eksempel Ski blir vi ofte 
gjenkjent, også i Askim. Det 
er litt skummelt. Vi har ikke 
fått noen gaver eller brev fra 
leserne våre, men vi håper 
det kommer også, sier He
lene med et lurt smil. 

– Tenker dere over hva 
dere blogger om? Om det 
kan bli problemer i fremti
den.

– Det gjør vi ikke, men 
det kan sikkert bli konse
kvenser av det. 

– Leser foreldrene deres 
bloggen?

– Ja, de sjekker så det ikke 
står noe galt. Det sjekker 
også alle kommentarer.

– Mamma kommenterer 
til og med. Ho kaller seg 
mamsen når ho kommen
terer, ler Helene.

Jentene fra Indre Østfold har fått en 
populær blogg i Norge. Helene og 
Christine er bare 15 år gamle, men er 
allerede på lista over mest leste blogger 
i Norges bloggsamfunn.

Blogger seg 
til topps

Helene krosby (15) fra ørje har blitt en populær blogger.

rødenes skytterlag  
har startet igjen

ove Holta er leder i 
rødenes skytterlag.

tekst: siGve tveit, daniel krosby, jim 
marius jensen.  
foto: turid bøe larsen

Trial er en motorsport hvor man 
skal kjøre gjennom hinder i en løy
pe. Man velger selv hvilken klasse 
man kan kjøre. Trial er en krevende 
og tung motorsport. Trial går ut på 
å kjøre ei oppsatt løype (seksjon) i 
terrenget, med motorsykkel, uten 
å stette føttene i bakken eller å få 
stopp. En foting (å sette beinet i 
bakken) gir for eksempel en prikk. 
Maks antall prikker per seksjon er 
fem. Seksjonene er satt opp ganske 
trangt i en smal løype. Det er ikke 
en farlig sport. Det blir bare en god 
del blå merker. Men det er tungt og 
utfordrende!

En aktiv trialkjører
Ola har kjørt cirka 30 løp i sitt liv. 
Jeg begynte da jeg var 7 år gammel, 

sier han. – Nå kjører jeg en Sherco 
125ccm 2008 modell. Den første 
trialsykkelen jeg hadde var en Gas
gas 80ccm. En ny trialsykkel koster 
cirka 47.000 kroner.

Ola forteller videre at han bare 
kjører i Region Østlandet, men 
skulle gjerne kjørt mer.

– Drømmen min er vinne mange 
løp, sier Ola entusiastisk.

Han er en av Norges beste 
13åringer.

– Jeg trener totre ganger i uka, 
og så sykler jeg biketrial hver dag. 
Om vinteren går jeg mye på ski.

40 gutter og jenter
Ola kjører i Trøgstad KFUK/KFUM 
trialklubb, med 40 gutter og jenter. 
Klubbleder er Cato Busterud, og 
klubben ble stiftet i 1994.

– Det er alltid nye utfordringer, 
og det et superbra miljø innen tri
alsporten, sier Ola.

Ola Bræck Larsen (13) er en aktiv trialfører. Han 
trener i Trøgstad KFUK/KFUM trialklubb. Drømmen 
er å bli verdens beste.

En erfaren trialfører

13-åringen ola Bræck Larsen er blant landets beste trialkjørere i 
sin årsklasse.
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tekst: jo fosby jaavall 

foto: matias Holta

Helga Jonvik
er 99 år og har aldri 
hatt det så bra.
– Jeg kom hit, for da jeg 
brakk benet, kunne jeg 
ikke klare meg selv. Jeg 
vil jo helst bo hjemme, 
smiler Helga.
Da vi spurte henne om 

hun var fornøyd med de ansatte, var det bare ett 
ord for det:
– Ja.

Arnold Andersen
er 77 år og «har det helt 
topp». 
– Jeg synes det er 
stor forskjell fra å bo 
hjemme, men du får jo 
alt da, sier han og 
begynner å smile.
Han synes at det kan 

være litt vanskelig å få tak i personell hele tiden, 
men bortsett fra det er det bare småting å sette 
fingeren på. 

tor tunskaug
er 82 år og har det 
veldig bra!
– Jeg husker ikke hvor 
lenge jeg har vært her, 
men det var ingen 
spesiell grunn til at jeg 
kom hit. Jeg er veldig 
fornøyd med å være 

her. Får jo tre måltider om dagen og alt annet jeg 
trenger.
Han synes det er en stor forskjell fra å bo her og 
hvordan det var å bo hjemme.

sigrid Våler
– Jeg har bare vært her 
i et par måneder og 
trives veldig bra», sier 
hun.
– Jeg måtte dra hit fordi 
jeg bare har ett ben og 
klarer meg ikke selv. 
Det er litt forskjell fra 

det å bo hjemme, men det er jo bra her og.

Bjørg Bakker
er 74 år og kom hit 
etter et stygt brudd på 
lårhalsen.
Da vi spurte henne om 
hun var fornøyd og om 
alt var 100 prosent bra, 
svarte hun:
– Jeg har det helt topp. 

Her blir jeg stella og dulla med.

de eldre trives
godt i marker
Vi har besøkt Marker bo- og 
servicesenter og spurt fem av 
beboerne om hvordan de har det.

tekst: kamilla solbrekke oG anna braarud 

foto: Hedda joHansson

UKM står for ungdommens kulturmønstring, 
et arrangement der ungdom kan vise frem sitt 
talent. De kan bidra med sang, dans og mye an
net. Man kan delta fra 10 år og oppover, men på 
landsmønstringen må man ha fylt 13 år.

sang og gitar
Sophie Sjöberg fra Ørje var en av deltakerne på 
UKM i Askim kulturhus lørdag 13. februar. Hun 
spilte gitar og sang «Face down» sammen med 
Ida Høgås.

– Vi kom dessverre ikke med til fylkesmøn
stringen, men skal delta igjen neste år, sier Sop
hie. Hun har allerede deltatt to ganger.

Litt nervøs
Sophie var litt nervøs på starten, men da hun 
kom i gang, gikk det bedre. Det var en del men

Ida Høgås og Sophie Sjöberg fra Ørje var deltakere under UKM 
i Askim kulturhus lørdag 13. februar. De gikk dessverre ikke 
videre, men hadde ett fint innslag sammen.

ørje-jenter deltok i Ukm

Ida Høgås (t.v.) og sophie sjöberg sang 
«face down» på Ukm i år.

nesker som var og så på. Hun varmet opp 
stemmen før hun startet, men ble dessverre 
ikke så fornøyd med resultatet, så hun håper 
at det går bedre neste gang.

– Det var mange flinke som deltok, sier 
Sophie, som legger til at hun godt kunne 
tenke seg å være med neste år igjen.

Bør ungdom 
spare mer?

Vi har også spurt noen om hva 
de syns om maxiklubben som 
drar på slalåmtur og Liseberg
tur hvert år.

Her er svarene vi fikk:

Andreas tidell torgersen: 

– Jeg sparer egentlig ikke så 
mye, men prøver alltid å ha 

Er det et problem at 
ungdom ikke sparer 
nok? Vi har spurt 
litt rundt om hva 
de unge syns om 
sparing. Nesten alle 
bruker heller penger 
til spill og godteri. 
Vi snakket også med 
banksjefen, som 
fortalte hva hun 
syntes om saken.

litt, fordi jeg skal kjøpe meg 
båt etter hvert. Ellers bruker 
jeg pengene til nyttige ting, 
kantinepenger og spill. Jeg får 
hundre kroner når jeg rydder 
rommet mitt.

– Maxiklubben er veldig 
morsomt! Det er en veldig fin 
klubb.

Ada kasbo: 

– Jeg prøver å spare så godt jeg 
kan. Jeg sparer litt til Syden
turer og fine nye ting. Jeg prø
ver heller ikke å bruke så vel
dig mye i uka, fordi jeg prøver 
å spare litt. Så får jeg penger 
hvis jeg passer lillebror.

– Maxiklubben er veldig 
bra! Det er morsomt å bli med 
på turer og sånn.

Anlaug Johansen, banksjef: 
– Jeg syns absolutt at barn og 
ungdommen skal spare mer. 
Prøver å oppfordre foreldrene 
til å opprette en sparekonto i 
ung alder, de får jo også spa

rebøsse. Vi har jo gladbanken 
som vi har åpen, og der får de 
småting. Det vi også gjør er at 
vi gir penger og tilskudd til 
lag og foreninger. Og gaver til 
Kjølen og spesielle arrange
menter. Og hvis du sparer, så 
har du jo alltid litt ekstra å gå 
på. Det er sikkert mange som 
skal ha moped og snart bil, og 
hvis du har en sparekonto, har 
du kanskje råd til den med en 
gang. 

– Maxiklubben startet for 
1520 år siden, og vi har den 
for at ungdommene skal øn
ske å være medlem i banken 
her i Marker. Så er det jo gøy 
da, å dra på slalåmtur og til 
Liseberg. Ungdommene kan 
også bli kjent med mange an
dre ungdommer.
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vinterforskrift
fra 1. januar i år trådte den 
nye «Lov om eiendomsregistre-
ring» (matrikkelloven) i kraft, 
til erstatning for delingslo-
ven. I den forbindelse vedtok 
kommunestyret en ny lokal 
forskrift i Aremark.

Forskrift om unntak fra tidsfris-
ter i saker som krever oppmå-

lingsforretning i Aremark kom-
mune – «Vinterforskrift».
Fastsatt av Aremark kommune-
styre med hjemmel i forskrift 
26. juni 2009 nr. 864 om eien-
domsregistrering (matrikkelfor-
skriften), § 18 tredje ledd.

§ 1. formål
Hensikten med forskriften er å 

Informasjon fra marker kommune

ledige stillinger 
Marker kommune informerer om følgende ledige stillinger:
sykepleier 80 % stilling – vikariat fra 15. april til 15. august.
sykepleiere/vernepleier – sommervikarer.
Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere – som-
mervikarer.
Psykisk helsearbeider – 100 % fast. 
 
For mer informasjon om stillingene, søknadsfrist og søknadsskjema 
finner du på kommunens nettside: www.marker.kommune.no

åpningstider i påsken

odvar og aslaug Holt’s stiftelse

Biblioteket er bare åpent tirsdag 30. mars kl. 10–19.  
Påskeaften stengt.

Administrasjonen: Kontorene stenger kl. 12 onsdag 
31. mars.

for kulturelle og almennyttige formål – tildeling 2010.

Nå kan du søke om midler fra Odvar og Aslaug Holt’s stiftelse for 
2010. Gå inn på kommunens nettside: www.marker.kommune.no 
for mer informasjon og søknadsfrist.

Informasjon fra Aremark kommune

tirsdag 2. desember kl 18-21

Tlf. 69 36 18 80
www.fosterhjem.no/sarpsborg

Inviterer til informasjonsmøte 
tirsdag 4. november kl. 18-21

Stabburveien 10, Fredrikstad

Velkommen!

13. april kl. 18
Fylkeshuset, Sarpsborg

Velkommen!

Inviterer til informasjonsmøte

Tenkt på det lenge?
Bli fosterforeldre!

Tlf. 466 16 900

Nybygg •  Rehabilitering •  Service

Sanitæranlegg •  Varmeanlegg

Kloakkrensing •  Vannrensing • Gassanlegg

Storgata 43 1870 Ørje
Tlf. 69 81 12 71• Mob. 90 91 42 32

stig-erik.granli@granliror.no

GRANLI RØR

Banken har vanlig åpningstid i 
Ørje, Aremark og Rømskog

mandag og tirsdag i påskeuken.

Dagen før Skjærtorsdag
- onsdag 31. mars - 

stenger Ørje  
og Aremark kl. 12.00,

mens Rømskog som vanlig  
har stengt på onsdager.

God påske!

Ørje – Aremark – Rømskog  – Tlf. sentralbord 69 81 04 00
www.marker-sparebank.no – epost@marker-sparebank.no
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Informasjon fra rømskog kommune

stubbefolkets sommerteater

Aremark kommune er en av flere 
kommuner som er med i Barnas 
Grenseland. I samarbeid med Fan-
tasi Fabrikken har man utarbeidet 
konseptet med Stubbefolket.

I tillegg ønsker vi å etablere 
en Stubbelandsby i tilknytning til 
teaterplassen, og det gjøres blant 
annet ved at Stubbefolkhyttene, 
som er med i tv-filmen, blir flyttet 
til Kanaltangen. Hyttene vil bli en 
flott ramme for et Stubbemarked 
med naturrelaterte produkter og 
aktiviteter for barn. 

Det blir også utstilling i Galleri 
Strømsfoss med utgangspunkt i 
temaet natur. 

skal yre av stubbefolk
Vi ønsker med andre ord at hele 
Strømsfoss skal yre av Stubbefolk 
og naturrelaterte tilbud i denne 

perioden. I den forbindelse er det 
viktig å få engasjert så mange som 
mulig til å være med og bidra til at 
dette blir en positiv opplevelse for 
alle de besøkende som kommer til 
Aremark for å oppleve Stubbefol-
ket.

En vesentlig del av formålet med 
denne aktiviteten er å trekke folk 
til området. Vi ønsker økt aktivi-
tet hvor de tilreisende også har 
muligheter til å legge igjen penger, 
noe som vil bidra til at næringsdri-
vende, lag og foreninger i Aremark 
kan tjene på dette. 

Inger Lise Gløboden og  
Morten Buer

ordføreren har ordet

kreativt sanatorium

tekst: øyvind ottersen

– Ideen om et slikt arrangement kom 
til etter kontakt med den utflyttede 
haldenseren JanErik Karlsen, som 
fortsatt har bandet Country Com
fort. Vi ønsker å gi et musikalsk til
bud til folk i bygda denne fredags
kvelden. I 1990 arrangerte bandet 
noe lignende for fullsatt hus på Fu
rulund. Den gang i egen regi. Nå er 
det Aremark kulturkontor som ar
rangerer i samarbeid med Country 
Comfort, sier kultursjef Inger Lise 
Gløboden.

mange godbiter
Country Comfort vil presentere et 
stort knippe godbiter denne nostal
gikvelden. Bandet, som mest beve
ger seg innen country/gospel, har 
på repertoaret kjente og kjære san
ger fra blant andre Waylon Jennings, 
Willie Nelson, The Everly Brothers 
og Elvis Presley. Og dessuten noen 
riktig gamle amerikanske salmer 
som countryartisten Alan Jackson 
har trukket frem fra glemselen. 

Country Comfort har også gjort 
suksess med sine versjoner av kjente 
Sven Ingvarsslagere. Bandet hadde 
på 1990tallet et par utsolgte kon
serter i Sverige med utelukkende 
Sven Ingvarsmateriale. Selvsagt skal 
det bli Sven Ingvars også på Furu
lund.

Bäckefors
Haldenseren JanErik Karlsen bor 
med sin familie ved Bäckefors, mel
lom Ed og Mellerud. Men fortsatt 
holder han liv i Country Comfort, 
bandet som så dagens lys tilbake i 
1987. Tre år etter starten ga bandet 
ut  «Try a little kindness» i samar
beid med Claes Neeb. Ti år senere 
kom cden «Country Comfort». 
I tillegg har JanErik Karlsen på 
egenhånd gitt ut «Wings of a dove» 
(2005).

Country Comforts besetning vil for 
anledningen bestå av:

JanErik Karlsen (sang/gitar) 
Karl Fredrik Dahl (gitar/vokal)
Thomas Bragvin (bass)
Heidi Karlsen (sang)
Henrik Falch (piano)
Gjermund Wibe (trommer)
Denver, Cash og Wegne

Aremarks egen Christian Wegne skal 
også sørge for stemning og nostal
giske godbiter. Wegne vil fremføre 
kjente sanger av legender som John
ny Cash og John Denver, men også 
eget materiale.

– Billetter til arrangementet sel
ges kun ved inngangen. Midtveis i 
konserten blir det en pause, slik at 
publikum kan få kjøpt seg en matbit 
og litt å drikke.

Alle som er glad i god, gammel pop- og country-
musikk bør sette av fredagskvelden den 9. april. Da 
kommer Country Comfort og Christian Wegne til 
Furulund i Aremark.

Nostalgikveld 
på furulund

Jan Erik karlsen og hans Country Comfort skal sørge for massevis av 
 musikalske godbiter på furulund 9. april. Foto: Tom R. Andreassen, Halden 
Arbeiderblad.

stubbefolkets sommerteater vil foregå på 
kanaltangen i strømsfoss i perioden 10. til 25. 
juli, med unntak av mandager og fredager.

Kreativt Sanatorium består av ni aktive quiltere som i løpet av 2009 har 
hatt en utfordring i lappesøm. Vi har hatt seks oppgaver og sydd i alt 54 
tepper/bilder. Vi holder utstilling i gymsalen i Rømskog Kulturhus lørdag 
17. (klokken 15-18) og søndag 18. april (klokken 13-16).  Kaffe og vafler 
serveres. Velkommen til en opplevelse i farger og teknikker.

Hilsen Inger Lise Høisveen

Vinteren er på hell og fuglene har 
begynt med morgenkonserten sin. 
Har også hørt ørhanan en morgen 
jeg gikk tur med Mira. Jeg håper 
vi får en fin vår, vi fortjener det nå 
etter en lang og kald vinter.

Det at vinteren har vært snørik 
og kald har medført problemer 
for noen av våre ville dyr. Særlig 
rådyra. De har store problemer i 
den dype snøen. Derfor ble det på 
Rømskog innført ekstraordinær 
båndtvang for våre hunder fra 
1. mars. Dette er det viktig at vi 
respekterer.

Onsdag 21. april har vi planlagt 
en kveld der våre innflyttere er 

spesielt invitert. Vi tenkte å ha en 
kort orientering fra kommunen 
og i tillegg be representanter fra 
lag og foreninger om å komme og 
orientere om det de driver med. 
«Gamle» rømsjinger er også hjerte-
lig velkomne. Vi møtes i Kulturhus-
salen kl. 19. Det blir servert kringle 
og kaffe.

Til sommeren blir det bygdeda-
ger igjen. Fredag 18. juni vil Jon 
ha et arrangement med sang og 
musikk, mens lørdag 19. juni blir 
det markedsdag med presentasjon 
av næringsliv, lag og foreninger. 
Sett av dagene allerede nå.

God påske! Nils

utsette fristen for gjennomføring 
av oppmålingsforretning i vinter-
halvåret.

§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder alle faste eien-
dommer i kommunen.

§ 3. Utsatt tidsfrist for gjennom-
føring av oppmålingsforretning

Tidsfristen som er fastsatt i matrik-
kelforskriften § 18 første ledd løper 
ikke i perioden 15. november til 15. 
april.

§ 4. Ikrafttreden 
Denne forskrift trer i kraft samme 
dato som den blir kunngjort i Norsk 
Lovtidend.
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Avisa grenseland
Byline tekst & design,  
fosby, 1798 Aremark

tELEfoN 99 22 1798

neste avis Neste utgave av Avisa Grenseland 
kommer ut 23. april og blir distribuert i 
Aremark, Marker og Rømskog, samt til 
utenbygds abonnenter. Avisa Grenseland 
vil også være tilgjengelig i de lokale 

dagligvareforetningene, bensin stasjonene 
og i de tre rådhusene. Ta kontakt dersom 
du har et budskap du ønsker å formidle, 
det være seg  redaksjonelt eller i form av 
en annonse.

telefon: 99 22 17 98
Email: post@byline.as

tekst oG foto: siri m. dalnoki

Den lille kafeen, som ligger vis 
à vis kommunehuset, skolen og 
barnehagen i Rømskog, var stengt 
i en lengre periode. Så tok Linda 
Elvira Nilsen malingskosten i egne 
hender, før hun åpnet dørene igjen 
i november. 

onsdag til lørdag
Resultatet har blitt en riktig så 

koselig kafé, hvor en også får tak i 
moderne, små gaveartikler til ulike 
anledninger. Blomsterpotter, bilde
rammer, små statuer i shabbychic 
stil er noe av gjenstandene inneha
veren har investert i og selger. 

Vegger har blitt malt hvite, nye 
møbler er på plass og det mangler 
heller ikke på hyggelige pynte
gjenstander. Det lille serverings
stedet har fått en helt ny sjarm, 
som forhåpentligvis stadig flere 

rømsjinger og forbipasserende 
vil vise å sette pris på. Utvalget av 
salater, smørbrød og kaker er heller 
ikke til å kimse av. Linda smører et
ter behov, og i tillegg serverer hun 
hjemmebakte kaker og pizzaboller. 
Sistnevnte er særlig populært blant 
skolebarna. 

Hun har ikke hatt for store 
forventinger, men er fornøyd med 
oppstarten. 

– Jeg visste ikke hvordan det 

ville bli, men synes starten har 
gått bra. Det er en stor, fast gjeng 
som kommer på besøk hver uke. I 
tillegg hender det at folk på gjen
nomreise stikker innom, forteller 
en blid kafévertinne. 

Er man i Rømskog bør en abso
lutt unne seg en tur innom kafeen. 
Den er åpen fra onsdag til og med 
lørdag. Og lokalbefolkningen i 
Rømskog bør i hvert fall kjenne sin 
besøkelsestid. 

Linda Elvira Nilsen har siden november drevet Elvira’s Café og Gaver i Rømskog. 
Lokalene er pusset opp, og hyggelige gaveartikler har fått sin plass i hyllene.

Fornøyd med kaféoppstarten 
kafévertinne Linda Elvira Nilsen i rømskog har mer å by på enn kaffe og hjemmebakte kaker. Hun selger også gaveartikler.


