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kanallekene
2011

Det var ikke mange som rakk en
rotur med denne farkosten under
Kanallekene.
Side 4 og 5

ValgeTs kVal

Hvem skal få din stemme?
Se oversikten over alle
ordførerkandidater i Grenseland.
Side 11 til 16

nY PÅ skolen

tid for tresking
Her er årets ferske førsteklassinger
i aremark, Marker og Rømskog!
Side 20 og 21

Mange har startet innhøstingen av årets avlinger. Åkrene er
gylne og modne, men det er stor variasjon på kvaliteten
på kornet. Nå håper bøndene været holder seg tørt.
Side 7
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Aremark

Marker

Rømskog

Innbyggere: 1.405
Areal: 321 km²
Kommunesenter: Fosby
Ordfører: Tore Johansen (KrF)

Innbyggere: 3.491
Areal: 413 km²
Kommunesenter: Ørje
Ordfører: Stein Erik Lauvås (A)

Innbyggere: 685
Areal: 183 km²
Kommunesenter: Rømskog
Ordfører: Nils Nilssen (A)

Hvem vinner?

LEDER

S

å er det snart valg igjen. Fjorten partier
stiller liste til årets kommunevalg
i Grenseland. Fire i Rømskog, fem i
Aremark og fem i Marker. Mye er som det
pleier å være. Partiene og listetoppene
i Marker og Rømskog er godt kjent for
folk flest. Ingen store forandringer. Det er
gledelig å se at Rømskog har to engasjerte
damer som topper hver sin liste og har et
oppriktig ønske om å bidra positivt for
bygda de er glødende opptatt av. Dette
tilsvarer femti prosent av ordførerkandidatene, så sjansen for at rømsjingene får
en kvinnelig ordfører igjen er så absolutt
til stede. Men det er opp til velgerne å
avgjøre. Først er det valgkamp, som er
ganske beskjeden i Rømskog. Denne går
uten dagens ordfører Nils Nilssens
tilstedeværelse. For han er for tiden
i bryllup i Canada.

E

t tilsvarende brakvalg Arbeiderpartiet
i Marker gjorde for fire år siden blir
neppe enkelt å gjenta. Men; nytt valg –
nye muligheter. Ordfører Lauvås hadde
tydeligvis svært mange på sin side ved
forrige valg. Høydepunktet i ordførerkarrieren hans så langt. Mye har skjedd
på fire år. Også en tragisk hendelse
Norge skulle vært foruten. Hvordan
dette påvirker velgerne gjenstår å se.
Vi registrerer at Lauvås’ engasjement
for Marker ikke har dabbet av etter to
perioder. Tvert imot. Hvis velgerne vil –
vil han. Lauvås er derimot ikke den eneste

kandidaten som vil bli ordfører i neste
periode. Det ventes en litt mer spenstig
valgkamp i Marker enn i Rømskog. Klarer
de andre partiene å nå frem til velgerne,
eller havner de bare i Lauvås’ skygge?
En prat med hver ordførerkandidat i
kommunen vitner i hvert fall om at det er en
og annen der ute som har sterke meninger.
Men har de vilje til å ta opp kampen?

D

et blir ekstra mange førstegangsvelgere i Marker denne gang, siden
16-åringer også skal få stemme. Vi er
spent på ungdommens oppslutning om
valget. Og vi blir ikke overrasket dersom
utfallet blir i Arbeiderpartiets favør.

H

va gjør aremarkingene? Ved dette
valget har de fått et nytt parti å
stemme på: Venstre. Partiet er imot
utbygging av vindmøllepark i Vestfjella,
og eneste parti som har tatt standpunkt i
denne saken. Og på toppen av lista har de
en kvinne som er ganske ny i Aremark. I
Aremark Høyre har noen sagt de er imot
vindmøller, men partiet er ikke samlet i
saken. Hvor viktig er Vestfjella og vindmøllesaken for aremarkingene? Innleggene i lokalavisene har versert i mange
måneder. Vestfjellas Venner har ikke hvilt
på laurbærene, men krevd svar fra alle
politikerne om deres standpunkt i saken.
Det har de altså ikke fått. De fleste vil ikke
si sin mening, eller de mener ingenting
før konsekvensutredningen foreligger.

N

år det gjelder ordførerkandidater er
flere helt uerfarne når det gjelder
politikk. Med unntak av Harald Nilsen
og Harald Smaadahl. Førstnevnte har
vært med en god stund, og sistnevnte
gjør «comeback» etter en pause på 16 år.
Senterpartiet står tradisjonelt sett sterkt
i Aremark og flere ganger tidligere hatt
ordføreren. Det blir spennende å se om
deres nye toppkandidat faller i god jord
hos aremarkingene. Selv virker han ganske så sikker på at det er han som tar over
etter Tore Johansen.

U

ansett – Aremarks nye ordfører heter
mest sannsynlig enten Harald til
fornavn eller Aarbu til etternavn. Hva vet
aremarkingene om Høyres Stig Aarbu,
eller Senterpartiets Geir Aarbu før valget?
Har de de egenskapene som skal til for å
bli en god ordfører for hele Aremark?

V

i har ikke svaret. Forhåpentligvis
klarer kandidatene å vise hvem de er
før valget, slik at velgerne får nok
grunnlag for å stemme. Vi håper den
neste ordføreren er en engasjert ordfører.
En ordfører for hele kommunen. En som
virkelig har lyst og er genuint opptatt av å
gjøre en god jobb for bygda og folket. En
ordfører som har sterk nok ryggrad til å
takle tøffe tider. For det blir det, skal vi tro
avtroppende ordfører Tore Johansen.

Jobber i Rømskog

Kristaps Siksnis (til venstre) og Elvis Gruzde har jobbet i Rømskog i sommer.
Her holder de på å male et klasserom på skolen. (Foto: Siri M. Dalnoki)

Elvis Gruzde og Kristaps Siksnis fra
samarbeidskommunen Priekuli er for
tiden i Rømskog og påtar seg diverse
småjobber. Nå i sommer har de holdt på
å male på skolen. De har også tatt seg av
gressklipping.
Gruzde og Siksnis trives godt i Norge
og skulle gjerne blitt lenger. Førstnevnte
er sønnen til Egils, tidligere ordfører i det
som var Veselava, samarbeidskommunen
til Rømskog. Han reiser hjem til Latvia
igjen for å studere, mens kameraten
gjerne blir, dersom han får mulighet.
I tillegg til å jobbe har de to vært med
på blant annet et kurs i ungskogpleie.

Redaktørskifte i AG
Som et ledd
i en intern omorganisering har
Avisa Grenseland
skiftet redaktør.
Fra og med dette
nummer er Siri M. Dalnoki
redaktør. Tidligere
redaktør Øyvind Ottersen
inngår fortsatt i den
redaksjonelle staben.

Avisa Grenseland er et felles organ for

Redaktør: Siri M. Dalnoki

Besøksadresse:

E-post: post@byline.as

grensekommunene Aremark, Marker

Redaksjon: Øyvind Ottersen,

Byline tekst & design,

www.byline.as

og Rømskog.

Tore Robert Klerud

Fosby, 1798 Aremark

Grafisk design: Sunniva Hansen,
Runar Drønen

Trykk: Edda Trykk
Telefon: 99 22 1798

AuGust 2011 • AvisA Grensel And

3
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• Maling • Våtrom • Tapetsering
• Dekor • Interiørdesign • Flislegging
TeksT og foTo: siri M. Dalnoki

To verdener
møttes i
Marker
tidligere i august besøkte fire ungdommer fra
Etiopia Marker i forbindelse med Grenseaksjonen
for afrika. Det ble nok en vellykket utveksling
hvor ungdommen utviklet vennskap og lærte om
hverandres kultur.

Malermestere, malersvenner, dekorasjonsmalere
og lærling står til tjeneste

Storgt. 63, 1870 Ørje. Tlf. 69 81 14 88. E-post: post@studsrud.no

Simon Husebråten (fra venstre), Ililli, Eyerusalem, Elias Bye, Ola Spernes, Emeli Ødegaard, Mia Espelund, terese Fosser, Gedyon og Kenna koste seg på Ytterbøl i sommer.

Leder i Grenseaksjonen for Afrika,
Inger Marie Jaavall, forteller at
aksjonen startet opp i 2000. Siden har
det vært ulike prosjekter. I fjor høst
reiste ni ungdommer fra Marker til
Etiopia. De opplevde blant annet at til
tross for kulturforskjellen, så er vi like.
the Green Club. – Vi var blant

annet på en ungdomsklubb og

opplevde mange likheter som en
kanskje ikke hadde forventet. De
liker de samme tingene som oss,
forteller Mia Espelund.
Hun var med til Etiopia i fjor og
kjenner fra før de fire etiopierne
som var på besøk i Marker.
Ililli, Eyerusalem, Kenna og
Gedyon koste seg sammen med
Markerungdom på Ytterbøl

i august. Selv om det ikke akkurat
var trykkende sommervarme,
vasset de villig i vannet.
– Norge er så vakkert og stille.
Vi har gjort mye forskjellig. Blant
annet fisket og kjørt båt, forteller
ungdommene fra Etiopia.
De var også på «Youth Politics
Europe», sommerleiren i regi av
Innovasjon Norge på Sjøglimt, og

holdt en presentasjon. I tillegg
har de holdt på med prosjektet
«The Green Club», hvor som
navnet tilsier, miljøet har
vært i fokus. Blant annet er det
gjennomført undersøkelser
i Haldenvassdraget.
– Vi har lært veldig mye mens
vi har vært her. Og folk er så
vennlige, smiler ungdommene.
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Vakuumforming
og CNC-fresing
av plast

Lauvås
TeksT og foTo: siri M. Dalnoki

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

Subus, singel, pukk og maskinkult
StøpegruS
Mure-/puSSeSand
KabelgruS
HaveSingel-natur
FyllStein
FyllMaSSe

Transport
hvis
ønskelig

Inneh. Harald Westgaard
1870 Ørje – tlf. 69 81 41 06 mob. 909 14 160

Kanallekene på Ørje bød på aktiviteter og
underholdning for store og små. Ordfører
Lauvås måtte gi etter for presset og ble
med på en liten båttur utenom det vanlige,
men han slapp å ro.
Det tok kommunalsjef Vidar Østenby seg av. Han rodde
ordføreren trygt i land ved Båtkafeen.
Foruten den litt spesielle båtturen, som ikke varte så fryktelig
lenge, men vakte mye oppmerksomhet, var det et mangfold
av aktiviteter for barna på Kanallekene i Ørje lørdag 6. august.
Maling, rebusløype på Kanalmuseet og fiskekonkurranse sto på
programmet. En geit og noen høner trakk oppmerksomheten til
de minste.
Teaterstykket «Tre Syke Søstre» ble fremført utendørs av ungdommer fra Ungdommens Kulturhus. Og D/S «Engebret Soot»
tok med folk på småturer utover Rødenessjøen. En utflyttet
marking, Kent Ahlstrøm fra Rakkestad, stakk av med hovedgevinsten i «Ordførerens Fløtærlotto». Og en solid sum, mer
nøyaktig 25.000 kroner, gikk til Rødenes 4H, som klarte å selge
alle stokkene (lodd).
Været var slik som det pleier å være når Kanallekene
arrangeres; noe skyet, men mest sol. Helt perfekt for en hyggelig
familiedag i og rundt slusene.

Tusen Takk!
Aremark Skog og Hytteservice har lagt sin første sommer bak
seg. Oppdragene har blitt stadig flere, og det er jeg glad for. Jeg
setter stor pris på alle de hyggelige menneskene jeg har truffet.
Forhåpentligvis er de også fornøyde med den jobben som er gjort.
God høst og vinter til gamle og nye kunder. Aremark Skog
og Hytteservice er ledig for nye oppdrag. Både som «vaktbikkje»
når hytteeieren er borte, men også til å utføre praktiske oppgaver
som maling, vedhogst, snømåking eller annet man måtte ønske.
Vennlig hilsen
Morten Lippestad

Ring: 91 71 89 41

anna Karoline Grini (tre år, nærmest) og Mari Olea Grini (fem år) lekte
seg med farger.

TILSYN AV HYTTER

Ikke la dine verdier stå uten tilsyn i høst og vinter!
Vi sjekker hytte, båt, brygger og mye mer, én gang
i uka når du er borte.
For NOK 249,- (200,- avtalekunder) + mva pr. mnd.
Vi sjekker:
• Innbrudd
• Vannlekkasjer
• Skadedyr (påfyll av musegift)
• Snødybder på tak/skader
• Annet
Ring 91 71 89 41
så avtaler vi møte/oppstart hos deg i Aremark.

Aremark Skog
og Hytteservice
For mer info se www.skogoghytte.no
Denne geita var et trekkplaster for de minste.
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slapp å ro

Kanallekene ble arrangert for tredje gang lørdag 6. august. En kort båttur i en robåt av is skapte mange nysgjerrige blikk. Det tok (dessverre) litt tid før den smeltet,
så publikum fikk ikke se ordføreren plaske i vannet. Han kom seg tørrskodd i land.

Mange mennesker var innom sluseområdet. Under «Fløtærlottoen» senere på dagen var det godt over tre hundre tilskuere.
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Marker Sparebank og Terra
har spesielt fokus på de næringsdrivende i en
høstkampanje som varer fra 5. september til 14. oktober

Konseptet Terra Næringspartner
er et komplett produkttilbud til
deg som driver egen bedrift.
Vi ønsker å sette FOKUS på

Leasing
Kredittkort
Forsikring
Betalingsformidling
Tjenestepensjon
Hei!
Jeg heter Solveig Reiten, og er kunderådgiver i
næringsavdelingen ved Marker Sparebanks
hovedkontor på Ørje. Hege Fundingsrud har for
tiden permisjon, så nå ønsker jeg veldig gjerne å
ta imot deg og dine henvendelser. Jeg har
dessuten flere utmerkede kolleger å støtte meg til
på de forskjellige produkter som banken kan tilby.
Dir. tlf. 69810444 mail: sr@marker-sparebank.no

Du kan selvsagt også
kontakte vår bedriftsrådgiver Richard Aaserud
ved Marker Sparebanks
filial i Rakkestad
– dir. tlf. 46 91 92 91

Har du dette på plass
– slik at du er fornøyd?
Eller burde vi se på ting sammen?
Med vennlig hilsen
Solveig

− førstevalget
www.marker-sparebank.no
Tlf. 69 81 04 00

Øystein ”Pølsa” Pettersen, som selv har startet firma i lue-bransjen, er kunde
i en Terra-sparebank. Han blir forgrunnsfigur i kampanjen ”Næringssprinten”.
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Treskingen
er i gang
I skrivende stund er treskingen
i distriktet i gang. Avlingene ser ut
til å være av varierende kvalitet.
Mye regn og lite sol preger dette.

Gulbrand Eng på Norgesfôr Øst, eller mølla på Ørje, sier at
avlingene ser ut til å være litt under middels.
– Det har vært litt for lite sol i modningsfasen og for mye
regn. Det sees ved at kornet blir litt skrumpet. Men foreløpig
har vi fått inn cirka ti prosent av det vi skal, så det er et svakt
grunnlag å ta utgangspunkt i, kommenterer Eng.
Lavere enn fryktet. – Det blir store variasjoner på kornkvaliteten når det regner mye. For noen har det gått veldig bra,
men for andre dårlig. Gjennomsnittet vil jeg si er litt under
middels så langt, sier Gulbrand Eng.
Å få hveten så god så den blir mathvete, er alltid en
utfordring her i distriktet. I år ser det ut at bare en liten
prosent av hveten blir mathvete. Dette på grunn av været.
– Ellers har undersøkelser vist at innholdet av såkalte
mycotoksiner i kornet er lavere enn først fryktet. Mycotoksiner
er en soppsykdom på kornet og har vært et økende problem de
senere årene. Særlig ved fuktig vær trives den, forklarer Eng.

Treskingen er i gang i Grenseland. Her fra en høsthveteåker på Aarbu i Aremark.

Glad i Aremark!
AREMARK HØYRE VIL:
INVESTERE I SKOLEN. Det beste vi kan gjøre for Aremarks fremtid og elevenes videre utvikling
UTVIKLE OMSORGSTILBUDET. Selvsagt med sterk innflytelse fra brukerne og de pårørende
TRYGGE LOKALSAMFUNNET. Aremark skal fortsatt være et trygt og godt sted å bo – inne som ute
HA ET VARIERT KULTURTILBUD. Lag og foreninger skal stimuleres til å skape et enda mer variert kulturliv

Aremark Høyre vil også:
•
•
•
•
•

jobbe aktivt for å beholde lensmannskontoret
redusere mulighetene for at stat og fylke kan overprøve lokale vedtak
jobbe aktivt mot Stortinget for å påvirke rovdyrpolitikken
utvikle et sterkt sentrum i Aremark
gjøre Aremark til en mer åpen kommune

GI DIN STEMME TIL HØYRE VED KOMMUNEVALGET!
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– Her, en kveldsfôring til hestene, sier Petter Andresen optimistisk
mens han sammen med kona Karene tørker gress på herser slik at
hestene får høy til vinteren.

Høy på gamlemåten
Vertskapet på Bøensæter i Aremark, Petter og Karene Andresen, har
hatt nok å henge fingrene i, når høyet skal tørkes på gamlemåten. 90
mål med eng skulle slåes med traktor og tørkes på herser.
Hvert år arrangeres såkalte «slåttetreff» på Bøensæter. Også i år.
Rundt tjue deltok på treffet, som var preget av mye sosialt i tillegg
til selve slåtten. Men som nevnt var det mye eng igjen etter slåttetreffet, så vertskapet hadde noe å gjøre utover sommeren.

Distriktets
egeteget
forsikringsselskap
Distriktets
forsikringsselskap
LOKALT STYRT
STYRT
OG EID
EIDSTYRT
SIDENOG
1862
LOKALT
OG
SIDEN
1862
LOKALT
EID SIDEN 1862

Servicekontor
Aremark i AremarkHovedkontor
HovedkontorHovedkontor
Marker
Servicekontor
påRømskog
Rømskogpå Rømskog
Servicekontor
iiAremark
Marker
Servicekontor
på
Servicekontor
Marker
Servicekontor

Hver torsdag
torsdag kl.
kl.Hver
09.00–15.00
Åpent mandag–fredag
mandag–fredag
kl. 8.30–16.00
8.30–16.00 kl.
Første og
og tredje
tredjeFørste
onsdag
Hver
09.00–15.00
Åpent
kl.
Første
onsdag
Åpentmandag–fredag
mandag–fredag
kl.09.00–16.00
8.30–16.00
og tredje onsdag
torsdag kl. 09.00–15.00
Åpent
Aremark næringshage
næringshage
i
måneden
kl.
14.30–17.00
Aremark
i
måneden
kl.
14.30–17.00
Aremark næringshage
i måneden kl. 14.30–17.00
Telefon 69
69 81
81 01
01
80 69 81 01 80
Kommunehuset
Telefon
80
Kommunehuset
Telefon
Kommunehuset
Kommunehuset
Telefon 69
69 85
85 91
91
77 69 85 91 77
Telefon
77
Telefon

Ved skade
skadeVed
ring:
03100
Ved
ring:
03100
skade
ring: 03100
(24 timers
timers(24
service)
(24
service)
timers service)
www.gjensidige-marker.no
www.gjensidige-marker.no
www.gjensidige-marker.no
E-post:marker@gjensidige.no
marker@gjensidige.no
E-post:
E-post: marker@gjensidige.no

- Bank
- Forsikring
- Sparing

Fellesbygget,Storgt.
Storgt.55,
55,1870
1870Ørje
Ørje
Fellesbygget,
Fellesbygget,
Storgt. 55, 1870 Ørje
Telefon69
6981
8101
0180
80––Telefaks
Telefaks69
6981
8101
0190
90
Telefon
Telefon 69 81 01 80
– Telefaks 69 81 01 90
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Siri M. Dalnoki, tekst og foto

Får grunneier og investor Alf Ulven det som han vil, kan han om bare noen få år ta seg en
kaffekopp på et flunkende nytt hotell her ved slusen i Strømsfoss.

Ambisiøse
planer for
Fossen
Alf Ulven fra Aremark
leker ikke. Når han har
planer, er de sjelden små.
Han gir seg heller ikke så
lett. Får han det som han
vil, blir det et permanent
Gråtasstun i Strømsfoss
og et familiehotell ved
slusene.
Dagens reguleringsplan for Strømsfoss
ble vedtatt i 1999. Planprogrammet er
til omregulering, og fristen for å komme
med innsigelser har gått ut. Det har blitt
noen innsigelser, også fra fylket, ifølge
Berit Skibenes, saksbehandler i Aremark
kommune.
– Egner seg bedre. Formålet for omre-

guleringen er å tilrettelegge ytterligere for
rekreasjon og turistnæring i Strømsfoss,
ved å utnytte de attraksjoner som allerede
finnes og utvikle dem videre. Kommunen
samarbeider med grunneiere for å etablere
et hotellprosjekt i tilknytning til sluseanlegget og vinteropplag av D/S «Turisten»,
heter det i planprogrammet for omreguleringen.
En av grunneierne nevnt i planen er
altså Alf Ulven, som blant annet eier Lund
gård i Strømsfoss.
– Hovedideen min er å være med og
bygge opp turistnæringen. Da må vi bygge
opp en destinasjon i Strømsfoss. Stubbeteater er en aktivitet. «Turisten» er det, og

Hovedideen min
er å være
med og
bygge
opp turistnæringen.

Gråtass er det. Disse tingene er med på å gi
et grunnlag for å ha et hotell i Strømsfoss,
sier Alf Ulven.
Han ser helst at Marker kommune påtar
seg å utvikle Husborn hvor det kan bygges
en permanent «Stubbelandsby». Husborn
egner seg bedre enn Strømsfoss, mener
Ulven, fordi Stubbefolkets konsept er at det
skal være langt fra der menneskene bor.
– Til glede for mange. – Gråtass er et

konsept som fungerer veldig bra og
som kan videreutvikles. Gråtass trekker
masse folk. Derfor ønsker jeg at det blir
et Gråtasstun, til sommerteater og filminnspillinger, i Strømsfoss, sier Ulven.
Alf Ulven ser for seg plasseringen av
Gråtasstunet på jordet nord for Turistenbrygga i Strømsfoss. Det er han selv som
er grunneier her.
– Hva med naboene? Tror du de er
interessert i å ha et Gråtasstun her?
– De færreste vil ha tusenvis av
besøkende rett ved husveggen. Det sier
seg selv. Men jeg har ikke hørt noen
offisielle uttalelser ennå. Selv synes jeg
det hadde vært hyggelig å se at det skjer
noe her, og å kunne ta meg en kaffekopp
på hotellet om sommeren og titte på livet.
Hvis vi hadde fått til et Gråtasstun, tror
jeg det kan bli en hyggelig arbeidsplass og
være til glede for mange, sier Alf Ulven.
Utfordringen i forhold til de storslåtte
planene er finansiering og drift.

Vil ikke ha vindmøller. Går det som

Ulven vil, starter arbeidet med Gråtasstunet neste år. Han ser for seg at hotellet
kanskje kan være ferdig i 2015.

– Men vi må finne medspillere og
investorer. Har ingen konkrete nå, men
håper å få det. Tanken min er å være med
og bidra, for deretter å slippe det. Da kan
andre drive det videre, sier Ulven.
Hele hotellkonseptet er ikke ferdig
ennå. Men han ser for seg et familiehotell om sommeren. Han tenker på
alternative muligheter når det gjelder
bruken av hotellet vinterstid.
– For at hotellet skal bli virkelighet, er
det mange ting som må være klart. Det
er et ambisiøst prosjekt, men det finnes
håp. Det må foreligge et marked for et
hotell, det må bygges opp sten for sten.
Her er samtlige opplevelser i Aremark
og nabokommunene svært viktige
bidragsytere. De som skal bo på hotellet
må ha opplevelser i nærområdet. Og når
kommunen markedsfører seg på naturopplevelser, kan vi for eksempel ikke
ha vindmøller i Vestfjella. Det er ingen
som kommer for å se vindmøller, og det
ødelegger det vi har bygd opp gjennom
årtier. Blir det vindmøller, så
vil det redusere mulighetene for
hotellplanene drastisk. I tillegg til at jeg
mener vindmøllene ødelegger vår natur,
som er vårt beste produkt. Jeg mener også
helt klart at vi ikke kan subsidiere
vindmøller for å selge strømmen til
utlandet. Da kan de sitte der nede i Europa
med sine vindmøller selv, mener Alf Ulven.
Han etterlyser også mer bruk av
vassdraget til turisme slik at det blir flere
attraksjoner i kommunen. Det samme
gjelder utvikling av Aremark sentrum
mot vassdraget, slik at enda flere skal få
et attraktivt sted å bo.
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På sykkeltur med
programmet

TeksT og foTo: siri M. Dalnoki

Geir aarbu syklet rundt med aremark Senterpartis program.

MARKER

Geir aarbu og partifeller i aremark Senterparti
tok sykkelen fatt og tråkket rundt i krikker og
kroker i bygda for å levere valgprogrammet sitt.
– Dette gjør vi for å vise oss frem litt, og fordi vi er en sporty gjeng, sier
Geir Aarbu, som er ordførerkandidat for Aremark Senterparti.
På forsiden av valgprogrammet han syklet med, står det et stort bilde av
ham selv og hovedbudskapet: unge mennesker – Aremarks fremtid.
Mesteparten av gjengen som står på lista til Aremark Senterparti var
med på sykkelstuntet.

VIL GJØRE MARKER TIL
ET ENDA BEDRE STED Å VÆRE
Marker Høyres
listetopper:
1. Barbro Kvaal
2. Terje Nilsen
3. Pernille Martinsen Westlie
4. Sjur Klund

VIL DU HA
- en kommune for store og små,
og som kanskje er litt blå
- en kommune for skole og lære, hvor
det er bra å være
- en kommune med plass for
foreninger og lag, for mennesker av
alle slag

- en kommune som satser på helse
og vei, og trygghet for deg og meg?
Da kan du gi din stemme til HØYRE
i år, så kanskje vi en bedre
kommune får!

Ser frem til kunstgress
De aller ﬂeste kommuner i Østfold har kunstgressbane.
Forhåpentligvis vil også Ørje få det i fremtiden.
– Det har tatt lang tid, men det er altså gjort vedtak
i kommunen at det skal bygges kunstgressbane neste år. Jeg
både håper og tror at det blir gjennomført. Men nå som det er
valg, er det ekstra viktig for oss å understreke at politikerne må
holde det de lover. Arbeiderpartiet lover at vi skal få kunstgressbane, sier Jon Dehli, som er prosjektleder i gruppa som
jobber med kunstgressbanen.
– Vi skal sørge for vår del av finansieringen, og vil prøve å få
sponsorer og også lokalbefolkningen til å kjøpe andeler slik at
Ørje IL får kunstgressbane. Dette ser vi veldig frem til, og det er
svært viktig for aktiviteten i klubben, sier Dehli.
Han legger til at samarbeidet med kommunen og Ørje IL har
vært veldig godt.

AuGust 2011 • AvisA Grensel And

Hvem skal sitte
her etter valget?

Snart ledig: lyst og romslig kontor i aremark rådhus.
Sydvendt, med utsikt over aremarksjøen.
I dag er dette tore Johansens arbeidsplass.
Hvem vil ta over ordførerkontoret etter valget?

valg
2011
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Solveig toft

Harald Nilsen

Harald anders Smaadahl

Stig Runar aarbu

Aremarks
ordførerkandidater

- og i korte trekk hva de står for
Årets kommunevalg i Grenseland blir spennende. Særlig i aremark. For alle vet at dagens ordfører
tore Johansen skal gi fra seg ordførerklubba til nye krefter.
Noen av kandidatene har vært med i
lokalpolitikken i ﬂere perioder. Noen
gjør comeback. Flere har aldri vært
med i det hele tatt. Hvem er de? Hva
står de for? Og ikke minst: hvordan
har de tenkt å fortelle dette til
aremarkingene før valget?
Her gir vi en kort presentasjon av
toppkandidatene. Så venter vi spent
på hva hvert enkelt lokalparti har
tenkt å gjøre for å kapre ﬂest mulig
stemmer i september…

SOLVEIG tOFt,
aREMaRK VENStRE:
Stilling: Høyskolelektor i kunst og
håndverk

Hva står du for, i korte trekk?
– Begrunnelsen for at vi stiller til valg
er vindkraftutbyggingen i Vestfjella.
Vi er imot utbyggingen, og dette er
hovedsaken vår. Vi er eneste parti i
Aremark som har tatt et standpunkt
i denne saken i forkant av valget. En
annen kjernesak for oss i Aremark
Venstre er skolen. Vi ønsker å beholde
en god bygdeskole. Venstres fremste
skolesak er kompetanseheving.
Vi vil ha gode ledere og gode lærere.
Mobbing må taes på alvor.
Kompetanse gjelder på alle nivåer, fra
ledelsesnivå til vaktmesteren. Det aller
viktigste er at lærerne er kompetente.
Det er ﬂott at vi har en god barneog ungdomsskole og barnehage i Are-

mark. Her skal det være åpenhet og
en god ledelse som tar styringen. Blir
dette tatt på alvor, tror jeg Aremark kan
bli en veldig god kommune å ﬂytte til.
Flyttet hit selv og mener bygda er
veldig attraktiv, bare folk får opp
øynene for Aremark. Kommunens
kvaliteter bør løftes og vises frem, og
vi bør utvikle det som kan bli bedre.
Selv har jeg vokst opp i Asker med
nærhet til naturen. Det har vi her
også, bare enda bedre.
Venstre ønsker å ta vare på hele
mennesket. Det handler ikke bare om
norsk og matte. Men livskompetanse
og det kulturelle aspektet i mennesket.
Det er et kjempeartig kulturtilbud her.
For eksempel Elgfestivalen og Strømsfossdagen. Og ikke minst det frivillige
foreningslivet. Veldig mange deltar
og er engasjert i Aremark. Dette er
kjempespennende og må oppmuntres
og styrkes som det er. Et nytt bibliotek
som sentrum for kulturopplevelser
håper vi også på.

Blir du aremarks nye ordfører?
– Det vet jeg ikke. For første gang siden
1947 stiller venstre til valg i Aremark.
Selv er jeg innﬂytter. Jeg regner ikke
med å bli ordfører, men blir veldig glad
hvis Venstre kommer inn i kommunestyret. Tror kanskje det kan være greit
med noen utenfra som ser ting fra et
annet ståsted. Men vi vet jo ikke. Andre
på lista er godt kjent i kommunen.

valg
2011

Kanskje noen av dem kommer inn.

HaRaLD NILSEN, aP:
Stilling: uførepensjonist

Hva står du for, i korte trekk?
– Første bud er å gjøre det som etter
overbevisning er best for Aremark og
Aremarks innbyggere. Vi vil ha en best
mulig skole og eldreomsorg. Dette skal
være en god kommune å bo i.
Det er nå en gang sånn at vi ikke
kan fordele mer enn det vi har. Og
dette skal vi gjøre etter beste evne. Vi
vil være et ærlig og åpent parti. Jeg
liker ordet folkevalgt best, for det er
nettopp dette det dreier seg om. Det
folket vil ha.
Jeg er rett på sak og virker kanskje
litt bøs. Men jeg sier det jeg mener, for
da vet folk hva de kan forholde seg til.
Ellers har det politiske samarbeidet
vært veldig bra. Politikerne ser opp og
frem. Håper det fortsetter sånn også i
neste periode. Avtroppende ordfører
Tore Johansen har gjort en kjempejobb for Aremark.

Blir du aremarks nye ordfører?
– Det er det velgerne som avgjør. Men
jeg ville ikke stått øverst på lista hvis
jeg ikke hadde ment noe med det.

HaRaLD aNDERS SMaaDaHL,
KRF:
Stilling: Agronom

Hva står du for, i korte trekk?
– Vi ønsker å videreutvikle bygda vår
hvor trygghet og trivsel skal være
nøkkelord. Vi mener at å bevare Aremark
som egen kommune er det beste
grunnlag for å nå dette målet.
Kommunens virksomhet skal ha
enkeltmennesket i sentrum.
Kommunens natur og ressurser skal
forvaltes med dette for øyet.

Blir du aremarks nye ordfører?
– Velgerne skal først vurdere dette.

StIG RuNaR aaRBu, H:
Stilling: SAP (IT) medarbeider

Hva står du for, i korte trekk?
– Vil jobbe for at Aremark skal bestå
som en egen kommune. For å få dette
til må vi våge å tenke nytt og
utradisjonelt. Vi må legge til rette for
at Aremark blir et attraktivt sted for
etablering av ny næringsvirksomhet
og et enda bedre sted å bo, slik at vi
kan få en positiv befolkningsvekst.
Vi ønsker å satse langsiktig på skole
og omsorg, satse på videre- og etterutdanning for lærerne og videreutvikle
dagens omsorgstilbud.
Vi vil fortsette å påvirke i rovdyrpolitikken. Vi har vist at det nytter, da
vi hadde innvirkning på Høyres holdning til dette spørsmålet. uten Høyre
hadde det ikke blitt noe rovdyrforlik.
Men vi kan ikke slå oss til ro med dette.

TeksT og foTo: siri M. Dalnoki
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Tore takker
for seg

Valg
i aremark
Stemmelokalet for
kommune- og fylkestingvalget i Aremark er
Furulund. Valget holdes
søndag 11. september fra
klokka 14 til 19 og mandag
12. september fra klokka
9 til 19. Husk legitimasjon
og valgkort!

Personlig er jeg imot utbyggingen
av vindmølleparken i Aremark.

Ordfører tore Johansen skal gi seg. Han tror politikernes viktigste sak er å kjempe for at
aremark skal forbli egen kommune også i fremtiden.

Blir du aremarks nye ordfører?
– Det er det opp til velgerne å avgjøre,
men hvis jeg blir valgt, ønsker jeg å
være en åpen, synlig og inkluderende
ordfører som alle kan snakke med.

GEIR aaRBu, SP:
Stilling: Enhetsleder
i kommunalteknisk drift i Halden

Hva står du for, i korte trekk?
– Vårt hovedbudskap er at vi satser
på unge. Gjennom skole, kulturtilbud
og aktiviteter. Vi er imot kommunesammenslåing. Så er vi et parti som
er for næringsutvikling på linje med
vårt moderparti. Vi vil tilrettelegge
for store og små næringsdrivende i
Aremark.
– Vi sier klart nei til rovvilt.
– Vindmøller ønsker vi ikke å ta
stilling til ennå. Vi er også opptatt av å
utvikle vassdraget til noe mer enn hva
det er i dag. Dette er i korte trekk det
Aremark Senterparti og jeg står for.

Blir du aremarks nye ordfører?
– Ja, det er jeg sikker på. For meg er
det helt klart et mål å bli ordfører. Man
må ha det som mål når en står øverst
på lista. Jeg skal gjøre en veldig god
jobb for Aremark.

– Du takker for deg?

– Jeg er fortsatt ordfører, men ja. Det er
helt utenkelig å fortsette en periode til.
Har ikke tro på at det ville vært bra for
noen av partene, verken for meg eller for
Aremark. Fra neste år blir jeg pensjonist.
Da kan jeg lese litt på formiddagen og gå
en tur på ettermiddagen hvis det er fint
vær. Interesserer meg for språk, så jeg
har lyst å fortsette å lære meg latvisk og
pusse på engelsken. En må bruke dagen
til noe. Har fire barn, barnebarn og to
hytter. Det viktigste når jeg går av blir å
ha tid til familien, særlig kona.
– Men du står fortsatt på lista til Krf?

– Ja, det ble til det. Men det er tre foran
meg på lista. Det ville vært interessant
å være med i kommunestyret, men ikke
formannskapet.
– tror du ikke du vil få mange personlige stemmer?

– Nei, det tror jeg faktisk ikke. Så lenge
jeg har vært tydelig på at jeg gir meg som
ordfører. Men jeg vil være tilgjengelig
for partiet og bistå med råd. Harald
Smaadahl er dreven, men har vært ute
av politikken lenge. Jeg vil gjerne gi råd
der det trengs. Det er vanskelig å gi seg
helt. I tillegg er rekruttering i partiet en
utfordring.

Så håper jeg det gode politiske klima
som har vært vil fortsette i fremtiden.
Skal man bruke masse tid på å ri partihester, bruker man alle krefter på det.
Det er viktigere å komme til enighet. Det
blir kanskje kjedeligere kommunestyremøter av det, men det blir gode vedtak.
Det er jeg overbevist om. Det er kjedelig
når det blir omkamp på omkamp
i enkelte saker.
– Hva mener du er den viktigste oppgaven aremarks politikerne står overfor i
den neste perioden?

– Det er kampen om å fortsette å være
egen kommune. Jeg er overbevist om at
det blir et borgerlig flertall ved stortingsvalget i 2013. Allerede i den neste stortingsperioden kan det komme sammenslåinger. Inntektssystemet slår ugunstig
ut for en kommune som Aremark. Fylket
har redusert skjønnsmidlene med
millioner. Bare en million kroner er
fryktelig mye penger for en kommune
som Aremark. Når det gjelder økonomien, så er den skruen dratt til betydelig
bare de siste to årene. Dermed er vi i en
situasjon der vi må redusere tjenestene
til innbyggerne. Vi hadde en tøff runde
med budsjettet for 2011. Enda verre blir det
i 2012. Det blir en utfordring å være politiker i Aremark i den kommende perioden.
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Tekst og foto: Siri M. Dalnoki

Marker-ordfører Stein Erik Lauvås er kampklar. Han tar ingenting
for gitt, men har fryktelig lyst til å fortsette som ordfører
også i neste periode.

– En
morsom
reise

Forrige kommunevalg i Marker overrasket
de fleste. Ikke minst ordfører Stein Erik
Lauvås og Arbeiderpartiet. De stakk av
med rent flertall av stemmene. Det skal
mye til for å gjenta en slik suksess.
Ordføreren selv tar ingenting for gitt.
– Snart er det valg…

– Ja, det blir svært spennende. Det er alle
valg. Nå er alt nullstilt. Partiene i Marker
skal ha noen fellessamlinger med stands
på Trekanten, i tillegg til at partiene
finner på egne ting. Valgkampen
i Marker pleier å være ganske sivilisert.
Men noen sklitaklinger og litt temperatur må man regne med. Ellers har
saklighetsnivået vært bra. Partiene har
samarbeidet godt i de åtte siste årene.

Det er
ikke mulig
å spå
alt på
forhånd.

– Blir du ordfører i neste periode også?

– Jeg tør ikke tippe resultatet. Det er
langt i fra noe selvfølge. Men vi har levert
varene og holdt det vi har lovet. Så får
folk si sin mening på valgdagen.
– Hvordan skal du og Arbeiderpartiet
komme i nærheten av det valgresultatet
dere fikk ved forrige valg?

– Det kan bli en krevende øvelse å slå
det resultatet, som jeg er stolt over at vi
greide. Planen for neste periode er blant
annet å bygge nye service- og omsorgsboliger og ta vår del av kostnaden til nytt
kunstgressanlegg. Det er to konkrete
ting. Vi vil også følge opp og være pådriver
for å gjøre vassdraget enda bedre. Vi har
fortsatt en utfordring når det gjelder
blågrønne alger. Der har vi en jobb å
gjøre. Og vi vil satse videre på Ungdom-

valg
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mens Kulturhus, lag og foreninger.
Skolestrukturen er nå på plass, og vi vil
fortsette å jobbe med innholdet i skolen.
I tillegg er det alltid saker som dukker
opp underveis. Utfordringer vi må ordne
der og da. Det er ikke mulig å spå alt på
forhånd.
– Hvordan har sommerens hendelser i
Oslo og på Utøya påvirket ordføreren?

– Jeg har selv vært mange somre på
Utøya. Vi pleide å være 15-20 stykk fra
Marker som reiste. Jeg fryser på ryggen
ennå når jeg tenker på det. Du har ikke
noe sted å gjemme deg der. Utøya var det
tryggeste stedet å være. Det var leirbål,
telt, fotball, volleyball og politiske diskusjoner. Alle de store politikerne kom. Det
var fabelaktig. Det verste som kunne skje
der ute var at kjæresten slo opp. Det er
helt forferdelig. Uansett hvilket miljø det
hadde rammet. En stor tragedie.
– Tror du det blir mange sympativelgere som stemmer på Arbeiderpartiet
på grunn av dette?

– Det tror jeg kommer helt an på
hvordan de sentrale politikerne takler
dette fremover. I et kommunevalg er det
gjerne lokale saker som teller, selv om
vi selvfølgelig også skal ta for oss større
spørsmål. Bygda skal velge 25, det er det

det handler om.
– Nevn noen høydepunkter i din
ordførerkarriere så langt.

– Valget forrige gang. At vi har klart å få
et politisk klima hvor vi har blitt enige
om ting. Og alt det av stort og smått som
vi har fått til i felleskap. I Marker har vi
mange kreative mennesker, både blant
politikere, kommunalt ansatte og blant
mannen i gata. Alle disse har vært med
på å få Ørje og resten av Marker til å bli
et hyggelig sted å være.
– Å ha fått lov til å være ordfører i
åtte år har vært en utrolig morsom
reise. Legger ikke skjul på at ved enkelte
anledninger har det vært vanskelig å
mene hva som er riktig og hva som er
galt. Da blir det mye grubling. Jeg har
ofte tenkt: Hva og hvis? Det kan være
veldig vanskelig. Og det er en konstant
utfordring i forhold til det folk ønsker
at kommunen skal gjøre og det økonomiske. Vår viktigste oppgave er å holde
styr på økonomien. Man kan ikke låne
to millioner dersom en ikke har evne til
å betale dem tilbake. Gaper man over for
mye, taper alle. Stortinget bestemmer
hvor mye vi får. I tillegg er det mulig å få
ekstra midler, for eksempel fra fylket, til
ulike prosjekter.
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Valget i Marker

16-åringer til urnene
Marker kommune er plukket ut som den eneste i Østfold
hvor 16-åringer får stemme i kommunevalget.
Dermed blir det rundt to hundre førstegangsvelgere i Marker i år.
– Det er spennende at Marker har blitt trukket ut som eneste kommune i fylket.
Nå bør partiene gjøre jobben sin. Men ansvaret ligger hos ungdommen selv,
kommenterer ordfører Lauvås.
dette er et prøveprosjekt som vil være gjenstand for granskning etter valget. utfallet vil ha
stor betydning for den fremtidige diskusjonen om 16-åringer bør ha stemmerett eller ikke.
– Jeg håper ungdommen tar ansvar. Det tror jeg de vil gjøre. En har mange plikter som
16-åring, så det er bra å få noen rettigheter også. ungdommen er i høyeste grad brukere av
kommunens tjenester. Og de må også betale skatt når de jobber, tillegger Lauvås.

Valget i Marker går av
stabelen søndag
11. september på rådhuset
fra klokka 15 til 18. På selve
valgdagen mandag
12. september kan du avgi
din stemme fra klokka 8 til
21. Forhåndsstemmegivning
foregår frem til 9. september
på Marker bibliotek, mandager, onsdager og fredager fra
klokka 8 til 13. På tirsdager og
torsdager fra klokka 8 til 19. I
tillegg har det vært åpent for
forhåndsstemmegivning
lørdag 20. august,
27. august, og 3. september
fra klokka 10 til 13.

Markers øvrige kandidater

Sten Morten Henningsmoen

Barbro Elisabeth Kvaal

StEN MORtEN HENNINGSMOEN, SENtERPaRtIEt
Stilling: Prosjektkoordinator Trøgstad kommune
– Det som er viktig for oss er å jobbe for et godt lokalsamfunn preget av trivsel
og tilhørighet. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er derfor et punkt vi ønsker
å prioritere. Da er det viktig at de unge har et bredt og variert fritidstilbud, og at
vi sørger for at det er mulig å komme seg til og fra aktivitetene. Å opprettholde
god kvalitet på viktige velferdstjenester i nærmiljøet vil være et annet hovedfokus
i tiden framover. Det krever en fornuftig økonomistyring og et godt samarbeid
med andre kommuner. Vi ønsker å legge til rette for næringsutvikling i hele
kommunen, og da må grunnleggende infrastruktur være på plass. Vi må ha god
kvalitet på veiene, kollektivtilbudet må bedres, og vi må sørge for utbygging av
fiberbredbånd i kommunen.

BaRBRO ELISaBEtH KVaaL, HØYRE
Stilling: Kommuneoverlege og fastlege i Trøgstad
– Vårt program bygger på hva vi ønsker å tilføre kommunen, ikke ramse opp det
som man allerede har fått til. Det skal være trygt og godt å bo her og attraktivt
å drive næringsvirksomhet. Samferdsel er meget viktig. Vi skal ha en god skole
slik at de unge får et best mulig utgangspunkt videre i livet. Som lege er jeg
opptatt av Samhandlingsreformen og å øke kompetansen. Interkommunalt
samarbeid bør prioriteres. Kommunen er for liten til klare alle oppgaver alene.
Marker er et lite arbeidsmarked. Derfor er kommunikasjon svært viktig.
Jo bedre kommunikasjon, jo lettere er det å jobbe andre steder. E18 bør bli
ferdigstilt snarest. Traseen fra Ski til Hobøl bør snart komme i gang og fra Mysen
til Hærland. Slik at det går an å bo her og pendle. God bussforbindelse
og togforbindelse fra Mysen. Det skal også være greit å etablere seg i Marker.
Kanskje man kunne hatt ﬂere kontorfellesskap/næringspark med felles

Øystein Jaavall

Kjell Erik Haug

utstyr for småbedrifter. Vi er imot eiendomsskatt. Det er verdifestet fra høyere
hold. Ellers jobber vi mot felles mål i kommunen. Til slutt vil jeg si at jeg er litt
skeptisk til alle interkommunale selskaper. Noen fungerer bra, andre dårlig.
Men selskapene gjør at politikerne mister kontrollen.

KJELL ERIK HauG, FREMSKRIttSPaRtIEt
Stilling: uføretrygdet og daglig leder i Figuricon
– Nei til ulv er vårt hovedoppslag i programmet. Vil ha bort all ulven i hele
Sør-Norge. De har ikke noe her å gjøre. De er satt ut. Og så sier vi klart nei
til eiendomsskatt. Synes vi har mye nå. Eiendomsskatt er noe som alltid er
på trappene. Så vil vi ikke ha så mye kommunale avgifter. Vi sier også nei til
bomstasjon i Marker, det kjører vi hardt på. Så synes vi at vi må få rimeligere
strøm, selv om kommunen ikke har så mye med det å gjøre, går det an å si hva vi
mener om det. Sist, men ikke minst vil vi ha varm middag til de eldre på Marker
Bo- og Servicesenter hver dag –ikke kald mat som de må varme selv.

ØYStEIN JaaVaLL, KRIStELIG FOLKEPaRtI
Stilling: Mekaniker, og organist for Rødenes og Klund kirker
– Vi ønsker å formidle kristne verdier i praktisk politikk. Vi har de
kommunale oppgavene på bra stell i Marker. Vår jobb i den kommende
perioden blir å bevare og videreutvikle mye av det vi har i dag. Gi eldre og syke
god omsorg og trygghet. Støtte frivillige organisasjoner som driver barne- og
ungdomsarbeid. Vi vil jobbe for at kommunen skal være attraktiv å etablere
seg i for næringsliv – det gir arbeidsplasser som vi kan trenge noen ﬂere av. Vi
trenger fortsatt et bra barnehage- og skoletilbud. Altså – Marker Krf er et trygt
valg - hvis fremtiden er viktig.
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Valget
i Rømskog
Søndag 11. september og
mandag 12. september
holder Kommunehuset i
Rømskog åpent for stemmegivning for alle stemmeberettigede rømsjinger. På
søndag kan man stemme fra
klokka 13 til 16 og på mandag fra klokka 8 til 15.30.
På eldresenteret blir det på
tirsdag 13. september fra
klokka 10. Forhåndsstemming foregår frem til 9. september på Kommunehuset
mandag til fredag fra klokka
8 til 15.30 og lørdag 3. september fra kl. 10 til 12.

Ordfører Nils Nilssen sier valgkampen går stille og rolig for seg i Rømskog. Selv er han bortreist når partiene
skal ha stand ved butikken lørdag 3. september.

– Fire år går
veldig fort

Kari Pettersen

Nils Nilssen har snart lagt bak seg sin første periode
som ordfører i Rømskog. Et nytt valg står på trappene.
Vil han fortsette i neste periode?
– Blir du ordfører i neste periode?

– Det vet jeg etter valget. Jeg har lyst.
– Hvordan har de siste fire årene vært?

– Man lærer at fire år går veldig fort. En får ikke
gjort så mye som en hadde tenkt. Ting tar tid.

Bytte oljefyren i skolen til et mer miljøvennlig
alternativ og fortsette utbygging av kloakken.
Vi har en utfordring i forhold til strømtilgangen
her i Rømskog. Vi må jobbe videre med å løse
dette.
– Noen fremtidsvisjoner for Rømskog?

– Nevn noen høydepunkter i din ordførerkarriere.

– Vi har fått til ting på kulturfronten.
Blant annet nytt klubbhus ved idrettsbanen,
restaurering av Branntårnet, skytterbanen og
endurobanen. Det er bra ting som har skjedd.
Også fikk vi tidlig i 2008 i gang drosje på
Rømskog igjen. Og nå i sommer kom et nytt
kollektivtilbud for pendlerne innover mot
Akershus og Oslo på plass, vel to år etter at
pendlerbussen stoppet. Ellers har det vært
spesielt å være med på åpning av spahotellet to
ganger.
– Hvilke mål har du og arbeiderpartiet for
neste periode?

– Vi skal fortsette å støtte opp om klimaplanen.

valg
2011

– Forhåpentligvis klarer vi oss selv som egen
kommune. Det har jeg tro på, men det avhenger
av staten. Så må vi ha en liten befolkningsvekst
hele tiden.

Jeanette Myrvold Jansson

– Er det noe i denne perioden du skulle ønske
dere hadde fått til?

– Skulle ønske vi hadde hatt en ny butikk på
plass. Det står i stampe. Og gang- og sykkelvei.
– Hva med valgkamp i Rømskog?

– Valget pleier å gå stille og rolig for seg i
Rømskog. Noen innlegg i Indre Akershus Blad,
kanskje. Ellers pleier vi å ha stand ved butikken
før valget. I år blir det lørdag 3. september, fra
klokka 10 til cirka 14. Den dagen er jeg i bryllup i
Canada. Reiser bort 22. august.

Bjarte Norheim
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Her er
ordførerkandidatene
fra de øvrige
partiene
i Rømskog:
KaRI PEttERSEN, KRF

innsats og gjør en kjempejobb for at
innbyggerne skal ha et aktivitets- og
fritidstilbud. Vi ønsker å støtte opp om
dette engasjementet. Lag og foreninger
er med på å gjøre bygda levende.
ungdommen er alfa og omega for
Rømskogs framtid. Valg og bestemmelser
som blir gjort nå, vil påvirke deres
fremtid. Det er viktig å ha kontakt med
ungdom og finne ut hva som er viktig
for deres fremtid på Rømskauen. Alle
innbyggerne har stor påvirkningsmulighet, bruk denne!
Til slutt ønsker jeg alle et godt valg!
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Stilling: Rådgiver i NAV

BJaRtE NORHEIM, FRP
– Vi ønsker at Rømskog skal være et
levende lokalsamfunn i framtida. Da
er det helt avgjørende at vi har et godt
butikktilbud i bygda. Butikken er viktig!
Her siterer jeg fra en plakat som har
stått på butikkveggen: «Butikken er
en viktig samlingsplass i bygda og gir
oss tilgang på varer nær hjemmet, slik
at vi kan bo og trives i bygdene våre.
uten butikk blir bygda mindre
attraktiv for folk som vil bosette seg
der. Butikken kan ha positiv innvirkning på fremtidsutsiktene for en bygd.
Det blir mer attraktivt å bo i bygda
når ﬂere servicetilbud er tilgjengelig».
KrF vil være en garantist for at butikksaken ikke dør.
Trafikken øker. En gang- og sykkelvei fram til Vestre Tørnby må i første
omgang på plass.
Positiv befolkningsutvikling er helt
nødvendig for å bevare barnehage,
skole og eldresenter. Vi vil bidra til at
disse institusjonene skal fungere godt.
Vi er også veldig opptatt av å støtte
lag og foreninger som gjør noe for
trivsel og et godt oppvekstmiljø. Dette
er noe av Rømskogs styrke i dag. Vi vil
blant annet videreutvikle Kurøen og
gjøre Tinghuset om til en storstue på
sommeren. Vårt felles mål er ei bygd
hvor det er godt å bo, leve, arbeide,
vokse opp og bli gammel - for alle.
For oss er det viktig at kommunen
skal være en plass der alle trives!

JEaNEttE MYRVOLD JaNSSON, SP
Stilling: lærer ved Rømskog skole
– Vi i Sp synes det er viktig å ta vare
på det vi har i Rømskog og ønsker en
utvikling i takt med det vi klarer å
håndtere. Vi må ta vare på kommunens innbyggere, men også eiendommer og områder. Rømsjøen er unik, og
vi har mange andre ﬂotte vann. Disse
må fortsette å være perler. Rømskog
kommune kalles Østfolds perle. Vi i Sp
ønsker at perla vår skal være blank og
skinne, ikke bare være blank utenpå,
men også inni. Vi må derfor gjøre vårt
beste for å drifte kommunen slik at vi
kan fortsette som egen kommune.
På Rømskog har vi mange lag og
foreninger som legger ned en enorm

Stilling: Seniorrådgiver i Statens
Pensjonskasse
– Vi er veldig klare på at vi ønsker
å opprettholde dagens gode tjenestetilbud til våre innbyggere.
– Stedsutvikling er noe vi vil jobbe
mye med. Det handler blant annet om
å ta vare på de ﬂinke menneskene vi
har i kommunen og legge til rette for
næringsutvikling. Vi trenger mer
næring, for det trekker med seg mye
positivt på sikt. Rømskog kommune
har laget et måldokument hvor vi har
som mål å skape femten nye ikkekommunale arbeidsplasser innen
2015. Det er kjempeviktig å jobbe
videre med dette. uten skikkelig
aktivitet blir det ingen vekst!
– Folk ﬂytter kanskje ikke til
Rømskog for å bo i et byggefelt, men
de ønsker god plass. Rømsjinger må
være gode ambassadører for bygda.
Å ha fokus på det positive er viktig,
negative holdninger fører ikke bygda
vår videre. Vi vil spille på det som
er bra i Rømskog, som for eksempel
et fantastisk miljø å vokse opp og bli
gammel i.
– Vi som alle andre er nødt til å
prioritere. Når det gjelder prosjekter,
handler det om å være med fordi det
er hensiktsmessig for kommunen og
ikke bare fordi det er kjekt å være
med. Hvis vi har innbyggere som
ønsker å jobbe med noen prosjekter,
bør vi fokusere på det og ikke alt annet som vi ikke klarer å holde. Se for
eksempel på Vigdis Alstein, som har
gjort en kjempejobb for barnehjemmet
i Latvia. Det er det viktig å støtte. Men
at politikerne skal reise på tur, synes
jeg er bortkastede penger. Vi bør
prioritere det folk har lyst til
å jobbe med.
– Skal Rømskog bestå som egen
kommune også i fremtiden, må vi våge
å være annerledes! Vi har mye som
andre kommuner ikke har, og det må
vi bli ﬂinkere til å kommunisere ut
over egen kommunegrense. Det er slik
vi skaper liv og ikke minst vekst.
– Det er nå på sin plass å bestemme
kursen for fremtiden vår! Bruk
stemmeretten - godt valg!

ungdom mellom 16 og 22 år fra ulike nasjoner var samlet på Sjøglimt
i Marker for å delta på sommerleiren «Youth Politics Europe» i regi av
Innovation Circle Network.

Internasjonal
leir på
Sjøglimt
«Youth Politics Europe», en sommerleir for
ungdommer fra ulike kanter av verden, fant
sted på Sjøglimt i Marker tidligere i august.
Unge, engasjerte mennesker fra blant annet Russland, Latvia,
Litauen, Sverige, Etiopia og Polen var med på leiren, som var i regi
av Innovation Circle Network og det regionale ungdomsrådet.
For og imot Eu. Leiren arrangeres hvert år, men i forskjellige land fra

gang til gang. Sjøglimt var eneste egnet sted med kapasitet i Østfold,
til å ta imot de rundt seksti ungdommene.
Formålet med leiren er å lære av hverandre, hente inspirasjon og
engasjere. Dette ble gjort gjennom diverse samlinger, diskusjoner og
debatter. Særlig miljøproblematikken på tvers av grenser sto i fokus.
Da Avisa Grenseland tok seg en tur innom Sjøglimt mandag 8.
august, var det tid for debatt. For og imot EU, og problemstillinger
rundt dette var tema. Senere på dagen sto besøk fra den amerikanske
ambassaden på programmet.
Mellom diskusjoner og debatter ble det også tid til sightseeing
i Ørje og selvfølgelig diverse sosiale aktiviteter.
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Byggeriet
Gårdsplass- og oppkjørselsingel
Subbus Singel Pukk Fyllmasse
Levering prosjekt
Transport
Hans Braarud 40 21 49 56 Ørje

ALT I BELYSNING
Hjemmebesøk av
godkjent Lysrådgiver?
Vi hjelper deg gjerne!
Gratis og uforpliktende!
Stort utvalg innen
gaver og interiør.
Se oss på Facebook
Robert Slevigen i Byggeriet har stor tro på fremtiden. Han og resten av staben trives godt i de store lokalene til tidligere Maxbo.
Ordfører Voldens vei 7, 1850 Mysen
Telefon: 69 89 20 78
E-post: mysen@mesterlys.com

24. september blir det
Høstmarked i Ørje
Marker Sparebank vil delta med
”noe ekstra” både ute og inne den lørdagen. Vi vil
spesielt meddele at de årlige Sparebankdagene –
som vanligvis arrangeres i slutten av oktober – nå blir
konsentrert til denne ene lørdagen 24. september.
Det blir tømming av sparebøsser,
utdeling av gaver og servering.
Så barn og foresatte skal absolutt
kjenne seg igjen!
Men – vi vil også ha andre spennende overraskelser
på lager − både for voksne og barn. Vent på ny info!

Det blir også kampanjefokus på næringslivet, så
lørdag 24. september vil by på muligheter for alle!

Gled dere –
lokalbanken
lager liv i
Ørje sentrum

− førstevalget

Stig Erik Granli satser.

Festival for
den yngre garde
10. september blir det barne- og ungdomsfestival
på Kurøen i Rømskog. Det er Fritidsklubben med
Marianne Heen i spissen, i samarbeid med lokale
lag og foreninger som står bak arrangementet.
Her skal det bli blant annet skateshow og skatekonkurranse, sumobryting, skyting med luftgevær
og ﬂere lokale og mindre lokale artister.
– Bakgrunnen for festivalen er at vi søkte
departementet om midler med formål barn og
unge. Da dette ikke ble noe av, ønsket vi å ta
saken i egne hender og likevel få til noe. Derfor
arrangerer vi barne- og ungdomsfestival. Her blir
det masse forskjellige aktiviteter. Dette blir
kjempemorsomt, sier en engasjert Marianne Heen.
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Siri M. Dalnoki, tekst og foto

satser

Ørje Byggmarked AS, med daglig
leder Robert Slevigen i spissen, har
kjøpt lokalene til gamle Maxbo i Ørje.
– Byggeriet vil nå ha et enda større
potensial for å nå et bredere marked,
sier han.
Slevigen har jobbet på gamle Byggmakker, senere Montér,
på Ørje. Da selskapet ga seg i Ørje, var han med på
å etablere Byggeriet i de samme lokalene på Høvleritomta.
Dette skjedde i fjor.
Stor og fin. Slevigen er medeier i Ørje Byggmarked AS. I år

kjøpte selskapet lokalene til Maxbo, flyttet, tok over varelageret
og Maxbos gjenværende ansatte. VVS-delen ble avviklet og
videreføres av Granli Rør i Byggeriets gamle lokaler.
– Starten har vært bedre enn forventet. Det har rett og slett
vært alt for mye trafikk til at vi har klart å komme i gang slik
vi ønsket, sier en fornøyd Robert Slevigen.
Vareutvalget på Byggeriet vil være mye det samme som før,
men blir noe utvidet med for eksempel mer hage- og interiør.
– Vi har godt utvalg innen bygge- og jernvarer. Og målet
er å få et enda bredere sortiment på sikt. Lokalene her er på
cirka 2.300 kvadratmeter. Her kan vi nå et bredt marked,
både av private og næringsdrivende. Målet er å få dette opp å
gå til å bli en stor og fin butikk. Så får vi bare se hva som skjer
videre, sier Slevigen.
Per i dag er det fem ansatte på heltid på Byggeriet. I tillegg
er det vikarer.
– Fortsetter det som det har gjort hittil, blir det flere.

Stig Erik Granli i Granli Rør AS leier lokalene på høvleritomta og har startet rørleggerbutikk.

Mye rør på høvleriet
Granli Rør har satset
stort i år. Rørleggerbedriften har tatt
over VVS-delen til
gamle Maxbo på Ørje
og startet butikk på
høvleritomta, der hvor
Byggeriet holdt til.
– Vi leier bygningen på 330
kvadratmeter, forteller Stig Erik
Granli i Granli Rør, mens han tusler

mellom mange hyllemeter med
store og små rørdeler.
Startet i 2006. – Da Maxbo på

Ørje, eller Ørje Bygg og Rør, skulle
kaste inn håndkleet, var jeg innom
og meldte min interesse for rørdelen. Etter hvert har vi blitt enige.
Byggeriet har kjøpt Maxbos lokaler
og tatt over lageret med byggevarene, mens jeg altså tok over den
andre delen og startet butikk her
på høvleritomta, forklarer han.
Granli Rør hadde lager og kontor
i Storgata i Ørje, før utvidelsen
med butikk ble til virkelighet 1.

juli i år. Stig Erik Granli jobbet i
ti år som rørlegger i Mysen, før
han startet opp for seg selv i Ørje
i 2006. Etter ett år ansatte han en
rørlegger til, og kona Mona har
hele tiden vært med og tatt seg av
kontorarbeidet. Nå har Granli Rør
blitt aksjeselskap og fått med enda
en rørlegger i staben.

38 år med rørlegging. Etter hvert
som Granli Rør kommer ordentlig
på plass i de nye lokalene, vil det
også bli viet god plass til utstilling
av alt en trenger til badet.
– Vi er grossist for selvbyggerne.

Tekst og foto: Siri M. Dalnoki

Folk skal kunne komme hit og si:
«Jeg skal ha nytt bad». Så skal vi
sørge for å få gjort jobben ordentlig
fra A til Å. Vi har alt fra den minste
rørdel til baderominnredninger, og
vi samarbeider med andre fagfolk,
forteller Granli, som gleder seg
over satsingen og føler seg trygg
på at bedriften vil ha nok å henge
fingrene i også i fremtiden.
– Når vi tok over VVS-delen fra
Ørje Bygg og Rør, kjøpte vi 38 år
med rørlegging i Ørje. Her vil
kundene få den samme kvaliteten
som før. I tillegg vil vi utvide litt
etter hvert, sier Granli.
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Byggeriet har overtatt
lokalene til Maxbo Ørje

Fra venstre: Casper, thea, Erik
og Jonathan. (Foto: Rune Jørgensen)

Byggeriet Ørje Byggmarked flytter!
OVER: Byggeriet Ørje Byggmarked sine nye lokaler i Elgfaret 4.

Byggeriet har
overtatt
gode priser.
Vi er opptatt av at du skal bli fornøyd
produktmed Våre
din handel
og hjelper deg gjerne med gode
lokalene
til
Maxbo
Ørje
områder
råd, tips
og veiledning.
ite

Tidligere i år kjøpte Byggeriet opp de gamle
lokalene til Maxbo i Ørje, og fredag 1.juli åpnet
valgsine nye lokaler.
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landet. Dette er byggevarehus drevet av fagfolk. Våre produktområder er jernvare, verktøy,
maling, trelast og byggevarer. Butikken eies av
lokalkjente fagfolk.

Byggeriet er ditt lokale byggvarehus drevet av
Byggeriet drives av lokale fagfolk. De gjør sitt ytterste for at kundene skal få den beste service.
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Nygaard,
Robertfinner
Slevigen, Oledu
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I Byggeriet har du en seriøs, solid og dyktig samverktøy,
I Byggeriet har du en seriøs, solid
arbeidspartner. Vi håper at du
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Byggeriet er ditt lokale byggvarehus
Byggeriet har kjøpt opp de gamle
lokalene til Maxbo i Ørje, og fredag
1. juli åpnet Byggeriet Ørje
Byggmarked i sine nye lokaler.
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Vi ønsker gamle
og nye kundertil
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Vifinner
ønsker
gamle ogtil gode
nye kunder
velkommen
velkommen til nye lokaler!
priser. Vi vil at du skal bli fornøyd
nye
medlokaler!
din handel og hjelper deg

www.byggeriet.no

Byggeriet
Ørje
Byggmarked
Byggeriet Ørje Byggmarked
www.byggeriet.no
Nesveien 20, ØRJE - Tlf: 47 77 55 05 - mail: orje@byggeriet.no
Elgfaret 4, 1870 ØRJE - Tlf: 47 77 55 05

Forbehold om utsolgte varer og trykkfeil.
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Foran fra venstre: Cassandra Bye,
Filippa Mosbæk, Lovise Brandsrud,
William Olsen, andrea Iselin Bergersen,
Moa Larsdatter Jaavall, Sebastian
Hattestad Nesset, Branislav Marustak,
Noah amandus D. Dybdahl og kontaktlærer Hanne Krogstad.
Bak fra venstre: Musa B. Galgaev,
Cathrine Fosser, Oda Sydengen,
Erle Eileen Slevigen, Frans Jance,
ane Jaavall Skår, Henrik Stavsetra
Krosby og assistent Kikki Braarud.

Foran fra venstre: Mari Olea Grini,
Rebecca Peltoperä, arsan tsagaraev,
anders Vegar Mårud, Lars anton
Wibier, Max august Ekeberg, Gabriel
Kolnes, Linnea amalie Larsen
og kontaktlærer Jane Henningsmoen.
Bak fra venstre: Karsten Leon Siljeholt
Buer, Karoline Ruud, Milena Beata
Zega, Kaisa Ødegård Solbakken,
Henrik Blaker Bekkevik, alexander
trinborg, Mats Daniel andersson,
Johan aleksander Ås og assistent
Ola Krystad.

Bak fra venstre: ane teresia Stensrud,
Oskar B. Strand, Martin Nicolai
Marcussen Strøm.
I midten: Ole Petrus Kirkerød, teodor
Nordeng, Ørjan Linnerud Norum,
Johanne Othilie Skeie, andré Solberg.
Foran fra venstre: Henrik Bredholt
anstensen, Malene therese Bergstrøm, Jørgen Fagereng, Jonas S.
utsi Hovden, Hanna adele Stensrud
Jillnevik, alexander Karlsen.
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TeksT: ØYVinD oTTersen

Lokal bok om
Parkinsons

anne Britt Stapelfeldt fra Halden lanserer i disse
dager sin nye bok om Parkinsons sykdom. Boken
heter «MIN VEI med Parkinson på slep» og er gitt
ut på Commentum forlag.

Det skjer i Grenseland
1. SEPTEMBER TIL 2. OKTOBER
sePTeMBer
lØrDag 3.

Rømskog Ap, Rømskog Frp,
Rømskog KrF og Rømskog Sp
har felles arrangement med
valgkampstand på tørnbybutikken i tidsrommet
kl. 10 til 14.
sØnDag 4.

Den Norske turistforening
arrangerer nærtur i Marker.
Se www.turistforeningen.no/
indreostfold for mer informasjon.
Grensestriden arrangeres på
Ørje Pistolklubbs bane kl. 10.
Pistolfeltskyting, fin, grov,
militær og revolver.
onsDag 7.

Fotball 2. divisjon kvinner:
Rødenes-Østsiden, Krone
stadion kl. 18.30.
freDag 9.

anne Britt Stapelfeldt fra Halden har diagnosen Parkinsons. Nå har hun skrevet
en personlig bok om sitt liv med sykdommen.

– Jeg har hatt diagnosen Parkinson
siden 2005, forteller Anne Britt.
– Da jeg måtte slutte å jobbe som
lærer på grunn av sykdommen,
måtte jeg finne noe annet å fylle
all fritiden med. Så begynte jeg å
skrive. Dette er min tredje bok.
«MIN VEI med Parkinson på
slep» handler om å få diagnosen
Parkinson. Men den handler også
om å møte de utfordringene som
dukker opp. Da jeg fikk diagnosen
Parkinson, visste jeg lite om denne
sykdommen. Det fantes lite relevant

stoff om emnet. Derfor begynte jeg
å samle stoff om sykdommen, og jeg
skrev ned mine egne opplevelser.
Boken er blitt høyst personlig. Den
handler nettopp om meg selv og
min Parkinson. Jeg beskriver en
fem års periode i livet mitt, fra jeg
fikk diagnosen og var i full jobb, til
jeg var ute av arbeidslivet, sier Anne
Britt Stapelfeldt.
Boken inneholder en del faktastoff om sykdommen, samt råd om
hvordan en kan takle hverdagsproblemene som etter hvert dukker opp.

Karsten Isachsen til aremark
Prest og foredragsholder Karsten Isachsen kommer til
Aremark menighetshus fredag 9. september med sin
tale: «Beskjeden som forandret alt».
Karsten Isachsen debuterte som forfatter i 1978
med boka «Gjester som ikke vil gå». Siden har han
gitt ut 35 bøker i Norge, Sverige, Danmark og Finland,
med et samlet opplag på over en halv million.
De siste 25 årene har Karsten vært mye på ferde
i norsk næringsliv, men samtidig har han holdt
nesten like mange taler og prekener ved kirkelige
arrangementer.

Kirkens prekestol. – Jeg kjenner stor glede ved å ha kirkens prekestol som
min sentrale arbeidsplass. Det har vært noen spennende år med forelesninger
for næringslivet om kommunikasjon og konﬂiktløsning, og min yrkeserfaring som
prest har alltid skint igjennom. Men det er kirkens prekestol som står mitt hjerte
nærmest. Her kan jeg tale om alle menneskelivets sider, med hovedvekt på den
åndelige dimensjonen, sier han.
Karsten Isachsens filosofi er at humor åpner mer enn latterdøra: «Den som får
mennesker til å le, får også mennesker til å lytte».

Bokkafé. Etter foredraget blir det bokkafé med kaffe og noe å bite i. Isachsen
har med seg sine fem siste bestselgere, til hyggelige priser.
Arrangementet har fri entrè, men det tas opp kollekt til inntekt
for menighetshuset.

Prest og foredragsholder
Karsten Isachsen kommer til
aremark menighetshus med
sin tale: «Beskjeden som
forandret alt». Fri entré.
Arrangør er Husets Venner.
lØrDag 10.

Rømskog barne- og ungdomsfestival på Kurøen. «Sjefen over
alle sjefer» Asgeir Borgemoen
er konferansier. Fritidsklubben
arrangerer, i samarbeid med lag
og foreninger.

freDag 23.

Basarjentene holder sin store
høstbasar på Furulund
kl. 18. Det blir barnebord
og voksenbord og mye annet
fint. Inntektene går til Aremark
Idrettsforening.
lØrDag 24.

Høstløp i Brekka. NMK Aremark
arrangerer.
sØnDag 25.

Fotball 2. divisjon kvinner:
Rødenes-Rapid Athene, Krone
stadion kl. 16.
ManDag 26.

Furulund kl. 19: Aremark
Bygdekvinnelag inviterer til
«Moro med garn og pinner»
v/Hilde Back fra Coccinell.
TirsDag 27.

Bygdekinoen på Furulund viser
kl. 18 «Smurfene 3D» og kl. 20.
«Få meg på, for faen».
Stemningen turlag i Rømskog
sesongåpner med tur fra
kommunehuset kl. 18.30.
onsDag 28.

aremark Frivilligsentral
arrangerer seniorsurf
i samarbeid med skolen. Her
kan voksne få hjelp av de unge
til bruk av data og internett.
Rømskog-pensjonistene møtes
til hyggelig samvær på Elvira’s
Café kl. 11.

sØnDag 11.

Kommune- og fylkestingsvalg.

Bygdekinoen i Marker rådhus
viser kl. 18 «Smurfene 3D» og
kl. 20. «Få meg på, for faen».

Flyktningemarsjen arrangeres
for 30. gang. Start og målgang
ved Skogstad i Rødenes. Påmelding fra kl. 09. Gudstjeneste ved
Riksrøys 35 kl. 12. Slusebrass
spiller. Arrangør er Rødenes IL.

sØnDag 2.

ManDag 12.

Klubbløp i Brekka. Arrangør
er NMK Aremark.

okToBer

Kommune- og fylkestingsvalg.
freDag 16.

Bygdekinoen i Rømskog Kulturhus viser kl. 18 «Smurfene 3D»
og kl. 20. «Få meg på, for faen».

Vellykket Bibelcamp
Årets sesong på Fangekasa i Aremark har vært meget vellykket, ifølge
leder for bibelcampen Odd Borgestrand. Et fullspekket program i hele
juli har sørget for godt besøk på den idylliske plassen ved Aremarksjøen.
– 25.000 mennesker har vært på bibelcamp i år. Bare Bibelsang
i Grenseland trakk rundt 13.000 publikummere. Vi har fått in cirka
300.000 kroner i gaver, og kiosken og kafeteriaen har omsatt for en
halv million kroner. Dermed får vi et pent overskudd, som går til vedlikehold på Fangekasa. Vi har fått bare positive tilbakemeldinger fra
besøkende. Fangekasa er med på å sette Aremark på kartet. Og særlig i
år, med både Stubbefolk og Gråtass, har det vært noe å gjøre i kommunen
for både store og små, oppsummerer en svært fornøyd Bibelcamp-leder.
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Økning i folketallet

folketallet synker

Befolkningsutviklingen i Aremark bekymrer. Det synker jevnt og
trutt. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det ved utgangen av
første halvår var 1.405 aremarkinger, en nedgang på 9 siden nyttår.

Trening i aremarkhallen

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at folketallet i Marker er i vekst.
1. juli i år var det 3.491 markinger, en økning på 15 siden nyttår.

Marker kommune

Søknader vedrørende treningstid i Aremarkhallen for høst 2011/
vinter 2012 sendes på e-post til post@aremark.kommune.no eller
til Kultur, næring og informasjon, Fosby, 1798 Aremark,
e-post rita.lindblad@aremark.kommune.no
Frist 15. september. Fordelingen vil skje i starten av oktober.

Postboks 114, 1871 Ørje
Besøksadresse: Storgt. 60, 1870 Ørje
Telefon: 69 81 05 00
E-post: post@marker.kommune.no
Web: www.marker.kommune.no
Åpningstid: 07.30–15.30 mandag-fredag.

svømmebassenget på furulund

Bibliotekets åpningstid:

Svømmebassenget er åpent for publikum fra tirsdag 6. september
2011.

Tirsdag 10-19, torsdag 10-19, lørdag 10-13

Familier
Tirsdag kl. 17–21
Torsdag kl. 17–19
Lørdag kl. 10–14
Kvinner
Onsdag kl. 17–19
Torsdag kl. 19–21

Marker folkebad

Valg 2011

Badet åpner igjen 13. september.
Ekstra oppvarmet vann
på lørdager åpner 17. september.

Forhåndsstemmegivning på
Marker bibliotek. Mer info om
åpningstider på kommunens
hjemmeside.

kommunale møter i september:
Oppvekst og omsorgsutvalget: 13. september.
Plan og miljøutvalget: 13. september.
Formannskapsmøte: 15. september.
Kommunestyremøte: 27. september.

Menn
Onsdag kl. 19–21

Biblioteket

informasjon

Mandag 17–20
Tirsdag stengt
Onsdag 10–13
Torsdag 12–18
Fredag 10–13
Lørdag stengt

Se kommunens hjemmeside; www.marker.kommune.no for mer
info om åpningstider og søknadsfrister.

Bygdekino på furulund
Tirsdag 27. september kl. 18 vises «Smurfene».
Kl. 20 vises «Få meg på, for faen».
Mer info: http://www.filmweb.no/bygdekinoen/template/ShowCinema.jsp?theaterID=16

TØMRERFIRMAET

Brødrene Nordgaard
Bjørkebekk, 1798 Aremark

strømsfoss mølle
Bente Emelie Vinje stiller ut sine fargerike myldrebilder i Strømsfoss
mølle hver fredag, lørdag og søndag frem til 25. september.
Åpningstider kl. 12 til 17.

- for barn i akuttsituasjoner

telefon: 91 38 92 93
Åpningstid:
Hverdager kl. 16–08.
Helger og høytider:
Hele døgnet

Informasjon fra Rømskog kommune

flytte til rømskog?

Vurderer du å ﬂytte til Rømskog, Østfolds perle? Gå inn på
kommunens hjemmeside www.romskog.no. Der finner du en
egen side med masse nyttig informasjon.

Vi utfører alt innen

• Nybygg
• Rehabilitering
av hus og hytter
• Murerarbeid
• Støping

folketallet øker
Ved utgangen av første halvår i år var folketallet i Rømskog 685.
Det er en økning på sju personer siden nyttår. Tallene er nylig
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

Frode Nordgaard
Tel. 48 18 59 24

Lars-Erik Nordgaard
Tel. 93 25 48 19

SISTE
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Sommer på Bøensæter
På Bøensæter i Aremark finnes det fortsatt gammelt kulturlandskap. I motsetning til dagens konvensjonelle landbruk, er
det rom for et mangfold av blomster og gressorter som utfolder
seg i frodige enger rundt husmannsplassen. Enga i full blomst
er et vakkert skue. En liten spasertur i naturen gir store og små
opplevelser, for den med øye for slike detaljer. Her en sommerfugl av arten Vanessa Atalanta, fotografert på Bøensæter.

Siri M. Dalnoki

Neste
avis

Neste utgave av Avisa Grenseland
kommer ut 29. september og blir
distribuert i Aremark, Marker
og Rømskog, samt til utenbygds
abonnenter. Avisa Grenseland vil
også være tilgjengelig i de lokale
dagligvareforretningene,

bensinstasjonene, Marker Sparebank,
Bakergaarden, Solstrand Terrasse,
Furulund 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

