STØRST I INNLANDET
ET AV HOVEDPROBLEMENE med
nedbyggingen av Mo gård er at
kulturlandskapet, det vil si siste rest av
utmark, og potetbua bak fjøset går fløyten.
DEBATT side 24 – Signert Cæcilie Stang
Følg nyhetene vid
videre
dere på h-a.no
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Importvern på kjøtt og
ost kan gi DYRERE MAT

18 TO KARRIERER

– Det vil sannsynligvis bidra til økt grensehandel, men over tid vil
importvernet redde mange norske arbeidsplasser, mener fylkesleder Einar Myki i Hedmark Bondelag.
NYHETER side 5

SPORT: Linn-Marie Birkeland
nd
og håndballjentene satser på
å
én karriere på banen. Og én
utenfor.
FOTO: KAI KRISTIANSEN
ISTIANSEN

Frykter
et dødt
Sjusjøen
BEKYMRET: Leder for Sjusjøen Vel, Bjørn Egil Skar, frykter for framtida til Sjusjøen sentrum.

FOTO: UNNI KRISTIANSEN

■ Sjusjøen vel er livredd for at planene om en fjellby ved Natrudstilen skal gjøre Sjusjøen
sentrum til en spøkelsesby. Velforeningen har tatt part med handelsplanene til Brøttum
almenning og Pihl AS.
NYHETER side 10 og 11
■ HAMAR

Kartlegger
energibruken

Hamar-elever blir
forskere og skal finne
ut hvor varmt det er i
norske hjem og hvem
som styrer energibruken hjemme.

■ KULTUR
UR

Lutefiskfest
En lutefiskfestival kan bli
høstens nyskapning i
Hamar.
KULTUR side 59

FOTO: JENS ERIK JENSRUD

NYHETER side 7

■ STANGE

Savner utsikt
– Mer skog bør hogges
langs E6 for å gi bedre utsikt,
mener Einar Busterud.
NYHETER side 2 og 3

FOTO: JENS ERIK JENSRUD

10

H A O N S DAG 1 9 . S E PT E M B E R 2 01 2

RINGSAKER
HAR DET
SKJEDD
NOE DER
DU BOR?

John Arne
Holmlund

Jo Kjetil
Unni
Heggelund Kristiansen

jho@h-a.no

jhe@h-a.no

976 29 708

976 53 980

922 06 646
ukr@h-a.no

ringsaker@h-a.no
Telefon 02318

■ MOELV

Vil ikke gå
på toalettet

TOALETTKRØLL: Skarpsno
skole i Moelv.
Elever vegrer seg for å gå på
toalettene på Skarpsno skole
i Moelv.
FAU har bedt Ringsaker kommune utbedre forholdene.
– De dårlige toalettfasilitetene skaper mistrivsel og uro
blant elevene, og det er så ille at
mange elever vegrer seg for å
benytte toalettene, skriver FAUleder Monica Knapkøien i en epost til kommunen.
FAU mener det er uaktuelt å
vente på ny skole før toalettene
blir utbedret.
Bygg- og eiendomssjef Kjetil
Wold Henriksen jobber med å
utbedre toalettene.
– Men det finnes per dags
dato ikke penger til dette, sier
Wold Henriksen.

■ MOELV

Ga bort
10.000 kr

GAVE: Kari Waarnar (fra venstre), Marianne Ihle og Anne
Brodalen.
Sanitetskvinnene i Moelv mener Ringsaker kommune må
beholde ungdomskontakten.
Ungdomskontakten kan bli nedlagt fordi Ringsaker kommune
skal spare 35 millioner kroner
neste år.
Det vil ikke Ring og Moelv Sanitetsforening.
– Dette er et meget godt preventivt tiltak, som kommunen
fortsatt bør satse på, mener sanitetskvinnene.
Mandag ga foreningen en
gave på 10.000 kroner til ungdomskontakten fordi de altså
mener tiltaket et svært viktig.
I dag er det 119 Ringsakerungdommer som har fått tilbud
og benytter seg av ungdomskontakten.

■ HAMAR

■ MOELV

Ville «knuse trynet» til politimann

Hærverk på
ny stasjon

En mann i 20-årene fra Ringsaker
er dømt til 60 dagers fengsel og
20.000 kroner i bot etter å ha truet
tre politimenn i Hamar.

Pøbler har i ly av natten griset til
den nye heisen i undergangen på
Moelv stasjon.
Det bekrefter sikkerhetsvakt Terje
Skogsrud i Mesta. Anleggsområdet
på Moelv stasjon er stengt. Likevel
har uvedkommende tatt seg inn.
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HÆRVERK: Sikkerhetssjef Terje Skogsrud ved undergangen på Moelv stasjon.

I januar ble mannen pågrepet av politiet på grunn av en ordensforstyrrelse i Hamar sentrum. Mannen satte seg kraftig til motverge, og truet
med å oppsøke de tre politimenne-

ne på deres private bostedsadresser og brekke armene deres. Han
uttalte også at han skulle «knuse
skallen» til en av politimennene, og
sparke i hjel en annen.
Da den pågrepne mannen satt
i politibilen på veg inn til arresten,
ønsket han å vite om en av politibetjentene hadde barn. I så fall ville han
«lage et helvete dersom de barket

sammen». Han uttalte også at han
ville «knuse trynet» til politibetjenten.
Mannen er også tatt for fyllekjøring. Våren 2011 ble han stanset i
Ringsaker med en promille på 1,82.
Mandag ble mannen dømt til 60
dagers ubetinget fengsel og en bot
på 20.000 kroner for truslene og
fyllekjøringen.

SJU SJØ EN-UT VIK LING: FULL KRIG OM FLERE HAN DELSSENTER

Frykter for sp økelsesby
Sjusjøen vel frykter
at «krigen om
Sjusjøen» kan føre
til en spøkelsesby.
■ SJU SJØ EN

Ringsaker-rådmann Jørn Strand vil
tillate en ny praksis i fjellet: Hytter
med egen kjeller.

■ SJUSJØEN
Jo Kjetil Heggelund

Kristin Dille og Per Morten Torvildsen har søkt om tillatelse til å
bygge ei hytte på 172 kvadratmeter i Øvre Vardeveg på Sjusjøen.
Hytta vil få en kjeller på hele 47
kvadratmeter. Kjelleren vil også
ha en takhøyde på 2,25 meter.
Dille og Torvildsen presiserer i
søknaden, som behandles i planutvalget onsdag, at kjelleren kun
skal være lagringsplass.

976 53 980 / jhe@h-a.no

Planene til Ringsaker almenning
om en fjellby ved porten til Natrudstilen skaper harme, irritasjon og sinne i Sjusjøen vel.
– Vi er for utvikling av Sjusjøen
sentrum. Det verste som kan skje
er at Sjusjøen blir en tom og forlatt
spøkelsesby, sier leder Bjørn Egil
Skar i Sjusjøen vel.

«I en del sammenhenger kan
det være fornuftig at slikt areal
etableres i kjeller framfor i mindre bygg på fritidseiendommen»,
mener rådmann Jørn Strand.
Strand ber derfor politikerne si
ja.
«Å tillate kjeller i saker hvor det
ligger til rette for det vil kunne
være med å utvikle området i en
positiv retning», skriver Strand i
saksframlegget.
Kjelleren vil altså medføre at
hytta blir hele 47 kvadratmeter
større enn det som er tillatt i
Ringsakfjellet.
Verken naboer eller grunneier
Pihl AS har motsatt seg byggeprosjektet fordi kjelleren vil ligge
nede i terrenget.

Bestill huskatalog
og se flotte
interiørvideoer på

FLYT TES FRA GRAATEN
Sjusjøen vel har i likhet med Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen vel stilt
seg bak planene til Brøttum almenning, Sjusjøen Utvikling AS
og Pihl AS om et nytt handelssenter ved Nordsetervegen.
– Det vil styrke Sjusjøen sentrum, sier Skar.
Som HA har skrevet tidligere i
høst jobbes det med å flytte dagligvareforretningen fra Graaten
seter til avkjøringen mot Nordsetervegen.
Samtidig jobber Ringsaker almenning med planer om en handelspark et par kilometer lenger
sør.

HEV DER AVSPO RING
Mathias Neraasen i Ringsaker almenning mener det hele er en avsporing av debatten.
– Vi trenger næringsareal til
egen virksomhet. Det er det primære med våre planer for næringsområdet ved avkjøringen til
Natrudstilen, sier Neraasen.
Samtidig utelukker han ikke
etablering av en dagligvareforretning.

Åpner for ny praksis
– hytte med kjeller

976 53 980 / jhe@h-a.no

Jo Kjetil Hegge lund

FACEBOOK-AKSJON
Frykten for at Sjusjøen sentrum
vil bli flyttet har fått en rekke personer til å engasjere seg på Facebook.
Hjemmesiden «Nei til flytting
av Sjusjøen sentrum» har 427
støttespillere. De siste ukene har
den hatt over 20.000 lesere. Tallene viser at leserne er fordelt
over hele østlandsområdet.
– Det er imponerende tall, og
det viser at dette engasjerer svært
mange, sier initiativtaker og hytteeier på Elgåsen, Erik Hell.

ILLUSTRASJONSFOTO: HANNE MAREN TORPEN HOKSTAD

www.nordbohus.no

LIVLIG SENTRUM: Leder for Sjusjøen vel, Bjørn Egil Skar, forteller at velforeningen er livredd for at Sjusjøen sentrum skal
Sjusjøen.
– Vi har fått forespørsel fra en
aktør om etablering, sier Neraasen.

FOTO: UNNI KRISTIANSEN

Forblir i turistsatsing
Sjusjøen vel vil ikke bryte ut av
Destinasjon Sjusjøen selv om velets kontrollkomité mener det.

MOT STRI DEN DE SYN
Samtidig påpeker han Sjusjøen
vel og Elgåsen, Kuåsen og Aksjøen
vel stilt seg positive til næringsutvikling knyttet til Natrudstilen
ved infosenteret.
Bjørn Egil Skar i Sjusjøen vel
bekrefter det.
– Vi er positiv til næringsutvikling, men det er noe annet enn
butikk og andre forretninger, sier
Skar.

Se også DE BATT SIDE 26.

bli flyttet lenger sør ved avkjøringen til Natrudstilen. Uten aktivitet i sentrum frykter de at det skal bli en spøkelsesby av

■ SJUSJØEN

ULIK SATSING: Mathias Neraasen (i midten) tror på en ny fjellby. Per Fineid
ARKIVFOTO
(til venstre) og Jan Tore Hemma vil utvikle sentrum.

Uenigheten kom til syne på årsmøtet i sommer. Kontrollkomiteen stilte flere spørsmål om Sjusjøen vels engasjement: «Etter
komiteens oppfatning vil Velet bli
bundet av de vedtak selskapet
fatter, selv om disse ikke skulle
være i samsvar med interessene
til flertallet av medlemmene i Velet».

Ifølge hjemmesiden til Sjusjøen
vel ble bekymringen støttet av
flere medlemmer. Det ble imidlertid ikke reist forslag om å gå ut
av turistsatsingen.
– Vi kommer ikke til å bryte
med Destinasjon Sjusjøen, sier leder Bjørn Egil Skar.
Han understreker at velforeningen vil være med å påvirke utviklingen.
– Vi ønsker ikke å sitte på gjerdet. Vi ønsker å bli hørt av alle til
beste for Sjusjøen, og da må vi
være med der vi kan påvirke, sier
Skar.

FAKTA

Sjusjøen
■ Sjusjøens historie strekker
seg tilbake til siste halvpart av
1600-tallet da de første setrene
begynte å utvikle seg. I dag
har destinasjonen rundt 1.000
kommersielle senger og rundt
3.000 hytter.
■ Grunneiere på Sjusjøen er
Brøttum almenning, Pihl AS og
Ringsaker almenning,
■ Handelsvirksomheten er i
stor grad knyttet til området på
Graaten i sentrum, hvor det er
dagligvareforretning, restaurant og sportsbutikk.

KARAT

TEKNISK GODKJENT AV SINTEF
Nordbohus byggesystem med tilhørende sjekklister
og styringssystem har produktdokumentasjon
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