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Smale byalleer, spontan
parkering og skole -
område i vest. Her er
arkitektenes visjoner for
Ask.

Øyvind Bosnes Engen
oyvind.bosnes.engen@rb.no

■ ASK
Mandag og tirsdag holdt Gjer-
drum kommune folkemøte og
workshop der nærmere 100 fram-
møtte diskuterte Gjerdrums
framtidige utvikling. Ut fra disse
innspillene har arkitektene i Sel-
berg Arkitekter AS og Tegn³ til-
brakt de siste to dagene med å ut-
vikle et forslag om hvordan byg-
da skal se ut i framtida.

– Ett budskap har vært
gjennomgående, og det er at man
vil ikke at Ask skal være som for
eksempel Lørenskog, Nannestad
eller Kløfta. Befolkningen ønsker
seg en egenart, og vil at Ask skal
være noe annet og bedre enn dis-
se stedene, sier Knut Selberg.

Farten skal ned
Et viktig hensyn har vært å finne
løsninger som bidrar til å sette
ned farten på trafikken langs fyl-
kesvei 120.

– Trær og langsgående parke-
ring gjør gata trangere, og det vil
få ned farten. I et velfungerende
tettsted er den reelle hastigheten
kanskje helt nede i 25 kilometer i
timen. Dette vil gjøre det mye let-
tere å krysse gatene

Han mener dessuten at mulig-
heten for å parkere langs veien vil
gjøre det mer fristende å parkere
spontant. Dette vil føre til at flere
velger å stoppe i Ask for å handle.

En eventuell omkjøringsvei for
fylkesvei 120 bør dessuten legges

nærmere sentrum enn det som er
foreslått i den nåværende kom-
muneplanen.

– Da danner den en grense for
sentrumsvekst ut mot landbruks-
områdene i øst, sier Selberg.

Han mener Ask ikke trenger
noen omkjøringsvei på kort sikt,
men at det kan være aktuelt om
20 til 30 år.

Det har lenge vært diskutert å
flytte Gjerdrum barneskole. Iføl-
ge arkitektenes forslag bør den
ligge nordvest i bygda, bortenfor
Gjerdrum ungdomsskole. Selberg
mener det er flere fordeler ved å
la de to skolene ligge side om side.

Vil flytte skolen vestover
– Det blir lettere å få til logistik-
ken rundt henting og levering av
barn enn det er i dag. Elevene på
barneskolen kan bruke idretts-
områdene uten å måtte krysse
veien, og skolene kan dele på
svømmehaller og lignende.

Området skolen ligger på i dag,
foreslås solgt til boligutbyggere.
Flytting av skolen kan utløse 450
boenheter i Ask sentrum.

Videre foreslår arkitektene at

sentrumsutviklingen på lang sikt
skjer i retning nordvest. På denne
måten kan Ask sentrum vokse
sammen med boligområdene
Grønlund og Bekkeberga.

I kveld presenteres arkitek-
tenes endelige forslag i et åpent
folkemøte på Herredshuset. Dette
markerer avslutningen på kom-
munens ukelange plansmie.

VISJONEN: Slik så arkitektenes foreløpige plan ut klokken 13:00 i går. De røde s
Et større idrettsareal vest for sentrum skal gi bedre adgang til friluftsområdene 

MANNEN MED PLANEN: Knut Selberg presenterte i går arkitek-
tenes foreløpige plan på herredshuset i Gjerdrum.

ALLEER: Trang kjørebane flankert av trær skal få ned farta.

Slik kan Ask bli i fr

Caroline Bjerkland
cabj@rb.no 63 97 96 05

■ RÅHOLT: Romerikes Blad har ved
flere anledninger skrevet om fri-
luftsgruppa ved Råholt ungdoms-
skole. Mats Langstrand begynte
som lærer ved Råholt ungdomssko-
le i 2006. Sammen med en kollega
fikk han ansvaret for en gruppe ele-
ver som ikke hadde funnet seg til
rette i klasserommet. Langstrand
fikk ideen om å ta med elevene ut i
naturen noen timer i uka. Siden den
tid har friluftsgruppa vært på flere
ekspedisjoner, blant annet to turer
til Haugastøl med overnatting i iglo-
er og to sommerekspedisjoner hvor
de gikk fra Nord-Feiring til Råholt
på tre døgn. Nå skal gjengen ut på
tur igjen.

–Vi skal ut på vår årlige Expediti-

Ny tur for frilufOPPHØRS-
SALG

FRA 11. februar kl 10.00.
Brudekjoler, Gallakjoler
Mote til hverdag og fest

STR 42-56

STORE RABATTER - ALT SKAL UT!
Mandag - fredag 10-18, Lørdag 10-15
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on Winter Camp, forteller Lang-
strand.

– Disse ungdommene er ikke red-
de for å bryte personlige barrierer.
Gutta elsker friluftslivet, og får et
kick av det naturen har å tilby, sier
han.

Turen går denne gangen til Hau-
kelifjell.

– Det ligger cirka 1.100 meter over
havet. Her skal elevene sove i snøhu-
le og bare leve i takt med naturen på
snaufjellet.

Friluftsgruppa ønsker å dele sine
opplevelser med omverdenen. Lang-
strand forteller at man fra og med 14.
februar kan følge med på guttas
blogg.

– Den vil bli oppdater hver kveld
og har adressen http:/friluftsgrup-
pa.blogg.no, avslutter friluftslede-
ren.
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stjernene markerer overgangen fra landevei til bygate. Det røde feltet i nordvest er tiltenkt Gjerdrum barneskole.
for dem som bor i sentrum. BEGGE ILLUSTRASJONER: SELBERG ARKITEKTER AS/TEGN³
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cabj@rb.no 63 97 96 05

■ NANNESTAD: Leder i Nanne-
stad Høyre, Christian Bendz,
har gitt sine partikolleger be-
skjed om at han ikke stiller til
gjenvalg på årsmøtet 17. febru-
ar.

– Jeg trekker meg som parti-
ets ordførerkandidat for kom-
munestyreperioden 2011 til
2015, sier Bendz i en presse-
melding. Han legger til at det
ikke ligger noe dramatisk bak
beslutningen.

– Dette handler om et vei-
valg mellom politikk og jobb-
karriere, sier han.

1. januar fikk Christian
Bendz en ledende stilling i sik-
kerhetsselskapet Nokas As.

– Jeg har fått en mulighet
som jeg ikke ønsker å gi ifra
meg, og politisk engasjement
kan nå stoppe den muligheten
jeg har fått jobbmessig.

Bendz sier hans verv i Nan-
nestad Høyre ikke lar seg
kombinere med den nye stil-
lingen.

– Men dette er på ingen måte
kritisk for Nannestad Høyre.
Der er det flere sterke krefter

som kan trekke løpet videre,
mener han.

Bendz opplyser at han blir
sittende som kommunestyre-
representant og gruppeleder
ut inneværende periode.

– Nå ser jeg fram til en god
intern prosess fram mot høs-
tens kommunestyrevalg, av-
slutter han.

Bendz ut av politikken

TREKKER SEG: Leder i Nanne-
stad Høyre, Christian Bendz, si-
er hans nye stilling i sikkerhets-
selskapet Nokas ikke lar seg
kombinere med politiske verv.

– Mangelfull beredskapsplan
NANNESTAD: I siste kommunestyremøte ble Høyres Christian Bendz
forslag om at rådmannen skal oppdatere kommunens beredskaps-
analyse og beredskapsplan enstemmig vedtatt. 

– Jeg har nå gått grundig igjennom kommunens beredskapsplan-
verk og ser at delplaner er mangelfulle og langt fra oppdaterte, sier
Bendz som finner det overraskende at prosjektet om en felles
brannordning på øvre allerede er i sluttforhandlingene uten at man
samtidig har sett på muligheten for å tenke to prosjekter samtidig.

ramtida

ftsgruppa

BLOGGER FRA
FJELLET: Lærer
Mats Langstrand
tar med seg en
gruppe elever fra
Råholt ungdoms-
skole på tur til
Haukelifjell. På
friluftsgruppas
blogg kan man
følge ferden.
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Historisk godt tilbud på

FORD FOCUS Titanium Sport

Leveres med følgende utstyr 
inkludert i prisen:

Full utvendig  stylingpakke med 17” 
aluminiumsfelger
Sony radio/CD med Bluetooth/stem-
mestyring og USB-inngang
Dekktrykksvarsler
Titanium-X pakke (delskinn, Bi-Xenon 
frontlykter og mørktonede vinduer 
bak)
Cruise control
Nøkkelfri adkomst og start
Oppvarmet frontrute
Elektriske vindusheiser foran og bak
Midtkonsoll med armlene
Automatisk klimaanlegg
Vindusviskere med regnsensor
Tåkelys foran

* Frakt- og leveringsomkostninger er inkludert. Årsavgift kommer i tillegg. CO2-utslipp ved kombinert kjøring 99-225 g/km. 
Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 0,38 - 0,94 l/mil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud.

www.sulland.no

Sulland Hamar AS
Disenstrandvegen 9

Hamar

Tlf: 62 53 89 99

Sulland Elverum AS
Svartbekkvegen 51,

Elverum

Tlf: 62 43 26 20

Sulland Kongsvinger  AS
Osloveien 105, 
Kongsvinger

Tlf: 62 82 13 00

Sulland Gardermoen AS
Energivegen 9, 

Jessheim
Tlf: 63 94 27 50

Sulland Bilsenter Lillehammer AS
Industrigata 26, 

Lillehammer
Tlf: 61 27 98 00

* Frakt- og leveringsomkostninger er inkludert. Årsavgift kommer i tillegg. CO2-utslipp ved kombinert kjøring 99-22
Drivstofforbruk ved kombinert kjøring 0,38 - 0,94 l/mil. Avbildet modell kan avvike fra annonsert tilbud.

5-dørs nå kun kr 244.900,-

Vi tilbyr nå toppmodellen Titanium Sport, en råtøff bil med full utvendig 
stylingpakke, et utstyrsnivå uten like, kjøreegenskaper det står respekt av, 
kombinert med lavt forbruk og CO2-utslipp.

Kultursjef i Nes fra april
NES: Lars Roald Johansen (41) (bildet) fra Bjørke-
langen blir kultursjef i Nes fra rundt 1. april. Den
nåværende enhetslederen for kultur i Aurskog-
Høland har takket ja til stillingen etter å ha blitt
vurdert som den beste av hele 27 søkere. Jan
Magne Hanstad, daglig leder ved Nes kulturhus,
var innstilt som nummer to.


