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Hos oss finner du lokalkunnskapen og servicen!

30 centimeter med nysnø lavet ned over Rakkestad i
løpet av natt til torsdag, og kommunen stilte mannssterke på brøyting. Nå frykter de at det spøker for
veivedlikeholdet resten av året, dersom snømengdene
fortsetter. Noe de vil gjøre skal vi tro meteorologene.

Side 6 og 7
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Megler MNEF
tlf. 69 22 73 03
Mobil 92 02 26 84
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Vi gir deg en GRATIS og
uforpliktende verdivurdering
av boligen din

Smir ”nye” Rakkestad
I går startet Rakkestad kommune prosessen med plansmie. Cirka 80
deltakere var på
plass for å utvikle
Rakkestad sentrum.
Blant ønskene som
kom fram var et
sentrum uten tungtrafikk og et levende
og pent gatemiljø.
Bjørn Glosli, PålSimen Stemmedalen, Krisitine Andreassen og Cicilie
Bjørnstad viste stort
engasjement i
gruppearbeidet.
Side 4 og 5

FREDAG-LØRDAGSTILBUD

Ukens Go’helg-produkt

Schou vifteovn 1000/2000 W

fredag og lørdag
fre

2 varmeinnstillinger - Før 299.-

Sang med de
minste
Sogneprest Maria Lersch
og søndagsskolelærer Lill
Kristine Thune inviterer
bygdas yngste innbyggere
til sang og moro.

149

14

90

SLITU 8-20 - Lørdag 8-18

pr. pakke

Fersk ytrefilet av svin

NÅ

GRATIS PARKERING • KAFETERIA

Siste side

elg-pris
Fast Go’h

160 g pr. kg 93,13

Gj ld såå llangt beholdningen
Gjelder
b h ld i
rekker.
kkk
Kun til private husholdninger.
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Pangstart f
Bredt engasjement for å utvikle Ra
Rakkestad kommune fikk stor
respons på sin start på plansmie-prosessen. Flere enn 80
personer møtte til idédugnad i
kulturhuset i går.
Av Elin Marie Rud

FÅR DET IKKE TIL: Bøndene klarer ikke å øke avlingene, og ekspertene mener det skyldes flere faktorer.

Norske kornavlinger har stagnert
Nye kornsorter gjør det
mulig å øke avlingene,
men bøndene får det
ikke helt til i praksis.
Arealene må økes hvis kornproduksjonen skal opp.
Det melder Bondebladet. De
skriver videre at Planteforedlingen har gitt resultater over
år.
– Sortsforsøkene er tydelige
på at potensialet er der. Forsøksteknikken har vært relativt lik
over en lang periode, og de nye
sortene presterer tydelig bedre
enn de gamle, sier forsker hos
Bioforsk Øst Bernt Hoel til tidsskriftet.
Likevel har de norske kornavlingene stagnert. Bøndene

greier ikke å øke avlingene tilsvarende. Grunnene til dette
kan være mange. Hoel mener en
rekke faktorer spiller inn, men
fellesnevneren er stort sett et behov for bedre agronomi. Manglende grøfting og økende
jordpakking er en side av saken.
Det kalkes også mindre enn tidligere. Redusert jordarbeiding
kan være en annen faktor.
– Erosjonsutsatte arealer bør
absolutt ikke høstpløyes, men
der erosjon ikke er noe problem
må vi huske at høstpløying er effektivt for å sanere sjukdom og
ugras. Man kommer raskt opp i
dilemmaer, det er viktig å
nyansere, sier Hoel, og nevner
også ensidighet i kornproduksjonen som en faktor.

– Færre arbeidstakere må bli uføre
Marsjen ut av arbeidslivet må bremses så
raskt som mulig. Hvis
ikke trues selve velferdsmodellen vår, mener
NHO.
I Rakkestad har vi en stor
andel med yngre uføre mellom
18 og 49 år, der 5,7 prosent i
denne aldersgruppen er uføretrygdet. Selv om dette ikke er
like utslagsgivende i resten av
landet, synes NHO det er bekymringsfullt at så mange unge
faller utenfor arbeidsmarkedet.
– Stadig flere unge går over på
trygdeordninger og det er alvorlig. I dag er det 27 000
under 30 år som er på arbeidsavklaringspenger. I verste fall
kan de være ute av arbeidslivet
i 40 år. Ender alle på
permanent trygd, betyr det en
million tapte årsverk, sier Kristin Skogen Lund, president i
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til Newswire.

Regnestykket går ikke opp
– Eldrebølgen, trygdebølgen og
migrasjonsbølgen innebærer at
velferdsordningene våre ikke lar
seg finansiere i fremtiden uten at
langt flere kommer i arbeid.
Regnestykket går ikke opp, sier
Skogen Lund.
NHO avholder sin store årskonferanse i Oslo denne uken
og presenterte mandag tall og
prognoser om arbeidsdeltakelse,

befolkningssammensetning og
trygdeytelser.
Utfordringene
dette innebærer blir hovedtema
på konferansen, som er kalt
Velferdsfellen.
– For en person med forsørgelsesbyrde kan trygdeytelsene gi
inntekter på nivå med en vanlig
lønnet jobb. For noen vil det
ikke lønne seg å jobbe, eller
gevinsten blir svært liten. Det
bidrar til at mange trekkes ut av
arbeidsmarkedet, sier Skogen
Lund.

Unge på trygd
Andelen utenfor arbeidslivet har
vært sterkt økende de senere
årene. Dette skjer samtidig som
befolkningen endrer seg raskt,
med høy aldring og høy innvandring.
– I Norge regner vi med at
gruppen over 67 år vil mer enn
dobles fram mot 2060. Antall
gamle over 80 år vil tredobles i
samme periode. Forholdstallet
vil endres fra fem yrkesaktive
per pensjonist til 2,5 i 2060, sier
hun.
Høy innvandring kan slå både
positivt og negativt ut, ifølge
NHO-presidenten.
– Innvandrerbefolkningen vil
trolig dobles og passere en
million i 2027. Med en slik
vekst er innvandrernes tilpasning til yrkeslivet avgjørende
for velferden. I dag ligger yrkesdeltakelsen betydelig lavere
enn gjennomsnittet, mens
bruken av trygdeordninger er
stor, sier Kristin Skogen Lund.

Problemstillingene har vi hørt
før. Det samme med hindringene for at sentrum skal utvikles. Det nye er at det skal
vedtas en sentrumsplan med forankring i folket. Rundt 100
personer med ulik bakgrunn var
invitert. 80 personer møtte til
idédugnad.
– Rakkestad kommune åpner
for dialog. Det har jeg aldri opplevd før. Nå må vi vise vår besøkelsestid, hvis ikke har vi ikke
lov til å klage etterpå, sier Aage
Solbrekke.

Noe annerledes
Solbrekke er ikke i tvil om at
Rakkestad sentrum kan ha en
lys framtid, men da må aktørene
spille på de kvalitetene som
stedet innehar. Og noe må skje.
Nå.
– Nå er tiden inne for å ta et
ordentlig spenntak. Bare se hva
vi fikk til med julemarkedet.
Men det er ikke det eneste.
Rakkestad skal ikke bli noe nytt
kjøpesenter. Vi skal tilby noe
som folk liker, og noe som er
annerledes, fortsetter han. Solbrekke legger vekt på at tungtrafikken må ut av sentrum, og
gruppa hans skisserte en løsning
der trafikken ledes fra rundkjøringen opp Johs. C. Liens
gate og om Lienskrysset.
Også Laila Harlem er aktiv i
gruppearbeidet, men innser at
oppgaven er vanskelig.
– Jeg ønsker at Rakkestad
sentrum skal bli et levende og
pent sentrum igjen. Vi må støtte
opp om handelsnæringen, og
handle i hjembygda, appellerer
hun.

Trivsel i landsbyen
Gruppene fikk inspirasjon til
arbeidet fra tre innledere etter at
ordfører Peder Harlem ønsket
velkommen.
– Jeg kan allerede love dere at
denne tiden som dere bruker
her, er ikke bortkastet, sa han.
Plansmia ble ledet av Marit
Røttingsnes Westlie fra Navet
næringshage. Hun ga ordet til
arkitekt Arne Sødal, som la fram
prinsipper for både plansmieprosess og sentrumsutforming.
– Min erfaring er at man ikke
skal finne opp hjulet på nytt hver
gang, minte han på. Sødal mener
at arkitekter må tilpasse seg
stedets kvaliteter og begrensninger, og det som folk ønsker.
– Det er ikke arkitekturen
som er det viktige, men
prinsippet for hvordan man
bygger ut, fortsatte Sødal og
understrekte behovet for å skape
et funksjonelt og økonomisk
miljø som samtidig er positivt
for mennesker.

Gjennomføring
Oddvar Olsen dro historikken
inn i prosessen. Han anskueliggjorde hvor vanskelig en slik
prosess kan være, og hadde

ALTERNATIV RUTE: Aage Solbrekke, Anne Grethe Lilletorp Hansen, Dagf
mange eksempler fra sin tid i
kommunestyret.
– Da kommunen la ut 33
tomter på Gudim, var noen
skeptiske. De mente at man
kom til å brenne inne med
dem, fortalte Olsen. Samtidig
tror han at dagens beslutningstakere står bedre rustet enn
kommunen gjorde for 40-50 år
siden, fordi kommunen har en
sterkere administrasjon til å
gjennomføre tiltakene i dag.
Men det er også helt avgjørende, ifølge Olsen.
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for plansmia

kkestad sentrum til en attraktiv landsby

5 på plansmie
1. Har du et viktig prinsipp for utvikling
av Rakkestad sentrum?
2. Noe konkret som bør forandres på?
Øystein Kjøll
(47),
selvstendig
næringsdrivende, bor
på Førrisdahl
gamle skole.
1.Vi må bygge
videre på det
beste vi har:
Det
vil
si
landsbyprinsippet
med små og
tette enheter.
Viktig å beholde grønne lunger og naturområder rundt oss.
2. Det er potensiale for å gjøre noe med
de gamle lokalene på Isen. Jeg har også
savnet små møteplasser utendørs. Ta for
eksempel julemarkedet: Der fikk vi til
noe med særpreg for Rakkestad, vi har
disse aktivitetene i bygda, vi flyttet dem
bare inn i sentrum. Rakkestad kan trekke
folk fra Oslo og andre steder hvis vi gjør
ting riktig.
Inger
Haugaard (55),
Rakkestad
bygdekvinnelag,
bor
på
Haugaard.
1.
Helhetlig
tankegang,
trivelig miljø,
grønne lunger
og et sted som
gir et koselig
inntrykk.
2. Eksteriøret på noen av sentrumsgårdene. Og mer beplantning.
Cicilie Bjørnstad Gabestad
(37), ansatt i
barnehage, bor
i
Strømfossveien.
1.
Et
mer
levende
sentrum, mer
sammenheng,
harmoni
og
trygghet.
Sentrum skal
være slik at
folk har lyst til
å være her.
2. Dempe støyen i gata uten at trafikken
forsvinner. Vi skal skape en handlegate
med mennesker i stedet for biler.

finn Søtorp og Harald Martin Schie skisserte for omkjøring for tungtrafikken.

Landsbyen skal være full av spennende synsinntrykk
Vinduene til Netto Maling er et positivt tilskudd for Rakkestad
sentrum.
Det sa landskapsarkitekt Nils
Skaarer under plansmia. Han
snakket om hvordan man kan
få landsbyen til å blomstre, slik

FIKK ROS: Denne fasaden ble
forbedret etter at vinduene fikk
utstillinger.

at den kan virke som en
magnet på folk.
– Vi må planlegge for
mennesker, minte han på.
For 20 år siden fikk Rakkestad
sin miljøgate.
– Kanskje det er på tide å
tenke trinn II. La gata være enveiskjørt, og så kan det andre
feltet være sykkelbane og plass
for
fortausrestauranter,
sa
Skaarer og presiserte at det kun
var et forslag. Han mener at
Rakkestad må etterstrebe å
være en landsby i øyehøyde.

Når vi er ute og går, bør vi få et
nytt synsinntrykk for hvert 5.
sekund. Han trakk fram fasaden
til Netto Maling som et eksempel. For et år siden holdt
Coop til i bygningen. Den
gangen var vinduene mot
Storgata tettet og ga ikke noen
opplevelse for forbipasserende.
Nå har Netto Maling laget en
utstilling i hvert vindu, som
Skaarer ga honnør for.
– Rakkestad bør være svaret
på den sørfranske småbyen Aixen-Provence, avsluttet Skaarer.

Aage Solbrekke
(53), kremmer,
bor
i
Haldenveien
1. Vi må skape
en helhet, få
tungtrafikken
ut av sentrum,
og få trivsel.
2. Vi bør utvikle hele
Isen- og
Heierområdet
til forretningsog boligformål. Virksomheten på Stortorget bør
flyttes dit. Vi må ha aktiviteter i
sentrum, og gårdeiere og forretningsdrivende må være med og bidra.
Pål-Simen
Stemmedalen
(32),
forretningsdrivende,
Holøsåsen.
1.Vi trenger en
god,
tilgjengelig
og
hyggelig handlegate.
2. Myhrvolds
plass bør bli
parkeringsplass.

