
Skal få drosje 
Det skal bli ulve-
drosje til skolebarn
innenfor ulvereviret
til Linnekleppen-
flokken. Det lovte
ordfører Peder
Harlem da han var i
møte med familier i
det berørte området. 

Politikerne i
formannskapet
sørget for å forsere
saken da de ba ord-
føreren sette i verk
tiltak straks.

Familien Eikrem, på
vegne av barna Karl
og Walter, har vært
frontfigurer i
kampen om drosje-
skyss.

Side 5 

Elsker å
underholde
Marin Beyer-Olsen er en
stigende stjerne i humor-
bransjen.

Side 14 og 15 

Knallvær på
utedagen
Tuva Kanutta Hansen, Ine
Johanne Dahlen Staås og
Olivia Linde Westad
Torper koste seg  da Os
skole arrangerte skøytedag
for de eldste elevene.

Bygdas store
skøyteløper
For 50 år siden stod Sigrid
Sundby på seierspallen da
Rakkestad arrangerte NM.
Det var bare starten.

Sentrum under lupen
En visjon om fremtidens Rakkestad skal skapes
av innbyggerne selv. Ordfører Harlem og arkitekt
Arne Sødal ønsker et engasjement fra innbygger-
ne som kan være med på å forme fremtiden.

Side 7

1110 år med
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Elsa Eng
Megler MNEF
tlf. 69 22 73 03
Mobil 92 02 26 84

Bent Cato Kirkeng
Eiendomsmegler MNEF
Salgsleder
tlf. 69 22 73 02
Mobil 99 72 70 69

Vi gir deg en GRATIS og 
uforpliktende verdivurdering
av boligen din

Hos oss finner du lokalkunnskapen og servicen!

Fast Go’helg-pris

1490
pr. pakke

l is

Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

Chilimarinert filetkotelett av svin
240 g pr. kg 62,08 

Gjelder så langt beholdningen rekker. 
Kun til private husholdninger.

To utenlandske biler kjørte så tungt lastet på veien ved
Førrisdahl og Schie slik at folk meldte fra til politiet. Politi
og tollvesen gikk til aksjon, og det viste seg at bilene
inneholdt store mengder øl, vodka og sigaretter. Totalt fire
polakker ble bøtelagt. 

Grendefolket fattet mistanke

Side 10 og 11

Side 13

Side 4



Vi trenger bare å
sette sammen en riktig
oppskrift, der det er
innbyggernes tanker og
idéer som er ingre-
diensene.
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Mesterlys Mysen er på Facebook!

Stort
tilbuds-

bord 50%

Ordfører Voldens v. 7, 1850 Mysen 
Telefon 69 89 20 78

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - fredag kl 09-17

Torsdag 09-18. Lørdag kl 10-14

Vi har egen
INTERIØRAVDELING

med bl.a.

Ønsker du
hjemmebesøk av
godkjent lysrådgiver?
Vi hjelper deg gjerne,
gratis og helt ufor-
pliktende!

÷

Kjøpesenter til
sentrum? Flere
parkeringsplasser?
Gågate i Storgata?
Rakkestad kommune vil
gjøre en fremtidsvisjon
om til en sentrumsplan
med innbyggernes hjelp.

Av Marita Lundsrud Berg

– Rakkestad sentrum har
potensial til å bli en spennende
landsby med et hyggelig og
sosialt miljø. Sentrumet har gått
igjennom en negativ utvikling,
og jeg håper den nå med hjelp av
dens innbyggere vil gå en lysere
tid i møte, sier arkitekt Arne
Sødal.

– Du kan påvirke
Til uken kan du selv ta turen til
kulturhuset og presentere din
sentrumsplan. Arkitekter vil ta i
mot ditt forslag, tegne det ned og
eventuelt ta det med seg videre
til politikerne. 

– Du kan være med å påvirke
hvordan sentrum ser ut. Jeg har
nå laget en grovskisse som et ut-
gangspunkt, men min og resten
av teamet sin rolle er å fungere
som faglige rådgivere. Vi er
hjelpere der en ny sentrumsplan
skal skapes. Vår oppgave er å
lure ut av folk flest hva de
ønsker, og dermed vise folk hva
resultatet av de ulike valgene
ville blitt, sier arkitekt Sødal.

– Hvor realistisk er det at
planene blir gjennomført?

– Vi har erfaring fra plansmier
både fra USA, England og de sis-
te årene i Norge. Der har
planleggingen ført til en ut-
vikling i sentrum, der det blant
annet har blitt vedtatt i
sentrumsplanen, svarer han.

Ordfører Peder Harlem legger
til at kommunestyret har for-
pliktet seg til å ta plansmiens
endelige utkast i betraktning når
sentrumsplanen skal vedtas.

– Alle ønsker vi en plan med
sterk lokal forankring, sier han.

Engasjement på Facebook
Arkitekt Sødal nevner tanken
om en europeisk landsby som en
grunnidé for sentrums-
utviklingen.

– Å samle alt på ett sted, og
skape både handel og aktivitet.
Det er dette vi ønsker å få til. Vi
trenger bare å sette sammen en
riktig oppskrift, der det er inn-
byggernes tanker og ideer som
er ingrediensene, sier han. 

Plansmien har allerede vekket
stort engasjement både gjennom
sitt første workshop og gjennom
Facebook-gruppen “Rakkestad
sentrum”. Ordfører Harlem er
selv medlem av gruppen, og er
meget imponert over alle inn-
spillene som har kommet.

– Facebook trekker til seg
enda flere, som kan være med å
påvirke, sier han, og legger til at
Facebook er en god arena for å
komme med forslag.

– Diskusjoner skaper den
kretativitet som gjør løsningene
og mulighetene flere og bedre.
Men også Facebook-deltagerene
må møte opp i kulturhuset med
idéene sine slik at forslagene
kan bli formet inn i planen

Smie for sentrum
Arkitekter står klare for å tegne ned ditt sentrumsforslag

ÅPENT SINN: Ordfører Peder Harlem og arkitekt og leder for plansmiens fagteam, Arne Sødal, ønsker hjelp fra innbyggerne til å forme
fremtidens sentrum. Et sentrum som de har beregnet går fra rundkjøringen til Jet-stasjonen, der alt fra jernbanestasjonen til Storgatas byg-
ninger skal under lupen. (Foto: Marita Lundsrud Berg)

sammen med arkitektene, sier
han.

– Flere av forslagene og inn-
spillene fra gruppen, vil bli
presentert i løpet av uken, legger
han til.

Til uken vil du kunne delta på
folkemøter i kulturhuset
mandag til fredag. 

På mandagens folkemøte blir
du presentert plansmiens
målsetting og Sødals sentrums-
skisse. Tirsdag og onsdag får du
muligheten til å komme med
dine ideer og legge dem frem for
fagteamet, mens det på fredags
folkemøte skal en konkluderer
på en endelig regulerings-
rapport. 

Kurser i plansmier
Arkitekt Arne Sødal vil
kurse rakstingene i hvordan
befolkningen kan tas med i
lokal planlegging. Kurset er
både for fagfolk, re-
presentanter for kommuner,
studenter og interesserte fra
frivillige organisasjoner. Der
vil de lære hvordan man
blant annet utvikler en plan
for fortetting og bærekraftig
stedsutvikling. De vil også
være med å utvikle 3D-
modeller og få innsikt i
praktisk byforming. Kurs-
programmet starter torsdag
morgen og avsluttes med
folkemøte der planene
presenteres fredag kveld.

“
Arne Sødal




