111 år med
Onsdag 2. februar 2011

nr. 13

www.rakkestad-avis.no

111. årgang

Løssalg kr. 20,-

Blotter skapte uro

Ønsker en dialog

Politiet ble kalt ut til Bygdetunveien
natt til søndag. En mann gikk rundt og
ringte på dører og blottet seg for de
som åpnet.

Ulvenaboene bosatt ved Linnekleppen
savner en dialog med politikerne. De benyttet anledningen og tok debatten med
leder for Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite Heikki Holmås, da han besøkte
Rakkestad mandag.

Side 9

side 10-11

Bygdetun uten dyr

Line Andersen må ta med seg ponnien Falkor og de
andre dyra ut fra Rakkestad bygdetun. Kommunen
ønsker ikke ansvaret med å ha de firbeinte på museet.
Dermed blir det to år gamle fjøset stående tomt.

– Først og fremst trist for de som bruker tunet at det
ikke skal være dyr her, sier hesteeieren.

Her gjelder det å smi,
mens man kan
Parisisk
stemning
Pernille Heckmann
serverer Edith Piafs sangskatter på norsk i Rakkestad kulturhus.

side 20

Første folkemøtet om sentrumsplanen og om
Rakkestad skal få et landbypreg, ga bud om at
innbyggerne bryr seg. Ikke bare for de si sin mening, de kan også komme med forslag – både i
form av stemmer, ideer og forslag. 160 møtte fram
i kulturhuset mandag. I løpet av denen uken er
det åpent hus, og planen skal godkjennes i et nytt
folkemøte fredag.

Side 4-5-6

side 7

Grunnlagt 1900

Rakkestad Avis
Postboks 274,
1891 Rakkestad

Gratulerer

Dødsfall

født

1 år

Ansvarlig redaktør

Elin Marie Rud
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mobil: 91 70 55 81
direkte: 69 89 82 27
e-post: elin.marie.rud@r-a.no
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Vaktsjef/journalist

John Byman
mobil: 48 04 75 60
direkte: 69 89 82 26
e-post: john.byman@r-a.no
Journalist

Nå har tulla våres, Milla,
blitt 1 år! Gratulerer med
dagen den 1. feb. Vi er veldig
glad i deg! Klemmer fra
Kasper,pappa og mamma.

Marita Lundsrud Berg
mobil: 92 23 73 55
direkte: 69 89 82 23
e-post: :marita.berg@r-a.no

50 år
Tilde Amalie kom til verden
29.06.10.
Hun var 48cm og veide 3065g.
Tiril Amanda er stolt og super
flink storesøster.
Stolte og trege foreldre er Lars
Ludvig Heen og Mette Schau

Journalist

Lisa Gustavsen
mobil: 41 90 19 94
e-post:lisa.gustavsen@r-a.no
Markedsansvarlig

Bjørnar Strøm
mobil: 91 81 42 00
direkte: 69 89 82 20
e-post: bjornar.strom@r-a.no
Annonseproduksjon

Kirsti Engerdahl Larssen
gratuleres med halveis til
hundre den 30.01.11.
Fra søstre, svogere, far og
tantebarn.

18. januar kom lille Alma til
verden ved Ullevål sykehus.
Hun veide 36016 g og var 51
cm lang.
Stolte foreldre er Elise S Solbakken og Jan Inge Akselsen.

Engasjert!

Åpningstider:
Mandag - fredag 09.00-15.00
Telefoner:
Redaksjonen/
annonseavd./ekspedisjon:

69 222 555
Telefax: 69 22 13 85

E-postadresser:
Redaksjon: ra@r-a.no
Annonseavdelingen:
annonser@r-a.no
Abonnement:
abonnement@r-a.no

Vakttelefon, redaksjon i helger:

468 56 777
Trykk:
Nr1Trykk as

Meninger blir lest i Rakkestad Avis.

Distribusjon:
Posten
Ved uteblitt avis:
Før kl. 16.00 tlf: 69 22 11 66
Etter kl. 16.00 tlf: 69 22 25 55

Rakkestad Avis
arbeider etter Vær
Varsom-plakatens
regler for god
presseskikk. Den
som mener seg
rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.
Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra almenheten behandler
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Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon: 22 41 56 80 Faks: 22 41 19 80.

Jeg har et bedre forslag

Relativt
nye
boliger
annonseres for 1.2 til 1,5 mill.kr.
Omsorgsboliger er over og ut.
Fleste som bor der, blir
ensomme og får svært liten
hjelp/tilsyn fra kommunen.
60 og 70 åringer i dag, eier
eget bosted, har god økonomi,
selvhjulpne, reisevante,
behersker data/internett og kan
kjøpe seg leilighet i Live Resort
anlegg med alle fasiliteter.
Rakkestad kommune burde
regulere inn areal for slikt.
3.4 handlende i Rakkestad,
skrøt i det offentlige møte på
mandag, hvor bra de hadde det,
men de fortalte ikke at de driver
sine små forretninger alene, da
det ikke er salg nok for å ha
noen ansatte.
Jeg har snakket med flere som
sier at folk ”kvier seg” for å gå
inn i en liten butikken for å ”se”,
da det føles kjøpepress.
Min løsning er et signalbygg
fra Møllergata til Vinkelgata,
som fasadetegning viser.
Sannsynlig i bare 2 etasjer, da
det er liten behov for leiligheter
langs Storgata. Det er mye støy
fra ca 9000 kjøretøy i døgnet og
herav tungtrafikk fra kl 5 om
morgenen.
Det fremgår av situasjonskart,
mitt forslag til sentrumsløsning
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LESERBREV

Arkitektteamet har ikke gjort
jobben sin.
Min løsning er
realistisk å få gjennomført
innen rimelig tid.
Følgende har jeg meddelt arkitektteamet tirsdag.
1. Det er ikke populært å bo i
leilighetsbygg her i Rakkestad.
Unge vil bygge seg enebolig. Arkitektene i Plansmia foreslår
fortetting av sentrum, med
enkeltstående bygg i klassisk
stil, med uteplasser flere steder,
grøntanlegg og kafeer. De
kjenner ikke til hvordan rakstingene lever og bor i Rakkestad.
Været i Rakkestad er slik som
det er nå, 8 måneder i året. Bare
2 måneder, kan man sitte ute på
en fortaukafè. Handlende fra
nabokommunene har spurt meg
flere ganger om hvor man kan
gå på restaurant eller finere
spisested for å kjøpe
seg
middag. Finnes ikke svarer jeg.
Mange har hytter de bor i
sommertid, ellers er det utstrakt
bilturer hit og dit.
I sentrum vil man se noen få
pensjonister sittende ute på
krakker.
2. Ingen vil bygge nye leilighetsbygg
for
utleie.
Ingen
rentabilitet. Høyest oppnåelig
utleiepris for en 70 m2 leilighet
er max 4-5000,- kr/måned.
Enebolig, 6-7000,- kr.
Det er under oppførelse forretning og leilighetsbygg på
Storgt. 20. 18 selveierleiligheter
Har vært lagt ut til salg i flere
måneder. Pris ca, ca 2.8 mill,- +
fellesutgifter. Bare fire har meldt
sin interesse for å kjøpe, ifølge
utbygger. Boligbyggelag har eksistert med små innskuddsbeløp
og store månedlige beløp på 6 til
8000,- kr. i nybygg. Minstepensjonister med slik leilighet,
”sliter” nå med å betale sine månedlige utgifter. Rakkestad kommune eier uforholdsmessig
mange boliger, hvor leierne der
må ha hjelp til å betale husleien.
I Rakkestad kan man bygge
seg en enebolig på 120 m2, på
selveiet tomt, til kr. 1,7 til 2
mill.kr.
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Per Kaaterud
mobil: 90 89 36 10
direkte: 69 89 82 28
e-post: per.kaaterud@r-a.no
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som er realiserbar, relativt raskt.
Vegvesenet vil aldri godta forslag fra angjeldende arkitekter
om flere kryssende gater over
Storgata som er fylkes/riksvei.
Ingen parkeringsplasser og utkjøring fra disse direkte ut i
Storgata.
Industriveien forlenges til Sarpsborgveien for å
lede tungtrafikken der.
Samarbeidsprosjekt Vegvesen
og kommunen. Skal forklare
løsning senere.
Mitt signalbyggs første etasje,
skal inneholde et åpent landskap av spesialforretninger,
bank restaurant m.m. Et opplevelsessenter som det ikke finnes
maken til i Norge. Dette vil
trekke folk til Rakkestad. Mer
om dette senere.
Ideen om å flytte Rema til
sentrum ved siden av Bunnpris,
er fullstendig bak mål. Matbutikker trekker ikke folk fra
andre kommuner. 99% av de
som handler i matbutikker,
kjører dit med bil.
Rakkestad er ingen landsby
og kommer ikke til å bli det. Det
mest sannsynlige, soveby midt i
Østfold, med korte strekninger
til arbeidsplasser i nabobyene.
Øyvind Østby

ALTERNATIV: Østbys forslag til
fasade i krysset MøllergataStorgata.

Gratulasjonsannonse
i Rakkestad Avis
koster

kr. 1.80 pr mm
inkl.mva + event. fakt gebyr

VIKTIG!

Tekst og bilde må være levert
inn senest kl.11.00 dagen før,
(Til mandagsavisen
kl.11.00 på fredag)
Vi skal ha fullt navn på den
som gratuleres og hvor vi
skal sende faktura.

Viktig!!!
Benyttes E -post skal
følgende adresse brukes:

annonser@r-a.no
Meldinger om nyfødte med
bilde, forlovelser og bryllup
uten bilde er gratis.

Rakkestad Avis, onsdag 2. februar 2011
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Kinkige energipenger
fjor delte Rakkestad Energi
Ikroner
ut til sammen 300.000
fordelt på 51 lag og
foreninger i Rakkestad. Rådmannen og Sp er kritisk til
ordningen. Årsaken er at
kommunen eier 67 prosent
av energiverket. Når energiverket annonserer for at
frivillige skal søke bedriften
om tilskudd, mener rådmannen at Rakkestad Energi
lover
bort
kommunale
kroner. Og det liker han dårlig.
ed sine økonomiske utfordringer har kommunen god bruk for overskuddet
fra
Rakkestad
Energi. Da kan det være surt
å se at energiverket strør om
seg med penger på en måte
man mener er urettmessig.
å mottakersiden er gleden
desto større. For frivillige
av alle slag monner det med
et stort eller lite bidrag i
klubbkassen. Det blir ikke
mye aktivitet av en tom lag-

M

P

konto. Og aktivitet tjener til
syvende og sist Rakkestads
befolkning. Vi skal heller
ikke se bort fra at arrangement og mulighet til
engasjement avlaster de
kommunale tjenestene.

måte som andre bedrifter
gjør. Der er vi uenige. Vi
støtter at energiverket har
valgt en ”uvanlig” markedsføringsmåte fordi den gir lag
og foreninger sjanse til å synliggjøre sine behov, og
søkerne får som regel en
andel.
fjor kvalitetssikret kultursjefen pengetildelingen, og
energiverket kan med det si
at de har ryggen fri. Vi vet
ikke om kvalitetssikringen er
tilstrekkelig som innflytelse.
Vi ber eierforumet ta en
grundig
diskusjon
på
hvordan Rakkestad Energi
skal forvalte sin sponsorkonto. Vi håper at frivillige i
Rakkestad fortsatt kan dele
på energipotten, men foreslår at bedriftseierne må få
en definert innflytelse på
bruken av overskuddet –
som en forsikring mot et
eventuelt misbruk.

ersom formålet er edelt,
D
kan vi da godta av en bedriftsledelse å holde igjen en I
viss del av overskuddet, for å
forvalte pengene uten at
hovedeier er delaktig i
planene? Nei, mener vi. Vi
tror ikke at det skal skje, men
i alle virksomheter kan det
komme en dag da formålet
ikke er fullt så allmennyttig. I
et slikt bilde ser man hvor
viktig det er å ta et
standpunkt
basert
på
prinsipp, ikke følelser.
amtidig liker vi ordningen. Den skaper forventning, og kommer mange
til gode. Senterpartiet mener
energiverket bør velge sine
sponsorbidrag på samme

S

På denne dag for ti år siden
Ny brannbil
Rakkestad Brannvesen har
fått ny brannbil. Lørdag var
det oppvisning på torget.
Rakkestad
og
Degernes
Brandkasse fyller 125 år og
ønsket å overrekke en gave til
Rakkestad
Brannvesen.
Lørdag var Rakkestads nye
brannbil klar til bruk, og det
var demonstrasjon på torget.
Brannvesenet i Rakkestad har
i lengre tid kun hatt én disponibel brannbil, men nå kom
altså den andre. Bilen er svært
moderne, med masse utstyr, og
er verdt cirka 1,6 millioner
kroner.
(Mandag 29. januar)

Tung og belastende
inneklima
Bergenhus
skole
får
karakteristikken “dårlig” i en
undersøkelse om inneklima.
Hvert tredje klasserom i
Østfold har får dårlig inneklima.
– Vi har vanskelige forhold,
men gjør det beste at av
situasjonen, sier tillitsvalgt Berit Bye ved Bergenhus skole.
Norsk Lærerlag i Østfold har
gjort undersøkelsen blant sine
medlemmer ved 58 skoler i
elleve kommuner i hele fylket.
(Fredag 2. februar)

Helt Nils

LESERBREV

Rakkestad sentrum
Jeg har fulgt med på Facebook.
Det er kommet inn mange meninger. Vi har forstått at det bare
skal være positive meninger.
Det er et voldsomt engasjement fra informasjonssjefen i denne saken. Noen har
ikke vært så positivet til denne
Plansmie, det må da bygdeborgerne få mene! Han bør
være fornøyd med alle de som
har skrevet positivt.
Jeg har kommet med litt historikk. Det gidder ikke informasjonssjefen og høre på. -Hva
politikere har gjort før, har ingen

interesse
– Vi er likegyldige til hva politikerne drev med for 20-30 år
siden, svarer han.
Jeg har forsøkt å si: Hvis man
skal forme framtiden, er det
viktig å ta lærdom av fortiden..
Denne setningen har jeg forstått
er noe forferdelig sprøyt. Man
må kjenne sin historie slik at
feilskjær ikke gjentar seg
Journalist John Byman er
skeptisk til Plansmia i en kommentar. Dette må da Byman få
mene uten at informasjonssjefen
svarer han spydig i mandagens

avis. Byman har jo vært her i en
del år og kjenner bygden.
Vi har også sett informasjonssjefen i egen avis, hvor har
kritiserte kommunen politikere
og privatpersoner - så lenge
avisen var i drift.
Det synes jeg var bra!! Men nå
har visstnok informasjonssjefen
snudd helt rundt. Han seiler
med vind og stormkastene.
Carl-Erik Larsson

DET SKJER

Onsdag 2. februar

Søndag 6. februar

Strikkekafe på Degernes helse- og velferdsenter.
Ta med deg bundinga eller et annet håndarbeid
og ha det trivelig sammen med oss. Ta gjerne
med ei venninne også.

Modellflyklubben Corvus arrangerer innendørs
modellflygning i Rakkestadhallen

Mandag 7. februar
Linedance, Bøndernes Hus i Degernes

Torsdag 3. februar
Borgerrettighetspartiet-Østfold arangerer åpent
møte, Østfold Fylkeskommune, fylkeshuset i
Sarpsborg

Hundetrening med RDJFF`s hundegruppe.

Onsdag 9. februar
Seniorklubben i Varteig minner om ukas tur.

Lørdag 5. februar
Norges-Cup Rytmisk Gymnastikk i Rakkestadhallen.
Norges beste junior- og seniorgymnaster
kommer til Rakkestad for å delta i årets første
Norges-Cup i Rytmisk Gymnastikk.

Onsdag 16. februar
Rakkestad Kunstforening avholder årsmøte i
Galleri Midtstuen
Arrangementene er hentet fra www.rakstingen.no

Landslagssamling for rytmisk gymnastikk i Rakkestadhallen

Programoversikt
2. - 4. februar
FM 102,9 - 104,6 - 105,7 - 107,0 MHz

Onsdag 2. februar
Kl. 00.00 Smaalenene Underholdning
Kl. 06.00 God Morgen Østfold med Thor Arne
Kl. 09.00 Smaalenene underholdning
Kl. 14.00 God Ettermiddag Østfold med Tommy
Kl. 17.00 Østfolds Topp Fem
Kl. 18.00 Nyhetsoppsummering og kveldsmiks
Kl. 20.00 Natti-Natti – et Evangeliseringsprogram
Kl. 23.00 Nytt Liv med Jesus. Et program på Persisk
Torsdag 3. februar
Kl. 00.00 Smaalenene Underholdning
Kl. 06.00 God Morgen Østfold med Thor Arne
Kl. 09.00 Smaalenene underholdning
Kl. 10.00 GOD FORMIDDAG – et hyggelig formiddagsmagasin!
Kl. 13.00 God Ettermiddag Østfold med Tommy
Kl. 17.00 Østfolds Topp Fem
Kl. 18.00 Nyhetsoppsummering og Bluestrain
Kl. 19.00 U.K.R. – Ungdommens KulturRadio
Kl. 21.00 Torsdag kveld fra Marker – med Historielaget
Kl. 23.00 Riverside Country
Fredag 4. februar
Kl. 00.00 Smaalenene Underholdning
Kl. 06.00 God Morgen Østfold med Thor Arne
Kl. 09.00 Smaalenene underholdning
Kl. 14.00 God Ettermiddag Østfold med Tommy
Kl. 17.00 Østfolds Topp Fem
Kl. 18.00 Nyhetsoppsummering og Jazztimen
Kl. 19.00 Fredansen – danseband-fest!
Kl. 21.00 NATTSENDING. Deltar ved å ringe inn på tlf.nr. 69 22 31 00!
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Sagt i folkemøtet:
- Et luftslott
Øyvind Østby var den første av salens tilhørere som
tok ordet. Han mente at det
som ble lagt fram er et luftslott som er vanskelig å
realisere.
- Hvem skal betale for utbyggingen. Vi gårdeiere har
lite midler til å bygge noe
som helst. Og flere av
driverne i Rakkestad er
familiebedrifter som ikke
har råd til mer enn en ansatt.
-Vi klarer ikke å trekke folk til oss fordi det er for mange sentre i
nærliggende kommuner. Se bare hva som skjer i andre byer. Der
dør sentrum, som stilte spørsmål om hva som er vitsen med slike
planer når ikke folk vil bo der.

Smi mens jer
Det er et ordtak som
heter; Smi mens jernet
er varmt. Denne ukes
plansmie er derfor så
viktig for Rakkestad
sentrum, at folk bør
kjenne sin besøkelsestid.
Mandag var det om lag
160 innbyggere tilstede.

Langsiktighet

Av John Byman

- Det er viktig med langsiktige planer, sa Alban Gjegji

Arrangørene var fornøyd med
antall fremmøtte, men det var
kanskje en del av de som virkelig
har interesse av at Rakkestad
sentrum skal bli et sentrum med
landsbypreg som uteble.
Men drøyt halvfull festsal til
tross. Ordfører Harlem var fornøyd med oppmøtet.
- Jeg er glad det har kommet
så mange mennesker til dette
viktige møtet, sa ordfører Peder
Harlem,
da
han
åpnet
folkemøtet i kulturhusets festsal.
Om lag 160 mennesker hadde
møtt fram, flesteparten med en
eller annen rolle i kommunen,
men også noen som er genuint
interessert i at Rakkestad skal bli
et sted hvor man kan trives, og
ikke bare være et sted hvor de
eldste i kommunen flytter til.
Derfor var det også noen som
mente at sentrum bør være et
sted hvor også familier kan
møtes, gjerne til en kaffelatte og
handle i fred og ro.

Avvikle Stortorget
- Alle de politiske partiene ønsker å avvikle Stortorget, og bruke
bygget til offentlig virksomhet, sa ordfører Peder Harlem.

Hva med Liensgården?
Per Otto Haaje stilte spørsmål rundt Liensgården, som han mener
er en upraktisk gård.
-Som handikappet er gården helt ubrukelig. Gården ligger midt i
plomma, og den plassen huset står på kunne vært brukt mye
bedre, sa Haaje.

Eiendomsskatt
Alban Gjegji minnet om at eiendomsskatt kan bli innført, og oppfordret derfor næringslivsfolk til å komme med hjelp for å hindre
det.

Utbyggerne
Ordfører Harlem svarte blant annet til Øyvind Østby at den utbyggingen som skal foregå i sentrum, er det utbyggerne selv som
skal gjøre.

Lienstomta
- Denne tomta er det eneste
ordentlige stedet jeg har sett
Rakkestad kan ha en ordentlig
torg. Rundt Liensgården kan
det utvikles med arkader, sa
Arne Sødal i en kommentar til
Per Otto Haaje.
-Sentrum er litt for tilfeldig
med for mange små torg. Jeg
synes at Lienstomta er et
spennende potensial til et torg,
- Det flotteste bygget i Rakkestad er uten tvil bankbygget.
Det burde bli rådhus. Ellers er
det potensial rundt jernbanestasjonen, hvor det kan skapes en mer allsidig møteplass. Man bør
også se på de åpne plassene man har, og som kan bygges igjen.

Trafikkkaos
Øyvind Østby mener at Rakkestad sentrum vil bli et åsted for
trafikk-kaos om ting som dette blir realisert.

Møte med vegvesenet
Sødal svarte Østby med å fortelle at de skulle ha et møte med
Statens vegvesen tirsdag (i går) hvor de skulle drøfte akseltrykksbegrensing i Storgaten.
- Veien bør ikke være så belastende at den ødelegger miljøet. Derfor ønsker vi også et sentrum med flere veier å kjøre for å spre
trafikken.

Nye gater
Dagfinn Søtorp synes det er
fint at man planlegger nye
gater. Han presiserte at den fineste tomta i Rakkestad er
Myhrvolds plass med Stallen
og misjonshuset.

Betatt av elva
- Arkitektene er veldig betatt
av elva, og at det finnes et stort potensial til et bomiljø – også på
begge sider av jernbanen . og opp mot sentrum, presiserte ordfører
Harlem.

Nytt og spennende
Folkemøtet ble uansett en
suksess. Ordfører Harlem la
vekt på at det er noe nytt og
spennende som skal skje i
Rakkestad, og at man må bruke
tid for å få det til. Det som er
poenget med denne plansmien
er at det skal gi rettesnor for
Rakkestads utvikling de kommende år, og innarbeides i en
kommuneplan.
- Vi er nødt til å få til noe i
handelssentrumet
Rakkestad,
som etter min mening ikke
fungere optimalt, sa Harlem.
Denne ukes avslutning på tre
uker med intens jobbing fra arkitekter og senere publikum,
skal lage den første skissen til
hvordan sentrum skal se ut.
- Målet er å være enig i hovedlinjene, sa Harlem, som håper at
rakstingene nå kjenner sin besøkelsestid, og sier sin mening
slik at det kan bli enighet om en
sluttskisse som det skal stemmes

Erling Okkenhaug

Audun Eng
over fredag kveld.

Dårlig utbygging
Erling Okkenhaug, kjent aktivist
fra mange år tilbake, og nå ivrig
opptatt av å stoppe dårlig utbygging og skjemmende bygg i
landsbyer og bysentrum, mener
ofte at utbygging i Norge er
preget av ”Klar, ferdig, for sent”!
Han jobber hardt for kampen
om det gode stedet, og mener at
folk i Rakkestad skal være glade
for at kommunen tar folk på alvor.
– Jeg synes rakstingene er
modige som tør bry seg om hva
som skal bli, sa Okkenhaug.
For å understreke hva han
mente om dårlig og god utbygging, kjørte han en serie for
publikum – mens på hvordan
det ikke bør se ut – med store og
stygge hus som ødelegger for
fasader, utsikt og helhetspreg.
Han la også vekt på at landsbyer

Kjempebra prosess
Bjørn Arild Isebakke synes hele
prosessen er kjempebra særlig
fordi kommunen har manglet
planer i lang tid.
- Jeg håper at det blir vedtatt en
infrastruktur i bunnen, sa Isebakke.

Dele opp

Ikke bare leiligheter

John Thune er enig i at man bør dele opp forretningene, og at hver
forretning bør ha et eget hus.
- Det jeg ikke er enig i er at det skal anlegges parkeringsplasser
bak. Vi trenger parkeringsplasser som er synlige, sa Thune.

Marit Røssingnes Westlie mener
at sentrum er for fokusert på aldersgruppen 70+, og at man bør ta i
betraktning småbarnsfamilier som også vil inn til sentrum. Hun
tilhører kaffelatte-generasjonen, og vil ha et sted hvor småbarnsmødre kan treffes og et sted man kan handle uten å bruke bilen.
- Vi må også få inn aktiviteter for barn i denne prosessen, mente
Westlie.

Ideeelt
Per Otto Haaje mente også at elva og området opp mot Dørja var
et flott område å bygge ut og lett å planere. Her svarte Harlem
raskt at det var for mye kvikkleire i område.

STORT ANTALL: Omlag 160 rakstinger fan
ble en matnyttig diskusjon, hvor de forskjel
å bli i sentrum av det man kaller Landsbye
er menneskehetens eldste og
mest varierte bebyggelse.
Audun Eng, en annen av de
involverte i prosessen rundt
plansmia i Rakkestad, er kjent
som en av initiativtakerne bak
Gamle Oslo, hvor de kjempet en
kamp for Bjørvika. Han er utdannet jurist, og veldig engasjert
i byggeskikk. En av hans oppgaver er å sammenfatte ønsker
og muligheter til forslag og plan
for sentrum.
– Her skal ingen føle seg overkjørt. Har dere gode ideer er det
bare å komme til oss med dem,
sa Eng, som redegjorde for
plansene som var satt opp i
festsalen, hvor folk kunne sette
opp gule lapper på en tavle med
ideer, og stemme over det eller
de fasadene man synes passer
Rakkestad best.

Facebook
Eng henviste også til facebook-

Oppsum
Ordfører Peder Harlem fikk jobben
med å oppsummere folkemøtet.
– Vi skal få tettet sentrum. Vi skal
se på omkjøringsveier, og se om vi
skal lage et slags industrifelt rundt
mølla. Spørsmålet er om vi skal
regulere til smånæringsformål eller
til ren industriformål.
–Vi har et forslag fra Arild Aaserud
jeg anser som veldig interessant, og vi
har et potensielt befolkningsområde
ned til elva.
– Jeg håpetr alle blir med. Vi
trenger alle gode råd, sa Harlem, før
han overlot ordet til sjefsarkitekt
Arne Sødal som sa til folkemøtet at
man ikke skal undervurdere disse
gode visjonene.
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rnet er varmt

Spenstig
Jan Lie synes sentrumstankene er
spenstige.
- Jeg er opptatt av trafikk, og i dag
finnes ingen god løsning for
hvordan vi skal få bort tungtrafikken. Jeg vil også ha med en
rundkjøring i Bergenhuskrysset,
som jeg tror vil være til det beste
for sentrum i Rakkestad, sa Lie.

Politisk enighet
Ellen Solbrække fortalte forsamlingen at det er politisk enighet
om at man skal gjøre noe.
- Vi får jo mest kjeft når vi gjør noe. Det er flott med alle disse innspillene. Vi skal jobbe langsiktig, og det er ikke noe vi skal gjøre
ferdig i løpet av noen få år,. Jeg har tro på at det kommer nye innbyggere. Vi må gjøre noen grep som er upopulære, men et sted må
vi starte.
- Det er så hyggelig å høre hva Rakkestads befolkning mener.
Veldig positivt, sier Solbrække, som tror at Rakkestad vil bli et attraktivt sted å bo når det nye sykehuset på Kaldnes står ferdig –
ikke minst fordi det er få boligtomter i Sarpsborg kommune.
- Det blir jo ikke lange veien å pendle fra Rakkestad til Sarpsborg,
mente Solbrække.

Mer liv
Kristin Fladstad Heier mener at man ikke må gå i samme fellen
som i Mysen.
- Vi må lage et sentrum med mer liv, sa hun.

Vekk med store biler

nt veien til festsalen i kulturhuset mandag, da det første folkemøtet om Rakkestyad sentrum ble arrangert. Og det
llige meningene florerte. Men likevel var de fleste godt fornøyd med hva som kom fram, og hva som kan komme til
en. (Foto John Byman)
sidene til Rakkestad, hvor man
kunne komme med forslag,
kommentere
og
debattere.
Mandag kveld var det allerede
over nærmere 500 som hadde
vært innom sidene.
– Jeg håper at folk kan ta en
diskusjon om byggeskikk og
byggestil på alvor. Vi har hengt
opp 36 stilarter som jeg håper
folk kan stemme over. Passer det
her – eller passer det ikke her. Vi
tar i mot alle innspill, enten
positive eller negative, sa Eng,
som lot arkitekt Arne Sødal fortelle litt om hva de hadde
kommet fram til i løpet av den
tiden de hadde vært i Rakkestad.

En skisse
– Vi har laget en skisse for diskusjon. Det er ingen plan. Vi
ønsker å spinne videre på
skissen. Derfor håper jeg vi kan
jobbe sammen, og komme fram

mering
– Vi har et par utfordringer, og det
er jernbanen og vegvesenet.
– De som skal bygge skal også
tjene penger – og det er også et krav
fra de som eventuelt skal flyttes.
– Vi får komme med en realistisk
plan som er gjennomførbar når den
skal vedtas. Vi har fått et nyttig verktøy for oss som planlegger. Vi er
veldig glade for alle opplysninger
som vi må vite om for å komme med
gode løsninger.
– Forhåpentligvis kommer vi fram
til et kompromiss slik at vi har en
plan vi kan få vedtatt, avsluttet
Sødal.

til resultater her i Rakkestad, sa
Sødal, som også lot forsamlingen vite at han var en klar
tilhenger av fortetning i sentrum
for å gi et landsbypreg.
Før diskusjonen fikk fritt løp,
la Sødal fram litt om hvordan
sentrum bør se ut – fra jernbaneovergangen til den gamle Jetstasjonen, med industriområde
midt i og hvordan dette kunne
tilpasses i en landsby. Han dro
også fram Rakkestad-elva, som
han mener er en elv man har
glemt i kommunen, og som har
mange muligheter – og ikke
minst mange flotte boligtomter.

Elva skal renses
– Vi må ta med i planen at elva
skal renses, og med 500 meters
radius i gangavstand fra sentrum
blir det et fantastisk flott bomiljø
langs elva, og særlig på en odde
som stikker ut ved industrifeltet,
sa Sødal.

- Vi må også ta høyde for at
Rakkestad kan vokse opp mot
10.000 mennesker. Derfor må vi
utnytte sentrum bedre med både
boliger og sentrum.
– Sentrum trenger flere
kvartaler og flere gater i Rakkestad, sa Sødal som mener at
sentrum bør tettes igjen mest
mulig.

Flytte Stortorget
– Det er viktig å flytte de 4.000
kvadratmeterne fra Bergenhus
og opp til sentrum, men ikke
nødvendigvis i samme lokalene,
men i spredte hus. Rett og slett
dele opp i flere prosjekter, og
sørge for at de store butikkene
blir forsterket og ikke noen konkurrent til hverandre. Derfor
blir en del av jobben å fine ledige
tomter i denne strukturen.
– Klarer vi å finne levelige vilkår, har vi kommet i mål med
plansmia, sa Sødal.

Konkurranse i 30 år
Østby var kveldens mest flittige, og sa han hadde holdt på med arkitekt-konkurranser i 30 år, og at det er trist at Rakkestad har blitt
som det er. Dessuten mener han at det ikke er noe særlig at barn
bor så nære trafikken. Igjen stilte Østby spørsmålet om hvem som
skal betale for disse planene.
- Du må være mer optimist og offensiv, Østby, svarte ordfører
Harlem, som mener at de neste 20 årene er viktige for Rakkestad.

Snu trenden
Øystein Kjøll – opprinnelig fra
Molde – mener at det nå er på
tide at Rakkestad tar tilbake
”byen” sin.
- Vi trenger møteplasser og et
sted vi kan trives, sa Kjøll.

Åse Thorkildsen, som driver
broderiforretning i Storgaten, var
faktisk den eneste som både
vekket litt latter og den eneste
som fikk applaus fra forsamlingen.
- Vi må ha vekk de store bilene.
Jeg har veldig mange kunder som
kommer blant annet fra Akershus og hele Østfold. Jeg hadde
ikke klart å drive noen butikk om
det ikke var for den kundemassen utenfra. Og jeg vet at
det genererer kunder også til andre butikker. Det er mange av
mine kunder som benytter seg av andre forretninger i Rakkestad
når de først er her, sa Thorkildsen.
- Vi er ikke så enfoldige som mange tror. Vi kan ikke bare sitte å
tenke et sentrum for rakstinger. Vi ønsker mer handel i sentrum,
og et bygg opp mot Velhaven. Steng Skogveien og la Grand Kafe få
uteplass og lag innkjøring til parkeringsplass foran det gamle
Coop. Det er mange parkeringsplasser rundt omkring her som kan
benyttes. Vi kan ikke henge oss opp i at vi må stå i kø i fem minutter i Storgaten for å komme videre. Storgaten er hovedpulsåren
i sentrum, sa Thorkildsen blant annet.

Er på glid
Ordfører Peder Harlem sa at han var på glid med hensyn til å få
tungtransporten vekk fra Storgaten og mange andre saker rundt
sentrumsproblematikken.

Legge til rette
Ole Jørgen Fagereng mener at man bør legge til rette for å få folk til
Rakkestad, ikke bare tenke handelslekkasje.

Hvor parkerer du?
Parkering i sentrum er et yndet tema i denne sammenheng. Det er
nok parkeringsplasser, men dårlig med skilting for de som
kommer utenfra.
Øyvind Østby stilte ordfører Harlem et direkte spørsmål om hvor
han parkerer når han er på jobb?
- Rett utenfor kontoret mitt, svarte Harlem.
Og der ligger kanskje noe av problematikken i Rakkestad, hvor
mange av parkeringsplassene er okkupert av de som jobber i
nærheten. Da blir det ikke plass til tilreisende.

Jubler for flytting
Olaf Grefsli – som driver en slags nisjebutikk innenfor klær, jubler
over at politikeren vil flytte Stortorget.
- Dere skal vite at mellom 10 og 15 prosent av min omsetning
kommer fra tilreisende kunder. Til Rakkestad er det dårlig med
kollektiv-tilbud og dermed er man avhengig av bil.
- Vi er nødt til å ha parkeringsplasser godt synlig og ikke gjemme
disse bak trær som vist på skissene. Det er greit at plassene kan
mykes opp med trær, men de bør være godt synlige. Vi bør også
etablere korttidsplasser og lage en egen plass til de som jobber i
sentrum, sa Grefslie blant annet.

Kunder utenfra
Selv om det er 220 G-sport-forretninger i Norge og flere i Østfold,
har også Glosli Sport kunder utenfra.
- Jeg er tilhenger av at vi lager veier ved siden av Storgaten, og
mener at det er riktig at vi forlenger Heggveien. Det er fullt mulig å
få laget en vei gjennom Velhaven uten å ødelegge parken.
Også Glosli kunne tenke seg større areal for sin butikk i framtiden.
- Vi krever alle større plass etter hvert, også vi. Derfor ser jeg det
som veldig positivt dette som nå kommer frem, sa Glosli.

To investorer
Carsten Lier svarte til skeptikere at det er to investorgrupper som
er interessert i å utvikle Rakkestad sentrum.
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Gå i pluss med
lave priser

Skoleelevene
imponerte

Pizza
Ristorante

Dr. Oetker, ass. utvalg,
325-355 g,
56,06-61,23/kg

1990
Steinbitkarbonader
Matmestern, 400 g,
79,75/kg

31

90

Go’ morgen
6 stk
Tine, ass. utvalg, 213 ml,
6,65/stk, prisen gjelder
ved kjøp av 6 stk

39

90

Smågodt
Candy King, løsvekt,
pr. hg

6

90

fakta
◗
◗

STORT ENGASJEMENT: Elevene ved de fire skolene i Rakkestad fikk i går muligheten til å si hva de
mener om Rakkestad sentrum, og de hadde laget skisser som de la fram i plenum. (Foto: Knut Øderud)

Spøkelseshus,
skaterampe,
gokartbane, Platekompaniet og Glitter-butikk
var blant ønske til skoleelevene fra de fire
skolene i Rakkestad,
som tirsdag fikk utfolde
seg med planskisser i
plansmia.
Av John Byman

Fagteamet bak plansmia, som i
disse dager tar i mot innspill fra
alle i Rakkestad, var imponerte
over skoleelevene fra de fire
skolene i kommunen. I 3,5 time
fikk de utfolde seg på planskisser, tegnet inn butikker, veier

og rundkjøringer slik de ønsket
Rakkestad i framtiden.
Etter å ha jobbet med skisser
en god stund, fikk hver gruppe
presentere sitt innslag, noe som
imponerte
mange
av
de
fremmøtte.
– De presenterte hva de
ønsket og hvorfor de ville ha det.
Og de blir tatt på alvor, sier en av
personene i fagteamet, Monika
Ra til Rakkestad Avis.
I tillegg til sine spesifikke
ønsker ville de også gjøre
Rakkestad til et trivelig sentrum
med tanke på at de skal vokse
opp og bo i kommunen. Det som
kanskje imponerte Arne Sødal
mest, var at det var mange likhetstrekk i hans skisse til
folkemøte.
Blant annet var det en av
gruppene fra Bergenhus skole
som gjerne ville ha Rema 1000

opp i kvartalet med Coop, og at
deler av sentrum skal bli gågate.
– Det var artig å høre elevene
legge fram sine forslag, som var
enstemmig fra hver gruppe og en
artig framføring. De fleste fra
fagteamet var tilstede, samt ordfører Peder Harlem
– Det var et imponerende
stort engasjement og en veldig
fin presentasjon, sier ordfører
Harlem.
– Ungene ønsker som oss et
stort engasjement i sentrum. Det
var mange ideer og de ville ta
vare på det beste av sentrum og
ser landsbysaken vår.
– Jeg tror at det engasjementet
vi nå ser av folk som kommer
innom at dette vil bli en plan jeg
håper vil stå seg. Det ligger mye
forarbeide i dette, sier Harlem.

Pærer
Pr. kg

9

90

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være
utsolgt. Kun for private husholdninger. Prisene gjelder til 31.01-06.02. 2011

TEGNET: Elevene tegnet og fortalte hva de vlle ha, blant annet skaterampe, Platekompaniet og Glitterbutikk - og et spøkelseshus i sentrum. (Foto: Knut Øderud)

