
Fant drømmejobben
etter politisk ”vraking”

Hun drømte om å bli
ordfører på heltid. 
I stedet ble hun
arbeidsløs. 

Anita Grøseth var
kronprinsessen i
Rakkestad
senterparti i 1999,
men ble kjørt ut over
sidelinja av egne
partifeller. 

Nå er hun kultursjef
i Sarpsborg kom-
mune.

Side 14 og 15

D-dag for sentrum
I kveld får de som møter opp til det av-
sluttende folkemøte rundt arbeidet med plans-
mia fremlagt et 3D-kart over Rakkestad. Her
får landsbyen sitt eget preg. Det er ikke så mye
revolusjonerende nytt, men en god utnyttelse
av eiendommer og veier som kan få stor betyd-
ning for Rakkestad som sentrum

Side 5

Storband i
vinden
Rakkestad Storband fyller
40 år. De siste årene har
bandet hevet den
musikalske kvaliteten.
Men de skulle gjerne spilt
mer i Rakkestad uten å
risikere å gå med under-
skudd.   

Side17

Mangler to
fastleger
Lise Storhaug velger å si
opp stillingen sin ved
Rakkestad legesenter.
Dermed er det behov for
to nye leger i bygda da en
også går av med pensjon i
løpet av året.

Side 4

Feiret sitt første år
Etter tre ukers planlegging kunne
Ellemelle barnehage samle små og
store til en storslått feiring.

111 år med

Fredag 4. februar 2011                nr. 14 www.rakkestad-avis.no 111. årgang          Løssalg kr. 20,-

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!

Rakkestad
Storgaten 34,  vis a vis ST1 (JET)

Åpent alle dager
kl. 10-20

-også søndag!

Stort utvalg i
Ris, oljer, krydder, 
nøtter, linser m.m

Velkommen!
www.bazar1.no 

Søndagstilbud!
NYSTEKT BRØD

kun kr 1500

Søte, gode 

KLEMENTINER

pr kg 890

Side 10 og 11
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leserbrev

På denne dag for ti år siden
Fakkelbærere
Flere steder i landet demonst-
rerte folk i går sin avsky mot
rasisme. Kapellan Ingrid
Sæverås og flyktningkon-
sulent Grozdanic Predag er
begge opptatt av å komme
hverdagsrasismen til livs.

– Det er mange kom-
mentarer, vitser og sleng-
bemerkninger vi bør være
kritiske til. Mye av det er slett
ikke noe å le av, sier Ingrid
Sæverås.Sæverås sier at det er
en del fremmedfrykt i Rakke-
stad og at dette kanskje i størst
grad gjelder eldre mennesker.
Hun tror årsaken er at denne
aldersgruppen har mindre
kontakt med innvandrere enn
hva som er tilfelle for yngre
mennesker.

(Fredag 2. februar)

Ny turistbrosjyre i
Rakkestad
I et forsøk på å fenge for-
bifarende turister, har kom-
munen nå fått produsert en ny
turistbrosjyre.Den nye bro-
sjyren skal legges ut ved gren-
seoverganger og på andre
strategiske steder der
feriefolket farer forbi.

– Det er en lettfattelig og
oversiktlig brosjyre som gir fin
informasjon over hva Rakke-
stad har å tilby turistene.
Produksjonskostnadene beløp
seg til i underkant av 40.000
kroner, og jeg tror vi har mer
igjen for dette enn å holde in-
formasjonsbua i drift i tur-
istsesongen, sier kultursjef
Gunnar Berg.

(Mandag 5. februar)

11 10  år  med

Helt Nils

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. Delta  ved å ringe inn på tlf.nr. 69 22 31 00!
Lørdag 5. februar
Kl. 00.00 Ukens gjenhør - et av våre programmer
Kl. 00.30 Møteplassen. Et program fra Norea Radio.
Kl. 01.00 Natti-natti. Et evangeliseringsprogram!
Kl. 04.00 Smaalenene Underholdning
Kl. 06.00 God Morgen Østfold med Thor Arne
Kl. 09.00 Smaalenene underholdning
Kl. 16.00 American Top 40 – med Ryan Seacrest
Kl. 20.00 Lørdagkveld i Smaalenene
Søndag 6. februar
Kl. 00.00 Smaalenene Underholdning
Kl. 06.00 God Morgen Østfold med Thor Arne
Kl. 09.00 God frokost! 
Kl. 10.55 Overføring av Gudstjenesten i Rakkestad kirke.
Kl. 12.00 Etter kirketid. Et program fra Kristengruppa i Radio 5  
Kl. 13.15 Møteplassen. Et program fra Norea Radio
Kl. 13.45 Over en åpen Bibel. Et program fra Norea Radio
Kl. 14.00 Evangelietimen
Kl. 15.00 Smaalenene underholdning
Kl. 16.00 American Top 40 – med Ryan Seacrest
Kl. 20.00 Smaalenene Underholdning 

Programoversikt
4. - 6. februar

FM 102,9 - 104,6 - 105,7 - 107,0 MHz

Skal Bygdetunet legges ned?
Eller, -  det er vel lagt ned! I 2007
sa rådmannen at servicebygg på
Bygdetunet skal være med i øko-
nomi og handlingsplanen for
2011-2014. 

I 2007 tok man penger fra
Bygdetunet til å bygge flyplass.
Er servicebygget med i denne
plan nå?  Ble Ytterskogen skole
gitt bort, for å slippe maset om
Servicebygg på Bygdetunet?

Kommunen har også brukt
noen hundretusen kroner på et
«fjøs» som nå skal stå tomt?
Fjøset var jo nettopp beregnet til
disse hestene?  Hva var vitsen
med å bygge et fjøs som har
standard som en enebolig?
Passer jo ikke inn på dette
tunet!!!

Gjenstander som er gitt til
Bygdetunet, blir nå sendt til
Ytterskogen i en trebygning. Er

Ytterskogen skole mindre
brannfarlig enn Filtvedtbyg-
ningen? 

Hvis innbrudd og brannalarm
går på Bygdetunet, bor det folk i
nærheten, slik at skadene ikke
blir så store.  

Ytterskogen må jo være midt i
blinken for folk som vil stjele det
bygden har av gamle ting.
Brannvesen vil bruke 15 mi-
nutter ekstra tid. 

Arild Strand har i mange år
jobbet for et levende museum,
hvorfor skal da dyrene bort?  

Vi kan jo ikke holde på å an-
sette  folk i  Rakkestad kom-
mune som ødelegger denne
bygden. Slik som bildet viser vil
ikke byråkratene  ha det, hiv
folk og dyr bort fra Byg-
detunet!!!!!!!!!

Carl-Erik Larsson

Jeg satt i landsbyens kafé, da en
eldre raksting kom bort til meg.

– Nå må du skrive om at det er
alt for mange ansatte i Rakke-
stad kommune, den ene vet ikke
hva den andre gjør, fortalte han.
Hva sikter du til, spurte jeg. 

– Alle de som nå er ansatt må
jo finne på noe. Det er derfor det
blir så mye rart som gjøres her,
fortalte han. 

– Vi skulle hatt Karlsta´n her,
han hadde funnet riktig ord på
maktmenneskene i Herreds-
huset.

– Jeg liker å gå meg en tur på
Bygdetunet, nå skal dyrene
vekk. Dette blir landsbyen uten
dyr. Hva galt  har de som steller
med dyrene gjort feil? 

– Her tar man fra dem, privat
initiativ, er det farli det?  Disse
hestene er jo så pene og vel-
stelte. Midt i  uka kommunen
planlegger mer  folk til sentrum,
legger man ned disse tingene. 

– Jeg skulle ha gitt disse
tingene til barna mine, sier raks-
tingen.

Carl-Erik Larsson

Først vil jeg presisere at en-
gasjement for Rakkestad er bra,
men etter å ha lest innlegget til
Øyvind Østby i onsdagens avis,
må jeg komme med noen inn-
spill. 

Østby konkluderer med at
Rakkestad mest sannsynlig vil
være en soveby midt i Østfold.
Jeg er litt usikker på hva dette
betyr, men det høres på linje
med innlegget for øvrig, ikke så
positivt ut, og fremstår som lite å
strekke seg etter. 

Det er faktisk slik at det ikke
bor bare mennesker på 60++ i
Rakkestad, og noen av oss litt
yngre har faktisk valgt å etablere
vår familie i hjembygda vår. Det
er til og med en del innflyttere.  

I 2010 ble det født 89 barn
som har bosted i Rakkestad.
Med stigende befolkningsantall
og en god andel barnefamilier
mener jeg det er all grunn til å se
positivt på utviklingen.

Været i Rakkestad er ikke helt
ulikt slikt det er ellers på Øst-
landet, f.eks Oslo og Fredrik-
stad, dvs. vi har fire årstider med
hver sin sjarme. Både i Oslo og
Fredrikstad og til om med i
Rakkestad kan man sitte i en
utendørs kafé mer enn i juni og
juli hvis det legges til rette for
det. 

Faktisk kan det være godt og
varmt allerede i april, og mai og
august har mange år hatt
sommerens varmeste perioder
med over 30 grader. Jeg mener at
Myrvolds plass med fordel kan
utnyttes bedre i de varmeste års-
tidene ved å gjøre det enda
koseligere med flere bord,
blomster og mer avgrensninger
ut mot gata, slik at det blir enk-
lere og mer attraktivt for blant
annet småbarns foreldre å opp-
holde seg der. Her kunne f.eks
Grand Cafè utvide sin virk-
somhet.

Jeg vil ikke at det kun skal sitte
noen pensjonister på krakker i

sentrum. Jeg ønsker at et
mangfold av mennesker i alle
aldre skal kunne kose seg i
Rakkestad. 

Velhaven er i dag en møte-
plass hvor barn og unge kan ut-
folde seg i lek eller slappe av i en
lun solvegg. Her treffes også
familier fra ulike nasjonaliteter.
Kommunen må tenke seg nøye
om før man velger å lage en vei
gjennom dette området. Jeg ser
ikke hvordan man skal klare å
bevare dagens bruk med en slik
vei, og er litt usikker på om vi
har andre tilsvarende områder
tilgjengelig i sentrumsområdet
som kan erstatte dette. La oss ta
vare på det som er bra.

Østby har rett i at leilighet i
Rakkestad sentrum ikke er det
som er mest attraktivt for de
fleste barnefamilier i dag. Men
Rakkestad er ikke større enn at
det ligger en rekke boligområder
i gangavstand til sentrum.
Dersom det legges til rette for
det, blir det også lettere for oss
fotgjengere med barnevogn eller
personer med behov for rullestol
eller tilsvarende hjelpemidler å
ta seg fram. 

Hva med å starte med å måke
fortauene ordentlig?
Omdirigering av tungtrafikk slik
at Storgata avlastes er også en
veldig god ide. Ved å sentralisere
det meste av handelen i sentrum
kan man jo også i enda større
grad sette fra seg bilen og gå
mellom butikkene, selv om man
har kjørt bil til matbutikken.

Målsetningen for Rakkestad må
være både å skape et attraktivt
sentrum for kommunens inn-
byggere og de som velger å krys-
se kommunegrensen for å hand-
le her. Så hva er galt i å drive bu-
tikk med få ansatte, men med
god kunnskap og serviceinnstil-
ling? Det er slikt som gjør nisje-
butikker spesielle og attraktive
også for folk utenfra.
Østby synes han har et bedre
forslag for Rakkestad for å skape

denne ”sovebyen”, men det kan
jo hende at ikke alle er enige i
denne løsningen og målset-
ningen. Det er ikke opp til meg å
avgjøre hva som er best. 

Jeg mener for øvrig at vi bør
unngå glatte og lange fasader og
flate tak slik Østby skisserer og
heller spille på mangfold og mer
levende fasader f.eks med
”arker”/oppløft ved takene og
mer variasjon på gatenivå. Først
og fremst tenker jeg at det er be-
hov for store lokaler til de store
butikkene, og ikke om å gjøre å
samle mange små butikker i
store lokaler. 

For å skape en levende lands-
by må vi unngå å bygge et nytt
”Storsenter” som ikke
stimulerer til øvrig handel i
Storgata og i sentrum for øvrig.

Plansmieprosjektet har bidratt
til å skape engasjement hos inn-
byggerne i Rakkestad. Hvorvidt
det har vært et vellykket
prosjekt og innspillene som
kommer inn blir realisert, vil jo
fremtiden vise, men en-
gasjement som er viktig for å
kunne skape en levende lands-
by. 

Vi trenger en kommune som
spiller på lag med befolkning og
legger til rette for et godt miljø
og næringsliv. Vi trenger
innovative krefter og investorer
som følger med i utviklingen og
tør å tenke nytt. Vi trenger nisje-
butikkene våre, og ikke minst
trenger vi en engasjert befolk-
ning som viser å verdsette det vi
har.

Julemarkedet og tilsvarende
aktiviteter fra kommune og
handelstand viser at det nytter å
trekke folk til sentrum. Til slutt
vil jeg oppfordre alle og spesielt
yngre til å møte på folkemøtet
fredag for å vise at vi faktisk en-
gasjerer oss i å skape et godt og
attraktivt sentrumsmiljø. 

Kristin Fladstad Heier

Rakkestad - en soveby eller levende landsby?

Landsby uten
dyr?

Bygdetunet
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Klappet og klart
Av John Byman

I kveld får de som møter til det
avsluttende folkemøte rundt
arbeidet med plansmia, fremlagt
et 3D-kart over Rakkestad, hvor
landsbyen får sitt preg. Det er
ikke så mye revolusjonerende
nytt, men en god utnyttelse av
eksisterende eiendommer og
veier, som kan få stor betydning
for Rakkestad som sentrum.
Regionssjefen i Rema 1000 har
sett på egnet område ved Hegg-
veien/Coop og vegvesenet har
vært i møte med plankomiteen.

”Enveiskjørt”
Møtet Med vegvesenet tirsdag
ga ingen løfter om å få bort tung-
transporten fra Storgaten.
Veimyndighetene fikk framlagt
flere alternativer til løsninger, og
det arkitektene bak plansmia er
glade for, er at ingen av for-
slagene ble avvist. De skal ut-
redes videre.

– Mulig det kan bli en prøve-
ordning i sentrum, slik at
vegvesenet selv får se virk-
ningene av våre planer, sier
Audun Eng i plankomiteen.

Et av forslagene går på å lage
en sirkelkjøring, hvor man
tenker seg å kjøre den ene veien
sørfra via skoleveien, Heggveien
og bort til Johs Liens gata, eller
alternativt ned Skogveien og ut
Storgata. Det andre alternativet
er inn jernbanegata, opp
Møllergata og ut Storgaten i ret-
ning Bergenhus. Man tenker seg
også en forlengelse av veien fra
Storgaten inn Løvveien  og til in-
dustrifeltet. Her er det en
jernbanelinje man må ta hensyn
til, som antageligvis vil koste
noen titalls millioner å få forsert
– enten over eller under linjene.

– Når det gjelder Rema 1000
så er også de interessert, men de
har ikke tatt noe stilling til annet
at et nybygg i området ved Hegg-
veien er interessant, sier ord-
fører Peder Harlem.

Lage en plan
– Målet er å legge fram en plan
som alle kan slutte seg til. Noen

næringsdrivende har åpnet nye
muligheter, så derfor ønsker vi å
legge fram en plan med flere al-
ternativer, sier Audun Eng.

– Vi har heller ikke bestemt
hvem som skal inn hvor, men
forhandle med hvert enkelt
firma om hva som passer best ut
fra antall kvadratmeter og be-
hovet for parkeringsplasser. Det
vi derfor må legge vekt på er å få
en planregulering som er god
nok. Hva de forskjellige behovs-
krav er, vet vi fra før, sier Eng.

Eng berømmer også alle de
initiativ som har kommet, samt
den interessen som befolk-
ningen har vist.

– Noe av det som har blitt sagt
flest ganger er at sentrum må bli
vakkert, trivelig og bra med
parkeringsplasser. Dessuten vil
befolkningen også ha et sentrum
med landsbypreg, sier Eng.

Stor entusiasme
Ordfører Peder Harlem er veldig
godt fornøyd med denne ukas
plansmie. Folk har strømmet til,
kommet med ytringer og gode
tilbakemeldinger.

– Det som er så bra, er at vi får
nye innspill som er veldig inter-
essante. Blant annet så ønsker
Støles å bygge et bygg ut mot
jernbanegata med leiligheter. Da
får man et slags tun innvendig
mellom Møllergata, Bye-bygget
mot Sentrumsgården. Dette er
en fortetning som ordføreren
liker. Likeså et bygg mellom
Møllergata (Grimsrudtomta) og
Heiergården, samt utnyttelse av
området rundt Liensgården,
Myhrvolds plass, Misjonshuset
og Heggveien-området. 

– Dette blir et perfekt
sentrum, mener Harlem, som
også håper at vegvesenet går
med på noen av de framlagte
forslagene for å gjøre Rakkestad
sentrum til et trivelig sted å være
i framtiden.

– En av grunnene til at vi vil
ha enveiskjørt Storgate, er at
man kan bruke den ene siden av
gata som parkeringsplasser
langs gata, samt lage brede for-

tau, sier Audun Eng, som
kanskje ikke helt har den store
sansen for gågate hvor all
trafikken forsvinner.

– Vi har jo sette eksempler på

at forretninger dør uti gågatesys-
temet.

– Det blir spennende å se hvor
mange som kommer i kveld. Vi
legger fram et alternativ, så for
folk stemme hvis det er behov.
Innspill til planene har vært en
meget stor andel i vår prosess,
sier Eng.

Enighet
I denne uken har publikum og
andre kommet med innspill til
hva som bør være i sentrum. Det
var mange som benyttet seg av
gule Post-it-lapper, hvor man
har et sammendrag. Blant øns-
kene er å utnytte Myhrvolds
plass, heller landhandleri enn et
stort kjøpesenter i sentrum,
skilting av parkeringsplasser,
flytte drosjebua til jernbane-
stasjonen, bevare Velhaven som
grønn lunge, at Velhaven må be-

stå, og at man må ha sykkelstier i
nærmiljøet.

Av andre innspille er rund-
kjøring ved Bergenhuskrysset og
Lundsveien, at tungtrafikken må
ut av sentrum og små butikker
med topp service. Også et for-
slag om å få en kafe ved
jernbanestasjonen i parkerte
jernbanevogner fikk mange
stemmer..

På Facebook-sidene til
Rakkestad sentrum står det
blant annet at posten må tilbake
til sentrum, en time lenger åp-
ningstid i på ettermiddagene er
viktigere enn tidlig åpning på
morgenen. Noen vil dog ha
bondeliv i sentrumsgata.

Totalt er det rundt 500
personer som har skrevet på
Facebook med til sammen rundt
300 innlegg.

Det var plassert rundt 100
post-it lapper på tavlene, hvor et
kort sammendrag finnes til-
gjengelig til kveldens møte. Av
andre interessante innslag var at
siloen bør dekoreres, og at det
viktigste inovatørene er raks-
tingene selv.

FORNØYDE: Ordfører Peder Harlem og Audun Eng (t.v) fra plansmiekomiteen, er fornøyde med alle
innspill og forslag som har kommet. Til kveldens møte foreligger et forslag i 3D, hvor man viser hvordan
man tenker seg Rakkestad skal bli etter alle innspillene. (Foto: John Byman)

IVRIGE: I går ettermiddag fo-
regikk det hektiske planlegg-
ingsdetaljer før prosjektet skal
legges fram for publikum i
kveld. (Foto: Joby)

I dag skal fremtidens sentrum i Rakkestad legges
fram for folket. Nytt Rema i Heggveien, nytt
område rundt Myhrvolds plass, Liensgården og
delvis enveiskjørt Storgate er blant forslagene.

I kveld legges planskissene for sentrum fram for publikum




