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■ JESSHEIM: Venterommet på
Jessheim stasjon blir stengt i en
uke framover fordi det skal pus-
ses opp. Budsjettet er på knapt
100.000 kroner.

– Det har vært en del hærverk
der, så det skal sparkles og ma-
les, og toalettene skal pusses
opp, sier kommunikasjonsan-
svarlig Trude Isaksen i Jernba-
neverk Øst. 

Vente ute 
Arbeidet på stasjonen startet i
går, torsdag, og venterommet vil

være stengt fram til fredag neste
uke. I mellomtida må togrei-
sende vente ute på perrongen i
stedet for inne. 

– De må klare seg uten vente-
rommet i en uke, men så kom-
mer det til å bli veldig mye bed-
re, sier Isaksen. 

– Trist 
Det er sjelden Jernbaneverket
tar en så omfattende oppus-
singsjobb av venterom som det
som blir gjort nå. Forhåpentlig
vil de nye lokalene forbli fine i
lang tid framover, framhever
Isaksen.

– Det er trist å måtte bruke

mye penger på å rydde opp etter
hærverk.

Jernbaneverket har egne vek-
tere som skal holde oppsyn med
stasjonsområdet.

– I tillegg samarbeider vi med
politiet i Ullensaker med tanke
på å unngå hærverk, kommente-
rer Jonn Eggerud, som er Jern-
baneverkets leder for stasjons-
service i Stor-Oslo.

Pusser opp herpet venterom

I FULL GANG: Vente- og toalet-
trommene på Jessheim stasjon
har flere ganger vært utsatt for
hærverk. Håndverkere er nå i
full gang med å pusse opp på
stasjonen. FOTO: TONE HOELSVEEN

Er befolkningen sjakk
matt når byråkratene
planlegger hvordan
Jessheim by skal bli? Nei,
sier aktivist Erling
Okkenhaug.
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oyla@rb.no 971 09 611

■ JESSHEIM
■ Hva er god byplanlegging?
■ Hvordan fungerer et lokalde-
mokrati?
■ Hvordan jobber man som akti-
vist for å påvirke byråkratiet?

Disse tre spørsmålene er es-
sensen i debattmøtet det invite-
res til i regi av Fortidsminnefor-
ening, Jessheimmarkas venner
og bevegelsen Stedskraft først-
kommende tirsdag.

– Dette blir forhåpentlig en
interessant og aktuell kveld, sier
Ola Fjeldheim, tidligere kultur-
minnevernkonsulent i Ullensa-
ker kommune. Nå er han gene-
ralsekretær i Fortidsminnefor-
eningen.

Byrefseren
Kvelden begynner med visning
av «Sørlandsrefseren», en do-
kumketarfilm om aktivist Er-
ling Okkenhaug, som vil være til
stede på Jessheim under møtet.

«Skal byutvikling respektere
opprinnelige stedsmiljøer og in-
kludere lokalbefolkningen i pro-
sessene, eller har politikere og
utbyggere carte blanche med ar-
kitekter som våpendragere?»,
spør man i filmen?

– Er dette relevant for Jess-
heim. Der er jo høringsperio-
den for byplanlegging over?

– Selvfølgelig. Det som ikke er
bygget er ikke bygget, sier Ok-
kenhaug til Romerikes Blad.

– Hva er Jessheims utfor-
dringer nå?

– Jessheims utfordringer er
ikke forskjellige fra andre nor-
ske byer. Det bygges drabantby-
er i klatter istedenfor å tenke
helhetlig byutvikling.

Paneldebatt
Etter filmen blir det debattmøte.
I panelet sitter Ola Fjeldheim,

politiker Ketil
Nordengen, tro-
lig en politiker
fra Ap, en re-
presentant fra
Jessheimmar-
kas Venner og –
forhåpentlig –
en representant
fra kommunen.

– Vi har vært
rundt i mange
norske byer med denne filmen,
og det har vært fulle hus og gode
debatter i etterkant av visning-
en, sier Okkenhaug.

– Sier man noe om hva byen

skal fylles med?
– Det er et godt spørsmål. Det

er viktig at dette blir noe mer
enn uttrykt misnøye med at det
kommer blokker.

– Men dette er også en kveld
der man kan få opp øynene og
lære om prosesser og hvordan
man som innbygger skal påvirke
disse prosessene i tide, sier Ok-
kenhaug.

– Noen stikkord om hvor-
dan man kan påvirke?

– Kom tidlig inn i prosessene!
Reguleringsbestemmelser er of-
te for lite spesifikke, sier byakti-
vist Okkenhaug.

Ber folket ta
grep om byen

DEBATTKLARE: Aktivist og forkjemper for korrekt byutvikling Erling Okkenhaug (t.v.) og Fortidsminneforeningens Ola Fjeldheim inviterer
tirsdag kveld til debattmøte om Jessheim bys framtid. Bildet er tatt i forbindelse med et møte i foreningen. FOTO: FORTIDSMINNEFORENINGEN

SAKENS GANG

DEBATT: RB 19. september
2013.

FAKTA

Bevisstgjøring av Jessheims innbyggere
Har befolkningen noe å si når
byutviklingen står på agen-
daen? Ja, mener Fortidsminne-
foreningen og organisasjonen
Stedkraft.
En debatturné med det mål for
øye å bevisstgjøre befolkningen
i norske byer og tettsteder kom-
mer til Jessheim tirsdag 5.
november. 
Debatturneen skal også til Sør-

umsand i løpet av november. 
Dokumentarfilmen «Sørlands-
refseren» vises i forkant av
møtet. Filmen viser hvordan
stedsaktivist Erling Okkenhaug
engasjerer seg i byutviklingen i
Risør. 
Befolkningens involvering i
byplanlegging og utvikling er
ekstremt viktig, men virkelighe-
ten er ofte totalt annerledes.  

KOMMER:
Høyres Ketil
Nordengen.


