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■ JESSHEIM

Debattmøtet om byutvikling av
Jessheim ble en konsis og presis
affære i går kveld. Noen vokse-
smerter ble avdekket, det kom
fram at noen intensjoner kan-
skje er bedre i teorien enn i
praksis og – kanskje viktigst – at

folkets engasjement ikke blir
hørt fordi byråkrati og politi-
kere halser etter utbyggernes
krav.

Dette er essensen av det som
kom fram etter at dokumentar-
filmen om stedsaktivist Erling
Okkenhaugs kamp for å bevare
et helhetlig preg over sørlands-
byen Risør i en tid der utbyggere
ville bygge blokker og leilighe-
ter som ville stå i skarp kontrast

til det Risør er kjent for.

Utfordringer
Gårsdagens debattpanel besto
av politikerne Ketil Nordengen
(H), Eva Gullichsen (Ap), Ola
Fjeldheim fra Fortidsminnefor-
eningen, Stein Leidal fra Jess-
heimmarkas Venner, Tore Sag-
haug fra ROM Eiendom. Tidli-
gere EUB-journalist Terje Her-
mansen styrte debatten med stø-
dig hånd.

– Utbyggerne ønsker helt klart
å sette sitt stempel på utvikling-
en, og jeg føler det har vært et
ganske godt grep om premissene
som legges for byutvikling fra
kommunens side, sa Høyres
Nordengen.

– Det må klargjøres i større
grad hva slags by vi ønsker at
Jessheim skal være, sa Aps Gull-
ichsen.

– Ta kontrollen
Politikere og byråkrater i Ullen-
saker må ta større grep om hvor-
dan utbyggerne skal få lov til å
bygge, sier Ola Fjeldheim, gene-
ralsekretær i Fortidsminnefor-

eningen og tidligere kulturmin-
nevernkonsulent i Ullensaker
kommune.

– Jessheim er i ferd med å ved-
ta et lappeteppe av en byplan
som ikke blir bra; byplanen er
på utbyggernes premisser, sa
Fjeldheim.

Jessheimmarkas Venner føler
at de blir oversett og overhørt i
prosesser.

– Og det er et stort problem, si-
er Stein Leidal.

– Men vi er avhengige av hø-
ringsuttalelser og innspill fra
befolkningen, og det kan hende
vi er nødt til å styrke planavde-
lingen i kommunen for å komme
oss ovenpå i de prosessene som
pågår, sa Nordengen.

– Men vi har invitert befolk-
ningen i prosessen med bypla-
nen hele veien!

Klassisk bytrøbbe

SAKLIG OG KONSIST: Gårsdagens panelde
på første rad og fulgte med på det som ble 

Kritiserer komplisert NAV-system
OSLO: Riksrevisjonen mener NAVs mange tiltak for å få folk i
arbeid er uoversiktlige og skaper vansker både for brukere og
de lokale NAV-kontorene. – Riksrevisjonen konstaterer at det er
mange og forskjellige arbeidsmarkedstiltak med til dels over-
lappende formål og målgrupper, og at det er en uoversiktlig til-
taksstruktur, heter det i Riksrevisjonens årlige rapport, som ble
lagt fram tirsdag. I rapporten kritiseres også et stort omfang av
feil i utbetalingene av dagpenger. Det er betalt ut for mye eller
for lite i 20 prosent av kontrollerte saker. (NTB)

Kleskonkurrenter selger sammen
KLØFTA: En dag i året jobber flere små bedrifter på og rundt
Kløfta, alle drevet av småbarnsmammaer, sammen for å nå ut
til flest mulig kunder. – Sammen er vi sterkere enn vi er alene,
og det er ingen av oss som er urolige for å miste kundene våre
til en konkurrent, sier en av butikkeierne, Linda Skagerberg
Dobelis (bildet). Årets Barnedilla, som satsingen kalles, er lagt
til den lokale kafeen Kaffedilla i kveld, onsdag. Tilbudet er i
hovedsak rettet mot småbarnsforeldre som ønsker en annen
handleopplevelse enn de gjerne får på kjøpesenterne.

Jessheim står overfor klassiske problemer når
framtidas by skal formes. Men det er håp.

FULGTE MED: Stedsaktivist Erling Okkenhaug.

FAKTA

Bevisstgjøring av innbyggerne
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.  

Karianne Schei
karianne.schei@rb.no 992 52 225

■ LILLESTRØM: Lillestrøm2020 vil
trekke sultne gjester til byen med sin
nye restaurantguide.  

– Dette er historisk, mener daglig
leder av Lillestrøm2020, Bjørn Sand-
berg.

Det er første gang en slik guide er
gitt ut, og ideen er å vise fram det
mangfoldet Lillestrøm har å by på når

Vil trekke gj

Ullensaker må ta med
folket på råd.

Ola Fjeldheim, 
Fortidsminneforeningen
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el for Jessheim

batt om Jessheim bys utvikling var interessant og konsis. Stein Leidal (t.v.), Ketil Nordengen, Eva Gullichsen, Ola Fjeldheim og Tor Saghaug bidro til det. Stedsaktivist Erling Okkenhaug satt
sagt. BEGGE FOTO: GEIR EGIL SKOG

– Skogmilliarder uten resultatmål
OSLO: Det er vesentlige svakheter i styring og rapporering
for de over 8 milliarder kronene som Norge bruker på skog-
vern i Brasil, Asia og Afrika, ifølge Riksrevisjonen. Regn-
skogmilliardene er et klimatiltak og en storsatsing innen
norsk bistand. Rundt 10 prosent av bistandsbudsjettet bru-
kes til klima- og skogverninitiativet. Men ifølge Riksrevisjo-
nen er det store mangler i prosjektet. Den påpeker at det er
vanskelig å måle hva man har eller skal oppnå fordi det
mangler resultatmål og krav til rapportering. (NTB)

økonomi
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jester med ny guide
det kommer til mat. Nær 40 res-
tauranter og spisesteder er med i
guiden, og Sandberg kan fortelle
at de allerede har fått svært god
respons fra restaurantene. Han
mener de skal ha mye av æren for
den nye guiden.  

– I Lillestrøm kan vi by på alt
fra den enkleste husmannskost
til de mest kulinariske retter. Til-
budet her er helt i verdensklasse,
sier en engasjert Sandberg.  

Han håper den nye guiden vil
være til hjelp både for romeri-
kinger og besøkende i Lillestrøm. 

Guiden fås i papirform og digi-
talt til telefonen gjennom en Qr-
kode, og vil bli distribuert til
40.000 husholdninger på Romeri-
ke. Med smakfulle bilder, beskri-
velser av restaurantene samt hva
de har å tilby, ønskes gjestene vel-
kommen til matopplevelser i Lil-
lestrøm.  

– Hvorfor dra til Oslo for å stå i
kø, når du kan dra til Lillestrøm
og spise godt, smiler en fornøyd
Karianne Sandvoll, også fra Lille-
strøm2020.

UT PÅ TUR: Bjørn Sandberg og Kari-
anne Sandvoll brukte tirsdag etter-
middag på å dele ut sin nye restau-
rantguide. FOTO: KARIANNE SCHEI


