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Vil lage boltre -
plass for barna
Ber kommunen om hjelp til å
gjenopplive nedslitt, gammel
ballplass. 

Side 10

Inntar Oslo 
Konserthus
Lokale fiolinister rett inn i den
klassiske musikkens storstue. 

Side 36

Rådmannen
slutter

Side 11

NYHETERSPORT GUIDE

JAAAAAAAAAAAA! 
Endelig seier!!! 
Etterlengtede poeng på
hjemmebane for KIL-jentene. 

Side 22

– Vi skal gi 
jernet på Kolbotn
Karpe Diem gleder seg til  konsert
i Kolben. Vinn billetter!

Side 34-35

Norges lengste
gangbro
Gjett hvor Aspelin Ramm 
ønsker å bygge denne.

Side 8-9

Kommunen har ikke kapasitet til å fikse farlige kryss Side 6
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Side 4, 5 og 27

Ikke alle er like begeistret over planene om å flytte 17. mai-feiringen hit til Kolbotn sentrum.
Korpsene frykter å bli satt i skyggen. Samtidig marsjerer debatten i lokalsamfunnet. 

– Blåser i korpsene
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Ut fra blikket til statsmeteorolig
Kristen Gislefoss, tolker vi det,
som de lokalpatriotene vi er, at
han også står og tenker på hvor
Kolbotn er på kartet. Vi har i det
minste været for Kolbotn, og hele
oppegård på baksiden vår. 
Foto: NRK Østlandssendingen

– Hvor er Kolbotn? 

Vi er her, vi også!
Denne uken skal jeg rett og slett slenge ut et EKTE i-lands-problem på
lederplass. Men, du verden, som dette trigger all lokalpatriotisme i
meg. Og selv om dette kanskje er en ubetydelig sak i en tid med 
historiske regjeringsskifter og finanskriser, handler dette om mer enn
bare noen symboler og noen bokstaver på skjermen i beste sendetid. 

Kolbotn utvikler seg stadig, og i en rasende fart. Plassen er ikke
bare «hovedstaden» i Oppegård kommune, men har utviklet seg til å
bli et viktig senter for kultur, handel og vekst i Oslo og Akershus. 
Dette er vi her i kommunen klar over. Men på TV, der eksisterer vi
åpenbart ikke. 

Jeg sitter og irriterer meg noe så inn i hampen hver gang jeg ser på
værmeldingen på NRK Østlandssendingen, lokalsendingen for Oslo og
Akershus. Ikke fordi den nødvendigvis gir feil varsel, eller fordi
presentasjonen ikke er kvalitetsmessig god nok. Men rett og slett fordi
vi ikke eksisterer på kartet. Så jeg
spør: Hallo, NRK! Hvor er Kolbotn?

Selvfølgelig har jeg forståelse
for at vi ikke kan putte hver eneste
lille krik og krok i alle kommuner i
en region på et værkart. Det er det
enkelt og greit ikke plass til. Og det
er garantert noen kriterier som må
oppfylles for at en plass skal vises.
Men når jeg ser på kartet, registrer jeg at andre plasser som jeg er
fristet til å kalle «langt mindre viktige» i mange sammenhenger, står
og lyser på skjermen som en irriterende lystavle. Herunder nevner jeg
Son, Drøbak og Ytre Enebakk. Ja,  jeg blir litt smågrinete. Sistnevnte er
en plass hvor det knapt bor mennesker i forhold til Kolbotn. Mest av
alt «irriterer» det meg nok at Ski står representert, selv om dette er
den største «byen» her i regionen vår. Selvfølgelig skal Ski stå her, men
dette trigger absolutt alle nabo-fighte-instinkter. 

Selvfølgelig skrives dette med et visst snev av realisme og kanskje
med et smil på lur, men dette har med lokalidentitet å gjøre. Kolbotn
er ikke lenger en bortgjemt plass man tilfeldigvis kjører innom og
gjennom ved et uhell på vei til og fra hovedstaden. Kolbotn er, som
tidligere nevnt, hovedstaden i en av de største vekstkommunene i
Akershus. Det bor mange mennesker her, og vi er alle hellig opptatt 
av å vise frem hvor fint det er her, med god grunn. Vårt vakre 
kommunesentrum markerer seg i større og større grad som et sted
som fortjener å vises, ikke bare på grunn av alt det spennende som 
har skjedd her de siste årene, men også fordi vi ikke er ubetydelige
i Follo-sammenheng. 

Østlandssendingen er en lokalsending som skal dekke et stort og
sammensatt område, et område hvor vi ikke lenger er bare en mini-
prikk på kartet. Det kan være fristende å trekke konklusjonene i en 
retning av at lokalsendingen ikke har vært her ute på en stund og sett
utviklingen, og at det er på høy tid å minne dem på at vi finnes her ute
også, rett i nabolaget til hovedstaden. Dessuten er faktisk ikke 
alltid været likt i Oslo, Ås, Drøbak, Ytre Enebak og Son det samme som
her i kommunen. Det er store lokale variasjoner. Og vi liker vel å tro,
litt spøkefullt, at været alltid er bedre her enn i Ski i hvert fall. 

Eller er dette et dårlig forsøk på å spå fremtiden? At Kolbotn anses
som så sammenslått med Oslo at det er «samme ulla»? Nei, men fra
spøk til alvor. Vi vil sees. Vi er så stolte av vårt kommunesentrum, og vi
mener at det bør få skinne på lik linje med de andre plassene rundt
oss. Så oppfordringen går til NRK om å sende en liten mail ned til
grafikkgutta. Ikke bare er det plass, så vidt jeg kan se, men det ville
gledet oss veldig her ute. 

”Hallo, NRK!
Hvor er

Kolbotn?

Ha en fin uke i Oppegård!
Anders Nordheim Dahl

PR I S TESTEN

DAGENS  BURSDAGSBARN

Rema .....................................................................................................................25,80
Kiwi........................................................................................................................25,80
Rimi .......................................................................................................................25,80
Coop X-tra............................................................................................................25,80
Coop Prix..............................................................................................................26,80
Meny ......................................................................................................................27,90
Coop Mega ..........................................................................................................29,90
Yx............................................................................................................................38,00
Shell ......................................................................................................................39,00
Coop Marked.............................................................................Har ikke produktet
Statoil..........................................................................................Har ikke produktet

Dyrest vs. billigst: 13,20 kroner spart

Det kan lett bli til at man blir lei sei(g) om
man ikke sjekker prisen på en pose Laban
seigmenn før man handler. På en annen side
kan man (ge)le og tenke at man har gjort et
kupp hvis man er bevisst på det. 

KONKURRANSE

I så fall foreslår vi at du sender 
svaret til konkurranse@oavis.no!
Vinneren får to kinobilletter til Kolben og 
dessuten navnet sitt i avisen! Svaret kommer 
i neste utgave av Oppegård Avis.

I forrige uke hadde vi tatt bilde av inngangsdøren på Grendehuset i
Oppegård Syd. Dette visste blant annet Tormod Andersen fra Oppegård,
som får to kinobilletter til Kolben. Vi gratulerer!

Klarer du 
å se hvor i 
kommunen 
dette er?

Nora Nymoen 75 år
Vi gratulerer vår kjære
mamma, Nora Nymoen, som
hadde bursdag 1. oktober
2013. Da fylte du 75 år, tro
det eller ei!! Hipp hurra for
deg. Klem fra Harald og
Hanne

PS: Flere bursdager på side
14. Send oss din hilsen på
dinsak@oavis.no

Prisene ble innhentet 
1. oktober

Lykkelig med sukker på
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Ny reporter i lokalavisen
Oppegård Avis vokser. For en tid tilbake søkte vi etter reporter, og her er valget vi falt på. Dette er Merethe
Flaate. Hun er 19 år gammel, og ekte Kolbotn-jente. Hun har gått på Roald Amundsen videregående, og
studerer ved Bjørknes. Ved siden av studiene, skal hun jobbe frilans for Oppegård Avis, noe vi er glad for.
Merethe har en god penn, og vil garantert bli et godt tilskudd. Foto: Anders Nordheim Dahl
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S L I K  HAR  V I  DE T  NÅ

V ISSTE  DU  AT. . . ?

Flåtestad skole har vært med på å skape historie. Ungdomsskolen i
Oppegård kommune, som stod ferdig i 2004, var nemlig gjennom 
prosjektet «Den digitale skole» i 2005 den første skolen i landet 
der ungdomsskoleelever fikk laste ned, besvare og levere eksamens-
besvarelser på PC. Ungdomsskolen har rundt 270 elever, og rektor 
ved skolen er Anne Britt Kalleberg.

Opprinnelsen til navnet er ukjent, men det finnes to alternative teorier.
Den ene er at det var vanlig å bruke topografi og natur når en skulle
sette navn på områder. Navnet henspiller sannsynligvis til et navn
basert på at bekkekanten i bekken mellom Kolbotnvannet og 
Gjersjøen var og er bevokst med oretrær (kant + or). Den andre er at
navnet kommer av at området i sin tid lå under kirken/klosteret, og ble
tildelt dets kantor som hans inntektskilde. Kantor er navnet på en
musikkleder i kirken. I området finner du blant annet Kantorbekken,
Kantoråsen og Kantorsletta. Kilde: Oppegård Historielag

Kantor

Veiviseren
Sted på Kolbotn

Rett meg opp!
Selv om Sønsterudveien på Sofiemyr har fått ny asfalt, er det ikke alt som er nyoppusset og fint. Dette
skiltet trenger åpenbart et løft. På en annen side, har Sønsterudveien fått seg et realt ansiktsløft, og har nå
blitt fabelaktig fin etter asfalteringen som har pågått noen uker. Se reportasje på side 13. 
Foto: Yana Stubberudlien

Det blir spennende å se hva slags
politikk vi får de neste fire årene
og hvilke kompromisser som har
blitt inngått i forhandlingene.
Hvem blir vinnerne og taperne i
samfunnet?

Jeg er så heldig at hvis jeg
blir for frustrert over politikken
og samfunnet, så kan jeg stikke
av til hytta/setra mi langt ute i
skogen i Vestfold. Der handler
livet om å skaffe ved til vinteren,
og å høste det vi kan finne av
sopp og bær i skogen. Det viser
seg nemlig at setra ligger midt
oppi en fantastisk soppskog, og i
høst bestemte jeg meg for å bli
bedre kjent med soppfamilien
kremler. Kremler er veldig enkle
og greie sopp å ha med å gjøre,
de forteller deg nemlig om de er
spiselige eller ikke. Når du er helt
sikker på at det er en kremle du
har funnet, så kan du bare brekke
hatten i to og stikke tunga bort
på den og kjenne om det brenner

eller ikke. Hvis det svir eller
brenner på tunga lar du soppen
bli igjen i skogen, og hvis den er
nøytral kan du ta den med hjem.
De smaker helt fantastisk stekt i
smør med salt og pepper. Vi
steker dem til de er ganske sprø
og spiser dem som snacks. De er
så gode at de vanligvis blir spist
opp før middagen. En annen
super ting med kremler er at de
kommer i så mange fine farger.
Jeg har blitt spesielt glad i den
som har lilla hatt med litt grønt i,
som blir gul-brun når du skjærer i
den. Antakeligvis heter den
sildekremle. Det finnes giftige
kremler, men de smaker så bittert
at du ikke klarer å spise nok til at
de er farlige. 

Det er mange gode sopp i
skogen, men også mange farlige.
Et lurt tips for uerfarne kan være
å holde seg unna de med ring,
ikke smak på de du ikke kjenner,
og ikke ta med deg noen du ikke

Ragnhild Zeigler er sanger, låtskriver, sosionom, masterstudent og 
sitter i kommunestyret for SV.  Hun har gitt ut to CD’er under navnet 
«The Bee’s Niece». 

Slik har jeg det om høsten
Så mye har skjedd de siste ukene. For det første har det 
blitt høst, og når dette trykkes har vi antakeligvis fått
klarhet i hvem som blir med i den nye regjeringen. 

kjenner hjem. Det kan jo gjelde
for andre ting i livet også. Men
ikke vær redd for å lære deg å bli
kjent med sopp. Skaff deg en
soppbok, gå på soppkontrollene
og snakk med kjennere. Det er så
gøy å plukke sin egen
gourmetmiddag ute i skogen. Jeg
kan anbefale kantarellsuppe, eller
pasta med skogssopp og røkelaks
i fløtesaus.

Innhøsting generelt er veldig
gøy. Selv har jeg tatt opp en bøtte
med poteter i helga, og neste uke
skal jeg høste røde, lilla, oransje,
hvite og gulrøtter. Jeg har fått
plantet ut et pæretre og et ep-
letre og sju forskjellige
bærbusker i høst, så jeg gleder

meg allerede til neste års inn-
høstning. Det er mange som ikke
har egne frukttrær, og også
mange som ikke klarer å plukke
alle eplene og pærene og
plommene sine. 

Kanskje Oppegårdavisa kunne
starte en formidlingstjeneste, så
de som skulle ønske de hadde
frukttrær kan få komme og
plukke hos de som ønsker å bli
kvitt frukten sin? Jeg har også
sett at noen setter ei kasse med
overflødig frukt i oppkjørselen.
Det er jo en super løsning.
Fruktomfordelig og epleslang-
amnesti er kanskje nyttige 
initiativ nå som skolefrukten 
forsvinner!

Ragnhild Zeigler

Skribenter på denne plassen: Marianne Mørk, Kjell Magne Bondevik,
Jan Petersen, Arve Paulsen, Sonja Birkeland og Ragnhild Zeigler.

Hvilke planer har
du for høstferien?

– Jeg hadde lyst til å dra på en
fjelltur til Høvringen, men har om-
bestemt meg og skal kose meg
hjemme. Jeg skal gå på konserter
og foredrag i Kolben. Får jeg 
behov og tid til noe annet, er det
kort vei til byen.

Grethe Werner 
(76), Kolbotn:

Emilie Kristiansen
(17), Oppegård:

Marina Moreira
(6), Sofiemyr:

Ali Mustafa (50),
Oppegård:

Bernt Aarse (55),
Kolbotn:

– Jeg skal ta det som det kommer.
Foreløpig har jeg ingen spesielle
planer. Jeg skal slappe av hjemme
med venner.

– Jeg skal sove mye og leke med
venner. Jeg skal invitere Pernille,
Fride og Thea på besøk, og det 
blir også en tur til badeland med
mamma.

– Jeg studerer pedagogikk ved
Høyskolen i Oslo, så jeg må lese
mye, men jeg skal også slappe av
og trene.

– Jeg har ingen spesielle planer
utover å være hjemme og jobbe. 
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– Hvor i all verden skal det 
bli plass til oss, og hvilken 
rolle kommer korpsene til å
spille på 17. mai i år om dette
blir tilfelle, er noe vi lurer 
på, sier styreleder i Oppegård
Janitsjar, Jørgen Russwurm,
korpsleder Bente Røren 
Gulbrandsen og tambur-
major Charlotte Røren 
Guldbrandsen i
Kolbotngarden. 

Skeptiske
Korpsene er svært bekymret
for planene om å flytte na-
sjonaldagsfeiringen fra
Sofiemyr stadion til Kolbotn
sentrum, som kom frem i for-
rige ukes avis. 

– Vi er positive til
eventuelle bra forandringer
med arrangementet, men
dette er ikke en spesielt god
idè. Sentrum er rett og slett
for lite. En ting er alle
menneskene på en så liten
plass, noe helt annet er vårt
behov for plass. Bare vi alene
trenger en plass på størrelse
med to håndballbaner, så det
sier seg selv at dette ikke 
går om vi skal være med på
dette, sier Bente Røren 
Guldbrandsen. 

Hun utelukker ikke at det
kan bli aktuelt for
Kolbotngarden å gå i 
Oslo-toget fremfor lokalt 
om flytteplanene blir en
realitet. 

– Blir satt i skyggen
– For vår del er dette bare nok

et bevis på at korpsene blir satt
i skyggen . Det forventes at vi
skal komme og stille opp på
eget initiativ hvert eneste år,
noe vi gjør med stor glede, men
vi frykter at dette kan ødelegge
vår rolle i feiringen, sier Jørgen
Russwurm. 

–  Vi håper at komitèen vil
legge til rette for at dette skal
gå og at man tenker seg nøye
om før man går for dette. Ar-
rangementet vi har på Sofiemyr
stadion fungerer, med noen
små unntak, relativt bra, og vi
mener det hadde vært smartere
å rette på småfeilene der vi er i
dag fremfor å forandre dette
totalt. Det er mange fordeler
ved å fortsette med ar-
rangementet på Sofiemyr sta-
dion. Dette er dessuten en tra-
disjon som antakelig betyr mye
for mange også, sier de tre. 

Foreslår alternative 
løsninger
Korpsene er for å ha deler av
arrangementet i sentrum, men

foreslår andre løsninger enn
det lederen av 17. mai-
komitèen skisserte i forrige
ukes Oppegård Avis. 

– Hvis vi for eksempel
starter borgertoget fra
sentrum, går opp mot
Sofiemyr stadion og kanskje
har en felles markering hvor
kulturlivet får delta i sentrum
på ettermiddagen, vil sentrum
også bli involvert i feiringen.
Et annet aspekt ved dette er
at mange i voksenkorpsene er
småbarnsforeldre. De ønsker å
følge barna i tillegg til å spille
denne dagen. Hvis korpsene
kommer i skyggen vil nok
motivasjonen synke for å være
med, sier de tre bekymret. 

Savner begrunnelse
Korpsene sier de savner en
god begrunnelse for hvorfor
arrangementet skal flyttes. 

– Skal man ha et samlet ar-
rangement for kommunen er
sentrum ikke stedet. Det er
rett og slett ikke laget for det.

Se bare på Eventyrfestivalen.
Torget er helt fullstappet på
dette arrangementet, og på en
17. mai-feiring vil det bli
mange flere mennesker. Det
kan ende opp i kaos, og det er
i hvert fall ikke plass til oss. Vi
håper i det minste at det vil
komme en god begrunnelse
for dette og en forklaring på
hvordan man har tenkt å løse
det praktiske, for det vil bli
mange utfordringer her, sier
de tre. 

– Vi håper at komitèen
også tenker korps, for vi er 
en naturlig del av feiringen. 
Vi kan ikke halvere staben og
bare la noen være med. Vi
håper komitèen ikke bare
tenker logistikk når de
planlegger, og vi er redd denne
løsningen vil splitte feiringen
ytterligere enn den allerede er,
sier de tre. 

–  Ingen 17. mai uten
korps
Leder i 17. mai-komitèen,

Korpsene reagerer på planene om å
flytte 17. mai til sentrum, og mener 
komitèen blåser i en lang marsj i dem. 
Anders Nordheim Dahl
anders@oavis.no

SKEPTISKE: Styreleder i Oppegård Janitsjar, Jørgen Russwurm, korpsleder Bente Røren Gulbrandsen og tamburmajor Charlotte Røren Guldbrandsen i
Kolbotngarden er ikke imponert over planene om å flytte 17. mai til sentrum, og er redd korpsene vil bli satt i skyggen. Alle foto: Anders Nordheim Dahl 

– Dette 
er ikke 
en spesielt
god idè

Torsdag 
26. september 2013
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Sjekk stasjonen!
Les alt om de spennende 

forslagene til hvordan den nye

Kolbotn stasjon kan bli.

Side 32 og 33

Snipp, snapp, snute
Kjempesuksess for Eventyr-

festivalen og Eventyrstien. 

Se stor bildespesial.

Side 12 og 13

Kolbotnvannet: 
Luftemaskinen 
slås av 

Side 10

DEBATT
SPORT GUIDE

Matchbanen på
Sofiemyr stengt
KIL-fotballen lider under elendige

baneforhold.
Side 22 og 23

Synger ut med 
nytt navn
Oppegård har fått et nytt

kammerkor.
Side 34

– Irriterende 
syklister!
Langer ut mot folk på to hjul med

fancy klær.
Side 27

Prisboom på boliger i Oppegård Side 8 og 9

Feiringen flyttes 
2013 ble siste år med folkefest som

dette på Sofiemyr stadion 17. mai.

Arrangementskomitéen varsler store

forandringer. Det som er klart, er at

feiringen flyttes helt eller delvis til

Kolbotn sentrum.
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Ekteparet John og

Camilla Hørthe foretok 

radonmåling hjemme, og

trodde ikke sine egne

øyne.  Du anbefales å

gjøre det samme.

Side 14 og 15

Fikk 
radonsjokk

Side 4 og 5

FAKSIMILE: Oppegård Avis 
nummer 20 2013

Nedgang i sykefraværet 
De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til en positiv utvikling når det gjelder sykefraværet i
vår kommune. Legemeldt sykefravær for arbeidstakere i Oppegård har ifølge SSB gått ned fra 60 818
mennesker i det første halvåret i fjor til 58 018 i samme periode i år. Av de 53 018 sykemeldte i det første
halvåret i år var 36 003 kvinner. Illustrasjonsfoto: Anders Nordheim Dahl
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Gaute Tangen, beroliger korp-
sene, og forsikrer dem om at
de skal ha sin naturlige plass
på 17. mai.

– Selvfølgelig skal vi finne
plass til korpsene. Det blir
ikke 17. mai uten korpsmusikk,
forsikrer Tangen i en kom-
mentar til Oppegård Avis.

Polsk mann funnet død i Kolbotnvannet
Fredag kveld i forrige uke ble en 37 år gammel mann fra Polen, bosatt i Oslo, meldt savnet etter en fisketur på Kolbotnvannet. Tirsdag formiddag
ble han funnet, og bekreftet omkommet, i det politiet betrakter som en ulykke. Savnet-meldingen kom rundt klokken 20,30 fredag kveld, og frem
til tirsdag formiddag lette letemannskaper etter mannen. Det ble brukt både helikopter, dykkere, likhunder og sonar i letingen. Mannen ble funnet
i dette området, på tolv meters dyp, i den mudrete bunnen. Familien ble varslet og mannen ble tatt opp av vannet i 12.30-tiden tirsdag. 

– Flott med engasjement!

– Jeg har med stor interesse lest
artiklene i Oppegård Avis og dis-
kusjonene rundt feiringen. Det er
veldig bra at innbyggerne en-
gasjerer seg så mye i et så viktig
arrangementet, sier Benthe
Biltvedt, leder i utvalg for opp-
vekst og kultur (UKO) i Oppegård
for kommune

Flere årsaker
Biltvedt forklarer hvorfor man
ønsker å flytte feiringen.

– Det er i år mange som
ønsker kommunens 17. mai-
feiring flyttet til Kolbotn sentrum.
Det er veldig spennende og frem-
tidsrettet. Det er flere og flere
innbyggere som synes at det bør
legges til rette for langt flere
storarrangementer på Kolbotn
torg og i sentrum for øvrig. «Mer
liv og folk til sentrum» er
omkvedet. Så hvorfor ikke 17. mai
i Kolbotn sentrum, sier hun. 

– Med god og langsiktig
planlegging er jeg sikker på at 

det ordner seg også i Kolbotn
sentrum. Tenk for eksempel på all
plassen rundt Rådhuset som også
kan inkluderes i et slik stor 
17. mai-feiring, sier Biltvedt. 

Flere løsninger
Hun roser 17. mai-komitèen for
innsatsen i fjor, og er klar på at
nytenkning er viktig for et
smertefritt arrangement i år. 

– 17. mai-toget må
«strammes inn» med mindre
venting for skolene og musik-
korpsene fra hvert enkelt start-
tidspunkt. I tillegg spørsmålet om
hvor i toget russebilene bør kjøre.
En annen løsning kan være å la
russen kjøre først i toget. Løs-
ningen kan være at hele 17. mai-
feiringen flyttes til Kolbotn
sentrum med skolene og musik-
korpsene som kommer direkte fra
sine skoler/startsteder. Delvis ved
at for eksempel 17. mai toget
snus slik at de fleste skolene og
musikkorpsene starter fra

Sofiemyr stadion. Nå skal ko-
mitèen vurdere alle muligheter
og komme med løsninger for
hvordan dette skal bli en suksess,
sier hun. 

– Sentrum takler dette
Hun mener bestemt at sentrum
er klar for folkemassen på denne
dagen. 

–Ja, flere arrangementer er
allerede avholdt på Kolbotn torg
med stor suksess.Jeg vil nevne
Vinnie-konserten med stor
publikumstilstrømning tidligere i
sommer som jeg også var til
stede på, sier hun.

Dette skjer videre
– I første omgang skal UKO nå i
oktober ha oppe til behandling
endrete retningslinjer for 
17. mai-komitéen, med blant
annet utvidelse av antall
deltakere i komitéen og forlenget
funksjonstider for de politisk
oppnevnte medlemmene i ko-
mitéen. Deretter får UKO til be-
handling forslag til deltakere i
nevnte komité. Så skal den ny-
utnevnte 17. mai-komitéen får ro
til å planlegge neste års feiring.

Deres innstilling til neste års 17.
mai-feiring får så UKO til be-
handling på nyåret med forslag
til program, opplyser Benthe
Biltvedt. 

– Jeg oppfordrer alle til å
være med på neste års feiring
uansett om hovedarrangementet
blir i Kolbotn sentrum, eller på
Sofiemyr stadion, avslutter hun. 

PS: Les på våre debattsider hva
noen av våre lesere mener. Se
side 26 og 27.

UKO-leder Benthe Biltvedt roser 
engasjementet rundt 17. mai, og 
ber folk være åpne. 

OPPFORDRER TIL INNSPILL 
OG DELTAGELSE: Leder Bente
Biltvedt i Utvalg for oppvekst og
kultur i Oppegård kommune følger 
diskusjonen rundt 17. mai med
spenning. 

– Vi er positive til dette

– Det er ingen tvil om at flytting
av dette arrangementet ned til
Jan Baalsruds plass og omegn er
positivt for sentrum, og vi stiller
oss bak dette forslaget, sier
senterleder Therese Holth ved
Kolbotn Torg. 

– Vi håper komitèen vil legge
til rette for at dette skal gå bra,
og synes det er bra at denne
plassen blir brukt til formål som

dette. Det er jo dèt den ble laget
for, sier Holth. 

Hun har registrert utford-
ringene som var i fjor på
Sofiemyr, og sier senteret, i den
grad de har mulighet til det, vil
være med og tilrettelegge for at
en feiring i sentrum skal gå bra. 

– Siden vi ikke får lov til å ha
åpent på 17. mai, er det litt be-
grenset hva vi kan gjøre, men en

tanke kan for eksempel være at vi
får dispensasjon for både åpnings-
tider og uteplassen for serverings-
stedene våre. Vi vil vurdere en slik
søknad om dette blir en realitet,
og håper på velvilje, sier Holth,
som mener det er opp til kom-
munen å vurdere om sentrum er
egnet til formålet. 

– Vi går ut fra at man her har
tatt høyde for alle utfordringer,
og Kolbotn Torg vil selvfølgelig
bidra på de måtene vi kan for at
det skal bli en fin feiring om det
blir i sentrum, avslutter. Holth. 

Senterleder Therese Holth mener
flytting til sentrum er i torgets ånd.

VIL BIDRA: Senterleder Therese
Holth ved Kolbotn Torg mener
flytting av 17. mai er en god idè. 

Du finner oss på Facebook

HØSTNYHETER 
ANKOMMER HVER DAG!

Kolbotn Klær
Skiveien 57, Kolbotn - Tlf. 66 80 03 50 - Enkel parkering

ANKOMMER HVER DAG!ANKOMMER HVER DAG!
HØSTNYHETER 

Du finner oss på Facebook

ANKOMMER HVER DAG!
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ANKOMMER HVER DAG!ANKOMMER HVER DAG!

Skiveien 57, Kolbotn - Tlf. 66 80 03 50 - Enkel parkering
tn KlærolboK

ANKOMMER HVER DAG!

Skiveien 57, Kolbotn - Tlf. 66 80 03 50 - Enkel parkering
tn Klær

ANKOMMER HVER DAG!ANKOMMER HVER DAG!
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Bekymret for trafikksikkerheten
Kirsti Foss fra
Sofiemyr opplever
at en busk i vei-
krysset skaper
trafikkfarlige
situa  sjoner. 
Kommunen har
ikke kapasitet til å
fikse problemet. 

– Dette er et kryss hvor
mange kutter svingen. Denne
busken ser uskyldig ut, men
situasjonen ser annerledes ut
når du kjører bil og nærmer
deg krysset. Busken vokser ut
i veien og blokkerer full-
stendig sikten fra høyre for
bilister, syklister og gående.
Det er utrygt og trafikkfarlig,
spesielt med tanke på barn,
sier Kirsti Foss, og oppfordrer
bilistene til å være ekstra opp-
merksomme på stedet.

Hun viser oss busken som
vokser inne i en høyspentmast
på hjørnet der Bjørnstjerne
Bjørnsons vei krysser Werge-
lands vei på Sofiemyr. Ifølge
kartutsnittet til Oppegård
kommune vokser den i et fri -
siktområde, som krever at
hekker og busker bør klippes
ned til 50 centimeter.

I slutten av juni tok Kirsti
kontakt med Hafslund Nett,
og ifølge henne lovet de å
sette saken opp på tiltaks-
listen. Da de kom på befaring
rett før skolestarten, nektet de
å gjøre noe med busken siden
høyden på den ikke skapte
problemer for høyspentled-
ningene. Etter en ny telefon til
Hafslund Nett fikk Kirsti be-
skjed om at de hadde tatt kon-
takt med kommunen som

lovet å ordne opp. Siden den
gang har det ikke skjedd noe.

Vil forhindre ulykker
– Jeg vil ikke kjøre på andres
barn. Det er mange barn som
kjører på sykkel og sparke -
sykkel her. Jeg føler meg 
utr ygg når jeg kommer
nærmere krysset. Det er jo
ikke mulig å se hva som skjuler
seg bak busken, sier Foss.

63-åringen forteller at hun
er bestemor uten barnebarn i
distriktet, men hun er bekym -
ret for barna i nærområdet
som bruker denne veien til
daglig. Hun påpeker også at
det ligger tre skoler og tre
barnehager i nærheten. Denne
veien er også en skolevei for

mange barn i området, blant
annet for sykkelglade Ida (10)
og Jonathan (8) Roverudseter,
som bor rett ved det aktuelle
krysset. Søsknene og 
foreld rene deres forteller at
det er litt skummelt med et
uoversiktlig kryss, og de er
glad for at 63-åringen en-
gasjerer seg i saken. 

– Sjekk sikten
Den engasjerte beboeren
frykter at en dag kan det gå
riktig ille i nabolaget hennes
hvis busken ikke blir klippet
ned. 63-åringen forteller også
at sikten er dårlig flere andre
steder på Sofiemyr, blant
annet i krysset mellom Werge-
lands vei og Sigrid Undsets vei. 

– Kommunen bør pri o ri -
tere trafikksikkerhet og sørge
for at det er fri sikt i bolig-
områdene, sier Kirsti Foss.

Hun kommer også med en

oppfordring til hageeiere om å
sjekke at hekkene, trærne og
gjerdene ikke hindrer sikten.

– Hageeiere bør ta seg en
tur utenfor sin egen hage og se
på hekker og busker som vok -
ser ut i veien, gjerne fra en
annen retning enn den de selv
pleier å nærme seg huset sitt
På kommunens kart kan du se
siktlinjer i veikryss som kan
være retningslinje for eiere av
hjørnetomter, sier Kirsti
Foss.  

Har ikke kapasitet
Oppegård Avis kontaktet virk-
somhetsleder for vei og park,
Olav Nordaas, og ba ham om å
se på forholdene. Dagen etter
ble busken klippet ned. Virk-
somhetslederen innrømmer at
kommunen ikke har kapasitet
til å reise rundt og kontrollere
siktforholdene overalt. 

–Bemanningssituasjonen er

årsaken til dette, ifølge
Nordaas. I løpet av de siste 12
årene har bemanningen i av-
delingen hans blitt halvert.

– Trafikksikkerhet er en
prioritert oppgave for oss,
men per i dag har vi kun fem
ansatte og titalls oppgaver
som må gjøres i tillegg til å
sjekke siktforholdene. Vi må
blant annet tømme 170
søppelstativer hver uke og
tette asfalt i de kommunale
veiene. Med 105 kilometers
kommunalvei er det litt vans-
kelig å ha kontroll over alle
stedene, men vi har nylig
startet en høstaksjon hvor vi
kjører rundt og ser på siktfor-
holdene. Dessverre er vi nødt
til å prioritere de mest alvor-
lige stedene først, sier virk-
somhetsleder for vei og park,
Olav Nordaas.

Yana Stubberudlien
yana@oavis.no

UOVERSIKTLIG KRYSS: Kirsti Foss står ved siden av busken som hindret sikten i krysset. Her er hun sammen med Ida og Jonathan Roverudseter.  
Foto: Yana Stubberudlien 

● Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen

● I frisiktsoner bør de klippes ned til 50 centimeter

● Enkeltstående oppstammede trær kan tillattes innenfor frisiktarealet

● Trafikanter bør ha fri sikt og ikke bli hindret av grener 

● Fotgjengere, rullestolbrukere og syklister skal ikke tvinges ut i veibanen 

● Veiskilt og veimerking skal være godt synlig 

● Grenene skal verken nå opp til ledninger eller skjule gatebelysningen

● Vedlikeholdsmaskiner bør ikke hindres av grener 

Slik bør hekken din være:
Her er en sjekkliste som kan være nyttig å ha når du nå skal ut og sjekke om
alt er i orden på din eiendom. 

NORGES AUTOMOBIL FORBUND
AVDELING FOLLO

TEST DEG SELV OG BILEN

PROGRAM – HELE DAGEN: 

NAF/Follo og NAF/Øvingsbane arrangerer 
Åpen dag for alle, lørdag 12. oktober kl. 11.00–16.00 på øvingsbanen. 

Følg Fv 156 mot Nesodden. 

•  Sikkerhetskurs m/ demo av  
 «Bråstopp», «Veltepetter», 
 «Kollisjonsvekter» og 
 «Promillebriller».
•  Kjøre egen bil på «Glatta»
•  Test dine ryggeferdigheter.
•  Quiz m/premier

•  Konkurranse for barna m/premier
•  Servering av kaffe, pølser, kringle  
 og mineralvann
•  Ca. kl. 1200 og 1300, Norsk  
 Luftambulanse demonstrerer 
 hva du gjør som første person ved  
 bilulykke/uhell

INGEN PÅMELDING, MØT OPP
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– Det bør gjøres tiltak som
kan gjøre det attraktivt for
kompetansebedriftene å etab-
lere seg på Rosenholm, sier
markedssjef Pål Bøe i Aspelin
Ramm Eiendom.

Bøe mener at Rosenholm
stasjon bør rustes opp, og det
må gjøres noe med veien 
mellom stasjonen og
Rosenholm Campus, som ikke
er spesielt attraktiv for ansatte
som reiser kollektivt. Det øde-
legger også førsteinntrykket
til besøkende, mener han.

– Mange bedrifter er 
opptatt av estetikk, og før-
steinntrykket er viktig. Skal 
vi tiltrekke oss flere kompe-
tansebedrifter, må det skje noe
med inngangspartiet til
Rosenholm. Stedet oppleves
som ingenmannsland. Campus
ligger rundt 500 meter unna
stasjonen, og denne veien er
en trist affære. Folk som går
ut av toget må gå på en ustelt
gangvei forbi busskirkegården
og gravlunden for å komme
fram, sier Bøe.

Han forteller at det er mye
plass rundt stasjonen, og
stedet har et potensial for å
kunne utvikles videre. 

For å komme i gang, har de
satt opp flere søppelbøtter
langs den aktuelle veien, og de
tømmes hver uke.

Norges lengste gangbro
Arkitektfirmaet Fantastic
Norway har på oppdrag av 
Aspelin Ramm Eiendom ut-
arbeidet en skisse som viser
hva man kan gjøre for å gjøre
strekningen fra Rosenholm
stasjon til Rosenholm Campus
mer spennende, men også at
den skal oppleves noe kortere.
Det vil også øke opp-
merksomhet og skape blest
rundt Rosenholm.

– Det ble foreslått å lage
en installasjon med en henge-
bro fra stasjonen til Campus,
som skulle bli Norges lengste
gangbro, med fire små tårn
langs den, som hver for seg
tilfører kvaliteter til natur-
området og brukere av
Campus, sier Bøe. 

Han forteller at grove 
anslag viste at det skulle bli
for kostbart til å gå videre med
det uten at Aspelin Ramm 
Eiendom hadde et større 
utbyggingsprosjekt å knytte
det opp mot. 

– Tankene er likevel spenn-
ende, og vi tror at broen kunne
ha blitt en attraksjon for 
området, sier markedssjefen og
han legger til at for å gjøre
denne veien til en spennende
opplevelse trenger de hjelp.

Jakter på stor bedrift
Oppegård Avis har skrevet 
tidligere at Aspelin Ramm 
Eiendom har store utbyggings-
planer på Rosenholm.
Reguleringsplanen er på plass,
og selskapet kan nå tilby eget
nybygg for bedrifter som har
et arealbehov fra rundt 4 000
kvadratmeter og oppover.

– Dette betyr at vi må
komme i kontakt med be-
drifter som har minimum 
100-150 ansatte, sier Pål Bøe. 

Han mener at det vil være
veldig gunstig å etablere seg på
Rosenholm med tanke på
lokaliseringen og prisnivået,
som er lavere enn i Oslo. 

20 prosent ledig
Da Aspelin Ramm overtok
IBM-bygget for fem år siden,
hadde de bare 25 leietagere.
Nå har de kontrakter med
rundt 60, og det spenner fra
enmannskontorer til store be-
drifter som Tools AS. Likevel
sliter de fortsatt med å fylle
det eksisterende bygget opp.

– Jeg skriver rundt en ny 
kontrakt hver måned, og til
enhver tid er jeg i dialog med
fire-fem forskjellige bedrifter,
men rundt 20 prosent av
lokalene i bygget har fortsatt
ledig kapasitet, sier Bøe.

Han forteller at de vet om
de fleste bedriftene som er på
flyttefot, og har også drevet
med oppsøkende salg, men de
opplever det som meget vans-

kelig å få de store bedriftene
til Oppegård. 

– Oppegård oppleves ikke
som attraktiv for næringslivet.
I løpet av de siste fem årene
var det bare to eller tre større
bedrifter som hadde 
Oppegård i søkeområdet når
de lette etter nye lokaler, sier
Bøe.

Offentlig kommunikasjon
– Det er et stort fokus på
næringsetableringer i Oslo
sentrum, mens i Oppegård er
markedet helt dødt. Vi er ikke
med på næringskartet fordi
det er for lite næringsliv her.
Oppegård har heller ikke en
tydelig næringsprofil som kan
trekke de store etableringene
hit, sier Bøe. 

Han mener også at kom-
munen bør passe godt på det
eksisterende næringslivet og
fremsnakke suksesshistoriene. 

– Hadde vi hatt Flytoget
og t-bane-tilknytning, ville det
generert flere etableringer, sier
Pål Bøe.

Kamp om 
Politihøyskolen
Markedssjefen mener også at
etablering av offentlige
arbeidsplasser vil bidra til en
vekst i privat sektor, og kan
være en viktig drager for å få
flere kompetansearbeids-
plasser til Rosenholm. 
Selskapet foreslår etablering
av Politihøyskolen på

Rosenholm som et alternativ.
Den nye reguleringsplanen for
Rosenholm ivaretar undervis-
ning og passer fint til for-
målet.

– Vi vil gjerne ha Politihøy-
skolen på Rosenholm, men 
det ønsker også mange andre
kommuner. Behovsanalysen
med forslag om å starte en
konseptutredning ligger 
nå hos Justisdepartementet, 
så beslutningen om
lokaliseringen ligger dermed
fortsatt et stykke frem i tid,
sier Pål Bøe.

Sjekk de unike
ideene for
Rosenholm!

– Dette kan gjøre 
Rosenholm attraktivt
– BØR RUSTES OPP: Markedssjef Pål Bøe i Aspelin Ramm Eiendom etterlyser tiltak på Rosenholm og avslører spennende planer for området her i Oppegård Avis. Foto: Yana Stubberudlien

Torsdag 
22. august 2013

oppegårdavis.no

Nr. 15 - Årgang 1

F O R  F O L K  I  O P P E G Å R D ,  AV  F O L K  I  O P P E G Å R D

DEBATT

Oppegård kommune stuper på ny NHO-statistikk.

Bedrifter ønsker heller å etablere seg i andre 

Follo-kommuner. Side 4 og 5
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Stor skolestartspesial: Se og last ned GRATIS bilder av årets førsteklassinger!

SPORT GUIDE

Cup-eventyret over
Nå satser KIL-jentene på 

medalje i serien. 

Side 16

Flyttet til Kolbotn
Hans-Erik Dyvik Husby valgte

Oppegård som familiens nye

hjemplass. 
Side 44

Sinnsykt!
Dette mener våre lesere om de

kommunale avgiftene.

Side 31

Side 19, 20, 21, 22, 23, 24 og 25

Ikke attraktiv 
for næringslivet

– Vi har allerede
bestemt oss
Valgkampen er i gang. Men 

venninnene Randi og Reidun lar

seg ikke påvirke. 
Side 10 og 11

Halleluja, 
så flott det ble!
Greverud kirke har fått seg en

skikkelig ansiktsløftning. 

Side 6

Algeeksplosjon
i Kolbotn-
vannet

Side 9

Venstre-politiker Inger

Johanne Bjørnstad og

Høyre er uenige om

fremtidens bolig-

utbygging. 

Side 12 og 13

Frykter 
Svartskog 
skal raseres

Torsdag 
5. september 2013oppegårdavis.noNr. 17 - Årgang 1F O R  F O L K  I  O P P E G Å R D ,  AV  F O L K  I  O P P E G Å R D

Sikter motStortinget
Tre Oppegård-kvinner fra tregenerasjoner vil inn politikkensmaktsenter.

Side 8–9

Wow, for en bil! Tesla S har kommet til Oppegård.Se den og andre bilnyheter i egen åttesiders bilspesial

Side 34–41

Postkontoret på Kolbotn legges ned
Side 6

DEBATT

SPORT GUIDE

Først i fjerde
Kolbotn på toppen av  tabellenetter lokalderby mot Oppegård. 

Side 20

Teater for kidsaKritikerrost ungdomsteaterkommer til Kolben. 

Side 42

Se elevene!
SV ønsker flere lærere i Oppegård-skolen.

Side 23
Sykkeltyver raidet Sofiemyr. Eierne fortviler

Side 14

Oppegårds Silicon ValleyRosenholm Campusblir et gigantisk næringssenter.
Les alt om de spennende plan ene!    Side 12–13

NÅ MED LOKALT X-ORD!
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Bidra til fremtiden 

Oppegård syd skal bygges ut.Planene er på tegnebrettet. Kommunen vil ha engasjement.

Side 4–5

Yana Stubberudlien
yana@oavis.no

FAKSIMILE: Oppegård Avis 
nummer 15 og 17 2013
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«En bro, et skar og fire tårn på Rosenholm»

KLOKKETÅRN: Klokketårnet står nærmest
Rosenholm Campus. Klokken på broen er
lydløs, men under broen henger klokker i
ulik størrelse som danner et dempet klokke-
spill avhengig av bevegelse på broen. Et
glass gulv gjør man kan se klokkespillet og
mekanismen fra broen.

FUGLETÅRN: Fugletårnet, som er en tre-
struktur som inneholder et uvisst antall
fuglekasser, er tenkt som en del av en
natursti for barn. Enkelte av fuglekassene
har glass på innsiden av konstruksjonen
som gjør man får tilgang til fuglenes verden
på en ny måte.

TÅKETÅRN MED HENGENDE TRAPP:
Tårnet har en oppsamler av vann. En
struktur med dyser aktiveres om morgen og
ettermiddag. En hengende trapp i wire fra
broen møter en gangvei og gjør broen til-
gjengelig fra bakkeplan. 

«GRUNGS GAPAHUK»: Den opp-
rinnelige peiskappen fra IMB-bygget,
tegnet av den kjente arkitekten Geir
Grung, er flyttet ut i naturen og har
fått en ny betydning. Langs stien på
bakkeplan er det etablert en ny leir-
plass under peiskappen. 

• Dette er et skisseprosjekt av arkitektfirmaet Fantastic Norway med ambisjon om å styrke 
strekningen mellom Rosenholm Campus og Rosenholm stasjon, og formålet er å markere 
Rosenholm stasjon som en tydelig og annerledes destinasjon, krympe avstand mentalt og fysisk 
mellom jernbane og Campus, aktivere naturområdet, men også å øke oppmerksomhet og skape 
blest rundt stedet.

• Ett av forslagene er Norges lengste gangbro mellom stasjonen og Campus. Broen er 330 meter 
lang og det tar få minutter å gå til Campus. Den blir en attraksjon både for turgåere i skogen og 
på vei til jobb på Rosenhom Campus. 

• Langs broen foreslås det å etablere fire små tårn, som hver for seg tilfører kvaliteter til 
naturområdet og brukere av Campus. Det er 50 meter mellom hvert opphold på broen og 
rundt ett minutt mellom hver attraksjon på broen.Broen og tårnene består av robuste stålkon
struksjoner. Overflaten på broen er malt slik at broen fremstår som en kontrast til naturen og 
omgivelsene. På bildet ser du hvor broen er tenkt plassert i landskapet.  
Alle illustrasjoner: Fantastic Norway/Aspelin Ramm Eiendom AS

Oppegård Bilpleie Senter AS Mandag til fredag 09:00–20:00 •  Lørdag og søndag 10:00–18:00

Tømteveien 1, 1410 Kolbotn       •       Telefon 414 31 600       •       Epost: singh@opbilpleie.no       •      www.opbilpleie.no

BEST PRIS PÅ VINTERDEKK
PIGGFRITT TOYO DUNLOP CONTINENTAL NOKIAN

Dekkhotell • Drop in • Flere dekkskiftplasser!
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– Dette kan bli en perfekt
tumleplass for barn og unge i
området her, og de er det
mange av, sier Allan Finstad,
Kari Sangro, Divij Kumar,
Hallvard Sangro, Sita Rani, 
Eskil Bjørshol, Parmjit Kumar,
Ian Finstad, Peder Bjørshol,
Olav Bjørshol, Aryan
Malhotra, William Østli og
Torkjell Østli samstemt. 

Gjengen har satt seg som
mål å fikse opp den lille 
grusbanen i Ares vei på 
Tårnåsen. Banen har stått
uten vedlikehold i årevis, og
dette ønsker gjengen å gjøre
noe med. 

Står og forfaller
Plassen ble anlagt en gang på
80-tallet, og i begynnelsen var
det mye aktivitet her med lek-

ende og fotballspillende barn.
Men de siste årene har banen
stått og forfalt. Behovet for
vedlikehold er stort. Banen er
full av hull, og det er gress og
utvekster overalt. I hjørnet av
banen står en slitt, gammel
benk som ikke kan sittes på,
og det ligger forskjellige ting
strødd over alt. 

– Vi har snakket mye om
dette her i nabolaget, og er
samstemte i at vi vil tromme
sammen til en dugnad, både
for å fikse den gamle banen,
og ikke minst vedlikeholde
den. Dette kan bli et flott til-
skudd til barn og unge, men vi
håper på litt drahjelp fra kom-
munen, sier gjengen.

Håper på hjelp fra 
kommunen
De ser for seg å få støtte til for
eksempel et par lass med grus,
et par fotballmål og kanskje en

benk eller to som foreldrene
kan sitte på mens barna spiler
ball og leker. 

– Vi har vært i kontakt
med kommunen om dette 
før, og fikk beskjed om at 
man kan søke om midler til
slikt. Dette er overhodet ikke
kritikk, men vi håper kom-
munen ønsker å se på dette nå,
og kan se verdien av at banen
settes i stand. Det er ikke så
mye vi ber om, og jobben, den
kan vi ta selv, er den klare
meldingen fra alle. 

– Får vi kjørt opp et 
gruslass, eller to, for eksempel
fra et overskuddslager eller
noe, så stiller vi med raker og
spader. Dugnadsånden er på
topp, og vi ønsker virkelig at
dette skal kunne realiseres. Å
søke om penger vil kunne
gjøre at det vil ta lang tid å få
realisert dette, og det å få til
noe her, vil definitivt
stimulere for den dugnads-
ånden som er her nå, sier
gjengen. 

En god investering
De voksne i gjengen mener
dette ikke bare går på livs-
kvaliteten for barn og unge,
men også sikkerhet. 

– Den nærmeste banen
som det kan spilles på er på
Tårnåsen skole. Det er et lite
stykke unna og for langt unna
for de minste. Her kan vi
sende barna inn, og de kan
leke trygt her, og vi har de

under oppsyn, med tanke på at
området er gjerdet inn og i
umiddelbar nærhet, sier de. 

Barna er også svært giret
på å ta i bruk plassen.
– Det bor mange barn her. De
«maser» en del om å få bruke
området, og det er så lite som
skal til for å få satt det i stand.
Dette ville vært en god inves-
tering, rett og slett. Dette
hadde også vært positivt 
for idrettslagene, og 
kunne kanskje bidratt til 
rekrutteringen til fotballen,
sier gjengen. 

De anslår at oppussings-
arbeidet vil koste rundt 
20-30.000 kroner. 

– Vi ville kommet langt
med denne summen. Vi tar jo
ikke sikte på noen «stadion-
kvalitet» på denne banen, og
dette er ikke uoppnåelig. Vi
tror kommunen hadde vært
tjent med at det var aktivitet
her på flere måter, og dersom
de hjelper oss litt på vei, tror
vi ganske sikkert at dette
kunne blitt et populært 
område, avslutter de. 
Oppegård Avis har 
forsøkt å få svar fra 
kommunen, men de har 
ikke besvart henvendelsene
våre om saken.Så får
fremtiden vise om dugnads-
gjengen får litt drahjelp eller
ikke. 

Anders Nordheim Dahl
anders@oavis.no

DUGNADSGJENG: Allan Finstad, Kari Sangro, Divij Kumar, Hallvard Sangro, Sita Rani, Eskil Bjørshol, Parmjit Kumar, Ian Finstad, Peder Bjørshol, Olav Bjørshol og Aryan Malhotra har et sterkt
ønske om å få satt i stand denne forfalne fotballplassen. Alle foto: Anders Nordheim Dahl

BENKEN I BUSKEN: William og Torkjell Østli på en forfallen benk, som
ikke akkurat inviterer til kaffekos mens barna leker. 

Denne gjengen har ett stort ønske –
nemlig å fikse den lille fotballbanen i
Ares vei på Tårnåsen. Nå håper de på
kommunal hjelp. 

Vil blåse liv i gammel lekeplass
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Rådmannen slutter

– Etter å ha jobbet i kommunen
siden 1982 og nådde pensjons-
alder, måtte jeg innse at alderen
har innhentet meg, og jeg er blitt
«så gammel» at det var riktig å
gå for en pensjonisttilværelse,
sier Toft til Oppegård Avis.

Fortsetter til oppfølger
er på plass
Toft leverte oppsigelsen sin 
27. september. 

– I tillegg har jeg sagt meg
villig til å jobbe frem til en
etterfølger er på plass, sier han,
noe ordfører Ildri Eidem Løvaas
setter pris på. 

– Toft har tre måneders 
oppsigelse, men har sagt seg 
villig til å fortsette til ny 
rådmann er på plass, noe vi er
svært takknemlig for, sier hun.    

Åpen fremtid
Hva rådmannen skal bruke tiden
sin på, er foreløpig helt åpent. 

– Jeg har ikke rukket å tenke
så mye på dette foreløpig. Jeg har
en del interesser det kan bli 
aktuelt å plukke opp, men 

foreløpig har jeg ikke gjort 
meg opp mange meninger, 
sier Toft, som ikke ønsker å
spekulere i hvem som kan 
bli hans etterfølger. 

– Jeg vil ikke begi meg 
ut på å kommentere hvilke

kvalifikasjoner en etterfølger skal
eller bør ha, eller hvem det bør
bli. Det får bli opp til de som 
skal ansette vedkommendeå ta
stilling til, sier Toft, som i store
ordlag roser kommunens ansatte
og folkevalgte.

– Å jobbe sammen med folke-
valgte og andre i kommunen 
har vært flott. Det er så mange
engasjerte mennesker i 
Oppegård, og det har rett og 
slett vært artig å jobbe i en 
kommune som denne, sier Toft. 

SLUTTER: Harald Toft slutter som rådmann i Oppegård, etter 15 år i stillingen. Foto: Yana Stubberudlien

Etter 15 år som
rådmann i 
Oppegård, blir
Harald Toft 
pensjonist.
Anders Nordheim Dahl
anders@oavis.no

Oppegård Bil AS
Tømteveien 3, 1410 Kolbotn - Tlf.: 24 03 53 00. www.oppegard-bil.no

Åpningstider:
mandag-fredag 08.00 - 17.00

torsdag 08.00 - 19.00
lørdag 10.00 - 14.00

Høstkupp Golf Trendline 85.hk TSI
kun 1.880,- /mnd*

Kampanjerente
3,99%

Vi har kun 5 lagerbiler, 
2014 mod. for levering 
til kr 249.900,-** 

Leieavtale 3 år/45.000km
Innskudd kr. 32.500,-
Termingebyr kr. 107,-
Etableringsgebyr kr. 4.988,-
Gj.snittlig årsleie kr. 36.340,-

Komplett bil.
Alt dette utstyret er inkludert i prisen! 

* Alle priser er inkl. mva. Leasing 3 år/45.000 km. Innskudd kr 32.500,- Termingebyr tilkommer. **  Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. 
Drivstofforbruk 4,2-5,9 l/100 km. CO2-utslipp fra 99-122 g/km. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard.  

• Park sensor foran/bak
• Dab+ radio
• 2 soners climatronic
• Handsfree telefonsystem

• Skinnratt
• Pre crash/City nødbrems
• Vinterhjul m/alu felg

• Media-in Ipod
• 15 Lyon alu felg
• Metallic lakk

ND 79553
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– Målet med dette 
markedet er å nå ut til flere, 
og si fra at vi er her, forteller
Villa Sandvigen-sjef Mia 
Nordhagen.

Lokalprodusert
Under markedet kunne man
blant annet smake seg gjen-
nom lokalt produsert
fårepølse, sunne kaker og
deilige hjemmelagde lefser. 
I tillegg var det også mulighet
for å kjøpe treverk, grønnsaker
og produkter laget av
plommer. Alt er produsert
eller dyrket i nærområdet.
Grønnsakene er dyrket av
lokale bønder, og du kunne
også smake på herlighetene 
fra Sjødalstrand gård på 
Svartskog.  

– Målet var at bøndene 
selv skulle være der og selge,
men grunnet høstingen var 
det deler av betjeningen på
Villa Sandvigen som tok 

seg av den jobben, sier Nord-
hagen, mens hun travelt 
betjener kjøpelystne kunder.  

– Markedet har vært 
arrangert fire ganger tidligere,
og er et godt tiltak for å få
folk til å stoppe innom stedet
for en kikk, sier hun. 

Lang historie 
Villa Sandvigen har vært 
et serveringssted i hele 150 år,
og ligger langs Gjersjøen på 
Svartskog, bare få minutters
reise fra Kolbotn. Stedet er
populært for festlige anled-
ninger som dåpsmiddager og
konfirmasjon, og i tillegg er
det daglig restaurantdrift. 
Restaurantsjefen fremhever at
de har et uformelt miljø.  

– Mange tenker nok også
at de må ha på seg dress for 
å komme hit, fordi det er så
formelt og fint. Det er ikke
tilfelle, fortsetter Nordhagen.

I tillegg til å være sjefen
for stedet, er også Nordhagen
en av kokkene. Hun har 
god erfaring fra høytrangerte 

restauranter, og sier Villa
Sandvigens filosofi er å 
servere kreativ mat i hyggelige
og tradisjonelle omgivelser.

– Dersom du 
besøker oss, kan enten sitte
ute på den koselige verandaen
eller inne ved et hyggelig bord,
og nyte maten mens du ser 
utover Gjersjøen, sier hun. 

Kunstnerbesøk
Blant dem som solgte sine
produkter på Villa Sandvigen
søndag ettermiddag, var de
mye omtalte kunstnerne fra
Tyrigrava. 

Etter alt bråket rundt 
innflyttingen på motorfolkets
stamplass, har kustnerne 
begynt å komme på plass i sine
nye lokaler, og viste stolte
frem sin kunst, som blant
annet besto av flotte bilder av
isdansere og hunder. 

– Vi er svært positive til
våre nye naboer, og planen er
at vi skal samarbeide og hjelpe
hverandre også videre, sier
Nordhagen. 

Ett skritt i den retningen
kan være nettopp søndagens
marked. 

Med lokale produkter og lokal 
mat på tallerkenen, inviterte Villa
Sandvigen sammen med flere av sine 
«naboer» til marked. 

Kortreiste 
opplevelser
Merethe Flaate
redaksjon@oavis.no

INVITERTE TIL MARKED: Mia Moberg Nordhagen (til høyre), og hennes ansatte, ønsket velkommen til koselig
marked. Som du ser på bildet til høyre, var det folksomt. Alle foto: Merethe Flaate 

KORTREIST MAT: Plommeprodukter fra Sjødalstrand gård på Svartskog
var en av tingene de fremmøtte ble fristet med under markedet. 

LOKALPRODUSERT: Grønnsakene på markedet kom fra lokale bønder. 

SOLGTE KUNST: Oppegård-kunstneren Tom Eidsvold Larsen stilte ut 
og solgte vakre kunstverk. 
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Sønsterudveien
har fått en ansikts-
løftning.

Onsdag 4. september startet
Statens vegvesen vedlikeholds-
arbeider på fylkesvei 129, 
Sønsterudveien. 

Anleggsarbeidene har pågått
på strekningen mellom 
rundkjøringen ved Kolbotn kirke
til rundkjøringen på Sofiemyr. 

Oppegård Avis omtalte
vedlikeholdsmangelen på veien
tidligere i år. Veien var full av hull,
som i perioder var dekket til med
kjegler slik at biler ikke skulle
kjøre ned i dem. 

Men nå er problemene ute av
veien, bokstavelig talt. 

Anleggsarbeidene har i
hovedsak pågått på kvelden og
natten, og har nok medført noe
forstyrrelse for de som bor langs
veien.

Men når man ser hvordan 
resultatet ble, er det vel å håpe 
at det var verdt det. 

God kjøretur!

Anders Nordheim Dahl
anders@oavis.no

FØR OG ETTER: Her ser du hvordan det så ut inntil for bare kort tid siden. Og ikke minst, hvor fint det nå har blitt. Endelig er Sønsterudveien 
fikset. Foto: Yana Stubberudlien og Anders Nordheim Dahl

Se, så flott veien ble!
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SLIK SÅ DE FOR SEG KOLBOTN SENTRUM: Vi skal kanskje være glade for at ikke alle planer om å utbygge Kolbotn er blitt fulgt. Til venstre ser du et for-
slag fra 1968, hvor Taugbøl og Øverland AS, rådgivende ingeniører og arkitekter, spådde Kolbotn for fremtiden. Til høyre ser du hvordan sentrum fremstår
i dag, og vi kan jo trygt si at det ikke ble slik som tenkt den gang. Verdt å merke seg, er imidlertid den store «ringveien» de tegnet inn. Den kommer jo,
men dog som tunell i den såkalte «Kolbotnringen», som er under bygging. Men noe handelssentrum, det så de ikke for seg tydeligvis. Takk til Bjørn Range
for bilde. Foto: Akershus Museum – www.akersmus.no / Anders Nordheim Dahl

Sjekk forskjellen!

LO
K

A
LT

DENNE  UKEN FE I R ER  V I

Familien Lassen/Pedersen
Svigerdatter Hilde fylte 40 år 29. august. Jubileet skal markeres
med «Før ti-party» og 35 venner på HV-huset, med andre ord en
skikkelig barnefest med pølser og brus som gjorde susen! 
Hilde er etterhvert blitt en dyktig og dreven festarrangør og hun
liker fester med ulike temaer. Gjestene hennes er da også blitt veldig
kreative med tanke på antrekk. Familefest hjemme har hun også hatt i
anledning dagen sin. Neste mann ut i bursdagsrekken var Jan Erik som
fylte 41 år 14. august. Han gratuleres også med ny og spennende jobb!  
Videre vil vi gratulere våre megakjekke barnebarn Andreas med 
tolvårs-dagen som var den 20. august og Nathalie som blir fem år 
4. oktober. De er verdens beste barnebarn som vi er så heldige å ha i
nærheten. Spesiell hilsen til Andreas: 

Hilsen og klemmer fra Bestemor og Bestefar i E18.

Aurora 9 år
Gratulerer med
dagen til søte og
glade Aurora
som blir 9 år 
6. oktober!
Klemmer fra
mamma, pappa

og storebror Fredrik.

Lucas Rafael 9 år
Hurra! Onsdag
25.09.2013 fylte
Lucas Rafael
Christoffersen 
9 år! Klem fra
mamma og
pappa.

Hva blir det til?

PASTOR LØKENS VEI: Det graves
i stikkveien mellom Skiveien og
Bekkeliveien, Pastor Løkens vei. Det
er kommunens Virksomhet vann,
avløp og renovasjon som jobber
med utskiftning av vann- og avløps-
nettet. Utskiftningen foregår i
Bjørnstjerne Bjørnsons vei, Werge-
landsveien og Welhavens vei samt
altså Pastor Løkens vei. I sistnevnte
bores det to ledninger (gjennom
fjell) som skal passere Skiveien. I
forbindelse med boringen er det
blitt gravd boregrop og mottaks-
grop på begge sider av Skiveien 
og i Heimenveien. Kommunen har
ikke noe eksakt tidspunkt for når
veien vil bli åpnet igjen for vanlig
trafikk, men i fremdriftsplanen er
det lagt opp til å være ferdig uke
42 (14. til 20. oktober).
Foto: Thomas N. Witsø-Bjølmer

HVOR  B L E  DE  AV

Savner du video-
kameraet ditt?
For en stund siden fant vi et vi-
deokamera hengende i et tre
utenfor OK service. Etter en stund
måtte jeg brekke det opp, fordi
jeg så at det var en kassett i
kameraet. Filmen, som du ser
bilde av, viser blant annet en 
konfimasjon av Celin. Er det noen
som vil ha denne kassetten? Ta
kontakt via avisen. Hilsen Terje 

Er disse dine? 
Anita Traasdahl Sæther har sendt
oss en e-post. Hun hadde med
seg sine tre fantastiske tante-
barn på Eventyrstien på Kolbotn
forrige fredag. Den minste fant en
«skinnsokk» som noen sannsyn-
ligvis har mistet. Nå er det
kanskje ikke dyre saken, men det
er jo trist å miste noe som man
kanskje i tillegg har fått av noen.
Ta kontakt med avisen for videre-
formidling om du savner den. 

Sykkel funnet
En av våre lesere fant en strøken
sykkel slengt inne i et kratt på
årnåsen nylig.  Merket er DBS
Logic K300w.  Ring Beate på
telefon 478 60 706.

Hummertank
Liker du sjømat, humrer du nok godt av denne nyheten på nærbutikken. Coop Mega på Kolbotn har 
investert i en hummertank. Det er flere kanadiske hummere som lever i den for tiden, men du kan ikke
kjøpe dem levende. Butikken tar imot bestillinger, fisker dem rett fra tanken og koker dem for deg. Kan jo
være kjekt for deg som ikke har noen spesielle tanker for middagen. 

LANDERUDSENTERET 
DAME- OG HERREFRISØR

Ta kontakt med Anne-Marie på 
post@landerudsenteretfrisor.no
Se også vår hjemmeside for mer 

info - under «jobbe hos oss».
Sønsterud veien 32,

1412 Sofiemyr. Tlf. 66802747

VI SØKER DYKTIG 
FRISØR MED SVENNEBREV

AME- OG HERREFRISØRDDA
UDSENTERETLANDER  
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Mange barn stortrives på skolen,
men for noen er det et levende
mareritt. Jeg må innrømme at jeg
hadde en klump i magen den
dagen jeg sendte min sønn over
skolegården for å hilse på rektor.
Den samme skolegården jeg selv
så mange dager gruet meg til å
krysse. Jeg var redd da jeg sendte
han inn på skolen de første
dagene. Riktig nok ikke det
samme bygget, men den samme
skolen der jeg selv opplevde
mobbing. Men det er en helt
annen historie. 

Alles ansvar
Skolene forteller om handlings-
planer, tiltak og antimobbepro-
sjekter, og det er godt å se at
skolene tar sitt ansvar nå. Men
barnas trivsel er alles ansvar -
alle voksne. Om du er mamma,
pappa, tante, onkel, nabo eller
bare en forbipasserende. 

Barna kopierer oss, de ser opp
til oss - vi er deres forbilder.

Hvordan behandler du
mennesker i din nærhet? 

Hva sier du om dine venner
mens barna dine lytter? 

Vi må lære bort
vennskap! Vennskap og toleranse.

Vi må lære barna våre at
ulikheter er styrke. Ulikheter er
positivt, ulikheter er det som gjør
oss unike og spennende! 

Ikke overse de små signalene,
ikke bortforklar det med «de er jo
bare barn».

Lider i stillhet
Barn blir fort flinke til å skjule
mobbingen, de fryser hverandre
ut og mange lider i stillhet. 

Vi hører nesten daglig om ofre
som velger den siste utveien.

Vennskap må på 
dagsorden

Sett vennskap på dagsorden
og snakk med barna om det. Ditt
barn kan forandre et annet barns
liv - sørg for at det blir på den
gode måten. La oss sammen
skape en generasjon som opp-
riktig bryr seg om hverandre. Gi
ditt barn egenskapen å kunne
rekke ut en hånd - lær ditt barn å
være en venn. 

Det kan være viktigere enn du
tror.

Vennskap - vårt ansvar!

Nina C.M Isaksen er en ekte Oppegård-jente. Som 
engasjert mamma for to aktive gutter, Mini (5) &
Knøttet (1) har hun i utgangspunktet nok å holde på
med. Hun er også drillinstruktør i Langhus skolekorps.
Nina blogger om stort og smått på Ninnisverden.com.

Skolen er nå godt i gang! 

Trenger et hjem

Denne lille krabaten ble
funnet helt utsultet på
Ødegården 2. september. 
Er det noen som savner den?
Eller er det noen snille
mennesker som har lyst til 
å gi denne skjønnheten et
godt hjem?? Jeg har selv
både hund og katt, og kan
dessverre ikke ha den selv.
Tenker den er rundt ti uker
gammel. Kosete, sulten og
renslig. Ta kontakt med meg,
skrifer Hanne til oss. Hun har
telefonnummer 907 47 306

Fargerik høst!

Har du en tung pus og
mener du har Oppegårds
største katt? 

Send oss bilde på
dinsak@oavis.no

Flere store pusekatter

Nok en gang flammer villvinen til glede for beboere og passerende!
Dette vakre bildet er tatt av vår leser Kjell Evensen

Flere av våre lesere har sendt oss
bilder i vår serie om Oppegårds
største katt. 

Ingrid Trondstad har sendt oss
bilde av sin «Smirre». Oppegårds-
katten er ti år og elleve kilo. 

Torunn Hagen har også sendt
oss bilde av sin katt «Jokke». Han
ble seks år på selveste 17. mai, og
veier nesten syv kilo. Katten 
bor på Trollåsen, og har egen
Facebook-profil med over fire
tusen venner. 

Stine Vogt har sendt oss ikke
mindre enn to bilder. Hun kaster
seg inn i konkurransen med 
Winston, den hvite pusen på
bildet. Han veier 7.7 kg. I tillegg
har hun også sendt oss bilde av
Fergus, den mørke katten, som
veier 7.5 kg. Det er ikke flesk, bare
katt, skriver hun i e-posten til oss.
Da de to kattene var innekatter i
Oslo veide de 8.5 og åtte kg. 

Og bare for ordens skyld;
Winston kom til Stine etter å ha
vært hjemløs ute i et par år, og 
Fergus er en glipp fra en Maine
Coon-mamma som hadde vært 
på fest i dårlig selskap.

Smirre 

Jokke

Winston

Fergus

Skal vi holde hverandre med selskap?
Er du glad i hunder og vil ha litt selskap av og til? Jeg er en toller på
ett år, og søker en ny venn som kan gå tur med meg og være sammen
med meg et par timer om dagen på tirsdager, onsdager og torsdager.
Jeg er veldig glad i å være ute, jeg er snill mot alle mennesker og
hunder, men jeg har ganske mye energi til tider. Alt i alt, er jeg et
veldig godt selskap, og jeg kommer helt sikkert til å like deg.

Høres dette ut som noe for deg? Ta i så fall kontakt med eier
på telefon 941 40 441

Arrangerer åpen dag
Kolbotn medisinske senter på Sofiemyr har akkurat pusset opp, og ønsker å vise seg frem for folk i lokalmiljøet. Derfor opplyser de at de 
arrangerer åpen dag tirsdag 8. oktober i sine lokaler, og ønsker interesserte velkommen. Det blir en rekke aktiviteter å finne på for 
de besøkende denne dagen. Foto: Jonas Philipe Svendsen

PÅMELDING HUMANISTISK 
KONFIRMASJON 2014
Vi minner om at påmeldingsfristen for  

våre nettsider: www.human.no

Akershus fylkeslag
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Huset var i fulle 2 etasjer. Rødt
med hvite karmer og vindskier.
Utedo med vedskjul, grise- og
hønsehus. Vi bodde i første
etasje som inneholdt gang,
kjøkken, spisestue, stue og
soverom. I tillegg var det en
glassveranda.

Det var også en kjeller 
med tykke gråsteinsmurer. 
Nedgangen til kjelleren var 
fra den ytre gangen i 1. etasje.
Kjelleren var kald, mørk og

fuktig. Belysningen var enkle
lyspærer i taket.

Vann fra brønn
Det var ikke innlagt vann i
huset, men vi hadde utslagsvask.

Vann måtte vi hente i bøtter,
enten i brønnen nede ved 
Mastemyrvegen (som vegen het
den gangen) eller på den gamle
Middelskolen som var nabo-
eiendom.

Etter krigen da ”Fabrikken”
ble bygget, hentet vi av og til
vann i den nye brønnen der.
Denne lå på jordet tvers ovenfor
husmannsplassen ”Rike”.

Den strenge husverten
Husverten Hagen var ikke det vi
ville kalle en omgjengelig
mann. Han tuktet sine
nærmeste, kone og to sønner.
Støy, om enn aldri så lav fra
første etasje ble omgående
etterfulgt av hissig dunking i
gulvet i 2. etasje.

Vi barn var egentlig livredde
for Hagen. Kamerater fikk vi ikke
lov til å ha med inn for å leke i
gården. Skjedde det, ble de
omgående ”pågrepet” så å si, og
ublidt geleidet utenfor porten.

Enkelte unntak fantes, bl.a. for
sønnen til naboen på nordsiden,
Ottesen.

Egen ripsbusk
Meg behandlet Hagen på
mange måter tilnærmet normalt
av en eller annen grunn. Jeg fikk
bl.a. tildelt min egen ripsbusk i
haven, som bare skulle være
min.

Etter krigen kjøpte Hagen
seg en hund, en boxer. Den het
Sally. Jeg var oppriktig lei den
”fillebikkja”. Hver dag når jeg
kom fra skolen lå den bak
hekken og ventet på meg. Ofte
hoppet den rett på meg og 
reve meg over ende. 

Fortsetter neste uke

Eiendommen Haga hvor vi bodde 
fram til 1947 var en stor eiendom
med frukttrær, bærbusker og gamle
store grantrær tett inn på huset på
nordsiden.

I denne utgaven:

Løsningssetningen sendes inn til konkurranse@oavis.no
Forrige ukes vinner var Øystein Skolseg fra Oppegård.

Han får to flakslodd tilsendt i posten.

Familien Hagen og 
eiendommen «Haga»

XAV TRUDE STENVIK, TÅRNÅSEN
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Siden 2005 har Oppegård-
 ungdommen tilbrakt en natt i
skogen på Greverud. Fredag
ettermiddag gikk startskuddet
for årets utgave av Seek’n find. 

Trygt og minnerikt
Arrangementet er et samar -
beid mellom kirken, utekon-
takten og alle fritidssentrene i
Oppegård. De er der for å
sørge for at ungdommen får
en trygg, morsom og minnerik
natt. I tillegg var også Røde
Kors på plass, for å ivareta
sikkerheten. 

Før ungdommen ble
sluppet løs i skogen ble all
bagasje sjekket. De ansatte
stilte spørsmål til hva de
hadde i bagasjen og ingen
slapp inn med mer enn tre
energidrikk i sekken. 

Ikke bare overnatting
Deltagerne går på ungdoms-
skolen. I år var det hele 300
ungdommer som hadde meldt
seg på, fordelt på hele 61 
forskjellige lag. 

Seek’n find handler ikke
bare om å overnatte i skogen,
men det er også et spill der
vinneren blir premiert. Ved
innsjekk mottar hvert lag sin
egen kode. Deretter gjelder
det å finne et godt gjem -
mested der man kan bygge sin
egen base. 

I løpet av natten skal hvert
lag prøve å finne så mange av

de andre basene som mulig,
samtidig som det gjelder å bli
funnet så få ganger som mulig.
Enkelte velger også å ikke
tenke så mye på spillet, men
bare ha en sosial kveld ute i
frisk luft med venner. 

Antall påmeldte har ligget
på et jevnt høyt nivå de siste
årene, og det er tydelig at
dette er et arrangement som
er veldig populært blant ung-
dommen i Oppegård. 

– Opprinnelig startet
Seek’n find allerede i 1995,
men da ble det arrangert i Ski
kommune. Det var noe
uenighet rundt bruken av
skogen, og da ble det lagt dødt
i noen år før det ble startet
opp igjen her, forteller Chris-
tian Lund, leder av Vassbonn
fritidsklubb, som var fornøyd

med arrangementet, til tross
for noe lavere oppmøte i år. 

- Det var 70 færre med i år
enn i fjor, men i fjor det var
det 50 flere enn i 2011, sier
Christian Lund. 

Pengepremie
Premiesystemet fungerer slik
at hele premiepotten er på 20
kroner per deltager, noe som
gir en total pott på 6000
kroner i år. Vinnerlaget får
halvparten, laget som kommer
på sølvplass får 30 prosent og
laget som kommer på tredje-
plass får 20 prosent av
premiepotten. 

Vinneren blir trukket ut på
en egen Seek’n find-fest som
blir arrangert senere i år. 

Merethe Flaate
merethe@oavis.no

300 ungdommer
tilbragte natten i
skogen.

Søkte – og fant

MANGE PÅMELDTE: De 300 påmeldte møtte opp i solskinnet på Greverud fredag ettermiddag. Innfelt ser du den obligatoriske sekkesjekken før start.
Alle foto: Merethe Flaate

KLARE FOR NATTENS AKTIVITETER: Denne gjengen fra Flåtestad
deltok også på Seek’n find.

PÅ PLASS FOR SIKKERHETS SKYLD: Røde Kors var på plass for å gi
ungdommen en trygg natt i skogen. 

NORGES AUTOMOBIL FORBUND
AVDELING FOLLO

GLATTKJØRING HØSTEN 2013

Onsdag  16. oktober  kl. 17.45–21.00  påmeldingsfrist er 14.oktober
Onsdag  23. oktober  kl. 17.45–21.00 påmeldingsfrist er 21. oktober
Onsdag  30. oktober  kl. 17.45–21.00 påmeldingsfrist er 28. oktober
Onsdag  6. november kl. 17.45–21.00 påmeldingsfrist er 4. november

NAF AVD. FOLLO ARRANGERER

på NAFs øvingsbane, Nordre Frogn (på vei til Nesodden) til følgende tider:

“Glattkjøring” er et tilbud å bli kjent med egen 
bil, gammel eller ny på ”glatta”. Moderne 
hjelpemidler som ABS (blokkeringsfri bremser), 
ASR (antispinnsystem) og ESP (antiskrense- 
system) har ikke gjort sjåføren ”arbeidsløs”.

Påmelding til tlf 938 04 940, kun mandager 
og torsdager mellom kl 0900 – 1400 eller
pr. e-post: follo@naf.no 
Tilbudet er gratis for medlemmer. De som ikke  
er medlem kan melde seg inn eller betale  
kr. 535,- for å delta. 



D
IN

 K
O

M
M

U
N

E
Nr 10 Årgang 1

3. oktober 2013

Oppegård kommune

Tlf. 66 81 90 90 
Postboks 510, 1411 Kolbotn
Besøksadresse: Kolbotnveien 30
Rådhusets åpningstider: 
Mandag – fredag: 08.00–15.30
postmottak@oppegard.kommune.no

Se også internett:
www.oppegard.kommune.no

Din kommune utgis av
Kommunikasjon og service
informasjon@oppegard.kommune.no

Din kommune kommer i høst ut:
17. og 31. oktober, 
14. og 28. november og 12. desember

Du treffer oss også på
www.facebook.com/oppegard.kommune

Oktober
7. Eldrerådet

Rådet for funksjonshemmede
8. Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for kultur og oppvekst
Utvalg for miljø og plan

9. Formannskapet (kveldstid)

14. Kommunestyret
29. Formannskapet 
30. Ungdomsrådet
31. Utvalg for helse og omsorg

Utvalg for kultur og oppvekst
Utvalg for miljø og plan

Takk til hjelperne!
Tusen, tusen takk til alle valgfunksjonærer som deltok under avviklingen
av årets Stortingsvalg her i Oppegård. Vi er helt avhengige av at folk
melder seg til oppgaver i stemmelokalene valgdagene, og dere gjorde en
god jobb. For dere som ikke kunne være med i år, så har dere muligheten
om to år. Da er det valg igjen. 

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra valgfunksjonærene om at det
hadde vært «hyggelige og lærerike dager» og at «det var moro å jobbe
med valget».

Kristin Holler, Valgstyrets sekretær

Offentlig spørretid
Alle som er bosatt i Oppegård kan stille spørsmål til ordføreren, 
kommunestyret eller et medlem av kommunestyret ved starten på 
kommunestyremøtene. Spørsmålet må gjelde kommunale forhold og være
av allmenn interesse. Spørsmålet bør være kort og helst ikke ta mer enn tre
minutter. Du kan også sende inn et skriftlig spørsmål til kommunestyret. 
Du kan lese mer om dette på våre nettsider.  

Årets tema berører mange
unge. – Det å oppleve
mobbing kan for mange føre
til redusert livskvalitet 
gjennom redsel, lavt selvbilde,
tristhet og sinne, sier psykolog
Nina S. Granly ved helse-
tjenesten. Granly kommer til
Tårnåsen aktivitetssenter for 
å snakke om mobbing og 
forebygging. 
– Foreldre og familie er en
svært viktig slik arena. Det er
her barnet lærer seg å bli

empatiske individer med 
foreldre som rollemodeller,
gjennom å bli bekreftet og få
ros og oppmuntring når de er
gode mot andre, gjennom
samtaler om hvordan andre
mennesker tenker og handler,
og om hvordan en bør være
mot hverandre, sier Granly. 
– Skolen er en annen slik hold-
ningsskapende arena, der
fokus på vennskap og felle-
skap er viktig fra første dag,
legger hun til. 

– Også barnehageansatte, 
fotballtrenere, danse-
instruktører, korpsledere – alle
som møter barn og unge i sin
hverdag kan gjøre en 
forskjell ved å sette verdier
som inkludering og felleskap
høyt, sier Granly.  

Ungdomsarrangement
Alle på tiende trinn i 
Oppegård er invitert til et
ungdomsarrangement i
Kolben. Temaene er blant
annet ensomhet, om å bli sett
og om mobbing i sosiale 
medier. Til arrangementet
kommer Hilde Renate Sætre
Sleveland fra Venn 1, som er
Mental Helses undervisnings-
program om ungdomstid, 
ungdomsmiljø, mobbing og
psykisk helse. Kommunens
egne ressurspersoner i ung-
domsarbeidet vil også være
med på arrangementet.

Verdensdagen for psykisk helse
Tema for Verdensdagen for psykisk helse
2013 handler om å forebygge mobbing og
ensomhet: «Se hverandre – gjør en forskjell».

Det holdes grunnkurs i 
bedriftsetablering 9. oktober
og 6. november på Oppegård
rådhus (kl. 17.00–20.00). 

Det arrangeres også tre
temakurs i høst. De handler
om forretningsplan og forret-

ningsutvikling (13. november),
markedsføring (20. november)
og salg (27. november). 
Disse kursene holdes også på
Oppegård rådhus. 

Les mer på nettsidene
www.etablerer-akershus.no.

Kurs for gründere i høst

Dette er et kurs for deg som vil
lære å jobbe med teknikker for
bedre å mestre hverdagens krav.

Kurset går over ti ganger og
starter torsdag 7. november og
holder på til 27. februar (åtte
ganger før jul) fra kl. 13.00–ca.
15.30. Kursholder er Trude M.
Backer Mortensen (Friskliv 
Oppegård). Kurset holdes på
Tårnåsen aktivitetssenter,
Valhallavn. 62A, 1413 Tårnåsen.

Kurset koster 500 kr. Det er
maks 15 deltakere. Påmelding
og spørsmål til Friskliv 
Oppegård, tlf. 66 89 11 82/ 
928 61 050 eller friskliv@
oppegard.kommune.no.
Deltagerne møter til en for-
samtale 1. eller 4. november.

Påmeldingsfrist 
30. oktober 2013

Kurs i mestring 
av belastning
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Politiske møter

Sakspapirene legges ut på kommunens nettsider og er tilgjengelig 
på rådhuset. 

Marius Sandvik og Mats Olsen
holder kurs i bedriftsetablering.

Tårnåsen aktivitetssenter
Program
Kl. 11.00–11.15: Velkommen, og innlegg ved biskop i 

Borg Bispedømme, Atle Sommerfeldt
Kl. 11.15–11.45: Foredrag av Michelle A. Muren
Kl. 11.45–12.00: Innlegg v/psykolog Nina S. Granly med tema: 

«Mobbing i et forebyggende perspektiv» 
Kl. 12.00–13.00: TårnRasten kafé selger deilig lunsj!

Michelle Alexandra Muren, 25 år fra Kolbotn holder foredrag basert 
på egne erfaringer om årets tema.

Tirsdag 8. oktober - åpent for alle – gratis adgang!

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risiko-
gruppene, det vil si alle fra og med fylte 65 år, beboere i 
omsorgsbolig og sykehjem samt gravide etter 12. svanger-
skapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med
annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon. 

I tillegg anbefales vaksinen til barn og voksne med: 
• diabetes, type 1 og 2 
• kronisk lungesykdom (inkludert astma) 
• kronisk hjerte- og karsykdom
• kronisk leversvikt 
• kronisk nyresvikt 
• kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer
med nedsatt lungekapasitet 

• nedsatt infeksjonsresistens 
• svært alvorlig fedme (BMI over 40) 
• annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en
alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Kontakt din fastlege hvis du trenger influensavaksine. Har
du spørsmål om vaksinen kan du sjekke Folkehelseinstituttet
på nett, www.fhi.no, eller snakke med fastlegen.

Årets influensavaksine
Kommunens legesentre vil få årets
vaksine mot sesonginfluensa i uke 41.



Hvordan skal dette planarbeidet foregå?
Opplegg for dette, et planprogram, 
ble sendt på høring i sommer og fristen
for å komme med uttalelser var 
12. september.

I slutten av august var det informasjons-
møte om planprogrammet på et fullsatt
Grendehus.  Det ble understreket at så
langt ligger det ikke noe planforslag på
bordet, men innbyggerne ble invitert 
til å komme med innspill allerede nå.
Slike innspill blir med i grunnlaget for
planarbeidet som skal bygge på 
kommuneplanen og statens politikk om
å bygge nær jernbanen. 

Nå er høringsperioden over, og det har
kommet inn 22 uttalelser; 15 fra
privatpersoner, to fra private selskaper
og fem fra offentlige myndigheter. 
Selve planforslaget kommer i løpet av
høsten 2014, og da vil kommunen 
informere grundig og legge til rette for
nye uttalelser.

Høringsuttalelser er offentlige
dokumenter som alle kan lese. Du finner
dem på kommunens nettsider under 
Aktuelt/ Reguleringsplaner/ Oppegård
lokalsenter.
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Tekst: Gro Pernille Smørdal
Foto: Robert B. Fekjær

Nettsiden skal gjøre det 
enklere for unge å medvirke 
i saker som betyr noe for dem.
BUK har også bestemt at det
skal opprettes en ekspert-
gruppe som skal være
rådgivere i arbeidet med 
nettsiden. Gruppen skal bidra
til at nettsiden blir laget sånn
at barn og ungdom ønsker å
bruke den. 

Deltakelse
Du trenger ikke å være en 

ekspert i verken matte, fotball,
historie eller andre ting. Vi
ønsker å finne deg som liker 
å bruke internett og ønsker å
bidra til en god nettside for
barn og ungdom. Du må gå i
5. til 10. trinn i grunnskolen.
Jobben du gjør vil være som
frivillig. Det betyr at du ikke
kommer til å få lønn for tiden
du bruker på det. 

Gruppen møtes sammen 
med barne- og ungdoms-
konsulenten og andre voksne
som jobber med nettsiden. Vi
kommer til å ha gruppe-
aktiviteter og diskutere hvilket

innhold som bør være på nett-
siden og hvordan den skal se
ut. Du deltar på to til tre 
samlinger hvert år. En samling
kan vare tre til fire timer og vil
skje utenom skoletiden.

Interessert?  
Du finner mer informasjon 
og søknadsskjema på
www.oppegard.kommune.no.
Har du spørsmål, send en 
e-post til gro.pernille.smordal
@oppegard.kommune.no.
eller ring barne- og ungdoms-
konsulenten, Gro Pernille
Smørdal, på telefon: 
66 81 50 21. 

Frist for å søke er 
1. november 2013

Kommunen leter etter
unge rådgivere!
Barn og unges kommunestyre (BUK) har be-
stemt at det skal lages en egen kommunal
nettside for barn og ungdom i Oppegård. 

Går du uten refleks 
i mørket vil en bilist 
i 50 km/t bare ha 
2 sekunder på å 
oppdage deg. Med
refleks har bilisten 
10 sekunder til
rådighet. Det kan
redde livet ditt! 
Kilde: Trygg Trafikk

Tid for
refleks!

Oppegård lokalsenter – mange innspill! 

Nasjonalforeningen fikk årets
TV-aksjon for demenssaken.
Pengene skal gå til forskning
på demens, informasjon og
opplæring om demens og
frivillig arbeid for personer
med demens og pårørende for
å forbedre livskvaliteten deres.

Innsamlingen i Oppegård
I år vil bøssebærerne komme
til Kolben for å hente og
levere bøssene. Mellom kl.
16.30 – 18.30, blir det variert
underholdning i foajeen i
Kolben. Konsert med barne-
og voksenkor i regi av Gregos.
Det blir også salg av kaker og
kaffe.

I Oppegård trenger vi i over-
kant av 200 bøssebærere. 
Du kan melde deg som bøsse-
bærer på blimed.no eller ved 
å ringe bøssebærertelefonen
02025.

Har du spørsmål om TV-
aksjonen i Oppegård, kan du
kontakte leder av kommune-
komiteen, Gro Pernille
Smørdal, tlf. 66 81 50 21 eller
på e-post til
gro.pernille.smordal@
oppegard.kommune.no.

TV-aksjonen 2013
Søndag 20. oktober er datoen for årets
store dugnad. Demenssaken er årets tema.

Kommunen vil legge til rette for langsiktig utvikling av
Oppegård lokalsenter gjennom en områdereguleringsplan. 

Barne- og ungdomskonsulent Gro Pernille Smørdal søker rådgivere.
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Ledige stillinger
Hjelpepleiere Bjørkås sykehjem
helgestillinger

Vi søker hjelpepleiere, helsefagarbeidere
eller sykepleierstudenter på andre året til
flere helgestillinger fra 10 % og oppover i
turnus. Stillingene er ledig nå.

Søknadsfrist: 7. oktober 2013

Sykepleier natt Bjørkås 
sykehjem

Stillingen er ledig fra 1.oktober 2013 i
42,25 % i turnus (15 timer/uke). 

Søknadsfrist: 7. oktober 2013

Pedagogisk leder Ekornrud
barnehage

100 % vikariat ledig fra dags dato til og
med 31. juli 2014. Kvalifiserte søkere kan
få tilbud om fast stilling som førskolelærer
i kommunen. 

Søknadsfrist: 9. oktober 2013 

Førskolelærer II Ekornrud
barnehage

100 % fast stilling ledig fra dags dato. 
Stillingen er knyttet til barnehager med 
utvidet antall barn. 

Søknadsfrist: 9. oktober 2013 

Miljøterapeut/ miljøarbeider 
til bofelleskap

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede
har ledig en stilling i 38,67 % turnus ved
Blåbærskogen bofellesskap med arbeid
hver fjerde helg. Blåbærskogen bofelles-
skap er et tilbud til personer med ulike
funksjonshemminger. 

Stillingen består kun av aftenvakter og to
dagvakter i forbindelse med helg. Vaktene
går over en 12 ukers turnusperiode. Til-
tredelse så snart som mulig.

Søknadsfrist: 7. oktober 2013

Helgestillinger Greverud 
omsorgsboliger

Vi har ledige helgestillinger (10-30 %) med
arbeid hver annen eller hver fjerde helg
for sykepleier/ helsefagarbeider/ hjelpe-
pleier. Det er også ledig et vikariat i 49,3 %
for helsefagarbeider/ hjelpepleier på natt,
fra 01.01.14 til 31.12.14. 

Søknadsfrist 7. oktober 2013

Sykepleier Bjørkås 
omsorgsboliger

Det er ledig et 100 % svangerskapsvikariat
for sykepleier, fra 01.12.13 til 31.12.14.

Søknadsfrist 7. oktober 2013

Helgestillinger Valhallaveien
62B omsorgsboliger

Vi har ledige helgestillinger med arbeid
hver annen eller hver fjerde helg for syke-
pleier/ helsefagarbeider/ hjelpepleier ved
omsorgsboligene. 

Søknadsfrist 7. oktober 2013

Ved omsorgsboligene har vi også behov
for flere dyktige ekstravakter.

Sykepleier til Greverud 
sykehjem

Vi søker sykepleier til helgestilling på kort-
tidsavdelingen og ønsker at du begynner
så snart som mulig.

Søknadsfrist: 7. oktober 2013

Sykepleiere til hjemmetjenesten

Tjenesten har baser på Bjørkås og Greverud
og bruker helt nye og moderne elbiler.

Vi ønsker høy kompetanse i helgene og
søker derfor etter engasjerte og dyktige
sykepleiere til faste helgestillinger. Det er
arbeid hver 2., 3. eller 4. helg i stillings-
størrelser fra ca. 10 – 25 %. 

Søknadsfrist 15. oktober 2013 

Sykepleier til Høyås bo- 
og rehabiliteringssenter

Vi søker sykepleiere til faste helgestillinger
med arbeid annenhver eller hver fjerde
helg. Størrelsen på stillingene er 10 % eller
20 %. Det er mulighet for å øke stillings-
størrelsen i løpet av høsten 2014. 

Søknadsfrist: 31. oktober 2013 

Eiendomssjef

Vi søker en eiendomssjef som skal ha an-
svaret for forvaltning av kommunens ei-
endommer, planlegging og gjennomføring
av kommunens byggeprosjekter. Andre
oppgaver er kjøp og salg av eiendommer,
drift og vedlikehold av bygg og tekniske
anlegg, renhold samt boligforvaltning.  

Søknadsfrist: 21. oktober 2013

Felles for stillingene
Les mer om virksomhetene på kommunens
nettsider www.oppegard.kommune.no.
Der finner du fullstendig utlysning av 
stillingene med søknadsskjema og 
kontaktpersoner.

Oppegård kommune er opptatt av
mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte
kandidater til å søke uansett alder, kjønn,
funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Kommunen har gunstige pensjons-, 
forsikrings- og låneordninger samt et 
aktivt bedriftsidrettslag og bedriftshytte
på Sjusjøen.

I oktober 2012 besluttet
Jernbaneverket at tunnelen for
den nye Follobanen skal
bygges ved hjelp av fire
tunnelboremaskiner. Denne 
avgjørelsen gir behov for en
tverrslagstunnel fra Åsland i
Oslo kommune som vil strekke
seg gjennom Ski- og Oppegård
kommune til den treffer

traséen til den nye Follobanen.
Tiltaket vil i sin helhet befinne
seg under bakkenivå i 
Oppegård kommune.

Reguleringsvedtaket kan 
påklages innen 3 uker av 
berørte parter og andre med
rettslig klageinteresse. Klage
på reguleringsvedtaket, og
eventuelt krav om innløsning
kan sendes Oppegård 
kommune, Seksjon for
samfunnsutvikling, Postboks
510, 1411 Kolbotn eller via
Høringssvar på kommunens
nettsider.

Klager sendes innen 
25. oktober 2013 og merkes
med saksnummer 13/2134.

Detaljregulering for
tverrslagstunneler
Oppegård kommune-
styre vedtok i møte
16. september 2013
detaljregulering for
tverrslagstunneler 
for Follobanen ved
Åsland.

Reguleringsplanen legger til
rette for næringsvirksomhet og
offentlig/privat tjenesteyting. I
tillegg til det eksisterende IBM-
bygget med 33 000 m2 kontor,
muliggjøres det i denne planen
en utbygging av ca. 55 000 m2
bebyggelse for nærings-
virksomhet. Øvrig areal
reguleres til grøntstruktur 
for å sikre forbindelser og

vegetasjon innenfor området
og i randsoner mot tilliggende
bebyggelse.

Reguleringsvedtaket kan på-
klages innen 3 uker av berørte
parter og andre med rettslig
klageinteresse. Klage på
reguleringsvedtaket, og
eventuelt krav om innløsning
kan sendes Oppegård kom-
mune, Seksjon for samfunns-
utvikling, Postboks 510, 1411
Kolbotn eller via Høringssvar
på kommunens nettsider. 

Klager sendes innen 
25. oktober 2013 og merkes
med saksnummer 13/514.

Detaljregulering
Rosenholmveien 25
Oppegård kommune-
styre vedtok i møte
16. september
detaljregulering for
Rosenholmveien 25.
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Oppegård bibliotek markerer
Seniorsurfdagen i samarbeid
med Frivillighetssentralen.
Temaet i år er innføring i lån
av e-bøker fra biblioteket. Alle
får anledning til å prøve selv.
Du bes ta med egen iPad eller
annet surfebrett dersom du
har et slikt. Husk mobil-
telefonen. Arrangementet er
gratis og åpent for alle.

Onsdag 9. oktober fra kl. 11.00

BIBLIOTEKET I KOLBEN www.oppegard.folkebibl.no

Seniorsurfdagen
Vår nye app eBokBib for lån 
av e-bøker er nå i bruk. Last
ned appen til din mobiltelefon
eller ditt nettbrett, logg inn
med lånernummer og pin-
kode og du er i gang. 

Trenger du oppstartshjelp? 
Vi holder minikurs i biblioteket
onsdager kl. 17.00 og 
torsdager kl. 14.00 frem til 
31. oktober. Ingen påmelding
er nødvendig. 

Minikurs om lån

Fortellerstund

Gi bort en opplevelse!
Kolbens gavekort kan fylles opp med valgfritt beløp og brukes som betalings-
middel på både kino og forestillinger i Kolben kulturhus.
Gavekortet kan kjøpes på biblioteket (hverdager), i skranken før forestillinger
eller i resepsjonen på rådhuset hverdager kl. 08.00–15.30.

The Butler er en av filmene du kan se på Kolben kino
(se annonse bak i Oppegård Avis).

Karpe Diem
Karpe Diem opptrådte på Nobelpriskonserten i fjor, og fylte
tidligere i år Oslo Spektrum til randen med en konsert som
allerede er blitt legendarisk. 

Deres siste album har solgt til platina og duoen mottok
Spellemann i kategorien «Årets Pop». Karpe Diem er Norges
mest populære rap-/popduo, og et av landets aller beste 
konsertband!  

Torsdag 10. oktober, kl. 20.00 (18 år leg, ståplasser)

Aktivitetskalender oktober

8. kl. 19/21: Ingrid Bjørnov – 2012-ouverturen

9. kl. 19.00: Rundt flygelet: Scenario à la Carte

10. kl. 20.00: Karpe Diem (18 år leg)

12. kl. 18.00: Oppegård Janitsjar: Oktoberfest

12. kl. 19.00: Direkteoverføring – Shakespeares 

Hellige tre kongers aften 

19. kl. 12.00: Eventyr og sanger fra den store verden 

19. kl. 17.00: Oppegaard Rock Club – Backstage 

Rock Pub m/Marius Kristiansen

19. kl. 19.00: Kampen Janitsjar

Høstens
boksalg 
Salget har allerede startet
og varer til 16. oktober. 
Vi har et godt utvalg av 
• norske og engelske 

romaner
• krim
• biografier
• bøker om sosiale 

forhold (individet 
i samfunnet)

• pedagogikk
• tidsskrifter
• DVDer

Bli kjent med 
Alvin Pang

Fortellerstund om hver-
dagslivet. Alvin Pang vil
gjerne selge lillesøsteren
sin, hun tar all opp-
merksomheten fra ham.
Men når han har bursdag,
da må han vel få være
konge? Passer for barn 
mellom 3 og 6 år. Gratis 
og åpent for alle barn.

Onsdag 9. oktober kl. 11.00

Et bilde til mor

Fortellerstund om å være
fremmed.  Hassan har
kommet til et kaldt og vått
land, hvor folk snakker et
språk som han ikke forstår.
På skolen maler han et
bilde med sterke solskinns-
farger fra sitt somaliske
hjemland. Passer for barn
mellom 3 og 6 år. 

Onsdag 16. oktober 
kl. 11.00

Fortellerstunder er gratis og åpne for alle barn!

Bokprat med Ingvild Bø
Denne onsdagen kommer
Ingvild Bø, bokansvarlig hos
Tanum på Kolbotn torg, til
biblioteket for å presentere
noen av høstens nyheter. Hun
vil bl.a. snakke om De usynlige
(Roy Jacobsen), Mors gaver
(Cecilie Enger), Pepys Road,
London (John Lanchester) og
Det henger en engel alene i
skogen (Samuel Bjørk). 

Gratis og åpent for alle. 

Onsdag 9. oktober kl. 13.00

Minikonsert med Ragnhild Zeigler 
Konsert med Ragnhild Zeigler starter kl. 13.00. Musikeren har
gitt ut 2 CD-er, og som artist kaller hun seg "The Bee's Niece" 
- et navn som henger igjen fra tiden hun bodde og studerte i
England. Ragnhild Zeigler bor i Oppegård og sitter for tiden i
kommunestyret.

Søndag 6. oktober kl. 13.00

Søndagsåpent
Første søndagsåpne dag i biblioteket er 6. oktober. 

Åpningstiden er kl. 12.00–16.00
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Etterlengtet
seier 

I vårens kamp i Vallhall spilte
lagene 2-2, og alt lå til rette for
en spennende kamp. Heldigvis
endte deg godt for David
Brocken og hans jenter på
hjemmebane, etter en lang
serie med sure tap. 

Reiste seg raskt
Det kunne startet på verst
tenkelig vis for Kolbotn da
Vålerenga åpnet med et skudd
i tverrligger.

I stedet for var det
hjemmelaget som kunne
slippe jubelen løs etter kun tre
minutters spill. Målscorer var
17 år gamle Synne Sofie
Kinden Jensen. Jensen

imponerte kampen gjennom
med sololøp og slepen 
teknikk. Hun scoret også
Kolbotns 3-2 mål drøye 
20 minutter før slutt. 

Kolbotns øvrige måls-
corere var Michelle Søder-
strøm og Fanndis Fredriks-
dottir. 

Debutant 
Kolbotn har flere unge og
talentfulle spillere. I
søndagens kamp spilte 
Nordstrans-jenta Inga Bakken
sin andre kamp for Kolbotns 
A-lag, men sin første fra start.
Midtstopperen har gjort sine
saker bra på Kolbotns rekrutt-
lag i hele år, og fulgte den gode
trenden da hun debuterte på
Sofiemyr stadion. Etter 74 
minutter ble hun byttet ut til 
applaus fra Sofiemyr-
publikummet. 

Fornøyd trener 
Kolbotns trener David
Borcken var uten tvil den mest
fornøyde etter kampen. 

– Det er klart jeg er for-
nøyd og lettet. Det er utrolig
viktig at vi får denne seieren
idag, etter at vi har hatt en
tung periode. Vi har jobbet
hardt mot å komme tilbake på
vinnersporet, sa treneren til

Oppegård Avis etter kampen.
Kolbotnjentene presterte

bra gjennom hele kampen, 
og fremsto som et godt 
organisert lag. I tillegg skapte
de enormt mange sjanser.
Spesielt tre spillere gledet
Brocken. 

– Alle gjør mye bra idag, og
det er spesielt gledelig å se
hvor gode mine unge spillere
Synne Jensen, Camilla Ose og
debutant Inga Bakken er i dag,
sa Brocken. 

Femteplass
Når det gjenstår tre kamper 
i Toppserien ligger Kolbotn 
på femte plass med 28 poeng.
Det er fire poeng opp til Arna
Bjørnar på bronseplass, men
bergenslaget har en kamp
mindre spilt. På fjerdeplass
ligger nyopprykkede
Avaldsnes med et poeng mer
enn KIL. 

Kolbotns neste kamp
spilles 13. oktober borte mot
serieleder Stabæk. Det blir en
tøff kamp, men som alle vet
kan alt skje i fotball. 

Stabæk og LSK-kvinner
ligger henholdsvis på første og
andre plass på tabellen, og er
suverene. Hele fjorten poeng
skiller LSK-kvinner og Arna
Bjørnar. Selv om kampen om
de to gjeveste medaljene ser 
ut til å være avgjort, vil det 
bli kamp om bronsen helt 
til sesongen blåses av den
andre november. 

Stabæk 19 18 3 0 60-7 51
LSK Kvinner 19 14 4 1 49-15 46
Arna-Bjørnar 18 8 8 2 35-21 32
Avaldsnes 19 9 2 8 36-30 29
Kolbotn 19 8 4 7 35-36 28
Vålerenga 19 6 7 6 35-33 25
Trondheims-Ørn 19 7 3 9 35-47 24
Røa Fotball Elite Røa 19 6 5 8 20-30 23
Medkila 19 6 5 8 24-38 23
Klepp 19 4 3 12 23-45 15
Amazon Grimstad 18 1 8 11 18-35 9
Sandviken 19 3 0 16 16-49 8

Tabellen 
Toppserien, kvinner.

Kolbotn-Vålerenga 4-2 (2-1)
Toppserien, kvinner, Sofiemyr stadion 
Mål: 1-0 Synne Sofie Kinden Jensen (4), 1-1 Tina Wulf Eikeland (21), 
2-1 Michelle Søderstrøm (35), 2-2 Rebecca Angus (62), 3-2 Synne Sofie
Kinden Jensen (72), 4-2 Fanndis Fridriksdottir (80).

Merethe Flaate
sport@oavis.no

Etter en tung periode med fire tap på
rad kunne Kolbotnjentene endelig
slippe jubelen løs. 

VELFORTJENT: Kolbotn-jentene fikk tøff motstand fra VIF-jentene, men stakk velfortjent av seieren på hjemmebane. Alle foto: Merethe Flaate

TO MÅL: Synne Sofie Kinden Jensen scorer for Kolbotn. 

ISLANDSK ACTION: Fanndis Fred-
riksdotter både puttet i nettet, og
gjorde en fremragende kamp.

Isaksen spilte hele kampen
Kolbotns Ingvild Isaksen spilte hele kampen for Norge da Belgia ble slått i en tidvis imponerende forestilling på
Ullevål Stadion onsdag i forrige uke. De norske fotballjentene fortsatte der de slapp i sommerens EM og flyter på
en fantastisk medgangsbølge, og den var vår egen Ingvild en del av i kampen. Over 4000 tilskuere så kampen på
stadion, noe som kanskje kan vise en økende interesse for kvinnefotballen? Foto: Kolbotnkvinnefotball.no 
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Frode Monsen er mannen bak sportsmanden.no. Han bor på 
Sofiemyr og er en mer enn gjennomsnittlig ivrig mosjonist. 
Monsen løper alt fra 1500 meter baneløp til maraton. 
Sistnevnte har han gjennomført 15 ganger, og rekorden er 
2.58,53. Monsen er også journalist og investor.

Sportsmanden.no ble etablert 12.12.12, 99 år etter den legendariske sportsavisen med samme 
navn og med journalister som Per Jorsett, Knut Th. Gleditsch og Finn Amundsen i «stallen». Dagens
sportsmanden.no skriver primært om kondisjonsidrett både lokalt og nasjonalt.

Denne siden er laget i samarbeid mellom sportsmanden.no og Oppegård Avis.

Med hovedstaden badet i sol,
godt og varmt med nesten
vindstille, var det perfekte 
forhold for både løpere og 
tilskuere. Totalt var nesten
24.000 løpere påmeldt. Av
disse kom nesten 20.000
løpere i mål i historiens
største Oslo Maraton.

Det var også mange løpere
fra Oppegard som var med 
på å sette både farge og preg på
folkefesten i Oslo. Aller best
sportslig var Vidar Nilsen, som
vant maraton i klasse 
50-54 år på sterke 2.50.28. Vidar
har hele seks norges-
mesterskap i veteranklassene
på den klassiske maraton-
distansen, og han leverte igjen
et usedvanlig jevnt og godt løp.

Satt langt inne
Klasseseieren satt imidlertid
langt inne, og først 300 meter
før mål passerte han mannen
som hadde ledet hele veien.

– Jeg startet i fire blank
fart per kilometer og lå der og
«koste» meg så lenge kreftene
holdt. Og de holdt nesten helt
inn. Jeg tapte et lite minutt fra
Grønland og inn på siste-
runden for å komme under
2.50, men jeg er jaggu meg 

fornøyd, fortalte en glad
vinner etterpå. 

– Klasseseier med fire 
sekunder er flaks, jeg løp forbi
lederen 300 meter før mål,
tilføyer Nilsen. 

Gjelder å holde det
gående
Men maraton handler ikke om
flaks, men om å holde det
gående i 42,2 km, helt til mål.
Akkurat det er Oppegård-
løperen med personlig rekord
på 2.39 ekspert på.

En annen veteran som
leverte varene, var Svein Arne

Sølvberg fra Ski, som løper for
Oppegård IL. Sølvberg vant en
suveren seier på halvmaraton i
klasse 65-69 år. Sølvberg har
vært en av landets aller beste
veteranløpere i en årrekke, og
vant klassen sin med over fire
minutter på sterke 1.25.53. Det
er ikke veldig mange som
klarer å løpe 21,1 km på den
tiden, som tilsvarer en
kilometertid på litt over fire
minutter. Spesielt ikke når
man er blitt 65 år. 

Vi tar også med at Harald
Ringen fra Oppegård IL ble 
nummer syv i klasse 50-54 år
på halvmaraton på 1.20.35. 

Det var rene
folkefesten da
Oslo Maraton ble
arrangert forrige
lørdag. Flere
lokale markerte
seg.

Sterke prestasjoner av OI-løpere

OVER MÅLSTREKEN: Vidar Nilsen spurter inn til knepen klasseseier i Oslo Maraton. Alle foto: Frode Monsen, sportsmanden.no

UNDERVEIS: Sterk innsats og klasseseier også til veteranen Svein Arne
Sølvberg (nummer 965) fra Oppegård IL på halvmaraton.

Tok sølv i VM

– Dette var gøy. Det var utrolig
tøffe løyper og kjempehøyt 
nivå, forteller Vien til 
Sportsmanden.no og Oppegård
Avis. Sissel Vien var for øvrig
tittelforsvarer, etter at hun vant

fjorårets VM i Sør-Afrika. Da tok
hun også sølv på fellesstarten. 
Denne gangen måtte den sterke
Follo SK-syklisten nøye seg med
6.plass på den knallharde 
fellesstarten som gikk to dager
tidligere.

– Fellesstarten var tung. Det
gikk helt fint lenge, i hvert fall
nedover og på flatene, men fy
søren hvor tøffe de andre
«gamle» damene er i bakkene!
Jeg var veldig fornøyd med bare å
komme opp monsterbakken på
1460 høydemeter på 19 de siste
kilometerne til mål, forteller den
tidligere mellomdistanseløperen
som nå sykler i klasse 50–54 år.

Rundt 60 norske ryttere

deltok i VM for Masters i Trento,
Italia. Norge fikk hele fem
medaljer og hadde femten
ryttere med topp ti-plasseringer. 

SMILE: Sissel Vien på seierspallen
etter sølvet på tempo i VM i Italia. 
Foto: Privat

»» Mye mer fra Oslo Maraton med billedreportasjer fra 
stemningen og dramatikken

»» Verdensrekord og mange nordmenn i Berlin Marathon
»» Carl Fredrik Hagen vant NorgesCupen sammenlagt! 
»» Makeløs løping til Matterhorn
»» Sensasjonell løping av 12-åring i Ulsrudvannet Rundt

I toppen i motbakkeløp
Den lovende ski-skytteren Thomas Gifstad fra Oppegård IL testet nylig
formen i motbakkeløpet Rognstadkollen Opp i Hurdal. Gifstad ble
nummer fem i den tøffe løypen på 3,5 km, der man klatret hele 420
høydemeter. Det tilsvarer en gjennomsnittlig stigning på 12 prosent,
mens det på det bratteste er nesten for fjellklatring å regne! 
Vant gjorde Norges beste langdistanseløper Sindre Buraas, som for
øvrig løp på hjemmebane, på suveren ny løyperekord på 16.27, 
mens Gifstad brukte 20.50. Totalt var det 111 deltakere. 

Den dyktige 
syklisten Sissel
Vien fra Greverud
tok forrige søndag 
sølv på tempoen 
i verdensmester-
skapet for
veteraner 
(masters) i Italia. Les også på Sportsmanden.no
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Kald sesongavslutning
Fra veddemål ved sesongstart, ble til
avslutningsbad på Ingierstrand. Mer
skulle det ikke til før kalde bad ble en
tradisjon for Kolbotn Monkeys.

Fotballaget til Vassbonn skoles
04-årgang, Kolbotn Monkeys,
markerte slutten på sesongen
med et kaldt bad på Ingierstrand. 

Veddemål
Det hele startet som et veddemål
mellom trenerne da to Monkeys-
lag møttes til dyst i seriespill i
årets første kamp. Da endte det
med at de seirende trenerne
hoppet i vannet sammen med de
slagne kollegaene. I god lagånd. I
tillegg var det diverse spreke
spillere som også ble med på
stuntet tidlig på våren.

Som en oppfølging, avtalte
laget at sesongen skulle avsluttes
på samme måte. Trenere, spillere
og foreldre møtte tallrike opp i
tussmørket og tok et avsluttende
bad for å markere en flott sesong
for laget. 17 av lagets 22 spillere
stilte, hvor på de fleste også fant
veien ut i vannet. I tillegg var det
et par spreke foreldre som også
hoppet uti.

Hoppet fra tier’n
Lagleder Torbjørn Rønning, som
for øvrig var den eneste som
hoppet fra 10`ern, kan fortelle om
en sammensveiset gjeng som har
hatt en sesong med mye moro.

– I tillegg til at vi har hatt
mye moro, har samtlige spillere
gjort store steg i riktig retning, og
vi ser at innsats og samarbeid på
banen har fått en stor oppsving
gjennom sommeren. Vi ser også
at vi resultatmessig har gjort det
bedre etter sommerferien, noe
som er meget hyggelig. I ekte
Monkeysånd syntes vi det var gøy
å avslutte sesongen med et stunt
som dette, sier han.

Han kan også røpe at en noe
varmere form for sesongavslutning
er på trappene, men planene for
denne er ikke helt i boks ennå.   

Tradisjon
Når det gjelder badingen, for-
sikrer Rønning at dette kommer
til å bli tradisjon fremover. Alle

som var ut i vannet på Ingier-
strand var strålende fornøyde i
etterkant, og koste seg med
kakao og toddy. 

– Kanskje flytter vi badingen
til en uke tidligere på våren, og

en uke senere på høsten for hvert
år som gutta og jenta, for øvrig
banens tøffeste i sesongavslut-
ningen, spiller sammen. Målet får
være at vi kan fortsette med
denne flotte gjengen til opp-

startsbad og avslutningsbad
sammenfaller. Om rundt femten 
år, og vesentlig kaldere
temperaturer, forteller den
populære laglederen med glimt 
i øyet. 

BRRRRRRRRRRRRRRR-A AVSLUTNING: For en tøff gjeng! Foto: Privat

NESPRESSO 
D50

Lun varme på kjølige kvelderBarista kaffe foran peisen

499,-699,-
Frittstående varmeovn 
HC-2000

Varmelaken 
HBW-2

Varmepledd 
WFB-1

Kos i sofakroken

899,-

HOLD DEG VARM
NÅ KOMMER VINTEREN!

Vi tar forbehold om trykkfeil eller fargeavvik.

KJØP NÅ! 
Betal om 4, 6 eller 9 måneder!
Spør oss om rentefri betalingsutsettelse

599,-
lun varme i sengen
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Høstmoro på
håndballskole

Av leser Marit Hansen

sport@oavis.no

54 fornøyde barn har deltatt på 
håndballskole i Oppegård i høstferien. 
Fordelt på fem grupper etter
alder har de vært gjennom så og
si alle momenter i håndballen
som for eksempel skudd-, finte-
og forsvarstrening. I tillegg har
de hatt styrketrening, radarmål-
ing, opplæring i heiarop og 
selvfølgelig spill.

Alle gruppene ble tildelt to
trenere hver som fulgte de alle
dagene. Dette var noen av våre
egne 14- og 15-årsjenter, som
gjorde en strålende innsats, 

og viste seg som gode 
trener talen-ter. 

En av hovedgrunnene til at 
vi arrangerer håndballskoler i
skoleferiene er nettopp det å ut-
vikle fremtidige trenere. I tillegg
ønsker vi å rekruttere og
 aktivisere flest mulig barn ved å
spre håndballglede.

«ÅTTER’N»: Alle barna har lært seg Oppegård-oppvarmingen «åttern», og viste den her stolt frem til hentende
foreldre. Alle foto: Marit Hansen.

GLADE HÅNDBALLJENTER: Da vi spurte om hva som hadde vært mest
moro, var svaret, ALT! Fra venstre: Vilde, Lilly, Kristine og Freyja.

O OG I: Felles oppvarming hvor barna fikk i oppgave å
lage bokstaver, her vises arrangørklubbens initialer.

ORANGE GRUPPE: 11-åringene var den eldste
gruppen, og var gode forbilder. 

KAMPANJEPERIODE 3.–5. OKTOBER, 2013

÷20%
på alle ADAX

Neo designovner!
Gjelder alle farger.

Hvit lagerføres. 

Andre farger er 

bestillingsvare.

Innebygget automatisk dag- 
og nattsenkning, gir opp til 25% 
reduksjon av energiforbruket til 
oppvarming.

LAMBERTSETER
Cecilie Thoresens vei 3, 1153 Oslo – Tlf. 2104 3000

Du fi nner oss 350 meter Nord for Lambertseter senter

Åpningstider:  
Mandag–fredag: 

10.00–20.00  
Lørdag: 

10.00–18.00
Vi kan 

kjøre varen 
hjem til deg, 
pakke den ut, 
montere og 

ta med gammel 
vare i retur!*
* Montering av vann, kun i rom med avløp. 

Oppvaskmaskiner kan ikke 

monteres/demonteres.

Vi gjør HELE jobben 
Inn med ny vare, ut med søppel, 
koble til, ta med gammel vare 
– altså klargjort for bruk!

Varer i retur må være frakoblet og 
klare, enkelte produkter kan ikke 
monteres bl.a. oppvaskmaskiner 
og integrerte hvitevarer.
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Har dere gitt opp Gjersjøen?
Har Oppegård
kommune gitt opp
Gjersjøen som
drikkevannskilde?
Gjersjøen som drikkevanns-
kilde er regulert av en kon-
sesjon, (dep. for Industri og
Håndverk 23/7 1962) og 
«Gjersjøskjønnet» (Ytre Follo
Herredsrett 4/9-1963), en
rettsavgjørelse for erstatning
til grunneiere som følge av
konsesjonen, og hvor kon-
sesjonsbetingelsene er tatt
med.

Gjersjøskjønnet ble 
politisk vedtatt av kom-
munene Ski, Ås og Oppegård
(nabokommunene utgjør en
stor del av nedbørsfeltet) og
erstatningene til grunneiere i
Gjersjøens nedbørsfelt ble 
betalt med skattepenger fra
Oppegård kommune. Det ble,
etter datidens prisleie, en
svært stor kostnad. 

Vannverket på Stangåsen 
er betalt av innbyggerne i 
Oppegård, først med
skattepenger, nå med gebyr
etter forbruk, og skal i dag
ikke påvirke kommunebud-
sjettet. Dette er selvfølgelig
kjent stoff for dere.

Gjennom konsesjonen 
og rettssluttningen har 
Gjersjøens nedbørsområde et
særlig vern, og i tillegg har
EUs Vanndirektiv, PURA og
kommunene, gjennom vann-
og avløpsplaner, satt mål for
tilstanden i bekker og tjern i
Gjersjøens nedbørsfelt. 
Kommunale planer i Ski, Ås
og Oppegård for vann og avløp
i Gjersjøens nedbørsfelt synes
ikke å bidra til bedre vann-
kvalitet. Det gjør heller ikke
avrenning fra E6 og E18.

Det spesielle i denne saken
er at den berører tre kom-
muner som ikke samarbeider
om dette. 

I Oppegård er det, ifølge
kommunens egen vannplan, en
lekkasje på rundt 50 prosent
renset vann mellom vann-
verket og til abonnentene, og
en ukjent lekkasje, inn og ut,
på kloakknettet. Den finner vi
igjen som forurensing i
bekkene og overbelastning på
renseverket ved nedbør. Det
har begrenset kapasitet, og må
derfor ved sterk nedbør la
kloakk gå urenset i overløp til
drikkevannskilden Gjersjøen
eller Bunnefjorden.

Vannrenseanlegg, vann-
ledninger, avløpsledninger,
kloakkrenseanlegg og drifts-
utgifter betales altså av den
enkelte innbygger gjennom
gebyr, men lokalpolitikerne
bestemmer hva som skal 
utbedres av ledningsnettet og
fyllinger. 

De synes ikke, med få
hederlige unntak, å være inter-
essert i rent vann i bekkene og
Gjersjøen, de henviser til
vannplanene de har vedtatt, og
til PURA, som de selv har
opprettet, men de unnlater å
ta konsekvensen av PURAS

klare faglige råd og å se om
planene virker.

Derfor lekker det kloakk
til bekkene fra utette 
kommunale rør i Ski, Ås og
Oppegård, og bekkene blir
tilført forurensing fra fyllinger
og nye kommer til uten til-
strekkelig sikring. 

Avfallet havner i Gjersjøen.
Dette må være, fordi

problemet er politisk velkjent
og det ikke er satt inn 
effektive mottiltak, være en
utvikling som ikke er uønsket
av lokalpolitikerne i Oppegård
og nabokommunene i 
nedbørsfeltet.

Likevel, Oppegård kom-
mune har et overordnet ansvar
for forurensing i Gjersjøens
nedbørsområde gjennom 
konsesjonsbetingelsene, doms-
sluttnigen i herredsretten, sin
egen «vannplan» og EUs vann-
direktiv hvis den ønsker å 
beholde konsesjonen. 

Jeg finner ikke at Oppegård
kommune ved noen anledning
har tatt dette ansvaret, eller
gjort noe for å beskytte 
nedbørsfeltet til Gjersjøen.

Oppegård kommune unn-
lot å gi uttalelse til den siste
runden i saken om utfylling
over Assurbekken, (rundt tolv
prosent av vanntilførselen til
Gjersjøen), og er derfor ikke
på listen over mottakere av
sakspapirer. 

Oppegård Vel har lenge
brukt en betydelig del av 
sine begrensede resurser, 
økonomisk og menneskelig, i
arbeidet for rent vann i
bekkene syd i kommunen og
Tussetjern, og spesielt for å
hindre Ski kommunes tillat-
else til bekkelukking og utfyl-
ling i Assurdalen. 

Hvis dette kommunestyret
vil ha Gjersjøen som drikke-
vannskilde i fremtiden, må
nedbørsområdet forsvares. 

Verktøyet er en rettsslut-
ning i Herredsretten. 

Hvis ikke må noen si at
Gjersjøen oppgis som drikke-
vannskilde, og det må skaffes
en erstatning!

Av Geir Bagge-Skarheim 

GJERSJØEN: Innsender lurer på hvordan kommunen ser på Gjersjøen som drikkevannskilde for fremtiden. 
Foto: Anders Nordheim Dahl

Konfirmasjonstid

I fjor var jeg for første gang kon-
firmasjonsleder i Oppegård for
Human-Etisk Forbund. Det er noe
av det mest spennende jeg har
gjort. Ungdom har mange spørs-
mål og tanker de ikke vil dele med
«voksne» samtidig som de ønsker
noen å spørre og diskutere med.
Den muligheten får de gjennom
humanistisk konfirmasjon.

Humanistisk konfirmasjon
handler ikke om tro eller lære-
setninger, men om evnen til å
undre, spørre og tenke selv. Gjen-
nom ukene på konfirmasjons-
kurset blir ungdommen bedre
kjent med seg selv, hverandre og
med tankene sine. I fjor snakket
vi om sex, vi hadde besøk av en
tidligere rusmisbruker som for-
talte om sine opplevelser, vi dis-
kuterte etikk og ansvaret vi har
for hverandre, vi deltok på rolle-
spillet «Refugee» og opplevde
livet som flyktning og mye mer. 

Jeg gleder meg til å være
konfirmasjonsleder i Oppegård
igjen og tror og håper jeg får like

flotte ungdommer som jeg hadde
sist. Fristen for å melde seg på
humanistisk konfirmasjon går
straks ut. Jeg håper mange ser
nytten av å få ungdommen 
gjennom et kurs som er krevende,
men også spennende og gøy. 

Jeg er glad for at det stadig er
flere som ønsker humanistisk
konfirmasjon. I fjor konfirmerte
nesten en tredjedel av ungdom-
mene i Oppegård seg humanis-
tisk. Vi får dermed også stadig
behov for flere konfirmasjons-
ledere. Du kan søke gjennom
Human-Etisk forbund og må
gjennom en grundig søknads-
prosess. Men om du synes det er

spennende å diskutere viktige
spørsmål og du har evnen til å
engasjere ungdom, da er dette
ekstra-jobben for deg.

Jeg gleder meg til å bli kjent
med årets konfirmanter!

Av Nicholas Wilkinson, 
Oppegård HEF 

Høsten kommer og
hundrevis av for-
eldre planlegger
vårens konfirma-
sjoner i Oppegård. KLAR FOR KONFIRMASJONS-

TID: Lokallagsleder i Human-Etisk
forbund Nicholas Wilkinson. Foto:
Anders Nordheim Dahl
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Flytting av 17. mai

– Så lenge Greverud
skole snart kan innse at

de kan gå BÅDE i sitt egne lille
tog OG sammen med ALLE andre
i det store, så har jeg ikke så
mange synspunkter utover det.

Lene Christin Krogsrud

– Dette er en tradisjon
som ikke bør endres. Det

er både korps, russ, barnetog,
skoletog osv som skal samles for
å feire Norges nasjonaldag.
Kolbotn blir ett altfor lite sted å
kunne fullføre dette på. Ikke
minst med tanke på de eldre, som
har didratt til denne tradisjonen.
De syns det er helt utmerket å
kunne sette seg ned på stolene
på stadioen og se på familie,
barnebarn, taler og korp. Mange
syns det blir alt formye å stå en
hel dag. Men ha det litt på av-
stand og kunne kose seg med det
- det er helt greit! Jeg stemmer
for Sofiemyr stadioen.

Kine Skogstad

– Dette er en verdifull
tradisjon for mange av

oss som har vokst opp på
Sofiemyr og Kolbotn... -og et
velfungerende arrangement. Synd
og skam å endre på dette synes
nå jeg!!

Yvonne Cathrine Skiseng

– Hvordan har dere
tenkt å få tilskuere,

skoleklasser og alle korpsene ned
til sentrum? Det blir altfor dårlig
plass. Kolbotn-Garden har tra-
disjonens tro alltid en drill på
plass til 17.mai, dette er det ikke
plass til på torget, hvis det er det
dere tenker på som sentrum.

Bente Røren Gulbrandsen

– Jeg har hatt barn i
korps i 20 år og vet hva

som kreves av plass. Utenfor
Kolben er det IKKE plass til seks
korps med tilhørende skoler. Det
blir garantert sild i tønne.....

Marianne Haugland

– Dette synes jeg er en
fryktelig dårlig ide. Hvor

skal alle korpsene gjøre av seg?
Hvor skal alle elevene fra alle
skolene være? Hva skal russen
gjøre? Hvor skal Kolbotn-Garden
ha sin drilloppvisning? Hvor skal
hele barnetoget gå? Hvis dette
ikke er besluttet enda synes jeg
de som har ansvaret for avgjør-
elsen må tenke på hvor mye plass

kun ett korps tar, vi har veldig
mange korps i kommunen og det
er umulig å få plass til alle de på
Kolbotn torg. Sofiemyr stadion er
jo full av mennesker hvert år, det
er ikke noen annen plass i kom-
munen som kan romme alle disse
menneskene. Beklager å være så
negativ til denne saken, men det
er min mening. 

Charlotte Røren Gulbrandsen

Kjempebra! Dette har vi
ventet på la oss bruke

vårt sentrum til dette og lage en
17 mai i Kolbotn «by» og ikke på
en fotballbane ! Hurra!

Siri Baust

– Folk er tydeligvis ikke
så begeistret for forand-

ringer. Kan skjønne det, for 
tradisjoner er hyggelig det. Men
dette tror jeg kan bli bra. Synes
det er viktig for folk å vise litt 
respekt for de som har tatt 
beslutningen. De har gjort en
jobb, har nok tenkt nøye gjennom
hvordan korps, skoler, russen og
alle andre skal få plass. De har
ikke endret på dette sånn helt
uten videre. Det ligger en jobb, og
en strategi bak, så her får folk
vise litt respekt for de som har
brukt tid på å planlegge. Det blir
nok bra, så avvent kritikken til
man ser løsningene. Litt for
typisk å være kvass og kritisk i fra
første øyeblikk. Og en annen ting.
Noen skriver «Anbefaler alle
korps å utebli i fra toget». Det å
protestere i form av boikott, blir
rett og slett for dumt, umodent
og barnslig. Å legge straffen over
på befolkningen i form av mangel
på musikk, blir for dumt, bare for
å vise at man ikke liker beslut-
ningen om flytting av arrange-
mentet. Dette blir helt sikkert bra.
Sentralt til NSB tog og buss-
stopp, mindre biler, og helt
sikkert bra. For min egen del....
Glad jeg er innflytter til Greverud,
og det lille, varme, lune 
arrangementet der ;) Vi møtes 
i skolegården kl. 12.00, etter en
god, lang og rolig 17. mai frokost.
Har god oversikt til å snakke med
kjente, og barna løper rundt i sin
skolegård, med leker, brus og
pølser. Ypperlig, lite arrangement.
Som innflytter setter jeg stor pris
på det lille arrangementet, og er
faktisk veldig glad jeg slipper
sirkuset på Kolbotn :)

Thomas Olsen

– Spennende ide! Jeg
tror at mange elever og

foreldre blir glade for å slippe
timesvis med venting på stadion
når alle helst vil tilbake på ar-
rangementet på sin lokale skole.
Det har sikkert vært staselig å se
på, men nesten ingen har orket å
stå der på gressmatta. Flott at
noen tar tak og våger å forbedre
tradisjonen.

Hege Strandmyr Martinsen

– Er det et spøk? Selv-
følgelig skal 17. Mai

feires på stadion. Er ikke plass på
kolbotn. . Dette var en trist nyhet.
Ses NÅR tradisjonen kommer til-
bake på stadion. Orker ikke å stå
som sild i tønne på 17. Mai ;)

Kaja Jeanette Borgen

– Liker det ikke. Gode
tradisjoner bør ikke 

avsluttes.
Ingvill Bruu Fløystad

– Det er så mange som
er imot nye tiltak. Hvor-

for ikke forsøke? Mange var imot
både Kolben, for ikke å snakke
om navnet på dette flotte kultur-
huset, og utbyggingen av Kolbotn
Torg. Synes forslaget skal prøves.
Hva er galt med noe nytt, hvis
17.mai-komiteen har gode ideer
og stor tro på at feiring i sentrum
kan gjennomføres til alles til-
fredshet. Stå på, Gaute Tangen!

Liv Jansen

– Har bodd på Mastemyr
i over 30 år og enda

ikke vært på Sofiemyr 17. mai.
Syns det er alt for mye kaos og
for lang vei. Er enklere å komme
seg inn til Oslo da. Dette kan bli
spennende, gleder meg

Unn Birkeland

– Ja, flytt arrangementet
og få en hyggeligere

ramme rundt 17. mai. Hvis det er
for liten plass på Kolbotn, ville
det være en fordel med mindre
arrangementer og del det opp.

Veslemøy Høgåsen

– Så bra ! Russen kan
vel delta i toget og

parkere etterpå ved Rådhuset? 
Så slipper de å få skylden for at
de «bråker» når alt er forsinket
og toget står rundt stadion.

Anne Elisabeth Henriksen

– Endelig vil det kunne
gå å spille fotball på

Sofiemyr hele vårsesongen. Våren
har ofte vært fin, men så fort
gresset har satt seg har kommer
toget og tråkker banen tilbake til
1. april standard. Ikke et vondt
ord om skolenes oppstilling, men
medisin for en gressbane er det
ikke. En tradisjon med tog, men
nye tider gir mulighet for nye tra-
disjoner.

Kolbotn IL

– Jeg synes at det bør
holdes på Sofiemyr. At

det blir folk der 17. mai, har jeg
ingen grunn til å klage. Det har
aldri vært lett for mange i kom-
munen å komme til Sofiemyr, det
forstår jeg. Kolbotn er hovedstad i
Oppegård, men det er ikke like
pent synes jeg.

Stephen Edward Devan

– Det er en lang 
tradisjon å samles på

stadion. Jeg har mange gode
minner derfra og snart er det 50.
gang for min del. Det er mangt og
meget som har forandret seg de
siste 50 år - så også Kolbotn
sentrum som nå fremstår som en
møteplass. Nei, la oss ikke for-
andre for forandringens skyld,
men for de gode ideenes skyld.

Det er lett å skyte ned nye ideer.
Det er lett å finne problemer. For-
slaget løser også enkelte utford-
ringer. Det er mange gode tanker
i dette forslaget - og jeg synes
absolutt vi skal gi det en sjanse.
Gjør det minst to år og gi det en
skikkelig evaluering, der det skal
være like naturlig å konkludere
med at vi går tilbake til Sofiemyr
stadion som å si at det fungerer
godt i Kolbotn sentrum - uten at
det skal gå prestisje i noen av al-
ternativene.

Jan Willem Kopperud

– Jeg er glad jeg har så
store barn, at jeg kan

finne på noe annet denne dagen! 
Oppegård har vel alltid slitt med
å samle innbyggerne til felles 17
mai feiring. Dette blir neppe
bedre!

Hege Anita Fossli

– Bli på Sofiemyr, men
dropp russebussene som

ødelegger for korpsene! Russen
kan gå hvis de vil være med i
toget.

Berit Wicklund

– Dette er helt håpløst!
Hvordan har de tenkt å

få plass til alle korpsene og
skolene, tilskuere og ev oppvis-
ning? Da tror jeg at jeg finner på
noe annet den dagen! (Det tror
jeg flere vil gjøre også, og hvor
blir det av fellesskapet da?)

Marianne Haugland

–  Det høres bra ut, mer
fest over dagen.

Bjørg Brovold

Det er et enormt engasjement rundt
nasjonaldagsfeiringen! Etter forrige
ukes oppslag i Oppegård Avis om
flytting av 17. mai, har debatten rast.
Dette er hva noen av våre lesere mener
om å flytte arrangementet fra Sofiemyr
stadion til Kolbotn sentrum. 

STORT ENGASJEMENT: Diskusjonen rundt flytting av nasjonaldagsfeiringen har skapt enorm debatt i kom-
munen den siste uken. Her fra fjorårets feiring. Foto: Yana Stubberudlien

Hva mener du? 
debatt@oavis.no
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Stedsnavn på folkemunne

Når man går fra lysløypas start
ved Tiurveien og innover  ret-
ning Kolbotn, kommer man til
Bjønnemyra og Grisestokken.
Det er den første myra vi
kommer til er i stikrysset opp
mot Pinnåsen. Grisestokken
fikk sitt navn ved at da man
kom til myra, lå det stokker
over det våte partiet ved inn-
gangen til myra. Stokkene var
ofte glatte og man kunne lett
skli og falle i sølevannet.
Ved Grisestokken går en 
av mange stier opp mot 
Pinnåsen. Stien er bratt, og før
når man brukte hester til
tømmerkjøring vinterstid fra
Pinnåsen og ned, ble stien
strødd med sagflis for å
bremse sledene, og fikk
navnet Sagflisbakken. Når
man kommer et stykke opp i
Sagflisbakken, er det utgravet
en fangstgrav beregnet for ulv.
Stedet har navnet Ulvestua.

Videre oppover kommer man
til et nytt stikryss. Det krysset
fikk navnet Tyssbassleina.
Navnet kom av at der vokser
det en lilla blomst som heter
Tyssbass.

Pinnåsen og Haredauen
Pinnåsen fikk sitt navn på
grunn av en skogbrann. Etter
brannen var det bare pinner
igjen. Hasselsletta ligger også
her. Grasshølet var også et
mye brukt navn. Navnet kom
av at i tørre somre ledet
bøndene buskapen sin dit, der
var det alltid friskt grønt gress. 

Stedet lå mellom Pinnåsen
og Assurtjern. Videre nordover
til Flatåsen går det en sti ned til
Taraldrud hvor det lå en stor
stein. Det var en fin dekkstein
for harejakta. Det ble skutt
mang en hare her, og steinen
fikk navnet Haradauen.

Vi går nå tilbake til Øvre-

skogen i Oppegård syd. På 
åskammen øverst lå en liten
slette som ble kalt Elgsletta.
Denne sletta ble flittig brukt
til fotballspill, og mange andre
fritidsaktiviteter. Her var det
også en flott utsikt mot øst. 
Vi så utover småbrukene
Dalen Gård og Berget, samt
Tussevannet og småbruket
Tusse. Åsen heter Svennsåsen.

Utsikt til Norefjell
Øverst i Sætreskogen, i
Orreveien, som for 50 år 
siden bare var en sti, lå et fint
utsiktspunkt som ble kalt
Kronen. Herfra var det en
viden utsikt mot vest. På
godværsdager kunne vi se
Norefjell. Det var en mye
brukt plass for oss få som den
gang bodde i Sætreskogen.
Her ble det drukket både
kaffe og saft og spist adskillige

plater med vafler. Laugskollen/
Laugshytta som ligger i samme
område, het før Greverudåsen.

Når man står på Laugets
parkeringsplass i Rolf Presthus
vei og går stien opp mot
Laugskollen rundt 50-60
meter, ligger det en liten 
vannpytt på rundt to ganger
fire meter, som fikk navnet
Fjøsdammen. Navnet fikk det
da det var to småbruk i 
Sætreskogen, som hadde både

HISTORIKK RUNDT STEDSNAVN SYD I KOMMUNEN: I denne kronikken, kan du lese om en del gamle, kjente og mindre ukjente – men veldig 
kjære kallenavn på steder i Oppegård, som for eksempel på Østre Greverud gård med omegn. Når bildet er tatt er ukjent. 
Foto: Akershus Museum – www.akersmus.no

I Oppegård syd var det vanlig med
stedsnavn i skogen og i nærmiljøet.
Leser Torbjørn Kjernsmo har, med egne
ord, skrevet om disse, og nevner her de
mest brukte kallenavnene.

SÆTRESKOGEN: Det gamle Slaabraatan. Foto: Akershus Museum – www.akersmus.no
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ku og hest, så dette var et
naturlig drikkested for 
buskapen. Fra denne dammen
ser vi rett opp mot en ås, og
denne åsen ble kalt Fjøsåsen.
Etter å ha passert den første
kneika på vei opp til Laugs-
hytta og så stien inn til
venstre, ligger Tranbærmyra.
Navnet kommer at det var
mye tranebær i dette område.

Hvalen og Bestefarshvila
I stien ned fra Slåbråtbakkene
retning Assurtjern, ligger en
spesiell steinflåe som ligner
veldig på ryggen til en hval,
derfor navnet Hvalen. Litt
lenger ned i kleiva er det en
stein som ligner på en stol.
Den ble en hvileplass for
skogsfarere som kom hjem-
over etter en lang skogtur.
Steinen fikk navnet Bestefars-

hvila. I bunnen av kleiva inn
mot fjellsiden lå det en ile.
Den ila hadde bestandig rent
godt vann.

Den ila var brukt i mange
år når det var tørkesommer og
brønner gikk tomme. Det var
mange som den gang gikk dit
med bøtter og spann for å få
rent drikkevann. Ila var
gjerdet inn så ikke husdyr som
da gikk på beite i skogen
skulle forurense vannet.
Gjerdet rundt ila ble tatt vekk
på 1980 tallet.

Fra Tiurveien og retning
Nylenna ligger en havnehage
hvor hestene på Østre
Greverud gård beitet. På
denne sletta var det store 
forekomster av blåveis.
Havnehagen hadde navnet
Hestesletta. Før anleggelsen av
Golfbanen på Østre Greverud,

og før det var full gårdsdrift, 
ble gården kun kalt Tjernæs, 
og jordene hadde navnet 
Tjernæsjordene

Tussevannet
Jeg vil nå bevege meg ned

til Tussevannet, og fortelle hva
de forskjellige badeplassene
ble oppkalt. Vi starter på
nåværende badeplass, som
heter Fjell. Går vi rundt 150
meter lenger nord kommer vi
til 
Uglestupet. Dette fjellet er
rundt syv til åtte meter høyt,
og har en form som er spesiell.
Fjellet ligner litt på en U og
derav Uglestupet. Det var kun
de aller modigste gutta som
stupte der ifra. De måtte ta
skikkelig løpefart før de kastet
seg utfor. Det var mye steiner i
bunnen, og ikke mer enn tre

til fire meter dypt. Så går vi
videre til Glassgrunna. Den lå
der hvor Assurbekken renner 
ut i Tussevannet. Det var en 
liten slette på begge sider 
av bekken, og det var en fin
grunne der. Det var svært
mange unger som tok sine
første svømmetak på denne
grunna. Navnet Glassgrunna
hadde fått sitt navn grunnet
en som het Bjerkland. Denne
karen eide en gang i tiden
småbruket Tusse, det som i
dag eies av Birger Løvland.
Han eide halve badeplassen,
og ville ikke ha noen 
badeplass på sin eiendom. 
Han knuste glass, som han
strødde på grunna. Det sies 
at det skjedde på slutten av 
1920-tallet. Det ble noen få 
år senere renset opp igjen.
Derav navnet Glassgrunna. 

Når vi kommer på østsiden
av tjernet har vi nordfra og
sydover mange flotte bade-
plasser. Den første vi kommer
til heter Jentebadet. Litt
lenger bort Guttebadet, og der
var det et stupebrett. Videre
bortover var Stupet. Der var
de større jentene og gutta. Der
var det også et stupebrett, det
var tremeteren. Enda litt
lenger bort var Familiebadet.
Det hadde en liten grunne og
det var heller ikke så dypt der. 

Disse badeplassene var
svært populære, og flittig
brukt.

TUSSE: Det gamle småbruket, fotografert rundt 1960. Foto: Akershus Museum – www.akersmus.no

Av leser Torbjørn Kjernsmo

dinsak@oavis.no

INNSJØEN: Tussevannet, eller Tussetjern som det også kalles, fotografert i
2013 av Anders Nordheim Dahl fra helikopter. 

Selge bolig?

Krogsveen gir deg 

www.krogsveen.no
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SOFIEMYR Stor enebolig -  Meget gode solforhold - Flott utsikt - Barnevennlig

Bjørnstjerne Bjørnsons vei 50 B

Prisant. kr 8 700 000 + omk.

Omkostn. ca. 2,7%
P-rom/bra ca. 250/287 kvm.

Byggeår 1974

Adresse Bj. Bjørnsons vei 50 B
Finnkode 4320936

Kontakt Ingar Pedersen
Telefon 908 79 036

Visning Søn 6. okt. 15:00-16:00

Ant. sov. 3 (5)

Tomt 1 209 kvm.

Bjørnstjerne Bjørnsons vei 50 B, 1412 Sofiemyr

Boligen ligger usjenert til på toppen av Sofiemyr med flott utsikt! Den ligger også i et populært og
meget barnevennlig område. Hagen ligger vestvendt med gode solforhold, grenser mot friareal,
utsikt mot Oslo og Oslofjorden
Kun et par minutter gange til barnehage og skoler i alle trinn, barneskole, ungdomsskole og
videregående skole.
Kort gange til offentlig kommunikasjon som buss og tog. (tog til Oslo ca 15 min).
Kort avstand er det også til Kolbotn sentrum med alt man trenger av servicetilbud.
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HVITEBJØRN - SVARTSKOG

ENEBOLIG BELIGGENDE I SKOGKANTEN - FLOTTE TUROMRÅDER -
USJENERT  OG LANDLIG -  NÆR HVITEBJØRN GÅRD

Prisant: 2.900.000,-+omk.

Omk: 2,5% av kjøpesum + 2 292

Adresse: Hvitebjørnveien 21

P-rom/Bra/Bta: 87/131/143 kvm

Verditakst: 2.900.000,-

Lånetakst: 2.460.000,-

Tomt: 697 kvm

Visning: Søn 6/10 kl. 14:30 - 15:30

Man 7/10 kl. 17:30 - 18:30

Velkommen til visning!

Kontaktperson:

Tom Westerlin

Tlf: 924 14 071

Kolbotn

Tlf: 95 42 70 00

www.dnbeiendom.no

Prospekt på mobil

send “Bolig 20913127” til 09999

HVITEBJØRN - SVARTSKOG

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD -
NATURNÆRT - FLOTTE TUROMRÅDER - 5 KM TIL  KOLBOTN

Prisant: 3.100.000,-+omk.

Omk: 2,5% av kjøpesum +

2.292,-

Adresse: Hvitebjørnveien 23

P-rom/Bra/Bta: 113/153/166 kvm

Verditakst: 3.100.000,-

Lånetakst: 2.630.000,-

Tomt: 3031 kvm

Visning: Søn 6/10 kl. 14:30 - 15:30

Man 7/10 kl. 17:30 - 18:30

Velkommen til visning!

Kontaktperson:

Tom Westerlin

Tlf: 924 14 071

Kolbotn

Tlf: 95 42 70 00

www.dnbeiendom.no

Prospekt på mobil

send “Bolig 20913128” til 09999

 
 

 

 
 

Sofiemyrveien 6, 1412 Sofiemyr

TA KONTAKT FOR MER 
INFORMASJON ELLER 
AVTALE OM VISNING:

Jan H. Aulie
Mob: 909 92 270  
E-post: acticon@online.no

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

LOKA
Kontorlokaler fra 25–250 kvm leies ut• 
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Kontorlokaler fra 25–250 kvm leies ut
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Sofiemyrveien 6, 1412 Sofiemyr

Det er per i dag 33 leietakere i bygget fra enkeltmannforetak til mellomstore bedrifter•

Lokalene ligger sentralt plassert på Sofiemyr med enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter• 

 
 

 

 
 

Sofiemyrveien 6, 1412 Sofiemyr

Det er per i dag 33 leietakere i bygget fra enkeltmannforetak til mellomstore bedrifter

Lokalene ligger sentralt plassert på Sofiemyr med enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter

 
 

 

 
 

Det er per i dag 33 leietakere i bygget fra enkeltmannforetak til mellomstore bedrifter

Lokalene ligger sentralt plassert på Sofiemyr med enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter

 
 

 

 
 

.Det er per i dag 33 leietakere i bygget fra enkeltmannforetak til mellomstore bedrifter

Lokalene ligger sentralt plassert på Sofiemyr med enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter
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 173/173/183 kvm (seksjon 2) 114/118/129 kvm (sesksjon 1)|
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Karpe Diem gleder seg til konsert i
Kolben. 

– Vi håper folk kommer
Kolben 10. oktober og blir
med på moroa, for vi er veldig
klare for å gi folk i Oppegård 
et kanon liveshow, sier 
Chirag Rashmikant Patel 
i Karpe Diem. 

Travelt år
Sammen med makker Magdi
Omar Ytreeide Abdelmaguid
kommer han til Kolben, i den
avsluttende delen av en
hektisk turné-runde. 

– Vi har spilt konserter
gjennom hele året både 
torsdager, fredager og
lørdager, samt at vi har hatt en
hektisk festivalsommer. Dette
har vært et år fullt av kon-
serter, og full av moro. Selv om
det tar på å være mye ute på
veien, synes vi fortsatt dette er
så moro at vi gleder oss til
hver konsert, og det håper vi
skinner gjennom når vi står på
scenen også, sier Chirag. 

Spesiell tilknytning 
til Kolbotn
Når gutta inntar Kolben, 
slår de følge med en et lokalt 
ansikt.

– DJ’en vår, Marius
Thingvald, som har vært med
oss helt siden debuten, er jo
Kolbotn-gutt, og han er helt
stalket for at vi skal spille på
Kolbotn. Akkurat nå
mobiliserer han «halve kom-
munen» foran konserten, ler
Chirag, som synes det er stas å
spille for første gang her i
Oppegård. 

Klar for å skrive igjen
Etter konserten på Kolbotn,
gjenstår avslutningskonserter
på Rockefeller i Oslo. Så skal
guttene planlegge fremtidens 
utgivelser. 

– Vi har det gøy når vi
spiller ute. Det er fortsatt
moro, men etter dette skal det
også bli deilig å kunne
fokusere på noe annet og nye
ting. 

– Kommer det et nytt album
snart?

– Vi er nok ikke der i 
prosessen ennå, men vi håper
vi har en skive til i oss etter
hvert, men det kommer nok
til å ta tid, sier han. 

Suksess-gruppe
Siden guttene møttes i 1998,
har de etablert seg som et av
de viktigste og mest konsis-
tente navnene på den norske
rap-himmelen. 

Debuten kom i i 2004 med
EP’en Glasskår. Første album
kom i 2006. Det het «Rett fra
hjertet», og gjorde gruppen til
kanskje Norges største
hiphop-gruppe. Siden den
gang har de blant annet
mottatt Alarmprisen, flere
Spellemannspriser, Bendiksen-

prisen og «Best Norwegian
Act» under MTV Europe
Music Awards. De har gitt ut
flere album, og det siste som
het «Kors på halsen. Ti kniver
i hjertet. Mor og far i døden»
ble kåret til årets beste norske
plate i 2012. 

– Vi håper vi har oppnådd
det vi har oppnådd fordi vi 
har et godt håndverk. Det er
fascinerende å kunne stå på
scenen og fortsatt fremføre
sanger som vi gav ut på debut-
skiva som kom da vi var 17. Vi
håper det er et kvalitetstegn
på musikken vår, i tillegg til at
den åpenbart favner bredt i
flere alderstrinn, sier han. 

Sammensatt konsert
Og klassikere, det blir det også
på konserten i Kolben.

– Vi skal selvfølgelig spille
materiale fra den siste skiva,
men vi har jo lært oss at 
konsertpublikumet vårt, de
elsker gamle slagere, så det
blir noen av dem også. Vi
stiller med fullt band i Kolben,
slik vi har gjort på konsertene
våre de siste fire årene. Det gir
en ekstra dybde i musikken.
Bandet vi spiller med har spilt
med oss de siste fire årene, og
kjenner hverandre godt, sier
han, og setter høye ambisjoner
for konserten i Kolben.

– Det er god dynamikk på
scenen, og vi kjenner
hverandre godt. Med en god
dose inspirasjon i ryggen,
lover vi å lette taket når vi
kommer til Kolbotn, sier
Chirag, og håper på stinn
brakke og fullt hus. 

guide

Anders Nordheim Dahl
anders@oavis.no

GLEDER SEG TIL KONSERT: Chirag og Magdi i Karpe Diem er klare til å løfte taket i Kolben neste torsdag, 
når de kommer til Oppegård for å spille live for første gang. Foto: Stian Andersen

TAR MED SEG KARPE DIEM HJEM: Marius Thingvald, bedre kjent som
DJ En som heter Marius, er fast hus-dj for Karpe Diem. Han kommer fra
Kolbotn, og gleder seg til å komme hjem. 

–Vi skal gi jernet
på Kolbotn

Nyttårskonsertene 2014
For 30. år på rad inviterer Oppegård janitsjar til Nyttårskonsert. Billettsalget for den populære konserten i Kolben startet for fire dager siden.
Årets gjesteartister er den norske verdenskjente trompetisten, Ole Edvard Antonsen og popartist samt årets «Skal vi danse»- deltager, Venke
Knutson. Billettene kjøper du på kolben.no
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David van Dort har spilt i lokale band siden 1985 og er medlem i
Oppegaard Rock Club. I dag spiller han i Rockelegionærene. Hver
torsdag anbefaler David musikk i Oppegård Avis.

Avicii - True
Den svenske DJ-en
Avicii byr på en
ganske grei skive i
sin debut. Albumet
er i utgangs-

punktet EDM ( Electronic
Dance Music), men blandet
med andre genrer som
bluegrass, country, funk, soul
og pop. Dette gjør skiva mer

tilgjengelig for de som ikke er
fanatiske danseløver/løvinner.
Han har fått hjelp av blant annet
legenden Nile Rogers som også
bidro på Daft Punks’ siste skive
og sangeren, Adam Lambert. 
Den første singelen fra albumet,
«Wake Me Up» har inntatt første
plassen i flere land og skiva har
noen potensielle hits. Alt i alt, en
artig og interessant vri på 
EDM genren slik de fleste kjenner
den.

Elton John -
Goodbye 
Yellowbrick Road
Elton John er
stjernen, men han
har alltid hatt en

samarbeidspartner i form av
tekstforfatter, Bernie Taupin.
Denne «duoen» har skapt
magi på mange skiver, men en
virkelig stand-out er «Good -
bye Yellowbrick Road» fra

1973. Mange hits som «Funeral
for a Friend», «Candle In The
Wind», «Bennie And The Jets»,
«Saturday Night’s Allright…», samt
tittelsporet «Goodbye Yellowbrick
Road», gjør dette til en meget
sterk skive. Det er selvfølgelig
noen svakere spor på albumet,
men det er nesten å forvente på et
dobbeltalbum med 18 spor. En
virkelig bra skive som bør finnes i
enhver platesamling.
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The Fifth Estate
Til tross for å ha et
navn som ikke
akkurat triller lett
på tungen, eller
høres ut som noe
en filmstjerne

burde hete, har britiske Benedict
Cumberbatch i løpet av kort tid
rukket å bli skuespilleren alle
snakker om. Gjennombruddet
kom med hans originale tolkning
av Sherlock Holmes i TV-serien
fra 2010, og nå dukker han opp i
den ene storproduksjonen etter
den andre. I The Fifth Estate, his-
torien om Wikileaks, ikler han seg
rollen som Julian Assange, og han
gjør det på mesterlig vis. Her

lukter det like mye Oscar-statu -
ett, som det pleier å gjøre av
Daniel Day-Lewis under lignende
omstendigheter. Filmen tar for
seg tiden fra Assange møtte og
rekrutterte internettaktivisten
Daniel Domscheit-Berg, og fram
til de noen år senere skilte lag,
under bitre omstendigheter, etter
sammen å ha lekket de hemme -
lig stemplede dokumentene om
krigføringen i Irak, som i tillegg
til å skape enorme pinligheter for
USA, for alvor satte Wikileaks på
kartet, og for en kort tid gjorde
Assange selv til en media-stjerne
verden omtrent ikke hadde sett
maken til siden prinsesse Diana.   

NÅ SER VI PÅ

Joachim Ställmark fra Kolbotn har studert ved London International
Film School, og har alltid vært interessert i det som skjer på lerretet.
Ställmark har flere engasjementer i film- og TV-bransjen.

Stoker
Oscar-vinner Nicole
Kidman, Mia
Wasikowska og
Matthew Goode har
hovedrollene i
dette gåtefulle,

mørke og vakkert utførte
thrillerdramaet regissert av
den kritikerroste film-
skaperen Park Chan-Wook
(Oldboy). En interessant og

aldri kjedelig film, med utmerket
fotografi og grøssende godt
skuespill.

Den Lille Havfruen
– Diamond edition
Disneys kinoklas-
siker fra 1989 er
nå ute i Diamond
Edition! I dette
undervannseven-

tyret får vi møte Ariel og
søstrene og ikke minst den
bergenske krabben Sebastian
alt fra HC-Andersens tidløse
eventyr. I denne utgaven kan
du meske deg med utelatte

scener og en alternativ
slutt. 
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Lena Sunnby er kinosjef på Kolben og langt over gjennomsnittet
filminteressert. Sunnby har bakgrunn fra NRK og studier ved Nord-
land Kunst- og Filmskole. 

DVD

Oppegård Avis, Kolben og Sounds Of Unity sender deg og din beste venn på Karpe Diem-konsert! Vi har to billetter – og de kan bli dine om du klarer å svare på følgende spørsmål:

VINN BILLETTER!

Send ditt svar, med navn, adresse og alder til konkurranse@oavis.no. NB! Du må være 18 år eller eldre for å delta i konkurransen. Lykke til!

Hva heter gutta i Karpe Diem?
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Vil du spille i korps?
Oppegård skolemusikkorps ønsker seg nye musikanter som har lyst til å lære å spille et instrument. 
De kan tilby øvelser i SFO-tiden, profesjonelle instruktører, individuelle timer og samspill, godt sosialt miljø
og mange nye venner. Kom og besøk om du er i tvil. Øvelsene er på torsdager på Greverud skole. Har du
spørsmål, kontakt Hilde Olsrud på 928 40 255. 
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– Musikk betyr så utrolig mye
for oss. Musikk er livet, sier
Hermine og Merle, begge ti år
gamle.

Øver hver dag
Oppegård-jentene har spilt
fiolin og lært instrumentet ved
kulturskolen i Kolben siden
andreklasse. 

– Vi øver hver eneste dag,
og så mye vi kan, sier jentene,
som må belage seg på ekstra
mye øving nå om dagen ved

siden av andre aktiviteter som
fotball og venner, som også er
viktig i de unge jentenes liv. 

Stor opplevelse i vente
Nå skakl de ta skrittet ut av
kulturskolen og rett inn i Oslo
konserthus. Sammen med 18
andre fiolinelever fra Opp-
egård i alderen fra seks til
tretten år, skal de delta i en
storslåttkonsert, nemlig 
«Fossegrimen», som fremføres
i konserthuset den 13. oktober. 

Dette er en forestilling,
hvor 150 strykeelever fra Follo
deltar sammen med profe-

sjonelle skuespillere, dansere
og musikere.

– Det kommer til å bli en
stor opplevelse. Og tenk deg
det trøkket som er av så
mange musikere som spiller
sammen, sier de to jentene
med stjerner i øynene. 

Under konserten skal
Johan Halvorsens verk
fremføres av ungdoms-
symfoniorkesteret som består
av Follo Ungdoms-
symfoniorkester (FUSO) og
Østfold ungdomsorkester.
Mellom de fem satsene
fremføres folkemusikk og
folkedans av unge utøvere.
Flere kjente klassiske
musikere står på listen over
solister. 

Elsker Mozart
– Vi gleder oss veldig. Dette er

en stor mulighet, og vi skal
forberede oss så godt vi kan.
Dette er utrolig spennende og
inspirerende for oss, sier
jentene, som har Mozart som
sitt store klassiske forbilde. 

– Vi har hatt en del om
ham på skolen. Han var jo et
slags barneunikum, og skrev
sine første verker da han var
bare fem år. Musikken hans er
fantastisk, sier de to jentene. 

Takker familien
Begge roser sin familie, og
ikke minst læreren ved kultur-
skolen, som støtter dem i sin
store lidenskap.

– Støtten hjemmefra fra
foreldre og familie er utrolig
viktig. Familiene våre synes
det er veldig stas at vi holder
på med dette, og det betyr
mye for oss. Dessuten har vi

verdens beste lærer, sier de 
og peker på Marja Liisa 
Sandbakken, som
videreutvikler jentene. 

Talent og selvtillitt
kommer de til å få bruk for
under konserten 13. oktober.
Jentene er ikke redd for at
nervene skal ta overhånd. 

– Dette kommer nok
garantert til å gå bra. Vi er
spente, men ikke nervøse. Vi
er en del av et enormt 
orkester, sier jentene. 

– Om vi skulle spille en og
annen note feil, går nok det
fint, men vi skal gjøre vårt
beste, avslutter de to jentene,
før de klatrer opp på
skulpturene på Jan Baalsruds
plass for å posere for 
Oppegård Avis med 
instrumentet de elsker. 

Den 13. oktober tar tiåringene 
Hermine og Merle skrittet ut av 
Oppegård kulturskole og inn i den
klassiske musikkens storstue.

SPILLER PÅ FLERE STRENGER: Hermine og Merle elsker å spille fiolin og klassisk musikk. Nå er de klare til å spille storkonsert i Oslo konserthus. Foto: Anders Nordheim Dahl

Anders Nordheim Dahl
anders@oavis.no

Fiolinelever inntar 
Oslo Konserthus
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Hyller hardrocken med nytt album

– Førstkommende tirsdag 
blir en festdag for oss. Dette 
albumet har vi gledet oss til å
slippe, sier André Berger, Kim
Ihsak Sandvik, Magnus Liseter,
Petter Chr. Lein og Øystein Wiik i
Follo-bandet Ghost Avenue

Innspilt på Kolbotn
Deres nye album, som bærer
bandets navn, slippes på cd 
og digitalt. Det er spilt inn i 
studioet til Marius Kristiansen på
Kolbotn, i det samme bygget som
de øver hver uke. 

– Dette albumet har mye
Oppegård-ånd i seg, sier 
Kolbotn-gutt, gitarist og 
vokalist André Berger. 

Klassisk hardrock i
hjertet
– Bandert er inspirert av 70- og
80-talls hardrocken, og definerer
seg som et klassisk
hardrock/heavy metall-band av
den «gode gamle sorten», dog
med sitt eget preg. Vi ønsker ikke
å være et coverband eller et
plagiat av andre. Vihar vårt eget
uttrykk og vår egen stil, sier gutta
bestemt. 

– Vi bestemte oss da vi
startet i 2002 for at vi skulle lage
musikk vi liker å høre på selv. På
den tiden var det nesten ingen
band igjen som drev med den
gode, gamle klassiske hardrocken,
som for eksempel Metallica eller
Iron Maiden. Vår musikk skal være
fengende og ha en god melodi-
linje, samtidig som det skal være
tøft og bredbeint, med fete riff og
det skal gå an å både høre på det
og synge med, sier gutta, som
akkurat har skrevet platekontrakt. 

– Hardrocken er på vei til-
bake, og vi ser at flere og flere
band kommer tilbake til den
klassiske rocken. Det har vært
mange krumspring ut av den

klassiske rocken, i alle fløyer. 
Men nå virker det som om folk
kommer tilbake til det klassiske
uttrykket. Dessuten har det 
vært en periode nå med mye
elektronisk musikk, men nå er
rocken virkelig på vei tilbake. 
Vi er glade og stolte av at vi 
har vært tro mot stilen, sier 
gutta. 

Melodien er viktigst
Det nye albumet er gruppens
andre. Her har de lagt mye vekt
på gode melodier. 

– For oss er låtene og
musikken viktigere enn 
tekstene. Det hjelper ikke hvor
gode tekster du har om du ikke
har en fengende melodi. Derfor er
det ikke noen direkte tekst-
tematikk på dette albumet, men
alt er derimot en hyllest til
musikkstilen vi har hatt med oss
helt vår barndom, sier Berger. 

Konsert på hjemmebane
16. november er målet å fylle sal
fire i Kolben til randen. Da skal de
spille konsert på hjemmebane,
noe de gleder seg til. 

– Vi tror dette kommer til å
bli en god, gammeldags rockefest,
og håper flest mulig har
muligheten til å komme.
Billettene ligger ute for salg nå,
og vi skal gjøre vårt beste for å gi
folk en god opplevelse. Etter det
håper vi på å kunne få spilt litt
live her og der, og den store
drømmen er selvsagt å få være
med på en Europa-turné og spille
på større festivaler. Det er vi
definitivt gode nok til, sier gutta. 

– Vi håper uansett at folk
liker skiva, og at de kan ta 
gleden i rocken akkurat som vi
gjør, avslutter gutta i Ghost
Avenue, som du kan lese mer om
på ghostavenue.com

Follo-bandet
Ghost Avenue
slipper nytt album,
og er klar for å
rocke Kolben. 
Anders Nordheim Dahl
anders@oavis.no

ALBUMKLARE: Follo-bandet Ghost Avenue, som består av Magnus Liseter, André Berger, 
Kim Ihsak Sandvik  Øystein Wiik og Petter Chr. Lein, slipper i neste uke nytt album. Innfelt 
ser du Andrè Berger, den eneste i bandet fra Kolbotn, som stolt viser frem bandets nye album,
sluppet på rykende fersk platekontrakt. Foto: M. Lein Oulie og Anders Nordheim Dahl

INVITERER TIL ROCKEFEST: 16 november inviterer bandet til god, gammeldags rockekonsert i Kolben. 
Foto: M. Lein Oulie

SKAL DU TIL KOLBEN  
KULTURHUS OG PÅ FORESTILLING 

I NÆRMESTE FREMTID?  

Les mer om våre menyer på 
www.gamletaarnhuset.no  
eller kom innom vårt flotte, 
uformelle hus!

Vi på Gamle Tårnhuset restaurant setter hver forestillingskveld opp en 
spesialmeny tilpasset tiden man har for å kunne nyte et godt måltid 
før man går videre til Kolben. I tillegg til en 3-retters forestillingsmeny 

har vi også andre a la carte-retter til en gunstig pris.
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10. oktober

Karpe Diem
• Konsert
• Kolben, Kolbotn, kl. 20
• Aldersgrense: 18 år
• Pris: 375,-/280,- (kun ståplasser)

Karpe Diem opptrådte på Nobelpriskonserten i fjor, og fylte tidligere i år
Oslo Spektrum til randen med en konsert som allerede er blitt
legendarisk. Deres siste album, «Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og
far i døden», har solgt til platina og duoen mottok Spellemannsprisen i
kategorien «Årets Pop» i fjor. Nå kan du oppleve Norges mest populære
rap- og popduo i Kolben! De lover å få publikum til å danse, hoppe og
synge med av full hals!

8. oktober

Ingrid Bjørnov: 2012-ouverturen
• Forestilling
• Kolben, Kolbotn, kl. 19 og kl. 21
• Pris: 450,-

Ingrid Bjørnovs kritikerroste show kommer tilbake til Kolben. 2012 -
ouverturen er en hyllest til livets små og store prosjekter. Dette er en 
forestilling om forventningenes gleder, om at livet bør inneholde flere
begynnelser enn avslutninger. 2012- ouverturen lar publikum oppleve
Ingrid Bjørnov der hun utfolder seg innenfor ulike musikalske stilarter og
forteller om kjærlighet, samlemani, misunnelse og loftsrydding. Ingrid
presenterer dessuten begynnelsen på en håndfull nye - og hittil aldeles
ukjente musikaler. Kombinasjonen av hverdagsbetraktninger og
musikalske krumspring gir henne en særegen stil og tett kontakt med
publikum.

12.oktober

Oppegård Janitsjar – Oktoberfest
• Oktoberfest, konsert med og uten servering
• Kolben, Kolbotn, kl. 18–01
• Pris: 100,- (cover charge med inngang fra kl. 21, uten mat). 

Billetter inkl. mat er utsolgt.

Oppegård Janitsjar sammen med Gamle Tårnhuset Restaurant og Oppegård Avis inviterer til Oktoberfest. Her
kan du hygge deg med venner og kjente, og det blir ompamusikk og allsang. Kvelden starter kl. 18 med en kon-
sert og glir over i en fest slik en ekte Oktoberfest bør være. Ordinære billetter inkl. mat er utsolgt, men du kan
likevel oppleve både musikken og stemningen fra kl. 21. Dørene vil være åpne hele kvelden frem til kl. 01.00. 

9. oktober

Fortellerstund – Bli kjent med Alvin Pang
• Fortellerstund for barn mellom tre og seks år
• Oppegård bibliotek, Kolben, 2. etg., kl. 11–11.40
• Gratis adgang

Oppegård bibliotek arrangerer til fortellerstund om hverdagslivet. Alvin
Pang vil gjerne selge lillesøsteren sin, hun tar all oppmerksomheten fra
ham. Men når han har bursdag, da må han vel få være konge? På for-
tellerstunder er barna både tilhørere og deltakere. Arrangementet er og
åpent for alle barn.

9. oktober

Bokprat om høstens nyheter
• Bokprat om høstens voksenromaner
• Oppegård bibliotek, Kolben, 2. etg., kl. 13–14
• Gratis adgang

Ingvild Bø fra Tanum på Kolbotn Torg kommer til Oppegård bibliotek for
å presentere et spennende utvalg av høstens voksenromaner. Utvalget
består av både norske og oversatte romaner. Eksempelvis kan nevnes De
usynlige (Roy Jacobsen), Mors gaver (Cecilie Enger), Pepys Road, London
(John Lanchester) og Det henger en engel alene i skogen (Samuel Bjørk). 

10. oktober
Historisk reise i
norsk bryting 
• Foredrag i regi av 

Folkeuniversitetets 
Seniorakademi

• Kolben, sal 1, kl. 11
• Pris: 80,- 

Seniorakademiet inviterer de til et
spennende foredrag med et lokalt
tema. To av medlemmene i
Kolbotn Idrettslagets brytegruppe,
Ove Gundersen og Bjørn Eilert
Eriksen, skal fortelle om brytes-
portens 100 år i Norge og
«verdensklubben» på Kolbotn. Den
lokale brytegruppen har nemlig
hatt en sentral rolle i brytes-
portens utvikling, og foredrags-
holdere skal fortelle om hvordan
brytesporten har kommet til
Kolbotn. Eriksen er tidligere for-
mann i Norges Bryteforbund og
styremedlem i Det internasjonale
bryteforbundet. Gundersen, som er
tidligere generalsekretær i Norges
Bryteforbund, har nettopp fullført
boken «Norges Bryteforbund 100
år», som skal lanseres i Oslo Råd-
hus fredag 25. oktober.

8.oktober

Kurs i hiphop med Sarah
• Dansekurs i hiphop, kun for ungdom I Oppegård
• Trening hver tirsdag kl. 18.00–19.30 
• Flame fritidssenter, Flåtestad skole, Oppegård
• Bindende påmelding i seks mnd. 
• Gratis kurs

Det arrangeres et dansekurs i hiphop på Flame fritidssenter med opp-
start tirsdag 8. oktober. Dette er et nytt tilbud for ungdom i Oppegård
som går i 8.-10. trinn. Danselærer og koreograf Sarah har for det meste
drevet med hiphop og har en bred internasjonal erfaring med flere opp-
setninger, forestillinger og workshops i USA, flere land i Europa, Afrika og
Asia. For å melde deg på, send en tekstmelding til Sarah på 920 43 744. 
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kolben KINO
Kort vei til de gode opplevelsene www.kolbenkino.no

Hokus Pokus Albert Åberg
Norge, 1 time 12 minutter, Alle

The Butler
USA, 2 time 12 minutter, 11 år

Torsdag 3. oktober kl. 20.15
Torsdag 10. oktober kl. 20.15

Lørdag 5. oktober kl. 14.00

Turbo (3D norske stemmer)
USA, 1 time 29 minutter, Alle

Gåten Ragnarok
Norge, 1 time 36 minutter, 11 år

Fredag 4. oktober kl. 18.00 
Lørdag 5. oktober  kl. 16.00
Søndag 6. oktober  kl. 16.00

Fredag 4. oktober kl. 20.15 
Søndag 6. oktober kl. 18.15 
Torsdag 10. oktober kl. 18.00

Optimistene
Norge, 1 time 31 minutter, Alle

Torsdag 3. oktober (seniorkino) kl. 13.00
Søndag 6. oktober kl. 20.30
Fredag 11. oktober (regissørbesøk) kl. 20.15

Frem til 16. oktober
Høstutstilling –
Kolbotn fotoklubb 
• Fotoutstilling 
• Bibliotekgalleriet, 

Kolben, 2. etg., 
ma.–to.: kl. 10–19
fr.–lø.: kl. 10–15

• Gratis adgang

Kolbotn fotoklubb inviterer til 
sin årlige høstutstilling i bibliotek-
galleriet. Utstillingen, som ble
åpnet forrige helg, viser 15 
fotografer og 56 bilder til
medlemmene i den lokale 
fotoklubben. Bibliotekgalleriet
følger bibliotekets åpningstider.
Velkommen!

9. oktober

Rundt Flygelet:
Scenario
• Kafékonsert
• Kolben, Kolbotn, kl. 19
• Pris: 200,-

I 2013 feirer Scenario 40 år. Med
jubileumsforestillingen «Bit for Bit»
våren 2013, fikk publikum et variert
og solid innblikk i ensemblets
mange musikalske høydepunkter.
Denne gangen inviterer Scenario til
en intim kafékonsert der sangglade
kelnere varter opp med varierte
musikalske og spiselige smakebiter.
Pianisten er Ivar Anton Waagaard. 

6. oktober

Søndagsåpent
bibliotek
• Oppegård bibliotek,
Kolben, 2. etg., kl. 12–16
• Gratis adgang

Fra oktober til og med mars har
ansatte ved Oppegård bibliotek
den store gleden å kunne ønske
alle velkommen også på
søndager! Ordningen med søn-
dagsåpent bibliotek i vinterhalv-
året er nå gjort permanent.
Tilbudet startet høsten 2012 da
biblioteket i Oppegård fylte 90 år.
Biblioteksjef Aase Liv Birkenes er
veldig glad for at politikerne har
bevilget ekstra midler til denne
ordningen. Legger du søndags-
turen innom det lokale biblioteket,
kan du få med deg både musikk,
politikk, kunst og litteratur.

6. oktober

Minikonsert med Ragnhild Zeigler 
• Minikonsert, søndagsåpent bibliotek
• Oppegård bibliotek, Kolben, 2. etg., kl. 13–13.30
• Gratis adgang

Oppegård bibliotek markerer sin første søndagsåpne dag denne høsten
med en minikonsert med Ragnhild Zeigler. Zeigler har bodd i Oppegård
kommune hele livet. Den lokale musikeren synger både på norsk og 
engelsk. Hun har gitt ut to cd-er, og som artist kaller hun seg "The Bee's
Niece" - et navn som henger igjen fra tiden hun bodde og studerte i 
England. Zeigler er også politisk engasjert og sitter for tiden i kommune-
styret.

8. oktober

Billedgruppe 
• Billedterapi, selvutvikling gjennom billeduttrykk
• Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62 A, 

Tårnåsen, kl. 16.30–18.00 
• Pris: 50,-
• Påmelding/kontakt: 984 24 317

Alle som har lyst til å jobbe med seg selv og til å uttrykke seg kreativt
inviteres til billedgruppen, som er drevet av to spesialpedagoger med
videreutdanning i billedterapi fra Høyskolen i Oslo. De skal vise at tanker
og følelser kan bli former og farger på papiret. Tegneferdigheter er ikke
nødvendig. Deltagerne lager først egne bilder ut ifra det de assosierer til
ulike temaer, etterpå samtaler gruppen om bildene. Samtalen kan åpne
for gjenkjennelse, aha-opplevelser og økt forståelse. Alle bestemmer selv
hva de vil si om bildene sine. Bildene kan uttrykke det man ikke finner
ord for, eller føre til at man finner ordene. Her er det plass for både sorg
og glede, humor og alvor. 

9. oktober

SeniorSurf-dagen – Lån en e-bok
• Markering av SeniorSurf-dagen, 

opplæring i utlån av e-bøker
• Bibliotekets møterom (i gangen ved Frivillighets-

sentralen), Kolben, 2. etg., kl. 11–16
• Gratis adgang – ingen påmelding

Oppegård bibliotek markerer SeniorSurf-dagen i samarbeid med Frivillig-
hetssentralen. Er du en av Oppegårds seniorer og vil vite hvordan du kan
låne elektroniske bøker? Da må du stikke innom biblioteket og lære om
e-bokløsningen eBokBib (presentasjon fra kl. 11 til kl. 11.45, veiledning
fra kl. 12), og alle får anledning til å prøve den selv. Har du egen iPad
eller annet surfebrett? Ta det med! Husk mobiltelefonen. Arrangementet
er gratis og åpent for alle.

9. oktober

«Aktiv i 100» – Rundt Kolbotnvannet
• Fottur i regi av Oppegård Turlag
• Varighet: 2 timer
• Oppmøte: kl. 11 utenfor Kolben kulturhus
• Gratis adgang

Er du hjemme på dagtid og ønsker å møte andre mennesker for å få fine
turopplevelser sammen, er du hjertelig velkommen til å bli med på
denne turen rundt Kolbotnvannet med turlederne Bjørn Lauvstad og
Harald Lundstedt fra Oppegård Turlag.  Ta med drikke og matpakke.
Turserien «Aktiv i 100» ble startet av Oppegård Turlag/DNT Oslo og
omegn i våres, og turene fortsetter utover høsten. Turene starter alltid på
mandager klokken 11.

9. oktober

Formiddagstreff – Atle Sommerfeldt
• Formiddagstreff, foredrag og underholdning
• Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62 A, 

1413 Tårnåsen, kl. 12.30–14.30
• Gratis adgang

Formiddagstreff er et møtested for sosialt felleskap med bevertning i
regi av Diakoniutvalget ved Kolbotn menighet. Denne gangen inviterer
de til et treff på Tårnåsen aktivitetssenter. Gjesten er biskop Atle
Sommerfeldt. Før han gikk inn i denne stillingen var han generalsekretær
i Kirkens Nødhjelp fra 1994 til 2012. Det blir bevertning og hyggelig
fellesskap, sang og musikk, utlodding og andakt ved prest Camilla
Kofoed-Steen. Alle er hjertelig velkommen. Trenger du skyss, kontakt
diakonen på 66 81 50 05.3. oktober

Fra annex til
storesøster 
• Historisk foredrag
• Grendehuset i 

Oppegård, kl. 19
• Gratis adgang

Tidligere ordfører i Nesodden
Christian Hintze Holm holder et 
foredrag om Nesodden og 
Oppegårds historie i perioden fra
1837 til 1915. Arrangementet er i
regi av Oppegård Historielag.

6. oktober

Guidet tur – Kantoråsen
• Fottur med guide
• Oppmøte: kl. 11 ved Kantor barnehage, 

Jordbærsletta
• Gratis adgang

Bli med Oppegård Turlag på en guidet tur over Kantoråsen med fine 
utsiktspunkter over Gjersjøen.  Ukens tema er «Biologisk mangfold i 
Oppegård» ved turlederen er Erling Bjarkø fra Naturvernforbundet i 
Oppegård. Turen er på fem kilometer, og de regner å ta en rast ved
Eidsted. Ta med drikke og matpakke.  
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Biskopen kommer til Oppegård
Menighetene i Oppegård får besøk av biskop Atle Sommerfeldt 
fra 7. oktober! Det kalles «bispevisitas», når biskopen besøker 
en menighet. Under besøket, vil biskopen besøke Greverud, 
Oppegård og Kolbotn menigheter. Det vil også bli flere 
åpne arrangementer mens visitasen foregår. Vi i Oppegård Avis
ønsker biskopen velkommen til vår vakre kommune og ønsker 
ham en velsignet rundtur. 

– Alt er lov i
mine bilder
Bildekunstner Lena Hammer fra 
Svartskog inviterer til utstilling av 
tekstilarbeider og malerier.

– Alt er lov i mine bilder. Det
vil si at jeg både tegner, maler,
syr, broderer, klipper og limer,
sier Lena Hammer, og legger
til at arbeidene hennes er ofte
figurative, men kan gå over i
noe abstrakt.

32 bilder
Svartskog-kunstneren stiller ut
både tekstilbilder og malerier,
32 bilder til sammen. 

Utstillingen av Lenas
arbeider kan du se i Galleri
Fjøset, som ligger på Årvoll
gård i Oslo, frem til 
16. oktober. Kunstneren for-
teller at hun har holdt på med

billedkunst siden veldig ung
alder. 

– De siste 16 årene har 
det vært en mer utadrettet
virksomhet og flere utstil-
linger, sier Hammer, som er
cand. mag. og har gått på
Nydalen malerskole.

Hun forteller at i flere år
har hun hatt verksted på
Hvervenbukta kunst- og hånd-
verkssenter, men nå er 
verkstedet hennes hjemme på
Svartskog. 

Ved siden av å lage
billedkunst jobber Lena som
sykepleier og kulturarbeider 
med malergrupper på Høyås 
bo- og rehabiliteringssenter, 
og hun ser på dette som et
fantastisk og givende arbeid.

Yana Stubberudlien
yana@oavis.no

STILLER UT: Lena Hammer fra Svartskog med ett av sine mange kreasjoner. Foto: Privat

TEKSTIL: 
Utstillingen på
Årvoll Gård består
av flest tekstil
arbeider og noen
malerier. Dette
bildet er i tekstil.


