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Fikk kontroll
på bråtebrann
LØKEN: Torsdag ved 12.30-tiden rykket brannvesenet ut til
Tetenveien på Løken.
En bråtebrann hadde
kommet ut av kontroll og truet
bebyggelse i nærheten. Kort
tid etter hadde brannmannskapene kontroll på flammene.
Verken mennesker eller bygninger ble skadet.

Dømt for
uaktsomt drap
LILLESTRØM: Livet til en 10 år
gammel gutt endte brått da
han i mai i fjor ble rygget over
av en hjullaster.
Sjåføren av hjullasteren, en
mann i 50-årene fra Nedre
Romerike, er i Nedre Romerike
tingrett dømt for uaktsomt
drap ved bruk av motorvogn.
Aktor Jon Letnes la ned
påstand om 60 dagers fengsel
og tap av føreretten i to år.
Retten slo av 15 dager på
fengselsstraffen, og dømte
sjåføren til 45 dagers fengsel.
Han blir også fratatt føreretten
i to år.
Forsvareren til sjåføren i
50-årene, Andre Berven,
opplyser at hans klient
opplever saken som belastende.
– Min klient har ganske nylig
blitt forkynt dommen, og han
har tatt betenkningstid. Vi skal
sammen gå gjennom dommen
for å vurdere om vi anker. Hele
denne saken har selvfølgelig
vært en stor belastning for
ham, sier Berven.
Ole Edward Hagen er
foreldrenes bistandsadvokat.
Han la ned påstand om
oppreisning til de etterlatte. På
dette punktet ble sjåføren
frifunnet i tingretten.
Hagen opplyser at de
vurderer å anke dommen.
– Vi er ikke enige i den delen
av dommen som omhandler
oppreisning. Vi vil vurdere å
anke dommen, men det har vi
foreløpig ikke rukket å ta
stilling til.

Ga blaffen i
besøksforbud
SØRUM: En mann hadde sittet
inne i arresten på Lillestrøm og
var nettopp sluppet fri, en
knapp time senere fikk politiet
en telefon.
– Han var ilagt besøksforbud
ovenfor familien sin som bor i
Sørum, men det første han
gjorde var å reise direkte fra
Lillestrøm til familien, sier
operasjonsleder Bjørn Jahr i
Øst politidistrikt.
Operasjonslederen forteller
at det var lagt sterke føringer
om at mannen ikke skulle ta
kontakt med familien.
Søndag fomiddag fikk
politiet kontroll på mannen
som hadde tatt seg inn i huset.
Han ble tatt med tilbake til
arresten.
– Kommer det til å få
etterspill for mannen?
– Det kan ikke utelukkes. Vi
tar kontakt med jurist i forhold
til en pågripelse, sier Jahr.

Indre Akershus Blad

Mandag 25. april 2016

En god løsning
– kort og godt
AURSMOEN: En far i
FAU forhørte seg med
Aurskog Sparebank
da Aursmoen skole
slet med tyverier av
kontanter fra elever.
Et nytt kantinekort –
som er lett å bruke og
eliminerer risiko for
tyverier – ble løsningen på problemet.
Bjørn Ivar Bergerud
bib@indre.no
922 05 143

Det er hektisk aktivitet i kantina ved Aursmoen skole. Lunsjtiden nærmer seg og kantineansvarlig Ingeborg Aasberg
svetter i panna.
– I dag lager mine medarbeidere og jeg 140 pizzaer. Elevene
som hjelper til er veldig flinke.
Det går nok bra denne gangen
også, sier Aasberg med et smil.
Elevene betaler 20 kroner for
mat og 15 kroner for drikke i kantina, som brukes av de fleste.

Plaget med tyverier
Tidligere hadde elevene med
seg kontanter på skolen for å
betale maten, men dessverre
var skolen plaget med pengetyverier.
– Fryktelig kjedelig, sier Aasberg.
I kantina denne dagen jobber
elevene Stian Hagbartsen,
Christian Paulsen, Markus Engebretsen, Jens Vestengen,
Tina Hammerstrøm og Viktor
Kjernsholen. De mottar sjelden
«cash» fra medelevene.
– Nei, se her! Vi bruker kantinekortet. Det er veldig enkelt.

God løsning: Elevene på Aursmoen skole er godt fornøyd med kantinekortet. Her er Stian Hagbartsen
(t.v.), Christian Paulsen, Markus Engebretsen, Jens Vestengen, Tina Hammerstrøm og Viktor Kjernsholen
sammen med kantineansvarlig Ingeborg Aasberg og markedssjef Helene Enger Skjønnhaug i Aurskog
Foto: Bjørn Ivar Bergerud
Sparebank.
Penger settes inn på kortet og
etter at maten er kjøpt, trekkes
beløpet fra kortet og alle kan
sjekke saldoen der og da. Vi kan
også rette opp feil på en egen
hjemmeside for kantinekortet,
forteller Jens Vestengen.

Tryggere
– Så nå slipper dere å være bekymret for tyverier?
– Ja. Det er ikke noe moro når
penger blir borte på skolen, sier

Christian Paulsen.
Markedssjef Helene Enger
Skjønnhaug i Aurskog Sparebank er glad for at elevene har
tatt i bruk kantinekortet.
– Etter møter med skolen ble
en arbeidsgruppe nedsatt i banken. Vi kom fram til at kantinekortet var det beste alternativet. Det ser ut til at ordningen
fungerer bra, sier markedssjefen til Indre.
Nå kan foreldrene overføre

en fast sum på kortet hver uke
til barnas lunsj. Ingen behøver å
ha med seg kontanter.

Koster penger
– Denne ordningen koster penger og vi i Aurskog Sparebank
støttet innføringen av kantinekortet med 15.000 kroner. Det
er viktig at elevene føler trygghet i skolehverdagen, sier Helene Enger Skjønnhaug i Aurskog
Sparebank.

160.000 kroner til Øsken gård
FOSSER: Hovedbygningen
på Øsken gård er ett av sju
prosjekter i Aurskog-
Høland, Sørum og Fet som
har fått penger fra Norsk
kulturminnefond.
Øyvind Henningsen
henningsen@indre.no
486 04 890

Ved Øsken gård ble det søkt om
og bevilget 160.000 kroner til
arbeid med hovedbyningen.
Ifølge søknaden skal pengene
brukes til veggkonstruksjonen.
Det kom inn 47 søknader fra
Akershus innen søknadsfristen
1. november 2015, og av dem
fikk 21 prosjekter til sammen
tre millioner kroner fra Kulturminnefondet. Til sammen gikk
1,65 millioner til Romerike.
Disse prosjektene i AurskogHøland, Sørum og Fet er tildelt

til sammen 682.000 kroner:
Tårnkuppel på Fosser gård i
Aurskog-Høland: 38.000.
Svinestall Nedre Killingmo i
Aurskog-Høland: 90.000.
Steinmur på grisehus på Øvre
Vilberg, Sørum: 100.000.
Bryggerhus Vestre Svindal i
Fet: 89.000.
Hovedbygningen på Øsken
gård
i
Aurskog-Høland:
160.000.
Fløterbåten Askeladden, Bingen lenser i Sørum: 120.000.
Pipe Meierigaarden i Sørum,
tilskudd: 85.000.
– På tre år har søknadsmengden doblet seg, og innen fristen
kom det inn 902 søknader fra
hele landet om i alt 229 millioner kroner, sier direktør Simen
Bjørgen i Kulturminnefondet.
Nesten 80 millioner kroner
deles ut til 451 prosjekter inneværende år.

160.000: Norsk Kulturminnefond har gitt 160.000 kroner til å ruste
Foto: Øyvind Henningsen
opp hovedbygningen på Øsken gård.

