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■ ■ Hedmark

■ ■ Løten

Klart for TV-aksjonen: Vann forandrer alt
I år iverksettes TV-aksjonen i
NRK for 40. gang. Pengene skal gå
til Kirkens Nødhjelps arbeid med
vann. Aksjonsdagen er 19. oktober.
Målet for aksjonen er å sikre varig
tilgang på vann for over en million
mennesker.
Fylkesleder og regionansvarlig for
TV-aksjonen i Hedmark, Tore Topp

og Kristin Tepstad Eide, opplyser at
en rekke tiltak vil bli iverksatt for å
skape oppmerksomhet og bidra til
en bred oppslutning om aksjonen.
Allerede 2. oktober skal fylkesmann Sigbjørn Johnsen og fylkesordfører bære vann på hodet
utenfor Statens hus i solidaritet med
jenter og kvinner verden rundt som

ofte bruker mange timer hver dag
på å skaffe familien vann.
Så følger næringslivsdugnader,
et stunt i Ankerskogen svømmehall
der lokale idrettshelter skal sette
søkelyset på vårt høye vannforbruk
og til slutt; en vannbærerstafett i
Hamar sentrum 18. oktober. Ungdomskoret Defrost Youth auksjonerer bort en konsert til aksjonen.

Fulle menn
ble bortvist
Mandag ettermiddag rykket politiet ut etter melding om tre godt
voksne menn som var tydelig beruset midt i Løten sentrum.

Aksjonsklare: Tore Topp og Kristin Tepstad Eide.FOTO: Finn Arne Eriksrud

skolemat: Fra november blir det slutt på kontanter i kantina
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Mennene ble bortvist fra sentrum
da andre personer i området oppfattet dem som ubehagelige.

■ ■ Brøttum

■ ■ Hedmarken

Innbrudd
i bolighus

For hard på gassen
Høyeste målte hastighet var 119
kilometer i timen i 80-sona ved
Malungen da Utrykningspolitiet
var ute med laseren tirsdag ettermiddag.
Politiet skrev ut fire forenklete forelegg for høy hastighet på fylkesveg
24 ved Malungen.
Utrykningspolitiet har også av-

holdt kontroll på riksveg 25 tirsdag
ettermiddag.
Fem bilførere fikk forenklet forelegg for å ha holdt for kort avstand
til forankjørende kjøretøy, mens
seks fikk pålegg grunnet feil på kjøretøyet.
To bilførere fikk pålegg for feil
på bilens dokumentasjon, melder
politiet.

Mandag kveld fikk politiet melding om grovt tyveri fra en bolig på Brøttum i Ringsaker.

FOTO: Christian E. Bergheim

Politiet har vært på stedet og
sikret spor, men verken tyvene
eller de stjålne gjenstandene er
foreløpig funnet.

Skoleskyss: Jonas Løkken må betale mer for kortere busstur

Takstsoner forvirrer
FOTO: Hanne Maren Torpen
Hokstad

Skoleelev Jonas Løkken (16) på Ilseng
reagerer på at bussbilletten er dyrere når
bussturen er kortere.

Trekker
seg

■ ■Stange

Kristian Tonning Riise har
bestemt seg for å gå ut av
Stange-politikken etter denne
perioden.

Tina Alnes-Jørgensen
473 91 276/tina.alnes-jorgensen@h-a.no

■ ■Stange
Stian F. Steinsvik
995 12 960 / sst@h-a.no

Kristian Tonning Riise var
Høyres ordførerkandidat i
Stange ved valget i 2011. Det
kommer ikke til å skje neste
år.
– Jeg har opplyst valgkomiteen om at jeg ikke lenger er
aktuell til å være på Høyres
kommunestyreliste, sier Riise.
Han begrunner sin avgjørelse med det faktum at han tidligere i år ble valgt som leder
av Unge Høyre.
– Det har vært en vanskelig
avgjørelse ettersom jeg anser
det som svært sannsynlig at
Stange får oppleve et regimeskifte neste år, men det hadde
ikke vært forenlig å toppe en
kommunestyreliste og være
Unge Høyre-leder samtidig,
sier han.
Selv bruker han definisjonen «pause» om sitt engasjement i lokalpolitikken og han
avviser ikke at han returnerer
til lokalpolitikken ved en senere anledning.
– Jeg vil også understreke at
jeg kommer til å gi alt som
gruppeleder for Høyres representanter i kommunestyre
fram til valget neste år, men
det kommer ikke til å være
meg som står fremst i kommunevalgkampen i Stange i
2015, sier han.
– Er dette et farvel til lokalpolitikken og er det rikspolitiker du nå sikter deg inn mot?
– Det jeg har fullt fokus på,
er å gjøre en best mulig jobb
som leder av Unge Høyre. Det
er en sjanse jeg får bare en
gang i livet, og som ungdomspolitiker er dette det mest meningsfulle vervet en kan få,
sier han.

Fornøyd: Tiril Blindheim (t.v.), Margrete Grimsmorøe og Pernille Kjørum står i kantina med kortene klare rundt halsen.

Foto: Tina Alnes-Jørgensen

Slipper å låne
av hverandre
Børstad ungdomsskole har starten innføringen av kantinekort.
■ ■Hamar
Tina Alnes-Jørgensen
473 91 276 /tina.alnes-jorgensen@h-a.no

– Kantinekortet gjør at det blir
lettere og raskere å betale, sier
Pernille Kjørum (14).
Hun er en av de aller første
elevene som har fått det hvite
plastkortet.
I helgen har foreldrene satt inn
penger, og i dag kjøpte hun seg
lunsj i kantina.
Elevene eller foreldrene fyller
på penger hjemme. Så kan kantinedamene bruke kortet for å ta
betalt for maten.
– Det blir mindre styr med kortene, sier Margrete Grimsmorøe
(14). Og så trenger man ikke pen-

ger lenger, så da låner vi mindre
av hverandre også.
Sunnere
Kantinekortet gjør at køene beveger seg raskere i kantina, men det
skal også hjelpe elevene med å ta
sunnere valg. Det er nemlig ikke
langt til Rimi og andre butikker
der elevene kan kjøpe det de måtte ønske for matpengene.
– Kortene er en del av et lukket
system her hos oss, sier assisterende rektor Ole Jørgen Holck.
– De får ikke brukt dem andre
steder enn kantina. Foreldrene
kan sette inn pengene der heller
enn å gi barna kontanter, sier
han.
Tiril Blindheim (14) og Margrete Grimsmorøe (14) har også tatt i
bruk kortene og vet at det hjelper
dem med å spise sunnere,
– I kantina kjøper vi bare mat,
sier jentene.
– Men på Rimi hadde vi kanskje kjøpt mer boller og usunne
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Kantinekort
■■Espos Norge AS jobber med
elektroniske betalingsløsninger, og har utviklet kantinekortene som Børstad tar i bruk.
■■Børstad ungdomsskole er
den andre skolen som begynner å bruke kantinekortene
framfor kontanter og bankkort.
■■Hokksund ungdomsskole var
den første skolen som testet og
tok i bruk kortene.
■■Kantinekortene har også
støtte fra Skolematens Venner,
som jobber for sunnere mat
blant skoleelever.

ting, en skikkelig sukkerbombe,
sier Blindheim.
Kontroll
Etter at kantinekortene har erstattet kontanter tror venninnene
at det også blir lettere å kontrol-

lere hva de kjøper og hvor mye
penger de bruker.
– Hvis vi setter inn 200 kroner,
så får vi ikke brukt mer, sier de.
Foreldrene ved skolen har også
blitt presentert for kortene og gitt
positive tilbakemeldinger på systemet.
– Vi legger til rette for at elevene ikke låner penger av hverandre, spiser litt sunnere, og får raskere kø i kantina, sier Holck.
Studentbevis
Skolen vil også jobbe med å utvikle kortene til å få flere funksjoner.
Kantinekortene er i dag hvite
på forsiden med bilde av eleven
som eier det, samt noe personlig
informasjon.
– Vi vil gjerne bruke dette som
studentbevis også, og det er ikke
umulig at det i framtiden kan bli
enda mer. Hvis dette fungerer
godt kan det for eksempel også bli
bibliotekkort, sier Holck.

Tidligere gikk Løkken på skole i
Hamar og betalte 34 kroner for
billetten dit. Etter at han begynte
på Jønsberg videregående skole er
skolevegen halvert, men prisen på
bussbilletten økt til 49 kroner.
– Til Hamar kostet en enkeltbillett 34 kroner, og dit er det over
ei mil, sier faren Sven Ola Løkken.
Nå skal han bare ta bussen fire
og en halv kilometer, men dette
koster 49 kroner.
Vanskelig å forstå
De har kontaktet både kommune
og Hedmark Trafikk (HT) flere
ganger, men synes fortsatt prisene
er forvirrende.
– HT sier det er på grunn av at
bussen går mellom to forskjellige
takstsoner, sier Sven Ola Løkken.
Akkurat hvor disse går og hvem
som bestemmer disse har han
ennå ikke fått skikkelig svar på,
mener Løkken,
– Skolebussen kjører gjennom
to takstsoner. Enkeltbillettene
koster mer når passasjerer kjører
gjennom flere soner, sier Cathrine
Glomsvoll, marked- og informasjonssjef i Hedmark Trafikk.
Ungdomskort
Jonas Løkken har også blitt tilbudt
en periodebillett som varer i 30
dager til 240 kroner, men da betaler de også for dagene dette ikke
er i bruk.
– Noen ganger kjører vi selv, og
hva med alle feriene og fridagene

Jeg forstår
ikke hvorfor det blir
dyrere når han tar
bussen kortere.
Sven Ola Løkken

Busskluss: Jonas Løkken (16) fra Ilseng fikk dyrere buss da han begynte på en skole som var nærmere.
som er i denne perioden, da betaler vi jo for dem også, sier Løkken
oppgitt.
Sonegrenser
Glomsvoll har forståelse for at det
kan se merkelig ut at bussbilletten
ble dyrere, men mener de fleste
har fordeler av hvordan bussonene er organisert.
– Jeg skjønner at det kan virke
ulogisk, men det er slik det er. Sonene er bra for de aller fleste som
får kjøre lengre for mindre, men
de som bor ved sonegrensene og
må krysse disse kan komme
uheldig ut.
Skoleelever som bor mer enn
seks kilometer fra skolen, har
krav på transport. Jonas Løkken
bor nær sonegrensen, 4,5 km
unna skolen og må kjøpe bussbilletter selv.
– Det beste alternativet for skoleelever som ikke har krav på

Foto: Tina Alnes-Jørgensen
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Bussoner og priser

Bussoner: Sonene er tegnet opp på kartet med svarte linjer.
Illustrasjon: Hedmark Trafikk

gratis transport, er periodebilletten til 240 kroner. Den gjelder i
hele Hedmark og Oppland så da

kan du kjøre så langt og mye du
vil. De som tar bussen til og fra

■■I Hedmark er det i alt sju
takstsoner.
■■Prisen øker for antallet soner
du kjører gjennom, inntil sju
soner som gir makspris 122
kroner for voksenbillett.
■■Bussbillett gjennom en sone
koster 34 kroner og øker med
mellom 13–16 kroner per sone
etter det.
■■Hedmark Trafikk gjorde en
soneendring i 2012 da sonene
ble større og færre.
■■Før 2012 var det 511 kollektivsoner i Hedmark.

skolen hver dag tjener fort inn
dette, sier Glomsvoll.

