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Ringsaker 21
Klage
på brøyting
MOELV: «Vi prøver å gjøre så godt vi kan», heter
det i et svarbrev fra teknisk drift til Grethe Asmundsen i Pinnerudvegen
17A i Moelv, som har klaget på brøytingen.
«Vi beklager at dere føler at
brøytingen er noe mangelfull.
Dette kan ha flere årsaker.
Vårt brøytemannskap peker
på at det står parkerte biler i
vegen, som gjør det uframkommelig for dem. At de siste 20 meterne ikke er brøytet
har kanskje noe med dette å
gjøre, men vi prøver så godt
vi kan, og håper dette skal bli
bedre til neste vinter», skriver
vegingeniør Jon Lyseng i
svarbrevet.

Positive til
leksehjelp
RINGSAKER: Fagforbun-

TILHENGER: - Det er nyttig å øve seg på å kjøre med tilhenger eller campingvogn, sier Marianne Mittet Solbraa fra Ringsakerprosjektet
(midten) her sammen med Ronny Pedersen (t.v.) og Anstein Sørum fra Norsk Caravan Club.
Foto: Rita Harildstad

- Prøv deg på
TilhengerGlatta
Vil du bli flinkere til å
kjøre med tilhenger
på bilen, har du mulighet til å prøve deg på
glatta med henger på
NAFs øvingsbane i
Moelv lørdag 8. mai.
Av Rita Harildstad

MOELV:
Ringsakerprosjektet
samarbeider med NAF og Norsk
CaravanClub om arrangmentet.

- Hippe stiller med henger,
NAF med bil og Statens vegvesen
med teori. Alle som kjører eller
kommer til å kjøre henger, er hjertelig velkommen til gratis øving i
trygge omgivelser, sier prosjektleder Marianne Mittet Solbraa i Statens vegvesen.
Både de som er tilknyttet
NorskCaravanClub og ringsaksokninger ellers er velkommen.
Driftsleder for NAFs øvingsbaner, Geir Arne Moe Jacobsen oppfordrer folk til å møte opp.
- Det er en god lærdom å oppleve hvordan en bil med feillastet

henger reagerer. Da lærer du hvor
viktig det er med sikring av last og
kunnskap om lasting, sier Moe Jacobsen.
- Vi har dessverre tragiske ulykker på grunn av overlastede eller
feillastede hengere, også i Ringsaker. Dette er høyaktuelt nå når
båt- og campingtida står for døren, sier Mittet Solbraa.
Det er også klart for Trafikksikkerhetstreff for Norsk Caravanclubb ved Vikingskipet i Hamar
denne helgen. 3.500 medlemmer
er invitert, og det er Ringsakerprosjektets aktører som samarbei-

der med Norsk Caravan Club om
dette arrangementet. Foruten Caravanklubben deltar Statens vegvesen, Ringsaker kommune, politiet, Trygg Trafikk og NAF.
I tillegg til glattkjøring med
henger på øvingsbana i Moelv, er
det øvingsbane for bil med campingvogn og øvingsbane for bobil
ved Vikingskipet. Det blir også
merkekjøring og en egen sykkelbane for barna.
- Alle som ønsker å oppleve
hvordan det føles å krasje i 10 kilometer i timen, kan få prøve det,
sier Mittet Solbraa.

flere av låtene fra denne CD`n.
- Vi har distriktets største festsal med nye sanitæranlegg, større
dansegulv og nyoppusset parkett,
sier Ole Berg, som regner med at
det vil bli minst like mange danse-

glade mennesker å se på dansegolvet på Brøttum denne lørdagen
som da Sie Gubba var der for en
stund siden. Da var det hundrevis
av danseglade som svingte seg på
parketten på Brøttum.

Vagabond til Brøttum
Årets spelemannsprisvinnere Vagabond skal spille på
Nedre Berg Gård på Brøttum lørdag 15. mai.

BRØTTUM: Vagabond er et hett
navn i dansebransjen om dagen.
Bandet vant nylig Spellemannspris for sin første CD «Vagabond»,
og har de siste månedene ligget på
toppen av dansebandlistene med

det og utdanningsforbundet i Ringsaker sier i en
høringsuttalelse at de er
positive til obligatorisk
leksehjelp i Ringsaker
kommune.
«Vi ser det som positivt at
Ringsaker kommune ønsker
å gjøre det frivillige leksehjelptilbudet til en obligatorisk ordning. Ordningen med
leksehjelp er ment å være et
tiltak for å utjevne sosiale
forskjeller og bedre elevenes
læring. Vi ser at dette målet
best kan nås om leksetilbudet gjelder for alle elever. Vi
ønsker derfor forskriften velkommen dersom kompetanse og voksentettheten ivaretas for å sikre kvalitet i tilbudet», heter det i uttalelsen.

Vil prøve
ut flyttbar
fartsdump
RINGSAKER: Teknisk
drift i Ringsaker kommune vil prøve ut en flyttbar
fartsdump på Minka-området i Brumunddal.
«Smedsbergvegen er samleveg til boligområdet Minka.
Vegen er dimensjonert for og
forutsatt med en fartsgrense
for tettbygd strøk. Imidlertid
er hele Minka-området blitt
soneskiltet med særskilt
fartsgrense 30 kilometer.
Smedsbergvegen er rett og
bratt, og det er konstatert at
hastigheten er relativt høy i
vegen. Flyttbar fartsdump er
ikke tidligere benyttet i kommunen. Vi har ingen kjennskap til bruken av slike, men
finner det interessant å prøve ut en slik fartsdump i Minka. Vil vil derfor gå til innkjøp
av en slik fartsdump for utprøving på Minka», heter det
i et brev fra kommunen til
Minkalåven vel.

