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Flerbrukshallen i Gan stengt i flere uker framover

– Får ikke trent
GAN: Det var feilmontering av en gummipakning som førte til
omfattende vannlekkasje i flerbrukshallen
på Dalen skole. Nå
sliter idrettslaget.
bib@indre.no
922 05 143

rIver hele hAllgulvet: Tirsdag startet servicesnekker Thomas Ender arbeidet med å rive hele
gulvet i flerbrukshallen på Dalen skole – som er stengt på ubestemt tid. I løpet av noen uker skal arbeidet
være ferdig.
Foto: kAy stenshjemmet
å trene i Gansdalen.
– Det har vært småpanisk.
Konsekvensene har vært store,
sier leder i idrettslaget, Thomas
A. Sagen.
Takket være hjelp fra Fet IL
og kommunen, har de nå fått på
plass alternativer for flere av
gruppene.
– Men det må ofte kjøres langt
og dessuten trene til ugunstige
tider, som fredag kveld og søndag kveld – når ingen andre vil
trene, forteller Sagen.
Det har idrettslaget fått merke.
– Mange sliter med å klare å
møte til de ugunstige tidene.
Derfor er frafallet stort og der-

lokAle kreFter: Petter Simonsen fra Hemnes er en av
artistene under åpningskonserten.
Foto: øyvInd hennIngsen

Åpner festivalen
SØRUM: Klassiske toner
sørger tradisjonen tro for
at Sørumfestivalen åpnes
offisielt i kveld.
AnitA JAcobsen

anita.jacobsen@indre.no
922 80 234

Operasanger Petter Simonsen
fra Hemnes, søstrene Nadja og
Ljuba Kalmykova fra Sørumsand og Glåmdal kammerkor er
blant artistene som i kveld står
for den offisielle åpningen av
Sørumfestivalen.

teller
hAgeFugler
BJØRKELANGEN: Denne
helgen gjennomføres Hage
fugltellingen i regi av Norsk
Ornitologisk Forening (NOF),
landets fuglevernforening.
Målet er å skape blest om
fugler og natur med fugle
fôring som en spennende
aktivitet som passer for alle.
I rekordåret 2013 fikk NOF inn
registreringer fra over 7.000
fôringsplasser med cirka
15.000 deltakere.

Flere Bytter
leverAndør

Jon t. HAuger-DAlsgArD

Vannlekkasjen oppsto i sprinkleranlegget, og ble oppdaget
30. desember i fjor. Store mengder vann rant ut og ødela nær
halve det 400 kvadratmeter
store gulvet.
Nå er det besluttet at hele
hallgulvet skal skiftes ut og tirsdag startet servicesnekkerne
Thomas Ender og Miro Cieplak
det omfattende arbeidet.
– Oi, her var det vått! Det lukter skikkelig surt, konstaterer
Ender etter å ha løftet opp gulvdelen de har saget løs.
En skadetakstrapport Romerikes Blad har fått tilgang til –
skrevet av takstmann Trond
Risåsen – konkluderer med at
feilmontering av gummipakningen var årsaken.
Den vesle gummiringen har
rammet Dalen IL hardt. De bruker hallen ettermiddager, kvelder og i helgene – året rundt.
Over natta sto ni grupper
uten treningstilbud. Fotball,
allidrett, bordtennis, SFO-treninger, herretrim.
Og så videre.
Plutselig hadde ingen et sted

Indre Akershus BlAd

Fredagens klassiske perler
har blitt en tradisjon de siste
årene under festivalen.
Også polske Maciej Skarbek
på piano og greske Loukia Loulaki på cello gjester Sørum kirke
denne kvelden.
Musikerne danner gruppen
Trio 92 sammen med russiskfødte Nadja Kalmykova. Trioen
er prisbelønt internasjonalt.
Petter Simonsen er i full gang
med ny plate, der både musikk
og tekst er selvskrevet. Platen
kommer ut i 2015.

med også kvaliteten på treningene. At vi ikke klarer å opprettholde antallet treninger, hjelper
heller ikke. Det er trist. Vi har
mange gode grupper som har
hatt en god utvikling, forklarer
han.
Ifølge Sagen har Dalen IL
rundt 360 medlemmer. Drøyt
100 aktive medlemmer er direkte berørt. Også Dalen skole
er lekkasjerammet.
– Så lenge hallen er stengt,
har vi utegym. Det har egentlig
gått veldig fint. Nå er det i tillegg aktivitetsmuligheter på
snø, med ski og aking, sier rektor Åshild Noraker.
Prosjektleder Karl Erik Aune i

Fet kommune håper elevene og
idrettslaget er inne innen de ser
snøen forsvinne.
– Hent AS, som bygde skolen
og hallen, har påtatt seg å utbedre. Jeg avventer en framdriftsplan fra dem i løpet av få dager,
men jeg håper hallen er klar til
bruk i løpet av noen uker, opplyser han.
Dalen skole og flerbrukshallen er relativt ny og ble offisielt
åpnet så sent som 26. januar
2012.
– Vi tar ansvaret – og regninga. Dette er en kjedelig sak for
alle, som vi gjerne skulle vært
foruten, sier prosjektsjef Jan
Kyrre Myhre i Hent AS.

BJØRKELANGEN: Nye tall fra
Norges vassdrags og energi
direktorat (NVE) viser at 2014
går mot et rekordår for bytte
av strømleverandør. Hele
259.800 husholdninger byttet
strømleverandør innen
utgangen av tredje kvartal i
fjor. Det er over 10 år siden vi
hadde like mange strømbytter
her til lands.
– Spotpriskunden har vært
fjorårets strømvinnere med 20
prosent lavere pris enn andre,
sier Jens Regnström, gründer
av strømbyttetjenesten
elskling.no.

PArkerIngen
er stengt
FETSUND: På grunn av
tilkobling av ny vannledning er
gjesteparkeringen til Fet
rådhus stengt fram til mandag
26. januar.
Besøkende må benytte
ledige plasser bak rådhuset og
kjøre ned på høyre side disse
dagene, skriver Fet kommune
på sin hjemmeside.

Vi minner om at
billettprisene endres og at
billettkontrollgebyrene økes

1. FEBRUAR
For nærmere informasjon
se oppslag om bord eller på ruter.no.

