
– Det var ganske åpenbart at
politikerne hadde tatt et
standpunkt og ikke var der for
å lytte til hverandre. Personlig
er jeg mest skuffet over Arbei-
derpartiet. Det forundrer meg
at ingen av representantene
deres har uttrykt den minste
tvil. Jeg tror rett og slett ikke
noe på at hele partiet er så eni-
ge som de gir inntrykk av, sier
Trond Granlund.

Han forteller at han har snak-
ket med ordføreren om Posten-sa-
ken underveis.

– Ja, jeg har et godt forhold til
Åge Tovan, og prøvde å komme
med noen innvendinger. Det gikk
ikke inn.

En liten påminnelse
De tre generasjonene som deler
det granlundske hjem i Linde-
veien har alle fulgt Posten-saken
nøye. En tydelig forbannet Else
Granlund prydet Romerikes
Blads førsteside fredag 30. sep-
tember i fjor, etter at hun snakket
makta midt imot under et folke-
møte med høy temperatur på
Kjenn skole. Sønnen og barnebar-
na har gått i fakkeltog for å mar-
kere sin motstand.

– Jeg beundrer engasjementet
til dem som har stått på her. Og
jeg har sjelden lest leserbrev-
spalta i Romerikes Blad med stør-
re interesse, sier Trond.

Begge understreker at de ik-
ke lar seg intervjue i avisa for-
di de er spesielt bekymret på
egne vegne.

– Slett ikke. Men det er jo gjer-

ne slik at seierherrene skriver
historien, og folk må gjerne se
dette som vår lille påminnelse om
at det finnes en annen versjon av
denne striden også, påpeker Else

Granlund.
– Jeg spør meg sjøl hvor mange

i et område som må si fra før de
får være med og bestemme. For
første gang veit jeg ikke hva jeg

skal stemme neste høst, men jeg
håper iallfall folks hukommelse
varer såpass lenge, sier Trond
Granlund.

ROMERIKES BLAD   TORSDAG 16. FEBRUAR 2006 19

Lørenskog
18 TORSDAG 16. FEBRUAR 2006 ROMERIKES BLAD

Markus 
Moe, 
mamo@rb.no
63 89 45 81 

Torstein
Davidsen
toda@rb.no
63 89 45 83

Maria
Nydal
many@rb.no
63 89 45 85

ROMERIKE RUNDT Barneteater i Vasshjulet
SKÅRER: Akershus Teater viser barneforestil-
lingen «Katten med støvlene» i Vasshjulet, Løren-
skog kultursenter, lørdag 18. februar klokka 12.00.
Teaterstykket bygger på det klassiske eventyret
om møllergutten som arvet en katt etter faren; en
katt som viser seg å være gull verdt når gutten
bestemmer seg for å etterkomme dens ønske om
et par støvler. Passer for barn fra tre år.

Boliger som budsjettert
NORDBYHAGEN: De 10 boligene for mennesker med psy-
kiske lidelser i Sykehusveien 75 blir offisielt innviet i dag.
Ombyggingen av den tidligere Nordheimen startet i juni i
fjor, og bygget på totalt 753 kvadratmeter inneholder åtte
leiligheter, to hybler og fellesareal. Prosjektet har holdt seg
innenfor totalbudsjettet på 11,5 millioner kroner, men
reserven er nærmest brukt opp, opplyser kommunens
bygg- og eiendomssjef Per Nordli i en statusrapport.

Kommer først 16. mars
KJENN: Halvdan Sivertsen (bildet) er hovedattraksjon
under Lions Club Lørenskogs tradisjonsrike Kjenn-
aften. Arrangementet finner imidlertid sted først 
torsdag 16. mars, og ikke i kveld, slik Romerikes Blad
Lørenskog kom i skade for å skrive i går. Tryllekunstner
og lommetyv Geir Gjelten skal være konferansier på
årets Kjenn-aften, og det hele foregår i Kjenn skoles
aula klokka 19.00 – men altså ikke før om en måned.

Av Torstein Davidsen

torstein.davidsen@rb.no
63 89 45 83

KJENN

– Jeg tror heller denne saken
fører til at det politiske enga-
sjementet blir helt borte og at
folk blir totalt likegyldige. Inn-
byggerne i Lørenskog har aldri
tidligere uttrykt en så massiv
motstand mot noe. Det hjalp
altså ikke i det hele tatt, kon-
staterer Trond Granlund (55),
landskjent rockeartist som har
hatt adresse Kjenn siden fami-
lien flyttet hit fra Manglerud
for 38 år siden.

– Nei, folk sitter nok heller igjen
med en følelse av avmakt. Selv
opplever jeg nærmest at jeg har
mistet barnetroen min takket væ-
re denne saken; troen på det man
så fint kaller representativt demo-
krati, sier moren Else (82).

Innbyggerne overkjørt
De to generasjonene Granlund er
ganske sikre på at de snakker på
vegne av temmelig mange vanlige
folk i Lørenskog når de nå deler
sine refleksjoner i kjølvannet av
Posten-saken med Romerikes
Blads lesere.

Ingen av dem ønsker gigantter-
minalen til Lørenskog. Men de er
heller ikke i tvil om at slaget er
tapt.

– Nei, denne kampen er over.
Jeg har ingen tro på at over-
ordnede myndigheter vil gripe
inn. Og vi skal leve med Pos-

ten, vi, det er ikke det. Men jeg
er lei meg på vegne av alle inn-
byggerne. Det er ille at vi er
blitt overkjørt så til de grader –
og det er ille at motstanderne
er tillagt en masse uedle moti-
ver underveis. De har gjort et
meget grundig arbeid. Politi-
kerne som fattet dette vedtaket
hadde ikke vært der de er om
ikke vi hadde valgt dem,
minner Else Granlund om.

– Selv tror jeg den reelle mot-
standen mot prosjektet er mye
større enn de 7.000 som har skre-
vet under på protesten. Det er noe
som heter den tause majoritet, leg-
ger 82-åringen til.

Skuffet over Ap
Trond Granlund var blant de flere
hundre innbyggere som fulgte
Posten-debatten i kommunestyret
via høyttalere ute i rådhus-foaje-
en.

SA SIN MENING PÅ FOLKE-
MØTE: Romerikes Blad fredag 30.
september 2005.

SKUFFET OVER ARBEIDERPARTIET: Trond Granlund og moren Else er skuffet over at politikerne ikke lyttet til folket i Posten-saken. FOTO: ELISE FEIRING MYRTRØEN

Frykter for engasjementet
TROND GRANLUND OG MOREN ETTER POSTEN-VEDTAKET

I Lørenskog trenger
ingen barn å kjede seg
hjemme i vinterferien.
Skitur til Hafjell,
dansekurs og
ansiktsmaling er bare
noe av det kommunen
tilbyr.

Av Maria Nydal

maria.nydal@rb.no
63 89 45 85

LØRENSKOG

Vil du lære å danse hip hop like
bra som deltakerne i tv-pro-
grammet Dansefeber? Eller bli
med på en skitur til Hafjell?

– Da er det bare å ta kontakt
med meg. Vi har mange spen-
nende aktivitetstilbud for barn
som tilbringer vinterferien
hjemme, sier Live Nermoen,
kulturkonsulent i Lørenskog
kommune.

Aktiv ferie
Årets vinterferie kan bli veldig
aktiv dersom man benytter seg
av tilbudene i Lørenskog kom-
mune.

– Vi har mange morsomme
aktiviteter denne vinterferien.
Blant annet blir det en tur til
Hafjell, kurs i hip hop og break-
dans, lesestund, lydstudiokurs
og åpne øvingsrom for band, si-
er Nermoen.

Hun forteller videre at Kjenn
folkebad og Fjellhamarhallen
holder åpent hele ferien.

– Så det er ikke noe problem å
få brukt litt energi. Lørenskog
Ishockeyklubb arrangerer også
skøyte- og ishockeyskole, og
Losby tilbyr kostymerenn og
ridning. Liker man kino og tea-
ter har vi et tettpakket program
på kultursenteret i vinterferi-
en, reklamerer Nermoen.

Påmeldingsfristen for flere av
aktivitetene er i dag, torsdag 16.
februar.

– Så gå inn på kultursidene til
Lørenskog kommune på inter-
nett, les om aktivitetene og
meld deg på i dag, oppfordrer
Nermoen.

Her er tilbudet
Fjellhamarhallen: Fjellha-
marhallen er åpen hver dag fra
11.00-15.00.
Lørenskog Ishockeyklubb:
Arrangerer skøyte- og ishoc-
keyskole for barn fra 8 til 16 år.
Lørenskog kultursenter:
Onsdag 23. februar klokka 12.00
viser de teater for barn.
Lørenskog kino: Mandag til
fredag vises Olsenbanden jr. på
Cirkus, Lille Kylling, Bambi og
Nanny McPhee.
Aktivitetshuset Volt: Her kan
du bli med på musikkteori og
notelære, lydstudiokurs, ani-
masjonsfilm, Hip Hop og break-

dance og maskekurs. De har og-
så åpne øvingsrom for band.
Sørlihavna ungdoms- og mo-
torsenter: Her er det åpen ki-
osk og verksted hele uka. De
har også lisenskurs i trial og
vintertrail.
Lørenskog bibliotek: Åpent
hver dag i vinterferieuka fra
klokka 10. Her kan du bli med
på lesestund, ansiktsmaling
(mandag og tirsdag) og høre sjø-
røverhistorier (onsdag).
Losby besøksgård: Du kan gå
på gårdsbesøk, lære å tove, bli
med på turridning og rundrid-
ning. Det blir også arrangert et
stort kostymerenn søndag 26.
februar klokka 12.00.
Kjenn folkebad: Du kan ta deg
en svømmetur eller ha det gøy i
vannet mandag til fredag fra
klokka 10.00-21.00.
Tur til Hafjell: Skidag for ung-
dom torsdag 23. februar fra
klokka 08-19.30.

MASKE: Live Nermoen, kulturkonsulent i Lørenskog kommune,
prøver ut et av kommunens mange aktivitetstilbud i vinterferien–
nemlig å lage gipsmaske. Kulturpromotor på aktivitetshuset Volt,
Ida Willassen, (liggende) skal lede maskekurset. 
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Mye moro i vinterferien

Posten-saken har vekket det politiske

engasjementet i Lørenskog, hevder noen. Det tror

ikke Trond Granlund og moren Else noe på.


