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Rydder gjerne tursti
SØRUMSAND: Lions Club Sørum tilbyr
seg nok en gang å rydde og vedlikeholde
turstien langs Bingsfosstranda. Klubben
håper å kunne inngå en ny avtale med
Sørum kommune, der arbeidet utføres til
en på forhånd avtalt timepris.
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Lørenskog
ROMERIKE RUNDT NM i radiostyrt bil

SØRLIHAVNA: Lørdag og søndag er Løren-
skog Modellbilklubb vertskap for NM Tou-
ring, som er norgesmesterskapet for radio-
styrte biler. Konkurransen foregår i klassene
1:10 Touring Modified og 1:10 Touring
SuperStock. Arrangementet finner sted
innendørs på Sørlihavna, som for øvrig også
kan by på en av Norges flotteste utebaner. 

Av Torstein Davidsen

torstein.davidsen@rb.no
63 89 45 83

RASTA

– Det er ikke slik at innvandringen fra Pa-
kistan bare påvirker det norske samfun-
net, den har også store konsekvenser for
Pakistan, påpeker Ahsan.

Han skal delta på den internasjonale
konferansen om sosiale endringer i Argen-
tinas hovedstad, og vil holde et innlegg på
en workshop med norske og pakistanske
forskere i regi av Den norske UNESCO-
kommisjonen.

Seminaret som tar for seg den pakistan-
ske innvandringen til Norge, er ett av over
100 workshops under den fire dager lange,
samfunnsvitenskapelige konferanseen i
Argentina og Uruguay i perioden 20.-24. fe-
bruar. Konferansen samler over 800 delta-
kere fra 85 land.

Brobyggereffekt
Aslam Ahsan skal blant annet snakke om
brobyggereffekten av innvandring.

– Jeg tar utgangspunkt i mine egne erfa-
ringer fra da jeg forlot Pakistan for å søke
lykken som arbeidsinnvandrer til det rike
Europa i 1971, sier han.

– De fleste som reiser hit, sender penger
tilbake og investerer i hjemlandet. Dessu-
ten reiser de fram og tilbake mellom lan-
dene, og bringer med seg mye kompetanse
fra Norge. Det betyr mye både for landsby-
ene vi kommer fra og for Pakistan som na-
sjon, sier Ahsan.

Også på det kulturelle plan har innvan-
dringen stor betydning, mener han.

– Innvandring er jo kulturutveksling
i praksis, og den har dessuten dannet
selve grunnlaget for det diplomatiske
forholdet mellom Norge og Pakistan og
brakt de to landene nærmere hveran-
dre, sier Ahsan.

Etterlengtet kunnskap
For to år siden møttes pakistanske og nor-
ske forskere til en tilsvarende workshop i
Oslo, der de innledet et samarbeid som
skal fokusere på effektene av den pakistan-
ske innvandringen til Norge gjennom
drøyt 30 år.

Dette arbeidet fortsetter nå, og ifølge
Den norske UNESCO-kommisjonen er må-
let å få til et nærmere og mer formalisert
forskningssamarbeid mellom Norge og Pa-
kistan innenfor samfunnsvitenskapene.

– Vi har tro på at prosjektet vil gi etter-
lengtet kunnskap som igjen kan danne
grunnlag for fornuftige beslutninger. Det
er også et mål å bidra til å bygge opp kom-
petansen på samfunnsforskning i Pakis-
tan, forteller seniorrådgiver Mari Hareide,
som selv reiste til Argentina i går.

Nytt perspektiv
Aslam Ahsan tror resultatene av samar-
beidet mellom norske og pakistanske for-
skere vil kunne gi et helt nytt perspektiv
og en annen vinkling på hele innvan-
dringsdebatten.

– Det at pakistanere har utvandret til
Norge gjennom drøyt 30 år har bidratt
sterkt til å justere normene og verdi-
ene der borte. Jeg tror innvandrere i
framtida vil bli de sterkeste ambassa-
dører for demokrati, likhet og mennes-
kerettigheter i sine hjemland, hvor dis-
se verdiene ofte er fraværende i dag, si-
er Norges kanskje mest kjente innvan-
drer.

I rekkehuset hans i Bjørndalsveien på
Rasta står en nyinnkjøpt, rød koffert og
bare venter på å bli fylt opp med lette som-
merklær. Buenos Aires byr nemlig på som-
mer og over 20 grader i lufta på denne tida
av året.

Ahsan gleder seg.
– Jeg legger igjen vinterfrakken på Gar-

dermoen! gliser han.

Ahsan til Argentina
HOLDER FOREDRAG PÅ UNESCO-KONFERANSE

REISER I DAG: Aslam Ahsan fyller kofferten med sommerklær når han i dag forla-
ter norsk vinter til fordel for sommerlige temperaturer i Buenos Aires. 
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Av Torstein Davidsen

torstein.davidsen@rb.no
63 89 45 83

NORDBYHAGEN: I går var det
endelig klart for offisiell innvielse
av de 10 boligene for mennesker
med psykiske lidelser i Sykehus-
veien 75.

Den tidligere Nordheimen har
siden i fjor sommer blitt fullsten-
dig ombygd for den nette sum av
11,5 millioner kroner.

Thomas Kristiansen (30) er en av
de heldige som nå får egen leilig-
het.

– Jeg har gledet meg siden jeg
fikk vite om dette i september. Byg-
get ser lyst og trivelig og veldig mo-
derne ut. Her blir det bra å bo, sier
Kristiansen, som flytter inn neste
uke.

Han gleder seg til å bli kjent med
de øvrige beboerne.

– Det sosiale fellesskapet er jo
noe av poenget med disse boligene,
sier 30-åringen, som er glad for den
økende åpenheten om temaet psy-
kisk helse.

– Vi blir stadig flere unge som
sliter meg psykiske plager, og
en tilrettelegging som dette er

et langt skritt i riktig retning i
forhold til å ta enkeltmennes-
ker på alvor, mener Thomas
Kristiansen.

Både ordfører, sektorsjefer og en
rekke andre inviterte gjester møtte
fram til den offisielle åpningen,
der breddfulle glass med sprudle-
vann og lekre kanapeer fristet på
det ultramoderne kjøkkenet. Blant
dem som smilte aller bredest var
Hildegunn Molvær, som er avde-
lingsleder for omsorgsboligene.

– Det er deilig at vi er kommet så
langt. Nå kan beboerne bare kom-
me, slår hun fast.

Sprudlevann og kanapeer for nye boliger
SKÅLTE
FOR GODT
RESULTAT:
Avdelings-
leder Hilde-
gunn 
Molvær og
beboer
Thomas
Kristiansen. 
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Støtter
bygdetunet
HEMNES: Høland gjensidige
husdyrforsikrings årsmøte
har vedtatt å stille 100.000
kroner til disposisjon til Aur-
skog-Høland bygdetun forut-
satt at låven ferdigstilles
utvendig i år. Pengene øre-
merkes til innvendig istand-
setting av låven – som nytt
gulv, lys og enkel konserve-
ring av landbruksredskapen
slik at disse blir tatt bedre
vare på enn i dag. I tillegg
må redskapssamlingene gjø-
res tilgjengelig for publikum. 

I går åpnet Lunderåsen

barnehage på

ordentlig, og dermed

skulle Sørum hatt full

barnehage-dekning.

Men virkeligheten ble

en helt annen.

Av Rune Fjellvang

rune.fjellvang@rb.no 
63 80 48 67

FROGNER

–  Ja, vi skulle hatt full barnehage-
dekning og vel så det med Lunde-
råsen barnehage. Men det har
vært en eksplosiv etterspørsel et-
ter barnehageplasser i Sørum,
forteller barnehagekonsulent Mo-
na Nicolaysen.

I går spiste hun kake og over-
var den offisielle åpningen av
Lunderåsen barnehage, som har
72 barn og 15 ansatte fordelt på fi-
re avdelinger. Det er den sjette
barnehagen som Trygge Barne-
hager bygger i Sørum, men den
første de skal drifte selv. De andre
er foreldrestyrte.

Helt fullt
Barnehagen er den eneste
mellom Frogner og Lørenfallet og
har vært sterkt etterspurt.

– Det er likevel større etterspør-
sel enn tilbud på barnehageplas-
ser her oppe, sier daglig leder Ter-
je Taxerås, som har gledet seg
over å kunne bruke det flotte ny-
bygget siden november, etter flere
måneder i midlertidige lokaler i
Foreningshuset i Lørenfallet.

Sørum håper å nå den etter-
lengtede fulle barnehagedekning-
en i 2007. Men så langt har beho-
vet for nye plasser og antall nye
barnehager løpt omtrent like fort.

– Presset har kommet etter at
prisen har gått ned. I tillegg opple-
ver vi en sterk tilflytting og at sta-
dig yngre barn kommer til barne-
hagene, sier Mona Nicolaysen.

Krever plass
Hun forteller at folk nå stiller
krav om en barnehageplass før de

velger å flytte til Sørum.
– Kan vi ikke garantere barne-

hageplass, så flytter de ikke hit, si-
er hun.

Ordfører Hans Marius Johnsen
(Ap) var en selvsagt gjest på åp-
ningen og han synes det er kjem-
pefint at Lunderåsen barnehage
nå er i full gang. Trygge Barneha-
ger er en kjent aktør i Sørum, og

flere barnehager er på trappene.
– Camembert’n og Sørumsand

barnehager er de to første som
kommer i drift om kort tid, sier
Johnsen. Der er det henholdsvis
Trygge Barnehager og Vifo som
står bak.

Flere planer
– Deretter kommer en ny kommu-

nal barnehage på Nordli eller i
Lørenfallet, utvidelse av den kom-
munale barnehagen på Sørum-
sand og Trygge Barnehagers pro-
sjekt på Lindeberg, sier Johnsen.
Full barnehagedekning skal så lø-
ses med ny barnehage på Hekse-
bergåsen, der Øie AS står som ei-
er.

Men full barnehagedekning be-

kymret ikke baren og voksne på
Lunderåsen i går. Der var det
sang, eventyr, kaffe, brus og ka-
ker. Og tre av dyrene fra Thor-
bjørn Egners «Bamses fødsels-
dag».

Fullt på et blunk

FESTDAG: Ordfører Hans Marius Johnsen (t.v.) og daglig leder Terje Taxerås med tre av dyrene som deltok på åpningen av Lunderåsen bar-
nehage. Fra v. elgen Toyni Fjellstad, bamsen Guro Aasen og reven Mathea Helgesen. FOTO: RUNE FJELLVANG

Av Rune Fjellvang

rune.fjellvang@rb.no 
63 80 48 67

NERDRUM: 30. juni er det slutt
for Nerdrum Vels barnepark.
Den nye barnehageloven sørger
for det, siden det ikke lenger er
lov å drive fleksipark med åp-
ningstid fra 8 til 16.

– Dermed faller det økonomis-
ke grunnlaget for en slik park
bort, sier velleder Rita Lie.

Men hun er full av pågangs-
mot og onsdag vedtok årsmøtet
i velforeningen å starte arbeidet
med å planlegge en barnehage
på tomta, som man fester av Fet

kommune.
– Vi ønsker å bygge en privat

barnehage som eies av Ner-
drum Vel, sier Rita Lie, og er
overbevist om at det er behov
for en slik barnehage. I planene
ser man for seg en barnehage
med tre avdelinger.

Nerdrum Vel ba om hjelp fra
Fet kommune i desember i fjor
slik at barneparken kunne fort-
sette, eller bli en satellitt under
Nerdrum barnehage. Men den-
ne tanken fikk bare støtte fra
Frp og Høyre da saken var oppe
under budsjettbehandlingen.

– Vi ber nå kommunen om
hjelp til å utrede behovet for

flere barnehageplasser. Tomta
vi festet for 40 år i 1981, og med
forlengelsesmulighet i ytterli-

gere 40 år, er oppført som barne-
hage i festepapirene, sier Lie.

Legger ned barneparken – vil bygge barnehage

NYE PLANER: Rita Lie i Nerdrum Vel går nå for egen barnehage.
Her med sønnen Daniel. FOTO: RUNE FJELLVANG

I dag reiser Aslam Ahsan til Buenos Aires. Der skal han snakke om

effekten av pakistansk innvandring til Norge under en stor

UNESCO-konferanse.

United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization er FNs orga-
nisasjon for utdanning, vitenskap, kul-
tur og kommunikasjon
Ble dannet i 1946, og formålet er å
bidra til fred og sikkerhet ved å fremme
samarbeid landene imellom. UNESCO
har blant annet gjort seg sterkt gjel-
dende i kampen mot analfabetisme
UNESCO har 191 medlemsland og
hovedsete i Paris. Koïchiro Matsuura fra
Japan har vært generaldirektør siden
1995

UNESCO▼


