
DEBATT
E-POST: debatt@eub.no
SMS EUB TIPS til 1963 | Telefon: 63 92 27 00

■ SEND OSS DIN MENING
Eidsvoll Ullensaker Blad ønsker en åpen og saklig
debatt.Undertegnmed fullt navn. Send gjerne
med et portrettbilde.Vi forbeholder oss retten til
å prioritere hva sompubliseres og eventuelt til å
forkorte innlegg.
LENGDE:Hovedinnlegg kan hamaks 2700 tegn
medmellomrom, lange innleggmaks 1800 tegn og
korte innlegg 900 tegn.
PUBLISERING: EUB har rett til å publisere inn-
leggene i elektroniske kanaler og rett til å arkivere
publiserte innlegg i elektronisk arkiv, samt even-
tuelle salgsrettigheter til dettematerialet.

■ SEND TIL:
debatt@eub.no

Digitale innlegg vil bli
prioritert.
Ønsker du å sende
sompost, er vår
adresse: Eidsvoll
Ullensaker Blad,
Wergelandsgate 10,
2080 Eidsvoll.
Merkesmed
«debatt».
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Eidsvoll kommune setter nå i
gang en storstilet fornying av sine
vannrør. Cirka 9 kilometer med
vannledning på østsida av Vorma
fra Minnesund til Eidsvoll (Odals-
vegen) skal fornyes.

■ Kostnad ca 37 mill kr. Dette
blir en kostnad på ca. 4.100 kr pr
meter når alt er medregnet. Det
nye ved dette prosjektet fra Eids-
voll kommunes side er at de kjø-
per et «fiks ferdig produkt» der
all planlegging, prosjektering, på-
kommende hendelser m.m.står
for utbyggers regning. Er det nå
lærdommen fra Bårlidalen slår
inn? Vi må gi ros til rådmannen/
administrasjonen for dette.

SKAL HOLDE I 50 ÅR
■ Statligemyndigheter forventer
at ledningsnettet vårt skal holde i
50 år før detmå fornyes. Vi i Eids-
voll har ca 290 kmmed vannled-
ninger. Om vi bruker samme pris
som ovenfor på denne fornyinga
vil det totalt koste oss ca 25 mill
kr pr år.
Det betyr bortimot en dobling

av vannavgifta i Eidsvoll. Våre
forfedre har bygd vannledninger
av ulik kvalitet. Noen av disse er
fortsatt i god skikk etter 50 år og
andre ermodne for utskifting et-
ter kanskje 40 år. Og noen steder
må vi utvide ledningsnettet p.g.a.
all utbygginga som skjer i sørbyg-
da. Det er derfor nå viktig at vi får
kunnskap omhvor og når de uli-
ke deler av ledningsnettet vårtmå
fornyes ut fra det behovet som
nevnt ovenfor.

KOSTNADER VED Å BO I
EIDSVOLL
■ Flere års synder må nå tas
igjen. Vedlikeholdet her har vært
for dårlig i mange år. Med så høy
vannavgift som vi vil måtte få,
bør nok politikerne ettermitt syn
prøve å være nøkterne i sine an-
dre investeringer. Jamfør Eidsvolls
mangel på inntekter i forhold til
utgifter de nærmeste 4 årene slik
det nå er lagt opp til. Det er greit
å bruke av sparepengene noen år
for å få balanse i budsjettene når
det er utsikter til at økonomien
vil bedre seg. Men for Eidsvoll
kommune blir det bare verre for
hvert år som går. Selv om Eidsvoll
innfører eiendomsskatt vil ikke
dette gi nok inntekter til å dekke
økningen i kapitalkostnadene vi
vil få p.g.a.store investeringer i sk
ole,sykehjemsplasser,sosialbolig
er medmer.

EIDSVOLL I EN SVÆRT
ALVORLIG SITUASJON
■ Derfor er Eidsvoll i en svært
alvorlig situasjon. Våre valgte po-
litikeremå sluttemed å bare sky-
ve utfordringene foran seg uten å
gjøre noe, for dermed å overlate
utfordringene til neste generasjon
politikere.
Rådmannen har etter beste

evne prøvd å vise veg for politi-
kerne gjennommøtene i finans-
utvalget. Etter mitt syn vil det
smertemyemer for oss i Eidsvoll
om utfordringene med kommu-
neøkonomien bare blir skjøvet
framover i tid enn å gjøre noe nå.
Arne Halvorsen,
Eidsvoll Verk

«Nøkkelen i døra»

’’Det kan ikke være slik at landslaget
i fotball er viktigere for kommunen enn
400 barn i Mogreina.

Åpent brev til Formannskapet i Ullensaker kommune: Lite eller veldig gjen-
nomtenkt av rådmannen?

Barn og unge vil leve og
bo påMogreina og Sand
■ MENINGER
Tom Rosenvinge,
leder, Mogreina Grendeutvalg

R ådmannen iUllensaker
kommune har i sitt
fremlegg til tirsdagens
formannskapsmøte an-

befalt at det utarbeides en kom-
munedelplan for tettstedeneMo-
greina og Sand.
Det er vi i Mogreina Grendeut-

valg glade for da dette er særs
viktig for disse lokalsamfunnene.
Den videre formuleringen i inn-
stillingen er vi derimot sterkt un-
drende til.

INSTILLINGEN
■ I rådmannens innstilling til
Formannskapet heter det:
«Videre utviklingsgrep for tett-

stedene Mogreina og Sand gjen-
nomføres på en helhetlig måte,
gjennom en kommunedelplan-
prosess, i etterkant av kommune-
planrulleringen, og etter en av-
klaring rundt tredje rullebane.
Avklaringer og vurderinger av
større investerings- og utvi-
klingstiltak påMogreina og Sand,
herunder en eventuell etablering
av en ny idrettspark i Mogreina
utsettes, og vurderes i det kom-
mende kommunedelplanarbei-
det. Unntatt fra dette er et framti-
dig treningsanlegg for Norges
fotballforbund på Sand».

BARN OG UNGE
■ Uavhengig av en tredje rulle-
bane (hvismotstand synes å øke)
bor det barn og unge i Mogreina
og på Sand. Vi finner det lite
sannsynlig at rådmannen mener
at eksisterende boliger skal inn-
løses dersom tettstedene innlem-
mes permanent i en gul flystøy-
sone. I så fall skulle rådmannens
argumentasjon innebære at det
er forsvarlig å bo på disse tettste-
dene,men ikke å gå på skole eller
drive fysisk aktivitet.
Barn og unge vil leve og bo på

Mogreina og Sand også i fremti-
den. Dissemå ivaretas på lik linje
med Ullensakers barn og unge

forøvrig. Om noe, burde det in-
vesteres ekstra i disse områdene
nettopp fordi de er og kan bli yt-
terligere støyutsatt. I saksfrem-
legget argumenteres det forøvrig
også for områdene for skolen og
Idrettsrådets foreslåtte areal til
idrettspark allerede er innenfor
gule støysoner. Skalman lese inn-
stillingen som fanden leser bibe-
len, kanman fort trekke en kon-
klusjon om at dette er starten en
planlagt nedtrapping av tettste-
deneMogreina og Sand.

STOPP I UTVIKLINGEN
■ Det er helt umulig å si noe om
når en eventuelt tredje rullebane
kommer, og hvilke konsekvenser
dette vil få. En avventing innebæ-
rer derfor en stopp i utviklingen
avMogreina og Sand på ubestemt
tid. Dette kan ikke være god lo-
kalpolitikk.
Vi tillater oss også å spørre

hvorvidt unntaket for fotballfor-
bundets treningsanlegg på Sand
er gjennomtenkt. Vi unner både

Sand og fotballforbundet et tre-
ningsanlegg, men enten bygges
det, eller det bygges ikke. Det kan
ikke være slik at landslaget i fot-
ball er viktigere for kommunen
enn 400 barn i Mogreina. Heller
ikke at tillatelse gis i forhold til
hvem som betaler regningen.

ØKONOMISK UTFORDRET
ADMINISTRASJON
■ Alt i alt bærer rådmannens
innstilling preg av en økonomisk
utfordret administrasjon som
ikke har tenkt nøye nok gjennom
konsekvensene av de signalene
man sender.
Det er likevel Ullensakers poli-

tikere somhar ansvaret for å sty-
re og prioritere. Og som skal ta
beslutningen. Vi stoler på at de
nok en gang viser beslutsomhet
og klokskap. Avklaringer og vur-
deringer av større investerings-
og utviklingstiltak påMogreina og
Sand kan ikke utsettes.

FRAMTID:–Barn og ungevil leve og bo påMogreina ogSandogså i
fremtiden. Dissemå ivaretas på lik linjemedUllensakers barn og unge
forøvrig, skriver TomRosenvinge. Arkivfoto: ThomasHansen


