Torsdag 4. juni 2009

Kommunen
med nye
nettsider
Torsdag 4. juni, lanserer Ås
kommune sine nye hjemmesider. Sidene er bygget opp etter
hvilke tjenester kommunen
kan tilby sine innbyggere. En
vil også finne linker til andre
offentlige nettsteder, for eksempel NAV og ”Min side”.
– Vi ønsker oss tilbakemeldinger fra brukerne om hva
de synes, og har laget en egen
”Ris og ros” knapp. Siden er
en betaversjon, og vi tar imot
kommentarer med takk, oppfordrer webredaktør Ivar Ola
Opheim, og legger til at han
også ønsker seg mange bilder
fra Ås til ”Bildegalleriet”.

Pågrepet i
amfetaminrus med tyvgods
Fire personer ble tatt inn til avhør, etter at narkotika og gjenstander fra flere tyverier ble
funnet i bilen de kjørte.
Personene ble pågrepet av
politiet i Holstadkrysset natt til
tirsdag. Nøkler og bankkort,
tilhørende både privatpersoner og firmaer, var blant gjenstandene som kom for dagen.
– Deriblant nøkler fra en båt
som ble stjålet i Skiptvet i oktober 2008, opplyser Ås- lensmann Røberg til avisa.
Sjåføren, en 40-år gammel
kvinne fra Oslo, oppgav først
falsk personalia. Hun ble imidlertid raskt gjenkjent som en
kjenning av Follo-politiet.
Kvinnen var ruset på amfetamin og manglet gyldig førerkort. En av passasjerene, en
42-år gammel mann, var i besittelse av hasj. En 35- åring
fra Oslo og en 44-åring som
mangler fast bopel ble også
tatt inn til avhør.

Kjedekollisjon 1. pinsedag
Tre biler var involvert i en
kjedekollisjon på E6 i nordgående løp rundt klokken 17.00
mandag. Det er ikke meldt om
personskader, opplyses det
ved Ås lensmannskontor.
I forbindelse med pinsen var
det stor trafikk. Kollisjonen
skapte saktegående kø en times tid, før det løste seg opp.

Ås Avis retter: Feil pris i
frisørtesten
I Ås Avis sin frisørtest forrige
uke kom vi i skade for å slå
fast at Galleriet Frisør i Moerveien 7 tar 400 kr. for dameklipp. Det riktige er at de har
samme pris for dame- og herreklipp, kroner 300 kr. Dette
gjør dem til delt billigst i testen
på dameklipp.
Ås Avis beklager feilen.

5

Årungen ved veiskille
Det blir utført målinger i
Årungen for tiden. Det har
det også blitt gjort før,
helt tilbake til syttitallet.
Men blir innsjøen noe renere av den grunn?
ÅS: – Nei, sier mikrobiolog Dag
Guttormsen bestemt.
– Nå er det på tide å handle,
slår han fast.

Tiltaksanalyse
Guttormsen satt sammen med
rundt 30 andre i store sal på
Rådhuset tirsdag kveld. PURA,
et prosjekt som jobber for å gjøre
vannkvaliteten i Årungen god,
hadde seminar om tiltaksanalysen de har laget. Den skal nå legges ut på høring.
– Prosjektet er for tiden inne i
en viktig fase, der tiltak skal
iverksettes. Vi går fra ord til
handling, og tiltakene skal til
sammen sikre god kjemisk og
økologisk tilstand i Årungen, sa
Anita Borge som er prosjektleder i PURA.
På seminaret la PURA fram
måleresultatene,
der
en
sammenligner før og nå. Her er
det ingen tvil om at det er fosfor
som fører til den voldsomme
oppblomstringen av blågrønnalger. Derfor er fosfor i fokus i tiltaksanalysen.

Har redusert utslippene
Gunnar Larsen, leder i kommunalteknisk avdeling i Ås kommune, fortalte om kommunens
innsats med å tilstandsregulere
avløpsanlegget. På den måten
har de klart å redusere fosforut-

PROSJEKTLEDER I PURA, Anita Borge, ser lyst på framtiden for Årungen, selv om det vil ta litt tid.
slippet betraktelig.
– Jeg synes vi i kommunen har
vært sabla flinke, sa han da han
la fram resultatene. Samtidig
innrømmet han at optimismen, i
utgangspunktet, var større enn
realismen, men viste til at de
fortsatt arbeider for å redusere
utslippene.

Avrenning fra landbruket
Landbrukssjef Svein Skøien viste til at Østensjøvannet er en
stor forurensingskilde til Årungen. Samtidig satt han fokus på
landbruket.
– Det er en høy andel dyrka
mark i vannområdet, og det er
høye fosfor-verdier i jordprøvene vi har tatt, sa han.
Som hovedtiltak for å redusere
denne avrenningen fra landbruket, mente Skøien at redusert
jordbearbeidelse må til. For å
oppnå dette ville han bruke frivillig innsats fra bøndene. Han
ser samtidig at økonomiske tilskudd er en vei å gå, men også

juridiske virkemidler så han
som nødvendig.

Skitten
– Det er samtidig viktig å sikre
bekkeløp med fangdammer, og å
lage buffersoner langs bekker og
på flomutsatte steder, la han til.
– Må vi bevise igjen og igjen at
Årungen er skitten? Vi marginaliserer med målingstallene, men
hvis vi heller satser på grundige
tiltak, som for eksempel å mudre
opp og rense vannet, så ville målingene vise tall i en helt annen
skala, sa Guttormsen
Mange i salen sa seg enige med
han, og Kjeld Gustavsen påpekte at tiltaksanalysen egentlig
ikke sier noe om hvordan det
går an å få Årungen ren.
– Det er jo i bunnslammet forurensningen ligger, og derfor vil
innsjøen være forurenset i
mange år framover. Går det ikke
an å se på mer konstruktive løsninger, som for eksempel å gruslegge bunnen? Spurte han.

FAKTA
PURA-prosjektet
Interkommunalt prosjekt
der kommunene Ås, Ski,
Frogn, Nesodden, Oppegård
og Oslo har et felles mål: God
kjemisk og økologisk tilstand i
vannområdet Bunnefjorden
med Årungen- og Gjersjøvassdraget.

Prosjektleder Borge lovet at de
til høsten vil se nætmere på innsjørestaurerende tiltak
– Det er helt klart mer kostnadskrevende å gjøre et så omfattende arbeid, men er det det
som må til, er vi nødt for å se
nærmere på det, sa hun.

HANNE VÆREN

hanne@aasavis.no

Hastemøte om 1. mai-natta på Breivoll
En rapport fra Natterav- de fleste på lange skift. Til tider
det vanskelig å komme
ner som var til stede på var
igjennom til nødsentralene når
Breivoll natt til 1. mai
det var behov for hjelp.
førte til hastemøte på
Satt seg ned og snakket
ordførerens kontor
Natteravn-rapporten førte til et
torsdag formiddag.
møte mellom Ordfører Johan
ÅS: I rapporten kommer det
fram at situasjonen på Breivoll
var ute av kontroll den natten.
Bortsett fra natteravnene var det
et totalt fravær av voksne, edru
mennesker i området. Det var
mye alkohol i omløp og ungdom
helt nede i 13-års alderen var beruset.

Natteravnene var trygge
De som var til stede på dette
hastemøte var ordfører Johan
Alnes, lensmann Stein- Olaf Røberg, leder for frivillighetssentralen Tone Merete Eng og Mette
Figge fra Natteravnenen på
Nordby. Sammen ønsket de å se
på hva de kan gjøre for å ordne
opp i problemet med fyll og vold
blant unge.
– Det er viktig å påpeke her at
97 prosent av ungdommene var
fredelige, blide og imøtekommende. Samtidig vil jeg minne
om at en stor del av disse festglade ungdommene kommer fra
andre steder enn Ås. Vi som
gikk natteravn var aldri i nærheten av å føle oss utrygge, sier
Mette Figge, en av drivkreftene
bak natteravnene på Nordby og
den som skrev rapporten fra natt
til 1. mai.
Hun forteller at det i alt var 32
natteravnere ute denne natten,

Alnes, lensmann Stein-Olaf Røberg, leder for frivillighetssentralen Tone Merete Eng og Mette
Figge.
– Selv om vi vet at dette ofte er
situasjonen natt til 1. mai, har vi
aldri hatt edru, voksne personer
til stede som har observert og
rapportert om tilstandene. Nå er
det på tide vi setter oss ned og
finner ut av hvordan dette kan
forebygges så det ikke gjentar
seg til neste år, sa han.
Samtidig presiserer Røberg at
det i utgangspunktet ikke er politiets ansvar å være barnevakt
for ungdom som er ute og fester.
De representerer ordensmakten,
og kan ikke gripe inn før noe reelt har skjedd.
– Likevel ville vi, under normale omstendigheter, vært synlige på et slikt arrangement. Men
denne natten sto oppdragene i
kø og bemanningen var liten i
forhold til pågangen av hasteoppdrag, påpeker han.

Foreldre har hovedansvaret
– Foreldre må på banen her. De
har hovedansvaret for barna
sine og må bevisstgjøres om
hvordan de kan sette grenser og
ta vare på barna, slik at de ikke
kommer ut for uheldige situasjoner, sier Mette Figge.
Hun oppfordrer alle til å melde

VIL ORDNE OPP: Ordfører Johan Alnes, lensmann Stein- Olaf Røberg, leder for frivillighetssentralen Tone Merete Eng og Mette Figge fra Natteravnenen på Nordby.
seg som natteravn. Det er voksne mennesker som er på parti
med ungdommen. De er ikke
moraliserende og har ingen
myndighet utover å være tilstede
og hjelpe til hvis det blir nødvendig.
– Men natteravnene er ingen
sovepute for foreldre. Vi kan
ikke være over alt, bare være til
stede der vi vet det er mye ung-

dom samlet, minner hun om.
Rapporten er oversendt oppvekst og kultursjefen i kommunen som vil jobbe videre med
den for å se på hvilket forebyggende arbeid som kan gjøres i
ungdomsmiljøet i Ås.
HANNE VÆREN
hanne@aasavis.no

Politiet vil ha mer fritid
I følge en artikkel i Aftenposten på fredag, er det
ikke bare enkelttilfeller,
slike som på Breivoll, hvor
politiressursene har vært
knappe.
Frogn kommune har i et brev til
Follo-politiet påpekt at flere av
politiets lovpålagte oppgaver
ikke er blitt utført. Politiet svarer
med å si at det er slutt på den tiden da politiet kunne beordres

til overtid.

Ikke ressurser nok
– Vi skulle gjerne hatt så mange
politifolk at vi kunne ta alle oppdrag som kommer inn, men vi
har ikke ressurser til det. Politifolkene verner om fritida si, og
på tunge helligdager er det slett
ikke lett å få folk til å ta vakter,
sier lensmann Stein-Olaf Røberg.
HANNE VÆREN
hanne@aasavis.no

