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! ÅRNES: Nes Storband har al-
liert seg med en vikar av høy
klasse når det i morgen, lør-
dag, inviteres til ny danse-
kveld i Kulturkaféen i Nes kul-
turhus. 

Storbandets faste vokalist,
Stina Stenerud, er opptatt på
en annen scene, men man har
fått med seg danske Majken
Christiansen.

På scenen i mange land
Hun har de siste 15 årene eta-
blert seg som Københavns
mest populære swingjazz-
sangerinne. Etter at hun i 2001
bosatte seg i Oslo og giftet seg
med trommeslager og produ-
sent Torstein Ellingsen, har
hun fartet mye mellom Norge
og Danmark, men hun har og-
så opptrådt i Sverige, Finland,
Tyskland, Holland, Polen og
Ukraina.

Foruten å ha eget band har
Majken vært solist med artis-
ter som Kåre Conradi, The Si-
natra Songbook og Magnolia
Jazzband.

Sinatra og Miller
– Det blir mye swing, blant an-
net i kategorien Frank Sina-
tra og Glenn Miller, frister sty-
releder Bjørg Stumberg i Nes
Storband.

Storbandet har eksistert si-
den 1997 og ledes i dag av Es-
pen Ramsli Fredriksen. Han
tok over den musikalske le-
delsen i fjor høst.

Dans til
stjernevokalist

VOKALIST: Majken Christian-
sen, Københavns mest popu-
lære swingjazz-sangerinne, vi-
karierer i Nes Storband.

Kjell Aasum
kjaa@rb.no 63 97 96 13

! ASK
Fet, Gjerdrum og Sørum kom-
muner har alle gamle og ned-
slitte renseanlegg, uten kapa-
sitet til å motta de stadig økende
avløpsmengder. Trioen har
valgt å samarbeide om et felles
avløpsselskap.

Innskuddsplikten ved oppret-
telsen av selskapet er fastsatt til
15.750.000 kroner for Gjerdrum
kommune, 8.130.000 kroner for
Sørum og 1.120.000 kroner for
Fet. 

Gjerdrum kommunestyre vel-
signet opplegget gjennom en-
stemmig vedtak onsdag kveld.

Vurderer igjen om seks år
Fordi det er usikkert hvor store
avløpsmengder de tre kommu-

nene vil levere hvert enkelt år
framover, forutsettes det
gjennomført en etterkalkyle et-
ter seks år for å sikre at inn-
skuddet har ført til den gevinst-
utjevningen som er forutsatt. 

Om nødvendig vil det da bli
lagt fram en sak om justering av
gevinstutjevningen. 

Over en halv milliard
Selve renseanlegget skal legges
til Tangen i Sørum, under forut-
setning av at reguleringsplanen
blir vedtatt. 

Et annet alternativ som har
vært framme er Nerdrum i Fet,
men intet tyder på at Tangen i
Sørum ikke vil bli godkjent. 

Det er et krav at anlegget skal
kunne være operativt selv i en
200-årsflom, og at det ikke ska-
des eller slipper ut forurens-
ning ved en 1.000-årsflom.

Begge alternativene kan til-

fredsstillende disse kravene,
men Nerdrum-alternativet vil
betinge bygging av basseng og
sikring mot flom.

Lånerammen for det inter-
kommunale selskapet er satt til
hele 543 millioner kroner.

Gjerdrum kommunes med-
lemmer i representantskapet i
selskapet blir ordfører Anders
Østensen og Alex Fredsvik.

Lever på nåde 
En som har støttet gjennomfø-
ringen av fellesprosjektet er
Fylkesmannen i Oslo og Akers-
hus, Valgerd Svarstad Haug-
land. 

I januar var hun på besøk i
Gjerdrum herredshus, der hun
ga uttrykk for begeistring over
det hun så og hørte. 

Til Romerikes Blad uttalte
hun: – Vi stiller stadig strengere
krav på dette store og viktige
området. Flere av Akershus-
kommunene lever rett og slett
på nåde. 

Dyrere enn forventet 
Fylkesmannen syntes det var
klokt at kommunene i 2008 kom
sammen for å samarbeide om
løsninger.

– Det haster med at dere kom-
mer helt i mål, påpekte hun.

Kommunenes representanter
uttalte i januar at inntil 500 mil-
lioner kroner var satt som låne-
ramme for å realisere prosjek-
tet. Nå lyser altså tallet 543 imot
folkevalgte og alle andre som
følger prosjektet på nært hold. 

Gjerdrum-ja til
avløpsanlegg

ROS FRA FYLKESMANNEN: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland var på sitt første utebesøk i ny rolle i Gjerdrum i januar. Her sammen
med ordførerne Are Tomasgard, John Harry Skoglund og Anders Østensen samt representantene for de tekniske avdelingene, Bjarte Hun-
nestad, Ståle Grinaker og Grethe Østby Stave. BEGGE FOTO: KJELL AASUM 

Gjerdrum kommune må ut med mest i innskudd i det nye
Midtre Romerike avløpsselskap, basert på den totale
løpsmengden og forventet besparelse ved å samarbeide. 

GJERDRUMS MANN: Senioring-
eniør Bjarte Hunnestad har vært
sentral i arbeidet med oppret-
telsen av det nye avløpsselska-
pet.

! ØVRE ROMERIKE: Glade bar-
nehagebarn i Nannestad, Eids-
voll og Hurdal møter i disse da-
ger lokal folkesang av en av lan-
dets fremste utøvere i folkelig
sang, Unni Løvlid.

Fram til 9. november får 20
barnehager på Øvre Romerike
gratis konsert, der barn i alde-
ren tre–fem år selv får delta i
forestillingen «Med huldre og
troll i dur og moll».

Barna deltar
Spillevinkas forestilling varer
en drøy halv time, og barna får
være aktive hele tiden og bruke

det største rommet i barneha-
gen.

«Med huldre og troll i dur og
moll» er en konsert der barna
får bli med på en eventyrlig rei-
se i sanger, rim, regler og dan-
ser som får fantasien til å
spinne.

Onsdag var det de store barna
i Bjerke barnehage som fikk
denne konsertopplevelsen. Ung-
ene sang og danset selv også.

Lokale figurer
De fikk høre om Hanefar oppi
Fagerli, Ekornet på store myr,
og Spillevinka fra Aurskog. I

dette barnehageprogrammet
møtte de både dem og flere med,
noen fra fjell og fjord, andre til
og med fra bygdene på Romeri-
ke.

Arrangør er Samarbeidsorga-
net for folkemusikk og folke-
dans i Akershus (SAFFA) og
Spillevinka. Turneen er støttet
av Lindemanns stiftelse.

Eventyrlig reise

PÅ TURNÉ: Onsdag var det de store barna i Bjerke barnehage som
hadde en konsertopplevelse med Unni Løvlid og fikk høre om troll
og hulder i folkeviser og fortellinger. FOTO: ODA TÆRUD WESTENGEN

Inviterer til alle-
helgenskonsert
NES: Allehelgensdag minnes vi
våre kjære som har gått bort. I
Nes kirke inviteres det i mor-
gen ettermiddag, lørdag, til
konsert med den kjente mez-
zosopranen Gro Bente Kjelle-
vold. 

Sammen med kantor Øyvind
Sørum på orgel og piano vil de
framføre et program bestå-
ende av Gustav Mahlers «Kin-
dertotenlieder» og Johannes
Brahms «Vier ernste Gesänge».
I tillegg blir det en avdeling
med religiøse folketoner.

– Mahler var lykkelig uvi-
tende da han skrev disse sang-
ene i 1901, om at han fem år
senere skulle miste sin egen
datter. Å miste et barn er jo
noe som vi i Norge dessverre
har opplevd som svært aktuelt
den siste tiden. Derfor er disse
fortrøstningsfulle sangene tid-
løse, og har et budskap til oss i
dag, sier Øyvind Sørum.

– Brahms «Vier ernste Ge-
sänge» ble skrevet i 1896, rett
etter at hans nære venninne
Clare Schumann var avgått ved
døden.


