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I går inviterte Statens veg-
vesen politikere og inter-
essegrupper til en alvorlig
prat. Den fortsetter i dag.

Meningen er å kartlegge behov,
mål og virkemidler for trafik-
ken gjennom Moss og Rygge i
fremtiden. Problemet er kjent
for de fleste som ferdes med bil
gjennom distriktet. Til tider er
køene enorme, og utfordring-
ene de samme.

Gjennom en såkalt works-
hop skal man forsøke å se en
del kjente problemstillinger fra
andre vinkler og behov. Målet
er å legge til rette for en utred-
ning for videre utvikling av flas-
kehalsen Moss.

Fremtiden. Fagfolk tegner et
bilde av en by i utvikling. Om
ikke altfor lenge vil det bo mer
enn 65 000 mennesker i denne
regionen. I løpet av 12 år skal
1.8 kvadratkilometer være ut-
bygd til ny næringsvirksomhet.
Utfordringene er store og
mange. 

– Vi kan ikke kaste bort mer
tid på prat. Nå må spaden i jor-
da for å få system i trafikken, si-
er Philip Bain i Trygg Trafikk.
Han reagerer, som mange an-
dre, på at prat og liten frem-
drift i alt for stor grad har fått
legge beslag på utviklingen i by-
en. 

Også byens ordfører, Paul-
Erik Krogsvold, påpeker at det
haster med tiltak. 

– Men jeg tror at vi nå kan
være på vei mot noe, sier han.

Et fint sted. – Denne byen er et
columbi-egg, sa NHO’s Gunnar

Laursen da han oppsummerte
sin gruppes oppfatning av by-
en.

–Jernbane, flyplass, E6 og
havn danner et unikt nærings-
miljø, en enestående infra-
struktur, sa han og la til at man
her i distriktet veldig ofte følte
seg diskriminert i forhold til
Nedre Glomma-regionen.

At Moss er et knutepunkt av
sjeldne dimensjoner er også
kommuneplanlegger Terje Pet-
tersen fra Moss kommune enig
i. – Allerede i 1974, i forbindelse
med utarbeidelse av general-
planen, forsto man potensialet,
sa han. I dag har man tatt steget
videre og drar nytte av et inter-
kommunalt samarbeide.

– Vi har utfordringer av en
slik karakter at det legger en
demper på all næringsutvik-
ling.

Viktig jobb. Samtalene og ide-
sankingen skal altså resultere i
en såkalt konseptvalgutredning
(kvu). For i det hele tatt å kun-
ne være en del av Samferdsels-
departementets satsing, skal en
kvu inngå i kvalitetssikringsfase
for alle statlige investeringspro-
sjekter på mer enn en halv mil-
liard kroner. 

– Dette er en statlig jobb,
konstaterer Frp- politiker i Ryg-
ge, Tom Jacobsen. Hans parti er
kategorisk i mot en hver form
for bompengefinansierte vei-
løsninger. 

– Dessverre har vi ikke fler-
tall for vår politikk, kommer
det flere bomstasjoner i dette
distriktet, må vita det til etter-
retning, avslutter han. ■

Vil ha nye ideer for fremtidens samferdselsløsninger i mossedistriktet

Leter etter en god ve

REDEGJØR Gunnar Laursen fra
Næringslivets Hovedorganisasjon
snakker gjerne om hvordan han
selv oppfatter by og distrikt og lyt-
ter også til hvordan andre ser det.

Nakke

Skulder

Albue

Håndledd og

fingre

Rygg og bekken

Hofte

Kne

Ankel og føtter

www.artklinikken.no

Smerter eller plager i 
muskler, nerver eller ledd?

Bestill time for undersøkelse
og behandling hos
ART® terapeut.
Vi underviser våre 
metoder til blant 
annet storklubber
i Premier Leauge i England,
landslag og olympiske lag
i Europa.

Telefon 69 25 00 35

Klinikken og Europasenteret
finner du i Sentrum.
Helsehuset i Moss,
Prinsensgate 9.
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Espen Vinje
tekst og foto
espen.vinje@moss-
avis.no
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– Her finnes det bare gla-
de barn, sier pedagogisk
leder av Åpen Barnehage
i Våler, Eli Sannem.

Eva Fretheim

tekst og foto
eva.fretheim@moss-avis.no

– Barna har godt av å komme
sammen med andre barn. Og
vi treffer voksne, sier Anne
Marit Ørgenviken og Mona Ni-
elsen. De to mammaene sitter
på en benk i Åpen Barnehage
mens sønnene Tobias (9 1/2
måned) og Mathias (13 måne-
der) er opptatt av en morsom,
piggete ball. 

– Det er veldig fint å kom-

me hit og treffe andre. Spesi-
elt for oss som bor i Svinndal,
hvor det er langt til nærmeste
småbarnsfamilie, sier en av
mammaene.

Åpen Barnehage i Våler
startet opp for halvannet år si-
den, og er nå kommet i gang
igjen etter ferien. 

– Tilbudet er populært. Her
i Våler er det langt mellom
byggefeltene, og ikke så
mange kafeer. Da bli dette en
møteplass for barn og voksne,
sier Eli Sannem, pedagogisk
leder i barnehagen, som er
åpen to dager i uken for barn
fra 0–5 år ifølge med voksne.

– Vi tar gjerne imot flere
pappaer. Når det kommer én,
kommer det gjerne flere, smi-
ler Eli Sannem.

Et møtested for både
barn og voksne i Våler

ÅPEN BARNEHAGE Pedagogisk leder Eli Sannem med Tobias Ørgen-
viken (t.v.) og Mathias Clinton Nielsen. 
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ei ut av køen

Ekholtveien 114, 1526 Moss
Tlf: 69 26 41 50 - fax 69 26 41 51
dux@sanz.no   www.sanz.no

Høstens nyheter
fra Gant Home
Høstens nyheter
fra Gant Home

Stryn lager møbler
med varig verdi
og etter gode 
norske 
håndverks-
tradisjoner.

Stryn spisestue
hvor du kan invitere
opp til 24
personer til bords!

KONGENS GT. 5, MOSS - www.mobelgalleriet.no
Åpn.tider: Hverd. 10.00-16.30 (tors. 18.00) - lør. 10.00-14.00


