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Stjal verktøy 
fra veiarbeidere
EIDSBERG: Noen har stjålet tre
verktøykasser fra anleggsmaskiner
som er stasjonert i Hærland i for-
bindelse med byggingen av ny
E18-trase. Det er usikkert om for-
holdet blir  anmeldt.

Flygelederne kan
skape streikekaos
Det er brudd i lønnsforhandligene
mellom Norsk Flygelederforening
og arbeidsgiversiden Avinor/Spek-
ter. Lørdag møtes partene til mek-
ling hos Riksmekleren. Det er anty-
det at helgens mekling kan bli
svært krevende, og skulle det bli
brudd der vil streiken være en rea-
litet fra mandag.

Ønsker tips etter
hytteinnbrudd
ENEBAKK: Politiet ber om publi-
kums hjelp etter et grovt hytteinn-
brudd i Tangenveien i Ytre Ene-
bakk. Det skal ha skjedd en gang
mellom 27. mai og fram til det ble
oppdaget i går. Store verdier skal
være stjålet fra hytta, blant annet
sølvtøy. – Det er også gjort skade-
verk på hytta, og noen har hatt fest
utenfor, sier operasjonsleder Leif
Olav Holten ved politivakta i Follo.

Tilsyn med
kloakkanlegg
MARKER: Da man startet arbeidet
med Vannområdet Haldenvassdra-
get, viste det seg at rundt 3.350
husstander ikke hadde godkjente
renseløsninger. I Marker  er  det
rundt 600 husstander som skal
oppgradere kloakksystemet, og ar-
beidet foregår for fullt. Kommune-
styret vedtok at det etableres en
avtale mellom Marker kommune
og Driftsassistansen i Østfold IKS
om tilsyn og kontroll av mindre, se-
parate avløpsanlegg i kommunen.
Kostnadene for kontrollen dekkes
av   anleggseier gjennom et årlig
gebyr, og kontrollen skal skje i
gjennomsnitt hvert fjerde år. 

– Jeg forutsetter at når man kjø-
per et godkjent anlegg at det da
ikke blir underkjent av kontrollen,
og ved feil vil det være et leveran-
døransvar. Utfordringen for den
enkelte vil være å sørge for vedlike-
holdet, mente Gunnar Leren (Ap).

En samlet gruppe 
Indre Østfold og Follo-
ordførere går imot det
omstridte E18 vedta-
ket i Ås. Nå ber de
kommunestyret be-
handle saken på nytt.

I forrige uke sa kommunestyret
i Ås nei til Vegvesenets trasé-
forslag fra Holstad til Vinterbro,
og vedtok isteden å få utredet
en trasé til E6 ved Vassumkrys-
set. Vedtaket har møtt mye kri-
tikk, og tirsdag møttes ordfø-
rerne og E18-koordineringsut-
valget for å diskutere saken.

Der ble det enighet om å
sende et samlet brev til Ås kom-
mune, med anmodning om å få
saken opp på nytt i kommune-
styret. Også fylkesordfører Ole
Haabeth stiller seg bak dette.

– Så er håpet at politikerne tar
til fornuften og gjør om på ved-
taket, sier Hobøl-ordfører Hå-
vard Wennevold Osflaten (Ap). 

Han mener Ås har holdt hele
Indre Østfold for narr.

Frykter full stopp
– Med en ny utredning stopper
alt opp. Da risikerer vi at hele
E18-traseen mot Vinterbro fal-
ler ut av nasjonal transportplan
(NTP). Dermed er vi tilbake på
2006-nivå, sier han.

I mandagens avis ba Askim-
ordfører Thor Hals (H) og fylkes-
politiker Håvard Jensen (Frp)
staten gripe inn, og overstyre
kommunestyrets vedtak. Osfla-
ten tror ikke det er veien å gå.

– Det er en besnærende tan-
ke, men faktum er at det er sjel-
den staten griper inn på denne
måten. Og dersom de velger å
gjøre det her, så vil det uansett

ta lang tid før en slik avgjørelse
fattes, sier Osflaten som presi-
serer at saken bør være løst
innen nyttår.

– NTP skal vedtas til neste vår,
og dersom ikke alt er på plass i
god tid innen det, så spøker det
for E18, sier han.

Skiptvet-ordfører Svein Olav
Agnalt (Ap) er enig.

– Dette er dramatisk for Indre
Østfold. Kommer ikke prosjek-
tet med i NTP, er det mange an-
dre som glefser etter E18-peng-
ene, sier han

Tror vedtaket står seg
Det var Fremskrittspartiet som
la frem det kontroversielle tra-
séforslaget som ble vedtatt med
17 mot 15 stemmer. De fikk
støtte av SV, Miljøpartiet de
grønne, og et delt Høyre. Både
ordfører Johan Alnes (Ap) og va-
raordfører Marianne Røed (Sp)
stemte imot.

– Jeg forstår godt at dette ved-
taket skaper reaksjoner i Indre
Østfold, og jeg er helt enig i at
dette er et feil valg. Jeg skulle
gjerne sett et annet vedtak, sier

Alnes. Han bekrefter at det for-
melt er mulig å få saken opp
igjen i kommunestyret. Det er
imidlertid avhengig av at noen
signaliserer et nytt standpunkt
i saken. 

– Jeg er i Stavanger om dagen,
men regner med at jeg hadde
blitt kontaktet om det var noe
som tydet på dette. Det har jeg
ikke blitt, sier han. 

Tre mulige utfall
Saken har nå tre mulige utfall:

1. Vedtaket blir stående, og
prosjektet settes på vent til en
ny traséutredning er på plass.
Deretter vedtas trasévalg, før en
utbygging så kan planlegges.
Det er dette alternativet Osfla-
ten beskriver som en tilbakefø-
ring av prosjektet til 2006 nivå.

2. Staten griper inn, og over-
styrer kommunestyrets avgjø-

17 Ås-politikere s
Men Indre Østfolds ordførere gjør alt i sin     

STRIDENS EPLE: E18 like etter Holstadkrysset i Ås kommune, retning Oslo.        
ning vil være kroken på døra.

FAKTA

■ Den gjenværende utbyg-
gingen av E18 mellom
Sverige og Vinterbro er
planlagt delt i to.

■ 2013-2015: Knapstad-
Akershus grense, samt
Ørje -Riksgrensen.

■ 2015-2018: Akershus
grense-Vinterbro.

■ Onsdag forrige uke ved-
tok kommunestyret i Ås å
utrede om traseen kan gå
til Vassumkrysset, iste-
denfor til Vinterbro. 

E18-utbygging

Olav Moe (KrF) frykter forsin-
kelser etter vedtaket i Ås
kommune.

Lederen for Samferdsel, mil-
jø og klimakomiteen i Østfold
er enig med dem som mener
staten bør gripe inn for å få fort-
gang i E18-prosjektet.

– Vedtaket i Ås kan i verste fall
forsinke hele prosjektet, sier
Moe. 

Han understreker at han van-
ligvis ikke støtter sentral over-
kjøring av lokaldemokratiet,
men at det kan bli nødvendig

her. – Jeg vil nå ta kontakt med
stortingsrepresentantene våre
for å ta opp saken, sier Moe som
også er fylkesleder for Østfold
KrF.

Han mener de stadig trene-
rende utspillene fra politikere
og andre på Akershus-siden av
fylkesgrensen bare viser en
ting. 

– De ser fortsatt ikke nytten
av en oppgradert E18, sier Moe.

Den mye omtalte innsnev-
ringen kalt Hanken ved fylkes-
grensen ble i utgangspunktet

omtalt som en nødløsning hvis
ny E18-trasé ikke ble klar i tide
på Akershus-siden. 

Nå frykter stadig flere at den-
ne svingen vil bli en realitet. Det
gjør også Olav Moe.

– Det vil være en fadese om
den løsningen må bygges, og et
tegn på at noe er veldig galt, sier
KrFs fylkesleder. 

HELGE MATHISEN
helge.mathisen@smaalenene.no

996 44 019

– En fadese hvis Hanken må bygges

KRF-LEDER: Olav Moe

ASKIM: Bystyret vedtok nylig å videreføre ordningen
med tre telletidspunkter for barn i ikke- kommunale bar-
nehager. 

Tidspunktene er 1. april, 1. september og 15. desem-
ber. Antall barn i barnehagene ved disse tidspunktene
danner grunnlag for offentlig tilskudd til ikke-kommuna-
le barnehager. 

Teller Askim-barn tre ganger i året
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 TORSDAG 28.06 braker det løs fra kl. 08.00 

÷30–70%
Dette er dagen du

definitivt bør ta
turen innom oss

og gjøre noen kupp :)

Vi er klare klokken 08.00, kommer du??

V I  S T A R T E R

Hilsen Pineapple-jentene

SKIPTVET: Vestgård skole i Skiptvet
(1.-4. trinn) har elever fra cirka 10
nasjoner. I en budsjettmelding til
de folkevalgte fastslår rektor Hege
Brødholt at det er stadig flere elver
som kommer til skolen helt uten
norskkunnskaper. Barna kommer
dels som følge av arbeidsinnvan-

dring, dels via omsorgssenteret og
dels av andre grunner. Brødholt
fastslår at språk er svaret på mest-
ring og en suksessfaktor for å lyk-
kes i Norge. For å lære norsk, kre-
ves at man også behersker mors-
målet, og rektoren ønsker seg en
35 prosent stilling til dette.

Vestgård skole har elever fra 10 nasjoner
Søndag ble en mann fra Litauen
stoppet i tollen på Svinesund med
9.000 sigaretter i taket på bilen,
melder Moss Avis. Med seg hadde
han en passasjer fra Trøgstad. Først
så det ut til at mennene bare hadde
med seg den lovlige kvoten på 200
sigaretter, men tollerne bestemte

seg for å titte litt nærmere på bilen.
– Da fant de 9.000 sigaretter

gjemt i taket. Sigarettene ble funnet
ved hjelp av skanning, sier Per Jør-
gen Solbjerg, seksjonsleder tollregi-
on Øst til Moss Avis. 

Tollerne fant også 92 liter bren-
nevin og 48 liter øl. 

Tatt med 9.000 sigaretter i taket på bilen

stopper E18 
   makt for å få omgjort vedtaket

       IØ-ordførerne frykter nå at en ny utred-
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KRITISK: Hobøl-ordfører Hå-
vard Wennevold Osflaten
frykter store E18-utsettelser.

KRITISK: Skiptvet-ordfører
Svein Olav Agnalt mener
vedtaket fra Ås er dramatisk
for Indre Østfold.

Fremskrittspartiets gruppele-
der i Ås, Arne Hillestad, står
fast på å utrede en trasé til
Vassum. Han ser ikke den
store dramatikken i vedtaket. 

– Vi ønsker simpelthen å ut-
rede mulighetene for et nytt
trasévalg. Vi mener Holstad-
Vassum kan være et godt alter-
nativ, og da vil vi se nærmere
på den muligheten. Jeg forstår
ikke hva som er så galt med det,
sier Hillestad, som ikke tror ut-
redningen vil forsinke veipro-
sjektet i nevneverdig grad.

– Det burde ikke ta mer enn
et halvt år å få en slik utredning
på plass. Vi tror dette vil være
gunstigere for alle parter, fort-
setter han.

Hillestad begrunner forsla-
get om en trasé til Vassumkrys-
set med at tungtransport på vei
til Sørlandet kan ledes
gjennom Oslofjordtunnelen,
istedenfor gjennom Oslo. 

– I tillegg vil en slik løsning
spare mye dyrket mark, noe
som vil skape færre problemer
for landbruket, sier Hillestad

som legger til at reisetiden til
Oslo maksimalt vil bli tre mi-
nutter lenger med Vassum-tra-
seen.

Han tror ikke at vedtaket vil
bli omgjort, slik IØ og Follo-ord-
førerne nå ønsker.

– Det vil overraske meg om
saken kommer opp i kommu-
nestyret på nytt. Vi kan ikke la
oss diktere av litt kritikk, fast-
slår han.

SIGURD ØFSTI
sigurd.ofsti@smaalenene.no

476 24 422

Slår tilbake mot kritikken 

relse. Med dette alternativet er
det fare for at prosjektet ikke
kommer med i Nasjonal trans-
portplan 2014–2023. I så fall betyr
det utsettelse av prosjektet.

3. Kommunestyret endrer sin
avgjørelse. Dette kan skje allere-
de i september-oktober. Da vil
prosjektet gå som planlagt. 

SIGURD ØFSTI
sigurd.ofsti@smaalenene.no

476 24 422

UT AV VEIEN: Den sølvgrå audien havnet på jordet langs Sundås-
veien i Skiptvet.

SKIPTVET: Havnet på jordet
langs Sundåsveien.

Det ble nok en mer dramatisk
morgen enn ventet for en mor og
barnet hennes da bilen hun kjør-
te endte utenfor veien i går. Iføl-
ge operasjonsleder ved Follo po-
litidistrikt skal det ha vært to per-
soner i bilen, en mor og et barn.

Det skal ikke ha dreid seg om al-
vorlige skader for de to.

Politiet, ambulanse og brann-
vesenet rykket ut til stedet. Ulyk-
ken skapte ikke trafikale proble-
mer.

HELGE MATHISEN
helge.mathisen@smaalenene.no

996 44 019

Mor og barn av
veien i Skiptvet


