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Vil du være med og
påvirke hvordan
Skedsmokorset skal
utvikles, bør du merke av
to viktige datoer i
almanakken din først
som sist.
Av Helle Karterud
helle.karterud@rb.no
63 80 48 58

SKEDSMOKORSET
Nye Skedsmokorset vil nemlig
være i støpeskjeen fra nå av. I ukene og månedene som kommer skal
oppvekstmiljøet på Skedsmokorset belyses grundig.
22. januar, altså torsdag denne
uka og 29. april er de to viktige dagene.

Helhet
– Et av årets viktigste arrangementer blir nærmiljøkonferansen
på Samfunnshuset 29. april. Alle
fem kretser i kommunen skal arrangere slike konferanser, og Leirsund og Skjetten var først ute i
2003. Nå er det innbyggerne på
«Korset» sin tur.

HELHET: Nærmiljøsjefen på Skedsmokorset, Eivind Klemp håper det vil boble
Her skal vi se på hva lag og foreninger kan gjøre sammen med
skolene, barnehagene, kommunen, Skedsmo samfunnshus, helsesøster, politi og så videre. Målet
er å få en helhet på oppvekstmiljø,
bomiljø og kulturaktiviteter i
vårt distrikt, forklarer Eivind
Klemp.
Han er ansatt av Skedsmo kommune som nærmiljøkonsulent på
Skedsmokorset i en prøveperiode
fram til sommeren.
I tillegg er han daglig leder for

Skedsmokorset Kulturforum, der
25 lag og foreninger er med.
Når Venstres kommunestyrerepresentant, Anne Line Gudbjørgsrud i forrige uke etterlyste
en kulturplan for denne delen av
kommunen, så er det nettopp dette temaet Klemp jobber med..

Et spredtsted
Skedsmokorset har vokst rekordraskt. I dag bor 16.000 av kommunens vel 41.000 innbyggere her.
Nesten halvparten av barna un-

Tre timer om det nære
SKEDSMOKORSET: Tre timer
er satt av til forkonferansen på
Sten-Tærud skole torsdag. Kveldens program spenner over et
bredt spekter:
Konferansen innledes av nærmiljøkonsulent Eivind Klemp
som skal snakke om innbyggernes mulighet til å påvirke den
framtidige utvikling av Skedsmokorset.
Neste post på programmet er
ved elevrepresentanter fra

Brånås og ungdomsskolene
som skal fortelle om hvordan det
er å være ung på stedet. Også
kommunens oppvekstleder Guri Sæther skal snakke om dette,
med utgangspunkt i den siste
ungdomsundersøkelsen. Representanter for natteravnene
skal fortelle om hvordan de opplever Skedsmokorset på kveldstid.
Ungdomsetterforsker Morten Stabell-Hansen ved Romeri-

ke politidistrikt skal snakke om
hvorvidt kretsen har et ungdomsproblem. Rektor Trond Thorseng ved Brånås nærmiljøsenter
skal ta for seg trafikken i nærmiljøet, mens president Torbjørn Faller i den lokale rotaryklubben skal ta for seg Husebyjordet – bare til pynt? Kvelden avsluttes med etablering av arbeidsgrupper.

og syde av ideer på forkonferansen denne uka. Målet er å skape et helhetlig og attraktivt fritids-og kulturtilbud på Skedsmokorset.
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der 12 år i kommunen har også
adresse Skedsmokorset.
– Men Skedsmokorset har ikke
utviklet seg slik at vi har fått et
naturlig tettsted. Det må heller karakteriseres som et spredtsted,
mener Klemp. Noen sokner til
Brånås, andre til Vardeåsen, noen
til Tæruddalen, atter andre til
Åsenhagen og til Sten-Tærud.
Men det som binder beboerne
sammen mangler.
– Avviklingen av 17.mai-feiring-

en er et godt eksempel som belyser problemet. Da har alle skolene
hvert sitt tog og arrangement.
Men om ettermiddagen er det helt
død på «Korset». Det er ikke utviklet et felles møtested, fortsetter
han.
Et mål er å få satt i stand låven
på Huseby gård, slik at den kan bli
et framtidig kulturhus for hele befolkningen på Skedsmokorset.
Men dette ligger sannsynligvis
et godt stykke fram i tid, kanskje

ti år. Ikke minst må finansieringen på plass.

Forkonferanse
Men mye kan gjøres raskt også.
Derfor håper Klemp på stort frammøte og entusiastisk deltakelse
når sambrukssalen på Sten-Tærud skole åpner dørene for den såkalte forkonferansen torsdag
kveld.
– Vi har sendt ut invitasjon til
mange, men har vi glemt noen må

de ha oss unnskyldt. Alle er hjertelig velkomne, understreker han.
Forkonferansen skal munne ut
i at det blir etablert arbeidsgrupper innenfor de tiltakene konferansedeltakerne blir enige om at
det skal satses på.
Disse gruppene skal videreutvikle ideene som kommer fram på
forkonferansen nå torsdag. På den
store nærmiljøkonferansen 29.
april skal alle gruppene presentere resultatene.

