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Lucky Næroset
overlevde skjebnevalg
- Bygdedyret har skadet meg, sa en sliten
og beveget Hans
Christian Medlien da
han trakk seg fra
Lucky Næroset tirsdag
kveld. Men begeistringen og organisasjonen han skapte overlevde skjebnevalget
Knut Erik Landgraff 62 34 77 00
redaksjonen@ringsaker-blad.no

Tirsdag inviterte organisasjonen
Lucky Næroset til et kraftig forsinket 10. ordinære Nærosting
på Nærvang. Grunnlegger og
primus motor gjennom ti år,
Hans Christian Medlien, slo fast
at hovedmålene var nådd og

Endelig ferdigattest til
Brøttum bo

Endelig, to og et halvt år etter at
beboere og personale flyttet inn
i nye Brøttum bo og aktivitetssenter, er bygget å regne som
ferdig.
I mellomtiden har det vært en
lang og vanskelig prosess, som
også har omfattet en rettssak
mellom kommunen og hovedentreprenøren NCC Constructions,
for å få fram grunnlag for å gi
bygget ferdigattest.
Nå er de siste kontrollene og
formalitetene på plass, og datert
24. august 2009 har kart og byggesaksavdelingen skrevet ut ferdigattesten.

Hamar samarbeider gjerne
om brann

Hamar kommune samarbeider
gjerne med Ringsaker om organisering av brannvesenet.
Det er det svaret Ringsakerordfører Anita Ihle Steen har
fått fra sin kollega i Hamar,
Einar Busterud, i forbindelse
med den utredningen som pågår
i Ringsaker om den framtidige
organiseringen av brannvesenet.
Etter at Ringsaker har fått
avslag på fornyet dispensasjon
fra kravet om dagkasernering
ved brannstasjonen i Brumunddal, utredes den framtidige
organiseringen.
De tre alternativene er å innføre dagkasernering i Brumunddal, å byge en ny kommunal
brannstasjon på Rudshødga, og
å slå seg sammen med Hamar
og bygge felles brannstasjon i
Nydal.
Nå åpner altså Hamar for
nærmere samtaler om et samarbeid.

hadde sendt inn forslag om at
den registrerte organisasjonen
skulle legges ned. Det siste året
har den gått på sparebluss.
«Stasminister» Jan Arne Haukåssveen og hans «regjering»
syntes også de hadde gjort sitt
gjennom mange år og hadde
bestemt seg for å gå av uansett
hva tinget kom fram til. Bare 10
stemte for avvikling av Lucky
Næroset, mens 31 ville beholde
organisasjonen og to stemte
blankt. Regnskapet ble
gjennomgått og enstemming
godkjent av tinget. Revisor
Hans B. Andersen hadde
gjennomgått regnskap og bilag
og fant ingen ting å bemerke.

Nye koster
Lucky Næroset har drevet
enkelt og resultatorientert. Det
årlige tinget utropte en leder
(«stasminister») som valgte sin
«regjering» (styre). Nå går det
mot en fastere struktur, mer i
samsvar med vanlig organisasjonspraksis. Tirsdagens ting
valgte et styre som vil fungere
som arbeidsgruppe og styringsorgan for Lucky Næroset fram
til neste Nærosting (årsmøte)
28. november 2009. Da skal det
velges nytt og endelig styre for
kommende 12 måneder. Styret
som ble valgt tirsdag består av
Ole Tom Ophus, Ole Johan
Nybakken, Helge Vestheim,
Kristin Bokrudstad, Katarina
Lerkendal, Bodil Grytten og
Hege Palm. Verken ting eller
styre valgte/konstituerte noen
leder («stasminister»). I stedet
blir det nytt valg og fordeling av
roller i forbindelse med tinget

28. november. Talerne understreket at bygda Næroset er en
merkevare, et forbilde landet
rundt og har et rykte om romslighet som forplikter. De viste
til viktigheten av å videreføre
det gode navn som Næroset har
fått, takket være Medlien og
Lucky Nærosets arbeid gjennom
ti år.

Avskjedstale
– Jeg er glad for at organisasjonen Lucky Næroset videreføres,
sa Hans Christian Medlien da
avgjørelsen om videreføring var
tatt.
– Videreføring er den beste
utgangen for bygda vår. Jeg vil
takke alle som har vært med på
laget siden starten for ti år
siden. Jeg har mer enn 70 navn
på folk som har vært med og
dratt lasset. Vi har ikke nådd
alle målene vi satte oss i starten,
men nesten. Summen av
anstrengelsene er klart positiv.
Skolen er midlertidig sikret,
men vi mangler fremdeles et par
elever på de hundre vi satte oss
som mål for noen år siden. Vi
skulle nå 1234 innbyggere i
kretsen og klarte det nesten. Det
største nederlaget for meg er at
vi mislykkes med å etablere et
FabLab i Næroset. Vi var ikke
flinke nok. Men jeg trekker meg
ikke tilbake i bitterhet. Den første epoken med Lucky Næroset
har etterlatt seg en arv som
bygda og virksomhetene her
kan bygge videre på.
Hans Christian Medliens siste seremonielle handling: Åpning av
den forseglede flaska med begeistret luft fra Lucky Nærosets glansdager. (Foto: Knut Erik Landgraff)

Krever strakstiltak for bioenergi
Må styrke virkemidlene
Moelven er en stor
Initiativtakerne ber derfor enerbruker av bioenergi i
giministeren om at eksisterende
egen produksjon. Erfa- virkemidler styrkes, og at det
ringene viser imidler- raskt innføres nye markedsrelaterte virkemidler som for
tid at det er svært van- eksempel grønne sertifikater.
Som stor bruker av bioenergi
skelig å skape lønnsom
med et forbruk i egen produknæringsvirksomhet ut sjon på mer enn 500 GWh årlig,
av bioenergiprosjekter. har Rindal følgende å si til
– Mye er sagt, men lite er gjort,
mener konsernsjef Hans Rindal
i Moelven Industrier ASA om
offentlig norsk satsing på området.
Moelven er en av initiativtakerne i et opprop sendt til energiminister Terje Riis-Johansen i
går der det framgår at dagens
stimuleringstiltak for fornybar
energi ikke er tilstrekkelige til å
få den nødvendige fortgangen i
ny norsk produksjon. Bak initiativet står sentrale miljøorganisasjoner, energiprodusenter og
industribedrifter.

norsk offentlig satsing på bioenergi de siste årene:
– Vår erfaring er at vi på
norsk side har utredet prosjekter
og forsøkt mange ganger. Hver
gang har det vist seg at rammebetingelsene for å satse på bioenergi i Norge er så dårlige at
det har vært umulig å få
næringsvirksomhet ut av det.
Konklusjonen er vel at mye har
vært sagt – men lite er gjort, sier
Rindal.

Stor produsent av råstoff
Rindal forteller at Moelven også
er en stor produsent av bioenergiråstoff.
– Det har vi vært i mange år.

Hans Rindal i Moelven Industrier vil ha umiddelbar og offensiv satsing på fornybar energi. (Foto: Arkiv).
Det er også mange andre store
produsenter av bioenergiråstoff i
Norge. Situasjonen er dessverre
slik at energiråstoffet fra skog
og skogsrelatert industri går på
tog og bil til Sverige. Det er en
manglende bruk av muligheter
som ligger i dagen når vi ikke
klarer å utnytte dette selv i større grad, sier Rindal.

Krever tiltak
I oppropet kreves det at regje-

ringen tar tak i følgende:
* Sørge for raskt gjennombrudd i forhandlingene med
Sverige om et felles grønt sertifikatmarked.
* Sette av ekstra midler til
Enova i statsbudsjettet for 2010
til en egen støtteordning til biokraftproduksjon. Ordningen må
gjøres kjent som overgangsordning fram til grønne sertifikater
er på plass.

