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Flere og flere lag sliter med å stille 
stabile lag. Dette gjelder ikke bare i Biri 
men er en generell utfordring. Spillere 
slutter uten å gi beskjed, selv om de 
har sagt de skal delta den sesongen. 
Forfall på treninger unnlates å meldes. 
SMS-meldinger og facebookmeldinger 
besvares ikke. Spillere melder at de 
skal på ferie dagen før de reiser selv om 
turen sikkert er bestilt for lenge siden. 
Enkelte møter sikkert ikke på dugnad 
de er satt opp på heller. Er det sånn vi 
må leve med i framtiden? 

Jeg velger å kalle det egoisme når 
en ikke tar hensyn til andre enn seg 
selv og ikke tenker på laget. Min klare 
oppfordring til de som sier ja til å delta 
på LAG neste sesong er å tenke over 
hva de vil ofre for å delta. Kan du ikke 
delta 100% så vær ærlig på det da. 
Meld fra i god tid om ting som vil hindre 
deg i å delta på treninger/kamper/
dugnader. Kanskje betyr det at det ikke 
mange nok til å spille 11-er men 7-er, 
uten at det behøver å være noe krise.

Husk at det sitter styrer som legger 
til rette for at utøverne skal få utøve 
sporten sin. De melder på lag, avtaler 
dugnader, skaffer sponsormidler og 
skaffer trenere og mange andre til ulike 
oppgaver. Tenk hvor frustrerende det 
må være når laget må trekkes bare fordi 

spillere ikke holder det de har lovet. 
Dyrt er det å! Hvem er det som må 
være med å betale bota? Jo, de som 
er lojale og deltar. Er det riktig synes 
du? Burde ikke de som ikke har holdt 
ord få regninga?

Til foresatte: Hva gjør du når ditt barn 
vil slutte? Melder du fra til klubben 
eller bare lar du det skje? 

Håper dette kan bidra til at noen gjør 
seg noen tanker om hva det å spille på 
lag betyr. Det er jo holdninger vi snakker 
om. Er de da bedre på andre områder? 
Som arbeidsleder ville jeg tenkt meg om 
mer enn to ganger før jeg ansatte folk 
som jeg vet har sånne holdninger.

Avslutningsvis vil jeg berømme de som 
har de rette holdningene. Møter på 
treninger, dugnader og kamper. Gir alltid 
beskjed når de ikke kommer. Bytter job-
bvakter og alltid stiller opp for laget. Det 
er bare det at vi skulle ha hatt så mange 
flere av dere.

Sportslig hilsen 
Åge Jevnesveen

PS: Ønsker du å diskutere dette så kan 
jo diskusjonsforumet på Biri IL fotball 
senior være en aktuell arena.

Er egoismen i ferd med 
å true lagidretten?

Leserinnlegg
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Arbeidet er som kjent i gang ved E6 
og Biri travbane nå; et nytt aksell-
erasjonsfelt nordover er på gang.  
 
For noen år siden fikk vi et påkjørings-
felt ved Vertshuset v/E6. Nå kommer 
et felt nordover fra brua over E6 på 
nordsiden. Om lag 300 meter blir det 
nye feltet. Hovedentreprenør er Gjøvik 
Graveservice AS.

Rådslag
Hensikten med planarbeidet er å øke 
trafikksikkerheten ved påkjørsel til E6 
fra Biri, samt å bedre framkomme-
ligheten i området. Reguleringsplanen 
er utarbeidet av Statens vegvesen, 
og reguleringsplanen ble godkjent av 
kommunestyret i Gjøvik i mai. Oppland 
Travforbund hadde opprinnelig noen 
merknader til prosjektet, blant annet 

fordi de mente dette ville gi en uhel-
dig trafikksituasjon for de som skal ut 
fra travbanen og sørover, som da må 
krysse akselerasjonsfeltet og kjøre mot 
trafikken som skal nordover og ut på 
E6. Men disse og andre innspillene ble 
behandlet etter en befaring. Senere 
ble det tegnet et nytt forslag med 
krysset på samme sted som i opprin-
nelig forslag, men med terrenghev-

ing slik at det meste av stigningen 
tas før avkjørselen sett fra travbanen. 
Avkjørselen vil ligge i flatere terreng og 
det vil bli lettere for trafikk fra travbanen 
som skal sørover. Samtidig vil selve ak-
selerasjonsfeltet falle mer ned mot E6. 
På denne måten vil det også bli lettere 
å skille akselerasjonsfeltet fra vegen 
fram mot avkjørselen slik at akslerasjon 
unngås før denne.

TORVILD SVEEN
TEKST OG FOTO 

Nytt aksellerasjonsfelt 
nordover

I Biri var det i fjor et snitt på nesten 
100 deltagere på klubbrennene, og 
rundt 30 unger som hver mandag deltok 
på våre skitreninger på mandager på 
Myrvang. Vi satser også i år på mange 
unger som både er med på klubbrenn 
og skitreninger.

For å kunne gi våre barn som ønsker 
å gå på ski et godt tilbud er vi både 
avhengig av dere foreldre og andre når 
det gjelder gjennomføring av klubbrenn 
og skitreninger.

Etterlysning 1:
Vi trenger for denne sesongen hjelp av 
2-3 foreldre til å gjennomføre skileik for 
barn i 1.-3. trinn på mandager. Oppstart 
vil skje rett etter høstferien, dersom vi 
får på plass trenere.

Etterlysning 2:
Vi trenger for denne sesongen å få hjelp 
av 2 foreldre til å gjennomføre skitrening 
for barn/unge i 4.-9. trinn på mandager. 
Oppstart vil skje rett etter høstferien, 

dersom vi får på plass trenere. 
Vi håper her også på muligheten til å 
gjennomføre 2 treninger i uken for de 
som ønsker dette, slik at det også blir 
treninger på torsdager. Vi trenger da 
at de som tar på seg å hjelpe oss med 
treningene her enten er 3-4 stykker som 
kan dele treningene mellom seg, eller 
2-3 som gjennomfører begge kveldene.

Vi har en bra gjeng gutter og jenter i 
denne alderen som håper at akkurat 
du kan hjelpe dem med treningen.

De som melder seg som trenere, 
og som ønsker trenerkurs, vil vi 
sørge for at får muligheten til å delta 
på trenerkurs i regi kretsen, og vi vil 
selvsagt dekke slike kursutgifter på 
våre trenere.

Ta kontakt med Leder i Skigruppa 
Martin K. Sveum på 97071344 
eller mksveum@online.no dersom 
du vil hjelpe oss. 

PS! HASTER!

Skitreninger 2012/2013 sesongen



Teater Innlandet har laga ei forestilling 
basert på Alf Prøysens tekster. De reiser 
rundt på samfunnshus i bygd og grend, 
og i oktober er det besøk hos oss på 
Biri. Vi i bygdekvinnelaget vil stille med 
kafè, med salg av kaffe og annet kos, 
både før forestilling, og i pausen. 

Bli med tilbake til 50-tallet og Prøysen 
i spennende innpakning!

Her følger du ungdommene Ragna, 
Ingeborg, Pær og Hjalmar på svette 
danselokaler. Det blir tvilsomme måne-
skinnsturer, hembrent og dagen derpå. 
Skaff meg en synder gir deg ungdom-
stidas drømmer, lidenskap og sterke 
følelser – på godt og vondt.

Forestillinga er basert på noveller og 
viser av Alf Prøysen.

«Jo! Skaff meg en synder å tilgi, 
en som er større enn meg, 
så je kæin få tilgi for en gongs skuld
og andre ska knele for meg.» 

Velkommen til ei varm og musikalsk 
forestilling – i bygda di!

Billetter kan forhåndskjøpes på 
møte i bygdekvinnelaget, direkte 
av Kjersti Krageberg, (tlf 992 33 331) 
eller på Billettservice. 

Det blir også billettsalg i døra, men 
det kan være lurt å ha kjøpt billett på 
forhånd. Man vet aldri, det kan jo bli 
utsolgt! 

BIRI BYGDEKVINNELAG
TEKST 

Biri Bygdekvinnelag og teater Innlandet inviterer til teaterforestilling 
«Skaff meg en synder» på Herredshuset 5. oktober. kl 19.00.

«Skaff meg en synder»
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Ta vare på føttene dine!
Ta fotbehandling!
Nye åpningstider:
Mandag   10.00 - 17.00
Tirsdag  15.00 - 19.00
Onsdag  10.00 - 17.00
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 16.00

Alle timer etter kl 14.00 må være avtalt. Velkommen!

BESTILL TIME PÅ TLF.: 61 17 20 09
eller via http://biri.no

Irene Snuggerud
Autorisert fotterapeut

Biriv. 77 • 2832 Biri • Tlf 61 17 20 09

Biri Fotterapi
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–Bli beredskapsvakt for bygda di!

Det nye prosjektet gjennomføres lokalt 
av Redalen Røde Kors og Gjøvik Røde 
Kors med Oppland Røde Kors og Norg-
es Røde Kors som samarbeidspartnere.
– Vi har mange viktige områder i våre 
fine bygder, Biristrand, Biri,  Øverbygda, 
Udalsroa og Klomsteinroa, Redalen 
og Snertingdalen. Vi håper nå at så 
mange som mulig fra alle grender vil 
delta i dette beredskapsarbeidet, sier 
Haupberg Sand, som forteller at det er 
mange vis å delta på.

Trå til ved behov 
– Det vi ønsker med denne ordningen er 
at dersom det skjer noe virkelig alvorlig 
i området der du bor, så kan Røde Kors 
kontakte deg for å spørre om du kan 
hjelpe til.

Et klokt hode, et varmt hjerte og flittige 
hender er alt du trenger for å være 
med i Røde Kors Beredskapsvakt, sier 
Haupberg Sand, som poengterer at vi 
har ingen å miste i bygdene våre.
– Derfor kan du bidra på så mange vis 
dersom det skulle skje ulykker, katastro-
fer eller kriser i ditt nærområde. Alle kan 
bidra med noe uansett alder eller kjønn, 
sier lederen av Redalen Røde Kors.

En kveld i året
– Det vi krever av deg er at du må delta 
på minst en kveld i året, der du får 
kompetansehevning innen beredskap, 
førstehjelp og mye mer, sier Haupberg 
Sand.
Ved å være en del av Røde Kors 
Beredskapsvakt, blir du også medlem 

av Røde Kors og det vil være en årlig 
kostnad på 300 kroner. Dette vil dekke 
kostnadene til kurs og opplæring samt 
forsikring i øvings- og tjenesteoppdrag 
og uniformeringsmateriell.
– Ved å være med i beredskapsvakten 
vil du bli bedre kvalifisert til å hjelpe 
både deg selv, dine nærmeste og andre 
i området du bor, dersom situasjonen 
krever det, sier primus motoren fra 
Redalen.

Oppfordring fra flere
Det er ikke bare Redalen Røde Kors 
som oppfordrer deg til å bli beredskaps-
vakt. Blant dem som oppfordrer biring-
er, biristrandinger, redøler og andre til å 
bli med, er Terje Ottersen, politistasjon-
ssjef i Vestoppland politidistrikt.

– Vi har en lang tradisjon for at alle 
hjelper til om folk i nabolaget eller 
bygda er utsatt for ekstraordinære 
hendelser og trener bistand. Svært ofte 
blir alvorlige beredskapssituasjoner 
løst raskere og bedre ved at kvalifiserte 
stiller opp. Derfor oppfordrer jeg deg til 
å bli med, sier Ottersen.
Brannsjef Jan Tore Karlsen i Gjøvik 
kommune er også svært positiv til dette.
– Menneskeskapte og klimaskapte 
kriser kan gi oss utfordringer våre 
innsatsstyrker ikke kan takle alene. Blir 
hendelsen stor nok, eller varer lenge, 
trenger vi kvalifisert innsats fra frivillige 
på mange områder, sier Karlsen.

Oppfordringen kommer fra Nina Haupberg Sand i Redalen Røde Kors. 
De ønsker at bygdefolket skal trå til dersom krisen skulle oppstå.TEKST TORVILD SVEEN

FOTO RØDE KORS 

Nå er det nye prosjektet med oppstart av 
beredskapsvakt i Gjøvik Kommune klart.
Prosjektet gjennomføres lokalt av Redalen 
Røde Kors og Gjøvik Røde Kors med Op-
pland Røde Kors og Norges Røde Kors som 
samarbeidspartnere. Vi har mange viktige 
områder i våre fine bygder, Biristrand, Biri, 
Øverbygda, Udalsroa og Klomsteinroa, 
Redalen og Snertingdalen. Redalen Røde 
Kors håper at så mange som mulig fra alle 
grender vil delta. 

Budskapet med beredskapsvakt er:
• Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i 
området der du bor, kan Røde Kors kontakte 
deg for å spørre om du kan hjelpe?

• Et klokt hode, et varmt hjerte og flittige 
hender er alt du trenger for å være med i 
Røde Kors Beredskapsvakt. Vi har ingen å 
miste i bygdene våre – kan du bidra om det 
skjer ulykker, katastrofer eller kriser i ditt 
nærområde? Alle kan bidra med noe uansett 
alder eller kjønn.

Prosjektet har en brosjyre som gir deg mye 
informasjon om hva beredskapsvakt er.

Denne kan du også få tilsendt eller laste ned 
ved å besøke websiden: 
www.rodekors.no/beredskapsvakt

Brosjyren kommer også ut i papirformat til 
alle hustander i Gjøvik kommune i uke 37. 

Redalen Røde Kors håper mange ser nytten 
av hvor viktig dette er. I Norge har vi svært 
lang tradisjon for å hjelpe hverandre når 
vi opplever en krise. RKBV gir deg, som 
innbygger, medmenneske og frivillig, en mu-
lighet for å hjelpe, når den store alarmen går. 

Ikke nøl med å melde deg inn, det er helt 
sikkert oppgaver som passer for deg. RKBV 
er åpen for alle over 18 år, og vi håper at 
DU og en stor andel av befolkningen i ditt 
område blir med. Hvis dette er noe for deg, 
ta kontakt.

REDALEN RØDE KORS
Nina Sand Haupberg
Lokalforeningsleder
61181271 / 976 65100
Pb 41
2832 Biri
post@haupberg.no
www.redcross.no/redalen

Informasjonsbrosjyre om RKBV:
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Gym og turn-
gruppa i Biri

Vi har startet opp igjen med treninger 
på Skrinnhagen skole i gymsalen.
Vi er mellom 20 og 30 aktive, samt 
7 trenere fordelt på tre partier.

Treningstidene våre er tirsdager:
5.-10. klasse kl 18.00 - 19.30 /  
Vivi Hansen og Camilla Hegge

Torsdager:
3 - 5 år kl 17.00 - 17.45 / 
Ine Bolsveen, Sigrid Strand og 
Silje Marie Borgan Lund
1. - 4. klasse 18.00 - 19.00 / Karianne 
Trettsveen og Synne Kyrdalen Helleby
5. - 10. klasse 19.00 - 20.00 / 
Vivi Hansen og Camilla Hegge

Møt opp til en artig trening!

I sommer deltok vi både på Biridagen 
og barnekretsturnstevnet i løpet av 
samme helg. Lørdag 2. juni tilbrakte 
vi i Biri der det var mulighet for å prøve 
sine ferdigheter på matter, vi hadde 
også en stand med gjettekonkurranse.

Søndag 3. juni deltok vi på barnekrets-
turnstevnet på Dokka, og her var det 
defilering, medaljeutdeling og oppvis-
ninger – så vi hadde en kjempefin dag.

I 2013 arrangeres turnstevnet på Gran – 
så dette turnåret skal vi øve på mange 
sprell til vi skal dit.

CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO 
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4,75%
Rente på boligsparing for 

ungdom skal være 

HØY

Ring oss på 61 14 12 00 
eller se: totenbanken.no

3,40%
Rente på boliglån for 
ungdom skal være 

LAV
Effektiv rente 3,50 % for lån kr 2 mill med nedbetaling over 25 år 

og etableringsomkostninger kr 2.000,-, totalt kr 2.986.107,-

Ring oss på 61 14 12 00 
eller se: totenbanken.no
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Utmarksleiren tar form i Øverbygda

Etableringen av utmarksleiren ble 
som kjent tildelt penger fra Barne-, 
familie- og likestillingsdepartementet 
med 200.000 kroner. Disse midlene 
@har ført til at nå har korpset bestilt 
gapahuker og mye annet til leiren.

Alt i ett
– Redalen Røde Kors vil med utmarks-
leiren i Øverbygda lage en base for all 
vår drift av barne- og ungdomsavdelin-
gene. Denne leiren skal fungere som 
vårt medlemslokale og være utgangs-
punktet for alle aktiviteter – året rundt. 
Vi skal lage lavvoleir, teltplass, grillhytte, 
gapahuker samt kokke- og matplass 
ute, forteller Nina Sand Haupberg, leder 
av Røde Kors Hjelpekorps.
Bakgrunnen for etableringen av leiren 
er som følger; mer stillesittende barn 
og ungdom i samfunnet, mer vold og 
rus – også på bygdene.
– Vi ønsker inderlig å kunne gi barn 
og unge gode holdninger og sunne 

interesser for å kunne styrke deres 
videre liv med de utfordringer og 
fristelser det bringer. Vårt mål er å få 
barn og unge bort fra PC, dataspill 
eller slenge på gata. Vi vil ha de ut i 
flott norsk natur med fysisk aktivitet av 
kroppen og trygge gode aktiviteter med 
mye voksen kontakt, sier Sand Haup-
berg som har med seg 40 voksne ledere 
for gruppene.

Øvelser og aktiviteter
Hjelpekorpset vil også bruke leiren til 
øvelser, trening og friluftsaktiviteter ved 
behov.
– Vi har som visjon at vi i Redalen Røde 
Kors skal være et populært lavterskel-
tilbud for barn og unge i alderen 6 -12 
år i Bark, 13 – 16 år i Røff og 13 – 30 
år i Røde Kors Ungdom. Alt skal være 
gratis. Tilbudet skal være inkluderende 
og åpent for alle, sier Haupberg Sand, 
som sier de legger vekt på at aktiv-
itetene skal være spennende, lærerike 

og morsomme. Utmarksleiren skal 
være basen, der fysisk aktivitet og 
bevegelse av kroppen skal stå i fokus.
– Dette tiltaket er unikt og nyskap-
ende da vi ikke kjenner til noen andre 
foreninger som i denne målestokk ønsk-
er å benytte natur og friluftsliv til barne- 
og ungdomsaktivitet, sier lederen, som 
sjøl kommer fra Biri Øverbygd.

Klare mål
Redalen Røde Kors har satt seg klare 
mål for tilbudet sitt som skal gi barn og 
ungdom gode naturopplevelser, og lære 
dem trygg ferdsel i naturen. 
a) Skape entusiasme for ferdsel i na-
turen. 
b) Bedre barns og ungdoms psykiske 
og fysiske form. 
c) Forebygge ulykker ved å gi barn og 
ungdom økt kompetanse om sikker 
ferdsel i naturen. 
d) Gi barn og ungdom kompetanse om 
kameratredning og hjelpe hverandre.

e) Skape gode bånd på tvers av alder 
ved at barn og voksne får fine natur-
opplevelser sammen. 
f) Lære barn og ungdom å bli selv-
stendige og ta ansvar. 
g) Lære barn og ungdom å vise hensyn 
og respektere andre, i tråd med Røde 
Kors-prinsippene. 
h) Kunnskap og praktiske ferdigheter 
i førstehjelp
i ) Lære samarbeid og være med-
menneske, etikk i hverdagen

– Den videre driften av anlegget og 
aktivitetene skal foregå på dugnad. 
Utgiftene vil dekkes av innsamlede 
midler av diverse aktivitet som sani-
tetsvakter, bøsseinnsamling, dugnader 
med mer. Derfor ber vi også om Biri-
innbyggernes støtte til dette, avslutter 
Haupberg Sand.

Redalen Røde Kors er godt i gang med etableringen av utmarksleiren 
ved Dalsbrua i Biri Øverbygd.TORVILD SVEEN

TEKST OG FOTO 
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Førstkommende søndag, 9.september, 
er høstens store konsertbegivenhet i 
Biri kirke. Da kommer Solveig Slettahjell 
sammen med pianisten Morten Qvenild. 

Solveig Slettahjell er en av våre 
fremste og mest anerkjente sangere 
og har gjennom ti år som plateartist 
satt tydelige spor hos både publikum 
over hele verden.

Konserten i Biri kirke begynner kl.19.00.
 
Det selges billetter ved inngangen, men 
det er også mulig å forhåndsbestille 
torsdag og fredag på tlf. 611 46 480 
kl.09.00-14.00. Bestilte billetter må 
hentes ved inngangen senest kl.18.30.

Denne konserten er et samarbeid mel-
lom kammermusikkforeningen RESO-
NANS på Gjøvik og Biri menighetsråd.

BIRI MENIGHETSRÅD 
TEKST OG FOTO

En av Norges fremste og mest 
anerkjente sangere kommer til Biri.

Konsert med Solveig 
Slettahjell i Biri kirke

SOLVEIG SLETTAHJELL

På Skogbrukets kursinstitutt har de ut-
viklet undervisningsprogrammet «Lære 
med skogen» under ledelse av Bjørn 
Helge Bjørnstad. De har nå, i samarbeid 
med LEAF International (Learning about 
Forest), invitert alle norske skoler til å 
plante trær for fred og en bærekraftig 
fremtid.

Fredsdagen
21. september 2012 er ikke en tilfeldig 
valgt dato. Det er nemlig verdens freds-
dag, og plantingen av et tre er en global 
aksjon der skoler i mer enn 150 land vil 
delta med treplantning. – Treplanting 
symboliserer håp og videreføring av liv. 
Kampanjen skal øke oppmerksomheten 
rundt klimaforandring og variasjonene i 
økosystemet på jorda. Trærne kan ses 
på som jordens lunger, og ved å øke 
antallet vil vi hjelpe hele verden, er bud-

skapet fra «Lære med skogen».
Treet er et symbol på så mangt. For 
det første, det minner oss om naturen 
og betydningen av miljøvern. Dernest, 
symboliserer det samarbeidet mellom 
skoler rundt om i verden. – Vi støtter 
kulturelt mangfold og toleranse. Som 
det er en internasjonal dag for fred vi 
markere disse trærne som fred trær. Vi 
håper å vokse sammen med våre trær 
i fremtiden og for fremtiden. Fred er 
grønn, opplyses det fra organisasjonen.
De første trærne blir plantet midt på 
dagen i Oceania. Etter hvert som sola 
følger jorden rundt, vil nye trær bli 
plantet i Asia, Europa og Afrika. Til slutt 
vil kjeden av trær nå Amerika, og når 
Jorden slår inn på sin akse igjen, vil 
flere hundre tusen nye trær ha funnet 
sine hjem.

Plant et tre for framtida!
21. september oppfordres alle norske skoler til å plante et tre for fred og en bærekraftig framtid.

STORT 
JULE/BRUKTMARKED

Strandheim, Biristrand
søndag 25. november kl. 12.00-18.00

Stand selges til både for private,
lag og foreninger og profesjonelle!

Kr. 300,- pr. bord, Strandheim holder bord

Meld deg på nå!
Hanne Velure Østby, tlf 992 56 829

STORT 
JULE/BRUKTMARKED

Strandheim, Biristrand
søndag 25. november kl. 12.00-18.00

Stand selges til både for private,
lag og foreninger og profesjonelle!

Kr. 300,- pr. bord, Strandheim holder bord

Meld deg på nå!
Hanne Velure Østby, tlf 992 56 829
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Fotballskolen på Biri 2012
FOTO KARSTEN LANDGRAFF
TEKST TORFINN AUSTAD 

Det var i år 70 deltakere på fotball-
skolen, noe som er ca. 20 under det 
normale. Skolen går over tre dager, 
og starter som regel onsdag etter 
skoleslutt i juni.

Vi var svært heldige med været i år, noe 
vi som oftest er. Dette tilbudet er etter 
hva vi erfarer noe barna setter pris på. 

Vi var i tvil om vi skulle greie å skaffe 
nok instruktører i år, og var på nippet 
til å avlyse fotballskolen. Imidlertid 
kom det så mange ønsker om at 
vi skulle fortsette at vi i grunnen ikke 
hadde noe valg.
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Fotballskolen på Biri 2012

Fotballskolen hos oss har i de fleste år 
vært konsentrert rundt minimerket og 
teknikkmerket, med trening på øvelser 
dette medfører. Mange av deltakerne 
har også avlagt prøvene.

Det var 15 ledere på årets skole. Av mat 
gikk det med 30 brød, 8 esker margarin, 
9 pakker servelat og 14 pakker salami, 
samt syltetøy og 5 kilo ost. Drikke ble 
gitt av Tine.

Tine delte også ut bager og T-skjorter 
til alle deltakerne.

Vi vil se på opplegget for fotballskolen 
og muligens komme med en del 
endringer til neste år.
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Statens Vegvesen møtte mannsterke 
opp og presenterte sin rapport som nå 
er ute til høring. Det var også represen-
tanter tilstede fra både lokale politikere 
og teknisk personell fra Gjøvik kom-
mune. I strandingenes ånd ble det 
en del diskusjon rundt de forskjellige 
alternativene som vegvesenet presen-
terte. Fra salen kom det både gode 
innlegg og en del innlegg og uttalelser 
man kunne klart seg uten. Det viser seg 
at strandingene har delte meninger om 
både fartsdumper, avkjøringer og gang- 
og sykkelsti. Noen var til dels aggres-
sive mot vegvesenets folk, forunderlig 
nok også politikere fra både SV og FrP 

som burde vite bedre enn å anklage 
vegvesenet for å bruke lite penger så 
lenge de vet at det er nettopp politik-
erne som bevilger disse midlene.

Men det roet seg etter hvert og strand-
ingene fikk en grei gjennomgang av 
hvilken alternativer vegvesenet ville gå 
for. Her lå det i kortene at noe sær-
lig lengre gang- og sykkelsti enn til 
Åsroveien ville det ikke bli, ny avkjøring 
mot E-6 kommer ikke på tale før 
firefeltsveien blir en realitet og farts-
dumper ser de gjerne at det blir. Det 
vil også være snakk om 6-7000 biler i 
døgnet ekstra på de tidspunktene om-

kjøring vil foregå en eller annen gang i 
løpet av 2013-2014. Noe mer tidsspesi-
fikke kunne vegvesenet ikke være.

Så langt fartsdumper gjelder viste det 
seg å være sterk motstand mot disse, 
det ble hevdet at med den traktor- og 
hengertrafikken det var på bygdeveien 
ville det bli håpløst med fartsdumper. 
Likeså var det delte meninger om ny 
avkjørsel midt i bygda kontra gang- og 
sykkelsti. Her var vegvesenet krys-
tallklare i sin mening, de ville heller 
bruke penger på gang- og sykkelsti enn 
ny avkjørsel som var kostnadsberegnet 
til oppimot 40 millioner. Det viste seg at 

f. eks grunneierforeningen i et tidligere 
møte med vegvesenet hadde gått imot 
avkjørsel, mens andre hevdet sterkt at 
det var den aller beste løsningen for 
bygdas framtid.

Statens vegvesen viste seg noe over-
raskende å være svært interessert i å 
høre hva bygdefolket mente, og anbe-
falte at en trafikksikkerhetsgruppe ble 
nedsatt som kunne samarbeide med 
vegvesenet om de problemstillingene 
som dukket opp på møtet. Og det skal 
strandingene ha, de snur seg fort, en 
sådan gruppe er nemlig allerede i full 
gang.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

For noen uker siden ble det holdt 
folkemøte på Biristrand. Denne gangen 
var det ikke skolenedleggelse som 
var tema, men trafikksikkerheten på 
bygdevegen i forbindelse med at den 
vil bli omkjøringsveg når midtrekkverk 
skal bygges på E-6 og på sikt når 
firefeltsveien skal bygges.

FOLKEMØTE: 
Representanter fra både Statens Vegvesen og Gjøvik kommune var til stede under 
folkemøtet på Biristrand i august. En fullsatt skolesal fikk høre deres planer og 
vurderinger for trafikksituasjonen på Biristrand spesielt. Et møte som avstedkom 
en Trafikksikkerhetsgruppe på Biristrand hvor blant annet Ingvild Kleven og Iben 
Kardel (sittende foran) er med.

Trafikksikkerhet på Biristrand

Likevel, organisert eller ikke, Trafikksik-
kerhetsgruppen har allerede hatt første 
befaring på Biristrand sammen med 
Statens Vegvesen samt Samferdsels-
avdelingen i Oppland fylkeskommune. 
– Med meg i gruppen er Iben Kardel, 
Anne Mette Amble, Jan Erik Nyhus, 
Thor Fritzen, Inge Botten og Tom 
Fredriksen, forteller Ingvild Kleven.  
Gruppen tok raskt kontakt med fylke 
og vegvesen og fikk de med på en tur 
rundt Biristrand hvor problemområder 
ble påvist. - Vi fikk en fruktbar diskusjon 
hvor vi la fram våre forslag og meninger 
hvordan ting kan løses, forteller Kleven. 
- Både fylke og vegvesen var klare på at 
de forsto våre standpunkter og vår vilje 
til å løse ting for bygdas beste.

Samarbeidsvillige
Kleven og Trafikksikkerhetsgruppen har 
blant annet foreslått en forlengelse av 

gang- og sykkelstien lenger enn veg-
vesen og fylke ønsker. – Vi vil ha gang- 
og sykkelstien gjennom Hellerudssvin-
gen, sier Kleven, så den ender rett 
nordenfor svingen. Vi fikk en forståelse 
av at det var en løsning de kunne være 
med på. Videre ønsket gruppen å sikre 
veien rundt skolen bedre, med blant 
annet bedre skilting, bedre lys rundt 
disse og en merket fotgjengerover-
gang. – Ikke store kostnader noe av det, 
det er jo i første rekke fylket som må 
betale dette, mener Kleven, - og vi fikk 
mer eller mindre aksept for dette. – Og 
nedsatt fart så klart. At det blir et par 
fartsdumper i forbindelse med skolen 
og skoleveien mener Kleven bygda må 
leve med. – Der var også vegvesenet 
klare i sine meninger., sier hun, - og 
det kan nok også være mulig at de vil 
sette opp temporære dumper akkurat 
i omkjøringsperiodene andre steder 

langs bygdeveien. – Så ba vi pent om at 
salting av veien måtte unngås.

Autovern
Statens Vegvesen har også planlagt å 
bygge autovern langs hele strekningen 
Biri - Vingrom. Dette har Trafikksikker-
hetsgruppen gått imot, de mener at det 
vil gjøre veien trangere og farligere for 
både myke og harde trafikanter. – Men 
at det på visse punkter kan bli satt 
opp et autovern må vi kanskje også 
leve med, sier Kleven. Hun mener at 
Trafikksikkerhetsgruppen hadde en god 
dialog med Statens vegvesen og at de 
fikk gjennomslag for sine løsninger. – Vi 
fikk også en forståelse for at fylket er 
positive til å bevilge ekstra midler, det er 
jo en fylkesvei (Fylkesvei 330) vi snakker 
om, sier Kleven som også har hatt med 
seg Nettbuss på befaring for å se på 
hvordan bussene best kan te seg i for-

hold til buss-stopper osv. – Det er viktig 
å høre deres mening og synspunkter 
om skoletrafikken også. 

Høringsfrist
Når så forskjellige grupperinger på Biri 
og Biristrand leverer sine høringsut-
talelser, høringsfristen går ut i disse 
dager, så vil Statens Vegvesen ut fra 
disse komme med sine vurderinger og 
forslag. Disse går så videre til Gjøvik 
kommune hvor det er kommunestyret 
som behandler og bestemmer hva som 
blir løsningen. – De er nøkkelen i dette 
her, det de som sitter med makt og 
myndighet til å få en rask og smidig 
løsning for trafikksituasjonen her på 
Biristrand og i Biri, hevder Ingvild 
Kleven til slutt og spiller dermed ball og 
ansvar over på våre lokale politikere.

Trafikksikkerhetsgruppa på Biristrand er allerede i gang. Sentral i gruppen er blant annet Ingvild Kleven, som hevder 
at hun kun er talsperson inntil de har organisert seg skikkelig som en gruppe under det som kalles «Biristrands Framtid»

– Har hatt befaring
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LAVE PRISER ALLTID
Vi har felles telefonnummer:

611 85 362
Begge tannlegene utfører også den offentlige 

tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

TANNLEGENE I BIRI

Vi tar nå også inn nye pasienter.

TANNLEGE
ANNE 
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI

SÆTERBAKKEN

Medlemskap i Biri Idrettslag
Til alle medlemmer og de som ønsker 
medlemskap i Biri IL: 

Vi har byttet medlemsregister. 
Fakturaen for medlemskontingenten 
skal nå være sendt ut til alle, enten som 
e-post eller brev. Fakturaen kommer 
fra KX Products AS, som er vår nye 
samarbeidspartner på hjemmeside 
og medlemsregister. Hvis du ikke har 
mottatt innbetalingsgiro, så vil vi være 

takknemlig hvis du fyller ut vedlagte 
registreringsskjema, og returnerer 
det til Tormod Fjærestad på  
tormodfj@frisurf.no, eventuelt send 
en mail til Tormod eller Magnar Linnerud 
(ml@stadion.no) for å få tilsendt 
registreringsskjema. 

Medlemskapssatser (se boks til høyre)
Merk: familiemedlemskap gjelder to 
foresatte + alle i husstanden som er 

19 år eller yngre. Barn: gjelder til og 
med det året medlemmet fyller 19 år.

Med vennlig hilsen
Biri I.L.
Magnar Linnerud
Leder
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4,75%
Rente på boligsparing for 

ungdom skal være 

HØY

Ring oss på 61 14 12 00 
eller se: totenbanken.no

3,40%
Rente på boliglån for 
ungdom skal være 

LAV
Effektiv rente 3,50 % for lån kr 2 mill med nedbetaling over 25 år 

og etableringsomkostninger kr 2.000,-, totalt kr 2.986.107,-

Ring oss på 61 14 12 00 
eller se: totenbanken.no

Det er Lions-klubbene i Gjøvik og Biri 
som eier Strandenga, mens driften av 
stedet nå ivaretas av Lions Strandenga 
Driftsselskap BA (som er et driftssel-
skap eiet av Lions Club Biri, men med 
deltagelse fra flere andre Lions-klubber. 

Denne sommeren, i likhet med tidlig-
ere, er Strandenga brukt av mange 
leietagere, noen er kjent på stedet fra 
tidligere, men det er kommet til nye 
brukere gjennom «rykter og anbefalin-
ger». 22. juli hadde vi besøk av årets 
internasjonale ungdomsleir. Dette er 
ca 25 ungdommer fra hele verden som 
deltok på Lions Internasjonale leir på 
Vea/Ringsaker. 

Mange skoler, organisasjoner og 
spesielt offentlige etater som er knyttet 
til ungdomsaktiviteter i forskjellig grad 
i Hedmark og Oppland, har også 
benyttet stedet til  arrangementer. 

Oppland Fylke har hatt sin årlige Film-
skole – tre ukesamlinger for ungdom fra 
Oppland, med innføring i og praktisk 
opplæring i foto og film.

Driften av Strandenga har til tider 
vært en økonomisk utfordring for de 
to Lions-klubbene som eier stedet, 
men noen har tro på Strandenga. 
Hedemarken Sparebank har i år gitt 
kr. 200.000, for å gjøre stedet mer 
anvendelig, spesielt for nye dusjer/
sanitæranlegg. Og dette åpner for 
mange nye muligheter. Lions plan 
er at Strandenga skal utvikles som 
et attraktivt sted for Lions aktiviteter, 
og til aktivitetene som er knyttet 
til nærmiljøet. 

Strandenga skal benyttes til ungdoms- 
og leirsted og andre arrangement, 
og skal være et treffsted for barn og 
ungdom uavhengig av kultur, språk, 

nasjonalitet eller religion. 

Stedet har naturlige fortrinn ved sin be-
liggenhet ved å dra nytte av naturen på 
land og til vanns og samtidig oppleve 
smakebiter av den kulturen stedet en 
gang har vært en del av.

Vi har nå inngått, eller er i ferd med 
å inngå avtaler med over 30 lokale 
aktører i Biri og Mjøsområdet, som 
skal delta med lokale aktiviteter under 
leirarrangementene.

I starten kan stedet på sommertid, 
ta inntil 25 overnattingsgjester. Vårt 
mål er at Lions Strandenga skal bli et 
nasjonalt aktivitetssenter, med faste 
årlige arrangement spesielt for ungdom 
med forskjellige former for funksjons-
hemminger. Når det ikke pågår slike 
arrangementer, er stedet tilgjengelig for 
private/offentlige arrangementer. 

I løpet av våren og sommeren har vi 
ryddet og «frisket opp» stedet. Busker 
og kratt er ryddet bort, det er utført 
vedlikeholdsoppgaver, og nå blir taket 
på «Låven» skiftet. Vi forbereder også 
bygging av et offentlig bade-toalett/
dusj-anlegg. Det samme gjelder rydding 
og opprustning av det store friarealet 
nord for Strandenga-husene. Toalett/
dusj-anlegget etableres etter avtale 
med Biristrand Vel, og i samarbeid 
med Gjøvik Kommune/Tippemidler. 

Området skal være tilgjengelig for lokal-
miljøet. Legg gjerne turen til Biristrand 
og Strandenga og se hvor fantastisk 
flott dette strandområdet er. Og vil du 
være med å bidra, enten det gjelder 
«milde gaver» eller dugnadsinnsats, er 
du velkommen!

HARALD EIKREM TUSVIK 
TEKST OG FOTO 

For Biringer er Lions Strandenga stort sett et kjent begrep, 
med sine gamle bygninger, brygge og strandlinje.

Lions Strandenga – 
en perle ved Mjøsa
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Han hadde et stort utvalg å ta av, Tor 
Hadrian, da han først var i studio spilte 
han inn nok låter til å fylle et et helt 
album. Men for å skape et helhetlig 
bilde av førsteutgivelsen og til dels på 
grunn av økonomien, ble det en EP med 
fire spor.
- Jeg valgte ut de med balladepreg, sier 
han, - på den måten føler jeg at jeg fikk 
en samling låter som står godt sammen. 
Dessuten føler jeg at det er riktigere å 
ha et EP med få, utvalgte låter med meg 
når jeg skal promotere meg selv mot 
plateselskaper og konsertarrangører.

Promoterer seg selv
For Tor Hadrian Løvstad legger ikke 
skjul på at han sikter høyere enn kun 

denne utgivelsen. En platekontrakt er 
drømmen, og da mener han at han 
allerede har et godt utvalg låtmateriale 
å ta av. Nå begynner hans jobb med å 
prøve og få både innpass hos kon-
sertarrangører og ikke minst platesel-
skaper. – Så håper jeg å få spilletid på 
radio, sier han håpefullt, - det er de 
lokale radiostasjonene jeg tenker på, 
NRK Hedmark og Oppland, Radio Exact 
og Radio Metro.
All promoteringen skal han gjøre selv, 
akkurat som han selv har stått for all in-
strumentering på platen. – Gitarer, piano 
og synther har jeg selv traktert, foruten 
å skrive melodier og tekster, forteller 
han. – Og sjangeren er rolige ballader 
med et pop-aktig preg.

Vil ha musikken ut
Platen er spilt inn hos Lognseth Lyd 
ved NRK Oppland sitt kontor på 
Lillehammer og kopiert hos Din Lyd 
i Tønsberg.
- Kostnadene kan jeg leve med og det 
er ikke så farlig om jeg tjener inn igjen 
dette, det viktigste er å få musikken min 
ut, og at folk vil høre og like musikken 
min, hevder Løvstad. Platen selges 
allerede hos Retro Musikk på Lilleham-
mer, nå står Platekompaniet og Innova 
Musikk på besøkslisten min. I butikk vil 
platen koste 100 kroner, reklamerer han.

Solokarriere
Etter å ha prøvd seg både med band 
og solo har Løvstad endt med solo-

prosjektet. - Det er lettere å håndtere og 
promotere, mener han, - det er veldig 
morsomt å spille i band, men jeg trives 
nok best som soloartist og Tor Hadrian 
Løvstad vil jeg alltid være i stedet for 
et band som ofte kan skifte både navn 
eller besetning. Litt enklere å bygge 
merkevaren på en måte. 

Men å satse hundre prosent på en 
artistkarriere gjør ikke Tor Hadrian 
Løvstad, - jeg tar en utdannelse ved 
siden av, innrømmer han. – Jeg tar 
Internasjonale studier med historie ved 
Høgskolen i Lillehammer. Utdannelse 
er viktig, avslutter Biristrands ferskeste 
platedebutant.

TORE FEIRING 
TEKST OG FOTO 

Han samlet sammen nesten 40.000 kroner for å oppfylle en drøm, å gi ut egen plate. Nå er 
Tor Hadrian Løvstad klar for den store verden.

KLAR FOR VERDEN: 
Tor Hadrian Løvstad fra Biristrand.

Platedebutant fra Biristrand
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- Antageligvis har den våte sommeren 
hatt sitt å si, forteller dugnadsansvarlig 
Per Kristian Tranberg, for vannet sto 
høyt under det gamle murgulvet i kjeller-
en viste det seg. Ikke ble vi kvitt det 
heller. Så nå har vi drenert på nytt 
rundt huset, en stor jobb ble det og 
en del ekstra dugnadstimer og kostnad-
er. Men nå er vannet borte og grunnar-
beidet i kjelleren unnagjort. – Nå blir det 
flotte toaletter og større, mer moderne 
fasiliteter for den som må på do, smiler 
karene, - det bare å glede seg til å gå 

på fest her. Toalettanlegget er også lagt 
til rette for den barnehagen alle håper 
skal komme til bygda, med stellerom og 
det som trengs for den type aktivitet.

Det meste på dugnad
Når dette leses er det meste ferdig, 
denne uka har rørleggere og elektrikere 
vært på plass og gjort sitt, og en 
større dugnadsgjeng har rundvasket 
samfunnshuset. Det hele har kostet 
mellom 150 – 200.000 kroner. Penger 
som har blitt samlet inn. – Biristrand 

Sanitetsforening har gitt en ikke ube-
tydelig pengegave også i år, forteller 
leder av Strandheim Samfunnshus AL, 
Børre Feiring. 
- Etter at kjelleren og toalettanlegget nå 
er ferdig er man klar til å ta fatt på selve 
storstuen og kjøkkenet. – Men det blir 
nok ikke på denne siden av jul, tror Feir-
ing som benytter anledningen til å takke 
Biristrand Sanitetsforening. – Ikke bare 
har de gitt oss en stor sum penger, de 
sørger for at vi får godt med god mat og 
godt med drikke når vi driver på her. 

Farsdagspub og julemesse
Feiring er godt fornøyd med at de nå er 
ferdig. Allerede neste uke skal Strand-
heim huse et bryllup, ellers det planlagt 
flere aktiviteter utover høsten. I slutten 
av oktober er det en bluesfest på gang, 
det blir også i år farsdagspub lørdag 
10. november samt at det er planlagt en 
brukt/julemesse søndag 25. november.  

– Vil du bruke Strandheim til fest eller 
annen sammenkomst, ring meg gjerne 
på tlf. 97 65 32 97, oppfordrer Feiring.

TORE FEIRING 
TEKST OG FOTO 

BIRISTRAND: I sommer startet renoveringen av Strandheim som en fortsettelse på fjorårets 
utvendige oppussing. Kjeller og toalettanlegg skulle moderniseres i det ærverdige samfunn-
shuset. Det ble ikke problemfritt.

Strandheim snart renovert

DUGNADSGJENG: 
Disse har brukt en mengde timer på 
Strandheim, samfunnshuset på Biristrand. 
Fra venstre Jóhann Björn Elíasson, Knut 
Ødegård, Børre Feiring, Asmund Hellerud, 
Olav Velure, Arne Karlstad, Inge Steinstad og 
Per Kristian Tranberg. Lille Magnus Amundsen 
Tranberg vil gjerne spandere is på karene.
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Støtt samfunnshuset på Biristrand i år også!
Ditt bidrag går til nytt sanitæranlegg 

og oppussing av underetasjen på Strandheim. 

DITT BIDRAG  settes inn på konto

2000 20 47684
GJERNE snarest! På forhånd tusen takK!

Har du ikke mulighet til å betale over nett? Lever ditt bidrag i STRANDHEIMS 
postkasse hos Coop Marked på Biristrand!

I      STRANDHEIMHilsen 
Innsamligs-
komiteen

Det nytter ikke 
å ha penger på bok, 

dersom Golfstrømmen
endrer retning. Gi heller til

Strandheim!
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Oppover fra Biri går det en bomveg 
som koster 40 kroner. Den leder til 
Dempa og den leder videre minst 2,7 
kilometer til. Der oppe er Fløytbrua. 
Bekken som heter Fløyten kommer fra 
myrene ovenfor. Her oppe skal være 
fine loner for ørretfiske. Loner som går 
helt inn mot grensen for Lillehammer 
kommune, i Fåberg vestfjell. Her går 
kommunegrensa litt øst for «Torpeve-
gen». Disse lonene rommer kulturhis-
torie. Jeg har snakket med innfødte 
biringer på over 80 år og andre på rundt 
60. Hinter jeg frempå om fiskesteder, så 
nevner flere av dem Fløyten.

Langtur med moped
Sannsynligvis var Fløyten et Mekka. 
Et paradis for ungdom med moped 
og mopedlappen. Hit kunne de dra 
på langtur når de var lei av å kjøre 
gardimellom nede i sentrum. Tenker 
vi oss 40 – 50 år tilbake så hadde nok 
ungguttene Tempo-mopeder eller Java, 
eller kanskje Husqvarna. Dette er den 
generasjonen som nå er anstendige 
bestefedre. Den gang hadde de kanskje 
med seg sin egen lille slukstang med 
lukket snelle og brukte Andersdupp 
og mark. Eller de hadde lånt en tre-
delt- eller firedelt bambusstang med 
korkdupp og mark. Skjønt det siste 
var vel på vei ut i 1960. Kvelds- eller 
helgetur til Fløyten kan ha vært første 
egne reise ut i verden. Kanskje fikk de 
fisk også? Nåja, jeg var blitt nysgjerrig 
og tok en snartur sent en ettermiddag. 

Vel fremme ved Fløytbrua tok jeg vegen 
nedover. Hvis det er fisk oppe i lonene, 
så er det vel rart om ikke noen av de 
større fiskene tenker seg ut i verden (og 
dermed nedover elva) – akkurat som 
mopedistene dro ut i verden med å dra 
oppover til Fløyten. Det så lovende ut 
fra brua, tendenser til småhøler. Det var 
ren idyll, kveldssol, et og annet insekt 
og plass til fisk i bekken. I det fjerne fra 
Dempa hørte jeg dempede kubjeller. 
Og som vanlig forsøkte jeg først å fiske 
med tørre fluer . En og annen småfisk 
slo etter dem, men klarte ikke å bite 
over. Standard små ørretfluer – og de 
var for store for fiskene! Da  var de nok 
bare så vidt hakket over sardin i stør-
relse, så jeg kunne trekke nedover til en 
større høl. 

Da kom et sus i skogen
Stadig var det flere fine småplasser. 
Men så hørte jeg etter hvert et sus, et 
sus som ikke kom fra trærne. – Det må 
være en foss her. Fortalte ikke disse 
gamlekarene om en eller annen foss? – 
Joda, de gjorde det. Etter hvert forsvant 
liksom hele bekken i lufta. Ovenfra så 
jeg rett i tretopper femti meter unna. Og 
fosseduren var nå tydelig. NÅ var tiden 
inne til å gjøre en omgående bevegelse 
og komme bedre frempå fra siden. 
Og se, bekken videt seg ut og kastet 
seg utfor en kant i seks – syv meters 
bredde. Niagara? Viktoriafallene? 
Mardøla? Fra kanten virket det langt 
ned. Veldig langt. Er dette Biris høyeste 

fossefall? Erfaringen med kartverkene 
som ligger på internett er dårlige når 
det gjelder eksakt høyde på fosser. 
Her må måles! Men hvordan? Jeg var 
alene. Meterstokk hadde jeg ikke tatt 
med på denne fisketuren heller. Jeg vet 
min egen lengde og lengda på fiske-
stanga. Skulle jeg klatre ned og måle 
med fiskestanga; kanskje fikk jeg fem 
og en halv fiskestanglengde? Men, nei. 
Det var bratt, rett og slett på grensen til 
overheng. Og det var glatt. Det var jo 
vann i fossen. Og dermed vått fjell og 
våte planter. Skulle jeg sette på en sluk 
kanskje – og så bite av snøret av slik at 
jeg fikk eksakt mål? Nei søren, da ville 
jo snøret gå i elva og jeg måtte klatre 
ned og hente det. Har jeg teip? Så kan 
jeg teipe på snøret og finne målestedet 
eksakt igjen? Nei, jeg hadde ikke med 
teip heller. Kan jeg slå knute på snøret? 
Ja, men dette med knuter på snører 
er ikke så lurt i tilfelle det – av alle ting 
– skulle komme på en storfisk en dag. 
Spør på medlemsmøte i Biri jeger og 
fisk om slikt.

Så; sesam sesam
Aha, ser man det ja. Plutselig slo lyset 
ned. Jeg trenger jo ikke å sveive inn 
snøret på snella. Jeg er jo ferdig med å 
fiske for dagen og skal gå opp til Dem-
pavegen og kjøre hjem. Da kan jeg jo 
bare dra inn snøret og måle lengden på 
det hjemme! Fantastisk. At jeg ikke ten-
kte på det med en gang. At jeg måtte 
gjennom flere andre håpløse alternativ 

først. Men, nå, hellandussen. Sesam 
sesam. Hvor smart går det an å bli?

Altså, når du kommer til en slik ukjent 
foss og du ønsker å måle høyden; 
1. fest en liten men halvråtten pinne til 
sluken eller flua.
2. hold fiskestangen ut over fossen og 
fir ned pinnen i fossen.
3. fortsett til du ikke kjenner vekta av 
pinnen lenger og du ser at snøret er 
slakt.
4. da er pinnen nede i vannet under 
fossen.
5. dra så opp hele snøret uten å sveive 
på snella.
6. samle alt snøre og pinne i en hånd 
og ta med deg til bilen uten å sveive på 
snella.
7. vel hjemme greier du ut snøret på 
gårdsplassen og måler det opp med 
målebånd.
8. hvis du holdt stanga rett ut for der 
vannet forsvant over kanten, så har du 
nå et ganske nøyaktig mål på fossens 
høyde.

Jeg fikk et resultat: Etter at snøret ble 
greidd ut og målebåndet tatt i bruk. 
Det frie fallet i Grindfallet – som denne 
fossen viste seg å hete - er 9,3 meter 
høyt. Legger vi til et «trappetrinn» like 
ovenfor selve fallet så kommer vi til 
10,5 meter. Det visste du ikke!

Kan grensen være nådd? Kan jeg nå ta pensjon jo før jo heller etter dette? Slik går tankene hos en som tror han finner opp 
kruttet en vakker sommerdag i Biri. Hos en som ikke pleier å lete etter smarte løsninger hele tiden, men heller avfinner seg 
med å bruke sløve kniver, små sekker, slitne skiftenøkler og annen tilfeldig tilstedeværende teknologi. Kort sagt; en som 
bruker dopapiret på en side – og tror det skal være slik!

SYVER AASBERG
TEKST OG FOTO 
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Hvor smart kan en bli?

GRINDFALLET: 
Slik ser Grindfallet ut nedenifra. Utsikt over tretoppene. Og en bekk som bare blir borte; den faller ned. 
Hvis du har litt lengde på stanga kan du slippe ned et snøre og måle høyden.

FINMÅLING
Så kan finmålingen ta til hjemme. Kveilen med snøre,kvisten og et målebånd 

ligger klart på bilpanseret og nå må dette greies ut og strekkes over gårds-
plassen før nøyaktig oppmåling av høyden på fossen kan ta til...
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ÅPENT
MANDAG–FREDAG  08.00–16.30
TORSDAG    08.00–19.00
LØRDAG    09.30–13.30

Biri Bil og Maskin
Birivegen 69, 2836 Biri

Tlf: 611 72 150 – 472 31 764 – 932 23 827

Se vår hjemmeside på:  www.biri.no

EGET SERVICEVERKSTED FOR 
SMÅMASKINER, BIL ETC.

JONSERED FR 2215 MA
B&S PowerBuilt OHV AVS (9,6 kW), automatisk transmisjon, 
2-i-én klippeaggregat, klippebredde 94 cm 

39.500,-Ordinær pris:

32.500,-

JONSERED LT 2316 CM
Jonsered fra B&S (8,6 kW), 6 gir forover/1 revers, klippebredde 97 cm 

24.500,-Ordinær pris:

20.900,-

JONSERED LT 2216
Jonsered fra B&S (8,6 kW), 6 gir forover/1 revers, klippebredde 97 cm 

15.950,-Ordinær pris:

12.990,-
Med oppsamler:  14.990,-

Vi har også gode
tilbud på Klippo
og Jonsered klippere,
trimmere, sager etc.

HØSTSALG!
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«Utbygging av den 9-årige 
skolen i Gjøvik» er det formelle 
navnet på saken som er å finne 
i sakspapirene fra 1969. 
12. oktober i 1967 vetok 
skolestyret å oppnevne en 
komite til å utrede ungdoms-
skolespørsmålet i Gjøvik, etter 
at det hadde i et par års tid vært 
heftig diskusjon om skolestruk-
turen knyttet til nyskapingen 
med ni år skolegang. 

Skal ligge i Redalen!
Året etter, i oktober 1968, hadde 
skolestyrets plankomite avlevert 
sin innstilling. 31. oktober i 1968 
kom så vedtaket. Skolestyret 
var standhaftige. Med 15 mot 
tre stemmer vedtok man føl-
gende; «Skolestyret holder fast 
på sitt vedtak av 14. mai 1965 
om Redalen som skolested og 
Biri ungdomsskole som navn 
for en felles ungdomsskole for 
Biri/Snertingdal-området.» De 
tre som stemte imot, ville kjøre 
elevene fra Biri og Snertingdal 
til sentrumsskolene i Gjøvik inntil 
videre. Etter dette vedtaket fikk 
byplansjefen og kommunein-
geniøren i januar 1969 i oppdrag 
å utarbeidet alternativ til skole-
plasseringen i Redalen. Der kom 
de fram til at skoleidrettsplassen 
skulle utvides til konkurranse-
bane og at barneskolen skulle få 
bedret vannforsyning fra brønn. 
I tillegg ville det trolig komme 
noen boligtomter i tillegg, og 
dette ville også medføre et lite 
kloakkanlegg for bolighusene. 

300 elever
– Ungdomsskolen bygges ved 
barneskolen på tomt av eien-
dommene Sveen og/eller Rolid. 
Skoleidrettsplassen utvides. 
Vannforsyningen må dekke 
barneskolen (60 elever) og 
ungdomsskolen (300 elever) 
pluss eventuell svømmehall, het 
det i innstillingen. Skolen skulle 

anlegges på et 30 dekar stort 
område, mens det i tillegg skulle 
legges ut 350 dekar til annen 
bebyggelse – nok til å huse i alt 
800 personer! Dette ville alene 
kreve investeringer på vel to 
millioner kroner i 1969. (I da-
gens kroneverdi tilsvarer det en 
investering på 16,581 millioner 
kroner.) De ulike alternativene 
var så oppe til behandling, og 
skolestyret vedtok at Biri ung-
domsskole i Redalen skulle være 
skole nummer fire som ble ut-
bygd, som første ungdomsskole 
etter at barneskolene Blomhaug, 
Skrinnhagen og Fredheim skulle 
bygges ut. Ungdomsskolen i 
Redalen var beregnet til å koste 
3,950 millioner kroner å bygge, 
inkludert utstyret ved skolen.

Ordføreren griper inn
På ordførerkontoret i Gjøvik 
den gang satt Nils Røstadstuen 
(f. 1918 – d. 1978). Arbeiderpar-
tipolitikeren fra Biri hadde vært 
ordfører i Biri fra 1952 til 1963, 
altså fram til kommunesam-
menslåingen som ble gjeldende 
fra 1964. Deretter var han ord-
fører i Gjøvik fra 1968 til 1978. 
Men det var ingen tvil om at han 
hadde store motforestillinger 
mot at en ungdomsskole skulle 
ligge i Redalen. – Jeg mener at 
Snertingdal med mellom 2.400 
og 2.500 innbyggere og med 
et elevgrunnlag på ca. 40, gir 
tilfredsstillende grunnlag for en 
2-parallellers skole som kan 
legges til Dalheim barneskole. 
Biri med mer enn 3.300 innbyg-
gere og et elevgrunnlag på mer 
enn 50 er tilfredsstillende for en 
2-parallellers skole lagt til Skrin-
nhagen barneskole. Ingen elev 
i Snertingdal vil da få lenger 
enn 16 kilometers transport til 
skolen, og ingen elev i Biri mer 
enn 14. kilometer, skrev ordfør-
eren i sitt notat. Det betydde 
altså at 83 prosent av elevene i 

Biri måtte kjøres til Redalen, 80 
prosent fra Biri sentrum. Nær 
100 prosent av Snertingdals 
elever måtte kjøres til Redalen. 
– Hvordan dette kan gjøres bare 
med en merkostnad på 38.000 
kroner er ikke mulig for meg å 
forstå, skrev Røstadstuen.

Flere argumenter
Røstadstuen visste hvilke 
strenger han skulle spille på. 
For han var ikke bare begeistret 
for mastodonten som var ment 
å bygges i Redalen. Ikke bare 
på transportbehovet, men også 
kvalitetene ved skolen. – Det ble 
ofte tidligere påstått at det ville 
være vanskelig for de små skoler 
å få kvalifiserte lærerkrefter. Ut-
viklingen har vist ganske klart at 
forholdene i dag er det motsatte. 
De små skolene er faktisk et-
tertraktet av lærerne i dag, skrev 
Røstadstuen, som også sparket 
til plankomiteen. – De argu-
menter plankomiteen har bygget 
sin innstilling på når det gjelder 
den nordre del av kommunen, er 
allerede foreldret og kan derfor 
ikke tillegges noen vekt, sa han.

Biri i vekst
– Kommunen vil med et slikt 
skoleopplegg spare betydelige 
skyssutgifter. I Biri sentrum, hvor 
det i dag bor mellom 800 og 
900 mennesker, har kommunen 

nå snart et ferdigbygget van-
nverk til mer enn 1 million kroner. 
Kommunen har de siste to-tre 
år kjøpt 7-800 dekar grunnareal, 
hvorav 5-600 dekar er meget 
godt egnede utbyggingsarealer. 
På den måten kan en si at kom-
munen i praksis har satset på 
Biri sentrum som et område som 
skal utvikles. Det foreligger for 
dette området mange søknader 
om boligtomter som etter planen 
skal kunne komme i gang med 
bygging sommeren 1970, skrev 
Røstadstuen.

Vedtaket
12. desember i 1969 ble kom-
munestyrets møte avholdt i 
Gjøvikhallen. Der la Røstad-
stuen fram forslaget som han 
fremmet i formannskapet, som 
de også hadde gitt aksept for. 
«Kommunestyret ser positivt 
på tanken om at det bygges 
2-parallellers ungdomsskoler 
for Biri/Snertingdal-området, 
fortrinnsvis lagt til barneskoler.» 
Dermed satte Røstadstuen og 
kommunestyret en effektiv stop-
per for de videre planene for en 
ungdomsskole i Redalen. 

Men hvordan var det så at 
ungdomsskolen på Biri ikke ble 
liggende ved Skrinnhagen? Det 
kommer vi tilbake til i en senere 
utgave av Biriavisa!

TORVILD SVEEN
TEKST OG FOTO 

Ungdomsskolen som 
aldri kom til Redalen
Dersom skolestyret i Gjøvik i 1968 hadde fått 
bestemme hvor ungdomsskolen for Biri og 
Snertingdal skulle ligge, ville den i dag ha 
vært liggende i Redalen. Men så begynte 
ordfører Nils Røstadstuen å trekke i trådene...

ORDFØRER: Nils Røstadstuen
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Masse gode tilbud hos 
Malermestrene i Biri!



CHRISTINS hårete hjemkomst
Etter noen års urban landflyktig-
het på Lillehammer har Christin
Bechmann-Pedersen kommet
hjem til sine egne. Det er allde-
les utmerket for hun har lang
erfaring med biringer i alle vari-
anter, fasonger og farger. Vi ten-
ker selvsagt på hodet generelt
og håret spesielt og fra da hun
selv hadde frisørsaongen ”C paa
haaret” her på Biri. Dessuten
gjør ikke Christin bygda vår
akkurat styggere heller. Med seg 

til Biri har hun gubben Øyvind 
og ungene Emrick på 8 år, Elma
på 1 år og tidvis Emilie på 8 år.
E-gjengen rett og slett.
Christin er opptatt av å skape
aktivitet i Biri, så hun er rimelig
sikker på å være aktiv i sen-
trumsforeningen igjen. Da blir
det ikke igjen mye tid til andre
fritidssysler. - Gubben er på jobb

støtt, sier hun så da er Christin
noe så fint som fulltidsmamma i
tillegg til at hun fra mandag av
også ble fulltidsfrisør hos
BiriFrisørn. Det blir to fulltid-
sjobber, det! På sikt håper hun
også å drive med interiørdesign
ved siden av å designe birihug-
gur. - Jeg har to års utdannelse
som interiørdesigner også, inn-
rømmer hun. Dette kan dere alle
prate mer med Christin om ved å
ta turen til BiriFrisør n.


