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Vi har tilbud på utskifting
av punkterte isolerglass

Alt i glassmesterarbeid
Alle typer bilglass

- fagkunnskap gir trygghet

Glassmester Erik Hesler

Vi leverer også:
Glass over kjøkkenbenk

Speil på mål
Rekkverk i glass

Dusj/bad – løsninger i glass
Innramming
Glassvegger
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taR saken: Fredag var Lillestrøm Senterparti på befaring. Jane Bråthen tar nå opp utfordringene som Tertitten står overfor i forbindelse med sikkerheten på banen. Fra venstre: 
områdeansvarlig Are Eeg, Eirin Anderssen, Jane Bråthen og partiets ordførerkandidat, Thor Christian Grosås.  Foto: Rune Fjellvang

sØRumsand: Tertit-
ten er så viktig for 
Sørumsand (Sp) at  
det må handles raskt. 
Jane Bråthen mener 
spørsmålet om sik-
kerheten er en haste-
sak i Sørum kommu-
ne.
Rune Fjellvang
rufj@rb.no
900 49 489

Reaksjonene har ikke uteblitt 
etter at Museene i Akershus 
varslet at det kan bli slutt på 
den populære damptogkjørin-
gen på Sørumsand.

En av årsakene er at Akershus 
fylkeskommune har gitt dis-
pensasjon til å legge en ny 
gang- og sykkelvei over jernba-
nelinja.

– Vi kjører med hjerte i halsen 
når vi passerer planovergange-

ne, uttalte stedsansvarlig Are 
Eeg til Romerikes Blad onsdag 
denne uka. 

Der ba Urskog-Hølandsbanen 
om 1,6 millioner kroner til sik-
ring av to planoverganger.

Bråten tar selvkritikk
– Jeg forstår ikke hvorfor muse-
umsjernbanen ikke har vært 
høringsinstans i denne saken. 
Og det dukket ikke opp noen 
varsellamper da vi behandlet 
saken, sier Jane Bråthen.

Det tar hun selvkritikk på.
Nå er gang- og sykkelveien 

bygd og Lillestrøm Senterparti 
var på befaring fredag.

– Dette må vi bare finne en 
løsning på, sier hun og tar sa-
ken opp i en interpellasjon til 
ordføreren i første formann-
skapsmøte.

Bråthen mener saken haster 
så mye at hun ikke har tid til å 
vente til neste gang kommune-
styret møtes.

Bråthen sier at ordfører Mari-

anne Grimstad Hansen (H) er så 
kulturminneinteressert at hun 
helt sikkert bidrar til å finne en 
god løsning.

– Samtidig er det lett for Mu-
seene i Akershus å skyve ansva-
ret over på Sørum kommune, 
som igjen kanskje vil dytte det 
over på utbygger, sier Bråten.

I ettertid har flere ment at Ur-
skog-Hølandsbanen bør sette 
ut vakter ved planovergangene.

– Vi kjører tog 180 dager i året. 
Det ville krevd et årsverk bare i 
vakthold. Når vi kjører passa-
sjertog har vi slike vakter, men 
bilistene bare presser seg fram 
likevel, sier Are Eeg som hadde 
senterpartipolitikerne med på 
en liten befaring.

må være i sentrum
Andre har ment at man kan 
flytte hele stasjonsområdet ut 
av Sørumsand.

– Det er utenkelig. Tertitten 
skal være her. Den skal ikke 
flyttes. Tertitten er en av de al-

■ Senterpartiet tar saken opp i formannskapet

– må hjelpe tertitten

Fakta

 ■ Urskog-Hølandsbanen 
(UHB) er en avdeling under 
Museene i Akershus.

 ■ Opprinnelig gikk banen fra 
Sørumsand til Skullerud i 
Søndre Høland (56,4 km).

 ■ Banen ble lagt ned i 1960.
 ■ Deler av anlegget ble 
ivaretatt av entusiaster 
og etter hvert omgjort til 
museumsbane (1966). Det 

faste anlegget ble fredet av 
Riksantikvaren i 1982.

 ■ UHB er en av fire 
gjenværende dampdrevne 
jernbaneanlegg i Norge og 
eneste med sporvidde 750 
mm (omtrent halvparten av 
ordinær sporvidde).

 ■ Banen, som i dag er 3,3 
km lang, frakter årlig rundt 
20.000 passasjerer.

ler viktigste verdiene til Sør-
umsand, understreker Jane 
Bråthen.

Hun sier hun er ganske trygg 
på at man finner en løsning på 
utfordringene ved planover-
gangene.

– Men det kan jo bli litt krang-
ling på veien om hvem som må 
ta regninga, sier Bråten

har skissert løsning.
Selv om formannskapet har 
en egen pengepott tror ikke 

Bråthen saken blir realitetsbe-
handlet der, men sendt vide-
re.

– Men vi må i gang jo før jo 
heller, sier senterpartipolitike-
ren.

Selv har Museene i Akershus 
skissert en løsning med auto-
matiske grinder som fjernsty-
res fra lokomotivet.

– Men de er dyre, sukker Jane 
Bråthen.


