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TIPS OSS!
Tlf. 913 06 696
redaksjon@varingen.no
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VIP-visning av nye Opel Insignia

På skimessa 
i Bjertneshallen
Lørdag 19.10. kl. 10.30-16.30
Søndag 20.10. kl. 12.00-15.00
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Jogstadvn. 9, 20007 Kjeller
Tlf. 64 83 78 70
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Lokalavisen på 
papir • nett 

brett • mobil

Jernbaneverket har 
nylig åpnet et påkostet
kryssingsspor  i 
Hakadal. I perioden
2018-2023 har stats-
etaten satt av 400 
millioner kroner for å
oppgradere Nittedal
stasjon. Ordfører Hilde
Thorkildsen og vara-
ordfører Inge Solli 
håper pengene kan
komme tidligere.
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Gigantsum til stasjonen

Avviser 
eiendomsskatt

SIDE 8

Får hjelp 
når demens 
rammer

SIDE 4 - 5

Begeistret for Slåttemyra-rom
Tor Øystein Olsen (bildet) fikk nytt mot da kommunen 
laget et tapet og oppkalte et møterom etter myra 
han har brukt så mye tid på.

SISTE SIDE



Rørt av Slåttemyra-heder

Tor Øystein Olsen 
vurderte å slutte å skjøtte
Slåttemyra, men fikk nye
krefter da kommunen i
høst innviet møterommet
«Slåttemyra» på rådhuset.

Av Sigbjørn Høidalen

67 07 35 14
sigbjorn@varingen.no

Kommer du inn i servicetorget
på rådhuset, lyser det mot deg
en lysegrønn vegg bak glassdø-
rene inn til den nyoppussa sør-
fløyen. Det lysegrønne tapetet
er et stort bilde av Slåttemyra,
tatt av naturfotograf Kai Jen-
sen fra Åneby. Bildet pynter
opp møterommet «Slåttemyra».
   – Jeg blir rørt. Dette er ett av
de beste komplimentene jeg
har fått i mitt liv, sier Tor Øy-

stein Olsen, som siden 1997
har lagt ned mange hundre ti-
mer for å holde den verna slåt-
temyra i hevd.

Grasmatta og byråkratiet
I fjor var Olsen i konflikt med
Fylkesmannen om skjøtselen i
naturreservatet. Fylkesman-
nen ville rydde opp i formalite-
tene rundt hvem som gjør hva
på den freda rikmyra langs
jernbanen mellom Movatn sta-
sjon og Nittedal stasjon.
   Olsen er mest opptatt av å
rydde graset, for å bevare Slåt-
temyra som slåttemyr. Han si-
terer gjerne sin tidligere sam-
bygding Nils Arne Eggen, som
sikkert også er egnet til å irri-
tere miljøbyråkratene i Fylkes-
mannens korridorer: «Det er de
ute på grasmatta som må ha
peiling.»

   – Naturvern i Norge er nes-
ten alltid forbundet med bånd-
legging og konflikter. Møterom-
met på Nittedal rådhus viser at
naturvern også kan skape be-
geistring og stolthet. Det er ak-
kurat slik jeg vil at det skal
være, forteller Olsen, som til
daglig er leder i Maridalens
Venner.

Stolt nittedalsidentitet
I den nye sørfløyen på rådhuset
har kommunen satset på åpent
kontorlandskap kombinert
med mange små og store møte-
rom. For å holde møteromma
fra hverandre, ble det bestemt
å gi hvert rom en klar identitet.
Tidligere utviklingsleder Idun
Lyngstad kom opp med ideen
om et Slåttemyra-rom.
   – Mange som flytter til Nitte-
dal gjør det på grunn av nærhe-

ten til Marka og naturen. Da
passer det fint at de fra service-
torget på vei inn i sørfløyen blir
møtt med et stort bilde av Slåt-
temyra, sier Lyngstad.
   Videre innover sørfløyen lig-
ger det flere møterom dedikert
blant andre bygdas idrettshel-
ter, Alf Prøysen, Jarle Bern-
hoft, Nitedals hjelpestikker og
Aas gård.
   – Gjennom navn, informa-
sjonstavler, bilder, design og
interiør løfter vi fram noe av
det som kan gi oss en stolt nit-
tedalsidentitet, forteller kom-
munikasjonsrådgiver Geir
Smith-Solevåg, en av idéma-
kerne bak romprosjektet.

Foredrag om et tapet
Tor Øystein Olsen holder i dis-
se dager på med å rydde og
brenne gras på Slåttemyra, for

å bevare den verneverdige slåt-
temyrvegetasjonen. I fjor la
han og støttespillere ned 550
arbeidstimer på myra.
   Det var Olsen selv som tipset
kommunen om å bruke natur-
fotograf Kai Jensen for å fikse
et møteromstapet.
   – Bildet er så perfekt som det
kan bli. På avstand ser du hele
soneringa med fukteng i for-
grunnen, som ble slått hvert år,
og selve slåttemyra i bakgrun-
nen, som ble slått bare tredje
hvert år. Går du nær innpå, ser
du tydelig hver enkelt plante,
forteller Olsen.
   Han peker raskt ut skogma-
rihand, ballblom, sumphauke-
skjegg, slåttestarr, mjødurt og
skogstorkenebb.
   – Dette gir inspirasjon til å
fortsette arbeidet på Slåttemy-
ra. Jeg kan ikke slutte nå, sier
Olsen.

Utkommer onsdag og fredag. Trykk: Nr1Trykk as

Lokalavisen for Nittedal og Hakadal

Abonnementspriser 
Pr. kvartal ……… kr. 300,-
Pr. halvår  ……… kr. 570,-
Pr. år  …………… kr. 960,-

Ta kontakt med 
Anne Gro Berntzen

67 07 35 19 
eller mobil 977 86 554

abonnement@varingen.no

SENTRALBORD 
67 07 35 00

annonse@varingen.no

NETT-NYTT
www.varingen.no
Følger nyhetsdøgnet!

Avfotografering av avisens stoff og annonser for
videreproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale.

BEGEISTRET.
Kommunens nye
møterom «Slåtte-
myra» viser at 
naturvern har
skapt lokal 
begeistring, sier
Tor Øystein 
Olsen, som også
fikk Nittedal 
kommunes miljø-
pris for 2004 for
innsatsen på 
Slåttemyra.

Veterinærene Øyvind Jamne og Lars Gundersen
Tlf.: 67 07 85 54/67 05 05 05

Døgnvakt: 820 90 390
Mand.-tors. 8.30-19.30         Fred. 8.30-16.00

Bygdas dyreklinikk 
på Slattum siden 1992

Det skjer i bygda
Lørdag 19. Nit/Haks håndballherrer i
4. divisjon tar imot Nesodden i Haka-
dalshallen.

Lørdag 19. GIF Fighters eliteherrer i
innebandy tar imot Sarpsborg i Lihal-
len.

Søndag 20. GIF Fighters eliteherrer i
innebandy tar imot Lye i Lihallen.

Søndag 20.GIFs A-lag i fotball runder
av sesongen i 4. divisjon med kamp
mot Aurskog/Finstadbru på Li.

Søndag 20. Nittedal Idrettslag arran-
gerer Høstslippet på Sørli, det årlige
gjørmeløpet. Påmelding er gratis, men
NIL oppfordrer til å gi et bidrag til tv-
aksjonen og demenssaken.

Mandag 21. Nittedal bibliotek arran-
gerer litterær lunsj med Kjersti Annes-
datter Skomsvold.

Mandag 21.-lørdag 26. Nittedal
bibliotek markerer litteraturfestivalen
i Akershus med diverse arrangemen-
ter, blant annet en teaterforestilling
for barn.

Onsdag 23. Foredrag om kostholdsba-
sert adferdsstyring med Feingold-diet-
ten, som har forandret livet til mange
ADHD-familier, på Solli aktivitetssen-
ter. Foredrag ved Grethe Røsnes i sam-
arbeid med Nittedal kommune.

Torsdag 24. Nit/Haks håndballdamer
i 3. divisjon tar imot Gjøviks 2. lag til
match i Lihallen.




