
ASKER & BÆRUM

STABEKK

ASKER

EIKSMARKA

HØVIKODDEN

ASKER/BÆRUM

C

BÆRUM
Miljøfartsgrense

#

#

#

#

E18

PÅ HOLMEN
HVER DAG

19U
K
E

VI SETTER FOKUS PÅ

HØYTIDSDAGER
Mai er full av herlige høytidsdager.
Finstasen skal frem og vi gleder oss
over fest og hygge med familie og
venner. På Holmen Senter finner du
både tradisjonelle bunadsko og lekre
vårsko til festen. Velkommen!

Eurosko

Folklore bunadsko, dame 899,-

Folklore bunadsko, dame 399,-

Roots damesko 599,-

Velkommen til inspirerende shopping i behagelige omgivelser.
Gratis parkering og enkel adkomst. Åpent hverdager 10–20, lørdager 09–18

4 Onsdag 11. mai 2011ASKER & BÆRUM

STABEKKSTST Professorofof i spesialpedagogikk,
ved Universitetet i Oslo, er tildelt Kongens fortjenstmedaljert i gull.
Professorofof en, som bor på Stabekk, er internasjonalt anerkjent for
sitt arbeid for hørselshemmede, for å igangsette en offentligoffoff ut-
danning for døvetolker i Norge og en universitetsutdanning for
fagpersoner innen tinnitus (øresus) og tinnitusbehandling.

Fikk kongens medalje i gull

ASKER I 2007 kjøpte bilarvingen Kristian Kolberg en tomt på
Nesøya av nonnene St. Joseph-søstrene. Tomten kostet ham 35
millioner kroner. Nå bygger han en 650 kvadratmeter stor bolig
med strandhus på den åtte mål store tomten, skriver Finansavisen.
Ifølge avisen vil boligen koste mellom 30 og 45millioner kroner.

BByggggyy er llukksusviillllass påå NNesøya

EIKSMARKA Eiksmarka skole er utpekt som Norges første digitale
inspirasjonsskole av verdens ledende forhandler av interaktive
tavler,rr SMART Technologies. Firmaet ønsker at skolen skal bruke
sine erfaringer til å inspirere andre skoler til å bruke teknologi
i undervisningssammenheng. – Vi er stolte av å være landets
første digitale inspirasjonsskole, sier rektorMari Amundsen.

Smart skolek i Bærum

HØVIKODDEN For første gang spilles Pink Floyd, Rush, Faith No
More og Led Zeppelin-låter på Henie Onstad Kunstsenters ute-
scene. Ekstremmetall-bandet Enslaved fyller 20 år og spiller eget
materiale og coverlåter som inspirerer dem. Konserten søndag
29. mai kl. 14 er gratis. – Vi vil satse mer på utendørs konserter,
sierGunhild Varvin ved Henie Onstad Kunstsenter.

Pink Floyd-låter på Høvikoddenkk

ASKER/BÆRUM Innføring av meldeplikt for tiggere i Asker og
Bærum har ikke ført til at færre tigger penger,gerger melder NRK.
– Vi vet hvem som sitter der,derder men noen begrensning i antall eller
utbredelse er det definitivt ikke, sier politiførstebetjent Petter
Høgli. Meldeplikten skal gi oversikt over personer som tigger
og redusere muligheten til å tigge og spille på gaten.

Likekk mange tiggere

Søndag 29. mai holder Enslaved konsert på Henie Onstad Kunstsenter.
ARKIVFOTO: ROLF ØHMAN

C Nå vil Veivesenet ha 60 km/t helt til Sandvikadd

BÆRUM Bilistene på E18
brydbr de seg fint lite om
at det var miljøfarts-
grense i vinter.erer

KRISTOFFER HATTHAHA ELAND ENDRESEN

1. mai var det slutttt på miljø-
fartsgrensen for denne sesong-
en. Foreløpigemålinger viser at
bilister på E18 i gjennomsnittnitnit
bare senker farten med fem
km/t når det en slik grense.
– Fartsgrensene i Norge bør

skrus opp, ikke ned, sier svens-
ken Anders Andersson mens
han står og fyller bensin ved
E18, på vei innmot Oslo.
– Jeg tror ikke det har stor ef-efef

fekt med miljøfartsgrense. Jeg
vil heller komme meg frem i
stedet for å stå i kø, sier Anders-
son.

Liten effeefef kt
I 2008 ble det for første gang
innførtmiljøfartsgrense på E18
fra Framnes til Lysaker.erer Bilister
på riksvei 4 fra Sinsen til Gro-
rud og ring 3 fra Ryen til Gran-
fosstunnelen må også senke
farten i vinterhalvåret. Resulta-
ter fra de foregående årene, vi-
ser at det er bilistene på E18
som er dårligst til å overholde
den reduserte fartsgrensen.
MålingMåMå er utført gjennom vin-
terhalvåret 2010/2011 viser at
effektenefef er noe bedre enn det
første året på denne streknin-
gen, men den er fortsatttsatsa margi-
nal.
– For E18 er det noe usikre da-

Miljøfartsgrense
I vinterhalvåret, fra 1. november
til 1. mai, innfører Statens vegvesen
miljøfartsgrense på deler av E18,
Ring 3 og riksvei 4 i Oslo.

Miljøfartsgrense innebærer at
fartsgrensen blir satt ned til 60 km/t
for å redusere mengden miljøfarlig
svevestøv.

Bestemmelsene er utarbeidet av
en arbeidsgruppe som består av
Statens vegvesen, Oslo kommune
og Bærum kommune.

ta på grunn av manglende
grunnlag. En av tellerne har
vært ute av funksjon.Men vi ser
at hastigheten senkes med fem
km/t utenfor rushtid. Dette er
omtrent det samme som i fjor.rr
Det vil si at de to siste sesong-
ene har vært littlitlit bedre ennda vi
først innførte miljøfartsgrense
på E18, sier Gry Larsen ved Sta-
tens vegvesen.
– Hvor– H– H forvorvor fortseforfor tte når ef-efef

fekten er så liten?

– I stedet for å avsluttett bør vi
først se påmuligheten for å for-
bedre effektenefef langs streknin-
gen, sier Larsen.

Vil utvide
Tiltaket er et forsøk på å redu-
sere produksjonen av helseska-
delig svevestøv.tøvtøv I den reviderte
tiltaksutredning for Oslo og
Bærum fremmot 2015, skal det
vurderes å fortsette sonen for
miljøfartsgrense til Sandvika.
Ikke alle er begeistret for stadig
flere kilometer med redusert
fart. Blant de skeptiske er Anne

Lene Hojem,Ho leder i Bærum
Høyre. Hunmener en utvidelseutut
er helt unødvendig.
– Vi– V– V står stort sett i kø på den-

ne strekningen uansett. Derfor
virker det littlitlit merkelig å innfø-
re en sånn miljøfartsgrense.
Når det i tillegg viser seg at ef-efef
fekten er så liten, synes jeg det
blir ganske meningsløst, sier
hun.
HojemHo møter imidlertid mot-

bør fra venstre fløy.yy Tine Lille-
moen Asklund, leder i Bærum
SV,SVSV mener Høyres argumenter
om kø ikke holder mål.
– Vi– V– V i SV er positive til alle til-

tak somkan reduseredenegati-aa
ve sidene ved bilbruk. Hvis fag-
lige råd, som StatensStaSta vegvesen,
mener miljøfartsgrense kan ha
en effekt,efef ønsker vi mer av det-
te.Det betyr at vi er positive til å
utvideutut strekningen til Sandvi-
ka, sier Asklund.

kristoffeofof .hatteland.endresen@afteafaf nposten.no
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I forrige utgave av Lokal AfteAfAf n, Asker & Bærum, skrev vi at en
ansatt ved Dyrenes hus, i tillegg til daglig leder Kristin Hjelle,
er oppsagt. Dette er ikke riktig. Så langt er det kun Kristin Hjelle
som har mottatt oppsigelse fra styret i Dyrenes hus.

Aftenff presiserer
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HØYTIDSDAGER
Mai er full av herlige høytidsdager.erer
Finstasen skal frem og vi gleder oss
over fest og hygge med familie og
venner. Perer å Holmen Senter finner du
både tradisjonelle bunadsko og lekre
vårsko til festen. Velkommen!

Eurosko

Folklore bunadsko,dsko, damedame 899,-899,-

Folklore bunadsko,unadsko, damedame 399,-399,-

Roots damesko 599,-

Velkommen til inspirerende shopping i behagelige omgivelser.
Gratis parkering og enkel adkomst. Åpent hverdager 10–20, lørdager 09–18
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