SmaaleneneS aviS

lokalt

Torsdag 7. mars 2019

3

irriterer seg over dårlig parkeringskultur
– Folk gir rett og slett f...
i andre! Kåre Dalsrud er
ikke imponert over parkeringskulturen på pendlerparkeringen i Askim.
joakim chavez seldal

joakim.seldal@smaalenene.no
481 04 169

Skjetvingen Dalsrud er en av
mange som pendler fra Indre
Østfold innover mot Oslo hver

dag. Han parkerer ved togstasjonen i Askim og ofte ser han
andre som tar lite hensyn til
sine medpendlere.
– Hadde folk parkert litt tettere hadde det vært plass til
mange flere biler her. Folk tar
opp halvannen plass her og det
irriterer meg, sier Dalsrud.
Smaalenenes Avis har også
tidligere i vinter skrevet om klager på pendlerparkeringen,
både i Askim og ved Slitu sta-

sjon. Og på samme tid i fjor uttalte Kåre Dalsrud seg om samme sak. Ett år har gått, men han
ser ingen bedring.
– Jeg vil si det nesten har blitt
verre. Min klare oppfordring er
å tenke litt på de andre som
kommer etter deg. Folk gir rett
og slett f... i andre, fastslår
skjetvingen.
Pressekontakt i Bane Nor Eiendom, Kristin Paus, sier til
Smaalenenes Avis at Bane Nor

ser at de har en utfordring med
hvordan folk parkerer i Askim.
– Særlig om vinteren er det
mer avstand mellom bilene. Vi
har ikke fått noen klager på dette, men oppsynsmannen vår på
stasjonen har sett flere eksempler på romslige parkeringer,
sier Paus. Bane Nor har ikke
kommet med noen reaksjoner
mot bilister, men oppfordrer
folk til å bruke like mye plass
gjennom hele året.

GliSSent: Bane Nor merker
også at folk parkerer romsligere
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på vinteren.

RYDDet GRUnDiG: De 43 elevene på 9. trinn ved Marker skole gikk grundig til verks da de ryddet Tangen ved Rødenessjøen fullstendig ren for plast og søppel.
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Marker-elever vant landsomfattende konkurranse

Ryddet stranda for plast
43 Marker-elever
på 9. trinn ryddet
stranda i Tangen ved
Rødenessjøen fullstendig fri for plast
og søppel. Dermed
gikk de helt til topps
i en landsomfattende
konkurranse i strandrydding.
Gunnar FjellenGen

gunnar.fjellengen@smaalenene.no
416 62 318

maRkeR: Premien for elevene
er en hel skoledag på Son Spa
ved Oslofjorden 30. april. Her
får de ta del i det praktiske arbeidet med håndtering av
plastavfall som er ryddet på
strender og langs kysten vår.
Det blir blant annet båttur
med organisasjonen In The
Same Boat og analyser av vannprøver. In The Same Boat er en
organisasjon som jobber for å

SekkeviS: Anna V. Thorvaldsen (til venstre) og Jenny Krog fant
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sekkevis med plast.
begrense marin forsøpling.
– Virkelig stas for elevene
våre. Vi får satse på fint turvær
denne tirsdagen, sier Hanne
Gabrielsen, faglærer i naturfag.
Marker-elevene vant grup-

pen for 13-18 år. Det var Teknisk
Naturvitenskapelig Forening
(Tekna) som sto bak den landsdekkende konkurransen i fjor
høst. Deltakelsen forutsatte at
ryddingen ble dokumentert

Flinke JenteR: Fire av elevene som sørget for at Tangen ble kvitt
alt av plastavfall; fra venstre Maria Krog, Hanne Thingelstad, Julie
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Christensen og Nora Sollie Stemmedalen.
med bilder.
– Elevene fant mange avfallsposer med småplast. Ikke slik å
forstå at Tangen så ut som en
svinesti da vi kom, men elevene gikk utrolig grundig til verks

og fant masse plast. Viljen var
stor til å forhindre at plasten
kom ut i sjøen og derfra inn i
fisk. Elevene er opptatt av hva
mikroplast kan gjøre med miljøet vårt, sier Gabrielsen.

