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STANGE: Fra høsten satser Stavis på et nytt VG2-
kurs. På byggfaglinja vil elevene nå også ha mu-
lighet til å gå veien mot å bli malere. Et yrke som 
inneholder så mye mer enn man kanskje tror, og 
som i følge skolen fortjener er mye bedre rykte.

Overflateteknikk er 
nysatsing på Stavis:

Gjermund Trøan
post@stangeavisa.no

Søknadsfristen for videregående 
skoler går 1. mars, og for første
klassingene på byggfaglinja ved 
Stange videregående skole har 
det nå åpnet seg en ekstra mulig 
yrkesretning på andreåret.

Stort behov
Stavis håper at VG2 Overflate
teknikk får en knallstart fra høst
en. Skolen har etter oppfordring 
fra Innlandet fylkeskommune 
et mål om å utdanne malere. 
Det kommer etter påtrykk fra 
malerbedrift er som ønsker lær
linger. Avdelingsleder for bygg
fag ved skolen, Knut Erik Øst-
gård, er spent på hvor mange 
som vil søke.

– Det er vanskelig å forutse, 
men jeg vil uansett kjempe for at 
vi kommer i gang om det skulle 
være få søkere. Vi er i en spesi
elt vanskelig tid nå med tanke 
på Covid19, så det kan fort bli 
få. Da får vi håpe at fylkeskom
munen ser nytten av å starte opp 
uansett, slik at det blir gjort kjent 
og at flere vil komme til etter 
hvert, sier Østgård og tilføyer:

– Stange videregående skole 
blir også sterkere jo flere utdan
ninger som tilbys, og fagmiljøet 
på skolen blir større.

Det er en påstand konstituert 
rektor, Ellen Svarstad, støtter.

– Det å kunne tilby en bredere 
utdanning til de som går bygg
fag har mye å si for skolen. Og 

å kunne møte bransjens behov, 
ikke minst. Det er et skrikende 
behov for malere, sier rektoren.

Får prøve seg
Noen VG1elever får over en pe
riode på tre uker nå en smake bit 
på malerfaget, med hjelp fra ak
tører som også har bidratt med 
innspirasjon innen overflate
teknikk på Lillehammer videre
gående skole. Det er satt opp 
båser for forskjellige øvelser 
innen faget, slik at interesserte 
VG1elever får prøve seg. Blant 
disse er Frida Kjerland, Kasper 
Søbakk og Olivia Olsen.

– Jeg vil vurdere det når jeg 
skal søke. Tror ikke det er første
valget mitt, men vi har ikke fått 
sett nok enda til at jeg kan be
stemme meg. Hvis vi hadde vært 
ute hos en bedrift ville vi kanskje 
sett mer helheten av faget, sier 
Olsen.

– Det er mye man kan lære 
innenfor dette faget, som også er 
fint å kunne om man ikke velger 
det. Og det er garantert skole
plass, sier Kjerland.

At det er svært gode mulighet
er for lærlingplass og jobb teller 
nok også i vurderingen.

Vil knuse fordommene
De tre førsteklassingene innrøm
mer at de nok hadde litt av de 
vanlige fordommene mot maler
yrket. Nå ser de helt annerledes 
på det.

– Jeg trodde nok at malere 

bare sto der med en pensel, men 
det er så mye mer, sier Frida.

På spørsmål om de er over
rasket over variasjonen faget 
innebærer, svarer alle kontant 
ja. Knut Erik Østgård er enig i at 

malerfaget blir litt sett ned på.
– Ja, og det er det som har 

vært malerfagets lodd kan du si. 
Jeg vet at vi har hatt søkere med 
foreldre som har sagt at ”maler 
skal du ikke bli”, så det er noen 

fordommer der ute som vi er 
nødt til  knuse, sier Østgård og 
fortsetter:

– Det er så mye mer enn å 
male. En maler er ikke bare en 
mann i en stige på en husvegg. 

INTERESSERTE: Noen VG1-elever får prøve seg med malerulla på Stavis. Frida Kjerland (t.h.), Olivia Olsen og Kasper Søbakk er overrasket over hvor stor variasjon det er i en malers arbeidsoppgaver, og vil vurdere Stavis sitt nye fag når de nå skal søke 
seg inn på VG2.

– Det er så mye 
mer enn å male

FAGANSVARLIG: Knut Erik Østgård (t.v.) er avdelingsleder ved byggfag og Lars Ingel Gustavsen blir ansvarlig faglærer 
i overflateteknikk-faget.
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BUK liker ikke
at lekepark-
planene er utsatt
STANGE: Leder i Barn 
og unges kommune-
styre (BUK), Mari Tryli, 
liker ikke at lekepark-
planene i Ottestad og 
på Tingvold er utsatt.

Dan Cato Røe
post@stangeavisa.no

Planene om utbygging av leke-
parker på Tingvoldtorget og i Ot-
testad er utsatt og lagt til inves-
teringsbudsjettet for 2023, slik 
Stangeavisa skrev for to uker si-
den. Parkene skulle etter planen 
stå klare i løpet av 2021, men 
nå må barn og unge smøre seg 
med tålmodighet i et par år til. 
Grunnen er at administrasjonen 
ikke har fått jobbet med plan ene 
på grunn av hatt hendene fulle 
med.

Liker ikke utsettelsen
Leder av Barn og unges 
kommune styre (BUK), Mari Try-
li, liker ikke at lekepark-planene 
er utsatt i to år.
‒ Jeg syntes det et dumt at 

planen om å bygge lekeplasser 
på Tingvold og Ottestad er ut-
satt. En lekeplass er en fi n plass 
for mindre barn å være i fysisk 
aktivitet ute sammen, der man 
samtidig slipper å sitte oppå 
hverandre hjemme, kommen-
terer BUK-leder Tryli.

Ønskeliste

Lista over hva barn og unge øn-
sker en lekepark skal inneholde 
er lang.  
‒ Jeg har spurt venner og yn-

gre i familien hva de synes bør 
være på en lekeplass. Her er 
noen av de forslagene som har 
gjentatt seg: Husker, sklie, en 
type balanse-ring, klatrestativ, 
dumphuske, kinahuske, turn-
stenger, taubane, sier Tryli til 
Stangeavisa. 
Dette er lekeapparater hun 

hadde ønsket var på plass al-
lerede i år, men nå må barn og 
ungdom vente et par år ekstra 
før en lekepark vil stå ferdig på 
Tingvoldtorget og i Ottestad ‒ 
antagelig på Kjonerudtunet eller 
Idrettsparken.

SKULLE ØNSKE LEKEPARKEN BLE FERDIG I ÅR: Leder av Barn og unges kom-
munestyre (BUK), Mari Tryli, liker ikke at lekeparkene på Tingvoldtorget og i 
Ottestad er utsatt til 2023. Foto: Heidi Kristiansen

Stangeavisa, uke 4-20216

STANGE/OTTESTAD: Planene om utbygging av 
lekeparker på Tingvoldtorget og i Ottestad er 
utsatt og lagt til investeringsbud sjettet for 2023.
– Administrasjonen har nok ikke fått jobbet med 
planene på grunn av alle koronatiltakene, sier 
varaordfører Paal Ravnaas.

Sentrumsforeningen: – Synes lite om utsettelsen!

Dan Cato Røe
post@stangeavisa.no

Flertallet i kommunestyret, med 
Arbeiderpartiet, Nærmiljølista, 
Miljpartiet De Grønne og SV i 
spissen, sørget i desember 2019 
for fl ertall for å bygge lekepar-
ker både på Tingvoldtorget og 
i Ottestad. Parkene skulle etter 
planen stå klare i løpet av i år 
‒ 2021. Men slik blir det ikke. I 
budsjettarbeider før jul, ble rea-
liseringen av de to parkene skjø-
vet to år fram, til 2023.
‒ Det er enigheten om leke-

park både på Tingvold og i Ot-
testad, men de er med andre 
ord skjøvet på i tid. Men dette 
kommer, bekrefter varaordfører 
Paal Ravnaas (NLO).

Rett på nyåret sendte Even 
Engen, på vegne av Stange 
Sentrumsforening, et brev med 
spørsmål om hvor langt planene 
for lekepark på Tingvold er kom-
met.
‒ Det blir lekeparker både i 

Ottestad og på Tingvold. Vi har 
avsatt penger, men planen for å 
få på plass lekeparkene er ikke 
ferdige. Administrasjonen har 
nok ikke fått jobbet med planene 
på grunn av alle koronatiltakene, 
svarer Ravnaas.

Direkte rammet
Lekeparkene er altså direkte 
rammet av koronapandemien. 
Administrasjonen har rett og 
slett ikke kapasitet til å få gjen-

RIMELIG STILLE: I løpet av året var planen at det skulle stå trivelige lekeparker klare på Tingvoldtorget (bildet) og i Ottestad. Slik blir det ikke. Nå er byggingen av lekeparkene utsatt til 2023.

STANGE: Stange Sentrumsforen-
ing er blant de som har enga-
sjert seg for å få realisert den 
planlagte lekeplassen på Ting-
voldtorget. Nylig sendte de også 
e-post til kommunen om saka, 
der de etterlyste info om fram-
driften i prosjektet. Even Engen, 
aktivitetskoordinator i Stange 
Sentrumsforening, liker ikke at 
lekeparken på Tingvoldtorget 
blir utsatt i nye to år.
‒ Nei, jeg synes lite om utsett-

elsen! En lekepark på Tingvold 
har det vært snakk om så lenge. 
Og etter årevis med snakk, ble 
det omsider formulert et vedtak 
om at lekeparken skulle bygges i 
2021, sier Engen.
For Stangebyen hadde det 

vært positivt å fått på plass leke-
parken i år.
‒ Jeg vet ikke hvorfor man må 

se på arbeidet med en lekeplass 
på Tingvoldtorget parallelt med 
en lekepark i Ottestad. Tingvold-

torget ligger der klart, og her 
kan man sette i gang. Men jeg 
skjønner jo at administrasjonen 
har hatt mange utfordringer 
knyttet til koronapandemien og 
andre prosjekter, sier Engen til 
Stangeavisa.

IKKE IMPONERT: Even Engen i 
Stange Sentrumsforening er skuffet 
over at planene om en lekepark på 
Tingvoldtorget er utsatt – ennå en 

gang.
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– Det blir lekepark
i Ottestad og
Stangebyen
i 2021

– Det blir lekepark– Det blir lekepark

KLAR FOR LEKEPARK: Varaordfører Paal Ravnaas (NLO) erklærer at han ikke er noen «lekepark-guru», men synes Strandgateparken på Hamar er et godt eksempel på en lekepark som fungerer bra. 
Onsdag vedtar kommunestyret å starte planlegging av lekeparker på både Tingvoldtorget og i Ottestad, med bygging i 2021.

OTTESTAD/STANGE: Onsdag møtes kommune-
styret for å spikre budsjettet. Men allerede nå
røper varaordfører en hjertesak han gleder seg 
til blir banket igjennom: – Det blir lekepark i 
både Otte stad og Stangebyen i 2021, sier Paal 
Ravnaas.

Lars Kristian Seierstad
post@stangeavisa.no

‒ Etter initiativ fra oss i Nær-
miljølista Ottestad (NLO), vil vi 
sammen med samarbeidspartiene 
Ap, SV og MDG legge fram et ver-
balforslag i kommune styremøtet 
onsdag, der vi foreslår å starte 
planlegging av lekepark ‒ ikke 
bare på Tingvoldtorget, men 
også i Ottestad i løpet av 2020. 
Planlagt bygging av parkene blir 
i 2021, sier varaordfører Paal 
Ravnaas.

Viktig sak for NLO
Og med de fi re partiene samlet 
bak forslaget vet vi allerede nå 
at det kommer til å bli fl ertall for 
det.

‒ Dette har hele tiden vært 
en av de viktige sakene for oss; 
det å skape lokale møteplasser i 
Otte stad. Sosiale møteplasser er 
viktige for Stanges innbygg ere. 
Lekeparker har denne samlende 
funksjonen, og er noe vi mangler 
i Ottestad, sier Paal Ravnaas.

Hvor i Ottestad den nye leke-

parken skal komme, har han ing-
en sterke meninger om.

‒ Hvor det er hensiktsmessig 
å legge en slik lekepark blir det 
opp til rådmammens folk å fi nne 
ut av. Men jeg vil tro det vil være 
smart å legge den i tilknyting til 
et sted der det allerede er mye 
mennesker og frivillig aktivitet, 
sier Ravnaas.

‒ Hva bør en slik lekepark 
inneholde?

‒ Jeg er ikke noen lekeplass-
guru, og har ikke mye kompe-
tanse å by på her. Men det fi nnes 
mange fl otte lekeparker i andre 
byer som vi kan se på. Siste til-
skudd er jo Strandgateparken på 
Hamar, som er blitt veldig po-
pulær. Kanskje vi kan få til slike 
steder i Ottestad og på Stange, 
der det både er lekeapparater 
som ungene kan holde på med 

og benker for voksne som vil 
sitte litt nedpå. Det kan bli en fi n 
møteplass for fl ere generasjoner. 
Behovet er helt klart til stede. Det 
bor mye folk i Ottestad, og dette 
er et tilbud vi mangler, mener 
Ravnaas.

I utgangspunktet hadde han 
og partifellene i NLO håpet at 
kommunen skulle klare å bygge 
en lekepark i Ottestad allerede 
neste år. ‒ Rådmannen har laget 
et godt budsjettforslag for neste 
år, der lekeparken på Tingvold 
er skjøv et til 2021. Vi er enige i 
at disse to parkene kan vente til 
2021, sier Ravnaas.

Ungdomsarbeid
og kulturstier
Han er imidlertid glad for at 
ungdomsarbeiderstillingen ved 
klubbhuset i Ottestad er reddet, 

etter at rådmannen først fore-
slo spare inn 95.000 på denne 
funksjon en.

‒ Og så er jeg glad for at det, 
etter forslag fra NLO, skal sett-
es av 50.000 kroner i året de 
neste fi re årene til alle turstiene 
i Stange. Det drives så mye bra 
dugnadsarbeid rundt turstiene 
i hele kommunen vår. Dette er 
skikkelig god folkehelse. Med 
disse pengene er tanken at det 
skal øremerkes en pott til for ek-
sempel innkjøp av planker, om 
det er behov for å bygge en liten 
gangbru over en bekk, eller andre 
liknende tiltak, sier Ravnaas. Og 
legger til: ‒ Det kan for eksempel 
bli en tilskuddsordning som alle 
turstilagene i hele Stange kan 
søke midler fra. Men det er ad-
ministrasjonen som må fi nne en 
riktig form på en slik ordning.

Pensjonistpartiet fortviler over fakturagebyret: – Rammer de svakeste
STANGE: – Faktura-
gebyret som � er-
tallet i kommune-
styret vil innføre, 
rammer de svak-
este blant oss 
– mange av dem 
unge mennesker.

Lars Kristian Seierstad
post@stangevaisa.no

Det er Bjørn Sveheim i 
Stange Pensjonistparti  (Pp) 
som sier dette. Partiet røk 
ut av kommunestyret etter 
høstens valg. Men det betyr 

ikke at de ikke har mening-
er om neste års kommune-
budsjett, som skal spikres 
onsdag.

Rammer mange unge
Pp mener fakturagebyret 
på 50 kron er, som Ap, SV, 
MDG og NLO vil innføre for 
regninger som sendes ut på 
papir, rammer svært urett-
ferdig og de som allerede 
er vanskeligst stilt.

‒ Og dette handler ikke 
bare om eldre. De får ofte 
hjelp fra pårørende til å 
ordne med fakturaer og 
nettbank. Men det er fak-
tisk en god del yngre som 

sliter med det digitale, sier 
Sveheim, og utdyper:

‒ Undersøkelser viser at 
90 prosent av den norske 
befolkingen under 70 år er 
på den digitale plattformen. 
Men de siste ti prosentene 
er grupper som sliter, folk 
som ofte er enda svakere 
stilt enn mange eldre. De 
betaler allerede gebyr i 
banken for å få hjelp til 
å betale regningene sine, 
fordi de ikke mestrer nett-
bank. Nå legger Stange 
kommune fakturagebyr 
som en ekstra økonomisk 
byrde på dem på toppen av 
dette. Det er svært urime-

lig, mener Bjørn Sveheim 
og Stange Pensjonistparti.

– Snu i tide!
I Ap, SV, NLO og MDGs 
budsjettforslag er det an-
slått at det nye faktura-
gebyret vil gi 885.000 
kron er ekstra i kommune-
kassa neste år.

‒ Dette er altså penger 
som skal hentes fra de 
svak este blant oss i Stange. 
Vi oppfordrer de fi re parti-
ene i posisjon til å snu i 
denne saken, sier Sveheim.

URIMELIG: Bjørn Sveheim 
og Stange Pp mener faktura-

gebyr rammer usosialt.

nomført planene og bygging av 
lekeparkene.
‒ Det er vanskelig å ta dette 

med en gang. Lekeplassene er 
blitt en salderingspost, men vil 
komme på plass et par år forsin-
ket, sier Paal Ravnaas til Stan-
geavisa.
Politikeren fra Nærmiljølista 

Ottestad ønsker at det blir to 
leke parker der det, for uten leke-
apparater, blir benker og busker.
‒ Det er viktig at det gjøres 

koselig for de voksne også. Slik 
at man kan sitte ned og gjerne ta 
med seg kaffe og niste, sier vara-
ordføreren.

Kjonerud
Nærmiljølista Ottestad hadde 
som krav i forhandlingene med 
Arbeiderpartiet, SV og MDG etter 
valget i 2019 at det også skulle 
komme en lekepark på plass i 
Ottestad, samtidig som den på 
Tingvold ble opprettet. I bud-
sjettforhandlingene i desember 
2021 ble de fi re partiene enige 
om at de to lekeparkene skulle 

bygges og stå klare i løpet av 
2021. Nå er altså dette skjøvet 
videre til en realisering i 2023.
‒ Hvor denne lekeparken skal 

bygges i Ottestad er uvisst, men 
Kjonerudtunet er jo et egnet sted 
‒ for uten idrettsplassen, sier 
Ravnaas.

Ser på ulike løsninger
Frode Haugan, kommunalsjef 
for samfunnsutvikling i Stange 
kommune, bekrefter at admi-
nistrasjonen i kommunen jobber 
med saken.
‒ Det er ikke avklart hvor i 

Ottestad det opprettes en leke-
park. Vi arbeider nå med et lite 
prosjekt om bruken av Kjonerud 
framover. I den sammenhengen 
vil det være naturlig å peke på 
Kjonerud når det gjelder leke-
plass eller lekepark. Vi planleg-
ger en sak om dette første halvår 
2021. Litt vanskelig å si akkurat 
når, da det er mange andre ut-
fordringer for tiden, kommen-
terer Frode Haugan.

UTSATT: I desember 2019 ble det 
vedtatt av kommunestyret at de 
nye lekeparkene på Tingvoldtorget 
og i Ottestad skulle stå klare i løpet 
av 2021. Slik blir det ikke. Faksimile: 
Stangeavisa 12. desember 2019.

Lekeplassene
utsatt til 2023

Det blir ingen lekeparker på Tingvoldtorget eller i Ottestad i år

STANGEAVISA 28. januar.

INTERESSERTE: Noen VG1-elever får prøve seg med malerulla på Stavis. Frida Kjerland (t.h.), Olivia Olsen og Kasper Søbakk er overrasket over hvor stor variasjon det er i en malers arbeidsoppgaver, og vil vurdere Stavis sitt nye fag når de nå skal søke 
seg inn på VG2.

En har mer varierte arbeidsopp-
gaver enn det. I tillegg til å male 
driver man med alt fra fl islegg-
ing, gulvbelegg, vinyltapet og 
våtrom, til fl otte tapeter, dekora-
sjoner og motiver. Man kan gjøre 

alt mulig og man tjener bra.

Et viktig fag
Det er Lars Ingel Gustavsen 
som får hovedansvaret for eleve-
ne som vil satse på overfl atetek-

nikk. Vallsetingen vil få ombygde 
lokaler til nysatsingen. Garasje-
delen i byggfagavdeling en skal 
bygges om for å dekke plass-
behovet. Der skal opplæring en 
av et svært viktig fagområde 
skje fra høsten av. Et fag som av-
delingslederen mener er under-
vurdert:
‒ Vi tror gjerne at maling er 

noe vi kan ordne enkelt selv, 
men ofte er det ikke så enkelt. 
Det er et fag, og noe som krever 
utdanning. Og jeg prater av er-
faring! Jeg har selv prøvd å male 
et gipstak på hytta mi. Der kan 
jeg fortsatt ikke ligge på sofaen 
og slappe av, for da ser jeg tak-
et. Jeg burde leid en maler til å 
gjøre den jobben, sier Knut Erik 
Østgård og ler.

BYGGES OM: Byggfag-
avdelingens garasjedel 
vil bli bygget om til 
passende lokaler for 
malerelever. Her leder 
Knut Erik Østgård en 
omvisning for lokale 
malerbedrifter og andre 
interesserte. Foto: 
Gjermund Trøan


