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1400 piletrær

Et pilerenseanlegg er i ferd med å vokse fram i 
Oppsalenga i Skogbygda. – Dette er det første 
kommunale anlegget av sitt slag i Norge, sier 
Thomas Løkenlien Sørby (t.v.) og Leiv Knutson i 
kommunalteknisk avdeling.

Nyåpnet pensjonat
FOR KATTEN • SIDE 2-3

Inn på førstevalget
SKOLE  • SIDE 10

Øystein Barhaughøgda
SOMMERPRAT  • SIDE 16-17

Informer om aktivitet i 
ditt lag eller din forening

Kontakt oss på tlf. 63 91 18 14 
eller annonse@raumnes.no

Opphørssalg 
Et stort parti diverse rotting-
møbler av meget god kvalitet.

Åpent hele langhelgen

Vestgrenda 199, 2164 Skogbygda  
Tlf. 954 19 500

post@granittoghagemiljo.no 
www.granittoghagemiljo.no

Åpent hele langhelgen

VI FØRER REGNSKAP
FOR AS, NUF, EPF

OG BOLIGSAMEIER
Regnskap, lønn og årsoppgjør

Medlem av NARF

Nedre Hagaveg 17B, 2150 Årnes. Telefon 90 81 22 22
post@zigmaservices.no • zigmaservices.no

Rehabilitering av bad
Vi tar hele jobben  –  rør, el, fl is og snekker
Gratis befaring og fast pris

Nes Rørleggerbedrift AS
HANSENGÅRDEN, ØVRE HAGAVEG 2, ÅRNES
Tlf. 63 90 17 94. E-post: jhd@nrb.as
Se også: www.nrb.as eller vår facebookside

22 år – der elvene møtes

Fra Årnes brygge. Bill.: Voksen 150,-. Barn 50,-
Alle rettigheter. Tlf. 47 28 01 22

www.elvekongen.no

Husk Elvecruise hver
søndag kl. 15.00

Tlf. 63 90 09 31
 kontakt@runnigaard.no

Selskapslokaler & Catering
God hjemmelaget mat
Se vår meny på
runnigaard.no

Anno 1681

Runni Gaard
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��OPPSALENGA

Et pilerenseanlegg er i 
ferd med å vokse fram 
i Oppsalenga i Skogby-
gda. Nes kommune er 
den første kommunen 
i Norge som bygger et 
slikt anlegg.

Heidi Wexels Riser
63 91 18 15 
heidi@raumnes.no

– Dette er det første kommunale 
anlegget av sitt slag i Norge. I dag 
finnes det kun tre private slike 
anlegg, sier Thomas Løkenlien 
Sørby, VA-ingeniør i Nes 
kommune.

Økologisk rensemetode
Pilerenseanlegg er den eneste 
typen renseanlegg som renser 
spillvann 100 prosent.

– Anlegget har tett bunn. Pile-
trærne som vokser oppe på 
anlegget fordamper alt vann og 
omgjør næringen til utnyttbar 
energi, forteller Løkenlien Sørby.

Den enkle konstruksjonen og 
meget lange levetiden gjør denne 
økologiske rensemetoden til en 
rimelig og sikker investering.

– Dette er framtidas måte å 
rense på, og ikke minst er det er 
godt alternativ til andre 
løsninger, som for eksempel et 
minirenseanlegg. Et pilerensean-
legg har en levetid på rundt 70 år, 
mens et minirenseanlegg må 
skiftes ut etter rundt 20 år. Det 
krever også mye vedlikehold og 
renseeffekten er ikke så god som 
ved et pilerenseanlegg, sier Leiv 
Knutson, prosjektleder i kommu-
nalteknisk avdeling.

Fem boliger
Oppsalenga renseanlegg er 
dimensjonert for fem boliger, 
men foreløpig blir de tre eksis-
terende boligene i Oppsalenga 
koblet på.

I 40 år har boligene i Oppsal- 
enga vært knyttet til et kommu-
nalt anlegg som har vært en 
septikkløsning. Det betyr at 
urenset kloakk har blitt sluppet 
ut i en årrekke.

– Dette renseanlegget har vært 
et svart hull for kommunen. Vi 
kan ikke be innbyggerne rydde 
opp i sine renseløsninger uten å 
gjøre det selv. Vi måtte gjøre noe 
her, og da falt altså valget på et 
pilerenseanlegg, fortsetter 
Knutson.

Skrekkblandet fryd
I Danmark finnes det flere tusen 
slike anlegg, men i Norge finnes 
det altså bare tre private.

– Flere av nabokommunene 
følger godt med på hva vi gjør, og 
Bioforsk er også veldig interessert 
i hvordan dette anlegget vil 
fungere i det Norske klimaet. Vi 
vet jo ikke helt hvordan dette vil 
virke under norske forhold, så 
det er med litt skrekkblandet 
fryd vi bygger dette, fortsetter 
Knutson.

Han er ikke i tvil om at de 
erfaringene som gjøres i Oppsal- 
enga vil få betydning for framti-
dige renseløsninger i andre 
kommuner.

1400 skudd
Det totale arealet på anlegget er 
750 kvadratmeter og består av to 
basseng på 8 ganger 54 meter og 
8 ganger 40 meter. Bassengene 
fores med en membran og jorden 
fylles tilbake med et fordelerrør 
på frostsikker dybde. Anlegget 
beplantes så med spesialtilpas-

sede piletrær. Om vinteren maga-
sinerer bassenget vannet, som 
blir fordampet neste sommer. 
Normalt vedlikehold av anlegget 
er én time i året.

– I løpet av sommeren skal vi 
plante 1400 skudd med sibirsk 
pil. Pilene bruker næringsstof-
fene i spillvannet til vekst. 
Piltrærne høstes hvert tredje år 
og er da fem til sju meter høye. 

Piltrærne kan da brukes som 
brensel, forteller Løkenlien 
Sørby.

– Anlegget, som blir pent å se 
på, skal ferdigstilles i løpet av 
kort tid, og den offisielle overta-
kelsen blir i september, avslutter 
Løkenlien Sørby.

Anlegget vil koste kommunen 
rundt 450 000 kroner.      

Nytt kommunalt renseanlegg

Pilerenseanlegg

1400 SKUDD: I løpet av sommeren plantes 1400 piletreskudd som er 
en viktig del av anlegget.  Foto: Heidi Wexels Riser 

PENT Å SE PÅ: Slik vil anlegget se ut når trærne vokser til.  Privat foto 

Det er budsjettert med 2,3 millioner kroner i driftstil-
skudd til idrettsorganisasjoner i år. Det er en økning på 
120 000 kroner sammenlignet med fjoråret.

Heidi Wexels Riser
63 91 18 15 
heidi@raumnes.no

I år har det kommet inn totalt 28 
søknader. Midlene fordeles på 
følgende måte: 30 prosent 
medlemstilskudd for medlemmer 
under 20 år, fem prosent i aktivi-
tetsmidler og 65 prosent til 
driftstilskudd anlegg. I år er det 
fordelt 690 000 kroner på idretts-
organisasjoner etter antall aktive 
medlemmer under 20 år. 

Det er totalt meldt inn 3348 
medlemmer under 20 år. Dette 
utgjør et medlemstilskudd på 206 

kroner pr. medlem. Politikerne i 
utvalg for teknikk, næring og 
kultur fulgte rådmannens 
innstilling og fordelte driftstil-
skuddet på følgende måte.

Fenstad fotballklubb: 44 813 
kroner. Fenstad Skiklubb: 3504 
kroner. Fenstad sportsklubb:  
65 201 kroner. Fjellfoten sykkel-
klubb: 18 548 kroner. Funnefoss/
Vormsund IL: 521 218 kroner. 
Haga IF: 126 185 kroner. Haga 
skytterlag: 9405 kroner. Halmsås 
& Omegn skilag: 27 441 kroner. 
Hvam golfklubb: 6183 kroner. 
Hvam IL: 305 839 kroner. Øvre 
Romerike cheerleading: 22 876 

kroner. Nes danseklubb: 22 052 
kroner. Nes golfklubb 09: 4122 
kroner. Nes innebandyklubb:  
22 670 kroner. Nes ishockey-
klubb: 35 860 kroner. Nes ride-
klubb: 52 645 kroner. Nes Ski:  
20 403 kroner. Nes Skytterlag:  
10 641 kroner. Nes sykkelklubb: 
8450 kroner. Nes Taekwondo 
Klubb 15 457 kroner. Nes turn-
forening: 69 866 kroner. 
Raumnes & Årnes IL: 589 244 
kroner. Skogbygda IF 33 473 
kroner. Stiftelsen Nes skianlegg: 
94 170 kroner. Vormsund ski- 
klubb: 18 579 kroner. Øvre Rome-
rike HIL: 3091 kroner. Som tidli-
gere år fikk Romerike bakke-
senter, som ligger i Hurdal, 
tilskudd på 19 125 kroner.       

2,3 millioner kroner til idrettsorganisasjoner

ØKONOMISK STØTTE: Både Haga IF og Hvam IL har fått kommunalt 
driftstilskudd i år. Dette bildet er fra fjorårets Nesmesterskap i fotball.  
 Foto: Heidi Wexels Riser
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FØRSTE I KOMMUNE-NORGE: Pilerenseanlegget, som er i ferd med å ta form i Oppsalenga i Skogbygda, er det første av sitt slag i Kommune-Norge. – Det er mange kommuner som 
følger med på erfaringene vi gjør med dette anlegget, sier Thomas Løkenlien Sørby, VA-ingeniør i Nes kommune og Leiv Knutson, prosjektleder i kommunalteknisk avdeling.  
 Foto: Heidi Wexels Riser 

Denne gifteringen/forlovelsesringen 
ble funnet i Vaskehallen på Esso 
Herbergåsen for en stund tilbake. 
Etter å ha ligget lagret på stasjonen 
har ingen meldt ringen tapt så langt. 
Ringen tilhører en mann som giftet 
seg eller forlovet seg i 1979. 
– Ringen gis ut til den som kan 
fortelle hva som er gravert inn,  sier 
Mona Anita Holter, daglig leder ved 
Esso Herbergåsen. 

 Foto: Emil Holter

FANT RING I VASKEHALL 

Hvem eier  
gifteringen?


