
Sørumsand: Jo mer
butikkene på Sørumsand
står sammen og jobber
for flere aktiviteter og et
bedre handelstilbud, jo
flere handlende vil
strømme til stedet.

Sørumsand sliter med stor
handelslekkasje. Som pendler-
sted med togstasjon – og dermed
korte avstand til de store han-
delsstedene – er det mange bebo-
ere som velger å handle i Lille-
strøm, Strømmen og Oslo.

Det ønsker handelsstanden på
Sørumsand å gjøre noe med.
Under handlesstandsmøtet tors-
dag, for øvrig med rekordstort
frammøte, fikk butikkeiere og
medarbeidere gode tips og råd
for et mer aktivt Sørumsand
sentrum av canadiske Jennifer
Ross (alias skuespiller, TIN-
trainer og formidlingsekspert
Torunn Meyer).

– Vær positive uansett forslag.
Alle sammen jobber for ett mål;
at det skal bli flere kunder i
butikken. Det betyr samtidig at
man må trekke til seg flere folk
til Sørumsand. Jobb sammen og
vær kreative, sa Ross.

Stort potensiale
Sørumsand stasjon er stasjonen
på Kongvingerbanen med nest
mest av- og påstigninger i døgnet
– bare slått av Lillestrøm. 

– Det betyr at dere har et
kjempepotensiale. Samarbeid og
samkjøring mellom butikkene er
alfa og omega for å få til aktivite-
ter. Dersom jeg spør dere om
hvordan butikkene går, svarer
dere greit nok. Men er greit nok

greit? Ha alltid noe konkret å
jobbe mot, og sett klare mål, kon-
staterte Ross.

Fungerende leder Birgit Nord-
fonn Engebretsen i Sørumsand
handelsstand var fornøyd med
rådene de fikk.

– Å sitte på hver vår tue, er ikke
nødvendig. Alt handler om sam-

arbeid, sier Engebretsen til Indre
Akershus Blad.

Under idédugnaden litt senere
på kvelden, etterlyste flere i han-
delsstanden både sportsbutikk
og butikk for herreklær.

– Vi håper dette er noe gård-
eierne vil se på. Samtidig har vi
hatt en sportsbutikk tidligere,

men innbyggerne var heller ikke
flinke nok til å bruke den, kon-
staterer Engebretsen.

Lederen håper det positive
handelsstandsmøtet vil føre til
flere aktiviteter, bedre og mer
samarbeid og ikke minst større
engasjement til handelsstanden.
I dag består handelsstanden av

fungerende leder Engebretsen,
senterleder Kristine Scavenius
Fossum i Fokus og daglig leder
Stig Nyengen i Trento.

– Er det noen som ønsker å ta
i et tak, er det bare å melde seg.

Sørumsand: Nyvalgt
leder i Kirke-, utdanning
og forskningskomiteen
på Stortinget, Marianne
Aasen Agdestein,
kommer mandag  til et
åpent møte Sørum AP
arrangerer om skolen. 

Agdestein er inne i sin andre
Stortingsperiode som represen-
tant for Akershus. 

Med sin posisjon som komi-
téleder for skolepolitiske saker
blir hun den mest sentrale
skolepolitikeren på Stortinget
denne perioden.

Møtet som finner sted i råd-
huset på Sørumsand i kveld, har
som målsetting å skape dialog

mellom politikere og innbyg-
gerne om skolen i Sørum. I til-
legg til Marianne Aasen Agde-
stein, vil også leder av oppvekst-
utvalget i Sørum kommune
Kjell Herman og Jostein Mjøne-
rud som arbeider med prosjek-
ter i Sørum-skolen, holde korte
innlegg. 

Det meste av tiden er likevel
satt av til innspill fra innbyg-

gerne om skolepolitikk generelt
og Sørum-skolen spesielt, opp-
lyser Sørum AP. 

Foreldre, lærere, elever og
alle andre skoleinteresserte i
Sørum har dermed muligheten
til å møte både sentrale og
lokale skolepolitikere og si sin
mening, dersom de møter opp
på rådhuset i kveld.

Marianne Agdestein til åpent skolemøte i Sørum

Fredag  kunne vinneren av
BSFs billotteri 2009 hente sin
gevinst hos Møller Romerike,
avdeling Bjørkelangen.
Etter at 1.073 lodd var solgt i
løpet av de fire månedene lotte-
riet varte, ble Petter Aure fra Ski
trukket ut som den heldige
vinner.
– Første gang jeg vinner noe, sa
Aure da han møtte opp for å få
overlevert vinnerbilen, en Golf
TDI. Han kjøpte vinnerloddet
dagen før trekningen.
– Vi må takke alle som kjøpte
lodd av oss, sier daglig leder i
BSF, Kjell Roar Nygård. På bil-
det får Petter Aure (t.v.) over-
levert bilnøkler og blomster av
daglig leder av Møller Rome-
rike, avd. Bjørkelangen, Finn
Ole Mikaelsen. Bak fra v.: Kjell
Roar Nygård og Jahn Svendsen
fra BSF. Foto: Øivind Eriksen

BSF-bilen overlevert vinneren

– Jobb sammen for Sørumsand

Canadiske Jennifer Ross (alias formidlingsekspert Torunn Meyer) ga handelsstanden på Sørumsand gode råd og tips for hvordan få
flere til å handle i deres butikker. Blant annet påpekte hun at alle fornyingsforslag som kommer, skal bli tatt godt imot. Til venstre:
Sigurd Hovlandsdal. Begge foto: Anita Jacobsen
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Fungerende leder Birgit Nordfonn Engebretsen i Sørumsand 
handelsstand tok utfordringen om å være dirigent for en syngende
handelsstand med stor innlevelse.

Marianne Aasen Agdestein.


