Bjerke i klasse 1STD valgte opp-

båter.

– Hvordan kan vi gjøre Nes-

Ikke akkurat
Byggmax klipper naturligvis
ikke snor ved åpning av ny
butikk på Måna. Nei, varaordføreren fikk utdelt sag for
å «klippe» 4-toms reisverk.
Rita Hirsum Lystad håndterte den mesterlig.
Pål Brikt OlSen

pal@amta.no

Ikke klIppe: Regionsjef Espen Nicolaysen og butikksjef Jens
Klinteback holder «snora» når varaordfører Rita Hirsum Lystad
Foto: pål brIkt olsen
«klipper», og formelt åpner Byggmax.

Byggvarehuset med flere tusen
kvadratmeter salgsflate, ute og
inne, ble åpnet med technomusikk og cello. Etter hvert ble
minikonserten en ren solokonsert for cello signert Marius Of-

snorklipping for varaordføreren
tedal. Applausen var massiv.
De mange frammøtte fikk
deretter høre taler fra regionsjef Espen Nicolaysen og fungerende ordfører Rita Hirsum
Lystad (Ap).

næringspolitisk tale
Hirsum Lystad la vekt på at den
faste ordføreren, Thore Vestby
(H), svært gjerne ville ha gjort
jobben selv, men akkurat nå
gjør han innsats som stortingsrepresentant.
– Å stille på Stortinget må
prioriteres, sa Hirsum Lystad,

som i sin tale la vekt mange
næringspolitiske
momenter
som Vestby trolig er enig i.

håper på ketsjup
De mange problemene næringslivet har hatt med å få i
gang noe på Måna ble tatt opp
av Hirsum Lystad, som sa hun
håpet Byggmax representerte
den såkalte ketsjupeffekten.
Og hun siktet ikke til pølseserveringen til kundene på åpningsdagen.
– Det betyr at det tar veldig
lang tid før noe kommer, men

når det skjer så kommer det
massevis. Akkurat som vi får
håpe at det vil skje med næringsetableringen i denne delen av bygda, sa Hirsum Lystad, som ikke nevnte Biltema
med et eneste ord.
Sammen med de andre lokalpolitikerne står hun nemlig
opp mot staten og ønsker Biltema velkommen på nabotomta
til Byggmax. Det gjør ikke Statens vegvesen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Striden skal snart avgjøres av
en settefylkesmann.

