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ikke tid: Ordføreren forteller at det ikke var tid til å gjøre en grundig vurdering av de mulighetene som eventuelt måtte finnes da de før jul måtte opprette et vaksinesenter. 
 Foto: VidaR sandnes

lillestRøm: – Tiden 
er inne for å se om det 
ligger andre, gode 
vaksinelokasjoner  
i kommunen, sier 
ordføreren. 
Tina aardahl 
tina.aardahl@rb.no
63 80 00 00

Vaksinesenteret i Skedsmo-
hallen i Lillestrøm kommune 
har vakt mye sinne og frustra-
sjon. Blant annet gikk leder for 
idrettsrådet ut og krevde at 
kommunen flyttet vaksinerin-
gen at av hallen, og medlem-
mer i Hovedutvalg for kultur 
har kalt vaksinesenteret en 
håpløs prioritering av kommu-
nen fordi hallkapasiteten i 
kommunen allerede er sprengt, 
og bedt de om å finne et annet 
lokale.

Nå sier ordfører Jørgen Vik at 
administrasjonen er i gang med 
å utarbeide en politisk sak hvor 

man nettopp vil utrede om det 
ligger andre, gode vaksineloka-
sjoner i kommunen.

Gledelige signaler
Gruppeleder for Lillestrøm 
Høyre, Kjartan Berland, er en 
annen som har reagert på tilba-
kemeldingene som har kom-
met fra blant annet idrettsrå-
det. Han sendte derfor et for-
melt spørsmål til ordføreren 
hvor han ba om en nærmere 
orientering fra kommunedirek-
tøren om premissene for bru-
ken av deler av Skedsmohallen 
til vaksinasjonssenter.

– Politikken ble orientert om 
vaksineringsplanen i formann-
skapet 6. januar. I den saken ble 
det opplyst at det i første om-
gang var avsatt én bane i Skeds-
mohallen til vaksineringssen-
ter, og at det ville bli lagt opp til 
utvidet driftstid for idrettslage-
ne på bane to og bane tre i sam-
arbeid med idretten. Det ble 
også opplyst at det skulle av-
holdes et møte med berørte 

idrettslag og Lillestrøm Idretts-
råd for å avklare fordeling og 
organisering av treningstider 
og åpningstid, sier Berland. 

– Derfor kom det svært over-
raskende på meg at blant annet 
idrettsrådet opplevde at idret-
tens behov ikke var ivaretatt. 
Det er helt åpenbart at kommu-
nen må finne gode løsninger 
slik at alle hensyn blir ivaretatt, 
fortsetter han. 

Når Berland får høre at ord-
føreren nå opplyser at man vil 
åpne for å se om det ligger an-
dre, gode vaksinelokasjoner i 
kommunen, sier gruppelede-
ren at det er gledelige signa-
ler. 

– Jeg må jo si at jeg trodde 
kommunedirektøren og krise-
ledelsen som tok beslutningen 
om å opprette vaksinesenter i 
Skedsmohallen hadde gjort dis-
se vurderingene alt, men jeg er 
godt fornøyd med gode signa-
ler. Det viktigste er at vi har et 
godt fungerende opplegg for 
vaksinesenteret, og at vi klarer 

å tilrettelegge for forsvarlig og 
god aktivitet i hallene våre, sier 
Berland. 

– ikke tid
Ordfører Vik skriver i en e-post 
til Romerikes Blad at det ble 
gjort noen sonderinger i for-
bindelse med opprettelsen av 
vaksinesenteret, men at det 
ikke var tid til å til å gjøre en 
grundig vurdering av de mu-
lighetene som eventuelt måtte 
finnes. 

– Uka før jul fikk Lillestrøm 
kommune beskjed om at det 
kunne komme vaksiner slik at 
vi måtte forberede oss på å star-
te vaksinering allerede i romju-
la. Vi hadde med andre ord 
svært kort tid på å etablere et 
vaksinesenter som svarer til 
alle kravene som stilles, både 
med hensyn til smittevern, 
framkommelighet og funksjo-
ner. Vi gjorde noen sonderin-
ger, men det var ikke tid til å 
gjøre en grundig vurdering av 
de mulighetene som eventuelt 

måtte finnes, sier Vik. 
Han fortsetter: 
– Nå er vi imidlertid i gang 

med vaksinering, og vi har en 
løsning som fungerer godt. Ti-
den er inne for å se om det lig-
ger andre, gode vaksinelokasjo-
ner i kommunen, og adminis-
trasjonen utarbeider nå en poli-
tisk sak, som skal fram for for-
mannskapet så raskt som mu-
lig. Av denne saken vil det 
framgå hvilke muligheter kom-
munen har og hva som skjer vi-
dere. At Skedsmohallen var det 
beste alternativet i en uover-
siktlig situasjon, betyr ikke at 
Skedsmohallen vil være det 
beste alternativet gjennom hele 
vaksineperioden. 

– Veldig, veldig glad
Ordføreren forteller at man nå 
vil jobbe parallelt med å se på 
mulige løsninger på den pågå-
ende situasjonen i Skedsmo-
hallen. 

– Det stemmer at hallkapasi-
teten i kommunen er sprengt. 

Åpner for å flytte 
vaksinesenteret

koRonaViRuset 

FORNØYD: Arne Kalstadstuen i Lillestrøm idrettsråd er veldig glad for de nye signalene fra kommunen. 
 FOtO: ViDaR SaNDNeS
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UlleNSakeR: Russe-
treffene skulle vært i gang 
for lenge siden og både 
dåp, rebusløp og ball var  
i siktet. Men i år blir alt 
annerledes.
Caroline Bjerkland 
caroline.bjerkland@rb.no
63 80 00 00

– Vi har gledet oss til russetida 
siden tiende klasse, sier rus-
sepresident ved Jessheim vi-
deregående skole, Martine Ja-
nette Hansen.

– Dette er jo selve høyde-
punktet på videregående og 
man starter planleggingen tid-
lig og jobber mye for å skaffe 
penger. Nå må vi snu oss 
rundt og planlegge en korona-
vennlig russetid, sier Martine 
som selv er vandreruss, noe 
som vil si at hun ikke er en del 
av en russebuss eller russebil.

– Jeg tror kanskje det å være 
vandreruss vil bli mer og mer 
vanlig, i hvert fall for kullene 
som kommer etter oss. I tiden 
vi lever i, så vil man ikke risi-
kere å bruke masse penger på 
en buss man kanskje ikke får 
brukt.

Flyttes kanskje
– Tror du korona kan ha for-
andret russetida for alltid?

– Den blir i hvert fall veldig 
annerledes i år, konstaterer 
russepresidenten.

– I fjor måtte de feire russe-
tida på sommeren etter eksa-
men i stedet for våren, og 
mange mente dette var posi-
tivt. Vi i hovedstyret i Viken 
har snakket om at vi kanskje 
vil gjøre det samme i år, sier 
hun.

Martine erkjenner at det er 
mye usikkerhet knyttet til 
årets russetid.

– Mye blir helt klart annerle-
des. Russetreffet som skulle 
vært i Hemsedal før jul, ble av-
lyst og det er også usannsynlig 
at de andre treffene blir noe 
av. Det viktigste nå er å be-

kjempe koronaviruset, men 
det er samtidig utrolig viktig 
at russen får en feiring selv om 
den ikke blir slik som man er 
vant til. Jeg tror alle har et be-
hov for å være sosiale og ha 
noe å se fram til nå. Russesty-
ret har derfor utarbeidet to 
ulike planer om gjennomfø-
ring, både på rødt og gult nivå.

– Nedtur på nedtur
Martine håper imidlertid på 
grønt nivå under årets russe-
feiring.

– Jeg må jo innrømme at si-
tuasjonen slik den er nå er 
kjip, sier hun.

– Det er vanskelig for hele 
samfunnet nå, men jeg tror si-
tuasjonen har gått særlig ut-
over ungdom. Det å ikke kun-
ne være sosial, er vanskelig 
for alle, men spesielt for oss 
som er unge som har lyst til å 
reise og feste. Men sånn er det 
ikke nå, og det må man bare 
akseptere.

– Alle tenkte at smittesitua-
sjonen kom til å gå nedover et-
ter jul, men så ble det ikke slik. 
Det er nedtur på nedtur hele 
tiden. Alt blir avlyst, det er 
hjemmeskole og ting tar lik-
som aldri slutt. Det er så van-
skelig å se for seg når ting blir 
normalt igjen. Om det i det 
hele tatt blir normalt igjen.

– Hva gjør det med et ungt 
sinn?

– Man mister litt håpet. Jeg 
hadde lyst til å ta et friår etter 
videregående for å reise, men 
det er urealistisk nå. Alt man 
tenker på, planlegger og 
drømmer om blir avlyst. Man 
blir egentlig ganske trist.

Gjør sitt beste
Martine mener ungdom gene-
relt har vært flinke til å følge 
smittevernbestemmelser.

– Vi prøver å gjøre vårt beste 
i situasjonen som er og re-
spekterer de reglene som er 
satt. Selv om dette er en kjip 
tid, er det viktig å være positiv 
og løsningsorientert oppi alt. 

Russen har gledet 
seg i tre år: – man 
mister litt håpet

lei: Russen ved Jessheim videregående skole, Alina Bratland (f.v.), 
Martine Janette Hansen og Michael Wangen må nå planlegge for 
en ganske så annerledes russetid enn det de hadde drømt om.
 FOtO: liSBeth lUND aNDReSeN

Idrettshallene benyttes stort 
sett av barn og unge, og at voks-
ne ikke lenger trener, øker ikke 
kapasiteten vesentlig. Kommu-
nen forstår at idretten står i en 
vanskelig situasjon, og det job-
bes for å finne andre mulighe-

ter, parallelt med den politiske 
saken som er på gang, sier Vik. 

Leder for Lillestrøm idretts-
råd, Arne Kalstadstuen, har 
også fått informasjon om at 
kommunen nå vil se hvilke mu-
ligheter som finnes. Det er han 

strålende fornøyd med. 
– Jeg kan ikke si noe annet 

enn at dette er utrolig positive 
signaler, eller et lys i enden av 
tunnelen om du vi, og vi er 
selvfølgelig veldig, veldig glad 
for dette, sier han. 


