
Nytt liv i trafikk-komite
ved folkeskolen på Stabæk
LITE GJORT FRA KOMMUNENS SIDE FOR A SKAPE TRYGGERE SKOLEVEIER

Foreldrerådet ved Stabekk fol-
keskole sto som innbydere til for-
eldremøte onsdag M. november
i Indremisjonshuset I Gartner-
veien. Godt og vel 100 foraldra
og foresatte, samt endel av sko-
lens lærerpersonale, med tunge-
rende overlærer Ole Hattestad i
spissen, hadde mott ti em. da for*
ridrerådets formann, arkitekt Ole
Bue. ønsket velkommen

Før programmets hovedemne
ble innledet, ga Stabekk Skoles
Strykeorkester en konsert, under
ledelse av sin Instruktør og diri-
gent Einar Nordbu. Programmet
var meget Varieii Of de ÜBgt nm-
sikere fikk en meget velfortjent
applaus.

UTE BR UTRETTBT
Lærer Brik Halvorsen, eom i fla-

re år har arbeidet mad trafikk-
toi Moldene ved skolen. og som hai
vært tilsynslærer for ikoleni tra-
tikkpatrulje. radegjorde t«>i del
arbeide som allerede sa tidlig som
i 19H2 ble satt Igaag lia skolens
og foreldrenes side for a trygge
elevenes skolevei. Læn-r Halvois. ri

konkluderte med at de faktiske
forhold er at meget Ute er ut tet-
tet fra de kommunale myndighe-
teri side for I trygge ekolevelen,
til tross for at loft er var blitt
gitt. Dette var derfor en av grun-
nen til at foreldrerådet Bl onsket
å blåse liv i en gammal, men fart-
satt like. om ikke in«*i . aktuell
sak. Trafikken akar Og de BMMge

kritiske punkter pa barnas sko-
levei blir med årene ikke mindre
farlig,

1 19H."» ble det gjort en skrittlig
henvendelse til Bærum kommune,
bilag! med lysbilder tor I belyse
<!«■ tarligste punkter pa skoleveien.
I lisse punkter er i torste rekke
langs Oamle Ringeriksvei

(Senere pa alt.-nen kom dot
i frem. at loi eldi e som ikke

har barn ' som nodvendigvis må
ga lang! Qamlf Ringeriksvei, og-
så har sine bekyim IngOl I
DK VANSKELIOSTE PUNKTER

langi Oamle Ringeriksvei er
felgende:

1) Det et IkiM kontinuerlig for-
tau mellom Stabekk og skol«-n,
idet barna rna bryte kjørebanen i
svingen ved innkjørselen til Skal-
lum Gård. Denne overgangen skjer
i en kurve som er lite oversiktlig

hvor bilen.- har tildels stor
fart

■_'i Krysset \ od det gamle apo-
teket pA Stabekk er uoversiktlig
ag eanakellg fon både barn <>g
voksrn- a passere

.'I iKrysset Og kurven ved Kleiv-
veien er uoversiktlig pa grunn av
hekker Og ca hov mur

4 i KrySSSt ved Bekkestua
Vi fikk høre at det hadde va-it

befarlng med repreaaatanter tra
kommunen, som deagang, dette
var i i!m;;». hadde gitt laftar om
at (let skulle skje utbedrmger i
tapet av det felgende år. Da Intet

var- blitt gjæt, ble det purret på
kommunen også sa sent som i
1969. Mangel på konkrete resul-
tater efter henvendelsene og løf-
ter fra kommunens side, var der-
for årsaken til kveldens foreldre-
møte.

Men en slik sak har selvfølge-
lig mer enn en side. og foreldre-
rådet hadde derfor- benvendt seg
til representanter for de lokale
myndlgheter, som også hadde
stilt seg villige til a komme til
motet for å gi en liten oriente-
ring, og eventuelt besvare spørs-
mål.

Fra regulei ingsvesenet motte
overingeniør Bøe og fra kommu-
nens veikontor motte ingeniør
Kongsgaard. Politiet var også re-
preeentert ved politibetjent Syver-
sen. som blant annet har overopp-
synet med skolepatruljene i Bæ-
iiuni

KN I.AMi \ Kl å <■ \
[ngaaiareaa i;.»- og Kawgagaard

møtte nok mad liti dårlig sam-
Vittighet i denne gamle sak som

det na Me blast liv i. Det ble vist
lysbilder som lllustierte ulykkes-
statistikk, som vist.* gunstige tall
når det gjelder- Ha-tum i forhold
til resten av Norge Og gunstig
■ammenlignet med ulykkesstati-
stikken foi I'SA. Del ble orien-

tert om generalplanen foraåvldl
denne angår Børum, eom under-
tegnadC foratO ikke var tullst.-ri-
di- vedtatt erma. Vi fikk se lys-
bilder som illustrerte hvordan en

ideell trafikkplan Bkulle vare,
med motorveier, adkometveier ete.
My»- av dette vedrot te ikke direk-
te den aktuelle s>tk øom rar ho-
vedtemaet for aftenen, men man
satt nærmest igjen med d«'t inn-!
trykk at det vai vanskelig å få |
fieiiiim-t tiltak ei lenge hovedpla*
nen«- far regulering av området
ikk«- var vedtatt i nna Kkspro-
priaajonaaa vei ei lang og man
kunne ta den loretåelæ at kom-
munens representant er hap.-t pd
frivillig avatåssaa, m grunn tii
fortau ete.

Bftec Innleggeae ble <u-t servert
en kopp kaff»*. for den;

over tii speremål. Dv\ ei tydelig• • er problemar tilstede i hele
skolekrets n l".t var fOT-
skjell «*nt»-n man sogn«-r tii di-
strikt, ne soi. noni, ost eller veal
i..i ekolea Ty«dallgal kom det
frem et det er BkaUusnevlngen .
hvoi fortauel fortaettei pi dea
arm.-n eide av v»-i»*n, .«- Bekke*
etua-kryaeet, med totgjengerover-
gangane, busshoMeplaeeene og
pai kei ingene, eom ei de
pi oblemene

Byggingen forsinket for
Braathens nye hangar
på Fornebu

Byggtngen av Braathens nye
hangar på Fornebu i i blitt for-
sinket. Det store og tidlige ne*
fallet såtte en stopp, r for t;ikt.*k-
kinjjsarheidet. ißßVendig er co nå
i sving med taMVedning og opp-
Legg av det elektrisk»- anlej

Helve bygget et tatt 1 bruk.
men det er uvisst nåi reetea ;iv

bygget kan bli fei 31 lenge
snt'i'n ligger, kan del bil vun.ske-
Ug

— Entreprenøren har Mgl han
skal klare å få taktekningsarbei
det jijort innen rimelig tid. og
han vil benytte varme til å smel-
te bort sneen. Dette tordyref, for-

| teller direktør Arnes til Buet-
I stikken.

I l\ IDEOE
SKOLEPATBI LJEB?

Det ble reie! Maat arm. ■
■psrsmål orn ikke skolepatrulje-
ne ved skolen kunne UtVides
plaserei i de vanskelige overgan-
gar <«u kryss, hvor de i dag ikke
ei stasjon.) I I «ytte ei .-n Ikl
lett sak, <ia skolepatruljen skjei
pA h.*it frivillig basis, og del med-
forei megel ttmefravaei og for*
■tvrrelse I tindarvlsningen der-
som |>.it iul lem- skal planere» så
langt fre skolen som foi eksem-
pel pl Bekkestua. Videre ble det
spurt om ikke patruljene kunne
gå ut i reien og stoppi
ken. men det 01 ai som

bverken polltimesteren ellei poll*
Übetjent Byv«trssej kunn.
>.•._■ Ti aflkken ai tei mllg
pi en helt annen mute i .-n 1.m.l
koninnme enn i lor eksempel
Oslo, hvoi skolepatruljen ei
tdlatelse til i enkelte tilfelle I

i : • eflkken
Det rar tydelig al del rai

mote in.-.I .iktualitet Og <!•« h©l •'<'
tanken fra foreldrerådets alde «*ed
A arrangere dette motet ■ u I
Mase liv i 11 afikk-komit.-.-n . vil
de loicl.ll.- Q
motet likk henvendsla ii fra foreld*
i.-iadet. bh innkalt til et mote
loi {\ . ' ri n\ I*l .nkk-
komit.- in is oppgave* bl
re nye henvendelsei til blant an-
net teknisk ladmann i håp 01
akolevetea tii bun., pi gtobeks
tolk- a mei ail
\'i n

immel
ni kan fl pt miitet

Tii slutt tøt øøi bare bi kl
..i 2im» foreldre <<g foreeatte I

nmeld! alt' ne m< n be
I too mai Hof*
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— Riv ut og aend mn

Bare en
i ina-kundekan gjore
penger på glatt fore!

Fina tilbyr Dem Varmeservice med Kuldeforsikrin-
Fina betaler Dem 10 kroner

for hver time De er uten varme.
Sørg for å få Deres garantibevis snarest'

■e t:*3 sek •

HsHßfWjf |yr v»n <» __2b *■' jrr^**~2

* *u5Øt-j ** 9—•■■**.
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Sett kryss

Venn!igst send meg l.ibud på Fina s Varmeserv.ee

med Kuldeforsikrmg
Jeghar 200 Tank på ca ■

ogbenytter Prbo e U m Fyringsolje

Dessuten vil,eg i rpiysnmger om F«na s
ovnge servicetilbud

S^gøU" i evenngspian for pet'
service og ettersyn av varme^^egg^

VPIAIAV Finansiering

II ri &f/ Rådogveiledn.nq emetode

yr ' jtfVarmeser vice Navn

\oooMgWrncd Adresse
7*wy «r I.J

_
I -..»,, Postnr PoststadKuldetorsikring ke Fina A s _ Poslbok ,

, ~ s
p«» ut og send mn..^^-ee__^> —

Kjøp julegåvene hos Esso!
ni-- i3ArbeMshonsker

it / 'mfll T^^^^mmmtm^<aWT ->, JjJff,y '/ Sol,de °9 behagelige spaltlærhansker
-dW ml| jffliijl m* for bilsjau og hjemmeaktiviteter. Gir full

sT - ssV ' • m beskyttelse.

ve pris kr '^'5°
Tepp-garasje J)9l^^
En stopper for irnterende vindusskraping V I « A
pa kolde vintermorgener. I gra galon. % ■
Monteres lettvint. Mr ftd 50 te*

Veil. kr.

fk^S*^** 11 Selvvarmende setesits
■! * Holder pa kroppsvarmen i sete og rygg.

W Lun °9 dekoratlV* Rutemonstret i pene■ |l*;2«i' w farger-V J 41 25
v ,mfr Veil. pris kr. ■■■

Ratt-trekk
Sikkert grep fra hand ti! styring' Med W tt A/m*. mjk
solid og lekkert ratt-trekk. I rodt, sort og M m
brunt. Trykknapp-montasje. %. uL *U Iff M

12- p i/Veil. pris kr. Lasse
•*» rfør^AtfA^

; '*' »t Varm og stilig vmterkledning for bilsetet.
-r ,". " ■ ' ■ t % Reflekterer kroppsvarmen. Div. friske

1 " .. *i\ ty rutemonstre.

v* J 28 so
V« A* VeiL Pris kr •*"^i

Slepetau /SlTt^SKraftig slepetau av polypropylen - // # P4ji '*'* u\2100 kg s trekkstyrke. 5 meters lengde - ir // * Z*wk '/ JU M
lettvint festeanordning. / / #AV* £ att a?

Veil. pris kr. 13, ■ «T

m/ Varselstrelcant
sbt Sammenleggbar med plast futeral. God-
W /r-v \m\ m k)en * av Veic*' reklora,et- *s ,ir Påbudt for

Lyskasterutstyr
Halogen fjernlys (150 mm) og tåke'groft- **"i^\N
lys gior kjørebanen vesentlig bedre opp- I*^sßsl^^-sA>a

Lysstrålen sprer seg nedover og ut .^ttt \ L "^^^^^.til siden. JJSr \ '*»Fjernlys veif. pris kr. lUUp™ w f IWj 1
Tåke groftlys kr. IUU," I !w 4 T99A^t)a

med gult glass kr. lUvp" *X (veil. pris).

Noklor k.tn tm>ic*s. Men de Vin ogvi finn
x . - Hm** (Jen som mister demer mcH.-m 11

/ — gr.ms.

«I* ff°r en vellykket tur (ESSO)
SANDVIKA AUTO
Sandvika Tlf 54 80 62

HVALSTAD SERVICENTER
Drammensvn 811. Nesbru Tlf. 78 56 34

FOSSLI OG ERIKSEN
Drammensvn 882. Asker Tlf 78 23 18


