
4 RomeRikes BladTirsdag 17. april 2018nyheteR

FoRtsatt håp: Thomas C. Simensen i Tacs Rail synes det er synd om denne lokomotivfronten ikke kommer fram i lyset på Strømmen igjen.  Foto: lisBeth lund andResen

stRØmmen: I nesten 
20 år var lokomotiv-
fronten et av de store 
landemerkene på 
Strømmen. Men 
rådmannen sier nei 
takk til å få det tilbake 
som gave.
Rune Fjellvang
rufj@rb.no
900 49 489

– Det synes jeg er veldig trist. 
Mitt ønske er å få lokomotivet 
fram for allmennheten igjen, 
sier daglig leder Thomas C. Si-
mensen i Tacs Rail AS.

Det er de som i dag eier fron-
ten på det gamle El11-lokomoti-
vet som i sin tid satt i veggen til 
Norsk Modelljernbanes butikk i 
Sagdalen.

– Det er en mengde mennes-
ker som har sett denne fronten 
og har et forhold til den. Jeg sy-

nes det er synd hvis ikke kom-
munen ser disse verdiene, sier 
Simensen som har ønsket seg 
en plassering i stasjonsparken 
på Strømmen.

– kun en dekorasjon
Han ville gi bort fronten til 
kommunen, ferdig pusset opp 
og satt i stand.

Kommunaldirektør Anne-
Berit Haavind sier imidlertid 
nei til å ta imot gaven i sin inn-
stilling til politikerne i hovedut-
valg for kultur, miljø og land-
bruk som møtes onsdag. 

Hun anser ikke fronten som 
kulturhistorisk viktig da det 
kun dreier seg om en front, og 
ikke hele lokomotivet. Dermed 
anser hun det kun som et de-
korasjonselement.

– Denne lokomotivtypen har 
heller ikke vært produsert ved 
Strømmens Verksted og den lo-
kalhistoriske tilknytningen blir 
også dermed svak, sier kom-

munaldirektøren.
Rådet derfra er i stedet å ta 

kontakt med Olav Thon-grup-
pen med hensikt å undersøke 
muligheten for å få fronten 
montert på deres eiendom, der 
togproduksjonen faktisk fore-
gikk.

– kjent i hele europa
– Er jeg overrasket over innstil-
lingen fra rådmannen? spør 
Finn G. Moe og rister på hodet.

Det var han som i sin tid fikk 
ideen til å kjøpe den gamle lo-
komotivfronten og montere 
den inn i fasaden til modell-
jernbanebutikken han drev i 
Sagdalen.

– Denne fronten er kjent land 
og strand rundt. Det kom folk 
fra hele Europa til oss for å se på 
både butikken og på togfron-
ten, sier Finn G. Moe.

Moe sier at Strømmen var en 
jernbanemetropol både for stor 
og små tog. 

– Nå er det ingen minner til-
bake. Vi hadde tatt med oss 
fronten da vi flyttet butikken til 
Ensjø hvis det hadde vært plass 
på veggen der. Og stasjonsom-
rådet på Strømmen trenger vir-
kelig å pyntes opp, fortsetter 
Moe.

håper på politikerne
Thomas C. Simensen sier han 
gikk på Strømmen videregåen-
de skole og så denne fronten 
hver dag.

– Det er utrolig mange men-
nesker som har et forhold til 
denne, sier han og håper politi-
kerne ser en større verdi i den-
ne en kommunaldirektøren.

Ordfører Ole Jacob Flæten 
(Ap) sier selv at lokomotivfron-
ten var et landemerke på 
Strømmen, og at mange har 
savnet den. 

Så gjenstår det å se hva politi-
kerne sier onsdag kveld.

Vil gi lok-fronten i gave, men 
kommunen vil ikke ta imot

på tuR: NRC/Team Bane AS 
kjøpte fronten for 50.000 kroner 
i 2015.  Foto: tom GustaVsen
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Vil gi lok-fronten i gave, men 
kommunen vil ikke ta imot

FøRste kjøpeR: – Det ble ikke billig, sier Finn G. Moe om da han 
i sin tid kjøpte lokfronten fra skraphandler Hellik Teigen i Hokksund. 
Her fra siste butikkdag på Strømmen.  Foto: Rune FjellVang

masse utstyR: Her viser Høyres kommunerepresentanter 
Hans Jørgen Borgen og Solveig Grene Seipæjærvi fram 
utstyrsbanken. Begge Foto: ChRisteR spaBeRg

jessheim: Mandag 
åpnet Ullensaker kommu-
ne en utstyrsbank, hvor 
alle kan låne idretts- og 
friluftslivsutstyr gratis. 
Christer spaberg
christer.spaberg@rb.no
900 61 052

Utstyrsbanken, som har fått 
navnet «Bua», ligger i is- og 
flerbrukshallen på Jessheim. 
Her er det mulig å låne utstyr 
gratis til idretter man ønsker å 
prøve. 

Enn så lenge er rommet fylt 
opp med en del vinterutstyr 
som langrennsski-, slalåmski, 
snowboard, skøyter og ishoc-
keykøller, samt noe frilufts-
livsutstyr. Sommerutstyr er 
rett rundt hjørnet.  

– Et sånt tilbud må finnes i 
en så stor kommune som Ul-
lensaker. Her vil mange få mu-
ligheten til å prøve noe nytt, 
uten at de trenger å kjøpe ut-
styret før man vet om dette er 
noe man vil fortsette med. I 
tillegg vil det være et kjempe-
tilbud for skolene i området, 
hvis de skal ha aktivitetsda-
ger, men enkelte elever man-
gler noe utstyr, sier kommu-
nerepresentant fra Høyre, Sol-
veig Grene Seipæjærvi.

lang prosess
Det var helt tilbake i 2015 at 
Grene Seipæjærvi kom opp 
med ideen. Hun var blant an-
net inspirert fra et lignende 
tilbud i Målselv kommune i 
Troms, hvor Høyre-politike-
ren kommer fra. 

Siden hun på den tiden ikke 

var kommunerepresentant, 
måtte partikollega Hans Jør-
gen Borgen holde interpella-
sjonen i kommunestyret.

– Det er rart å tenke på at det 
ble flertall for dette med knap-
pest mulig margin. Nå som 
det er på plass, er jeg helt sik-
ker på at dette er noe alle ser 
behovet og verdien av, sier 
Borgen.

Selv om prosessen har vært 
lang, er duoen svært godt for-
nøyd med resultatet.

– Selv om det tok lengre tid 
enn jeg trodde det skulle, er 
jeg veldig stolt over at det har 
blitt en realitet. I tillegg ser det 
veldig proft ut og har en per-
fekt plassering, sier Grene Sei-
pæjærvi.

– et tilbud for alle
Høyre-duoen understreker at 
«Bua» skal være for absolutt 
alle.

– Vi vil at flest mulig skal be-
nytte seg av dette. Dette er et 
tilbud til alle og jeg håper at 
alle som ser nytten av det tar 
det i bruk. Vi har ikke satt 
noen aldersgrense og har ut-
styr så hele familien kan få 
prøve en ny idrett sammen, 
sier Borgen.

Hittil er utstyrsbanken fylt 
opp med utstyr til i underkant 
av en million kroner.

– De jobber med å få inn 
sommerutstyret nå, fastslår 
han.

– Dette skal være et helårs-
tilbud, supplerer Grene Sei-
pæjærvi.

Det er frivilligsentralen i Ul-
lensaker som skal drifte 
«Bua».

her kan alle låne 
sportsutstyr gratis

ski og snoWBoaRd: Et lite utvalg av hva man kan låne i 
utstyrsbanken «Bua».

Fakta
 ■ Det elektriske lokomotivet El 
11.2091 ble levert fra Thune/
Nebb i 1953.

 ■ Utrangert i 1995.
 ■ Finn G. Moe/NMJ kjøpte 
fronten av skraphandler 
Hellik Teigen i Hokksund og 
monterte det i veggen på 
modellbutikken i Sagdalen i 
1998.

 ■ Kjøpt av Øivind Horpestad i 
NRC/Team Bane i 2015.

 ■ Siden overdratt til Thomas C. 
Simensen i Tacs Rail AS.

Fakta
 ■ Strømmens Værksted ble 
startet i 1873, primært for å 
lage jernbanemateriell.

 ■ På Strømmen er det 
produsert tog, T-banesett, 
trikker, trolleybusser og 
annet materiell.

 ■ Aktiviteten på Strømmen 
ble avviklet 2011. Da hadde 
bedriften hatt navn som 
NEBB, ABB, Adtranz og 
Bombardier Transportation 
Norway.

 ■ Sluttmonteringen av Flytoget 
var blant de siste store 
arbeidene.


