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■ ■ Hamar

Anker’n 10,7 millioner dyrere
Hamar formannskap har godkjent
en økning av budsjettrammen til
Ankerskogen byggeprosjekt med
10,7 millioner kroner. Prisen ender
da på 436,5 millioner.
Kostnadsrammen er nå justert for
prisstigning i prosjektperioden.
Byggeprosjektet blir i tillegg 1,6 millioner kroner dyrere, på grunn av

tilpasninger i frisklivsdelen i 3. og 4.
etasje.
810.000 kroner plusses på for å
dekke driftsutstyr. Det skal blant
annet kjøpes inn flere rengjøringsmaskiner, samt rullestoler, personløftere og bassengsenger.
330.000 kroner skal brukes på
utstyr til treningssenteret, og spesialgolv i treningssalen.

Ny pris: 436,5 millioner

Giverglede: barnehage samlet inn penger og kjøpte gave til Barnehuset

Nesten som julaften
Bare juletreet manglet, ellers var det
akkurat som på julaften i Statens Barnehus onsdag. For dit
kom 13 barn med
pakker under armen.
■ ■Hamar
Sverre Frilseth
974 24 961 / sfr@h-a.no

Det ble en annerledes dag på Statens Barnehus, for her kom glade
barn som ville gi bort et splitter
nytt dokkehus til lekerommet der.
Med innbo og mer til. Normalt er
det ikke glede og iver etter å gi
bort noe som preger hverdagen
for de seks ansatte i Barnehuset,
for hit kommer barn og unge fra
hele Hedmark og Oppland og deler av Romerike for å få hjelp og
kanskje behandling etter å ha
vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Hit kommer politi
som vil snakke med barn, advokater, leger, psykologer, voksne –
alle sammen for å snakke med
barn og unge som har opplevd noe
de ikke skal bli utsatt for. Men
ikke slik denne onsdags morgenen. Denne morgenen var det
bare glede og breie smil å se.
– Du skjønner: Vi har hatt innsamling, sa en av ungene ivrig og
klarte ikke helt å ta øynene bort
fra de mange pakkene som lå på
bordet klare til å bli delt ut.
– Vi har samlet inn penger for å
kunne kjøpe gave til Barnehuset
og det de hadde lyst på her er et
leke-dokkehus og derfor så kjøpte vi det. Vær så god.
Ikke rart det smakte godt med
pepperkaker og klementiner på
morgenkvisten for bussen var
forsinket da 13 barn i Utsikten
barnehage skulle forflytte seg til
sentrum og det var litt kaldt i lufta og dessuten så begynner det så
smått å nærme seg jul. Snart var
pepperkakene og de små appelsinfruktene mer attraktive enn
selve gaveseansen, men det varte
ikke lenge, for noen fikk brått øye
på et lekerom i Barnehuset. Og
der var det mye spennende å gripe tak i enten du var fire eller fem
år eller noe midt imellom.
– For det er ikke alle barn som
har det så godt, som en av fireåringene sa under besøket.

Utpakking: Gøy å gi bort gaver når en kan ta litt på dem selv. Fra venstre Anders Solberg, Frank Olav Rasch Brenna, Bendik Bjørnstad, Håkon Nilsen,
Jo Juell-Andersen, Amalie Aasbø Nilsen, Karoline Buer Hanstad, Alexander Tho Hang, og Jørgen Heramb.
bak: Knut Stormoen, Eli Furuholt (Barnehuset), Liv Anita Johansen og Line Sveen (student). 
ALLE Foto: Jens Erik Jensrud

Spenning: Det ble liksom litt jul og litt bursdag på en dag hos Tom Erik Kleiven og Håkan Svennbeck og Rune Hagen Haugen og Eli Furuholt i Barnehuset da Alexander Tho Hang og Knut Stormoen og de andre fra Utsikten barnehage kom på besøk med gaver.

Forsmak: Ungene i Utsikten barnehage fikk en forsmak på jula da de besøkte Barnehuset. Pepperkaker og klementiner. Fra venstre: Amalie Aasbø
Nilsen, Karoline Buer Hanstad, Jørgen Heramb, Håkan Svennbeck fra Barnehuset, Anders Solberg og Bendik Bjørnstad.

