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ReVestReKeR
Donald Trump 
tåler ikke negativ 
presseomtale. 
Sånn sett er han på 
linje med flere 
Indre Østfold-
ordførere. 

Mikkel

Askim kommune har 
nå mer enn doblet 
antall ladeplasser for 
elbil. Seks plasser har 
blitt til 14.
Gunnar FjellenGen
gunnar.fjellengen@smaalenene.no
416 62 318

AsKiM: Rådgiver i Askim kom-
mune, Espen Lystad, opplyser 
at Askim i seks-sju år har hatt to 
plasser på Holt p-plass (ved 
rådhuset) og fire plasser ved ru-
tebilstasjonen.

– Og hvor er de åtte nye?
– Åtte splitter nye ladeplasser 

ble sist torsdag tatt i bruk på 
Aarsten parkering (bak gamle 
Snack'n). Ytterligere fire plasser 
kommer ved rådhuset til våren.

– Hvor mye koster dette for 
kommunen?

– De tolv nye plassene vil kos-
te i overkant av 400.000 kro-
ner. Pengene er hentet fra kom-
munens klimaplanfond. Lade-

stolpene er ikke så dyre, det 
gravingen for å legge kabel som 
utgjør brorparten av kostnade-
ne. 

– Vet dere om plassene er 
mye i bruk?

– Vi er jevnlig i dialog med 
brukere og vet at det er rift om 

plassene. Vårt inntrykk er at la-
destasjonene ofte er opptatt. I 
løpet av året vil bruken bli tids-
begrenset. Det er viktig med 
omløp, slik at flest mulig med 
ladebehov kan finne en ledig 
plass. Også elbiler må langtids-
parkere på ordinære p-plasser.

– Koster det noe å bruke la-
deplassene?

– Nei, dette er en gratis tje-
neste. For å stimulere bruken 
av elbiler har Askim satt av pen-
ger i et eget fond, klimaplan-
fondet. Vi ser på ladestasjonene 
som en del av det utvidede ser-
vicetilbudet.

– Trenger en liten by som As-
kim satsing på elbiler?

– Selv om Askim ikke er noen 
storby, vil dagens trafikk skape 
forurensing i sentrum. Samti-
dig må vi se på det store bildet 
for landet og verden for øvrig.  

– Hvor mange elbiler har As-
kim?

– De første årene etter at lade-
stasjonene kom for seks-sju år 
siden var det bare to-tre regis-
trerte elbiler i Askim. Men plut-
selig eksploderte salget. Sitter 
ikke med dagens Askim-tall, 
men i Østfold er det 3.597 elbi-
ler (9 prosent av det totale bil-
markedet).

Åtte nye ladeplasser 
LAdeR: Tone Frorud Mentzoni, som daglig pendler med tog fra Askim til Oslo, er svært fornøyd med ladestasjonene som har kommet i Askim. 
Hun kjører elbil på tredje året.

nY LAdepLAss: Espen Lystad i Askim kommune ved den nye 
ladeplassen på Aarsten parkering. Her er det satt opp åtte ladestolper.

AsKiM: Søndag er det 
morsdag. Leder i Kiwanis 
Østfold, Sverre Bakke fra 
Askim, oppfordrer alle til å 
bytte ut blomstene eller 
konfekten til mor med en gave 
som kan gi et nyfødt barn en 
god start på livet. 

– Til morsdagen har Unicef 
Norge skreddersydd en 
startpakke for nybakte mødre i 
utviklingsland. Den inneholder 
alt mor og barn har behov for, 
og kjøpes med et enkelt klikk 
på nettet. Den alternative 
morsdagsgaven er et svar på 
kommersialiseringen av en dag 
som i utgangspunktet var en 
dag for å hjelpe andre, påpeker 
han.

Hvert år bruker nordmenn 
rundt 50 millioner kroner på 
gaver til morsdagen. Morsda-
gen ble for øvrig etablert i 
1886 som en dugnad for å 
forbedre sanitærforholdene i 
USA etter borgerkrigen. 

presenterer 
Markerkofta
MARKeR: Strikking er 
populært som aldri før. I kveld 
skal Markerkofta presenteres 
under strikkekvelden på 
Marker bibliotek. I tillegg blir 
det blir salg av mønster, besøk 
av lokale garnbutikker og gode 
muligheter for å bla i nye og 
gamle bøker om strikking.
 
på tide å bytte ut 
kaffetrakteren?
Teknisk feil og feilbruk av 
elektrisk utstyr, står for 40–45 
prosent av alle branner som 
etterforskes i Norge, i følge 
Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap (DSB).  

– Er kaffetrakteren din mer 
enn to år gammel, kan det 
være på tide å bytte den ut, 
sier brannekspert Odd Magne 
Skjerping i Frende Forsikring.

Gi mor en gave 
som redder liv

BYtt Ut BUKetten: 
Kiwanis slår et slag for Unicefs 
alternative morsdagsgave.

pÅ tRÅden
redaksjonen@smaalenene.no


