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Studentaksjon mot budsjettet
Tirsdag morgen hadde studen
tene ved Høgskolen i Lilleham
mer en halv times aksjon uten
for høgskolens hovedinngang i
protest mot forslagene til stats
budsjett for 1997. Aksjonen var
ledd i en felles protest ved alle
høgskolene de 26 høgskolene i
landet
- Det vil ikke være mulig å opp
rettholde det tilbudet vi nå har
ved høgskolen, dersom de dras
tiske nedskjæringene til høg
skolene blir vedtatt, sa aksjons
leder Espen Wang Andreassen
i sin appell til medstudentene.
Han påpekte at studentene ved
HiL ligger nest nederst på sta
tistikken over bevilgninger pr.
student, med 7.000 kroner
under landsgjennomsnittet, seiv
om høgskolen er aldri så fint
OL-påkostet bygningsmessig.
- Her ved HiL er husleia på 30
millioner kroner i året. Det
som gis i økte bevilgninger til
utdanning, forsvinner i økt hus
leie, økte lønnsutgifter og pris
stigning. Fakta er at skolene får
mindre til hver studieplass enn
noensinne, sa Espen Wang
Andreassen.
- Det har siden 1994 vært en
reell nedgang i bevilgningene
på 2.955 kroner pr. student.
Det betyr en samlet reduksjon
på landsbasis på over 200 milli
oner kroner.
Aksjonslederen ønsket også en
raskere utbygging av student
boliger.
- Det er behov for 5.000 nye
boliger. mens det bygges 300 i
året, påpekte han.
Odd Erik Stende, som sitter i

fylkestinget for AP. og kommu
nepolitiker Kristin Johnsen
(AP) hadde også mikrofonen.
- De totale bevilgningene til
utdanning har økt. sa Odd Erik
Stende, og ønsket en mer nyan
sert framstilling av studentenes

situasjon. Torsdag vil kravet
om en høyning av stipendande
len til 30 prosent være en av
sakene som tas opp på Aps
landsmøte, opplyste han.
Kristin Johnsen var blant annet
opptatt av kravet om hundre
prosents barnehagedekning for
studenter med barn og kravet
om at studentmoderasjon på
tog ikke bare må oppretthol
des. men utvides til også å gjel
de for alle bussruter og alle rei
ser. uansett reiselengde.

Aksjonslederne Espen Wang Andreassen og Elin Paulsen ved HiL sørget for en halv times stengt høgskole
tirsdag morgen, i protest mot det foreslåtte statsbudsjettet for 1997.

Studentkoret framførte en
smedesang for statsråd Rei
dar Sandal, med hilsen fra
studentene.

Førjulskonsert for niende gang

Førjulskonserten Stille Natt,
Hellige Natt, som er blitt en
årviss tradisjon, holdes i år i Lil
lehammer kirke onsdag 11.
desember. Flere av artistene er
med i konserten år etter år,
mens andre er nye. Denne gang
en kommer sangerne Elisabeth
Andreassen, Øystein Wiik og
Lars Klevstrand, organist Iver
Kleive, panfløytist Roar Engel
berg og presten Karsten Isach
sen. De har med seg i tillegg
gitarist Olav Torget og Petter
Anthon Næss på tangentinstru
menter.
Karsten Isachsen har gitt ut en
ny bok, huspostillen «Livsgle-

de». Roar Engelbergs repertoai
spenner fra Mozart til juletonei
Øystein Wiik synger Handel og
Sibelius. Lars Klevstrand pre
senterer Prøysen og Hoem, og

er førstesolist under konserten,
sammen med Elisabeth Andre
assen.

Roar Engelberg, Øystein Wiik, og Lars Klevstrand er blant artis
tene i konserten Stille Natt, Helli
ge Natt, den 11. desember.

Det haster med bensinstasjonen
Norsk kjøretøyhistorisk
museum er svært bekymret for
den fredede Fagstadløkken
bensinstasjon i Storgata 164.
Der skulle taket vært lagt om,
men eieren Topp Auto på Gjø
vik er ikke interessert, går det
fram av et brev fra museet til

kommunen. Eieren ønsker for
trinnsvis å rive bygningen for å
få fristilt tomta til et nybygg.
Museet spør nå kommunen om
det er mulig å tilby Topp Auto
en erstatningstomt i bytte for
den halvdelen av tomtearealet
som bensinstasjonen står på.

Eiendomshandel
NSB Eiendom, Hamar har solgt
eiendommen Smerudstuguvn.
69, Fåberg til Elisabeth Nilsen
og Erik Asbjørn Edler. Gjøvik.
Siavash Shargi har solgt sin lei
lighet i Sliperivn. 9 A i Lille
hammer til Rainer Irgang.
Lillehammer kommune har
solgt eiendommen Kong Sver
resvei 9 i Lillehammer til Inger-
Elisabeth og Bjørn Mæhlum,
Lillehammer.
Jorunn Rydjord har solgt eien
dommen Bekkefaret 3 B i Lille
hammer til Harald Nordstrand
AS, Lillehammer.
Anne-Marie Haugen har solgt
eiendommen Botten Hansensv.
3 i Lillehammer til Tone Inge
borg Hognestad og Kjell Nord
aune, Førde.
Audine Aas har solgt eiendom
men Rønningsbakken iFåvang
til Ola Tromsnes, Fåvang.
Frode S. Rosenkilde har solgt
sin hytte-eiendom «Trollbu» i
Ringebu til Terje Bedsvaag,
Drøbak.
Ola og Kjell Bakken har solgt
sin eiendom «Brorstad» i Nord-
Fron til Odd Magne Johansen,
Ringebu.
NSB Eiendom Hamar har solgt
eiendommen Smerudstuguvn.
67 i Lillehammer til Herdis
Olsen og Pål Hytten, Fåberg.
Salgene er formidlet ved NOR
Eiendomsmegling Oppland
Hedmark AS, avd. Lilleham
mer.

Dårlig sengeheis
ved alders
heimen
Det har vært servicekontroll av
sengeheisen ved Fåberg alders
og sykeheim, går det fram av et
brev til bygg- og eiendomsav
delingen. Der ble det konsta
tert at sengeheisen var i så dår
lig forfatning at både sjaktdøre
ne og dørmaskinene bør skiftes
ut, ifølge anbefalinger fra fir
maet som hadde denne kon
trollen. Dette vil koste rundt
200.000 kroner.

Hvilerom
i barnehagen
Nordre Ål menighets barneha
ge har søkt om å få bygge om
et lekerom til et hvilerom. Bak
grunnen for dette ønsket, er at
barnehagen ønsker å legge for
holdene tilrette for å ta imot
barn i alderen ned til to år.

Parkering
ved Vargstad
Vargstad videregående skole
og Smestad ungdomsskole
trenger flere parkeringsplas
ser. I den anledning har fylkes
kommunen henvendt seg til
kommunen og bedt kommunen
vurdere om deler av Smestad
moen leir kunne opparbeides
til parkeringsplasser.

Medlemsmøte
i motorsykkel
klubben
Lillehammer motorsykkel
klubb har medlemsmøte på
Bjørns Kro onsdag 6. novem
ber. Der blir medlemmene
oppfordret til å komme med
kreative forslag til aktiviteter i
1996/97, og det blir muligheter
for å ta opp ulike ting under
programposten diverse. Om
ikke annet inviteres folk til å
slå av en motorsykkelprat over
en kaffekopp.

Estlands
komiteen
trenger lopper
Ny start i øst- Estlandskomite
en skal ha loppemarked på
Smestad ungdomsskole23.
november, og etterlyser nå
egnede lopper. De kan leveres
til Loftet bruktklær, mens stør
re ting ( som møbler, kanskje)
bes levert direkte til Smestad
kvelden før loppemarkedet.

Eiendomsover
dragelser
Synnøve Torkehagen, Gjøvik
har solgt sin hytte på Sjusjøen,
Ringsaker til Kari J. Andersen,
Greåker.
Ann Elisabeth Bodding, Årnes
har solgt sin hytte i Nord-Fron til
Jørn Eriksen, Oslo.
Solveig Osvold, Oslo har solgt
sin hytte i Lillehammer til Elisa
beth Gjerberg, Oslo.
Arve Dalbu, Lillehammer har
solgt sin hytte i Ringebu til Turid
Lunke, Vinstra.
Bjørn og Tordis Paasche, Lille
strøm har solgt sin hytte i Nord-
Fron til Arve og Lise Holst
Langaard, Hamar.
Overdragelsene er formidlet ved
Lunde Eiendomsmegling AS,
Lillehammer.
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