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Vi trenger å tenke nyttfor 
å få flere arbeidsplasser 
ER DET noe i dette for oss i 
Aurskog-Høland? 

I FLERE år har det fra tid til an 
nen kommet en sak i Indre om 
tog mellom Oslo-Stockholm. 
Det har vært invitert til flere 
folkemøter (i ane fall to, som 
jeg husker), hvor dette har 

. vært terna. 

POLITISK HAR dette vært de 
battert flere ganger både i 
kommunestyre og formann 
skap. Terna var også på agen 
daen i siste kommunevalg 
kamp. 

INDRE HAR omtalt de som 
snakker varmt om togprosjek 
tet som «togentusiaster», med 
en undertone av at det ikke er 
mulig å få til (slik jeg har opp 
fattet det ... ). 

sA HVORFOR har «debatten» 
plutselig tatt av nå - hvor en 
kelte via Indre og kommen 
tarfelt nærmest går til person 
angrep på enkeltpersoner 
som av hele sitt hjerte jobber 
for utvikling av Aurskog-Hø 
land. 

FOR EN tid tilbake hadde Af 
tenposten over to dager arti 
kler om jernbane Oslo-Stock 
holm med stasjon i kommu 
nen - Indre fulgte opp, og flere 
innså vel at det kan være en 
mulighet - og ikke bare noe to 
gentusiastene snakker om. 

ER DET så mulig at vi kan få en 
stasjon i kommunen? 

DET ER i alle fall ikke mulig 
uten at det går skinner her. 
Flere utredninger peker på at 
skal en få til en jernbane mel 
lom Oslo og Stockholm på un 
der 3 timer - må den gå igjen 
nom Aurskog-Høland. Legger 
en dobbeltspor fra Oslo til 
Stockholm - vil det være ka 
pasitet til både region- og 10- 
kaltogtrafikk på linna. Ingen 
av de som jobber for, og har 
ønske om å realisere dette, 
ønsker jernbane dersom vi 
ikke får et stoppested i kom 
munen! 

JEG ER glad i kommunen! Jeg 
liker utvikling! Vi trenger å 
tenke nytt for å få flere ar 
beidsplasser til kommunen! 

LOKAL STOPP: - Legger en dobbeltspor fra Oslo til Stockholm 
- vil det være kapasitet til både region- og lokaltogtrafjkk på linna .• 
skriver tidligere ordfører og styremedlem i Os/o-Sthlm under 3 timer 
AS. Roger Evjen. 

DET VIL alltid være slik at for 
noen vil utvikling ikke være 
positivt - men i mitt hode er 
dette en mulighet jeg vil jobbe 
for! 

(I TILLEGG så heier jeg på ny 
Glommakryssing nå!) 

Roger Evjen 
Styremedlem Oslo-Sthlrn 

under 3 timer AS 


