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Vil øke produksjonen av norske juletrær
Fylkesmannen i Hedmark har bevilget midler til Øst-Norge juletrelag, for å øke produksjonen av
norske juletre.
Juletremarkedet på Østlandet er
anslått til cirka en million trær. Under
10 prosent av totalmarkedet er i dag
lokalprodusert. En vesentlig del er

importert, blant annet fra Rogaland
og Danmark.
Øst-Norge juletrelag skal i gang
med et treårig prosjekt for å øke
kvaliteten og produksjonen av norske juletrær. Juletrenæringen er
i sterk utvikling, og et av målene
med prosjektet er å øke produksjonen i vår region til å dekke minst 30
prosent av markedet. Øst-Norge

juletrelag er et lokallag av Norsk
Juletre. Laget dekker produsenter
i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark
og Oppland.
Vanlig norsk gran er fortsatt det
viktigste treslaget på juletremarkedet. Tidligere ble alle juletrærne
hentet i skogen. I dag kommer den
største andelen av juletrærne fra
dyrkete trær.

JULETRE: Et tre vokser i 10–12 år før det er et ferdig juletre.

KRISESENTER: SPAREBANKEN HEDMARK HAR VÆRT UTE MED NISSESTREKER

Får en ekstra god jul
Krisesenteret fikk en
overraskende julegave fra Sparebanken
Hedmark: 100.000
kroner på deling med
de tre andre krisesentrene i Innlandet.
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Istedenfor å dele ut julegaver til
ansatte og konfektesker til kunder, gir Sparebanken Hedmark en
god slump penger til et sosialt eller humanitært formål. I år ble
krisesentrene i Innlandet heldige
mottakere.
– Jeg ble rørt over at de hadde
tenkt på krisesenteret da jeg mottok den glade beskjeden. Det
kjennes veldig godt at vi kan gjøre noe ekstra for brukerne, sier
Carina Morland, daglig leder ved
Hamar krisesenter.
Sparebanken Hedmark har
kuttet ut gaver til ansatte og konfekt til kunder, og bruker heller
en god slant på et godt formål.
HAR DROPPET KONFEKTEN
Det var administrerende direktør
i Sparebanken Hedmark, Richard
Heiberg, som lekte julenisse hos
krisesenteret fredag.
– Vi skulle helst kunnet være
tiltak som dette foruten, men det
går ikke. Jeg synes krisesentret er
et veldig bra tiltak. De fleste ansatte hos oss har alt de trenger.
Derfor er det hyggelig å kunne gi

FAKTA

Krisesenteret
OStiftelsen Hamar krisesenter
ble etablert i 1981 og er et gratis, døgnåpent akuttilbud.
OTilbyr primært hjelp til kvinner, menn og barn som har
vært utsatt for overgrep og vold
i nære relasjoner.
OOmtrent halvparten av
brukerne har ikke etnisk norsk
opprinnelse.
OOppholdene varer fra ett
døgn til ni-ti måneder.
OSenteret har 22 sengeplasser
til kvinner og barn, og en egen
leilighet til menn i krise.

JULEGAVE: Daglig leder Carina Morland og styreleder i stiftelsen Roy Heine Olsen mottok overraskelsen fra Sparebanken Hedmark ved Richard Heiberg,
med en gjeng storøyde ansatte som tilskuere.
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en gave til et godt formål isteden,
sier Heiberg.
De 100.000 kroner skal deles
likt mellom sentrene i Hamar,
Gjøvik, Lillehammer og Glåmdalen. Pengene skal brukes til tiltak
rettet mot beboerne. De kan med
andre ord ikke gå inn i driften av
sentrene. Hvordan Hamar krisesenter skal brukes sine julegavepenger vet de ikke ennå, for dette
kom overraskende.

VENTER STORINNRYKK
Ved krisesenteret i Hamar har de
en mer eller mindre jevn strøm av
folk som trenger hjelp, stort sett
kvinner. De har 22 sengeplasser
til mødre og barn, og en egen leilighet for menn. Den har vært i
bruk tre ganger i år.
Jula er alltid en tid da det skjer
mye, også av mindre hyggelig karakter.
– Trafikken varierer hele tiden,

men vi ser en tendens til at det
kommer flere mot slutten av jula.
Da har folk vært mye sammen. I
jula forsøker de å holde sammen
og ha det ekstra fint, men så går
det ikke lenger. Da kan det oppstå
mye frustrasjon, sier Morland.
Om senteret skulle være fullt,
sånn det er noen ganger, samarbeider de med krisesentrene andre steder, og sørger for å sende
dem som henvender seg videre.

Akkurat nå er det ordentlig
julestemning på krisesenteret,
med pynt og et stort, flott tre.
– I jula prøver vi å skape en
hjemmekoselig stemning. Vi inviterer tidligere beboere som vi
vet at ikke har noen rundt seg
også. Barna skal få oppleve en
trygg og god jul, sier Morland.

Blir del av kommunen
Ved nyttår går Hamar krisesenter
fra å være en egen stiftelse til å bli
kommunalt.

O HAMAR
Alle kommuner skal ha et krisesenter. Krisesenteret i Hamar har
så langt vært en egen stiftelse.
– At kommunen tar over betyr
at krisesenteret blir del av en
større helhet. Krisesenteret arbeider tett med Nav, politi, barnevern
og boligkontoret. Når vi nå blir en
del av kommunen vil kommunikasjonen gå mye enklere. Dette er

en riktig utvikling, sier Roy Heine
Olsen, styreleder i stiftelsen.
Overgangen fra stiftelse til å bli
en del av kommunen går ikke
knirkefritt, men den gamle stiftelsen blir omgjort til en stiftelse
som skal forvalte eiendelene til
krisesenteret.
Kommunen skal overta leiekontrakten til et hus som er i god
forfatning. I det siste har krisesenterets egne ansatte pusset opp
beboerrom.
– Stiftelsesstyret er veldig takknemlige for denne innsatsen, sier
Olsen.

NYOPPUSSET: Krisesenterets har pusset opp mye i det siste, som dette lekerommet. Roy Heine Olsen i stiftelsesstyret og daglig leder Carina Morland.

