
Når nye Hammer skole
åpner til høsten, er det
Nitor som står bak disken
og på kjøkkenet for å
fôre sultne
skoleungdommer.

Magnus Muri Nygren
many@rb.no 478 36 448

■ HAMMER
– Det blir en utfordring og jeg gle-
der meg veldig, sier Thomas Kris-
tiansen.

Han og kollegene på Nitor skal
fra høsten av ta imot elevene på
Hammer skole og servere dem
lunsj i den splitter nye skolen.

– Det blir spennende å jobbe
med de unge, sier Kristiansen.

Hammer-rektor Mette Nordeng
har stor tro på at elevene vil ta
godt imot den nye kantina og
dens medarbeidere, og tror en
kantine vil være positivt for ele-
vene.

– Dette er noe vi har bruk for.
Alle norske skoler skriker jo etter
dette, sier Nordeng.

Køtrening
Som assisterende rektor på
Kjenn skole var hun med på å
innføre kantine også der.

– Det var som å slå av en bryter.
Før kantina kom løp elevene
rundt i gangene. Da kantina kom,
ble det stille. Trivselen økte også
betydelig, forteller hun.

Før kantina åpner på Hammer,
skal elevene gjennom en aldri så
liten treningsleir.

– Vi skal øve på å stå i kø. Det er
helt avgjørende, selv om det ikke
er så gøy å stå i kø, sier Nordeng.

Det var hun som tok kontakt
for å høre om Nitor, som gir til-
rettelagte arbeidsplasser, var
interessert i å være med. Det er
daglig leder Tore Svendsgaard

glad for.
– Samarbeidet er veldig bra.

For oss blir dette en veldig god ar-
beidsarena.

Hektisk lunsjpause
Forberedelsene pågår for fullt

om dagen. Alt fra arbeidskraft
til tekniske løsninger skal være
på plass i god tid før skolestart.

Svendsgaard forteller at det er
muligheter for at elevene kan
slippe å ha med seg kontanter.

– Vi undersøker ulike syste-
mer. Det finnes alt fra tradisjo-
nelle kontanter til det å fylle opp
en brikke, sier Svendsgaard.

Men fort må det gå. I løpet av 40
minutter skal 300 elever og læ-
rere rekke både å handle og spise.

Thomas Kristiansen ligger an
til å bli en av dem som skal jobbe
i den nye kantina.

– Jeg har vært i Nav-kantina
en god stund. Der har jeg ikke
kunnet kassa. For meg personlig
ville det kanskje være et ønske å

kunne få opplæring i kassadrift,
sier Kristiansen.

Foreløpig er ikke menyen satt,
men Kristiansen har flere for-
slag.

– Jeg ville ha variert litt ved å
ha fokus på å spise sunt og heller
kanskje skeie ut litt med pizza
eller lignende på fredagene.
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Skal drive ny kantine

GLEDER SEG: Fra august tar Nitor kommandoen i Hammer skoles nye kantine. Fra venstre: Hammer-rektor Mette Nordeng, Ulrikke Hagen,
Thomas Kristiansen, Camilla Meldgaard, Morten Syversen, Eivind Jacobsen, arbeidsveileder Birgit Hovdsveen, Jihad Zbib, daglig leder i Nitor
Tore Svendsgaard og arbeidsveileder Tove Pedersen. FOTO: MAGNUS MURI NYGREN
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■ LØKEN: Lørenskog bryteklubb
stakk av med prisen for beste
klubb under sin egen Lørenskog
cup sist helg.

Stevnet er ett av Norges største
inne bryting og 220 av de beste
bryterne i Norge, fra til sammen
15 forskjellige klubber, deltok.

Framgangsrikt
– Det ble et flott stevne som ble ef-
fektivt avviklet på cirka fem og
en halv time uten noen proble-
mer. På denne tiden ble det ar-
rangert cirka 230 brytekamper,
så det ble mye flott bryting, både
fra store og små, sier Mads Pe-
dersen i bryteklubben.

Det er mange år siden klubben
sist nådde helt til topps. I fjor ble
de nummer to.

13 medaljer
Prisen til beste klubb deles ut et-
ter at kamppoengene klubbene
samler gjennomstevnet er lagt
sammen.

– Det er veldig morsomt og be-
krefter at det gror godt i klubben
om dagen, sier Pedersen.

Totalt ble det 13 medaljer på
Lørenskog-bryterne, fordelt på
en gull-, seks sølv- og seks bron-
semedaljer.

Magomed-Emi Yangulbaev
var den eneste som gikk hele
veien til toppen i turneringa,
slik han også gjorde i NM tidli-
gere i år.

Best i eget stevne

FULL RULLE: Brytestevnet Lø-
renskog Cup fylte Skårerhallen
lørdag. Vertsklubben forsynte
seg grundig av medaljene.

FOTO: MADS PEDERSEN
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STORT UTVALG AV FELGER
– Spør om pris på komplette 

hjulpakker til din bil

195/65R15
fra 432,-

205/55R16
fra 665,-

225/45R17
fra 798,-

225/40R18
fra 998,-

Passer Fiesta, Micra, Yaris med flere.

Astra, Corsa, Peug. 207, 208 m.fl.

Pristillegg for montering og balansering.
Flere dim. og priser på nett. Varer så lenge lageret rekker.

BMW, A3, A4, Golf, V70 m.fl.

BMW, VAG, Volvo m.fl.

BMW, MB, VAG, Volvo m.fl

390,-
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