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gausdaL: Småjobb-
sentralen i Gausdal 
har fått nytt styre.
Sol olSen
sololsen@byavis.no
907 74 455

Småjobbsentralen har 21 med-
hjelpere på lista over frivillige 
hjelpere, og hjelper i første 
rekke pensjonister, og andre 
som kan trenge en håndsrek-
ning, med alle mulige slags 
småoppdrag. Det kan være 
hagearbeid, vedbæring, hus-
vask og gardinskift. De kan 
hjelpe til med baking, enkle 

snekkeroppdrag, maling og 
tapetsering. 
- Vi kan gjøre det aller meste 
av småjobber. Vi tar gjerne litt 
snømåking også, men ikke 
fjerning av taksnø. Det er for 
det første ikke en småjobb, og 
vi har sikkerhet i høysetet for 
våre frivillige, sier Bjørge. 
Men Småjobbsentralen kan 
være behjelpelig med å for-
midle kontakt med proffe som 
tar på seg taksnø-oppdrag. 
Uansett er det bare å ta kon-
takt med oss, så skal vi høre 
hva vi kan hjelpe deg med, 
sier avtroppende leder Anders 
Bjørge.

Toft ny leder
 Bjørge har vært leder i Små-
jobbsentralen i fire år, men 
har valgt å overlate vervet til 
noen andre nå. Det avtrop-
pende styret bestod i tillegg til 
Bjørge av Else Kallstad, Dorit 
Fjellheim og varamann Ivar 
Fredriksen. Dorit Fjellheim 
stilte til gjenvalg og blir med i 
det nye styret. Jan Toft har på-
tatt seg ledervervet, og med 
seg i det nye styret har han i 
tillegg til Fjellheim med seg 
Ivar Arne Nyhus og Synnøve 
Mangerud.

Småjobbsentralen i Gausdal

Valgte nytt styre

Ny Leder: Jan Toft er ny leder for småjobbsentralen i Gausdal

spreke svasTiNger: 
Svatsum har fått nytt trimrom

gausdaL: I Svatsum gikk 
de mann av huse når bygda 
skulle åpne sitt nye trimrom 
forrige uke. I skolens gamle 
basseng skal det nå sykles, 
løpes, løftes, bøyes og tøyes.

Sol olSen
sololsen@byavis.no
907 74 455

Det tidligere bassenget i kjelle-
ren på skolebygget er bygget 
om til et topp moderne trim-
rom. I trimrommet henger det 
storskjerm TV og musikkan-
legg. Her står 5 flunkende nye 
spinningsykler, romaskiner,  4 
tredemøller, vanlig ergome-
tersykler, vektløfterbenk og 
andre styrketreningsappara-
ter, og utstyr for bøy og tøy 
klare til å trimme svastinger . 
Til og med en liten klatrevegg 
er det blitt plass til i et side-
rom. Det skal ikke stå på utsty-
ret når svastinger skal bli i 
bedre form.

hjertestarter
Det er skolestyret som står bak 
tiltaket. Sparebankstiftelsen 
har bidratt med  150 000 til å få 
utstyrt rommet. Gausdal Lions 
var også tilstede på åpningen, 
og overrakte en hjertestarter 
som skal henge i lokalene.

Nytt trimrom i gamle Svatsum skole

By & 
Bygd
Tips oss!  965 02 222  
redaksjon@byavis.no

Send tekst og bilde på e-post 
til redaksjon@byavis.no 
Du kan også sende tekst  
og bilde til Lillehammer 
Byavis, Jernbanegata 13,  
2609 Lillehammer, eller legge 
et brev i postkassa på samme 
adresse. 

Vil du ha bilde i retur må du 
legge ved frankert konvolutt 
med adresse.

graTis 
hiLseNer og 
graTuLasjoNer Hvit trekker og vinner. 

Hvis det er noen som vil være med kurs for 
nybegynner i sjakk som starter 6 marsk kl 18.00, 
send en epost til samme adresse som svaret på 
oppgaven. 

Løsning forrige uke var      1 Txf6+ LxT 2.Sg6 matt. 
Hvis 1. -- Df7 2.Sg6 matt da også 

Send svaret til post@lhsjakk.com

● LiLLehammer schakseLskap


