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Kampen
mot en mur
Iyad Burnat kjemper
mot israelernes bygging av en mur gjennom landsbyen Bil’in i
Palestina.
GRY HEGE HAUG
917 81 847 • gha@h-a.no

HAMAR: Iyad Burnat er leder
for folkekomiteen mot byggingen av muren i Bil’in. Muren,
som er under oppføring, vil dele landsbyen med 1.600 innbyggere i to.
Motstanden i den palestinske befolkningen er stor, og det
er konstante aksjoner der det
brukes en rekke forskjellige
former for sivil ulydighet.

400 skadd
Hedmark SV inviterte nylig til
et åpent møte om kampen
mot muren i Bil’in. Her holdt
Idyat Burnat et foredrag før
han viste bilder og film fra
flere ikke-voldelige aksjoner.
– 400 personer er skadd i
ulike demonstrasjoner. Det
er så en får vondt i magen av
å se det som skjer. Demonstrantene blir beskutt med
gummikuler og blir utsatt for
tåregass. Deltakere helt ned
til 13 år får tre-fire måneders
dommer for å være med på
slike aksjoner, sier Frøydis
Sund, fylkessekretær i Hedmark SV.

Hamar-jente deltok
I fjor sommer fikk Hamarjenta Mali Steiro Tronsmoen
(22) oppleve konflikten på
kroppen under en markering
i Bil’in. Hun var en av demonstrantene som kom i
konflikt med israelske soldater.
Steiro Tronsmoen ble for
kort tid siden valgt til nasjonal leder i Fellesutvalget for
Palestina.
– Demonstrantene er utrolig fantasifulle og bruker de
rareste metoder slik at soldatene må slite for å fjerne dem.
Folk har for eksempel sveiset
seg fast i jernrør for å unngå
å bli flyttet, sier Frøydis Sund.
– Risikoen for å drive sivil
ulydighet er en helt annen i
Palestina enn i Norge. Ingen
risikerer å bli skutt i slike aksjoner i Norge, men det gjør
en i Palestina, sier Frøydis
Sund.

Kristine Svendsen (7) (fra venstre),Ingrid Vangsgraven Stubberud (5),Anders Vangsgraven Stubberud (3),Ingrid Jonas Ørbæk (7) og Ingrid Nygaard
(9) utforsker blanding av farger på Mini Picasso tegne- og maleskole.
FOTO: GRY HEGE HAUG

Mini Picassoer
kunstnet i veg
Lørdag er det fritt fram
for maleglade barn på
Mini Picasso tegne- og
maleskole i Hamar.
GRY HEGE HAUG
917 81 847 • gha@h-a.no

HAMAR: Lørdager er dagen for lek
og rare innfall. Da kan unger i alle aldre komme innom Mini Picasso for å få et innblikk i tegneog malekunstens verden. Fordi alderen kan variere fra tre til 17 år,
blir det altså opp til den enkelte
elev å leke seg fram med fargene,
på sitt eget nivå.

Midt i uka er det derimot aldersinndelte kurs på kveldstid,
med forhåndspåmelding.

Utforsket fargene
Da HA var innom lørdag formiddag, var barn fra tre til ni år i full
gang med å utforske fargeblanding.
Frida Jonas Ørbæk (7) og de
andre barna fikk hver sin tallerken med fargene rød, gul og blå.
– Men hvordan får jeg til grønn,
da? undret Frida. Som ville male
en rose, men manglet farge til stilken.
– Jeg skal vise deg, sa kunstnerisk leder Knut Nordby. Han

blandet gul og grønn, og vips så
hadde Frida fått sin grønnfarge.
– Jeg har malt hele arket blått.
Nå har jeg tenkt å male røde streker oppå, for å se hva som skjer, sier Ingrid Nygaard (9).
– Hva skjer?
– Strekene blir jo lilla, jo! konkluderer Ingrid.

Savnet malerskole
Knut Nordby maler selv. Han hadde sin først utstilling i Hamar som
17-åring.
– Da jeg var barn, fantes det
ingen slike tilbud. Jeg maste
meg til å bli med de voksne fra
11-12-årsalderen, og det lærte

jeg mye av, sier Nordby. Han
startet Mini Picasso i høst, med
to kurs. Etter jul flyttet Mini Picasso inn i nye lokaler i Torggata 72. Etter påske setter Nordby
også i gang kurs på tidlig ettermiddag. Han synes responsen
er bra.
På kursene får barna innføring i fargesirkel, fargeblanding,
perspektivlære og det gylne
snitt. Barna får prøve seg på ulike teknikker, fra oljemaling til
bruk av kullstift.

I dag legges den nye eiendomsskatten ut
Iyad Burnat (foran) holdt foredrag om byggingen av en mur
tvers gjennom
landsbyen Bil’in i
Palestina. Blant
tilhørerne var:Silje Naustvik (fra
venstre), Frøydis
Sund, Suliman
Abujazar
og
Bernt Wold.
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I dag legger Hamar kommune ut de nye eiendomsskattetakstene til
offentlig gjennomsyn.
BJØRN-FRODE LØVLUND
915 11 641 • blo@h-a.no

HAMAR: Hamar kommune opplyser at de nye eiendomsskattetakstene nå er vedtatt av skattetakstnemnda.
De vedtatte takstene legges i

dag ut til offentlig gjennomsyn
i tre uker på servicekontoret i
Hamar rådhus, Hamar bibliotek
og Vang bibliotek. Skattelista blir
også lagt ut på Hamar kommunes nettside.
De nye eiendomsskattetakstene gjelder for eiendommer og
anlegg i utvidet skatteområde,
samt endringer som har skjedd
på eiendommer i eksisterende
område i 2005.
Kommunen opplyser videre
at hver enkelt eier vil få tilsendt

vedtaket om ny takst i posten.
Med vedtaket følger skatteseddel som viser beregningsgrunnlaget, eiendomsskattetaksten,
bunnfradrag og eiendomsskatten.
Skattesatsen skal være på 4,9
promille, og bunnfradraget er på
220.000 kroner. For driftsbygninger skal skattesatsen være på
fire promille.

