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Gangbro og busslomme nesten
ferdig
Vår etterlengtede
gangbro er nå åpen
for barn og andre
fotgjengere som
skal krysse veien fra
Botteråsen til skolen.
Det er heller ikke
lenge før busslomma
på Myraveien
mellom innkjørselen
til Romstølen og
Idrettsparken også står
klar.

Tekst: Vanja Grut
Det har vært en høst og skolestart
preget av mye veiarbeid i
Myra. Gangbroa og busslomma
som skulle være ferdig innen
skolestart, ble begge forsinket.
Men Statens vegvesen stilte med
vakter som loset ungene trygt over
veien.
Veivaktglipp
En liten glipp ble det derimot
da de plutselig startet arbeidet
med busslomma ved Romstølen.
Men en snarrådig leder i
Romstølen velforening, Øyvind
Haugmoen, tok straks kontakt
med Agderposten som igjen fikk
lovnader fra Vegvesenet om at

Sjetteklasseelevene ved Myra skole
foran den nye gangbroa.
Velfreningslederen på Romstølen tok
kontakt med Agderposten da han en
morgen oppdaget glipp i veivakten
ved den nye busslomma.

vakter skulle på plass dagen etter.
Forkjørsvei
Det har ikke lykkes Budstikka
å få noen eksakt dato for når
busslomma og det opphøyde
gangfeltet ved Romstølen blir helt
ferdig, men det skal være ferdig
veldig snart. Fartsgrensen vil bli
nedsatt til 40 kilometer i timen
før innkjørselen til Romstølen og
snart vil også hele Myraveien (fv
176) gjøres om til forkjørsvei, noe
som ikke alltid overholdes.

Gangbroa fra Botteråsen til skolen
er nå i bruk, mens ferdigstillelsen
av arbeidet rundt broa vil holde
på fram til 16. november i følge
prosjektleder Steinar Knutsen hos
Statens vegvesen. Kantpussing og
såing utsettes til våren.
Årsaken til at gangbroa og
busslomma ble forsinket er etter
det Budstikka forstår de offentlige
anskaffelsesprosessene som tar
lang tid.

Aktiv fotballgruppe

Kjekke fotballtrenere: Foran fra venstre: Tore Digernes(trener g-08), Preben Jacobsen(trener g-05), Trond Reidar
Einarsen(g-07), Kenneth Johansen(g-07), Bård Brekke(fotballeder/trener g-08), Amin Acour(g12)
Bak fra venstre: Thor Inge Christensen(g11), Ronald Røysland(g09), Stian Hansen(g-05), Jan Børøsund(g-11), Jan
Øystein Salvesen(g11) og dommeransvarlig Geir Olsen

Fotballgruppa i MUIL er aktiv med
mange ivrige fotballspillere fra
barnehagealder til ungdomsskolen.
Gruppa går inn i en spennende
periode, med mye aktivitet, men
mangler trenere til 1. klassegruppa.
Fotballtrenerne i MUIL var samlet til fellesmøte 30.
oktober, og det var en positiv tone på møte, hvor
laglederne kunne melde om stor aktivitet og god
framgang hos våre unge og ivrige Myraspillere.
Det er allerede tatt intitiativ til et lag for 4-5-åringer,
mens det har vist seg vanskelig å få trenere til 1.
klassegruppa.
Det er snakk om å få til noen fellestreninger for å
minske belastningen på trenerne. Det tilbys også
kurs for trenerne.

Treningstider fotball
G9 og oppover: Mandag kl. 1830-2000,
fredag kl. 20-2130 og lørdager kl. 0930-11
eller 1700-2000 på kunstgressbanen med
varmekabler (gamle bane 1).
G8: Mandag 18.00-19.30 i gymsalen
G7: torsdag 17.00-18.30 i gymsalen
G5: mandag 17.00-18.00 i gymsalen

Lyst til å bli fotballtrener?
Vi trenger trenere til Gutter 6 (1. klasse).
For å vite mer, ta kontakt med leder for fotballgruppa, Bård Brekke; brbaa@online.no

To bordtennislag i 3. divisjon

Myra bortennisgruppe har for første
gang fått to lag i tredjedivisjon, og
har fått treningstid i nye Sør Amfi.
Det har også kommet et godt tilsig av
rekrutter til gruppa.
Førstelaget har som mål for sesongen å havne midt
på tabellen, mens andrelaget jobber for å beholde
plassen i tredjedivisjon.
- Vi trives godt i den nye hallen på Sør Amfi, og er
veldig glad for at vi får fått en del nye rekrutter på
bordtennisskolen på tirsdagene, sier leder Kjell Åge
Håland.

Treningstider bordtennis 2012/2013
Vi har følgende treningstider i flerbrukshallen på Myra (Sør Amfi):
Tirsdag kl. 17:00 - 18:15:

Bordtennisskole/Nybegynnertrening

Tirsdag kl. 18:15 - 19:30:

Åpen trening

Onsdag kl. 20:00 - 22:00:

Åpen trening for litt viderekomne

Torsdag kl. 20:00 - 22:00 :

Åpen trening

Elevkveld 5. - 7- klasse

Fredag 9. november arrangerte FAU elevkveld for 5. - 7.
klasse på Grendehuset.

Det var skikkelig høy
stemning med over 80
elever! Disco, bordtennis og spill. Kiosken
var også svært populær,
den måtte fylles på
under arrangementet
Dansekonkurransen ble
vunnet av Sondre i 5.
klasse

Myradagen 2012

Den 1. september 2012 arrangerte
MUIL for tredje år på rad den store
”Myradagen”. Dagen var godt
forberedt av styret i forkant, og med
hjelp fra mange frivillige ble det en
flott dag for store og små. Sola skinte
og det var satt opp masse bord og
stoler utendørs.
For de aller minste var det leid inn et hoppeslott,
som ble veldig godt besøkt utover dagen.
Lykkehjulet snurret konstant i tre timer, og flotte
premier ble delt ut til liten og stor. Av aktiviteter
var bordtennisgruppa, Speideren, Lille-Yngres,
orienteringsgruppa, Jorunns hobbyhjørne og
skøyteklubben på plass. Nytt tilbud i år var spikking
av figurer og fletting av hoppetau. Tilbudet var

svært vellykket, og barna syntes det var moro å lære
”gamle kunster”.
I kiosken stod Desiree og hennes gode hjelpere
og solgte kaker, kaffe, pølser og is. Tradisjonen
tro ble det også arrangert Myramesterskap i
melkespannkasting for de voksne, men flotte premier
til vinnerne. Konkurransen var tett og spennende,
men tilslutt havnet mesterskapet i begge klasser
til hovedstyrets leder og nestleder, slik det vel bør
være?
På kvelden inviterte MUIL til en sammenkomst for
de voksne på Grendehuset. Oppmøtet var ikke det
største, men de som kom hadde det hyggelig utover i
de små timer.
Vi ser frem til en ny ”Myradag” neste år, til glede for
alle Myras innbyggere.

SKITRENING I MYRA
Skigruppa i MUIL har startet med treninger hver onsdag fra kl. 18.15 til 19.30.
Oppmøte på grusbanen bak skolen.
Aldersgrense er fra 1. klasse og oppover. Møt opp med staver, vi starter med barmarkstrening fram til
snøen kommer. Instruktører er Aslak Blågestad og Vanja Bruvoll.
Kontaktperson: Aslak Blågestad, tlf: 37 80 41 01 / 90 53 11 12, e-post: aslak.blaagestad@nov.com

I dette nummeret har vi fått låne litt stoff fra
sjette klasse på Myra skole som har jobbet
som journalister. De har vært veldig produktive og vi fikk ikke plass til alt i Budstikka.
Men følg med i Arendals tidende, der kommer alt på trykk!

Sam Eyde videregående skole
Sam Eyde videregående skole er
Aust-Agders største videregående
skole, beliggende på Myra i Arendal.
TEKST: MATTIAS JOHANSEN
FOTO: ARKIV
Skolen er kostnadsbudsjettert til 640 millioner kroner, inklusiv grunnlagsinvesteringer og utearealer. og
hadde byggestart i 2010. Skolen er på 18 000 kvadratmeter og har kapasitet til 1 100 elever. Arbeidsfelleskapet med BRG Entreprenør / Bico Bygg og
Innredning vant anbudskonkurransen. Skolen erstatter i utgangspunktet Strømsbu videregående skole,
men Aust-Agder fylkesting besluttet i 2012 at all teo-

riundervisning ved Blakstad videregående skole også
skal flyttes til skolen. Skolen åpnet 15. august 2012,
og hadde en oversøkning av studenter ved inntaket.

Tennishallen

Håndballbanen

TEKST: DANIEL MYREN ØIA.
FOTO: NORA HUSHOVD FOLGERØ
Tennishallen har 4 tennisbaner indørs.Tennishallen
ble åpnet 3 september 2012. Tennishallen er en av
Norges mest brukte tennisbanen hitill. Tennis hallen
blir brukt minst 5 timer hver dag av skoleelever og
andre som kommer å skal bruke den. Tenishallen har
en tribune med en kapasitet på ca 75 publikummere.
Skolen Sam Eyde henger nesten sammen med tennishallen.

TEKST: DANIEL MYREN ØIA og ANDERS
PORSLID MYREN.
FOTO: NORA HUSHOVD FOLGERØ
Håndballbanen på Sør Amfi er hjemmebanen til
ØIF Arendal. Den åpnet 03.09.12. Bygget kom på
270 millioner kroner. Hallen har 7 000 kvadratmeter gulv. Hallen har plass til 2 000 publikummere.
Men kan utvides til 3 000 publikummere. Skolen har
idrettsfaglinje. Sparebanken sør er sponsor av hallen,
og betalte åtte millioner NOK for navnerettigheter,
den avtalen gjelder for 20 år.

Historie

Vi møtte Kåre Johnsen
en ettermiddag på skolen. Han har jobbet her
lenge så vi tenkte at vi
kunne prate litt med han.
AV: THEA CELINE SÆTHER
DINGSØYR, ANDREA
BRINGSVERD AASAAREN OG
GURO DOBBE HELGESEN
Vi kom inn på lærerværelse og der
stod Kåre Johnsen. Han har jobbet
her i 40 år. Men nå er han pensjonist. Jeg jobbet her fra 19682008. Den første skolen lå borte
på Borås, så den første skolen het
Borås skole. Når Kåre begynte her
gikk det 45 elever på skolen, og
når han sluttet gikk det rundt 210
elever her. Skolen var en grendeskole. Uteområdet besto av en
asfalt plass og masse skog. (Nå er
asfalt plassen en parkeringsplass).
Det var 4 ansatte den gangen. Det

var 3 klasserom, 1 sløydsal og et
knøttlite rom av et lærerværelse.
I 1973 ble det bygget et nytt bygg
som nå er SFO så da ble gamle
skolen stående tom.
BRANNEN:
I 1975 var det var noen som ville
gjøre gamle skolen om til et grendehus. De brukte et par kvelder

der de dreiv å styrte med maling
og oppussing. Det var i desember. Det var kaldt så de fyrte opp
i ovnen, plutselig begynte det å
brenne. Skolen brant ned på et par
timer.
Gymsalen og Grendehuset kom
i 1979 og grusbanen kom i
1980. Skolen har et areal på ca.
1000km2.

Turnhallen

Klatreveggen

TEKST: ANDERS PORSLID MYHREN
FOTO: NORA HUSHOVD FOLGERØ

TEKST: DANIEL MYREN ØIA
FOTO: NORA HUSHOVD FOLGERØ

Det var bokbinderen Joseph Stockinger fra Østerrike
som introduserte turnsporten i Norge. Joseph Stockinger stiftet først Christiania Turnforening i Oslo,
og to år seinere Arendal Turnforening. 4. september
1857 fikk de sine første lokaler. Turnhallen på Sam
Eyde er Norges største turnhall. Turnhallen ble åpnet
3. september 2012 klokken 19.45.

Klatreveggen ligger i Sør Amfi. Klatreveggen ligger inne i tennishallen. Klatreveggen er ikke klar
til bruk men den åpnes snart. Klatreveggen er ca 25
meter høy, med ca 150 brikker.

Avsender:

Myra ungdoms- og idrettslag
v/ Aslak Blågestad
Midtstølveien 35
4848 Arendal

Byttedag av vintersportsutstyr
Myra Grendehus

Lørdag 17. november kl 12.00 – 15.00

Har ungene vokst fra ski eller skøyter og trenger større? Ta med deg det som er
for smått, og selg, kjøp eller bytt til noe som passer.
MUIL stiller Grendehuset til disposisjon for bytte av vintersportsutstyr lørdag 17.
november fra kl. 12.00-15.00.
Ta med deg ski, skøyter og akebrett, eller annet vintersportsutstyr som er blitt for
smått og som noen andre kan ha nytte av.
Benytt anledningen til å få oversikt over utstyr som kanskje kan gjøre nytte hos
andre, eller til å få tak i pent brukt utstyr selv. Du kan selvsagt også komme og
kjøpe ting dersom du ikke har noe å selge selv.
De som har noe å bytte eller selge, stiller seg opp i gymsalen og er selv ansvarlig
for forhandlinger og å organisere salget. Vi ber alle om kun å bytte/selge vintersportsutstyr som er i rimelig god stand. Sykler skal ikke byttes/selges.
Det vil bli salg av vafler, kaffe og brus. Velkommen!
Arrangør: MUIL

