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JLygnasæter 
k-ro og ;fflotrll 
2770 JAREN TLF. (060) 28 241 

• Lygnasæter Kro og Motell 
er berømt for sitt gode kjøkken og ligger vel tilrette 

i et yndet tren i ngs-fri l uftsterreng. 
Egen lysløype og flere 

dobbeltsporete skiløyper til Deres disposisjon . 

• VÅRE MENYER l KROA ER RIKHOLDIGE, VARIERTE 

OG HAR DET BESTE UTVALG l MAT 

• Skal De ha selskapsmat til Deres hjem, 

kontakt oss for veiledning, menyforslag og pristilbud! 

LYGNASÆTER 

ør distriktets ledende også innen catering. 

Vårt motto: 
EN GANG GJEST, 
- ALLTID GJEST 



Protokollen var undertegnet og Jaren hadde fått den første 
velforeningen på Hadeland. De 22 foretaksomme karene, som 

kom ut fra Jaren Gjestgiveri om kvelden den 20. november i 1935, var 
godt fornøyd. De ble stående og diskutere en stund før de gikk hvert til 
sitt den kjølige novemberkvelden. Det var så mange oppgaver å ta fatt 
på for å få Jaren ut av sin dvaletilstand i skyggen av kommunene 
Gran og Brandbu. Som en liten buffer-stat lå stedet mellom de to store 
og ble skubbet hit og dit. 
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SLaug,.uJ~ 
BAKERI & KON O ITO RI 

-UTSALG:-
JAREN - Tlf. (060) 28 138 * BRANDBU - Tlf. (060) 35 470 

KAFE PA BEGGE STEDER 

EVEN l BUA 
2770 JAREN 

Telefon (060) 28182 

VIDEO- NORSK TIPPING- PENGELOTTERIET 

A fe o-tADECAnD 

UOnnSICO OG MØCCE 
2770 JAREN 

Kornmottak- kraftfor 
Såkorn - Grasfrø 

Telefon (060) 28 115 



Nei, skulle en få til noe på Jaren, måtte beboerne selv ta affære, og en 
velforening ville nok være rette forum å ta opp problemene i, mente 
mange. Sto en samlet, med velforeningens medlemmer i ryggen, var 
det ikke så lett for herredstyrene i Gran og Brandbu å overse kravene. 

Karene som hadde vært på den høytidlige konstituerende general
forsamlingen, var optimister nå. Allerede på første møtet, hadde de 
gitt støtte til Karl Rosendal som hadde skrevet til herredsstyret med 
krav om oppstikking av Sætergutua. Og mer skulle det bli. Noe måtte 
snarest gjøres med de vanskelige grenseforholdene på Jaren. 

Vannverk sto høyt på ønskelisten. Det måtte bli en av de første 
sakene som kom på dagsorden. Vei belysning, søppel plass for Jaren og 
en lukking av bekken utenfor Jaren stasjon, var også saker som burde 
løses. 

Men først og fremst måtte den nye velforeningen sørge for å tegne "'· 
medlemmer. Det burde være i alles interesse å være med i en slik 
forening og medlemskontingenten skulle ikke avskrekke noen, den 
var satt til en krone i året. 

Johannes Hansen, som var snekkerformann ved NSB, og hadde 
blitt valgt til velets første formann. Johannes var en aktiv mann på 
Jaren og han hadde mange verv. De øvrige i styret, ble Eivind Wist, 
Kristian Torgalsen, Ingolf Drøvdal og Anders Risenfald. 

Nå begynte en helt ny tid på Jaren. Sakene ble tatt opp i tur og orden. 
Det var neppe mange som visste hvilke arbeide de påtok seg. Enkelte 
saker ble gjengangere i mer enn 25 år, slik som vannverkssaken. Men 
skuffelser og tilbakeslag stoppet ikke Jaren Vel. Selv om det mange 
ganger syntes håpløst å komme til veis ende, ga de ikke opp. 

Når vi nå skal se tilbake på litt av det som Jaren Vel har arbeidet med 
gjennom 50 år, går tankene i takknemlighet til alle de som brukte tid 
og krefter på å skape et godt sted for innbyggerne i Jaren-distriktet. 

Johannes Hansen 
formann 1935 

Reidar Liaklev 
formann 1985 
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Har du opplevd hvor irriterende det er å stå der uren bil ? 
Noe annet er der hvis du har Gjensidige-Avtalen. 

Da dekker ka skoforsikringen den fa ste da gleien for 
leiebiL enten der er din skyld eller ikke. 

Gjensid ige-Avta len er nemlig en avta le som g ir deg 
spesielle fordeler hvis du samler de private forsikringene 
dine hos oss. 

Tegner d u livsforsikring med oppsparing, får du 
I . priori tets bo liglån over hele 30 år. Og vi hjelper deg 
med 10 års avdragsfrihet i starten. Videre kan du få lån 
ril hyrte, b iL bå t. Bedre innbo- og ulykkesforsikring 
få r d u også. 

IJI 
GJENSIDIGE 
forsikring 

Hadeland Gjensidige 
Brannkasse 
2770 JAREN. TLF. (060) 28 200 



Vannverk for Jaren 

Da folk på Jaren i 1963 kunne åpne kranene og ta i bruk vannet fra 
Svera og Jaren vannverk, kunne Jaren Vel se tilbake på 28 års 

kamp for å realisere vannverksutbyggingen. 
Utrettelig hadde formenn, styremedlemmer og velmedlemmer ar

beidet med saken. Når man går gjennom de gamle styreprotokoll ene, 
er det i disse årene nesten ikke et referat uten at vannverkssaken er 
nevnt. 

I 1945 skriver daværende formann Kristian Torgalsen i årsberet
ningen: Jarens fremtid står på spill hvis ikke vannverkssaken blir 
løst! 

Det forteller litt om hvor viktig denne saken var for distriktet Jaren. 
Under mottoet: Trykk-vann, nok vann og bløtt vann, arbeidet Jaren 
V el seg fram mot målet. 

26. november 1935, en uke etter stiftelsen av Jaren Vel, ble vann
verkssaken drøftet første gang. Det ble da diskutert hvordan man 
skulle gripe an saken. Allerede fra første stund ble Svera utpekt som 
mulig drikkevannskilde for Jaren. 

Sommeren 1938 hadde ingeniør Eivind Wist nivelert fra Svera til 
Sandgrava. Det viste seg at Sandgravsmyra lå 11 meter under Svera 
og det var derfor mulig å føre vann ned til Jaren. Styret gikk inn for at 
dette var et prosjekt verd overveielse. V annet burde føres fra Svera til 
et hovedbasseng ovenfor Jaren og derfra skulle hovedledningen til 
bebyggelsen utgå. 

Men det måtte gjøres en rekke tekniske og økonomiske beregninger. 
V elet hadde ingen midler til dette arbeidet, men rådløse var de ikke. 
Både Gran Sparebank og Gran og Brandbu Brannkasse lå sentralt på 
Jaren og de måtte kunne yde støtte økonomisk, mente styret i Jaren 
Vel. Dessuten burde jo Statsbanene være interessert i et slikt vann
verk. De brukte mye vann til damplokomotivene på den tiden. Styret 
sendte derfor henvendelse til Statsbanene for å undersøke i hvor stor 
utstrekning de ville støtte saken. 

Når det gjaldt selve vannverket, måtte det stiftes et eget vannverks
selskap, mentevelet.- Selv skulle de gjøre alt som sto i deres makt for 
å få dette igang. 

Nå begynte arbeide med å ta vannprøver, få undersøkt dem både i 
Statens institutt for folkehelse og i laboratoriet til Statsbanene. 
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A·L GARTNERHALLEN 
Friskt fra naturen 

Produsentenes egen forretning etablert i distriktet 

JAREN VEL ønskes ti/lykke med jubileet! 

A·L GARTNERHALLEN 
JAREN AVDELING 

Velg 
Postsparebanken 

du også! 

Vi gratulerer med 50 års dagen! 
Hilsen 

2770 JAREN- TLF. (060) 28866 



Den juridiske siden måtte også klarlegges og veiet skrev brev til 
Vassdragsvesenet for å få klarhet i om det hadde rett til å ta vann fra 
Svera. 

Litt betenkt ble nok veiet da vannprøvene ble tatt. V annet viste seg å 
være mistenkelig brunt, og man lurte på om dette kunne bety angrep 
påjernrør og andre problemer. Men prøvene viste ihvertfall at vannet 
var rent. Humus-problemet hadde ingen betydning for det hygieniske 
ved Svera-vannet. 

Krigen kom som første hindring for å gjennomføre vannverkspla
nene. Riktignok gikk saken sin gang, sakkyndige ble satt på arbeide 
med å beregne det tekniske og de første fortegnelsene over interessen
ter til vannverket ble registrert. Men i årsberetningen i -44 står det med 
et hjertesukk: «med uannuerkssaken er det ikke stort å meddele. Så 
lenge krigen varer er det uråd å få saken realitetsbehandlet.» 

Da freden kom i maidagene -45 tok man fatt med fornyet optimisme. 
Under krigen hadde veiet tatt opp fortegnelse over mulige interes

senter til vannverket. 50 husstander med tilsammen 180 personer 
hadde meldt seg på. I tillegg hadde Statsbanene sagt seg interessert i 
70 kbm vann i døgnet. 

Statsbanene var også interessert i utbyggingen av vannverket på Jaren. De hade stort 
behov for en sikker vannforsyning til damplokomotivene. 
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Ingeniør Alfred Koller hadde høsten 1943 målt og kartlagt nedbørs
feltet til Svera og foretatt niveleringer og beregninger for vannbas
senget i Benterud. 

På et massemøte l. desember 1945 ble det nedsatt en egen arbeids
komite for vannverket. Medlemmer ble Magne Skjervum, Einar Dy
rud, Marius Skiaker, I var Edvardsen og Anders Hole. Det ble også lagt 
fram et kostnadsoverslag som viste at vannverket ville koste 413.000 
kroner. Da hovedvannverket sto ferdig i 1963, var den endelige sum
men blitt l million kroner. 

I årsberetningen for 1946 skriver Kristian Torgalsen: «Vannverket 
er oss betraktelig nærmere nå enn noen gang før.» Men han var også 
klar over hvilke ansvar Jaren Vel hadde påtatt seg ved å sette igang 
dette store arbeidet. «Dette er jo i høyeste grad et offentlig tiltak som 
må tåle ikke bare samtidens, men også ettertidens kritikk og dom>>, 
skrev han. 

Nye planer 
Det var ikke bare på Jaren man arbeidet med vannspørsmål. Også 

Brandbu var igang med et vannverk og et visst samarbeid var det når 
det gjalt å sammenholde beregninger og økonomiske spørsmål. 

V elet holdt medlemmene løpende orientert om det som skjedde i 
vann ver kssaken. I september i 194 7 ble det innkalt til et massemøte på 
Jaren misjonshus. Over 60 medlemmer kom for å høre nytt om vann
verket, og diskusjonen gikk høyt om den økonomiske siden av saken. 
Særlig var folk opptatt av hvor mye det ville koste å få vann fra Svera. 
Noe svar fikk de trolig ikke, for vannavgiften ville jo være avhengig av 
hvor dyr utbyggingen ville bli. Finansieringen var heller ikke ordnet, 
men velforeningens styre og vannverkskomiteen fikk i oppdrag å 
undersøke hvordan en skulle få tak i kapital. 

Imidlertid oppnevnte Gran og Brandbu herredstyrere en interkom
munal komite til å ta seg av vannverkssaken i 1947. 

Det betydde at Svera ikke lenger var eneste alternativ. For nå var det 
tydeligvis snakk om vannverk for mer enn bare Jarenstrøket. På et 
styremøte i vel et i september 1948, kunne formann Kristian Torgalsen 
orientere styret om de aller siste planene. Og nå var det Skjerva i 
Lunner som var påtenkt som drikkevann for kommunene. 

Som kjent ble til slutt Grøa og Skjerva valgt som drikkevann for det 
store interkommunale vannverket som ble utbygget for Lunner og 
Gran og tatt i bruk i 1981. 
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Selv om den interkommunale komiteen var igang med å løse trykk
vanns-spørsmålet for hele Hadeland, gikk arbeidet for lan~somt for 
de stedlige vannverkskomiteer. I 1950 var det derfor kontakter,igjen 
mellom Brandbu vannverk og Jaren Vel om et samarbeid. V elet sa at 
de riktignok gjerne ville samarbeide, men holdt på at Svera og Fjell
sjøen var den beste løsningen for Jaren. 

Noe samarbeid ble det da heller ikke. Og nå begynte folk på Jaren å 
bli utålmodige for alvor. På slutten av 1952 innkalte veiet styrene i 
husmorlaget og sanitetsforeningen til et møte på Jaren bad. 

«Situasjonen i dag er at vi er like langt med dette spørsmålet som da 
man begynte å lete etter alle mulige andre vannkilder - bare ikke 
Svera! Nu er runden gått og så kommer vi tilbake til Svera.» 

Skuffelsen over at den interkommunale komiteen ikke fikk til en 
løsning for kommunene under ett, var stor. Men det stoppet ikke folk 
på Jaren. I 18 år hadde de arbeidet for å få trykkvann- og trykkvann 
ville de ha! 

17. mai-festligheter på Jaren for første gang. Bra tilslutning! 0945) 

(Bildet utlånt auE. Teslow) 
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Advokat Drøvdal ble satt til å undersøke vilkårene for å danne et 
andelslag. Og 11. juli 1953 var andelslaget Jaren Vann verk et faktum. 
Da hadde 50 tegnet seg som andelshavere i det nye selskapet. 

Nå hadde endelig vannverksspørsmålet fått en formell løsning, og 
det var ingen andre enn Jaren Vel som skulle ha den hele og fulle ære 
av at saken hadde kommet så langt. 

Likevel skulle det ennå gå 10 år før det endelig kom trykkvann i 
kranene på Jaren. Da saken til slutt skulle realitetsbehandles i Gran 
herredstyre i 1956, sendte velet en resolusjon til møtet. Der het det 
blant annet: 

«Sist vinter har vannforholdene ved Jaren vært fortvilede og befol
kningen ser med stigende engstelse på fremtiden. Arsmøtet i Jaren Vel 
gir derfor uttrykk for den herskende oppfatning hos stedets folk, når de 
på det mest inntrengende henstiller til Gran kommune å ta de løft som 
trenges for å føre Sveraplanen i havn.» 

V åren 1963 ble basenget på Benterud fyllt opp med vann fra Svera, 
og abonnentene på Jaren kunne endelig få sitt trykkvann. De som 
hadde fulgt saken helt fra begynnelsen i 1935, kunne med god samvit
tighet sette seg ned og legge hendene i fanget. 

Senere ble det lagt overføringsledninger til Gran slik at de også fikk 
vann fra Jaren Vannverk og Svera. 

Selv om det interkommunale vannverket tok over i 1981, er fremde
les Svera reservevannverk, og en del abonnenter i Nordre Ål har også 
den dag i dag Sveravann. 

Stasjonsmester Alstergren på Ja
ren st. hadde mundtlig meddelt at 
det på lørdager ofte var mye leven 
på stasjonene. Han mente velfor
eningen kanskje kunne henstille til 
lensmannen å visitere stedet av og 
til. Styret stillet seg velvillig hertil 
og formannen skulde konferere med 
lensmannen herom. 

- (25.9.1935) 

Langs riksvegen fram til stasjonene 
er stabbesteinene svært skjeve. Sty
ret har besluttet å gjøre veimyndig
hetene oppmerksom på hvor skjem
mende disse er. 

(Arsberetning 1936-38) 
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Skal du ha 

KVALITETSVARER 
TIL LAVE PRISER. 

DA ER DU VELKOMMEN 
TIL HYGGELIG HANDEL 

HOS OSS 

PA ~@.fi(.@ffi!. 
2;;JAREN MAT! 

Raufoss ..., 
Aluminium~ 

GRAN VERK 
2770 JAREN 

Tlf. (060) 28 877 

Graving 

og 
• sprengntng 

utføres 

Ole Løngbråten 
Tlf. (060) 28676 



Gatelyset 

Da det første gatelyset ble tent på Jaren den 19. oktober 1949 var det 
en stor begivenhet for veiet. Derfor ble medlemmene innbudt til 

lysfest på Jaren Gjestgiveri der det ble feiret med middag og under
holdning. Ja, formann Kristian Torgalsen hadde til og med diktet en 
sang for anledningen - en sang til gatelysets pris. 

Arbeidet med å skaffe gatelys kom først på dagsorden etter krigen. 
På det første møtet etter freden i 1945, ble det bevilget 8.000 kroner til 
arbeidet med gatelys. Karl Rosendal, Hans Haga og Finn Linnerud ble 
valgt inn i den første gatelyskomiteen. 

De første 12 lampene ble satt opp fra oppkjørselen ved Halfdan 
Lysen til Skaugerud, nordover til Sætergutua og sørover så langt som 
til Fossheim. Overslaget var på 2.500 kroner for gatelys på denne 
strekningen. 

Er det noen som kjenner seg igjen på dette gamle bildet fra Jaren, trolig fra l . mai-feiring 
før krigen. 

(Foto utlånt av E. Teslow) 
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1~1 Jaren 
Auto senter 

EGIL ØVERLIER 
2770 Jaren 
Tlf. (060) 28 203 

l:t•];{e]! 

• 
~~~,~~~tøy 
Telefon 
(060) 35404 

VERKTØY FOR TRE-, ALUMINIUM 
OG KUNSTSTOFFBEARBEIDING 

ALT l HM SAGBLAD 
til Gjerdesagen, Perfectsagen og Elektriske Håndsirkelsager. 

Alt i takreparasjoner 
og utvendig maling. 
Legging av nye tak, 
lakkering av bølgeblikktak 
samt maling av gammel sementsten 
med spesialmaling for takstein. 

HAGENS TAK- OG SPRØYTEMALINGSSERVICE 

Tlf. (060) 28 705 



Men det var behov for mer lys. Og på lysfesten fikk gatelyskomiteen 
fullmakt til å sette opp 28 nye lamper. Forutsetningen var riktignok at 
Jar en V el ikke måtte få større utgifter enn 225,- kroner årlig i strøm ut
gifter. 

«Det kan vel sies at uten sammenligning er dette det største løft 
velforeningen hittil har maktet å gjennomføre» står det i årsberetnin
gen for 1949. 

Riktignok var styret litt fornærmet på avisen «Hadeland» som ikke 
hadde omtalt begivenheten i rosende ordelag. 

I årene som fulgte ble gatelyset utvidet med mange nye lamper og litt 
etter litt lyste Jaren stasjons by opp som en liten småby ved natterstid. 

Men gatelyset var en hard belastning på velets budsjett, og tanken 
om å søke bidrag fra kommunen ble drøftet flere ganger. I det lengste 
ville velet prøve å greie seg sjøl. Det ble derfor prøvd å få istand en 
ordning slik at de som bodde i Jaren bygningsdistrikt ble pålagt en 
avgift til gatebelysningen. 

På midten av 50-tallet sto utbyggingen av gatelys stille en periode. 
Det skyldtes ikke bare trang økonomi, men strømrasjoneringen på den 
tiden ble også et problem. Men i 1955 var tiden inne for nye utbyggin
ger. Og nå ville veiet også ha støtte fra kommunene Gran og Brandbu 
til arbeidet. Det var påtenkt lamper fra Halfdan Lysen og til Graut
brua, altså innkjøringsveien til Jaren stasjonsby. Dette mente veiet 

- Velforeningen har tatt initiativet 
til å få istand en permanent ordning 
med 17. mai-festligheter ved Jaren. 
I den anledning har formannen 
innkalt formennene i de respektive 
stedlige foreninger til et møte på 
Badet tirsdag 2. april1946. De inn
kalte foreninger var: Jaren Horn
musikkforening, Sanitetsforenin
gen, Folkeakademiet, Livredningen, 
Idrettslaget, Arbeiderpartigruppen, 
Arbeiderpartiets kvinnegruppe, Ar
beiderpartiets ungdomslag, Jaren 
Bygningsarbeiderforening og Skog 
og Land. 

Hr. A. Hagen har reist tanken om å 
få istand et folkeakademi på Jaren. 
Beslutning: Velforeningens styre 
henstiller enstemmig til stasjons
mester Hagen om å søke opprette et 
folkeakademi ved Jaren. Da dette 
tiltak er av en så stor betydning, 
finner veiet at det i allefall under 
starten bør ydes økonomisk støtte 
au velets kasse. 

(Styremøte 21 / 11946) 
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Hadeland Maskin A/S 
2770 Jaren 
Tlf.: (060) 28 698 
Bankgiro: 2020.05.05639 

Distriktets massey- ferguson forhandler, 
ellers alt i landbruksmaskiner og hydrauliske slanger. 

DØRER- VINDUER 

STORT UTVALG PÅ LAGER 

IVAR ENGEN A/s 

BYGGEVARER 
2762 Røykenvik. Tlf. (060) 37 036 - Avd. Jaren. Tlf. (060) 28 645 
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var kommunenes oppgave å bekoste. Men nei da, fra det offentlige 
kunne veiet ikke få noen midler. Dermed ble det heller ikke gatelys på 
strekningen. 

Imidlertid fikk veiet penger fra veivesenet til belysning på Jernba
nebrua på Jaren. De påtok seg å bekoste stolper og lysarmatur. Men 
veiet måtte selv betale ledningsnett og tilkobling, lysrør og strømav
gift. 

I 1960 var det igjen dårlig stell med økonomien i foreningen, viser 
års beretningen: 

«Det viser seg dessverre at begrensede inntekter ikke har vært til
strekkelige til å dekke de løpende utgifter som f. eks. strømavgift, 
innkjøp av lamper og oppsetting av lyspunkter». 

Likevel hadde Jaren Vel maktet en stor utbygging av gatelysene i de 
10 første årene. Fra den første spede begynnelse på 12lamper, var det 
nå oppsatt ca. 60 lyspunkter takket være en arbeidssom og interessert 
lyskomite. Anleggskapitalen hadde kommet opp i 15.000 kroner og 
veiet hadde en årlig utgift på 1.000 kroner til strøm. 

Når en velforening med så få medlemmer kunne greie å påta seg en 
slik utbygging, var det ikke minst takket være fest- og arbeidskomite
enes utrettelige arbeid for å skaffe penger. 

Men som alltid når noen arbeider for å bygge opp noe, er det også 
noen som ødelegger og river ned. For gatelyset ble snart en yndet 
skyteskive for Jarens ungdomsgjenger. 

Før kommunesammensluttningen i 1962, lå stasjonsbygningen på Jaren i Gran kom
mune og pakkhuset i Brandbu kommune. 

(Utlånt av Kr. Torgalsen) 
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Velg INEX for prisens skyld, 
og gled deg over kvaliteten! 

Godt utvalg l ur, gull- og sølvsmykker. 
Rep. verksted for alle typer ur og smykker. 

URMAKER 1J(J)~(S 
~®~~~CS~l! 
2770 JAREN - TLF (060) 28 845 

Geni eUer fyllefant 

- eller begge deler? 

En rikt illustrert bok med bilder og 
tegninger. 140 sider. Format 16 x 
23 cm. En bok av det aller beste 
Stenersen-merke. 
Hos Deres BOKHANDLER er den m1 



I 1962 hadde Torstein Monserud ansvaret for vedlikeholdet av gate
lyset. Men han sa fra seg vervet fordi det etterhvert ble uholdbare 
tilstander. Bare i løpet av et år, måtte over 100 lyspærer skiftes ut fordi 
de var skutt i filler, eller kastet sund av ubetenksomme ungdommer. 

«V ær oss behjelpelig med å få tatt synderne. Det er ikke moro verken 
å ringe etter lensmann eller å måtte stenge au lyset», skriver formann 
Reidar Liaklev i sin årsberetning i 1962. Nå var det først og fremst 
smågutter som ble beskyldt for å stå bak hærverket, men når sant skal 
sies var vel ikke småjentene på den tiden noe særlig bedre. Kanskje 
noen og enhver kan tenke tilbake på den tiden med dårlig samvittighet 
i dag. 

Etter hvert som kommunen overtok stadig mer av ansvaret for å 
følge opp enkeltsaker, ble gatelyset velets hovedsak i tiden framover. 

Men velforeningene gjorde mange henvendelser til kommunen om 
avlastning også i dette spørsmålet, uten at dette i dag har kommet til 
noen kommunal overtakelse. 

Når Lars Arne Høydal i dag sitter som ordfører i Gran kommune, 
kan det være interessant å se tilbake på et brev han skrev som sekretær 
Brandbu Vel i 1966. Dengang truet han nemlig med å slå av strømmen 
i gatebelysningen i Brandbu hvis ikke kommunen snarest ville overta 
strømutgiftene til veiet! 

Riktignok får veiene nå et kommunalt tilskudd til gatelys, men det 
monner lite. I regnskapet for Jaren Vel for 1984 utgjorde utgifter til 
strøm, vedlikehold og gatelys nesten 24.000 kroner. Det kommunale 
tilskuddet var på 4.000 kroner. 284 lampepunkter var da oppsatt på 
Jaren. 

Styret har i det siste fått flere munt
lige henvendelser om å gjøre noe 
med den tiltagende uro og spetakkel 
langs vegen i sentrum av Jaren sta
sjons by. Særlig ille er det med høy
røstet sang og skrål langt utover af
tenen og natten til stor ergrelse for 
folk. 

Beslutning: Formannen be
myndiges å sende skriv til Politi
mesteren med anmodning om å få 
politipatrulje til ubestemte tider i 
Jarenstrøket. 

(Styremøte 2018 -45) 

Det er i årets løp avholdt to styremø
ter. Da krigen ennå vedvarer er det 
uråd å å gjennomført de ting som 
ellers kunne blitt gjort. 

(Arsberetning 1942) 

- Etter forslag fra Karl Rosendal 
besluttedes å sende en anmerkning 
til Gran herredstyre om å få stukket 
og beregnet Alsvegen fra Brandbu 
grense og sydover til Haugs bakken 
for utbedring, da veien i dag må bet
egnes som ytterst slett. 

(Arsmøte 2313 -46) 
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Grenseregulering 

Når en ser tilbake på det arbeidet som Jaren Vel påtok seg de første 
25 år, er det ting som i dag er typiske kommunale oppgaver. 

Men den gangen var mottoet å hjelpe seg selv. Skulle stedet utvikles 
og innbyggerne få et bedre miljø, så var det bare å ta sakene i egne 
hender og arbeide for det. Økonomisk støtte og hjelp fra kommunen 
fikk man bare i de færreste tilfeller. 

Innbyggerne på Jaren for 50 år siden så muligheten i en stor utvi
kling av stedet. Før jernbanen kom, var det ikke mange innbyggere på 
Jaren. Men snart ble Jaren et av de største jernbanesentrene på Hade
land, med rutebilforbindelser til Hov i Land, Eina og Jevnaker. Med en 
stadig økende bebyggelse og utbygging av kommunikasjonene, reg
nes at omlag 2000 personer soknet til Jaren i slutten av 40-årene. 

Det var imidlertid en ting som var et stort problem for J aren-distrik
tet og som til en viss grad kunne sies å hemme stedets utvikling. Det 
var den uheldige grensedelingen mellom de to kommunene Gran og 
Brandbu. 

Inntil1897 var det bare en kommune, og området på Jaren besto den 
gang av småbruk som hørte til gardene Alm, Stastad og Hvamstad. 
Disse brukene kom inn under Brandbu kommune ved delingen, mens 
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(Foto: Reidar Liaklev) 

brukene som tilhørte gårdene Gjefsen, Helgaker og Haug, ble tillagt 
Gran kommune. Dette førte til en svært uregelmessig grense gjennom 
sentrum av Jaren, og det ga også mange problemer når stedets saker 
skulle behandles i kommuneadministrasjonene. I de fleste saker som 
angikk Jaren, måtte begge kommunene ha oversendt saken, og dette 
kunne skape både forvirrring og rot. 

I 1948 ble det derfor sendt et brev fra Jar en V el til J ustisdepartemen
tet med søknad om at Jaren stasjons by i sin helhet ble lagt til en av de 
to kommunene, eller at kommunene Gran og Brandbu ble slått sam
men til en kommune igjen, slik det var før delingen i 1897. 

Jaren Vel var derfor ikke i tvil om hva de mente, da Scheikomiteen 
kom med sin innstilling i 1956 om å slå sammen de to kommunene. I 
motsetning til den store motstand dette forslaget vakte i de to kommu
nene, og da særlig i Brandbu, gikk Jaren enstemmig inn for en kom
mune. 

I tillegg til at Jaren-distriktet ville få betydelig mindre problemer å 
hanskes med, hvis det bare ble en kommune, var det nok også mange 
som så muligheten av et framtidig storsenter for kommunen lagt til 
Jaren. 
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For KRESNE ØRER! 

NAD-7130, 2x30 NAD-WATT + Dig. Radio .. . . ....... . ............. . •. . . kr. 3.895,-
NAD-5120, Platespiller m/pick up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.695,-
Boston-A-40, liten høyttaler ml stor lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.090,-
Komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 7.680,-

NAD-6130, kassettspiller, Do l by B-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Kr. 2.495,
NAD-5355, CD-spiller m/fjernkontr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.990,-

Ta kontakt for en demonstrasjon! 

T aajes Lydservice 2770 JAREN Tit. (060) 34 220. (094) 20 805. 

VI FØRER ALT l 

ELEKTRISKE ARTIKLER 
Stort utvalg i lamper og skjermer 

• jaren Eleklriskt 
2770 Jaren Tlf. (060) 28 050 

o bil 
JAREN SERVICESENTER 

UNNI og ARNE BRUNSNES 
2770 JAREN. TLF. (060) 28 669 . 

.Jaren-stasjonen 
med PERSONLIG SERVICE! 



TOVERUD KRAFTSTASJON, V. Brandbu 

Elvarmen er miljøvennlig 

Elektrisiteten gir oss elvarmen - den rene varmen. Ingen røyk, sot 
eller aske- ingen aggressive gasser- ingen forurensning av luft, 
jord eller vann. 

Derfor er elvarmen også fremtidens varmesystem. 

HAD.E·J!J~JNiD)Si 
EJHE:KT·B-J"S.ITt:TS}!E 8 K 

2770 JAREN TELEFON: Gran 28 120* 
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Vi tar på oss føring av Deres regnskap. 

BUDSJETT 
Føring av budsjett avdelingsvis og/ eller samlet for hele bedriften. 

HOVEDBOK/ RESULTATREGNSKAP 
Regnskapet blir ført etter dagens lover og bestemmelser, og de må
nedlige resultatoversikter kommer fram med sammenligningstall fra 
foregående år og/ eller budsjett. 

RESKONTRO 
Leverandørreskontro (kreditorer) vil bli ført fortløpende og avsluttet 
månedlig eller akkumulert. 

Hvis dette er av interesse, ta kontakt med oss pr. brev eller over 
telefon. 

~ARENREGNSKAPSKONTOR 
Merrabakka Cv /HadelandsprodukterJ 

2770 .JAREN. Telefon COSOJ 28 899. 

Grete Støen Tore Gunnar Amundrud 

ALT l TRANSPORT 
Be om løsning på Deres transportbehov 

KONTAKT 

2770 Jaren. Tlf. (060) 28 700. 



Bekken - en skantplett 

Bekken som i sin tid gikk gjennom sentrum av Jaren, forbi hotellet 
og stasjonen og videre bortover til Grautbrua, var ikke akkurat 

noen pryd for stedet. Spørsmålet om å få lagt igjen bekken utenfor 
stasjonsområdet, var en sak som ble gjenganger i velets protokoller. 
Utallige brev og henvendelser til veimyndigheter og kommune ga et 
heller magert resultat. 

Bekken delte seg ved eiendommen Risenfald, der en bekk gikk ned til 
J arenvannet og den andre fortsatte mot Grautbrua. V elet ønsket å føre 
det aller meste av bekken rett ned til J arenvannet og dermed få lagt 
resten i rør. 

Men ennå i dag går denne bekken åpen fra de gamle lokalene til 
Gran Sparebank. Riktignok er det ikke lenger store vannføringen 
igjen. Men det har altså ikke vært mulig å få bekken under jorda i løpet 
av en periode på 50 år. 

Det store problemet med denne 
bekken, var oversvømmelser. 
Til tider sto både områdene ved 
hotellet, stasjonen og lysverket 
under vann. Ja, det forekom at 
folk rodde på Gjefsen-myrene 
for å komme fram når flommen 
var på det verste. 

V elet truet også med å tilkalle 
Helserådet da bekken førte til en 
uholdbar kloakkstank mange 
ganger. I det hele tatt så inn
byggerene på bekken som en 
skamplett for stedet og de ønsket 
å få lagt den i rør fortest mulig. 

Enda går bekken åpen et lite stykke 
fra stasjonen og nordover. 
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Et moderne offset-trykkeri 
med lang erfaring. 

Vi satser på høy kvalitet og fornøyde kunder. 

Fra en enkel farge til krevende firefarger. 

* KONVOLUTTER 
* BREVARK 
* FAKTURA 
* SKJEMA 
* FORRETNINGSTRYKKSAKER 

* MEDLEMSBLAD 
* BROSJYRER 
* BØKER 
* PLAKATER 

(opp til format 52x72 cm) 

·Hadeland Trykk & Reklame Als· 
POSTBOKS 108 - 2760 BRANDBU 

TELEFON (060) 34 500 

* FOTOSATS 
* REPROKAMERA 
* ARKSAMLERMASKIN 
* STIFTEMASKIN 
* SKJÆRMASKIN 
* FALSEMASKIN 
* TRYKKMASKIN A4 
* TRYKKMASKIN A3 

m/nummer og perforering 
* TRYKKMASKIN 52 x 72 

Fra ide-
til ferdig trykk -
alt på ett 
og samme sted! 



Senking av J arenvannet 

Risenfalds-bekken, som gdr over eiendommen til Hagen og ned til Jaren vannet, har 
nesten h vert dr ført til store oversvømmelser. Dette bildet som er tatt i 70-drene viser 

h vor ille det kunne være i vdrløsningen. 
(Foto utldnt av K. Hagen) 

Spørsmålet om å senke Jarenvannet, fikk stor oppmerksomhet av 
medlemmene i Jaren Vel. Da Vassdragsvesenet tok opp dette 

spørsmålet tidlig i 40-årene, møtte det en massiv motstand fra alle på 
Jaren og i området rundt J arenvannet. Folk var redd for at senkingen 
ville virke skjemmende på stedet. 

Den 13. august 1944 møtte over 80 innbyggere opp på et protestmøte 
på Badestranda på Jaren. Det ble bestemt å sende rundt en under
skriftsliste mot senkingen og det ble samlet over 500 underskrifter fra 
oppsittere og andre interesserte som ikke ville at J arenvannet skulle 
senkes. 

Det var en indignert og opprørt formann som i årsberetningen i 1945 
skrev følgende: 

«Som vi au all makt søker å tilføre distriktet vann, er det andre 
krefter i gjære for å uttappe og derved vandalisere selve perlen i Jaren-
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Nytt hus i-----, 
1985? (i seneste laget nå) 

1986? Fin tid å starte 
forberedelsene på 
NÅ i høst. 
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Ny katalog 
med aktuelle hustyper. 
Byggesett
Montert råbygg -
eller nøkkelferdig. 

STEINKJER 
HUS-GRAN 
2750 GRAN 

Telefon (060) 30 600 eller 28 381 (kvelden). 



distriktets naturskjønnhet. I over 100 år er det ene anslag etter det 
andre rettet mot denne vår vakre idyll. Det siste (senkingen) var dog 
det verste, men her møter «vandalmakerne» en mur av innbitte Jaren
motstandere! For vi vil ha vann! Vann i Jarenvannet og vann i alle 
hjemmene våre på Jar en. 

Velforeningens styre har gått energisk inn for saken. Særlig etter at 
Gran herredstyres vedtak 12 mot 3 for senking, ble stillingen alvorlig. 

Sammen med varaordfører Langbakke og T. Gaarder hadde velets 
formann et møte i departementet. Og selv om stillingen fremdeles kan 
være kritisk, har en likevel berettiget håp om at planen også denne 
gang blir gjort til intet.» 

Men Jar en vannet ble senket, protestlistene til Ja ren V el h jalp ikke i 
kampen om å bevare «selve perlen» i J arendistriktet. 

Jaren vannet. 
(Foto: M. Leirset) 
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Sang til Jaren 
Tekst: Jens Nøkleby. 

Lunt i ly au Rånåsfjellet 
ligger trygt vårt kjære sted, 
og med bjørk i bakkehellet, 
her er dalen vid og bred. 
Her har vi valgt å bo og bygge, 
la oss gjøre hua vi kan 
for å skape fred og hygge 
langsmed Jarenuannets strand! 

Himmelen speiler seg i vannet, 
aura sprett en stille kveld 
og i syd mot Tangenlandet, 
klinger sang og beljespell. 
Frodig grønn er mark og enger, 
rundt omkring ligg gard ved gard, 
helt til skogen står og stenger 
og vårt sinn og tanke tar. 

Her vi bader, ror og fisker, 
her er skjønt ved solnedgang. 
Gjennom sivet vinden hvisker, 
og i luften fuglens sang. 
Det er Jaren, det er vannet, 
slik vi ser det år for år, 
~un en liten del au landet, 
men denne pletten den er uår. 

Der i vest mot skyen ruver 
Tingelstad med grend og gård, 
og i solnedgangens luer, 
eventyrets glans den får. 
Gjennom sekler er beuaret 
minner fra en suunden tid. 
Her har Halfdan Svarte faret 
fram til gjestebud og strid. 

Og ved vinter som ved sommer 
like skjønt hvor blikket går, 
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og når høstens farger flommer, 
høyt au fryd vårt hjerte slår. 
La oss hegne om og frede 
denne pletten au vårt land. 
La oss skape fryd og glede 
langsmed Jarenuannets strand! 



Andre oppgaver 

Jaren Vel har gjennom tiden arbeidet for en rekke andre viktige 
saker. Det er umulig å belyse alle i dette jubileumsskriftet, men vi 
nevner noen av de viktigste. Det ble lagt ned mye arbeid med en 
kartlegging og reguleringsplan for Jaren og det ble opprettet et eget 
Jaren bygningsdistrikt, slik at stedet fikk stadfestet regulering alle
rede i 1957. 

Velet engasjerte seg i veiutbygging og trafikkspørsmål, og skole
spørsmålet var i sin tid svært aktuelt, Jaren Vel arbeidet aktivt både 
for å få realskolen lagt til Jaren og senere for å få en sentralskole til 
stedet. Men som vi vet i dag, førte ingen av delene fram til noe resultat. 

Problemet med avfallsplass er også en gjenganger i velets historie. 
Mye tid og krefter ble lagt ned i forsøk på å finne en brukbar løsning på 
avfallsproblemene. men som så mange ganger før, måtte velet vente til 
saken var løst på kommunalt hold. 

Det var et stort ønske på Jaren å få et parkanlegg og et forsamlings
hus. Mange alternativ ble vurdert, men uten at det har blitt resultater. 

I 1966 ble Badestranda overdratt til Jaren Vel etter at Livrednings
klubben hadde blitt nedlagt. Her har vel et gjennom tiden hatt en rekke 
arrangementer og stedet har siden 60-årene vært den faste ramme 
rundt 17. mai-feiringen på Jaren. 

I sin tid var det planer om å opparbeide et nytt bade- og friluftsan
legg på Badestranda. Man håpet på å kunne skaffe stedet et nyttig og 
vakkert utfartssted. Selv om det i årenes løp er utført mye vedlikehold 
og bygd nytt badehus, ble det aldri noe stort badeanlegg. Likevel har 
Badestranda, ved siden av gatelyset vært en av de viktigste og mest 

HADELAND SKIFER oG MoNUMENT 
2770 JAREN 

Telefon (060) 28 01 O 
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MUR- OG 
SEMENTVARER 
Murblokker. teglstein. 
sement. m1rtel. armering m.m. 

BYGNINGSPLATER 
l spon. fiber. gips. lln6r. 
respatex. tynnplater m.m. 

SPIKER OG BESLAG 

spiker. skruer , beslag , dlrvridere , 
hengsler, ljs m.m. 

DØRER OG VINDUER 

Ulv.- og lnnv. dører. r 
balkongdører og vinduer. 

P.V.C. RØR OG DELER 
Grunnrør. drensrør. 
plast-vannrør m.m. 

TERRAFLEX 
og 
TERRACRYL 

ISOLASJON VERKTØY- ARBEIDSTØY-

~ 

• REDSKAPER REGNTØY- VOTTER _: "' Mlneralullplaler. lsoporplater . 
., 1 markplaler. vlntermatter snekkerverktty. murverktøy. HANSKER ,_ - 1 mm anleggsredskap m.m. ;-
~~~ .. >• 
~.~ 

= ALT l GLASS 
;w Vanlig - isoler - bly - messing - laminert - speil - støystopp m.m., = ~ 

samt vinduer og balkongdører. * Leveres og monteres. ~ 
Be om tilbud. - Kitting og reparasjoner utføres. 

@(§l ~@071 TLF. (060) 28 736 

fY' ~ 0@ ~a~w~ <:J·tJ 

DU FINNER OSS 200 M NORD FOR RAOHUSET 
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arbeidskrevende prosjektene veiet har hatt de siste årene. Her er det 
nedlagt mange dugnadstimer fra trofaste og aktive vel-medlemmer. 

De siste årene er det, som tidligere nevnt gatelys som har vært velets 
viktigste arbeidsfelt. Men veiet har også stått for ryddeaksjoner, 17. 
mai-arrangementer og tenning av julegran. Foreningen har engasjert 
seg i trafikkspørsmål og medvirket til at Jaren har blitt et tryggere og 
bedre sted å bo for innbyggerne. 

Men en rekke større veiprosjekt og utbygginger har ført til at Jaren
distriktet har mistet mye av sitt karakteristiske trekk som en liten 
stasjonsby. Riksvei 4, som er lagt utenom Jaren, har fått påkjørsels
veier som på mange måter stenger Jaren sentrum inne i en bakevje. 
Mye av det gamle er bokstavelig talt revet opp med røttene, mens nytt 
har kommet til og signaliserer et sted i utvikling. 

Kristian Torgalsen 
Når en ser tilbake på aktivitetene i Jaren Vel gjennom 50 år, er det 

mange som har gjort en stor innsats. men ingen nevnt- ingen glemt 
er det noe som heter. 

Likevel er det en mann som utmerker seg i sitt utrettelige arbeid for 
veiet og Jaren-distriktet. Kristian Torgalsens navn kan ikke stå 
unevnt i dette tilbakeblikket gjennom 50 år, han var veiet. 

Han var med helt fra stiftelsen og ble valgt inn i det første styret i 
1935. I 1940 tok han over som formann og hadde vervet helt fram til 
1951. I 1953 og 1954 ble han på nytt velets formann. Dette var perioder 
med mange oppgaver og stor aktivitet for velet. At han i tillegg var 
politiker og ordfører i Gran i perioden 1960-62, gjorde at han var en 
viktig ressurs-person for veiet. 

Kristian Torga/sen 
Formann i 13 år. 

Det var først og fremst Torgalsens glødende 
interesse for Jaren som var drivkraften i det 
arbeidet han nedla i veiet. I de årsberetninger 
han har skrevet i protokollene, finnes alt fra 
historiske betraktninger til harmdirrende 
innlegg i de saker han engasjerte seg i. 

Selv etter at han gikk ut av styret i Jaren 
Vel, har han fulgt foreningen med stor interes
se. Jaren Vel har hedret Torgalsen ved å ut
nevne han til livsvarig medlem for det store 
arbeidet han har utført for Jaren-distriktets 
ve og vel. 
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• 20% 

RABATT 

HVIT 
ROMANTIKK 
Sti/badet fra 
Tema-Bad. 
Eksklusiv hvitmalt 
sti/dør, en pryd 
for et hvert bad. 

Alt i Rørleggerarbeid 
AUTORISERT RØRLEGGER 

Telefon i servicebilen. Mobil (094) 43 207 



Hilsen til Jar en V el 
Da jeg ble bedt om å sende en hilsen til 50-åringen, 

ble jeg litt skjelven i knea. Det finnes nok mange som 
kunne det bedre enn meg. Men jeg sa til meg selv: -Du 
unnslår deg vel ikke for å skrive til en gammel-kjærest 
som Jaren Vel! 

Som innflytter fant jeg meg alltid godt tilrette på 
stedet her, når jeg unntar den stadige kivinga mellom 
oss og grannefolket i nord. Da var det at tanken om en 
velforening kom. Det måtte passe bra her hvor sta
sjonsbygningen lå i Gran og pakkhuset i Brandbu. 

Når jeg i dag ser tilbake, er jeg glad for at jeg fikk 
være med å starte foreningen. La meg i samme ånde
drag få lov til å lykkeønske alle dem som i dag er med 
og verner om velets framtid, som i så måte står over 
alle andre foreninger. 

Jeg appellerer til medlemmene å møte opp på mø
tene og hjelpe styret med å fremme stedets ønsker til 
bygdas folkevalgte styre. La oss være dus og gode 
venner så går det nok bra. 

LYKKE TIL JAREN VEL! 
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Som Deres vareleverandør 
gjennom alle år, gratulerer 
vi med 50 års jubileet 

~AGNAR ~ARSEN : 
2770 JAREN 

f:~ ~~D~LANDPQODUKTm Afs 
Avdel1ng Harestua, 2743 Harestua. 

NYTT TRENINGSTILBUD 

VEKT-VESTTILSTYRKETRENING 

TURSEKKER 
JAKTSEKKER 
SKOLESEKKER 
HUNDEUTSTYR 
TRAVERUTSTYR 
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Et gammelt grensekart over Jaren som viser hvilke gårder de forskjellige eiendommer 
hørte til. Trolig har dette kartet blitt brukt ved grensedelingen mellom de to kommunene 

Gran og Brandbu. (Kart utlånt av K. Hagen) 
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Fornt enn i Jar en V el 
gj ennont 50 år 

Johannes Hansen 
Ingolf Drøvdal 
Kristian Torgalsen 
Karl Rosendal 
Kristian Torgalsen 
Håkon A. Bøhle 
Jens Nøkleby 
Reidar Liaklev 
Arvid Koller 
Kjell Fallang 
Erling Grinaker 
Per Krågsrud 
Ola Stensli 
Roald Hognestad 
Bjørn Johnsen 
Ingrid W o l dengen 
Tore Braaten 
Knut Nøkleby 
Reidar Liaklev 

Forslag fra Sverre Lysgård om at 
Jaren Vel søker Gran Folkeboksam
ling om en bokkasse. 

30.9.1948. 
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1935-39 
1939-40 
1940-51 
1951-53 
1953-54 
1954-56 
1956-61 
1961-66 
1966-67 
1967-69 
1969-70 
1970-71 
1971-73 
1973-75 
1975-77 
1977-78 
1978-84 
1984-85 
1985-

Velforeningen har bestilt en bok
reol på Jaren Trevarefabrikk og 
denne er satt opp på Jaren Gjestgi
veri. Hotellvert Olerud forestår utlå
net som foregår hver 14. dag. 

18.10.1949. 



Styret i jubileu~nsåret 

Foran fra venstre styremedlem Anne Lise Krågsrud og kasserer Eva Nilsen. Bak fra 
venstre sekretær Tore Gunnar Amundrud, formann Reidar Liaklev og nestformann 

Bjørn Johnsen. 

Velforeningen reiste i år for første 
gang et juletre på Jaren stasjon. Et 
populært tiltak. 

Arsberetning 1950. 

Siden siste årsmøte har forenin
gen gått til innkjøp av et forsterke
ranlegg. Med platebeholdning, kom 
det på 3.500 kroner. 

Arsberetning 1954. 
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Komiteen som ble nedsatt for ar
beide for en ski- og akebakke for 
barna på Jaren har nedlagt et ut
merket arbeid. Bakken står nå fer
dig til bruk- og uten noen som helst 
utgifter for velet. 

Arsberetning 1957. 

Lekeplassen på Sør jordet er opp
arbeidet i 1972. Alt arbeidet er utført 
på dugnad av de som sokner til le
keplassen. V elet har ikke hatt utgif
ter til opparbeidelse av plassen. 
Pengene er gitt som bidrag fra de 
som bor på Sørjordet. 

Arsberetning 1972. 

Jaren anno 1920. 

Nytt av året er at festkomiteen 
har arrangert Bingo. Denne ble 
holdt på Jaren Gjestgiveri over 8 
kvelder og ga et meget godt res ult at. 

Arsberetning 1972. 

Tenning av julegrana må snart tas 
opp til vurdering om skal fortsette, da 
den i år som tidligere ikke har fått stå 
i fred for ramp som har knust pærer 
for et anselig beløp. 

Arsberetning 1980. 

Utgitt av Jaren Vel til 50 års jubileet, november 1985 
I redaksjonen Reidar Liaklev og Marta Leirset 
Trykk og layout Hadeland Trykk & Reklame A/ 8, Brandbu 
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ISIISIISIISIISIBISJISJ 
ISJ MEDBESTEMMELSE - ISJ 

som medlem er du medeier ISJ og har innflytelse på lagets drift. ISI 
ISI Enda en grunn til! handle !Sl-forbrukereid. ISI 
ISJ K~~h:lr~~!t~~ø~~k~~~e~lo; ISI 

laboratorium. ISJ Det gir k}øpetrygghet. ISJ 
ISI Enda en grunn til! handle ISI-forbrukereid.

101 
§l Vår ren:~~LEMSSPARING - ISJ 
101 7 1/2 % på medlemskonto - (bruks konto) ISI 
~ 1 O % på sparing med skattefradrag 

11 % på langtidskonto -:- 3 1/2% uttaksgebyr lei Enda en grunn til! handle ISI-forbrukereid.lel 

ISI JARE2~0J§~_'!1.~!.~.~.ELAG ISJ 



Bonusrente på lønn: 

Lønnskonto u1 5 % 
1 O % på innestående 

over 20.000,-

Bonusrente til ungdom: 

Ungdomskonto til 71 1z% 
1 O % på innestående 

over 20.000 -

12 mnd.-konto til 71 /z % 
ett gebyrfritt uttak 

pr. halvår 

Lag/foreningskonto 
med almennyttige formål 

til10 % 

Honnørkonto til 9 % rra 60 år 
1 O % på innestående 

over 20.000,-

nns ra næ 
Folio. og kreditsaldo på 
kasse- og driftskreditt til 5 % 
11 % på innestående 

over 100. 

Sparing Med 
Skattefradrag 111 9 % 
-reduserer skatten med inntil kr . 3200 i året. 

S.p.arekonto 
til5% 

Vi står alltid 

til Deres tjeneste! 

<iii~ GRAn SPAREBAnu 


