
Labert oppmøte i Ringerike

Mange møtte fram på Jevnaker
søk av én velger under 30 år. 
Men Toyni Kristiansen fra Åsa 
og Øivind Jørgensen fra Froks-
moen møtte opp. Hun spådde 
at folkeavstemningen ville 
ende med et «nei» til kommu-
nesammenslåing, men stemte i 
likhet med ham «ja».

– Jeg ser store fordeler ved å 
slå sammen Jevnaker, Hole og 
Ringerike og er positiv. Dette 
vil komme før eller senere uan-
sett, tror hun.

Jørgensen føler at mange 
hekter seg opp i tiden Ringeri-
ke og Hole var sammen på 

1960- og 1970-tallet. Da ble det 
kanskje litt kulturkræsj mel-
lom Ap-styrte Ringerike og 
Høyre-kommunen Hole. 

– Problemet er ikke der len-
ger. Jeg tror at vi har blitt så-
pass storsinnet nå at vi kan slå 
oss sammen, sier han.

Men på Kirkeskolen ble utta-
lelser fra flertallspartiene om at 
de ikke vil ta hensyn til resulta-
tet av avstemningen likevel 
krast kommentert.

Resultatet av folkeavstem-
ningen var ikke klart da Ringe-
rikes Blad gikk i trykken.

Stemte: Kenneth Nordseth synes det var vanskelig å bestemme 
seg, men stemte gjorde han. 

Verdi inntil
kr 2700 enstyrke /
kr 3700 progressive

Tilbudet gjelder t.o.m. 2. juli og inkluderer solbrille inntil kr 1400
og standard glass (Brilliant og Performance sol 1,5 ubehandlet).
Gjelder ikke databriller, og kan ikke kombineres med andre tilbud

eller rabatter. Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Kjøp en brille.
Få en solbrille
med din styrke.

Interoptik Anders Løchen Fogth, Søndre Torv 7A, Hønefoss, tlf 32 17 93 00
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Hvor dan skal Åsa se ut i 
2030? I mor gen sam les byg da 
til fol ke mø te, og snart 
le ve res rap port til Rin ge ri ke 
kom mu ne.

Elin Har stad ivErsEn
elin.harstad.iversen@ringblad.no

Åsafolket har meninger 
om ut vik lin gen av byg-
da si. Nå vil de over be-

vi se po li ti ker ne om at Åsa må 
inn i kom mu ne pla nen for 2017.

I for ri ge uke møt tes en ga-
sjer te inn byg ge re til fel les idé-
dug nad kalt plan smie. Re sul ta-
tet av det te skal pre sen te res på 
fol ke mø tet i mor gen på Steins-
fjor den sko le (tid li ge re Ve gård 
sko le).

Er ling Ok ken haug er en av 
til ret te leg ger ne for plan smia 

sam men med to ar ki tek ter. 
Han har er fa ring fra ut vik lings-
ar beid en rek ke and re ste der i 
lan det, og er im po nert over en-
ga sje men tet i Åsa.

Uvan lig tid lig ute
– Det te er vir ke lig ei bygd med 
be visst het rundt seg selv. Det 
de har fått til med sko len er et 
eks em pel på det, sier Ok ken-
haug.

Han me ner det er uvan lig at 
et lite sted som Åsa er så i for-
kant av ut vik lin gen av sitt eget 
sam funn.

– Det te vil være et press om-
rå de fram over. Når ut byg ger ne 
kom mer, er det vik tig at man 
har be stemt seg for noen prin-
sip per for hva Åsa skal være, 
på pe ker Ok ken haug.

Et ho ved prin sipp i Åsa er at 

man hel ler øns ker fle re små ut-
byg ge re enn sto re ak tø rer. Det 
skal byg ges langs ek si ste ren de 
vei er, med for tet ting rundt 
sko le om rå det og bu tik ken. Det 
fore slås også å bygge gren der 
med selv dyr king, så kal te øko-
gren der, for å iva re ta dyrk bar 
jord.

På egne pre mis ser
– Hele for må let med plan smia 
er å vise hvor dan Åsa kan ut-
vik les på Åsas egne pre mis ser, 
slik at man kan være i for kant 
av even tu el le ut byg ge re som 
kom mer, sier Ok ken haug.

Skis ser og rap port fra plan-
smia skal le ve res til Rin ge ri ke 
kom mu ne og be hand les i for-
mann ska pet 21. juni. Da får po-
li ti ker ne se re sul ta tet av byg-
de fol kets ut vik lings ar beid.

Fol ke mø te om fram ti dens Åsa
GrenDer: Slik kan en såkalt øko-grend i Åsa se ut i framtiden. ILLUStrASJOn: GAIA OSLO, GrO herneS

revygjengen faller i smak også utenfor distriktet
bryter ut i latter, noen ganger 
hjelpeløst, da er det ingen 
grunn til å klage», skriver hun 
videre.

Dårlig materiale?
Levin har et øye for detaljer:

«Skal man pirke, må det være 
at jentene (med j) igjen har dår-
ligere materiale enn gutta, men 
musikalsk gnistrer det enda 
mer enn vanlig. 

Det er også mulig med så bra 
musikere og kapellmester Jørn 

Dahls drivende ledelse».
Også radiopraterne i Radio 

Norges Morgenklubben har sett 
årets show, og trofaste lyttere 
har nok fått med seg at Loven & 
co. ga «E're mulig?» terningkast 
seks.

 


