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GrenDer: Slik kan en såkalt øko-grend i Åsa se ut i framtiden. ILLUStrASJOn: GAIA OSLO, GrO herneS

Folkemøte om framtidens Åsa
Hvordan skal Åsa se ut i
2030? I morgen samles bygda
til folkemøte, og snart
leveres rapport til Ringerike
kommune.

sammen med to arkitekter.
Han har erfaring fra utviklingsarbeid en rekke andre steder i
landet, og er imponert over engasjementet i Åsa.

Elin Harstad ivErsEn

Uvanlig tidlig ute

elin.harstad.iversen@ringblad.no

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

evnaker
søk av én velger under 30 år.
Men Toyni Kristiansen fra Åsa
og Øivind Jørgensen fra Froksmoen møtte opp. Hun spådde
at folkeavstemningen ville
ende med et «nei» til kommunesammenslåing, 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 uansett, tror hun.
Jørgensen føler at mange
hekter seg opp i tiden Ringerike og Hole var sammen på

1960- og 1970-tallet. Da ble det
kanskje litt kulturkræsj mellom Ap-styrte Ringerike og
Høyre-kommunen Hole.
– Problemet er ikke der lenger. Jeg tror at vi har blitt såpass storsinnet nå at vi kan slå
oss sammen, sier han.
Men på Kirkeskolen ble uttalelser fra flertallspartiene om at
de ikke vil ta hensyn til resultatet av avstemningen likevel
krast kommentert.
Resultatet av folkeavstemningen var ikke klart da Ringerikes Blad gikk i trykken.

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 dårligere 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.

Å

safolket har meninger
om utviklingen av bygda si. Nå vil de overbevise politikerne om at Åsa må
inn i kommuneplanen for 2017.
I forrige uke møttes engasjerte innbyggere til felles idédugnad kalt plansmie. Resultatet av dette skal presenteres på
folkemøtet i morgen på Steinsfjorden skole (tidligere Vegård
skole).
Erling Okkenhaug er en av
tilretteleggerne for plansmia

– Dette er virkelig ei bygd med
bevissthet rundt seg selv. Det
de har fått til med skolen er et
eksempel på det, sier Okkenhaug.
Han mener det er uvanlig at
et lite sted som Åsa er så i forkant av utviklingen av sitt eget
samfunn.
– Dette vil være et pressområde framover. Når utbyggerne
kommer, er det viktig at man
har bestemt seg for noen prinsipper for hva Åsa skal være,
påpeker Okkenhaug.
Et hovedprinsipp i Åsa er at

man heller ønsker flere små utbyggere enn store aktører. Det
skal bygges langs eksisterende
veier, med fortetting rundt
skoleområdet og butikken. Det
foreslås også å bygge grender
med selvdyrking, såkalte økogrender, for å ivareta dyrkbar
jord.

På egne premisser
– Hele formålet med plansmia
er å vise hvordan Åsa kan utvikles på Åsas egne premisser,
slik at man kan være i forkant
av eventuelle utbyggere som
kommer, sier Okkenhaug.
Skisser og rapport fra plansmia skal leveres til Ringerike
kommune og behandles i formannskapet 21. juni. Da får politikerne se resultatet av bygdefolkets utviklingsarbeid.

Kjøp en brille.
Få en solbrille
med din styrke.
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.
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