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Dette
tjente
topplederne

Historien viser med all
tydelighet at regelverket
er for stivbeint.
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NM-gull
med
motorsaga
side 3
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HUSK VISNING
på Gamlegrendåsen hver torsdag!
Hovdeplassen 2 og 3
Visning kl. 18–19

side 7

– Ikke ødelegg byen

Foto: natalia c. heinrich
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– Kongsberg er en utrolig vakker by, men veldig sårbar. Det sier den landskjente stedsrefseren Erling Okkenhaug.
Side 6 og 7
På sin byvandring så han også flere bygninger han likte veldig dårlig. 
●● nyheter

●● kultur

●● sport

Tog trenger plass

Syngende dansker

Får elitestøtte

side 4 og 5

side 11

side 13

Togtilbudet utvides i Norge, men mangler
parkering. Numedalsbanen peker seg ut.

Flere institusjoner for eldre fikk onsdag
gleden av et dansk kor på turné.

Formannskapet vedtok enstemmig å
bidra til Kongsberg Miners elitesatsing.
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Erling Okkenhaug er kjent som stedsutviklingenes refsegeneral og stedsaktivist

– Kongsberg er så vakke
Bortsett fra «den
store blokka» på
Vestsiden, er Erling
Okkenhaug imponert
av Kongsberg by – og
advarer mot å ødelegge den.
Natalia C. Heinrich

natalia.heinrich@laagendalsposten.no

D

et kunne ikke vært en
bedre dag å vise fram
Kongsberg på, en solrik
vårdag i april.
Kongsberglista inviterte Okkenhaug til en byvandring og
samtaler om utviklingen i
Kongsberg.
Etter at filmen «Sørlandsrefseren» er vist på NRK sju ganger er Okkenhaug hyret inn til
byer landet rundt for å vurdere
og gi innspill til byutviklingen.

Vakker, men sårbar
Neste uke skal Okkenhaug
snakke om byutvikling i et
foredrag initiert av Kongsberglista. Og han er klar i sin
tale:
– Kongsberg må være av de
vakreste byene jeg har vært i.
Dette gjør den samtidig sårbar,
nettopp fordi den er så lite ødelagt, forteller Okkenhaug.
– Bortsett fra den store blokka av et kulturhus som ligger
rett ved den vakre kirken, det
er en skam for resten av byen,
sier Okkenhaug.
– Å tegne den klossen der er
en mangel på all forstand!
Han mener det er en manglende bevissthet rundt byutvikling og tror at politikerne i
byen kan ha godt av å høre
hans erfaringer fra andre byer.

Og det er ikke små erfaringer
han har: Gjennom flere år
kjempet Erling Okkenhaug en
innbitt kamp mot byggingen av
brutale betongblokker i sørlandsperlen Risør. Hans engasjement for å bevare mangfoldet i byen ble til dokumentaren
«Sørlandsrefseren»

Medvirkning i utvikling
Okkenhaug er særlig opptatt av
befolkningens medvirkning av
byutvikling, og mener den generelt sett er altfor liten.
Han mener at Kongsberg
med sin ressurssterke befolkning har alle forutsetninger for
å skape en større grad av befolkningsmedvirkning i forbindelse med byutvikling.
– Et av poengene mine er
hvorledes lokaldemokratiet utfordres. Som oftest så er det
«klar-ferdig-for sent!»

Hvorfor går det galt?
Okkenhaug mener det er flere
faktorer som gjør at byutvikling går feil vei, og det starter
med arkitektene.
– Arkitektene er opptatt av å
vise hva de kan. De har en interesse av bygningen som et
objekt, ikke som en sammenheng i et fellesskap, sier han.
– Politikerne er opptatt av å
vise at de får til noe. Det er
gjerne ugille forbindelser mellom politikere og utbyggere for
eksempel på et lite sted, sier
Okkenhaug.
Han er vant til å provosere,
og har satt sinnene i kok blant
politikere og utbyggere før.
– Så er det folk flest, befolkningen, som mangler fagspråk
og dermed faller ut av debatten
i de tidlige stadiene. Man setter
seg i en stor sosial risiko ved å
bry seg, og mange vil ikke være

bakstreberen. Hvem vil yppe
seg mot de store aktørene i
byen liksom? sier Okkenhaug.
Derimot er han imponert
over aktivistene han møtte
blant beboerne i Treatrumsgata og Brydeløkka under sin
Kongsberg-vandring.
– Her er det virkelig folk som
tør å si noe, og har satt seg inn i
fagfeltet for å bevare sine vakre
områder.

Skala og format
Erling Okkenhaug er selverklært stedsaktivist, men ingen
arkitekt. Han er ikke opptatt av
arkitektur, men av menneskers
levesett, at mennesker skal ha
gode bo – og oppvekstvilkår.
Han kaller seg en humanøkolog.
Mange misforstår han med å
være en gammelromantiker,
men Okkenhaug ønsker moderne utvikling velkommen.
– Vi har mye å lære av å se på
gammelt byggesett. Det jeg er
opptatt av er at skala og format
skal være riktig. Byer må utvikle seg, og det må gjerne være
moderne – men det må sees i
en sammenheng med hva som
allerede er, sier Okkenhaug.
Etter hans befaring på Dyrmyr trekker han fram de nye
byggene ved Dyrmyrskolen
som et skrekkeksempel på disharmoni i høyde og struktur.
– Vi ønsker det slik som i ordtaket: «Alle bygninger ligner på
hverandre, men ingen er like».
Slik er det her jeg går nå (Treatrumgata), og slik bør det være.
Kongsberg er så utrolig vakker,
men det ligger mørke skyer i
horisonten, sier Okkenhaug.

se video på
laagendalsposten.no

Mitsubishi Pajero
TOPPMODELLEN INSTYLE+

Varebil nå fra kr 466.200,-

MITSU
BIS

• Automatgir • Xenonlys • LED-lys • Automatisk dimbare fjernlys
• Skinnseter • Automatisk klimaanlegg • Regnsensor • Navigasjon
• Ryggekamera • Rockford premium lydanlegg m.m.

1975-

Pajeros stilfulle og tidløse design reflekterer at dette er en bil skapt for å erobre de mest utfordrende og krevende terreng. Med
kraften fra elektronisk styrt Super Select 4WD, Active Stability og Traction Control har bilen et utrolig godt grep på veien. For de
virkelig ekstreme kjøreforholdene har du også muligheten til å velge 4WD med låst bakre differensial. Nå får du bilen med både
flotte LED lys og automatisk dimbare fjernlys. Mitsubishi Pajero tar deg sikkert og komfortabelt frem uansett hvor du skal.
Pajero personbil fra kr 799.000,-

Pajero varebil fra kr 416.200,-

Pris er inkl. mva, frakt og andre lev. omk. Forbruk: 8,6 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 227 g/km.
Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Med forbehold om evt. trykkfeil.
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Mellom bakkar og berg til ekstremt gunstig pris.
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er, men veldig sårbar

vakkert: Okkenhaug synes Kongsberg er av de vakreste byene i
landet.

byvandring: Kongsberglista inviterte Erling Okkenhaug (i midten) til vandring i Kongsbergs gater i
forbindelse med sitt foredrag om Kongsberg byutvikling. Alle foto: natalia C. heinrich

enige: Kjell Gunnar Hoff i Kongsberglista (t.v.) og Erling Okkenhaug
delte sitt syn på byutviklingen i Kongsberg.

Norgesmester
med motorsag
Suksess for KOVs-elevene
under NM i skogbruksferdigheter.
tonhild s. strand

tonhild.solberg@laagendalsposten.no

Tore A. Thorbjørnsen (17)
ble tirsdag norgesmester i
motorsag, under NM i skogbruksferdigheter, som i disse dager arrangeres i Gjermundnes i Møre og Romsdal.
– Det var kjempegøy!
Elevene har gjort det veldig
bra så langt, forteller en
stolt lærer, Halvor Garås.
Fra Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda, er det sju elever

som deltar i NM, fordelt på
to lag.
Garås forteller om sju ivrige elever:
– De er veldig flinke og
lærenemme, og gode forbilder for andre ungdommer som er interessert i
skogbruksfaget.
18 lag fra 10 forskjellige
naturbruksskoler deltar i
konkurransen i Møre og
Romsdal, deriblant altså to
lag fra Kongsberg.

se video på
laagendalsposten.no!

vant: Tore A. Thorbjørnsen vant motorsagkonkurransen. Her under kvistefinalen. 

foto: halvor garås

