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StorkundEanSvar
Sandvika StorSEntEr
Produksjon av dM, profilering,  
utvikling av maler, fotografering 
nettannonsering m.m.

SHOPPING
     FESTIVAL

19. - 21. 
MARSSALG

SALG
%
SALG

SALG
%

Denne filen har jeg gjort klar i Illustrator med alle 

månedene ut året. OK?
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torsDag 18.00–19.00

Pieces
Alle smykker

2 for 1
Name it

Div vArer opptil 

 70%

KiNsarviK NaturKost
Aptiless

reDuserer Appetitten, 14 DAgsDoser
Før 269,-  

Nå 169,-
heltcoco

utvAlgte  
rosemunDe silketopper

-70%
FotballshoP

utvAlgte shorts

-30%
must have

Alle bukser

-30%
suNKost

hele nokA serien

-30%
thuNe

pAnDorA smykker

3 for 2
must have

Alle bukser

-30%

torsDag 19.00–20.00

KremFresh
Alle hårproDukter

-30%
eNKlere liv
CompleAt-serien 

-30%
thuNe

prinCess Cut DiAmAnt smykker

-30%
barNas hus

veD kjøp Av vogn FrA bugAboo
Få gAvekort på 1000,-

lmc
Alle kjoler 

-50%
Alle sko

-50%
Alle t-shirts

-50%

suNKost
hele Dr. orgAniC serien

-20%
torsDag 20.00–21.00

Palma
Alle tepper

-50%
JuNior barNeKlær

ull FrA johA og ClAire

-30%

KiNsarviK NaturKost
evelle

motvirker AlDringstegn, 180 tAbletter
Før 999,- 

Nå 699,-
KoNdomeriet
et vAlgFritt leketøy

-30%
must have

Alle topper

-30%
FredriK & louisa

Alt FrA youngblooD

-30%
thuNe

utvAlgte klokker

-30%
must have

Alle topper

-30%

torsDag 21.00–22.00

G-sPort
DiAmAnt Zenith time

Zenith 10  

1299,-
Zenith 20  

1899,-
Zenith 30  

2499,-
PreGo
ponChoer

-30%
FotballshoP
utvAlgte strømper

-30%
suNKost

Whey teCh  
FrA proteinFAbrikken

-30%

NATTÅPENT
NATTÅPENT Til 24. 14. august

torsDag 10.00–11.00

PreGo
Alle pArAplyer

-30%

torsDag 11.00–12.00

haNdzoN
permAshine

-30%
Name it

regntøysett

299,95
299,95torsDag 12.00–13.00

Pieces
Alle skinnvesker

-30% 
Palma

Alle puter FrA pAlmA

-50%
heltcoco

nApApijri skolesekker

450,-
FredriK & louisa

Alt FrA ren

-25%

bertoNi
skjorter og genser 

(Før opptil 999,-)
gjelDer ikke høstens nyheter

200 & 400,- 

torsDag 13.00–14.00

haNdzoN
polering

-20%
Name it
2 pAr jeAns

200,-
torsDag 14.00–15.00

KremFresh
Alle bAD og mAssAsjeoljer

-30%
bertoNi

boXershorts 
 (Før 199,-)

gjelDer ikke høstens nyheter

50,- /2 pk

KoNdomeriet
trAvel mAssAger

-40%
torsDag 15.00–16.00

Palma

-50%

 på Alle bilDertorsDag 16.00–17.00

KremFresh
smør på Flesk

-50% 

JuNior barNeKlær
regntøy  

3 FArger str. 74-128

199,-
haNdzoN

Fullshine eXClusive

-10%
FredriK & louisa

en vAlgFri DuFt

-25%

torsDag 17.00–18.00

FotballshoP
utvAlgte DrAkter/trøyer

-30%
KoNdomeriet

“Forspill” spill

-50%
bertoNi

Alle slips
(Før 399,-)

gjelDer ikke høstens nyheter

100,- 
barNas hus

Alle bilstoler

-25%

tiMestilBuD 

13.00–14.00
barNas hus

hoppeDyr 
Før 399,- 

Nå 149,- pr. stk
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NATTÅPENT
NATTÅPENT Til 24. 14. august

Pm - PersoNliG mote
på Alle vArer

(vi spAnDerer Den billigste)

2 for 1
littsNob

utvAlgte FArger  
FrA lulu’s

-50%
cubus
Alle klær

-30% 

urbaN
hele butikken

-20%
KoNdomeriet

mrs. rAbbit og mr. rAbbit

-30% 

biaNco
utvAlgte skoletter

-50%
Alle bAllerinAsko og loAFers

-20%
Face it

utvAlgte vArer

-20%
JerNia

hele mAlingsAvDelingen

-30%
mesterGrøNN

15pk. roser
Før 150,- 

Nå 100,-
sPrell

 utvAlgte mAtbokser og DrikkeFlAsker
(gjelDer så lAngt lAgeret rekker)

-30 %
ÅhléNs

puter, pleDD og mAtter

-20%
vero moda

Alle orDinære vArer

-25%
Name it

utvAlgt ull str. 50-152

-50%

diN sKo
Alle vArer

-20%
viviKes

Alle orDinære vArer

-30%
oliviers & co

utvAlgte olivenoljer

-50%
bAsilikumolje og grAnAteple

Før 378,- 

Nå 309,-
grønn sitronolje & mAngoeDDik 

Før 378,- 

Nå 309,-
3 års vellAgret bAlsAmiCo 

Før 299,- 

Nå 229,-

barNas hus
Alle bæreseler FrA ergobAby 

-25%
KimaN WomaN

et utvAlg Zoe kArssen topper

300,-
beCksønDergAArD skjerF  

i ull/silke 

Nå 300,-
thuNe

sølv bArnesmykker

-50% 

riviera maisoN

Motta gavekort  
på kr 500,- 

For hver kr 5.000,-  
Du hAnDler møbler For.

mottA gAvekort på kr 100,-  
når Du hAnDler ACCessories For mer 

enn kr 500,-

vilkår: gAvekortene kAn benyttes i perioDen 1 - 30. september 
2014. gAvekortene kAn kun benyttes på ACCessories.

sessioN
Alle skAteDeCks 

499,- M/grip

torsDag 22.00–23.00

eNKlere liv
stirio

-30%
JuNior barNeKlær

en mengDe sommertøy

-70%
heltcoco

restesAlg

100,-
must have

Alle ACCessories

-40%
G-sPort

AsiCs gel-kAyAno 20

Nå 1499,-
  

nike Free run + 5

Nå 799,-
2Xu Compression tights

nå 799,-

torsDag 22.00–23.00

Pieces
Alle leggings

-30%
eNKlere liv

metime mAssAsjeserie

-30%
PreGo

Alle skjerF

-30%

DagstilBuD 
torsDag hele dagen

maKe uP store
veD kjøp Av minst 3 proDukter

-20%
KremFresh

helt Fett kroppssmør

-20%
Ansiktsserien

-20%
kjøp For over 300,-  

få gratis leirMaske  
Med på kjøpet

Kitch’N
Diverse merkevArer

-70%
lucKy ducK

Alle orDinære vArer

-30%
morris accessories

hele sortimentet

-20%
heltcoco

sommerens kolleksjon

-70%
l’occitaNe

Alle vArer
(gjelDer kun orDinære vArer)

-20%

chaNGe
Alle sAlgsvArer

-70%
KiNsarviK NaturKost

kyoliC + vit. D3 30 kApsler
Før 169,- 

Nå 99,-
urbaN

hele butikken

-20%
maNi sKo

Alle vArer

-20%

Palais des thes
3 små pAkker iste 

299,-
NilsoN shoes

hele sortimentet  
FrA vAgAbonD

-20%

22.00–23.00
KiNsarviK NaturKost
Alle proDukter FrA supernAture

-50%

TIL 24
NATTÅPENT

TORSDAG 
15. MAI

TIL 24

HELSETORGET I NY DEL KL. 20

MO
MINIKONSERTER MED

TIMESTILBUD TORSDAG 15. MAI

-30% -30% 499,- -30% -50%
16.00–17.00 17.00–18.00 18.00–19.00 20.00–21.00 23.00–24.00

diverse bunader
JUNIOR BARNEKLÆR

på alle vester  
SUPERDRY

på kjeder fra Ole Lynggaard 
GAUDERNACK

på alle topper
MUST HAVE

på alt babytøy
BENETTON

MASSE
GODE

TILBUD!

nettside



ProduktfotografEring 
og MarkEdSkaMPanjEr

asker sentrum,  
vollen handelssted 
Bekkestua sko m.m...

Søstrene Sagen

Vollyvood Interiør

Paulina
Varme tøfler til din kvinne!

Herligheten
Varmeflaske kr. 395,-

Frisør Karin

Cathrines
Lue og votter 
“Worn Pretty”
kr. 599,-/699,-

Gull & sånt

Kyocera
Keramiske kniver fra Japan 
fra kr. 799,-  

Brødboks i metall. 
5 ass. farger 
kr. 549,- 

Kafe Oskar

Sunn & Rask
Beautyfoodboka
til han og henne
kun. 369,-                

MATS & MARTIN   -   REMA 1000   -   KERAMIKKHJØRNET   -   SUNN & RASK   -   VOLLYWOOD   -   GULL & SÅNT   -   HERLIGHETEN   -   CATHRINES   -   FRISØR KARIN   -   SKO & SÅNT   -   PAULINA    
BLI BRA   -  BRYGGESHOPEN PÅ VOLLEN MARINA   -   ARNESTADHAVEN FRISØR OG BLOMSTER   -   SØSTRENE SAGEN   -   PHOTOGRAPHIA   -   KURIOSA   -   KAFE OSKAR   -   HEBBE LILLES GALLERI 

Kuriosa

Keramikkhjørnet
Sko & Sånt

Arnestadhaven

Vollen Marina

Julegavetips!

Skolett fra M. Fonnesberg
kr. 2000,-

Stor julestjerne 1250,-
Liten julestjerne 840,-

Rema 1000                            

... en perle i oslofjorden!

Båtplasser - opplag - drivstoff - resturant - båtsalg

Kransekake
kr. 401,-

Julestjerne
kr. 12,- pr. stk.

L̀ anza Healing Haircare
Kjøp 3 betal for 2

Blåskjell kr. 190,-
Blåskjell kr. 250,-
Blåskjell kr. 390,-
Blåskjell kr. 690,-

Stort utvalg av  
Kgl Dansk.

Armbånd i lammeskinn og  
forgylt sølv fra danske  
Svane og Lührs
kr. 651,-

vollenhandelssted.no

Søstrene Sagen

Vollyvood Interiør

Paulina
Nydelig kjole  
i silkevelur, kr. 2.199,-

Herligheten
Barske støvletter med 
stjerner fra Sancho, 
kr. 2.850,-
-20% under  
markeds 
dagene

Herlig strikket ulljakke fra 
Odd Molly, kr. 1.890 ,-

Sko & Sånt
Skolett fra LBDK, 
kr. 1.150,-

Cathrines
Epilouge parkas, 
kr. 4.800,-

Gull & sånt
“From solider to solider” Armbånd,  
Fallskjermline, forgyldt sølv m/diamant, kr 895,-
(100,- pr. armbånd går til støtt våre soldater - www.støttvaaresoldater)

Håndstrikket  
angoralue m/pelsdusk  
Ka-My Design, kr. 1.250,-

Alt av høstens  
nyheter i pledd,  
-20%

Mateus service, -20%

Store, varme saueskinnsfeller  
-20%, 

Bryggeshop’en
på Vollen Marina

Holebrook -  
Høstkolleksjonen  
er kommet!
-50% på  
utvalgte varer

Herligheten

Søstrene Sagen

Søstrene Sagen

Sunn & Rask
Helsekost  
og treningstøy.
Omegaolje som mat.  
Få en god avtale -  
bli superkunde  
hos oss.                 

• markedsdagtilbud • frukt og grøntmarked • honning • nystekte lefser • eplemost • spekepølser • sukkerspinn • nypoppet 
popcorn • ferske reker • trampoline med hoppestrikk • håndlagde smykker • gjenbruksvarer • tupperware • koking av  
blåskjell • kunstustilling ved Geir Børresen• ansiktsmaling • karusell til barna • gråtass • bruktbåtmarked • zumba
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PÅ BUKK:
Legg stangen på

bukker, mens du job-
ber med den.

Alle foto: Harald Sola
Berentsen/ifi.no

Flaggstangen er forbundet
med feiring, ikkeminst 17.
mai. Da er det viktig å huske
at flaggstangen behøver
vedlikehold for å være fin.

Med
flagget
til topps!

Tekst: Guri Haram
www.ifi.no

Du kan flagge når du vil og feire Norge
og flagget slik du ønsker. Likevel er
det god folkeskikk å følge reglene for
hvordan flagget skal behandles. Og flagg-
stangen er en viktig bestanddel i selve
flaggingen. En flassende stang er ikke det
hyggeligste synet. En flaggstang kan som
regel kjøpes ferdig behandlet, men la

det ikke være en sovepute. Også den vil
trenge vedlikehold ettersom tiden går.

– En flaggstang bør få en vedlike-
holdsvask hvert år eller annethvert år,
litt avhengig av hvor du bor, sier Tom
Rune Bergestuen hos malingsprodusen-
ten Flügger.

Få hjelp
For å ta ned stangen, må den nederste

bolten løsnes. Spesialistene råder oss til
å være to for å ta ned selve flaggstangen,
men det holder å være én person for
å vaske eller male en stang. Flagglinen
kan du ta av og vaske når du først har
stangen nede.

– Det er bare å legge ned og rulle på,
og eventuelt etterstryke med en pensel,
sier Bergestuen.

Det du bør ha for hånden til denne

passende sommeraktiviteten er: Stålbør-
ste, et egnet vaskemiddel, rusthindrende
primer, lakkmaling til metall.

Men produkter og behandling avhen-
ger av hvilken type flaggstang du har.
I Norge er det vanligst med glassfiber-
stenger, men stenger av stål, aluminium
og tre er også et normalt syn i norske
hager.

Flaggstang av tre bør du male. Det
kan ta fire dager totalt. Start alltid
med en vask. Skrap eller slip! Er det
mye begroing bør du påføre sopp- og
algedreper.

– Deretter kan du bruke en grun-
ningsolje, sier Bergestuen.

Dagen etter kan du male det første
strøket. Oljemaling tar lengst tid med
24 timer i gjenbehandlingstid, men
dekkbeis fungerer også.

– Velg uansett en maling som gir litt
glans. En flaggstang bør være blank,
fortsetter Bergestuen.

Stangen av stål
En stålbørste eller skrape er et godt
utgangspunkt for stangen av stål eller
aluminium. Fjern flassende maling. Bruk
slipepapir i 150 korning for å slipe ned
gradene på den gamle malingsfilmen
mot stålet. Ta deretter en metallvask. Så
er tiden kommet for å påføre rusthin-
drende primer.

– Første dag kan du prime to og male
første strøk. Siste strøket males etter det
har gått et døgn, sier Bergestuen.

mAL i vei:
er stangen av
metall bør du
bruke to strøk

med rusthindrende
primer, spesielt for

metall.

HvOR LANGT: etter den gamle norske regelen skal flaggets lengde være tilnærmet 1/3 av flaggstangens høyde.
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En saftig og god bløtkake er
noe av det norskeste som
finnes. Den hører naturlig til
alle våre store festdager.

FESTSTEMNING: Med en slik kake
til kaffen, kan det vel ikke bli annet enn
feststemning. Alle foto: Opplysnings-
kontoret for egg og kjøtt

Her er en superenkel lag på lag kake
med friske bær du kan overraske
med på 17. mai.

Lagvis
bærkake

17. mai-
kaken
over alle

Tekst: Anette Hobæk Ravnsborg
anette@ab-avisene.no

Bløtkake hører med til en ekte norsk
fest. Slik er det bare, også på et 17. mai-
bord.

Denne følger god, gammel oppskrift,
men med deilige bær på toppen, blir det
litt ekstra norsk følelse på grunnlovs-
dagen.

Til sukkerbrød trenger du:
• 5 stk. egg
• 150 g sukker
• 150 g hvetemel
• 1 ts bakepulver

Fyll og pynt:
• ca. 1 dl eplejuice til dynking
• 7 1⁄2 dl kremfløte
• 2 kurv jordbær
• 1 dl blåbær
• 10 blad frisk mynte

Har du det travelt i innspurten til den
store festdagen, er dette en enkel og grei
kake du vil møte mange lovord for.

Du trenger:
• 4 stk. egg
• 120 g sukker
• 120 g hvetemel
• 3⁄4 ts bakepulver

• 2 ts valmuefrø
• 2 kurv bringebær, ca. 150 g
• 2 kurv blåbær, ca. 150 g
• 1 beger kesam vanilje, 7,4 prosent

Slik gjør du:
Pisk egg og sukker til stiv eggedosis.
Vend inn mel og bakepulver med en
slikkepott.

Hell røren i en smurt, bakepapirkledd
langpanne og dryss på valmuefrø.
Bruk midterste rille i ovn og stek ka-
ken på 200 °C i 8–10 minutter. Avkjøl
på rist.

Stikk ut passende små runde kaker
av bunnen, har du ikke en utstikker

kan du fint bruke et glass til dette.
Legg kake, bær og vaniljekesam

lagvis i glass.
Bruk gjerne glass med lokk, da blir

kaken lett å ta med på tur dersom
dette skal bli ditt bidrag til et felles
festbord.

Slik gjør du:
Pisk egg og sukker til stiv eggedosis.
Sikt deretter sammen mel og bakepul-
ver og rør det forsiktig inn i eggedosi-
sen. Stek i smurt form, 24 cm i diame-
ter.
Stekes ved 160 ºC i 45 minutter.

Del sukkerbrødet i tre lag og dynk
dem godt med eplejus. Stivpisk krem-
fløte og del jordbærene i store biter.

Legg jordbær på et lag med sukkerbrød
og bre over krem. Gjenta med sukker-
brød, jordbær og krem og så videre.

Stryk krem på sidene av kaken.
Ha resten av kremen i en sprøytepose
og sprøyt topper rundt kanten og på
toppen. Pynt kaken med jordbær og
blåbær og ha på mynteblader som
«bjørkeblader».

ENKEL OG GREI: Veldig
enkel, fin å se på og veldig god.

Layout/SidEoMBrEkking

askeravisen og Bærumsavisen
+ tilhørende bilag.
utvikling av maler og vignetter.

mai 2014

tema

Ekte grunnlovsfeiring
Side 2-3

Populært med bunad
Side 4

Ta vare på flaggstangen
Side 8

Kake til fest
Side 9

17. mai

5. årgang – Nr. 13 – 3. april 2014

Mandag kl 09.00 - 21.00
Tirsdag kl 06.30 - 21.00
Onsdag kl 09.00 - 21.00
Torsdag kl 06.30 - 21.00
Fredag kl 09.00 - 21.00
Lørdag kl 09.00 - 18.00
Søndag kl 09.00 - 18.00
Egne åpningstider for Terapi-
basseng og Stupebasseng.
Ved arrangementer kan det
være endrede åpningstider.

ÅPNINGSTIDER

Tlf: 66 75 46 00

Møllas bruktbutikk har i
2013 sørget for at 111
tonn varer, som ellers
hadde blitt kastet som
søppel på Isi, fant nytt liv
hos nye eiere. – Veldig
gøy, sier butikksjef Vikki
Mathiesen.

Side 4–5

Gråstein blir gull

Det kan se uskyldig ut,
men motivene til Line
Schjølberg gir deg en
følelse av at noe ulmer
under overflaten.

Side 8

Ikke bare fryd

Dubber
Disney

Hedda Kirkenær Krogh
(14) låner bort stemmen
sin til Avery i Disneyserien
«Dog with a blog». - Jeg
blir veldig påvirket av
karakteren jeg spiller, sier
Lommedals-jenta.

Side 10–11
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Foto: ©Disney

5. årgang – Nr. 24 – 25. juni 2014

Storøyodden er
Bærums

eneste badestra
nd med

Blått Flagg-ordn
ing. Det

sikrer et høyt ni
vå på

miljø, sikkerhet,
service

og vannkvalitet
.
Side 8–9

Blått Flagg

Annette Fosaas
fra

Snarøya følger

gründerdrømm
en

samtidig som hun

hjelper andre gr
ündere.
Side 6–7

Lever gründer-
drømmen

Hopper rett
inn i ferien
Oscar Ervik-Martinsen (5 1/2)

prøver en av sommerens store

leketøyslagere;
trampolinesko.

Sjekk vår uformelle test av

sommerens nye leker. Side 10–11

Les sommerens boligannonser i eget bilag
Foto: Stein Halvo

rsen

Kunstværket

Mandag kl 09.00 - 21.00

Tirsdag kl 06.30 - 21.00

Onsdag kl 09.00 - 21.00

Torsdag kl 06.30 - 21.00

Fredag kl 09.00 - 21.00

Lørdag kl 09.00 - 18.00

Søndag kl 09.00 - 18.00

Egne åpningst
ider for Terapi

-

basseng og St
upebasseng.

Ved arrangemente
r kan det

være endrede åp
ningstider.

ÅPNINGSTIDER

Tlf: 66 75 46 00

5. årgang – Nr
. 22 – 12. juni 2

014

Mandag kl 09.00 - 21.00

Tirsdag kl 06.30 - 21.00

Onsdag kl 09.00 - 21.00

Torsdag kl 06.30 - 21.00

Fredag kl 09.00 - 21.00

Lørdag kl 09.00 - 18.00

Søndag kl 09.00 - 18.00

Egne åpningst
ider for Terapi

-

basseng og St
upebasseng.

Ved arrangemente
r kan det

være endrede åp
ningstider.

ÅPNINGSTIDER

Tlf: 66 75 46 00

Anja Egge og Inger

Lundhaug gleder seg til

å ta fatt på arb
eidslivet

etter å ha vunn
et

designprisen for beste

bachelorprosje
kt i

Visuell kommunikasjon.
Side 8

Ble satt pris på

La deg inspirere til noe

nytt når du pakker

piknikkurven.
Side 18–19

Fyll kurven

I løpet av fjorå
ret ble det reg

isteret

746 nye virkso
mheter i Asker

.Torild

Hansen fraVol
len er en av de

m som

satser på en ny
forretningsidé

.

– Jeg elsker å s
tarte nye ting.

Nå er det

inventering og
katalogisering

av

innboog løsør
e det skal satse

s på, for-

teller hun.
Side 4–5

:F
ot
o:
A
ni
ne

G
ut
ub

ak
ke
n
By
le
s

Evig gründer

Caroline
Eugenie
Groth fra
Asker plate-

debuterte

nylig med
egen plate

der hun har tonesatt 12

dikt av norske
diktere.

Side 7

Dikt med musikk

Nr. 2 – 16. januar 20146 Aktuelt

Rift om
blekk-
kundene

på plass: Utstyr og tegninger klart til bruk.

utsmykking: Tatovør Helene Solheim hos Leading
Light Sandvika Tattoo & Piercing har latt seg selv tato-
vere på ryggen. Ytterligere 12 timer med påføring av
blekk ventes før den er ferdig. Foto: Mari Natvig Sandene.

tekst: stein Halvorsen
stein@ab-avisene.no

– Her er det fullt. Skal du ha en
større tatovering, må du belage
deg på rundt en måneds vente-
tid, sier tatovør Helene Solheim
(24) hos Leading Light Sandvika
Tattoo & Piercing.
I tre år har jenta fra Slependen

tatovert kunder ved studiet vis-à-
vis rådhuset i Sandvika.

– Bransjen blomstrer, men kon-
kurransen er stor. Det gjelder å
skille seg ut med en spesiell strek,
sier hun.
Det finnes ingen offentlig

utdannelse innenfor tatovering.
Resultatet du får på kroppen din,
er derfor avhengig av

hvilken tatovør du har brukt.
– En tatovør bør være over mid-

dels god til å tegne. Selv har jeg
tegnelinjen fra videregående og
et år på kunstskole i Oslo, fortel-
ler Helene.

stuerent
På 50- og 60-tallet var tatovering
nærmest forbeholdt sjøfolk. Moti-
vene var enkle; anker, rose eller
dame. På 90-tallet ble tatovering
litt mer akseptert og utbredt
innenfor visse miljøer, som MC-
klubber og rock.
– Nå er tatovering blitt stu-

erent. Vi ser det mye innenfor
moter, trender og blant kjendiser
som igjen påvirker oss «vanlig»
folk, forteller Helene.

Hun ser mange nervøse og
spente tatoveringsdebutanter.
– Ja, mange har ikke noen pre-

feranser på hva de vil ha, hvordan
det skal se ut, eller hvor de skal ha
den på kroppen. Skal den være på
en synlig sted eller må den gjem-
mes av hensyn til arbeidsplassen?
Å ha en åpen dialog med kundene
er viktig slik at de føler seg raskt
tryggere. Man gjør et valg for
livet, sier tatovøren.
Hun sier at for henne er tatove-

ring og tegningene en kunstform,
kult nok til å ha på kroppen.
– Før brukte jeg mest ferdige

tegninger. Nå designer jeg de
fleste motivene selv. Skal du ha
en tatovering bør du be om å få se
tatovørens skisser før du begynner
slik at du ser om strekene passer
for deg, råder hun, og legger til:
– Og sjekk hygienen i studioet

– at det ser rent og ryddig ut. Alt
må være sterilt. Jeg har sett grelle
eksempler på hjemmetatovering
gjort av en kompis. Folk har kom-
met hit med åpne sår og har fått

betennelse eller infeksjoner. Da
må de oppsøke lege.

smerter
Oppfatningen om det er vondt
å tatovere seg, er forskjellige –
nærmest avhengig av hvem man
spør.
– Vondt? Det finnes ingen

fasitsvar på det spørsmålet. Det
er ikke behagelig. Men det er stor
forskjell på kundene og hvor på
kroppen du skal tatovere deg.
Det svir og brenner litt, men ikke
intenst vondt, svarer Helene.
Etter å ha fått en tatovering,

er det viktig at du vasker den de
tre første dagene med Doktor
Greves intimsåpe, på grunn av
produktets lave pH-verdi. Det
er imidlertid ikke noe problem
å dusje umiddelbart, men vent
med bading i inntil to uker.
– Og unngå sol på den i mini-

mum to uker. Om sommeren
anbefaler jeg å bruke solkrem
på den slik at du bevarer pigmen-
tene bedre, sier Helene.

Gjennom tidene har motivene
endret seg.

– Nå er skrift populært. Person-
lig synes jeg ikke det er så kult.
Men kjendisene viser vei med
tatovering av navn, livsmotto,
ordtak eller dikt. Det er ingen
begrensninger eller grenser. Tato-
vørene blir flinkere, og blekk og
utstyr blir bedre, sier Helene.
Blant hennes kunder er det

50/50-fordeling mellom kjønnene.
– Jenter som akkurat har fylt 18

skal gjerne ha en søt, liten tatove-
ring. Gutta debuterer litt senere.
En stor kundegruppe er foreldre-
generasjonen som gjerne skal ha
tatovert navnene på barna sine.
Den eldste kunden jeg har hatt er
en bestemor på 75 år. Hun skulle
ha et portrett av sønnen sin, smi-
ler Helene.
I Norge er det ingen nedre

aldersgrense for tatovering.
– Men de fleste studier har

18-årsgrense. Hvis de ikke har det,
er det et faresignal i seg selv.

Det er lenge siden tatoveringer var for-
beholdt sjømenn.HosHelene Solheim
vedLeading Light SandvikaTattoo&
Piercing er timelistene fylt opp.
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Mortens tatoveringsråd:
X Når du skal ha noe som skal sitte på kroppen

din resten av livet, så kjøper du ikke noe
av dårlig kvalitet. Du legger ordentlig med
cash i det.

X Trend og tattoo hører ikke sammen. Tenk
nøye gjennom hva du vil ha, uavhengig
av hva som er trendy akkurat for øyeblik-
ket. Husdyr og unger er trygt å tatovere.
Kjærester må du for guds skyld ikke tato-
vere. De kommer og går.

X Finn den rette tatovøren for deg. Det er stor
forskjell på Salvador Dalí og Van Gogh. Finn
den tatovøren som passer din stil.

X fakta

tips: Det er tre ting som er viktig når du skal ta tatovering, ifølge Morten Skovdahl. Se Askerbøringens tips i egen faktaboks.

tekst og foto: Mari Natvig sandene
mari@ab-avisene.no

Morten Skovdahl (42) fra Heg-
gedal flekser armen slik at den
brystfagre Jessica Rabbit’en på
overarmen hans svulmer. For tre
år siden var askerbøringen hoved-
person i realityprogrammet «Ta
en tattoo» som ble vist på NRK.

– Målet med serien var å finne
den ultimate tatoveringen for
meg, forklarer Morten og legger
til at det ikke finnes én tatovering
som passer for alle. Bak ønsket
om en ny tatovering lå to gamle
tatoveringer som 42-åringen ikke
var spesielt glad i og gjerne ville
dekke over.

– Jeg hadde en sånn stygg fugl
og en haifisk med bord rundt. Hai-
fisken så ikke ut i måneskinn. Jeg
skjønner ikke hva tatoveringsfy-
ren tenkte på, sier Morten. Hai-
fisk-tatoveringen tok han for øvrig
i Sandvika for mange år siden. På
morgenen, etter en lang natt med
festing.

– Jeg tok den rett etter jeg
hadde gjort det slutt med hun
jeg var sammen med. Det var litt

sånn obsternasighet. Nå skal jeg
faen meg ha den uansett! Men jeg
straffet jo egentlig bare meg selv,
sier askerbøringen og ler.

fri som fuglen
Fugletatoveringen tok Morten da
han var ferdig på videregående.

– Fri som fuglen, kjempeteit,
smiler Morten. Det var altså
disse to tatoveringene som skulle
skjules i TV-programmet. En jury
bestående av blant annet Gerd-
Liv Valla, Jenny Skavlan, Mor-
tens egne døtre og Alex Rosén
avgjorde til slutt hvilken tato-
vering askerbøringen skulle ha.
Resultatet ble en pin-up-variant
av Jessica Rabbit fra 80-tallsklas-
sikeren «Who framed Roger Rab-
bit.»

– Det var et skikkelig adrenalin-
kick å ikke vite hvilken tatovering
jeg skulle ta, ler TV-personlighe-
ten, som i dag er fornøyd med
tatoveringen han endte opp med.

– Guns og women er skikkelig
kult, smiler han. Tatoveringen tok
13–14 timer å lage, og Morten inn-
rømmer at det ikke var spesielt
behagelig.

– Jeg hadde lyst til å slå tato-
vøren.

tatovering i øyet
I løpet av innspillingen til TV-
programmet, fikk askerbøringen
oppleve mange sider ved tatove-
rings-verdenen. Blant annet var
han med på en stor tatoverings-
båt der en haug med mennesker

festet og tok tatoveringer innimel-
lom.

– Der så jeg noen som tatoverte
det hvite inne i øyet. Man presser
inn farge der. Det var helt jævlig
å se på, sier Morten med en gri-
mase. Han har sett både stygge og
flotte tatoveringer også.

– Den styggeste jeg har sett, er
når navlen til en person blir tato-
vert om til rumpehullet til en ape,
gliser han. Portretter og 3D-tato-
veringer er blant de bedre.

– Det finnes 3D-tatoveringer
hvor det ser ut som huden har rev-
net og motivet ligger inni huden.
Og det lages tatoveringer som
nærmest er fotografier på armen,
sier Morten.
– Hva syns du om tatoveringer i
ansiktet?

– Du skal være veldig sterk
mentalt for å takle det. En blek
nordmann med stygge ting i ansik-
tet, det er ikke så kult, mener han.

Tatoverings-kjenneren fortel-
ler at behandlingsmetodene for å
fjerne uønskede tatoveringer har
blitt bedre og bedre. Men hvis
man har en mørk tatovering som
sitter veldig dypt i huden, skal det
mye til å få den helt vekk, ifølge
Morten.

Han tror tatovering har blitt
allemannseie i dag.

– Vi er så A4 i Norge i dag. For å
skille seg litt ut, tror jeg at folk har
begynt å tenke at de vil ha tatove-
ring. Det er alt fra børsmeglere til
skolepiker som tar det. Men det
fleste oppegående tatovører tato-
verer ikke dem under atten år.

Hovedpersonen
fraTV-program-
met «Ta en tattoo»
har hatt lyst til å
slå tatovøren sin.

ADHD: Som 33-åring tok Morten og en kamerat identiske tatoveringer på
guttetur til Aya Napa. Motivet er ADHD i runeskrift. – Vår herre var gavmild
med oss, sier Morten om det å ha ADHD. Den tatoveringen har han aldri
angret på.

Tok en tattoo

▶

tv-progrAM: Denne tatoverin-
gen tok askerbøringen etter TV-
programmet «Gumball 3000 med
Tommy og Morten» der Morten
deltok i det prestisjetunge billøpet
sammen med dekkongen Tommy
Sharif.
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Suppe kan varieres i det uende-
lige. Du kan bruke alt av grønn-
saker og kjøtt avhengig av sesong,
tilgjengelighet og egen smak.
Suppe er en flytende kokerett

som enten kan serveres som for-
rett eller hovedrett. Det finnes
mange måter å lage supper på,
og suppene kan ha mange navn.
Blant de mest tradisjonsrike sup-
pene i Norge finner man fersk
suppe, ertesuppe og fiskesuppe.
Tomatsuppen er også en slager i

mange norske hjem, men den har
vi importert fra utlandet.
Hovedsakelig er supper kokt

med en kraft eller gjerne også
buljong som basis. Deretter er
det tilsatt smakstilsetninger som
grønnsaker, urter, kjøtt, fisk og
krydder, alt etter hvilken type
suppe man ønsker. Det
finnes både varme
og kalde supper.
Jeg selv er

blitt bitt av

suppetrenden, det er både sunt,
billig og ikke minst godt. Du får
i deg masse vitaminer, får mye
overskudd og energi og holder
deg friskere gjennom den kalde
vinteren. Ingen ulemper, kun for-
deler med andre ord.
Denne uken deler jeg tre av

mine favoritter. Og husk, suppe
kan du gjerne ta med deg på ter-
mos om du vil ha med noe varmt
på skitur.

Kremet fiskesuppe
Det finnes nesten like mange vari-
anter av fiskesuppe, som det fin-
nes nordmenn. Men har du ingen
egen variant kan du prøve denne.
Fiskesuppe er en nydelig for-

rett eller middag som er enkel å
lage. Ønsker du å variere suppen
kan du tilsette ferske reker eller
blåskjell.
Jeg liker å lage fiskesuppe på

blåskjellkraft, en da er det viktig
å rense blåskjellene først.

Du trenger:
2 sjalottløk finkuttet
1–2 kg blåskjell
½ l hvitvin
2 fedd hvitløk
1 fennikel kuttet i biter
5 dl kremfløte
2 gulrøtter kuttet i strimler
1 purreløk kuttet i strimler

Slik gjør du det:
Finkutt sjalottløk, fennikel og
hvitløk, og ha dette i en kjele med
litt olje. Tilsett hvitvin la det koke
inn.
Ha så i alle blåskjellene og la

dette koke i to minutter, eller til
skjellene åpner seg.
Ta så blåskjellene ut og sil kraf-

ten. Ha kraften tilbake i kjelen, til-
sett fløte og la det koke inn.
Ha i alle grønnsakene som du

har skåret i strimler, smak til sup-
pen med salt, pepper litt lime.

Suppen er nå omtrent
klar, det eneste du mangler nå er
fiskebitene. Bruk den fisken du
liker, men det er lurt med flere
varianter fisk. Jeg for min del er
svært glad i kveite, steinbitt og
laks.
Skjær disse i passe biter, ha fis-

ken og blåskjellene opp i suppen
la dette trekke ikke koke. Serveres
med rykende ferskt brød, med for
eksempel aioli til.

Thai Suppe (til fire
porsjoner)
4 dl kokosmelk
4 dl vann
1 hønsebuljongterning
litt sitrongress i tynne skiver (kan
sløyfes)
1 rød chili i tynne strimler
2 ss fiskesaus eller soyasaus
2 ss limesaft
2 vårløk, skjær i strimler
1/2 purre, skjær i strimler
1 rød paprika, skjær i strimler
200 g aspargesbønner
2 stk. kyllingfilet i tynne skiver
to store never hakket, fersk korian-

der (eventuelt persille)
litt salt (kan sløyfes)

Slik gjør du:

1. Skyll rens og del opp grønn-
sakene.
2. Kok opp kokosmelk, vann og

buljongterning.
3. Tilsett alle de andre ingre-

diensene, unntatt koriander/per-
sille. La alt småkoke omtrent 10
minutter.
4. Bland inn koriander/persille

like før servering.
5. Smak eventuelt til med litt

mer salt.

Supperåd
Hvapasser bedre en iskald vinterdag
ennglohet suppe?Ogbest av alt, det
er sunt, billig og veldig godt.

velGe oG vrake: Hemmeligheten bak en
god suppe er masse gode ingredienser. Foto:
Opplysningskontoret for egg og kjøtt

koS om vinteren: Å dekke et suppebord er ekstra koselig om vinteren.
Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

tHaiSuppe: Enkelt og godt. Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt
kremet
fiSkeSuppe: Foto:
Anette Hobæk Ravnsborg
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Askerfondet er et samarbeidsprosjekt mellom Askeravisen og Hafslund, med
formål om å støtte organisasjoner og lag som tilrettelegger aktiviteter for barn
og ungdom i Asker kommune. Askerfondet deler ut INNTIL 30.000 kroner,
fire ganger i året, altså 120.000 kroner i året.

Alle søknader vurderes av en jury bestående av representanter fra Askeravisen
og Hafslund. Juryen nominerer de som er kvalifisert til en finale, men det er du
som leser som bestemmer hvem som skal vinne. De nominerte kandidatene
presenteres i avisen, slik at du kan stemme på din favoritt. Vinnerne får utdelt en
sjekk av en representant fra juryen, og vil bli presentert i Askeravisen.

Hvordan søke?
Søknadsskjema finner du på ASKERAVISENS hjemmeside www.ab-avisene.no
Søknaden kan mailes til fond@ab-avisene.no alternativt sendes pr post til
Askeravisen
Billingstadsletta 19A 1396 Billingstad.
Søknaden må være konkret og presis vedrørende hva pengene skal brukes til.
Søknader om støtte til generell drift og turer vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist 12. februar
(søknadsskjema finnes på våre hjemmesider. AB-avisene.no
eller send en mail til fond@ab-avisene.no)

ASKERFONDET
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I samarbeid med:

5. årgang – Nr. 3 – 23. januar 2014

Hjertespesialist HelgeIstad fra Høn er aktuellmed boken for deg somhar spørsmål rundthjertesykdom.

Side 6

En hjertelig nyhet

Selv om du er aktiv, kanfor mye sitting ihverdagen væreskadelig. La stolen ståtom, er rådet fra vårtreningsekspert RuneSolheim hos Mykjemeir.
Side 18

La stolen stå

Helt i 100
Heggedal Idrettslag fyller 100 år.
Klubben fremstår i dag somen spen-
nende og aktiv breddeklubb.Men
fortsatt huskes bygdas to største søn-

ner, kombinertløper Arne Larsen og
skihopperTorbjørnYggeseth best,
både her i landet og i utlandet.

Side 8–10

FREMTIDENS AKTØRER: De
unge jubler for klubben sin. Bak
fra venstre: Skiløper Eilev Kvaale
(11), fotballspillerne Felix Tand-
berg-Johansen (12) og Mathias
Hop-Ness (12) og skiløper Peter

Meyer Vevatne. Foran fra venstre:Friidrettsutøverne Thea (7) ogNicolay Sand-Winge.Foto: Stein Halvorsen

all rens÷30%
Skjorteavtale100 skjorter2000,-

NORREnsERiMorellveien 1, Bleiker,vis-a-vis Askerhallen, under
Rimi på Bleiker. Tlf. 66790957,norrenseri@gmail.com

ÅPNINGSTIDERMandag
kl 09.00 - 21.00

Tirsdag
kl 06.30 - 21.00

Onsdag
kl 09.00 - 21.00

Torsdag
kl 06.30 - 21.00

Fredag
kl 09.00 - 21.00

Lørdag
kl 09.00 - 18.00

Søndag
kl 09.00 - 18.00

Egne åpningstider forTerapibasseng og Stupebasseng.
Ved arrangementer kan det være
endrede åpningstider.Ferietid tilsier endrede åpningstider.
Se våre hjemmesider

Bragesvei 8, 1387 AskerTlf: 66 75 46 00

www

Lørdag 25. januarkl 19.00-23.00, er det tid
for årets første vanndisco

«V

.

n er
.

MATEKSPERTEN
Elin Kronstad fra Nesøya er kokk og vinkelner. Hun
har drevet eget cateringbyrå, vært sommelier ved
Grand Café i Oslo, og er i dag assisterende daglig leder
ved Champagneria.

d

Aioli:
4–5 fedd hvitløk, uten spire og skall
2 eggeplommer
3–5 dl olivenolje
Salt
Kajennepepper
4 ss varm blåskjellkraft

Slik gjør du det:
Hakk hvitløk i en liten blender.

Tilsett eggeplommer og spe inn
oljen til majoneskonsistens.

Smak til med salt og kajenne-
pepper. Tilsett litt varm blåskjell-
kraft.

Gazpacho
En av mine favoritter nå om dagen
som også er superenkel å lage.
Gazpacho er en kald suppe og en
spansk nasjonalrett med opphav i
Andalucia. Den kan lages av ulike
råvarer, men tomat er som regel
en viktig del av suppen.

Jeg spiser dette som lunsj hver
dag og har allerede fått masse
energi. Det høres kanskje ikke så
fristene ut med en iskald suppe
når snøen daler ute og vinden
uler, men ta sjansen. Jeg tror ikke
du kommer til å angre.

Ha alt dette i en blender:
4 tomater
½ agurk
1 stk. paprika
1 fedd hvitløk
Litt chili
Noen dråper Sherryeddik
1 bunt med basilikum
1–2 dl god olivenolje
Salt og pepper

Kjør alt sammen på blender, ha
det så i et glass med isbiter og
drikk som en smoothie.

Suppetrend: Det er både sunt, billig og ikke minst godt.
Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Gazpacho: Godt til lunsj. Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Tekst og foto: Stein Halvorsen
stein@ab-avisene.no

Før skolen stenges for sommeren
skal de fleste femteklassingene
i Asker og Bærum opp til syk-
kelprøven. Noen få Asker-skoler
venter med prøven til rett etter
skolestart i august, men de fleste
skal i ilden i disse dager.
10-åringene ved Hosle skole,

Albert Hauger Johannessen, Ebba
Cecilie Thue, Julie Winther-Lar-
sen, Amanda Cloetta, Kristoffer
Brunner Lie og Birk Helland Sæt-
nan, venter utålmodig.
– Når jeg kan sykle til skolen,

sparer jeg ti minutter ommorgen,
smiler Ebba Cecilie.
– Vi må alltid huske å ha på

hjelm, sier Albert, før lærer Eva
Melandsø legger til:
– Hjelm skal også brukes når

dere bruker sparkesykkel eller
skateboard.
– Jeg skal øve meg, sier Kristof-

fer som har lengst vei av de seks
elevene. Han skal blant annet
gjennom den sterkt trafikkerte
rundkjøringen i krysset Øygard-
veien og Hosleveien, hvor også
bussen kjører.
– For mange foreldre kjører

barna sine til skolen, kommente-
rer Melandsø.

– Det skal gå bra, sier Kristoffer.
– Vi må lære oss hva skiltene

betyr, sier Julie.
– Og strekke ut armen når vi

svinger, supplerer Birk.
– Med sykkel blir det også let-

tere å bli med en venn etter sko-
letid, smiler Amanda.

hjelmbruk
Kontaktlærene ved femte klas-
setrinn ved Hosle skole, Eva
Melandsø, Kari Bolstad og Ola
Erik Frantzen, har ansvaret for
sykkelopplæringen ved skolen.
– I tett samarbeid med FAU,

opplyser Bolstad.
– Ja, elevene tar dette alvorlig

samtidig som de gleder seg. Vi

bruker mye tid i forkant av den
praktiske prøven. Vår undervis-
ning tar utgangspunkt i et teori-
hefte utarbeidet av Trygg Trafikk.
Her går vi gjennom ulike trafikk-
situasjoner, skilter, har fokus på
hjembruk og at de bruker tegn ute
i trafikken. Men det er foreldrene
som er ansvarlig for den praktiske
opplæringen og at barna øver seg,
forteller Melandsø.

– Videre får elevene med seg en
sjekkliste hjem slik at sykkelen er
i god stand, supplerer Frantzen.

øvelser
Så, en dag i juni er den store syk-
kelprøvedagen kommet.
– Elevene skal gjennom en

rekke øvelser, som slalåm, over
en vippepinne for å teste balan-
sen, bremse på et spesielt punkt,
sykle sakte og akselerere, fortel-
ler Bolstad.
– Og en runde på veiene rundt

om i nærmiljøet. Her får vi også
hjelp av foreldrene som står plas-
sert på strategiske steder og note-
rer, forteller Melandsø.
Albert, Ebba Cecilie, Julie,

Amanda, Kristoffer og Birk er mer
enn sykkelklare.
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Deer spente, femteklassingene ved
Hosle skole. Snart venter sykkelprøven
slik at de til høstenhar lov til å sykle til
skolen.

Klare til
«sykkellappen»

SpenTe elever:Om noen
uker skal femteklassingene i
Asker og Bærum opp til sykkel-
prøven. På Hosle skole er de
klare til eksamen på to hjul.
Fra venstre: Albert Hauger
Johannessen, Ebba Cecilie Thue,
Julie Winther-Larsen, Amanda
Cloetta, Kristoffer Brunner Lie
og Birk Helland Sætnan.

E18: Blommenholm–Lysaker;
venstre felt.
E18: Fusdal–Holmen; høyre felt.
E18: Asker–Lysaker; kollektivfeltet
inngående.
E18: Rampe inngående mot
Snarøya.
E18: Rampe avkjøring mot
Fornebu/Granfosstunnelen,
inngående.
E18: Rampe fra Granfosstunnelen
og ut mot E18 vestgående.

RV150: Rampe inn mot
Granfosstunnelen fra Fornebu.

FV160: Bryn kirke–E18.
FV160: Rundkjøring Rykkinn.
FV160: Rundkjøring Bryn kirke.
FV160: Rundkjøring krysset FV160/
E18 Økri.

FV161: Helgerud krysset
FV164–Bærum sykehus.

FV163: Kirkeveien–Bærumsveien.

FV164: Blommenholm–Enger-
vannsveien.
FV164: Fra rundkjøring Valler til
krysset FV160.
FV164: Rundkjøring Blommenholm
(tre forskjellige).
FV164: Rundkjøring Sandvika s
tasjon.
FV164: Rundkjøring Valler skole.

FV167: Asker–Buskerud grense.

FV167: Rundkjøring Asker.

FV168: Fra rundkjøring
Griniveien–Bærums Verk.
FV168: Bærums Verk–Kolsås.
FV168: Rundkjøring Griniveien
krysset FV168/FV608.
FV168: Rundkjøring Bærums Verk
(to forskjellige).

FV618: Rundkjøring Kjørbo
(innkjøring Sandvika Storsenter).
FV618: Rundkjøring Kjørbo
(inni tunnelen).

All asfaltering skjer om natten.
Perioden vil vare fra mai til
30. september.
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Nå kommer asfalten

nytt dekke:
I de det nærmeste
halvåret skal det
asfalteres på E18,
fylkesveier og
riksveier i Asker
og Bærum. Bilis-
tene oppfordres
til å vise hensyn.
Foto: Budstikka/
Trine Jødal

Strekninger som skal asfalteres

TryggTrafikk gir deg praktiske sykkelråd.

Sykler du på vei, er regel nummer 1 at du sørger for
å bli sett – gjerne med synlige klær og ved å plassere
deg riktig. Unngå å ligge i bilens blindsone. Hold så god
avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi
må foreta en ordentlig forbikjøring. Vær oppmerksom
på parkerte biler, hvor bildører plutselig kan åpne seg.
Det beste er å holde god nok avstand til parkerte biler.

Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike.
Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt,
og respekter rødt lys i veikryss.

Sykling pågang og Sykkelveier:
Her bør syklister og gående ta hensyn til hverandre og
sørge for et best mulig samspill. Som oftest er gang- og
sykkelveier beregnet på sykkeltrafikk i begge retninger.
Syklister må ta hensyn til gående og passere i god

avstand og lav nok hastighet.

Sykling på fortauet:
Vær spesielt oppmerksom når du passerer inn- og utkjørs-
ler til eiendommer, eller kjøreporter inn til bygårder.
Som syklist kan du komme brått på bilister her. Du bør

ikke bruke ringeklokken for å be de gående slippe deg
frem på fortau, i og med at dette arealet først og fremst
er for de gående.

i gangfelt:
Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke
vikeplikt for deg.
For å oppnå samme rettigheter som gående, dvs. at

bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet,
må du gå av sykkelen og trille den.

Sykling i Sykkelfelt:
Dersom du sykler i et sykkelfelt, dvs. kjørefelt for syklister
skilt fra veibanen med hvit stripe, kan du bare sykle på
høyre side av veien. I sykkelfelt gjelder samme regler som
i veien ellers, med hensyn til fartsgrense og vikeplikt.
Når du befinner deg i et sykkelfelt og skal rett frem i

et kryss, har andre kjørende som vil svinge og krysse din
kurs vikeplikt for deg.

Sykling i krySS:
De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss. Det er der-
for viktig for syklister å være ekstra oppmerksomme her.
Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg, og at du gir
tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.
Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden.

Men pass på at bilisten har sett deg – og ikke plutselig
svinger til høyre. Se også opp for møtende bilister som
skal svinge til venstre. Forsikre deg om at disse har sett
deg, og viker for deg.
Skal du svinge til venstre, bør du legge deg i venstre fil

i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan
passere deg på venstresiden. Vik for møtende trafikk.

Sykling i rundkjøringer:
Som syklist bør du være ekstra oppmerksom, og sørge for
at du synes godt, og ikke ligger skjult bak andre kjøretøy.
Ligg i midten av din kjørefil, både på vei inn mot og inne
i rundkjøringen. Gi tegn til venstre dersom du skal mer
enn halvveis rundt. Vis tydelig tegn til høyre når du skal
sykle ut av rundkjøringen. Du bør ikke sykle ytterst langs
høyre kant i rundkjøringen, da vil ikke bilistene være
oppmerksomme på deg.
Du kan velge å sykle på fortauet rundt rundkjøringen

og krysse gatene enkeltvis. Da må du være spesielt opp-
merksom på biler som skal ut av rundkjøringen. For å
få samme rettigheter som gående må du gå av sykkelen
og trille den.

forbudt for SykliSter:
Det er forbudt å sykle på motorvei, innkjøring til motorvei
og i noen tunneler. Dette er vist ved trafikkskilt.
Det er også forbudt å sykle mot enveiskjøring dersom

det ikke er tillatt spesielt ved skilt.

Gode
råd om
sykling

tekst: Stein Halvorsen
stein@ab-avisene.no

På vegne av Staten og Akershus
fylkeskommune skal Statens veg-
vesen legge nye veidekker for i alt
264 millioner kroner i Akershus.
Av dette brukes 73 millioner kro-
ner på riksveiene og 191 millioner

kroner på fylkesveiene. I alt skal
det legges 244 kilometer med nye
asfaltdekker i Akershus.

SlitaSje
Blant de veiene som får nytt vei-
dekke i år er inngående kollek-
tivfelt på E18 mellom Asker og
Lysaker, ca. 13,5 kilometer, E18
inngående venstre felt mellom
Blommenholm og Lysaker, snaue
seks kilometer, og E18 inngående
midtre felt mellom Fusdal og Hol-
men, snaue 3,5 kilometer (se egen
sak med totaloversikt).
– De andre feltene tok vi i fjor,

opplyser Jacob Haugen i Statens
vegvesen.

– Og det er heller ikke behov for
å asfaltere utgående felter på E18.
Asfalten ligger mellom seks til
åtte/ni år før den fornyes, avhen-
gig av trafikk og slitasje. Høyre

felt slites raskere enn venstre felt,
fordi det meste av tungtrafikken
skjer nettopp i høyre felt, legger
Haugen til.
All asfaltering i Asker og

Bærum, gjelder både E18 og riks-
veier, vil bli utført om natten.
Asfalteringen i hele Akershus
skal være ferdig 30. september.
Det blir imidlertid opphold i som-
merferieukene i juli.

tipS
Statens vegvesen kommer med
følgende oppfordringer til bilis-
tene:
* Asfalteringsarbeidet vil gi

bedre og tryggere veier, men regn
med at du bruker litt lengre tid på
veien mens arbeidet pågår.
* Respekter skilting og de som

dirigerer trafikken. Husk at det er
en utsatt jobb å stå «midt i veien».

I et halvt år frem-
over varer den sto-
re jobbenmedå
legge asfalt på E18
og riks- og fylkes-
veiene i Akershus,
inklusiveAsker og
Bærum.

ASKER | MULIGHETENES KOMMUNE

Yggeset avfallspark
holder åpent til
kl 19.00
Mandag 28. april, mandag 5. mai

og mandag 12. mai

Ordinære åpningstider:
Man-fre: 07.00-15.30
Torsdag: 07.00-19.00
Lørdag: 08.00-14.00

– Vi er en kunst- og kulturkom-
mune. Kunst har også noe med
historien å gjøre, sier direktør for
strategi og samfunn i Asker kom-
mune, Tuss Benum.
– Kunst i offentlig rom er kunst

der folk ferdes, supplerer kunst-
og kulturkonsulent i Kultur og
samarbeid i Bærum kommune,
Ina E. Skarpodde.

identitet
– Asker har markert seg som en
kunstkommune gjennom mange
år. En betydelig del av Askers
historie og kulturelle identitet er
knyttet til miljøet i kunstnerdalen
på Hvalstad på slutten av 1800-tal-

let og begynnelsen av 1900-tallet,
skriver Asker-ordfører Lene Con-
radi i dokumentet for strategisk
plan for visuell kunst for 2014–
2017.
Hun forteller videre at Asker

kommune har ført en offensiv
og langsiktig kunstpolitikk gjen-
nom mange år med innkjøps- og
utsmykningsordninger, formid-
lingsvirksomhet og med tilskudd
til frivillige- og privat formidlings-
tiltak.
I nevnte strategidokument står

det blant annet: «Å utvikle gode
offentlige rommed bruk av kunst-
neriske elementer som skulpturer
gir kvalitet i dette arbeidet. Kunst-

neriske arbeider godt plassert er
også viktige identitets- og opple-
velsesfaktorer i parker, torg og
plasser».
– Det er et mål for Asker kom-

mune å fortsette og gi den visuelle
kunsten en sentral plass. Da er det
viktig at det kunstfaglige virke får
utvikle seg og markere seg i vår
samtid, sier Conradi.

utsmykking
Også Bærum kommune har et
bevisst forhold til sine skulpturer.
–Mye av den offentlige kunsten

er utsmykking av nye bygg både
ute og inne, i parker og på sentrale
plasser og på torg. Skulpturer i det
offentlige rom har gjerne to hen-
sikter. Den ene er estetisk og den
andre er enmarkering av en person
eller hendelse, forteller Skarpodde.
Når det gjelder sistnevnte kate-

gori, ligger det ofte private initia-
tiv bak.
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Rundt om iAsker ogBærum treffer dupå
skulpturer. Kanskje har dugått forbi dem
i årevis, uten å vite noeomkunstner eller
kunstverk.

«kong olav v»: Laget av Joseph
Grimeland. Står i Asker sentrum.
Avduket 9. mai 1998.

«grinimonumentet»: Laget av
Solveig W. Schaffer. Står ved Ila
fengsel. Avduket i 1990.

«naken yngling»: Laget av
Joseph Grimeland. Står ved Strand
restaurant. Avduket i 2002.

«otto sverdrup»: Laget av Per
Ung. Står i gågaten i Sandvika.
Avduket i 1999.

«graviton 7»: Laget av Bård Breivik. Står ved næringsbygget Aibel. En
gave fra Johan H. Andresen med åpningen i 2012.

«mot uendelig»: Laget av Aase Texmon Rygh. Står ved Asker stasjon.
Gitt av Jernbaneverket i forbindelse med ombygging av stasjonen i 1998.

utsmykking
offentlige

Nr. 28 – september 2014 7kultur og fritid

«frihet og liv er ett»: Laget av Arnold Haukeland. Står ved Bærum
rådhus. Avduket i 1953.

skulptur: Laget av Nico Wide-
berg. Står ved næringsbygget Asker
Panorama. Avduket i forbindelse
med åpningen i 2014.

märtha-monumentet»:
Laget av Dyre Vaa. Står ved Asker
kirke. Avduket i 1969 av kong Olav.
Egen komité ble opprettet. Var opp-
rinnelig tenkt plassert i Askerparken
ved Føyka.

Selvaag Gruppenmed
virksomhet knyttet til
blant annet eiendomsin-
vesteringer, bolig- og
byutvikling har siden
1950-tallet hatt tradisjon
med å utplassere skulp-
turer på sine boligfelt.

Den aller første skulpturen ble
utplassert på et felt med 100
boliger for SAS på Holtekilen
på Fornebu-landet. Deretter ble
skulpturer utplassert i stor måle-
stokk i Oslo, Bærum og Asker.

– Kunst, og særlig skulpturer,
er en viktig del av Selvaag Grup-
pen og har vært det i over 50 år.
Tanken med skulpturene var og
er å spre kunst ut til folk i alle
aldre. Det skal være kunst som
folk kan forstå, bruke og glede
seg over – og la seg provosere
av, forteller kunstforvalter i Sel-
vaag, Marit H. Albertsen.

identitet
Ifølge Albertsen ønsket Olav
Selvaag å hente kunsten ut fra
museene og til der folk ferdes,
nemlig i sitt nærområde,

– Kunst og kultur er viktig for
Selvaag-familien og for konser-
net. Kunst i boligområder gir
identitet til områder, og er til
glede for dem som bor i og besø-
ker området, opplyser Albertsen.

– Den betingelsen vi setter
ved utplassering av en skulp-
tur, enten det er en gave eller
et utlån, er at det stelles pent og
omkring den, legger kunstforval-
teren til.

Selvaag har fortsatt sin skulp-
turtradisjon med å etablere Peer
Gynt-parken på Løren i Oslo. I
2012 åpnet Selvaag i samarbeid
med Aspelin Ramm en skulptur-
park på Tjuvholmen i Oslo, hvor
man kan glede over ni kunstverk
fra kjente samtidskunstnere.

selvaagmed
tradisjon på
skulpturer

«rådyrgruppe»:
Laget av Arne N.
Vigeland. Står i krys-
set Nadderudveien/
General Fleischers
vei. Plassert ut en
gang på 1960-tallet.

«tryllefløyten»:
Laget av Fritz Røed.
Står i Ovenbakken på
Østerås. Ble plassert
ut en gang på slutten
av 1960-tallet.

«don’t be a stranger»: Skulpturen er som en del av utsmykkingen
av Asker kulturhus, og er blitt et landemerke for kommunen også. Den
er finansiert av Asker kommune med tilskudd fra statlige tilskuddsmid-
ler. Kunster er Irene Nordli. Skulpturen ble avduket i 2006.

– Slike initiativ legges frem for
politikerne, og i noen tilfeller har
kommunen vært med på et spleise-
lag for å få slike ideer realisert, sier
Skarpodde for fortsetter:

– Kommunens kunstsamling
kan selv gå til innkjøp av min-
dre skulpturer og installasjoner.
Offentlig utsmykking stiller nød-
vendigvis krav til arkitektonisk og
estetisk tilpasning, og plassering
av skulpturene gjøres i samråd
med kommunens landskapsar-
kitekter og arkitekter for nær-
liggende bygg. Når kommunen
setter opp skulpturer er det et ledd
i områdeutviklingen og for å skape
et trivelig miljø for dem som fer-
des der. Kommunen har ansvaret
for forvaltningen og vedlikehol-
det av kunst på kommunal grunn,
avslutter Skarpodde.

tekst og foto: stein halvorsen
stein@ab-avisene.no

ing i det
rom

«løpende elg»: Laget av Skule Waksvik. En gave fra Selvaag i for-
bindelse med byggingen av Askerlia boligsameie i 1968.
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Verdenspremiere

MAREX 370 AFT 
CABIN CRUISER
Moderne klassiker 

Den nye Marex-modellen, 370 Aft Cabin Cruiser, som får 
verdenspremiere på Båter i sjøen, er designet av Espen 
Aalrud sammen med det slovenske firma Seaway/JJ 
Design og den norske designeren Espen Thorup.

Marex 370 har planende skrog og motor 
under cockpitdørken på 435 hk. Verftet 
antyder at toppfarten vil ligge på 30 knop. 

SANDØY 690 DC Skinnet bedrar

I følge Marex er 370 Aft Cabin Cruiser den første 
akterkabinbåten som er lansert i Europa på 10 år.

Marex 370 er i slekt med den store, gedigne 
tursnekka Friendship 32, som Marex produserte 
for noen tiår siden. Da Friendship ble introdusert, 
var den en sensasjon. Ingen norske produsenter 
som hadde våget seg på en så stor turbåt. Den var 
10 meter lang og 3,3 meter bred. Vekten ble oppgitt 
til 4000 kilo.  I 1984 kostet en ny båt med 130 hk 
Volvo TMD 40 diesel ca 420 000 kroner.

Kreativt konsept
Den nye modellen har noe av det samme preget, 
men den er en moderne og kreativ løsning av 
det fornuftige konseptet med lugarer for og akter 
og en stor cockpit med sittegruppe og førerplass 
midt i båten. De to modellene har samme 
motorløsning – en sentermontert diesel med 
propell koblet til motoren via rak aksel. Marex 370 
har imidlertid planende skrog og maskineriet er i 
standardutførelsen på 435 hester. Verftet antyder 
at motoren, uten å anstrenge seg alt for mye, vil gi 
båten en behagelig marsjfart på cirka 20 knop.
- Vi ville lage en båt som ga storbåtfølelse uten at 
båten skulle bli så stor at vi måtte ha to motorer, 
sier Espen Aalrud, som sammen med broren 
Thomas for flere år siden overtok styringen av 
familiebedriften, som ble etablert av Eyvind 
Aalrud i 1973.

Et lite skip
Akter får båten en gedigen lugar med full ståhøyde, 
en dobbelt køye, en enkelt køye, liten sittegruppe 
og vask. Midtskips, delvis under tak befinner 
det seg en stor cockpit med sittegruppe til ti 
personer, førerplass og langsgående bysse. Hekken 
er utformet slik at det er en god gangpassasje fra 
cockpiten til badeplattformen. 
- Det vil være meget lett og bevege seg rundt 
på båten takket være de brede, nedsenkende 
dollbordene og egen passage fra badeplattformen 
rett inn i cockpiten. Denne løsningen er også med 
på å gi den ”skipsfølelsen” vi var på jakt etter da 
utviklingsarbeidet startet, sier Thomas Aalrud.
Under dekk forut har båten en ”mellomseksjon” 
i forkant av fører og passasjersetet som rommer 
toalett og separat dusjrom. I baugen befinner det 
seg en rommelig lugar med dobbeltkøye. 

Ramme
Lengde: 11,30 m
Bredde: 3,50 m
Vekt: Ca. 6000 kg
Motor: 435 hk
Toppfart: Ca. 30 knop.

Sandøy 690 DC er en tresnekke med plastskrog som er relativt enkel å 
vedlikeholde.

Snekker og sjekter er sakte 
men sikkert tilbake på markedet 
igjen. Sandøy Trebåtbyggeri 
som holder til i Tvedestrand 
kommune har laget en snekke 
med et ”bedragersk” preg.

Dette er nemlig ikke en saktegående dunk-dunk 
båt som lekker som en sil om våren. Den krever 
ikke timer og uker med puss og stell for å holde 
seg ship shape. Og har du det travelt er det bare å 
gi full gass. Da farer den tradisjonelle båten frem 
som olja lyn.
Alle liker kanskje ikke dette, men mange ønsker 
seg en tradisjonell, lettstelt båt med fartspotensial. 

Sandøy Trebåtbyggeri har basert sin nye båt på 
en modell som i sin tid gikk under navnet Fram 
690. Skroget støpes i glassfiberarmert polyester. 
Innredningen gjør de dyktige trebåtbyggerne på 
Sandøya på tradisjonelt vis med teak og mahogni 
som materialer. Sandøy 690 DC ser ut som en 
tresnekke men er en fin og elegant kombinasjon 
av vakkert håndarbeid og moderne, lettstelte 
materialer.

Tekniske data
Lengde: 6,9 m
Bredde: 2,56 m
Vekt: 1700 kg
Motor: 120 hk
Toppfart: 24 knop
Pris: 540.000 kroner
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Tekniske data
Lengde: 11,8 m
Bredde: 3,5 meter
Vekt: 9000 kg
Motorer: 2 x 300 hk
Toppfart: Ikke oppgitt

NORD WEST 370
Svensk coupepremiere

Innredningen i mahogni og teak er det dyktige og erfarne trebåtbyggere som gjør. Sandøy trebåtbyggeri antyder at den tradisjonelle snekka er god for 25 knop.Sandøy 690 DC er en tresnekke med plastskrog som er relativt enkel å 
vedlikeholde.

Nord West har allerede vist oss 
370 modellen med flybridge. Nå 
kommer det svenske orustverftet 
med en ren hyttebåt basert på det 
samme skroget.

Nord West har i alle år gått sine egne veier. Verftet 
holder fortsatt fast på den tradisjonelle, maritime 
stilen med glanslakket treverk og tekstiler i 
tradisjonelle farger under dekk. Det, sammen med 
solid kvalitet, gode sjøegenskaper og brukervennlige 
løsninger har gjort båtene populære i mange land 
– også Norge.
370-modellen er i så måte intet unntak. Eksteriøret 
er litt mer moderne enn før. Overbygget og dekket 
har fått buete linjer som gir båten et harmonisk og 
pent preg. I taket over salongen har båten en stor, 
elektrisk operert luke. 

IPS eller drev
Under dekk har båten fem køyer i tre lugarer. 
Lugarene deler felles toalett med dusj. Dekksalongen 
har stor sittegruppe. Den fremre delen av salongen er 
vippbar. Det gjør at båten får tre seter i fartsretningen. 
Byssa er langsgående og plassert i akterkant av 
førerposisjonen.
Nord West leverer 370 med to forskjellige 
motorinstallasjoner – enten det nye IPS-drevsystemet 
til Volvo Penta, eller konvensjonelle hekkaggregat 
koblet til dieselmotorer. Motoralternativet er i begge 
tilfellene på totalt cirka 600 hester. Nord West har en flott førerposisjon. Båten leveres godt 

utstyrt som standard fra verftet.
Nord West 370 har harmoniske linjer. En stor skyveluke 
som opereres elektrisk gir luft til dekksalongen med bysse 
og førerplass.

Den nye båten til det svenske verftet kan leveres med 
vanlige drev eller Volvo IPS 400. 
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OPPLEV 
BÅTER I 

SITT RETTE 
ELEMENT!

VERDENS
PREMIERER!

SE SPENNENDE NYHETER FØRST!

GRATIS PARKERING OG SHUTTLEBUSS.    norboat.no

M
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AGASIN

LIGGER VED KAIEN:

PROGRAMMET ER HER!

VVEDED KKAIAIAIENEN::LILIGGGGERER VV

MOTORBÅTER

MMMMETET EERR HEHER!R!PRPROGOGRARAMM

AKTIVITETER

BÅTUTSTYR
ALT DU TRENGER FØR DU TRENGER DET!

LIGGER VED KAIEN:VVEDED KAIAIENENNN:::::LILIGGGGERER VV

SEILBÅTER

NORDENS STØRSTE 
FLYTENDE BÅTMESSE 

BÅTER
I SJØEN
Kadettangen, Sandvika
 6.-9. september

Nordens største fl ytende båtmesse arrangeres på Kadettangen 6. til 9. september 2012. Velkommen!
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Åpningstider
Torsdag/fredag kl.12 -20
Lørdag/søndag kl.11 - 18

Parkering

Partnere:

1

• 450 BÅTER • NYHETER • VERDENSPREMIERER 

• MESSETILBUD • BÅTUTSTYR • ELIAS BÅTER • SEILING 

• KRABBEFISKE • STAND-UP PADDLE • FUNBALLZ  

• S/Y MOHAWK  •  MAT I FJÆRA • BÅTFØRERPRØVEN 

• GODE BÅTOPPLEVELSER • SJØRØVERSHOW 

Åpningstider:

Torsdag/fredag  kl. 12 -  20 

Lørdag/søndag   kl. 11 -  18

Parkering:

GRATIS parkering og shuttle-

buss til/fra Solvik båthavn

norboat.no

Partnere:

NORDENS STØRSTE  

FLYTENDE BÅTMESSE

Arrangør:
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ProduktovErsikt
 

MotorbÅter
Produkt Utstiller Brygge

Abati Yachts Newport 46 Seasit a.s F-21

Absolute 43 Fly Italmarin as D-30

Agder 880TC Agder Boat AS D-48

AMT 170Brs AS Kellox A-02

AMT 185BR AS Kellox A-03

AMT 185R AS Kellox A-04

AMT 200BR AS Kellox A-47

AMT 200DC AS Kellox A-46

AMT 215PH AS Kellox A-45

AMT 230DC AS Kellox A-05

Anytec 750 SPD Govi AS A-33

Aquador 28 DC Bella-Veneet Oy B-13

Aquador 32 C Bella-Veneet Oy B-14

Aquador 33 HT Bella-Veneet Oy B-15

Aquador 35 C Bella-Veneet Oy B-16

Aquariva 33 Dreamline Yachts AS A-24

Arronet 24 5 cx Arronet Teknik AB F-37

Askeladden  
P 66 MULTI Fullt utstyrt.

Askeladden Boats AS D-08

Askeladden  
P 66 MULTI std.

Askeladden Boats AS D-09

Askeladden  
P 80 Weekend CAB

Askeladden Boats AS D-10

Askeladden  
P66 Weekend

Askeladden Boats AS D-07

Atlantis 44 HT Italmarin as D-32

Azimut 40S Italmarin as D-31

BAVARIA SPORT 29 Lunde Båt Motor AS D-53

BAVARIA SPORT 31 Lunde Båt Motor AS D-52

BAVARIA SPORT 34 Lunde Båt Motor AS D-51

BAVARIA SPORT 34 HT Lunde Båt Motor AS D-11

BAVARIA SPORT 39 Lunde Båt Motor AS D-50

BAVARIA SPORT 39 HT Lunde Båt Motor AS D-12

BAVARIA SPORT 43 Lunde Båt Motor AS D-49

BAVARIA SPORT 43 HT Lunde Båt Motor AS D-14

Bayliner 185 U.S. Boats i Norge B-03

Bayliner 702 U.S. Boats i Norge B-04

Beneteau A580 Erling Sande AS D-62

Beneteau A680 Erling Sande AS D-61

Beneteau A780 Erling Sande AS D-60

Beneteau A880 Erling Sande AS D-59

Beneteau Antares 30 Normar Yachts AS D-28

Beneteau Barracuda 7 Erling Sande AS D-58

Beneteau Barracuda 9 Erling Sande AS D-57

Beneteau Flyer Gt 38 Normar Yachts AS D-29

Beneteau Swift  
Trawler 44

Normar Yachts AS D-36

Beneteau Trawler 34 Normar Yachts AS D-37

Boston Whaler 210 
Montauk

Oslo Båtsenter AS A-21

Boston Whaler 320 
Outrage

Oslo Båtsenter AS A-22

Buster Cabin 2013 Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-39

Buster LX Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-43

Buster Magnum Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-41

Buster Magnum 2013 Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-38

Buster XL Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-42

Capelli Cap 21 Open Erling Sande AS D-55

Capelli T900WA Erling Sande AS D-54

Cooper 745 Preben Cooper AS F-01

Cooper 800 Preben Cooper AS F-02

Cormate T-24 Hydro-Design AS C-48

Cormate T-27 Hydro-Design AS C-47

Corvette 340 Marstrand Yachts F-19

CutWater 26 Stavanger marinesenter 
Fairline Norge

F-26

Delphia 1350 Escape Delphia Yachts AB F-09

Delta 26 Open Smart Powerboats as C-21

Delta 29 SW Smart Powerboats as C-22

Delta 34 SW Smart Powerboats as C-23

Delta 40 SW Smart Powerboats as C-24

Drive 56 Open Brunswick Marine in 
Norway

B-46

Drive Convertible 56 Brunswick Marine in 
Norway

B-45

Drive Open 42 Brunswick Marine in 
Norway

B-48

Drive Open 50 Brunswick Marine in 
Norway

B-47

Elling E4 Sarchem AS F-22

Ferretti 500 Dreamline Yachts AS A-26

Finnmaster 52SC Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-37

Finnmaster 62BR Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-35

Finnmaster 62DC Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-36

Finnmaster 68DC Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-34

Fjord 36 Open FjordSailing Yachts AS E-29

Flipper 670 DC Bella-Veneet Oy B-11

Flipper 670 ST Bella-Veneet Oy B-10

Flipper 760 DC Bella-Veneet Oy B-12

Forbina 42 Fly Høvik Marine AS B-18

Funhunter 380 PUS Pegazus F-34

Galia 650 Hardtop Fische Marine AS C-53

Galia 670 MC Fische Marine AS C-54

Goldfish 23 eFUSION Goldfish Boat AS C-36

Goldfish 23 Tender Goldfish Boat AS C-35

Goldfish 23 Tender Goldfish Boat AS C-34

Goldfish 28 Tender Goldfish Boat AS C-33

Goldfish 29 RIB Tender Goldfish Boat AS C-29

Goldfish 50 Ocean Goldfish Boat AS C-32

Gozzi 24 Gozzi AS C-44

Gozzi 29 Gozzi AS C-43

Grand Banks 47 Thor R. Nilsen AS B-24A

Grandezza 27 Dreamline Yachts AS A-27

HR 630WA Erling Sande AS D-01

Ibiza 22 Bowrider Erling Sande AS D-02

Ibiza 22 Touring Erling Sande AS D-03

Ibiza 25 Touring Erling Sande AS D-04

Ibiza 26 TC Erling Sande AS D-06

Ibiza 26 Touring Erling Sande AS D-05

INTEGRITY  
EUROTRAWLER 526

Stavanger marinesenter 
Fairline Norge

F-23

Jeanneau 7.5 DC Fritid-Senteret AS E-62

Jeanneau  
Cap Camarat 7.5 CC

Fritid-Senteret AS E-63

Jeanneau  
Marlin 755

Fritid-Senteret AS E-56

Jeanneau  
Merry Fischer 645

Fritid-Senteret AS E-58

Jeanneau  
Merry Fischer 755

Fritid-Senteret AS E-59

Jeanneau  
Merry Fischer 855

Fritid-Senteret AS E-60

Jeanneau  
Merry Fisher 595

Fritid-Senteret AS E-61

Jeanneau  
Merry Fisher Marlin 6

Fritid-Senteret AS E-57

Jeanneau NC11 Heitmann Marin AS E-65

Jeanneau NC9 Heitmann Marin AS E-64

Linssen 34 Thor R. Nilsen AS

Linssen 40 Thor R. Nilsen AS

Marex 21 Duckie Marex AS D-15

Marex  
300 Sun Cruiser

Marex AS D-16

Marex  
320 Aft Cabin Cruiser

Marex AS D-17

Marex  
320 Aft Cabin Cruiser

Marex AS D-19

Marex  
350 Cabriolet Cruiser

Marex AS D-20

Marex  
370 Aft Cabin Cruiser

Marex AS D-21

MARIL 625 HavMaritim -  
Hilgard AS

B-34

Marino APB 27 Marino Boats Norway 
AS

B-33

Marinovator T-1100 Marinovate AS F-17

Marquis 420 sc JP Marine Yachts AS - 
Elan Motor Yachts

C-41

Mazury 670 Big Catch Mazury båter A-17

Mazury 715 Big Catch Mazury båter A-18

Meridian 391 SeaRay Norge AS F-18

Minor 25 FG Racing AS B-32

Minor 28 FG Racing AS B-31

Minor 31 FG Racing AS B-30

Minor 36 FG Racing AS B-28

Modesty 16 GP Plastbåtservice C-17

Modesty 26 WA Plastbåtservice C-18

Modesty 33 SC Plastbåtservice C-19

Modesty by Mazury 
22 BC

Plastbåtservice C-16

Nantucet Skiff Plastbåtservice C-15

NB 32 NB Marine AS D-22

NB 34 NB Marine AS D-24

NB 870 NB Marine AS D-23

Nimbus 31 S Oslo Båtsenter AS A-29

Nimbus 34 Nova Oslo Båtsenter AS A-28

Nor Star 290 Nor Star Boat AS D-41

Nord West 370 Flybridge Nord West & Najad AB D-35

Nord West 43 ST Nord West & Najad AB D-34

NOR-DAN 820W Nor Dan Boats  
Norge AS

B-38

Nordkapp Avant 550 Fische Marine AS C-05

Nordkapp Avant 600 Fische Marine AS C-06

Nordkapp Enduro 500 Fische Marine AS C-01

Nordkapp Enduro 550 Fische Marine AS C-03

Nordkapp Enduro 600 Fische Marine AS C-02

Nordkapp Enduro 760 Fische Marine AS C-04

Nordkapp Noblesse 625 Fische Marine AS C-07

Nordkapp Noblesse 655 Fische Marine AS C-08

Nordkapp Noblesse 760 Fische Marine AS C-09

OceanMaster 600 Cabin Fritid-Senteret AS E-17

OceanMaster 600 WA Fritid-Senteret AS E-18

OceanMaster 630 WA Fritid-Senteret AS E-15

OceanMaster 640 WA Fritid-Senteret AS E-16

Oceanmaster 660 Cabin Fritid-Senteret AS E-19

Oceanmaster 660 WA Fritid-Senteret AS E-20

Oceanmaster 720 WA Fritid-Senteret AS E-21

Pegazus Escapade 600 PUS Pegazus F-33

Pioner 14 Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-06

Pioner 17 Touring Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-09

Pioner Multi Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-08

ProduktovErsikt

Pioner Viking Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-07

Princess P42 Vollen Båtsenter AS C-38

Princess P50 Vollen Båtsenter AS C-37

Princess V39 Vollen Båtsenter AS C-26

Princess V42 Vollen Båtsenter AS C-27

Princess V52 Vollen Båtsenter AS C-28

Quicksilver 215 Arvor Brunswick Marine in 
Norway

B-09

Quicksilver 250 Arvor Brunswick Marine in 
Norway

B-06

Quicksilver 280 Arvor Brunswick Marine in 
Norway

B-07

Quicksilver 640 PH Brunswick Marine in 
Norway

B-05

Quicksilver 705OB Brunswick Marine in 
Norway

B-08

Ranger Tugs 29 Stavanger marinesenter 
Fairline Norge

F-25

Rinker 246 CC Navis Marine AS F-03

Rinker 260 EC Navis Marine AS F-04

Riva 44 Dreamline Yachts AS A-25

Riva Iseo Dreamline Yachts AS A-23

SAGA 320 SunTop Saga Boats AS D-39

SAGA 325 Saga Boats AS D-40

SAGA 365 Saga Boats AS D-38

Sandvik 945 Sandviks Båtbyggeri AS D-47

Sea-Doo GTX S 155 Fische Marine AS C-66

Sealine F42 Formo Marin AS B-22

Sealine SC35 Formo Marin AS B-19

Sealine SC42 Formo Marin AS B-20

Sealine SC47 Formo Marin AS B-21

SeaRay 210 SeaRay Norge AS F-31

SeaRay 255 SeaRay Norge AS F-30

SeaRay 355 Sundancer SeaRay Norge AS F-29

Seaside 26 Seaside Båtservice C-46

Skager 660 Skager Service A/S E-01

Skager 660 Hybrid Skager Service A/S E-02

Skibsplast 555 VS Skibsplast AS B-01

Skibsplast 660DC Skibsplast AS B-02

Skilsø 33 Viknes  
Båt og Service AS

D-43

Skilsø 39 Viknes  
Båt og Service AS

D-42

Skorgenes Sonic 445 Skorgenes Boats AS F-27

Smartliner 21 Govi AS A-32

Sportmate 21 Hydro-Design AS C-49

Squadron 42 Stavanger marinesenter 
Fairline Norge

F-24

Sting 530 Open Fische Marine AS C-10

Sting 570 BR Fische Marine AS C-12

Sting 570 DC Fische Marine AS C-11

Sting 650 CC Fische Marine AS C-13

Sting 700 Weekender Fische Marine AS C-14

Storsjö 720 Storsjöbåt AS F-32

Targa 25.1 Thor R. Nilsen AS B-27

Targa 27.1 Thor R. Nilsen AS B-26

Targa 32 Thor R. Nilsen AS B-25

Targa 44 Thor R. Nilsen AS B-24

Uttern D57 Brunswick Marine  
in Norway

B-39

Uttern D62 Brunswick Marine  
in Norway

B-41

Uttern S51 Brunswick Marine in 
Norway

B-44

Uttern S62 Brunswick Marine in 
Norway

B-40

Uttern T62 Brunswick Marine in 
Norway

B-43

Vesling 490 Open  
special edition

Stormer marine AS T-30

Viknes 1030 Jubileum Viknes Båt og Service 
AS

D-44

Viknes 770 Viknes Båt og Service 
AS

D-46

Viknes 930 Viknes Båt og Service 
AS

D-45

Viksund 335 St Cruz Viksund Boat AS D-25

Viksund 360 St Cruz Viksund Boat AS D-26

Viksund 395 St Cruz Viksund Boat AS D-27

Viper V243 Batia AB B-37

Volvo Penta P60 - Test 
båt

Volvo Penta Europe 
Office Norway

F-16

West Boat 27 Høvik Marine AS B-17

XO 200 S CC Fische Marine AS C-64

XO 220 S Open Fische Marine AS C-63

XO 240 RS Open Fische Marine AS C-62

XO RS 240 Cabin Fische Marine AS C-61

XO RS 270 Cabin Fische Marine AS C-60

Yamarin 53BR Cross Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-11

Yamarin 61CC Cross Yamaha Motor S 
candinavia AB

A-12

Yamarin 63BR Yamaha Motor  
Scandinavia AB

A-14

Yamarin 63DC Yamaha Motor Scandi-
navia AB

A-13

Yamarin 65DC Yamaha Motor Scandi-
navia AB

A-15

Yamarin 76DC Yamaha Motor Scandi-
navia AB

A-16

SeilbÅter
Produkt Utstiller Brygge

Allures 45 Lange Maritime E-74

B/one Lunde Båt AS E-04

Bavaria 36 Avantgarde Lunde Båt AS E-05

Bavaria CRUISER 40 Lunde Båt AS E-06

Bavaria CRUISER 45 Lunde Båt AS E-08

Bavaria Vision 42 Lunde Båt AS E-73

BAVARIA VISION 46 Lunde Båt AS E-72

Beneteau First 30 Normar Yachts AS E-41

Beneteau Oceanis 37 Normar Yachts AS E-36

Beneteau Oceanis 41 Normar Yachts AS E-35

Beneteau Oceanis 45 Normar Yachts AS E-37

Beneteau Oceanis 58 Normar Yachts AS E-38

Beneteau Sense 50 Normar Yachts AS E-39

Bestewind 50 Bojar AS E-42

Dehler 41 FjordSailing Yachts AS E-32

Delphia 46 cc Delphia Yachts AB F-10

Delphia 47 Delphia Yachts AB F-11

Diva 24 DC Sjøsenter  
 Skandinavia AS

E-03

Dufour 335 Lunde Båt AS E-70

Dufour 36 Performance Lunde Båt AS E-71

Dufour 375 Lunde Båt AS E-69

Dufour 405 Lunde Båt AS E-68

Elan 310 Fjord Sail AS E-24

Elan 350 3-cab Fjord Sail AS E-25

Elan 350 3-cab Fjord Sail AS E-26

Faurby 396 de Luxe 
Sport

FAURBY YACHT A/S F-07

Faurby 424 FAURBY YACHT A/S F-06

Fountaine Pajot, Salina 
48

ScanCat AS F-13

Fountaine Pajot,  
Lipari 41

ScanCat AS F-12

Grand Soleil 39 Lunde Båt AS E-09

Hallberg-Rassy 310 Pollen Maritime AS E-45

Hallberg-Rassy 372 Pollen Maritime AS E-44

Hanse 355 FjordSailing Yachts AS E-50

Hanse 385 FjordSailing Yachts AS E-49

Hanse 415 FjordSailing Yachts AS E-48

Hanse 445 FjordSailing Yachts AS E-47

Hanse 495 FjordSailing Yachts AS E-46

HP 1030 Sailfish-Sport Yachts AB B-35

Hunter e33 Sulander Yachting E-55

J/97 Marstrand Yachts F-20

Jeanneau 57 Heitmann Marin AS E-14

Jeanneau Sun Odyssey 
379

Heitmann Marin AS E-10

Jeanneau Sun Odyssey 
409

Heitmann Marin AS E-11

Jeanneau Sun Odyssey 
41 DS

Heitmann Marin AS E-67

Jeanneau Sun Odyssey 
439

Heitmann Marin AS E-12

Jeanneau Sun Odyssey 
44DS

Heitmann Marin AS E-66

Jeanneau Sun Odyssey 
509

Heitmann Marin AS E-13

Lagoon 400 Katamaran.no AS F-14

Lagoon 450 Katamaran.no AS F-15

LIFE 7.5 LIFE Yachts Group AB F-05

LIFE 7.5 LIFE Yachts Group AB F-05

Malö 40 Classic Windward as E-22

Moody 45 DS FjordSailing Yachts AS E-30

Moody AC41 FjordSailing Yachts AS

Najad 440 CC Nord West & Najad AB D-33

Nauticat 441 Sulander Yachting E-54

RM 1260 Lange Maritime E-75

Salona 38 Nor Yachting AS E-27

Seascape 27 Fjord Sail AS E-23

Sirius 35 DS Sirius-Werft GmbH F-08

Swedestar 415 SwedeStar Norge AS E-43

VILM 41 CR Vilm Yachts GmbH E-34

VILM 41 DS Vilm Yachts GmbH E-33

Walker Bay jolle Arentz & Amundsen AS T-56

Xc 50 X-Yachts Norge AS E-51

Xp 38 X-Yachts Norge AS E-53

Xp 44 X-Yachts Norge AS E-52

Joller
Produkt Utstiller Brygge

Genesis Gummibåter Arentz & Amundsen AS T-56

Maritim Båtutstyr Maritim Båtutstyr T-51

Terhi 6020 AS Kellox A-01

Walker Bay jolle Arentz & Amundsen AS T-56

rib/bÅter
Produkt Utstiller Brygge

Ballistic 550 SE Fische Marine AS C-52

Ballistic 650 SE Fische Marine AS C-51

Ballistic 780 SE Fische Marine AS C-50

Brig 580 Govi AS A-31

Brig 645 Govi AS A-30

BWA 20 Sport Rib Boats Norge AS F-36

BWA Sport 20 Pemium Rib Boats Norge AS F-35

Genesis RIB Arentz & Amundsen AS T-56

Goldfish 36 P1 Super-
Sport

Goldfish Boat AS C-30
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Norgespremiere
Delpia 46 cc

lankjølet langturseiler

46-foteren til det polske verftet er plassert i 
seilingskategori A. Da skal den tåle alt.

Båten er basert på det samme 
langkjølete skroget som Delphia 
47. 46 cc har lukket sentercockpit 
og kan seiles fra kartbordet som 
er plassert i forkant i dekksalon-
gen. Riggen er levert av Selden. 
Storseilet er fullspilet og fokken 
selvslående.  Båten leveres som 

standard med to gjestekabiner, 
med egne bad, og en mannska-
pslugar. Plasseringen av kabi-
nene kan varieres. Midtskips har 
båten salong på styrbord side og 
en rommelig langsgående bysse 
på babord side. Innredningen er 
i mahogni.

Modell Delphia 46 cc

Land Polen

Lengde 14,48 meter

Bredde 4,48 meter

Vekt /kjølvekt 14.000 / 4.500 kilo

Seilareal 84,2 kvadratmeter

Motor 110 hk

Soveplass 3 kabiner / 5 køyer

N
or
ge
sp
re
m
ie
re Bestewind 50 Nederlandsk langturklassiker

Bestewind 50, bygd i glassfiber, er basert på 
Bestevaer II, konstruktøren Gerard Dykstra's 
egen aluminium custom-bygde seilbåt.

Bestewind 50 ser klassisk og 
litt sedat ut, men er en rask og 
velseilende båt med moderne  
skrog, rigg og seil. 
Akterspeilet har oppfellbar bade-
plattform og en port som gir  
enkel gjennomgang til cockpiten. 
Alle fall ledes skjult akterut fra 
masten. Cockpiten er dyp og 
funksjonell uten forstyrrende  
elementer. Storseilskjøtet på taket 
av pilothuset er en viktig sikker-
hetsdetalj. I tillegg til at storseilet 
er lett tilgjengelig fra rufftaket 
ved pakking etc. Dekkshuset 
rommer navigasjonsplass og gjør, 
med 360 graders utsyn, nattevakt 
til en behageligere opplevelse.

De store stuerommene akter med 
adgang fra cockpiten gir muli-
gheter for lagring av gummibåt 
og motor eller installasjoner 
som aggregat og vaskemaskin. 
Interiøret reflekterer maritime 
detaljer og fokus på kvalitet som 
er typiske for Dykstra. Under 
dekk er båten lys og romslig. En 
kombinasjon av mahogni og off-
white, gir interiøret ett tiltalende, 
tradisjonelt preg. Innredningen 
består av en stor eierlugar forut 
og to mindre lugarer akter - med 
bysse og salong mellom lugarene.
Bestewind 50 er CE merket i seil-
ingskategori A.

Modell Bestewind 50

Land Nederland

Lengde 14.97 meter

Bredde 4,40 meter

Vekt /kjølvekt 16.000 / 5.600 kilo

Seilareal 114,6 kvadratmeter

Motor Yanmar, 75 hk

Soveplass 3 kabiner / 6 køyer

Norgespremiere

Norgespremiere
Dufour 335 og  
36 Performance

Hanse 415

Xp-38

Modell Dufour 36  
Performance

Dufour 335

Land Frankrike Frankrike

Lengde 10,99 meter 10,28 meter

Bredde 3,61 meter 3,49 meter

Vekt /kjølvekt 6.400 / ikke oppgitt 5.450 / ikke oppgitt

Seilareal 72,1 kvadratmeter 54,1 kvadratmeter

Motor 40 hk Ikke oppgitt

Soveplass 2 kabiner / 4 køyer 2 kabiner / 4 køyer

Franske fellesnevnere

De to modellene som det franske  
Dufour-verftet introduserer har mye felles.

Pir
E-48

Nominert nykommer

Hanse 415 erstatter forgjengeren og salgs-
suksessen Hanse 400. Den nye modellen er 
konstruert av Judel/Vrolijk & Co.
Hanse 415 har nøyaktig like langt 
skrog som Hanse 400, 11,99 me-
ter, men nyheten fremstår som 
større. Vannlinjen har økt med 
60 cm, bredden med 13 cm. Den 
nye modellen er også høyere i  
fribordet. Den kan leveres med to 
eller tre kabiner.
Blant endringene fra Hanse 400 
kan nevnes smarte detaljer som 
dinett-løsning i salong med ned-
senkbart kartbord for sjøkøye 
eller ekstra sofa, vinkjeller, opp-
bevaringsplass for mobiler og 
solbriller etc. under sprayhoo-
den, indirekte lyssetting og LED 
spotter med flere dimmemulig-
heter. Hanse 415 har også fått 4 

nye skrogvinduer som nå gir mer 
lys til akterlugar, bad og forpigg. 
Skikkelige sittebenker i cockpit 
akter med eget rom til rednings-
flåte gir en tryggere følelse enn 
den helt åpne hekken som for-
gjengeren hadde. Hanse 415 har 
selvslående fokk som standard. 
Genua og gennaker vinsjer er 
fornuftig plassert i cockpiten. 
Alle fall og skjøter er ført tilbake 
til rormanns posisjon. Dekket 
er flatt og oversiktlig med flush-
luker samtidig som alle tau er 
skjult. 
Hanse 415 er nominert til Euro-
pean Yacht Of The Year 2012 i ka-
tegorien ”Family Cruiser”.

Modell Hanse 415

Land Tyskland

Lengde 12,40 meter

Bredde 4,17 meter

Vekt /kjølvekt 8.900 / 2.900 kilo

Seilareal 87 kvadratmeter

Motor 40 hk

Soveplass 2 kabiner / 4 køyer

Det dreier seg imidlertid om to 
båter som nok har litt forskjellige 
målgrupper. 36-foteren skal være 
en rask skarpseiler. Den har bo-
komfort under dekk, men er man 
på jakt etter en mer rendyrket 
turseiler er nok 335-modellen et 
bedre valg.  
34-foteren har en kabin med 
dobbeltkøye akter og ditto forut. 
Badet er plassert på styrbord side 
ved siden av leideren fra cockpi-
ten. På babord side er det inngang 
til akterkabinen og en L-formet 
bysse. Vis a vis byssa har navi-
gatøren sin plass. Salongen do-
mineres av benker på begge sider 
og et digert klaffebord i midten. 
Cockpiten har benker på begge 
sider og rormannsposisjon med 
to ratt akter. Hekken kan felles 
ned og danner en tilnærmet slett 
forlengelse av dørken i cockpiten.
Layouten under dekk er den sam-
me om bord i 36-foteren. Mate-
rialene – en kombinasjon av hvitt 
og slette flater i maritimt treverk 

er også felles. Den største båten 
har imidlertid en litt enklere inn-
redning. Blant annet er det færre 
skottmonterte skap. 
Designer Umberto Felci forteller 
at Dufour 36 Performance har et 
skrog basert på resultater av det 
siste innen hydrodynamiske fors-
kning.  Han mener at 36-foteren 
er raskere, bedre turseilere, stive-
re og mer komfortabel seilbåt enn 
mange av konkurrentene. 

Pir
E-70/71

Pir
E-10

Pir
E-42

P for fart og seilglede

Når danske X-Yachts setter en p bak X én, betyr 
det at de introduserer en modell som skal seile 
fort.  Etter den første prøveseilasen oppsummerte 
konstruktøren Niels Jeppesen resultatet slik:

- Hun er akkurat det vi håpet på, 
stiv, rask og veldig lett å håndtere. 
Båten gled fin gjennom vannet, 
akselererte raskt etter slag og det 
var en fornøyelse å styre henne.
Den nye 38-foteren kan leveres 
med forskjellig utstyr. Du kan 
bestille karbonrigg med større 
storseil og velge mellom tre 
kjølalternativer. Med standard-
kjølen stikker båten 2,1 meter 
dypt. Skroget bygges i sandwich 
med skumkjerne og vakuum-
støpt epoksy. Kjølen, med blybulb 
boltet og limt til et kjølblad i jern, 
er festet til en karbonforsterket 
kjølstokk. 
Under dekk er tre kabiner og et 
bad, plassert på styrbord side 
ved nedgangen fra cockpiten, 
standardløsningen. Eierkabinen 
er plassert forut og to gjestekabi-
ner i akterskipet. Eierlugaren har 
rommelig dobbeltkøye og store 
skap. Kabinene akter har køyer 
som måler 2,04 x 1,45 meter. 

Byssa, med L-form, er plassert 
vis-a-vis badet. Salongen består 
av langsgående benker med fold-
ebord i midten. 
Cockpiten er bred og åpen i hek-
ken. Xp-38 har enkle, moderne 
linjer med et lavt og harmonisk 
overbygg. Det er store overlysluk-
er i dekket og mer beskjedne, re-
ktangulære vinduer i skrogsiden. 

Modell Xp-38

Land Danmark

Lengde 11,58 meter

Bredde 3,70 meter

Vekt /kjølvekt 6.410 / 2.760 kilo

Seilareal 79 kvadratmeter

Motor 29 hk

Soveplass 3 kabiner / 6 - 8 køyer

Norgespremiere

Pir
E-53
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Praktiske opplysninger

Åpningstider
Torsdag – fredag kl. 12-20
Lørdag – søndag kl. 11-18

Priser
Voksne   kr. 100,-
Barn (5-15 år) & 
pensjonister  kr.   50,-
Barn under 5 år gratis.
Familiebillett (2+2) kr. 250,-

Adkomst

Tog 
Sandvika stasjon (15 min. fra Oslo S) 
– 5 min. gange til messen.
Bil 
E18 til avkjøring Sandvika 
– følg skilting.
Parkering
Solvik Båthavn og tidl. BI Sandvika 
(gratis shuttlebuss til messen).
Kjørbo, Kommunegården eller 
P-plasser i Sandvika Sentrum.
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Nede på stranden, har vi samlet 
masse gratis aktiviteter både for 
liten og for stor.  
Her finner du noen smakebiter:

Redningsskøyta Elias
Barnas favoritt – redningsskøyta Elias kommer 
selvfølgelig! Barna kan glede seg, for her 
har man mulighet til å få kjøre Elias båtene 
på egenhånd eller sammen med folk fra 
Redningsselskapet.
Alle dager.

Krabbefiske-brygge
Alle barns drøm – en egen krabbefiskebrygge! 
Her kan barna kose seg med å fange krabber 
– hvem får den største? Eller kanskje biter en 

fisk på kroken? Alle krabbefiskere får et flott 
diplom. 
Torsdag & fredag 14-18 og Lørdag & søndag 
kl. 11-18

Kajakkpolo - oppvisningskamp
Et utvalg medlemmer fra Strand Kajakklubb 
(Beach Boys) og Larvik Kajakklubb vil holde en 
oppvisningskamp i kajakkpolo. Dette er en høyt 
anerkjent sport internasjonalt. Sporten er sterkt 
voksende i Norge, og vi har bl.a. utøvere som 
deltar i VM.
Lørdag kl. 1330

Redningsøvelse ”mann over bord”
Redningsselskapet m.fl. vil demonstrere en 
realistisk redningsøvelse med mann over bord. 
Denne nyttige øvelsen vil bli kommentert av 
Redningsselskapet og vår dyktige konferansier 

Lars Eikanger slik at publikum kan følge 
hendelsen. Vær beredt på sjøen og lær sjøvett!
Torsdag & fredag kl. 18 og  
lørdag & søndag kl. 13

Rusken-aksjon under vann
AWARE er dykkernes svar på Rusken-aksjon. 
Sjøtrollet Dykkerklubb stiller opp og rensker 
opp deler av stranden og rundt kaien for alt 
mulig skrot. Tidligere har det bl.a. blitt funnet 
et stort pengeskap og masse andre rariteter. 
Følg med på denne spennende miljøaktiviteten 
på Kadettangen. Kanskje finner dykkerne noe 
spennende i år også!
Søndag kl. 11-14

Prøv en AquaSkipper!
Et unikt treningsapparat som gjør deg i stand 
til å surfe/gli bortover vannflaten ved hjelp av 
egen muskelkraft i en fart helt opp til 27 km i 
timen. Importøren stiller opp og demonstrerer. 

Arrangør:
NORBOAT
Båtbransjeforbundet 
i Norge
Tlf. 23 08 62 80
sfa@norboat.no

Gøy på vannet

AnnonsebilAg for båter i sjøen 2008
AnnonsebillAg for båter i sjøen 2006
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www.norboat.no

Har du lyst til å prøve?  
Det har man muligheten til her!
Alle dager kl. 17 og torsdag & fredag kl. 15

Kanotur på fjorden
Kano og kajakk byr på utfordringer og flotte 
naturopplevelser. Sporten er populær som aldri 
før. På messen vil Aktiv Fritid AS demonstrere 
forskjellige kanoer og kajakker. Og hvis du 
lurer på hva ”eskimorulle” er, så stikk innom 
aktivitetsområdet for å se.  Prøv denne utrolig 
sporten!
Alle dager kl. 1530 og torsdag & fredag kl. 
1730

Havets delikatesser i fjæra
Vår egen gourmet-kokk Egil Nordeide vil 
vise hvordan vi kan tilberede enkel sjømat 
til et fortreffelig gourmet måltid. Under hele 
messen vil han gi tips, gode råd og servere 
nydelige smaksprøver fra sitt strandkjøkken. 
Egi kjøkkensjef på Østmarkseteren Restaurant. 
Mmm – gled dere til en smaksopplevelse!
Alle dager.

Utgiver: 

Budstikka.Media

Trykk: Edda Trykk AS

Opplag: 37.000

Servicebryggen  
På servicebryggen kan du besøke Brannbåten, 
Redningsskøyta og Røde Kors. Vi gjør 
oppmerksom på at båtene til tider kan være 
fraværende grunnet eventuelle oppdrag.

BÅTFØRERPRØVEN + VHF-kurs på messen!

Intensivkurs til båtførerprøven inkl. eksamen  
i samarbeid med Alfa Kompetanse AS
Privatisteksamen til båtførerprøven i 
samarbeid med Norsk Test AS
Ta VHF-sertifikat i samarbeid med 
Sjøassistanse

Alle kursene er i umiddelbar nærhet til 
messeområdet.  Meld deg på i dag via  
www.norboat.no - Båter i sjøen.   
Begrenset antall plasser!

NyTT I ÅR
SEILCAMP for alle!  
Lær deg å seile på messen 
 
Jolleseiling 
Med topp moderne seiljoller og erfarne 
instruktører kan du lære å seile eller bli en 
enda bedre seiler. 
Flying Start fra Trondheim har med seg 
10 joller i ulike modeller både for barn og 
voksne, og du kan velge om du vil seile alene 
sammen med flere i samme båt, og med eller 
uten instruktør.
Torsdag og fredag kl. 12-14 & kl. 17-20 
Lørdag kl. 12-14 & kl. 15-18
Søndag kl. 12-14 & 16-18 
 
Miniregatta 
Opplev flere av de lokale seilforeningene 
seile regatta nesten oppe på land. Her blir 
det mye underholdning og spenning, der du 
kan se regattaseiling på nært hold og kanskje 
heie på venner og kjente. Lørdag kl. 12-14 

Kjendismatch 
Vi har utfordret flere kjente personer til å 
prøve seg i et kanskje ukjent element, og 
lover mye underholdene seiling nært land. 
Dette kan bli årets uforglemmelige regatta 
med egen finale helt til slutt.  
Lørdag kl. 16-1730 

Matchseiling 
En helt unik mulighet til å prøve ekte 
matchseiling i to helt like båter. Vi legger en 
tett matchbane og setter sammen lag på 3 og 
3. Her får du anledning til både å prøve en 
rask og spennende båt, men også muligheten 
til å seile side om side og slå et annet lag.
Fredag kl.12-15 & 17-20, Lørdag kl.12-14,
Søndag kl.12-14 &  kl.16-18. 
 
Seilskole 
For de voksne har vi tatt med en litt større 
båt, en Grand Soleil 40, hvor jentene skal 
få lære seiling fra “scratch” uten massete 
mannfolk ombord, og hvor de litt mer 
erfarne skal få lære av de mer proffe seilerne. 
En dag har vi også satt av til familien.  
Egne kurs for bedrifter har blitt meget 
populært. Og ønsker du å ta med alle dine 
kolleger ut på dagtid i noen timer, har vi  
også egne bedriftskurs under messen.   
Disse kursene koster kr. 750,-.
Seilkurs bedrift: Torsd & fred. kl.12-17
Seilkurs damer: Torsd & fred. kl.17-21
Ror og trimkurs: Lørdag kl. 12-16
Nybegynnerkurs : Søndag kl. 12-16

Forhåndspåmelding og mer informasjon på 
info@flyingstart.no (begrenset plass) 

 Vester, drakter til jolleseiling og seilklær 
lånes ut på messen.

 



EgEnannonSEring 
og MarkEdSkaMPanjEr

annonser, flyers, nett, mobil, 
profilering, logo m.m.

GeorG Jensen
salatbolle  
og bestikk

Verdi 1899,-

norrøna  
Falketind 35L. 

nespresso
Citiz

Verdi 1499,-

Verdi 1299,-

Gi bort et  

Gratisabonnement 

oG vinn fine premier!
 

Les mer på: www.budstikka.no/verv2013

Gled en venn
          - med lokale nyheter!

Ta årets sommerbilde!

Vi kårer det beste  
sommerbildet på  
Lesernes Budstikka!

Send inn ditt beste sommerbilde, og du er med  
i konkurransen om å vinne en HTC Flyer. 

Vi kårer også vinnere hver uke som får flottte  
premier. Du kan være med å hjelpe din favoritt fram 
ved å gi anbefalinger på Lesernes Budstikka.

Alle bidrag må legges inn via  
lesernes.budstikka.no, under fanen fotokonkurranse.

Hver lørdag vil noen av bildene og ukas vinner bli 
presentert i avisen på Budstikkas Sommersider.

Frist for innsendelse er onsdag 10. august.
Hver deltager kan kun bidra med ett bilde.

Vinneren offentliggjøres onsdag 17. august

Vinneren blir  
premiert med  

en HTC Flyer

Følg sportsbegivenhetene  
direkte 

Se bilder fra arrangementer i  
Asker og Bærum 

Holder deg oppdatert  
på siste nytt

Gjennopplev histiorien  
rundt deg

Se video fra siste dagers  
begivenheter

SPILL AV VIDEO

Søk i solgte boliger

Du får papiravisen 
man-lør, og tilgang til 
eAvis på PC, nettbrett 
og mobil, samt  tilgang 
til alt innhold på 
budstikka.no

Budstikka.no holder  
deg oppdatert!

Du kan også ringe vårt kundesenter på tlf.: 800 80 450

Nå kan du få Budstikka gratis levert i 3 uker. Med et abonnement på  
Budstikka holder du deg løpende oppdatert på viktige saker som skjer i 
Asker og Bærum.

Send SMS med kodeord BUD gratis til 2005

Du får også:
• Avisen levert der du er - du har gratis ferieservice på minside.budstikka.no
• Papiravisen levert hjem mandag til lørdag (innen kl. 0600)
• Tilgang til vår e-avis alle dager
• Tilgang til å lese B+saker (betalt innhold) på budstikka.no

NB! Gratisabonnementet er uforpliktende og stoppes automatisk etter 
gratisperioden. Tilbudet er gyldig for deg som ikke allerede abonnerer 
på Budstikka. 
 For komplett oversikt over våre abonnement:  

www.budstikka.no/abonnement

PRØV BUDSTIKKA GRATIS I 3 UKER

Skal fortrinnsvis brukes på grønn bakgrunn
med stiplet linje: 1 pt hvit / opacity: 35%

Logo: Budstikka arkiv

Farger:

Grønn:       CMYK: 95/13/63/19       WEB: #3F7E66

Orange:     CMYK: 4/46/78/0          WEB: #D99359

Asker

BRONSE PAKKE:

Budstikka avis:
1 innrykk à en halvside
Budstikka.no:
Rullere på eiendomskarusell
Budstikka mobil:
Rullere på eiendomskarusell

Totalt 6 500,- inkl. mva.

SØLV PAKKE:

Budstikka avis:
1 innrykk à en halvside
Askeravisen:
1 innrykk à en halvside
Bærumsavisen:
1 innrykk à en halvside
Budstikka.no:
Rullere på eiendomskarusell
Budstikka mobil:
Rullere på eiendomskarusell

Totalt 10 000,- inkl. mva.

GULL PAKKE:

Budstikka avis:
2 innrykk à en halvside
Askeravisen:
1 innrykk à en halvside
Bærumsavisen:
1 innrykk à en halvside
Budstikka.no:
Rullere på eiendomskarusell
Budstikka mobil:
Rullere på eiendomskarusell

Totalt 14 990,- inkl. mva.

104 646 lesere 
72 % dekning

117 106 lesere
83 % dekning

119 669 lesere 
84 % dekning

UKE 15   NR. 85   114. ÅRGANG   LØSSALG KR. 15,-   www.budstikk
a.no

  De foreslåtte tiltakene virker å ha urimelige 

konsekvenser for de næringsdrivende på Vøyenenga.
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disse fire barna ble født like etter 1. september  

i fjor. dermed må mødrene deres trolig se langt 

etter barnehageplass når barselpermisjonen er 

over. det er nemlig bare barn født før 1. september 

som er garantert barnehageplass. Med 3.500 

søkere til barnehageplass i Asker og Bærum må 

flere foreldre belage seg på avslag. – Full barne-

hagedekning er et fryktelig provoserende begrep, 

sier Kathrine Ayling fra Hosle.

 

SIDE 4–5

Ingen garanti

for barnehage

UtEn BarnEhagEplaSS: Barna til (fra venstre) Synne Engh-Hellesvik, Kathrine Ayling, Anna Håkans og Anja Jackson er alle født like etter 1. september og 

ikke garantert barnehageplass i høst.  

FOTO: KNUT BJERKE

direktør Olav Brommeland ved 

Radisson Blu park Hotel får to nye 

konkurrenter neste år etter en 

årrekke med hotellmonopol på 

Fornebu. – Vi synes det er hygge-

lig å få selskap av konkurrerende 

virksomheter, sier Brommeland. 

Fredag fyller hotellet 40 år.

 
SIDE 14-15

Ingen frykt

for hotell-

konkurranse

Vil kutte ut

apparater på

Kalvøya  SIDE 7

Maia Tandberg-Johansen og 

resten av Asker-turnerne rundet av 

sesongen med en våroppvisning  

i Holmenhallen som begeistret 

både store og små.

 
SIDE 20–21

turnet
våren inn

Morten Ruud irgens (24) har 

kjempet seg til en nøkkelrolle  

i Bærums midtforsvar, og har 

imponert trener Morten Tandberg 

så mye at Tandberg snakker høyt 

om eliteseriespill. Første sjanse til  

å overbevise kommer i kveldens 

serieåpning på Kadettangen.

 
SIDE 16–17

Forsvarsklippe 

med elite- 

potensial
prosjektleder Henrik J. Mette (midten) fikk mange 

spørsmål fra Berit Hætta, Kåre Harborg og de 

andre interessentene som var møtt frem på Nygård 

mandag. 11 nye potensielle drivere var møtt frem, 

og planene for utfartsstedet var mange og varierte.

 

SIDE 13

Store vyer for nygård

Sikret seg Budstikka-

stipendene

 

SIDE 26–27

Lars Hjemdal (t.v.)  

og Sassybeat

LOJALITETEN TIL LOKALAVISEN ER STERK

5. årgang – Nr. 14 – 10. april 2014

Våre salgskonsulenter er profesjonelle på skreddersydde skyvedørs-

garderober og walk-in løsninger. La de komme hjem til deg nå. 

Vi måler opp og gir et uforpliktende tilbud!

Bestill et hjemmebesøk i dag på www.garderobemannen.no

HJEMMEBESØK
gratis og uforpliktende!

Oslo 22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud,  Asker/Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11,  Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (Ås)

Mandag  kl 09.00 - 21.00

Tirsdag  kl 06.30 - 21.00

Onsdag  kl 09.00 - 21.00

Torsdag  kl 06.30 - 21.00

Fredag kl 09.00 - 21.00

Lørdag  kl 09.00 - 18.00

Søndag  kl 09.00 - 18.00

Egne åpningstider for Terapi-

basseng og Stupebasseng.

Ved arrangementer kan det 

være endrede åpningstider.

ÅPNINGSTIDER

Tlf: 66 75 46 00

SFO-barna fra 3. og 4. klasse på Jong 

skole har sørget for at påskeegget er 

klart, nå mangler bare godteriet. – Jeg 

elsker sjokolade, men marsipan er 

også kjempegodt, smiler Elisa 

Maritsdatter Rokkones (8). Side 6–7
Klar, ferdig påske!

Sophie Bønsnæs, 

Aminat Zjamaeva, Eldar 

Johansen Alvik og Thea 

Stenvad Fagerhaug er 

stolte av at Bryn og 

Hammerbakken skoles 

engasjement sikret 

førskolen i Gambia 

60.000 kroner. Side 4–5

Sikret penger til 
Gambia

Bærumsavisen ønsker 

alle lesere og kunder 

god påske. Vi er tilbake 

24. april.

God 
påske!

5. årgang – Nr. 12 – 27. mars 2014

Gatelaget i Asker har 
vært en suksess. Hit kommer tidligere rusmisbrukere som håper å finne veien tilbake til et meningsfylt 

liv igjen. 

Side 4–5

Når målene

Lars Kvanum fra Asker 
har alltid stilt spørsmål 

ved ting. Så er han også blant de smarteste av oss. 

Side 6–7

Hvorfor det?

«Barn må bli vant  til å spise farger»

Gründer bak Barn til bords:
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Mandag  kl 09.00 - 21.00
Tirsdag  kl 06.30 - 21.00
Onsdag  kl 09.00 - 21.00
Torsdag  kl 06.30 - 21.00
Fredag kl 09.00 - 21.00
Lørdag  kl 09.00 - 18.00
Søndag  kl 09.00 - 18.00
Egne åpningstider for Terapi-
basseng og Stupebasseng.
Ved arrangementer kan det 

være endrede åpningstider.

ÅPNINGSTIDER

Tlf: 66 75 46 00

Morten Thøgersen 
Stian Lømo Eriksen
Fredrik Morris Michaelsen

Vegard Antonsen
Berthe-Lise Harboe
Elisabeth Bruenech

Monica Finneid
Inger Standnes

Løkketangen 26  -  tlf. 67 43 04 44  -  www.privatmegleren.no/sandvika

FULL OVERSIKT 
– HALV PRIS!*

Bli abonnent nå og bli med 
i trekning av fine premier!

Les mer og bestill på: budstikka.no/halvpris
*Gjelder kvartalsabonnement på både papiravis, eAvis og kombinasjon av disse

Det som skjer i nærmiljøet påvirker hverdagen din  
– derfor kan det være lurt å holde seg litt oppdatert.  
Vi lover deg en avis med aktuelt og relevant innhold  
fra ditt nærmiljø.

GeorG Jensen

salatbolle  
oG bestikk

Verdi 1899,-

norrøna  
Falketind 35l

Global 
kokkekniV

Verdi 899,-

Verdi 1299,-

PREMIER

NÅ KOMMER SOMMEREN!

DAGSFERSK AVIS LANGS 
KYSTEN FRA HVALER  
TIL KRISTIANSAND.

DET ER DET LOKALE  
POSTKONTORET SOM STÅR 
FOR DISTRIBUSJONEN.

Grimstad
Lillesand

Kristiansand

Arendal

Tvedestrand
Risør

Kragerø

Stathelle Sandefjord

Tønsberg

Horten
Holmestrand

Sande

Drammen
Lier
Asker Bærum

Røyken

Moss

Fredrikstad og Hvaler
Sarpsborg

Halden

Sætre

Vinterbro

Larvik

Budstikka i ferien  
og bli med  

i trekningen av  
fine premier

TA MED DEG

Husk å flytte Budstikka i ferien,  
eller les den som eAvis!

Vi leverer dagsfersk avis til alle abonnenter 
som ferierer langs kysten mellom Hvaler og 
Kristiansand.

F.o.m 28/6 t.o.m 3/8 får du avisen levert på 
hytta samme dag som den kommer ut. 

I sommer kan du:
1. Ta med deg avisen på hytta
2. Benytt deg av vår eAvis i ferien
3.  La en insitusjon få glede av avisen  

din mens du ferierer

Slik gjør du dine ferieendringer:
• Gå inn på www.budstikka.no/ferie
•  Send e-post til: kundesenter@budstikka.no
•  Ring vårt kundesenter på  

800 80 450

Les Budstikka  
i sommer!

Budstikka  
ønsker deg en  
riktig god jul

Prøv oss gratis!
Send en SMS med kodeord 
bud gratis til 2005
Tilbudet gjelder dere som 
ikke allerede er abonnenter.

80.000
daglige 
lesere

Halv pris 

på stillingsannonsering

Annonser dine stillinger i alle våre 3 kanaler: print, nett og mobil
og få halv pris på hele bestillingen*. Gjelder t.o.m. 14. april 
(Forutsetter printannonse, minimum 40.000 visninger på nett 10.000 visninger på mobil)

Kombinerer du avis, nett og mobil kan du treffe potensielle jobb søkere flere 
ganger i ulike kanaler i  forskjellige modus. 

Ved å annonsere ledige stillinger i Budstikka får du også muligheten til å  
påvirke personer som ikke er jobbsøkere.

For mer informasjon ta kontakt:

Phia Andersson – tlf. 95 83 09 94  - phia.andersson@budstikka.no

UKE 15   NR. 85   114. ÅRGANG   LØSSALG KR. 15,-   www.budstikka
.no

  De foreslåtte tiltakene virker å ha urimelige 

konsekvenser for de næringsdrivende på Vøyenenga.
LEdER SidE 2

TiRSdAG 12. ApRiL 2011

disse fire barna ble født like etter 1. september  

i fjor. dermed må mødrene deres trolig se langt 

etter barnehageplass når barselpermisjonen er 

over. det er nemlig bare barn født før 1. september 

som er garantert barnehageplass. Med 3.500 

søkere til barnehageplass i Asker og Bærum må 

flere foreldre belage seg på avslag. – Full barne-

hagedekning er et fryktelig provoserende begrep, 

sier Kathrine Ayling fra Hosle.

 

SIDE 4–5

Ingen garanti

for barnehage

UtEn BarnEhagEplaSS: Barna til (fra venstre) Synne Engh-Hellesvik, Kathrine Ayling, Anna Håkans og Anja Jackson er alle født like etter 1. september og 

ikke garantert barnehageplass i høst.  

FOTO: KNUT BJERKE

direktør Olav Brommeland ved 

Radisson Blu park Hotel får to nye 

konkurrenter neste år etter en 

årrekke med hotellmonopol på 

Fornebu. – Vi synes det er hygge-

lig å få selskap av konkurrerende 

virksomheter, sier Brommeland. 

Fredag fyller hotellet 40 år.

 
SIDE 14-15

Ingen frykt

for hotell-

konkurranse

Vil kutte ut

apparater på

Kalvøya  SIDE 7

Maia Tandberg-Johansen og 

resten av Asker-turnerne rundet av 

sesongen med en våroppvisning  

i Holmenhallen som begeistret 

både store og små.

 
SIDE 20–21

turnet
våren inn

Morten Ruud irgens (24) har 

kjempet seg til en nøkkelrolle  

i Bærums midtforsvar, og har 

imponert trener Morten Tandberg 

så mye at Tandberg snakker høyt 

om eliteseriespill. Første sjanse til  

å overbevise kommer i kveldens 

serieåpning på Kadettangen.

 
SIDE 16–17

Forsvarsklippe 

med elite- 

potensial
prosjektleder Henrik J. Mette (midten) fikk mange 

spørsmål fra Berit Hætta, Kåre Harborg og de 

andre interessentene som var møtt frem på Nygård 

mandag. 11 nye potensielle drivere var møtt frem, 

og planene for utfartsstedet var mange og varierte.

 

SIDE 13

Store vyer for nygård

Sikret seg Budstikka-

stipendene

 

SIDE 26–27

Lars Hjemdal (t.v.)  

og Sassybeat

*Kostnader for eventuell produksjon kommer i tillegg med kr. 60,- pr. modul 
på print og kr. 500,- pr. nett/mobil annonse.

Sportslige   

  tilbakeblikk...

2007/2008

Frisk Asker  

Seriemester i ishockey.

▼

Foto: Budstikka

Priser:  1 dag kr. 25,-/1 måned kr. 95,-/1 år kr. 450,-

http://arkiv.budstikka.no

▼

Historiske   
   tilbakeblikk...

Foto: Budstikka

1977

Kalvøyafestivalen  
med over 10.000 deltakere.

        

Priser:  1 dag kr. 25,-/1 måned kr. 95,-/1 år kr. 450,-

http://arkiv.budstikka.no
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formgivning og  
produksjon.

2005 markerte et gjennombrudd for samarbeidet på tvers av avdelingene i 
mediehuset. Både i den daglige nyhetsdekningen og i forberedelse av større pro-
sjekter samarbeides det tett mellom våre tre forskjellige kanaler. Et høydepunkt 
var stortingsvalget i september, der Budstikka.Media satte dagsordenen for den 
lokale debatten og presenterte journalistikk av høy kvalitet. Integreringsarbei-
det fortsetter med sikte på å betjene Asker og Bærums befolkning best mulig 
gjennom hele mediedøgnet.

Budstikkas kulturstipend for 2005 ble tildelt Michael Wei Wu (�5) fra Haslum, 
mens idrettsstipendiet tilfalt friidrettsjenta Christina Vukicevic (�7) fra Tyrving. 
Institusjonen Stabæk Fotball ble kåret til Årets Navn i Asker og Bærum.

Det ble i 2005 utgitt 303 utgaver av Budstikka. Sidetallet var totalt �7.376,  
eller gjennomsnittlig 57,3 sider pr. dag. De tilsvarende tallene for 2004 var 302 
utgaver, �6.440 sider totalt og 54,4 sider i gjennomsnitt pr. dag.

ReKlAMeMARKedeT

Annonser
Annonseinntektene i 2005 utgjorde �04,3 mill. kroner, en økning på 6,7 % fra 
2004.  Annonseinntektene i egne kanaler gikk opp med 6,0 %, mens annonse-
samarbeidet gjennom Oslo og Akershus Samkjøringen AS og Mediasite AS hadde 
en økning på �2,2 %, og sto dermed for �3,2 % av annonseinntektene. Den  
positive utviklingen på egne annonser skyldes først og fremst vekst fra bransjene 
bil, møbler/interiør og bygningsartikler. Annonsevolumet viste en vekst på �0,7 
%. Det er annonsevolumet i egne kanaler som i størst grad har bidratt til denne 
volumutviklingen.

Reklamedistribusjon
Inntektene fra reklameinnstikk ble 8,5 mill. kroner, en økning på 22,0 % i for-
hold til 2004. 24,5 % av omsetningen ble kanalisert gjennom Avisenes Reklame- 
distribusjon DA, mens øvrig omsetning kom gjennom direktekunder. Antall opp-
drag i 2005 var 273, en økning på 34 fra 2004.

4

2,0

2,5

3,0

3,5

2001 2002 2003 2004 2005

Utbytte

Fortjeneste

0

10

20

30

40

50

2001 2002 2003 2004 2005

Likningsverdi

Markedsverdi

0

50000

100000

150000

200000

2001 2002 2003 2004 2005

Annonser

Opplag

Andre inntekter

0

10000

-10000

20000

30000

40000

50000

2001 2002 2003 2004 2005

Driftsresultat

Finansresultat

Inntektsfordeling morselskapet

Morselskapets resultat før skatter

Verdi pr. aksje pr. 3�.�2.

Utbytte og fortjeneste pr. aksje

Hovedtall (1000 kr): 
For morselskapet  -  driftsinntekter kr. 168 908  -  driftsresultat kr. 26 036 -   Finansresultat kr. 15 108 - utbytte kr. 2,50 pr. aksje-disponibelt pr 12.04 kr. 25 750  - Likviditet  (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) kr. 30 694 - Verdipapirer (bokført verdi) kr. 69114

leSeR- Og SeeRMARKedeT

Budstikka.Media har som en langsiktig målsetting å nå ut til over 80 % av be-
folkningen hver uke. I 2005 har vi hatt en positiv utvikling i alle våre kanaler. 
Fra 2004 til 2005 økte Budstikka antall lesere fra 74 000 til 85 000, en vekst som 
er betydelig sammenlignet med tilsvarende lokalaviser. TV.Budstikka har hatt 
en vekst i seerdekning fra 43 % til 5� % i siste kvartal og regnes nå som Norges 
nest største lokalfjernsynskanal. Budstikka.no startet måling av sine brukertall 
i 2005. Beste måling gjennom året viste 220 000 sidehenvisninger. 

I 2005 har organisasjonen lagt stor vekt på å utnytte synergier mellom de 
ulike mediene. Dette har det vært fokusert på både redaksjonelt og markeds-
messig.

ORgAnISASJOn Og MIlJØ

I 2005 har det vært spesiell fokus på å redusere sykefraværet. Humana har 
ansvaret for bedriftshelsetjenesten, og har søkelys på forebyggende arbeid på 
arbeidsplassen, spesielt innen ergonomisk veiledning for ansatte. På bakgrunn 
av miljøundersøkelse foretatt våren 2005, har vi startet et prosjekt i samarbeid 
med Humana, en fysioterapeut og trygdeetaten gjennom inkluderende arbeids-
liv. Det er gjennomført treningstiltak i arbeidstiden for ansatte som er alvorlig 
plaget med muskel- og skjelettskader. Tilbakemeldinger fra deltakerne er svært 
positive. I løpet av året er trimrommet i bedriften vesentlig oppgradert. 

Styret vurderer det generelle arbeidsmiljøet som godt. Turnover i morselskapet 
var i 2005 6,� %. Antall årsverk er i løpet av året økt med 2,5 til �09,2. Sykefravæ-
ret var på �.467 dager som utgjør 5,5 % mot 7,7 % i 2004, herav utgjorde fravær 
over �6 dager 4,3 %. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige 
arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Bedriften har eget arbeidsmiljøutvalg 
som regelmessig har avholdt møter. Arbeidsmiljøutvalget er en aktiv pådriver 
for å sikre at arbeidsmiljøet er best mulig.
 
Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling 
mellom kvinner og menn. Selskapet rekrutterer fra miljøer hvor antall kvin-

ner og menn er jevnt representert. Av selskapets ��5 ansatte er 53 kvinner og 
62 menn. Det er tre kvinner i selskapets toppledelse. Gjennomsnittlig årslønn 
for kvinner er kr. 388.000 og for menn kr. 508.000 inkl. ledere. Av styrets 
seks faste representanter er to kvinner. Det arbeides aktivt med å rekruttere  
kvinner inn i styret og ledelsen. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de 
ulike stillinger, og er uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som 
jobber deltid høyere blant kvinner.

Selskapet forurenser ikke mer enn det som er vanlig for denne type virksom-
het. Stoff som kan forurense det indre og ytre miljø blir behandlet i samsvar 
med gjeldende forskrifter.

UTSIKTeR      

Inngangen til 2006 er preget av økt konkurranse i Oslo og Akershus. For å møte 
denne konkurransen, samt sikre en best mulig annonsedistribusjon, er det blant 
annet etablert en ukeavis, ”Ikke Stikka” som hver torsdag leveres til samtlige 
husstander i Asker og Bærum. Hovedmålgruppen for den nye avisen er yngre 
mennesker, men den skal samtidig være inkluderende og derfor også nå eldre 
målgruppper. Samtidig har Budstikka utviklet fire nye sider med nærstoff. Dette 
for å imøtekomme lesernes behov for lokale nyheter og samtidig sikre at det 
ikke er plass til andre aktører mellom Budstikka og abonnentene.

På kort sikt vil produktutviklingen gi merkostnader, på lang sikt bidrar den til 
å utvikle Budstikka.Media  i Asker og Bærum, samt hindre at andre aktører får 
et forsterket fotfeste i distriktet.

Avis, nett og lokalfjernsyn har vært gjennom store forandringsprosesser de 
siste årene. I 2006 skal Budstikka.Media søke å øke oppslutningen i publikums-
markedet ved aktivt å kryssmarkedsføre kanalene. Samtidig vil Budstikka.Me-
dia være den eneste aktør i lokalmarkedet som kan tilby annonsepakker som 
inneholder tv, nett og avisdistribusjon. 

Selskapets hovedmål for 2006 er et mediehus som samhandler i tre kanaler 
mot markedene og internt. 

Tom Røhne
Styreformann

Per Bjørnsen
Styremedlem  

Karl Gunnar Opdal
Styremedlem

Kaci Kullmann Five
Styremedlem

Arne Knoph
Styremedlem

Gro Lindberg     
Styremedlem

Andreas Gjølme
Ansv.red./adm.dir.

Billingstad, �5 februar 2006

I STYRET FOR 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASA
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Hovedtall (1000 kr): 
For morselskapet  -  driftsinntekter kr. 168 908  -  driftsresultat kr. 26 036 -   Finansresultat kr. 15 108 - utbytte kr. 2,50 pr. aksje-disponibelt pr 12.04 kr. 25 750  - Likviditet  (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) kr. 30 694 - Verdipapirer (bokført verdi) kr. 69114
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2004 2005 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2005 2004

36 046 37 3�4 Resultat før skattekostnad 4� �44 37 �83

-6 7�9 -4 772 Periodens betalte skatt -4 734 -6 7�9

6 044 5 754 Ordinære avskrivninger 4 340 4 572

�03 -� Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -� �03

0 0 Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 3 744 � 800

-532 -607 Effekt av pensjonskostnad -607 -532

-67 -6�4 Endring i kundefordringer -� 792 563

947 2 087 Endring i leverandørgjeld 2 �07 963

-3 357 � 385 Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 5�� -3 728

-�7 795 -�� �90 Gevinst/tap på salg av aksjer og andre verdipapirer -�� �90 -�7 795

-32 � 679 Resultatandel i felles kontrollert virksomhet 0 46

�4 638 3� 035 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 35 522 �6 456

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

599 342 Innbetalinger ved salg av varige driftmidler 342 599

-22 800 -6 67� Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -6 293 -2� 998

273 0 Innbetalinger på langsiktige lånefordringer 0 273

0 -� 974 Utbetalinger på langsiktige lånefordringer -� 8�7 0

-� 800 -4 250 Utbetalinger ved investering i felles kontrollert virksomhet -4 250 -� 800

76 8�� 40 940 Innbetalinger ved salg av aksjer og andre verdipapirer 40 940 76 8��

-55 446 -33 467 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andre verdipapirer -33 467 -55 446

-2 363 -5 080 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4 545 -� 56�

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-33 475 -25 750 Utbetalinger av utbytte -25 750 -33 475

0 0 Utbetalinger av konsernbidrag -5 200 -2 500

-33 475 -25 750 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -30 950 -35 975

-2� 200 205 Netto endring i likvider 27 -2� 080

32 893 �� 693 Beholdning av likvider 0�.0� �0 923 32 003

�� 693 �� 898 Beholdning av likvider 3�.�2 �0 950 �0 923

      

Kontantstrømoppstilling  
    

KONSERNET MORSELSKAPET

��Noter

 note 1     Regnskapsprinsipper     

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven �998  

og god regnskapsskikk.      

      

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Asker og Bærums Budstikke ASA 

og datterselskapet TV.Budstikka AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om 

konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mel-

lom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet 

etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskaps-

prinsipper som morselskapet. Merverdi ved kjøp av aksjer i TV.Budstikka AS 

er relatert til konsesjonen, og merverdien avskrives over konsesjonsperioden   

(7 år) med virkning fra 2002. Merverdien er henført til posten goodwill i kon-

sernets balanse. 

De felles kontrollerte virksomhetene Oslo og Akershus Samkjørin-

gen AS og Avis Holding AS er vurdert etter egenkapitalmetoden i 

konsernregnskapet. Konsernets andel av resultatet er basert på re-

sultatene etter skatt i de selskapene hvor man har investert.   

I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter. Merverdier ved 

kjøp av aksjer i Avis Holding AS er knyttet til utgiverrettighetene og avskrives 

over 20 år.

   

datterselskap (dS)  / felleskontrollert virksomhet (FKV)

Datterselskapet (DS) og de felles kontrollerte virksomhetene (FKV) vurderes 

etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til an-

skaffelseskost  for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.  

Konsernbidrag til datterselskap, med fradrag for skatt, er ført som økt kostpris 

for aksjene.       

    

Salgsinntekter 

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.      

   

Klassifisering og vurdering av balanseposter 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre 

eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales 

innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld 

er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 

gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter 

en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved 

verdifall som ikke forventes å være forbigående.    

                     

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter 

fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 

individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 

kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  

        

    

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (verdipapirer vurdert som omløpsmidler) vurderes til 

laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. 

Plasseringene vurderes etter porteføljeprinsippet. Mottatt utbytte og andre 

utdelinger inntektsføres som finansinntekt.    

   

       

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom 

de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr �5.000. Di-

rekte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, 

Alle beløp i hele tusen

www.budstikka.no 30

ny design og nytt innhold

24. november 2005 markerte en milepæl for mediehuset Budstikka. Nettutgaven 

Budstikka.no ble relansert med nytt design og nytt innhold. Det gir grunnlag 

for vekst på nett.

Den nye nettutgaven er resultatet av en langt mer bevisst satsing på internett 

enn det som har vært tilfelle tidligere. 

Nye Budstikka.no skal være en kanal der innbyggerne i Asker og Bærum løpende 

blir oppdatert på viktige hendelser i våre to kommuner, ikke basere seg ren 

utlegging av artikler fra avisutgaven. På denne måten skal Budstikka.no bygges 

opp til å være en selvstendig kanal, som gjør at mediehuset holder innbyggerne 

løpende oppdatert på nyhetsbildet gjennom døgnet i tre kanaler.

Leserne inviteres i mye sterkere grad til å engasjere seg på den nye nettutgaven. 

Først og fremst gjennom kommentarer til artikler og diskusjoner, men også 

gjennom avstemninger. Mer enn 2000 stemmer ble avgitt på Budstikka.no, da 

Årets navn skulle kåres i desember.

service og nytte

Den nye nettutgaven utnytter i mye større grad fortrinnene til internett, og 

Budstikka.no har lagt stor vekt på service- og nyttefunksjoner. Det mest særegne 

er utviklingen av en egen søkbar eiendomsbase for alle eiendomsoverdragelser 

i Asker og Bærum fra 2002 og frem til i dag. 

Andre servicefunksjoner er mulighet daglig oppdaterte føremeldinger i marka, 

lokale guider til utvalgte steder, kjøp av kinobilletter med mer.

Det legges opp til kontinuerlig utvikling av flere slike tjenester i 2006.

trafikkvekst

Budstikka.no opplevde gjennom 2005 vekst i trafikken. Da de første offisielle 

trafikktallene kom i mai, hadde Budstikka.no �33.000 sidevisninger i uken. Ved 

lansering av nye Budstikka.no hadde tallet stabilisert seg mellom �70.000 og 

�80.000. Etter lanseringen opplevde Budstikka.no et betydelig hopp til 2�0.000 

sidevisninger i uken, fordelt på 29.000 unike brukere.  Dette tilsvarer en vekst 

siden mai på nesten 58 prosent i antall sidevisninger og 32 prosent i unike 

brukere. Målsetningen er at det også i 2006 skal være betydelig vekst.
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Ikke Stikka
ikke stikka – den nye ukeavisen

For å møte en stadig sterkere konkurranse, vedtok Budstikka mot slutten 

av 2005 å etablere en ny avis – Ikke Stikka.

26. januar 2006 var den nye avisen på gaten. Ikke Stikka er en avis som 

hver uke skal distribueres gratis til samtlige husstander i Asker og Bærum.

Med slagordet ’For deg som føler deg ung. Og for deg som faktisk er det.’ 

henvender Ikke Stikka seg til en yngre målgruppe enn Budstikka. Målgrup-

pen er primært lesere mellom 20 og 40 år. Under vignetten ’Treseksti’ 

presenteres stoff – av og for ungdom. Artiklene i denne seksjonen lages av 

elevene ved Nesbru videregående skole.

Redaksjonen består av fire redaksjonelle medarbeidere, 

 samt ansvarlig redaktør.

3�
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avis - tv - nett

Budskap i tre kanaler

Budstikka.Media har ambisjoner om å nå ut til alle i Asker og Bærum. 
Vi må være som distriktet; mangfoldig. Vi er ikke lenger et avishus, 
men et mediehus. Vi levere informasjon og reklame i ulik form. 
Basert på publikums ønsker og behov. Det betyr at vi må ta i bruk 
nye distribusjonskanaler. Derfor inneholder Budstikka.Media i dag 
Budstikka.no, Budstikka og TV.Budstikka.

I løpet av et døgn pulserer nyhetene hele tiden.  
Gjennom våre kanaler gir Budstikka. Media til  
enhver tid oppdaterte nyheter. 

«Hele døgnet, hele året»

Kl. 10.00
nyheten blir lagt ut på www.budstikka.no. 

I det nyheten blir gjort kjent publiseres den 
på www.budstikka.no. Saken presenteres 
som en første versjon, og oppdateres  
kontinuerlig gjennom nyhetsdøgnet.

28 avis - tv - nett     

Kl. 18.00 
TV.Budstikka viser begivenhetene  

gjennom TV mediet. I TV kanalen får  
publikum andre vinklinger og får møte  

mennesker i begivenhetenes gang  
på en annen måte.

Kl. 14.00 
Papiravisen følger opp nyheten 

med en videre oppdatering  
av utviklingen i saken.  

Avisen går ofte bak sakene og 
gir leserne dypere innsikt og 

forståelse for nyhetene.
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26 Marked og administrasjon

Andreas Gjølme 
ansv.red./adm.dir. 

(i midten foran)

Hilde Furdal Wold
administrasjonssjef

(fra venstre)

Svein Rødskog 
markedssjef opplag

Knut Johansen
markedssjef annonser

Anders Dybvad
IT - sjef

Ola Kaupang 
økonomidirektør
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Ansv. redaktør/adm direktør

Andreas Gjølme

 

Redaktør

Tor Christian Bakken

Nyhetsredaktør

Torill Skuseth

Deskredaktør

Pål Rud-Knudsen

Politisk redaktør

Erik Vigander

Utviklingsredaktør

Dag Otter Johansen

Kanalsjef TV.Budstikka

Therese Manus Hønningstad



diverse ANNONser

Sandvika storsenter, gammel del.  

Telefon:  67 21 57 70  www.bertoni.no

og vårens
nyheter hos  
Bertoni

Poesi og lidenskap er nøkkelordene for den nye vår kolleksjonen til Bertoni, med et  
målrettet fokus på farger og friskhet.

Dette kan være fordi vi konstant er låst i teknologi og vi er redde for å miste for virke-
lige drømmer, miste vår følelser og evnen til å ha en langvarig innholdsrik samtale. Når vi 
går videre inn i den digitale eksistens, føler vi behovet for å gjenoppta vårt kjærlighets-
forhold for tekstiler og overflater. Vi ønsker å føle og ta på produktet. Denne seson-
gens produkter er lettere i vekt, utseende og følelse. Elegante suitings i kommersielle 
realiteter i lys grått, ulike blåfarger og beige gjør om små, men essensielle, detaljer fra 
ordinært til eksepsjonelt. Viktigheten av single blazeren er tilbake og preger miks & match 
stilen som utgjør din garderobe. En sterk sesong for alle mønstre, fra blomstrete til 
små tradisjonelle mønstre. Rutene er lyse og fargerike, alltid med en touch av hvitt for 
friskhet og glans. Ocher. blomsterrød og ulike blåtoner som blir brukt og blandet inn i 
mønstrene gir kolleksjonen en sammenhengende fortelling. Utfordre deg selv, miks de 
ulike mønstre inn til din egen personlige stil og; “ Say it loud and proud”.

NATTÅPENT

SPRING COLLECTION | 2014

®

25% 

på alle  
ordinære  
varer

design
for flere
Vestfjordgaten 4, Sandvika

Vitra

HAY

Fritz Hansen

Erik Jørgensen

Montana

Muuto

Gubi

Northern Lighting

Flos

Made by Hand

Design by Us

Mandal Veveri

Hoptimist

LEVERANDØRER:

Velkommen inn for  
å se vår spennende  
utstilling av designvarer;  
møbler, lamper og 
småvarer!

Du finner oss vis a vis Sandvika Storsenter (gml. B-young).   Kom innom for en hyggelig handel!

                      

Besøk oss  i 4 etg. Nye del. vis a vis Elixia.  Gavekort kan også kjøpes på våre nettsider 
eliteklinikken.no hvor du også f inner  
fullstendig behandlingstilbud og mer info.. Tlf: 67 55 05 55 / post@eliteklinikken.no

Den perfekte julegave til en du er glad i...
eller en som har alt!

Telefon: 67 55 05 55 · post@eliteklinikken.no · www.eliteklinikken.no · facebook.com/eliteklinikken

Vi lover å ta godt vare på den heldige

hvert 5  

gavekort 
gratis

ElitE KliniKKEn Er Et KompEtansEsEntEr  
innEn profEsjonEll hudplEiE og mEdisinsK  
sKjønnhEtsbEhandling.

MassasjeDermaroller Restylane/Rynkefjerning

SANDVIKA STORSENTER,  
TLF. 67 54 96 00

Sent ute  
til 17.mai?

kl 16.00-17.00      
1/2 pris på utvalgte  
pendresser 

kl 20.00-21.00     
festdrakter kun 499,- 

kl 22.00-23.00     
to fulle stativer med  
sommertøy til 1/2 pris

20% 
på alle pendresser  
fra Doctor junior.

Butikken er full  
av lekkert festtøy  
for enhver smak  
uansett vær :-) 

DKNY · ACNE · FILIPPA K · CATHRINE HAMMEL · DESIGNERS REMIX · BRUUNS BAZAAR   

MADE IN HEAVEN ·  3.1. PHILLIP LIM · CooEE · HEARTMADE BY JULIE FAGERHoLT  

 WooLRICH · SEE BY CLoHé · SYSTER P · ACNE · BAUM UND PFERDGARTEN

Sandvika Storsenter, ny del,  
Telefon: 67 56 49 00

 -20% på al
le skjerf 

 hele torsdag 

30% 
på alt av sko og skinnjakker

Nattåpent 27. 2

Telefon: 67 54 18 68 • Fax: 67 54 18 79 • Sandvika Storsenter

Mariusgenseren
- til voksne og barn.
   Kjøp den ferdig  
            eller strikk den selv.

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - fredag  12 - 22.30
lørdag  15 - 22.30
søndag  15 - 20

Vertshusveien 10, Bærums Verk. 
Tlf. 67 80 02 00 - fax: 67 80 02 01. www.vaertshusetbaerum.no

Velkommen til norges eldste spisested 
på historisk grunn i Bærum
Værtshuset med sin eget atmosfære

Vi tilbyr unike og skreddersydde selskaps
løsninger etter behov. Kontakt oss gjerne for 
møter, konferanser, bryllup, selskaper, catering, 
mat- og vinkurs eller andre arrangementer.

Sommer lunsj på Værtshuset.
- grill på din egen stein..

www.defemhjorner.no
www.facebook.com/de5hjorner

Våren er  
  kommert!

TIMETILBUD  

kl. 19-20 og 20-21.

-30% 

på vårens Rils 



divErSE trykkfiLEr

fau brosjyre,  
konfirmasjonsinvitasjon m.m.

20. september 2014 Konfirmasjon
Invitasjon  
  til min 

Lea

Jeg inviterer til konfirmasjon
lørdag den 15. september

Den skal feires hjemme
i Dalveien kl. 17.00

Konfirmasjonsgudstjeneste  
i Østenstad kirke
Søndag den 16. september kl. 12.30

s.u. innen 1. september

Håper dere vil feire dagen  
med meg.

K
on

fi
rm

as
jo

nLea
Invitasjon

15.09.2012

K
on

fi
rm

as
jo

n

“Ta aktiv del i arbeidet for  
å skape et godt skolemiljø”

1. trinn 
Bli kjent med  skolens rutiner og regler.

2. trinn = utegruppen.  
Ansvar for utemiljøet rundt skolen. Det arrangeres 
dugnad for alle foresatte på tinnet. Det er opp 
til utegruppen å velge hvilke oppgaver som skal 
gjennomføres.

3. trinn = trivselsgruppen.  
Formålet med gruppen er å arrangere trivselstiltak 
for hele skolen, utenom ordinær skoletid. Dette har 
eksempelvis vært julegrantenning med fakkeltog.

4. trinn = trafikkgruppen.  
Fremme trafikksikkerhet for elevene. Eksempler 
på oppgaver denne gruppen har jobbet med er 
reflekstelling, kontakt med kommunen ifm oppmåling 
av gangfelt og skilting, tiltak i forhold til feilparkering 
rundt skolens område, generell trafikksikkerhet på 
skolens område. 

5. trinn  
har ansvar for 17. mai arrangementet på Arnestad 
skole. Dette er et velorganisert arrangement med lang 
tradisjon. Overskuddet disponeres av FAU og midlene er 
øremerket utemiljøet rundt Arnestad skole.

6. trinn  
Arrangerer avslutningsfest for 7. trinn med foreldre. 
Festen er en høytidelig avslutning, og 6. trinns foreldre 
bidrar til at den blir vellykket med festkaker og pent 
pyntede bord. 6. trinn sin oppgave er rigging og rydding 
av stoler og bord, dekking, pynting, servering samt 
kakebaking, mens 7. trinn selv tar seg av småretter og 
konfransier oppgaven. Skolen ordner med program og  
invitasjoner.

7. trinn  
har ingen oppgaver for FAU.

På vegne av FAU har klassetrinnene oppgaver  
for å fremme skolemiljøet på Arnestad. 

Disse oppgavene er delt inn som følger:

Felles for alle gruppene er at det på første  
foreldremøte på høsten skal velges to  
representanter fra hver klasse som skal ivareta 
ansvaret for gruppen. Det forventes at alle  
foreldrene bidrar i gjennomføring av oppgavene. 
Utfyllende informasjon om de forskjellige  
gruppenes oppgaver finnes på It’s learning.

I 2010/2011 har FAU bidratt med midler til 

• Støtte til skolekorpset, prosjekt  

 “Korps i skolen”
• Støtte til VUL- fotball, innkjøp av mål  

 og oppgradering av gressbane

• Støtte til elevrådet for innkjøp ev  

 sommer- og vinterleker til klassene

• Støtte til skolens bibliotek for ekstra   

 innkjøp av bøker
• Vedlikehold og oppgradering av  

 uteområdet rundt skolen

• Eksterne foredragsholdere på  

 foreldremøter på skolen

• Premier til konkurranser i.f.m.  

 reflekstelling og 17. mai tog.

I FAU’s regi søkes det også om støtte fra 

forskjellige fond, og i 2010/2011 har dette 

resultert i en ny, flott hinderløype på skolens 

område. 

FAU har egne sider på It’s learning 

hvor du kan lese mer.  

Her ligger også en oversikt over hvem  

som sitter i FAU.

“Bidra til et godt  
samarbeid mellom  

hjem og skole”

FAU har to inntektskilder,  

17. mai arrangement og FAU kontingent.

Vi håper at allestøtter FAU ved å betale 

kontingenten på kr 200 pr familie, som går 

uavkortet til tiltak på Arnestad skole og 

til elevenes beste. Overskudd fra 17. mai 

arrangementet brukes primært til uteområdet 

rundt skolen, og kommer alle i nærområdet til 

gode. 
 
     

Hva er FAU?

FAU er satt sammen av representanter fra alle 

trinnene på skolen, og vi mener at foreldre og 

foresatte er skolens viktigste medspillere. 

 

Vi i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ønsker alle nye og 

gamle elever og deres foresatte velkommen til et nytt 

skoleår på Arnestad skole.

FAU ved Arnestad skal:
•  Fremme fellesinteresse til foreldre/foresatte

•  Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktiv 

 del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

•  Bidra til et godt samarbeid mellom hjem  

 og skole
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene

• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet


