
FULL OVERSIKT 
– HALV PRIS!

GeorG Jensen

salatbolle  
oG bestikk

Verdi 1899,-

norrøna  
Falketind 35l. 

Global 
kokkekniV

Verdi 899,-

Verdi 1299,-

Premier

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

*Gjelder kvartalsabonnement på både papiravis, eAvis og kombinasjon av disse

Nå gir vi deg halv pris på valgfritt  
kvartalsabonnement: 
 

Totalabonnement
6 dager avis + eAvis

393,- (ordinær pris kr. 785,-)

Kombinasjonsabonnement
2 dager papiravis (fre og lør)  
+ 6 dager eAvis

275,- (ordinær pris kr. 550,-)

Digitalabonnement
6 dager eAvis

245,- (ordinær pris kr. 490,-)

Alle nye abonnenter blir med i trekningen av tre fine premier. 
Trekningen foretas tirsdag 1. april. Vinnerne blir kontaktet.

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.
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

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.

Tilbudet gjelder dere som ikke abonnerer 
eller har abonnert de siste to måneder. 
Tilbudet er gyldig ut mars 2014.

http://minside.budstikka.no/pakker?ssoAction=getAuthId
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