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Må fjerne skilt

Plankonsulent Hilde Bendz (bildet) og Hole kommune
krever at Rudstunet boligsameie i Steinsåsen snarest
fjerner et skilt som er satt opp. Kommunen har registrert
at «Ingen gjennomgang»-skilt har ført til stor misnøye i
boligområdet. Et offentlig friområde er selvfølgelig
tilgjengelig for alle, understreker Bendz. Ragnar
Enerhaugen i Rudstunet boligsameie har opplevd økt
trafikk gjennom tunet etter hvert som det er bygd ut i
området. Boligsameiet har driftet, brøytet og strødd
arealet i alle år siden 1994. Sameiet har likevel tatt ned
skiltene, samtidig som det ber kommunen begynne å
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brøyte hos dem...

nyheter ● 11

Positiv til Eggemoen

Politikerne i Jevnaker er positive til områdeplanen for
Eggemoen industriområde og flyplass. Planen skal legge
til rette for å trekke enda flere bedrifter til området.
Politikerne er glade for at dette kan gi flere arbeidsplasser og et bredere næringsliv. Planen sendes nå ut på
høring og det er Ringerike kommune som står for det
siden området ligger akkurat innenfor Ringerikes
grenser. Jevnaker-politikerne ber om at det sees på om
man kan få til en gangveiforbindelse fra Eggemoen til
Jevnaker gjennom Bergermoen. De ber også Ringerike
kommune om kan få til andre alternativer til oppvarming
for eksempel gjennom samarbeid med HRA.

Drahjelp for nyetablerte

– 3 av 10 er der om fem år
– Mange lykkes i å skape sin
egen virksomhet. Drahjelp i
startfasen kan være avgjørende.
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D

et sier Svein Eystein Lindberg i Ringerike Etablerersenter.
Tirsdag er det muligheter for råd og
vink til deg som vurderer å starte for deg selv,
eller så vidt er i gang med egen virksomhet.

200 på ett år
– Jeg har over 200 etablerere innom i løpet av
ett år. Etter å ha vurdert mulighetene, velger
fire av ti å
... det nytter skrinlegge plaå ta initiativ nene. Men av
dem som veltil egen
ger å starte for
seg selv, er tre
virksomhet
av ti fortsatt i
SVein eYSTein LinDBerG,
ringerike etablerersenter
virksomhet,
fem år etter
starten. Jeg synes dette er
brukbare tall, som viser at det nytter å ta initiativ til egen virksomhet, og at det kan være
avgjørende med drahjelp i startfasen, sier
Lindberg.
Tirsdag arrangerer Ringerike Etablerersenter og Brønnøysundregistrene «Starte og drive bedrift-dagen» i Ringerike Kultursenter.
Både lokale og sentrale aktører stiller sin
kunnskap til disposisjon for nystartede.
Ordfører Kjell B. Hansen åpner dagen, og
Trond Henriksen i Energikanalen AS forteller
om sine erfaringer med å starte for seg selv.
Svein Eystein Lindberg redegjør for den lokale gründerhjelpen, og det gis en orientering
om Altinn Starte og drive, den nasjonale informasjonskilden for nystartede.

!

råd og vink
Ellers blir det informasjon om blant annet
næringsstøtte, selskapsform, Innovasjon
Norge, banktjenester, skatt og avgifter, regnskap, arbeidsmiljø, patent, varemerke og design.
Markedsføring av bedriften, blant annet
gjennom sosiale medier, står også på programmet.
– Jeg håper på rundt 50 deltakere. Kanskje
kan dette opplegget bli en årlig foreteelse,
sier Svein Eystein Lindberg.

StArte OG DrIVe: Svein Eystein Lindberg i Ringerike Etablerersenter arrangerer «Starte og drive bedrift-dagen», i
samarbeid med Brønnøysundregistrene.

