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– Action i Hole

3

– Enormt press

Hole Venstre har nominert en ung listetopp til kommunevalget til høsten. Unge Venstres kandidat Anders
Lorentsen Hurum (21, bildet) blir partiets ordførerkandidat. Torbjørn Røberg, som til høsten har hatt en
valgperiode i kommunestyret, er 2. kandidat. Lorentsen
Hurum er også ungdomskandidat for Buskerud Venstre.
Han har en ingeniørutdanning fra Universitetet i Agder
og har interesse for innovasjon. Han ser fram til å lage litt
action i Hole framover og synes det er litt morsomt at en
av forfedrene, Hans Hurum, var ordfører i Hole kommune fra 1896 til 1898. 1. kandidaten forventer dog ikke
at noen av velgerne husker noe av dette... LESERFOTO

Mia Edvardsen Moen fra Ringerike er valgt til nestleder i
Buskerud Sosialistisk Ungdom. Hun mener at mangelen
av et bredt kollektivtilbud rammer spesielt dem som bor
i distriktene. Edvardsen Moen tar også opp psykisk
helse blant unge: – Aldri har ungdom vært flinkere eller
snillere enn vi er nå, men vi har heller aldri vært sykere.
Vi utsettes for enormt press. Når alt skal være perfekt,
er det vanskelig å føle seg bra. Når anoreksi er den tredje
vanligste dødsårsaken blant unge jenter, og flere unge
gutter dør av selvmord enn i trafikken, er det på tide å
gjøre noe, mener hun og tror at lokalvalget til høsten
kan gi en forandring til det bedre for unge.

– Rørvik camping kan leve
med bane- og veiplanene
Marianne Rørvik har tro på
at Rørvik camping kan
bestå selv med ny vei og
bane i området.
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– Det ser ikke ut som om det
får så mye å si for oss. Vi har
fått beskjed fra veivesenet om
at vi i hvert fall kan drive fem
somre til, og at det kan være
mulig å drive campingplassen
også videre framover, sier
Rørvik som driver campingplassen sammen med mannen sin.
Rørvik presiserer at det ikke
er riktig at ny E16 vil gå tvers
over campingplassen, slik videoen Statens vegvesen og
Jernbaneverket hadde laget
kunne tyde på.
– Den vil gå i mer sørvestlig
retning, mot Elstangen, men
det er ingen som vet nøyaktig
hvor den vil gå. Vi er ved godt
mot, sier Rørvik som mener

FORTSETTER: Rørvik camping skal bestå understreker innehaver
Marianne Rørvik.
det absolutt er behov for en ny
vei.
Nils Brandt, prosjektleder i
Statens vegvesen, bekrefter at
bruforbindelsen over Kroksund blir trukket mer i sørvestlig retning mot Elstangen.
– Veien skal dimensjoneres
for fartsgrense 110 kilometer i
timen, ikke 100 kilometer i timen. Dermed må brua ha en

mer rett kurve. Nøyaktig hvor
den skal plasseres må vi komme tilbake til, sier han.
Det som er lagt fram som
forslag, er en korridor.
Hole kommune melder at
dette betyr at bebyggelsen på
begge sider av fjorden blir skånet og er fornøyd med at kommunen har fått gjennomslag
på dette punktet.

Gaveutdeling

dsplass
!

... snakke med
gårdeiere for å
sikre meg lokaler i Hønefoss sentrum
GRO-HELENE SKALSTAD,
gründer

funn, er blant hjelperne som
har gitt oss uvurderlig oppbacking.
Og hjelpere var det mange av
på starte og drive-dag. Altinn,
den nasjonale informasjonskilden for nystartere, ble grundig
presentert.

Økonomi
kommersialiseringsfase.
Henriksen la ikke skjul på at
veien har vært kronglete, fra
fast jobb til å starte for seg selv,
men forsikret at Energikanalen
snart har beveget seg gjennom
labyrinten.
– Etablerersenteret, Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Næringsstiftelse, Rådet for
Ringeriksregionen og Skatte-

Sparebank 1 Ringerike Hadeland Næringsstiftelse presenterte sine tilbud. Det gjorde
også Innovasjon Norge og andre representanter for den
økonomiske siden av nyetableringer. Den lokale gründer-bedriften Futuria Design & Media
ga nyetablererne tips om markedsføring, blant annet via sosiale medier.

Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen
Jevnaker Lunner Nittedal og Sparebankstiftelsen Gran
vil hvert år dele ut gaver til lag og foreninger som driver
med allmennyttig arbeid i lokalsamfunnet.
De årlige gavene vil bli utdelt i et samarbeid mellom
SpareBank 1 Ringerike Hadeland og stiftelsene.
Lag og foreninger i Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner,
Nittedal og Gran, som ønsker å komme i betrakning ved
den årlige gaveutdelingen, kan sende søknad

innen 10. februar 2015
Søknaden sendes via stiftelsenes hjemmesider, eller på
eget skjema som er lagt ut i bankens kontorer.
Egne kunder prioriteres.
Det oppfordres til å fortelle om planlagte prosjekter.

Søknadsskjema:
www.sparebankstiftelsenringerike.no
www.sparebankstiftelsenjln.no
www.sparebankstiftelsengran.no

