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Lørdag ble kampanjen Rød knapp-
aksjonen avholdt i Hamar sentrum. 
Hamar sanitetsforening står bak 
aksjonen og vil ha et større fokus 
på problemet. 

– Dette er en årlig begivenhet i 
Hamar og vi gir oss ikke før volden 
mot kvinner er stoppet. Det er en 
upolitisk sammenslutning fra flere 

organisasjoner. Vi satser på å dele ut 
2.000 knapper, sier Henning Øland. 

Den røde knappen som er sym-
bolet for den nasjonale kampanjen. 
De som bærer den røde knappen vi-
ser sympati med kampanjens null-
toleranse for vold mot kvinner. 

– Vi må vise nulltoleranse for vold 
mot kvinner og det må settes fokus 
på dette problemet. Det er viktig å 

skape en debatt om dette også i Ha-
mar, forteller Øland. 

– Det er viktig at vi markerer 
problematikken for det er et stort 
og alvorlig samfunnsproblem som 
vi må ta avstand fra. Det er en klar 
hovedvekt av kvinner som er hos 
oss på krisesenteret, sier Carina 
Morland, leder for Hamar interkom-
munale krisesenter.

■■ HAMAR

– Stopp volden mot kvinner!

AKSJON: Carina Morland og Henning Øland vil stoppe vold mot kvinner. 

Etter at det tradi-
sjonsrike bygget Sea 
Side ble revet har 
området ved brygga 
sett forlatt ut. Men nå 
våkner den opp fra 
dvalen som en 
levende møteplass. 

■■ HAMAR
Henrik Hornnæss
482 61 247 / hhor@h-a.no 

Nå skal igjen området rundt gam-
le Sea Side fylles opp av aktivitet 
igjen. Det er i hvert fall planen til 
Hamar kommune. For å få til det 
har de leid inn Bureau Detours – 
et firma med hovedbase i Dan-
mark som jobber for å skape so-
siale og levende møteplasser. 

Uteområdet skal rustes opp og 
lørdag startet arbeidet med dan-
ske og norske arbeidere, samt 
ungdom som deltok i arbeidet. 

– Vi er hyret inn for å aktivi-
sere plassen etter Sea Side. Vi tar 
utgangspunkt i peisen som hel-
digvis står igjen med rekreasjoner 
rundt. Det blir et strandområde, 
grøntareal og platting som skal 
bidra til at dette blir et levende or-
ganisk landskap, sier Matti Lucie 
Arentz i Bureau Detours. 

SAVNET EN PLASS FOR UNGE
Vidar Haugstad fra Hamar ung-
domsråd er glad for at det skjer 
noe ved gamle Sea Side. 

– Dette ser veldig lovende og 
kan bli en ordentlig møteplass. Vi 
har savnet et sted for ungdom i 
Hamar, sier han.

Det er nettopp det de nå skal få. 
Målet med prosjektet er å skape 
en møteplass for alle grupper. 

– Målet er å skape liv på denne 
plassen. Det skal bli et hyggelig 
sted å være. Det skal være et al-
ternativ til Koigen og en plass for 
både unge og eldre. Det vi bygger 
nå spiller på miljø og det er noe 
som kan videreutvikles. Det er en 
fantastisk lokasjon og en uslepen 
diamant i Hamar. Med en ny form 
tror jeg det vil bli en attraktiv 
plass og et sted der folk vil trives, 
forteller Arentz. 

LEVENDE: Uteområdet skal bli en levende og attraktiv plass for all. Slik vil 
det bli seende ut om en ukes tid.  SKISSE: BUREAU DETOURS

AKTIVITET: Endelig blir det liv på brygga ved Sea Side igjen. Fredag åpner et nytt uteareal som skal bidra til økt aktivitet. Fra venstre: Isaac Manning, Matti 
Lucie Arentz og Benny Henningsen fra Bureau Detours, samt Vidar Haugstad, Ingeborg Myrvang og Sander Hustad fra Hamar ungdomsråd.
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AKTIVITET: RUSTER OPP OMRÅDET RUNDT GAMLE SEA SIDE

Nå skal det bli liv
ved Sea Side igjen

AKTIVITET I BYGGET
Konseptet til firmaet går ut på å ta 
noe fra bunnen av og bygge det 
sammen med lokalbefolkningen. 

– Det er viktig for oss at lokal-
befolkning blir med i arbeidet slik 
at de føler en større tilhørighet til 
området. Derfor har vi invitert 
ungdom til å hjelpe oss. Hamar-
singene er også hjertelig velkom-
ne til å komme for å hjelpe til eller 
slå av en prat. Vi vil inkludere ha-
marsingene i prosjektet for å ska-
pe noe spesielt sammen ved bruk 
av enkle midler. Dette er ikke noe 
millionprosjekt for å si det sånn. 
Kostnadsrammen på det vi gjør 
her er på 295.000 kroner, sier 
Arentz. 

Firmaet har også vært rådgi-
vende på å aktivisere huset på 
området. 

– Vi tenker at i stedet for å rive 
bygget så er det mange organisa-

sjoner som trenger et sted å være 
og kan bruke det. Ungdom for 
Hamar, BMX-miljøet og Wake-

board holder til på brygga her og 
det kan komme noen til. Gratis befaring/tilbud: 815 00 570 • kjellsmarkiser.no
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