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Ruster opp ved det tidligere ungdomshuset i Hamar

Lager Sea Side 2.0
– Nå skal folk få flere
grunner til å stoppe
opp ved Sea Side
igjen, sier Gunnar
Moen.
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H

an, Isaac Hegna Manning og en rekke andre
ungdommer har denne
uken jobbet med å pynte opp
og lage elementer på Åttemetersplanet ved nedlagte Sea
Side.
– Vi håper å lage et sted ved
Mjøsa som skaper en god stemning for Hamars beboere, sier
Moen.
Det er den kreative organisasjonen Bureau Detours som i
samarbeid med Hamars ungdom har kommet fram til en
rekke trivselsskapende ele-

PYNTER OPP: Isaac Hegna Manning (i bakgrunnen) og Gunnar Moen i ferd med å pynte opp Sea SideFoto: Jo E. Brenden
området. 
menter og som nå er i ferd med
å oppføres på uteområdet.
– Det blir blant annet en scene, sitteelementer, gress, en
bru og noen plantekasser. Dette er i utgangspunktet et flott
område, men man har kanskje
ikke hatt noen grunn til å stoppe opp her og spise maten sin.
Nå håper vi på å lage et naturlig

!
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stoppested, sier Moen.
Organisasjonen Bureau Detours er opptatt av å lage sosiale møteplasser på offentlige
steder, og er levende opptatt av
kunst, design, arkitektur og
byplanlegging. De har hovedkontor i Danmark, er representert i flere europeiske land og
med kontor i Norge.

De fikk
stipend
Hele 303 personer har i år
søkt Sparebanken Hedmarks Talentstipend innen
individuelle idretter, kunst
og kultur. 40 unge idrettstalenter mottar til sammen én
million kroner i stipend.
25.000 kroner hver. Våre lokale mottakere er:
Marion Rønning Huber
(23), skiskyting, Tynset IF.
Håkon Kveset (22), friidrett, Orion.
Nikoline Rui (20), taekwondo, Hamar Taekwondo
Klubb.
Sigurd Nymoen Søberg
(20), skihopp, Furnes skiløperforening/Lillehammer hopp elite.
Sparebanken Hedmarks
Talentstipend er todelt. En
del går til kunst og kultur, en
annen til idrett.
– Vi er overveldet over interessen for stipendet. Det
er flott å se hvor mange engasjerte og ambisiøse talenter vi har innen ulike idrettsgrener, sier Kari Gisnås i
Sparebanken Hedmark.
Idrettsdelen av talentstipendet til banken ble etablert i fjor.
– Vi ønsker å bidra til stolthet rundt enkeltprestasjoner, utvikle gode forbilder
og gi positive assosiasjoner
til regionen.

