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Framtida til
Ringsaker

D

e sier tja, men har allerede bestemt seg
for nei. Politikerne i Ringsaker har
akseptere å delta i samtalene som
Stange-ordfører Nils A. Røhne (Ap) har
invitert til, for å sondere rundt muligheten for å
gjøre Hedmarken til en storkommune. Men åtte av
ti politiske partier har allerede programfestet at de
vil at Ringsaker skal forbli en egen kommune som i
dag. Ved å gi et slikt løfte til velgerne har politikerne allerede
sementert debatten.

STRANDSONEN: FULL FART OG HYGGE LANGS HAMARS

Drømmen e

Når partiene

■ ■Vi synes et slikt
allerede har
standpunkt er
uttrykk for at man
bestemt seg, blir
tenker med hjertet,
debatten om
og ikke med hjerkommunegrenser
nen. Kommunereformen krever at det lett bare spill for
ikke bare vektlegges
hvorvidt kommunen galleriet.
er i stand til å gi sine
innbyggere de lovpålagte tjenestene på samme
nivå som alle andre steder i Norge. Det skal også
gjøres en vurdering av hva regionen vil være best
tjent med i et framtidsperspektiv, for å skape vekst
og utvikling. Når partiene allerede har bestemt seg,
blir dette lett bare spill for galleriet.
■ ■Særlig reagerer vi på at rådmann Jørn Strand så
tydelig går mot en debatt om Ringsakers kommunegrenser. Når både fylker og kommuner skal vurdere hensiktsmessigheten ved dagens struktur, er
det upassende at kommunens administrative
ledelse forsøker å sette foten ned.
■ ■Høyre og Miljøpartiet de Grønne er hederlige
unntak som ikke har programfestet at Ringsaker
skal bestå som i dag. Skal det bli en reell vurdering
av storkommunen, trengs det flere som går til forhandlingsbordet med et åpent sinn.

I FARTA: Et helt nytt område er satt i stand for ungdom nede på den gamle Seaside-tomta i Hamar. Her flyr Adrian Maurud

I barnehagen
■ ■På oppfordring fra en småbarnsmor har ordførerkandidatene Einar Busterud (BBL), Knut Fangberget (H) og Morten Aspeli (Ap) tilbrakt en dag i
barnehagen. Det forteller noe om vårt lokaldemokrati at politikerne villig bruker en dag for å erfare
virkeligheten for unger og ansatte før vedtak gjøres. Slik reduserer de tre også avstanden mellom
velger og politiker.

HAMAR ARBEIDERBLAD arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Bruk av Hamar Arbeiderblads stoff og annonser er ikke tillatt med
mindre dette er hjemlet i lov eller særskilt avtalt.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG er et klageorgan oppnevnt av
Norsk presseforbund. Adresse: Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 20 40 50 55

I helga åpnet ungdommens Nye Seaside. Nå er Hamars
strandsone fylt med
aktivitetstilbud –
hele vegen fra Tjuvholmen til Domkirkeodden.
■ ■HAMAR
Remi Laakso
959 78 179 / rla@h-a.no

Det er lett å glemme, men det er
ikke mange årene siden mjøsstranda utenfor Hamar var ei fylling. Hamar Arbeiderblads arkiv
er proppet av bilder av markante

personer som fortvilet pekte på
denne fyllinga. I helga var det
vanskelig å tenke seg tilbake. Hele
strandpromenaden var fylt av bilde mennesker i gang med en eller
annen morsom aktivitet. Fra kafé
og konsert på Tjuvholmen, via
trening i det gamle politihuset, videre til ungdommens «Nye Seaside», en ny wakeboardbane, til
småbåthavna Brygga med en feststemt Skibladner som kom sigende inn, til Koigen med volleyballturnering, skateboardtriksing,
stupekonkurranse – og videre utover i et mer rolig strandmiljø –
mot Domkirkeodden. Over alt
koste hamarsinger seg i den fine
sommerdagen.
«NYE SEASIDE»
Midt på dagen lørdag åpnet Nye

Dette er et
røft lavbudsjettpro
sjekt, som er tenkt
midlertidig mens vi
venter på den nye
jernbanetraseen.
AUDUN JENSEN, LEDER FOR
PROSJEKT UNGDOM FOR HAMAR
Seaside, et dugnadsprosjekt jobbet fram av Prosjekt Ungdom for
Hamar, et samarbeidsprosjekt
mellom Hamar kommune og
ungdommen i byen. For noen få
tusenlapper er tomta med det
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PERLERAD FRA TJUVHOLMEN TIL DOMKIRKEODDEN

er blitt virkelighet
MORO: Sindre Neby (16) fra Hamar koste seg sammen med mange andre i
stupekonkurransen på det nye stupetårnet. 
FOTO: REMI LAAKSO

(17) gjennom lufta i BMX-banen som er et av tilbudet til «Prosjekt Ungdom for Hamar». 
gamle NAF-huset blitt til et ypperlig aktivitetssted; med gratis
bredbånd, bordtennisrom, BMXsykling, grafikkverksted, kunstutstilling, snekkerverksted, hengekøyer, dart og brettspill – men
mest av alt et samlingspunkt – i
enkle men flotte omgivelser. Ute
står fortsatt peisen etter Seaside,
som kan brukes til grilling – og
det er satt ut bord og stoler.
LAVBUDSJETT
– Det er brukt 300.000 kronersom er gitt av kommunen. Dette
er et røft lavbudsjettprosjekt, som
er tenkt midlertidig mens vi venter på den nye jernbanetraseen,
sier Audun Jensen, leder for Prosjekt ungdom for Hamar.
– Vi har laget noen møbler, vi
har hentet noen gamle møbler –

og ungdommen har jobbet på
dugnad. Dette er ikke en ny ungdomsklubb, men et byutviklingsprosjekt for å vise nye muligheter
i strandsonen. Det kommer ikke
til å være åpent daglig, men vi
kommer til å presentere forskjellige arrangementer jevnlig.
I den ene enden av NAF-huset
har Neglespretten Barfotklubb
etablert seg, med et wakeboardanlegg, en kabelbane – hvor alle
kan få prøve seg på brett. I helga
var billettene sponset av Prosjekt
Ungdom for Hamar. Banen er
åpen hele sommeren.
Kanskje mest elegant av alt er
den flotte terrassen ut mot havna
i Hamar; med hengekøyer, med
solstoler, sakkosekker, parasoller
– og til og med noen kasser med
bøker.

FOTO: REMI LAAKSO

FAKTA

STYRES: Rune Johansen styrer kabelbanen fra sin plass på land. På vannet
ser vi Sivert Kveine Lillehagen (10). 
FOTO: REMI LAAKSO

Ungdom for Hamar
■■Prosjekt Ungdom for Hamar
er et tiltak der ungdom mellom 13 og 19 år tilbys medvirkning og aktiviteter på fritida
knyttet til sentrale offentlige
byrom i Hamar. Aktivitetstilbudet skal være inkluderende
og gratis for dem som deltar,
og prosjektet skal bidra til
positiv byutvikling og skape
nye, sosiale møteplasser for
ungdom. Prosjektet involverer
Ungdomsrådet spesielt, men
de ønsker å få med seg flere
engasjerte ungdom.

MORO: Magdalina Trajkovic (14) testet det nye wakeboard-anlegget ved
Seaside i Hamar. 
FOTO: REMI LAAKSO

