
BOMILJØ RINGERIKE AS
Oslovn. 23, 3511 Hønefoss, tlf. 32 12 72 15 www.jernia.no

Hverdager 8-18
Lørdag 9-15

Gjøco Herregård
Maximal

10 ltr. 12 års garanti

kr 889,- BEST I TEST

Drywy ood
10 ltr.

16 års garanti

kr 1699,-

Butinox
Futura

10 ltr.

kr 998,-

Butinox
Oljedekkbeis

10 ltr.

kr 549,-
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Foto: L. R. Batosz

Nå skal tyskere lokkes til å prøve fiskelykken i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Geir Sivertzen, populært kalt Dr. 
Hook, er hyret inn som fiskeekspert, og sammen med Mattias Wend skal han lage fristende reklamefilm. side 2-3

Lager  skrytefilm
om  gjeddefiske

Aktive unger på skolefritids-
sommer har fine dager!
side 24-25

●● kultur

Herlig sommer
Helge Stiksrud mener kildesor-
tering på rådhuset må bli bedre.
side 4

●● Nyheter

– Sortere bedre
I fjor tok Ho le væ rin gen knapt 
noen po eng, i år er de su ve re ne.
side 28–29

●● Sport

Suverene Hole
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nyheter
tips oss
e-post: tips@ringblad.no
tipstelefon: 474 40 000
Sentralbord: 32 17 95 00

Øyvind Lien 
Nyhetsleder i dag 
32 17 95 30 

På ringblad.no i dag
I formiddag åpner Coop 
Prix på Hallingby. Butikken, 
som tidligere var Coop 
Marked, har vært stengt i 
tre dager som følge av 
oppgraderingen. Nå lover 
butikksjef Ole Morten 
Olsen billigere varer og noe 
større utvalg. Vi dekker 
åpningen, følg med!

 foto: Marit orø

Innovasjon Norge vil 
ha flere turister til 
innlandet, og satser 
stort i vår region, 
med «Prosjekt fiske-
lykke». 

turisme
CamiLLa SvanØe
camilla.svanoe@ringblad.no

Sammen med et av Euro-
pas største fiskemagasi-
ner, lager de nå en DVD 

film som skal deles ut som ved-
legg til alle som kjøper eller 
abonnerer på magasinet Blin-
ker. 

Dette er en del av satsingen 
på innenlandsfiske via destina-
sjonsselskapet Gjøvikregio-
nen, Hadeland Ringerike reise-
liv. 

Mathias Wendt og Bartosz 
Bowitz jobber i magasinet, og 
har filmet fisket i Krøderen og 

Mjøsa, og nå er turen kommet 
til Steinsfjorden og Tyrifjor-
den. Tanken er å lokke turiste-
ne hit, i stedet for at alle skal 
reise på havfiske.

– Det vi skal forsøke å få fram 
er at dette er nærmiljø. De kan 
sette seg på Kielfergen, ta bå-
ten over, kjøre en time, så er de 
her. Og her er det tilbud for 
hele familien, ikke bare fiske-
glade far. Vi vil gjerne høre fra 
alle som eier hytter i området, 
som kunne tenke seg å leie ut 
denne for en kortere eller len-

gre periode. Man kan regne 
med å tjene 6–10.000 i uken på 
utleie, og sesongen er fra mai 
til oktober, oppfordrer Mette 
Stenersen, som er markedsko-
ordinator. 

Dersom du vil leie ut hytte, 
må den ligge ved vannet, og 
det må følge med en båt. 

ikke g jerrige tyskere
Med seg som prosjektleder og 
lokal fiskeguide har de Geir Si-
vertzen. Han har jobbet med 
utvikling og salg av fiskeutstyr 

i en årrekke, og har flere mes-
terskap i fisking under beltet. 

Noen ville påstå at trioen, 
som lever av å reise rundt og 
fiske verden rundt, har drøm-
mejobben.

– Jeg får ofte spørsmål fra 
pene damer om de kan få bli 
med meg i kofferten. Jeg gikk 
til innkjøp av en ganske stor 
koffert, men da uteble tilbude-
ne, smiler han. 

– Men er det ikke slik at tys-
ke turister ikke bruker noen 
penger? 

Dr Hook er på saken: 

Skal lokke tyskere på fisketur
– Nei, det er en myte, forsi-

krer Stenersen oss om. 
– De har med seg litt pålegg 

og kanskje noen øl, men de 
bruker jo penger på overnat-
ting, drivstoff, de handler og 
bruker i snitt 1.010 kroner per 
døgn per person. 

DVD-film
DVD-filmen som skal produse-
res skal ikke bare deles ut i fis-
kemagasiner, den skal legges ut 
på Youtube og brukes på hjem-
mesidene til visitnorway.no. 

– Gjedda i Steinsfjorden 
kommer til å bli berømt i Euro-
pa, forsikrer Geir Sivertzen. 

De har ikke fått napp forelø-
pig i dag, men det er ikke man-

ge dagene siden gjeddefestiva-
len, og dette kan være en med-
virkende årsak. 

– Vi skal ta en tur bortover 
leia her, til noe vi kaller «Pike 
Valley» (gjeddedalen journ.
anm.) der er det nok fisk. 

– Det er eksotisk for tyskere å 
fiske gjedde, forklarer Matthi-
as.

– Og det er et stort marked. 
Det bor 80 millioner i Tysk-
land, og av disse er det mellom 
1 og 2 millioner fiskere.

Hvis du har en 
hytte med båt, 
kan du tjene 

10.000 kroner i uka på 
å leie den ut                            
Geir siVertzen
Fiskeguru

!

fiskeGleDe: Prosjekt Fiskelykke er et initiativ som produsere flere korte og lengre filmer som skal promotere distriktet som destinasjon. matthias Wend filmer Bartosz Bowitz og 
Geir sivertzen på fisketur. Det filmes både over og under vann, samt fra luften med drone. 

lokker GjeDDe: Det går i sluk og forsterket sene når det fiskes 
etter gjedde. 

prosjektleDere: Geir sivertzen og mette stenersen har tro på å 
selge Krøderen, rands, steins og tyrifjorden som fiskedestinasjon. 
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Annes Hage solgt
Hansens Røkeri AS i Drammen har kjøpt Annes Hage i 
Prestlia ved Øvre Vang på Jevnaker. Ole-Ivar Bakken og 
Anne Hasselknippe er eiere og gründere bak jevnaker-
selskapet, som produserer og selger produkter av 
Ishavsrøye. Hansens Røkeri overtar firmanavnet og hele 
deres produktporteføljen. – Disse vil styrke vårt allerede 
brede produktutvalg. Ishavsrøye Vesterålen er en av 
Norges unike matskatter og vi ser fram til å kunne tilby 
våre kunder flere produkter i det øvre kvalitetssjiktet 
innen sjømat, sier daglig leder Morten Sire i en presse-
melding. Ole-Ivar Bakken følger med inn i Hansens 
Røkeri for å overføre håndverk og oppskrifter. 

Tømmestasjon her
Jevnaker kommune setter opp tømmestasjon for 
bobiler i Musmyrveien 35 på Bergermoen. – Vann- og 
avløpsetaten jobber på spreng, melder kommunen på 
sine Facebook-sider.  Målet er at det skal stå klart 
allerede til helgen, og det vil bli skiltet fra E16. – Her blir 
det en selvbetjent servicestasjon, der bobiler kan 
tømme tanken og fylle opp med Norges beste drikke-
vann! Skryter kommunen. I 2013 ble Jevnaker kommu-
nes kåret til landets beste drikkevann av organisasjonen 
Kommunalteknikk. I fjor måtte de riktignok se seg slått. 
 foto: jeVnaker koMMune

Nå er det forbudt å sykle i 
tunnelen ved Arnemanns-
veien.

Knut andreaS ramSrud
kar@ringblad.no

For få dager siden kom det 
nye forbudsskilt ved fotgjen-
ger- og sykkelundergangen 
under Arnemannsveien.  
Kommer du på sykkel, må du 
gå av og trille gjennom dette 
området.

– Dette er egentlig innenfor 
gjerdet som markerer bygge-
plassen. Skal man ferdes der, 
må man vanligvis ha på 
hjelm. Derfor må vi ha tunne-
len der, sier Haakon Tronrud.

– Vi kom tidlig med forslag 

om å separere syklende vekk 
fra gangtunnelen, sier han.

Nå er det gjort skiltvedtak, 
og forbudsskilter er på plass. 
Dermed er det rett og slett 
ulovlig å sykle i tunnelen.

– Nå har andre enn oss mu-
lighet til å slå ned på sykling 
der, sier Tronrud. Det betyr at 
for eksempel politiet kan gi 
gebyr til syklende på stedet.

– Men det er selvsagt tillatt 
å trille sykkelen gjennom, 
forsikrer Tronrud.

Han viser til at de som ikke 
ønsker å gå av sykkelen kan 
bruke gangbrua til Tippen-
området. Dit kan man komme 
både fra Hønefoss skole og fra 
Nordre park.

nå kan du få bot 
for å sykle her

forBuD: sykler du gjennom gangtunnelen ved Brutorget og 
Arnemannsveien, risikerer du å bli bøtelagt.

Fossveien skal etter planen 
være åpnes igjen i august.
Fossveien har vært stengt si-
den januar, i forbindelse med 
byggearbeidene på Brutorget. 
I august kan det igjen bli mu-
lig å bruke veien.

– Det ble et omfattende ar-
beid med fjernvarme og 
hovedvannledningen i områ-
det, sier Haakon Tronrud.

– Alle kummer og over-
vannsledninger måtte skiftes 
ut, sier Tronrud.

– Det førte til at vi måtte be-
stille en del grove rørdeler, 

som det har tatt tid å få levert.
– Nå har vi begynt å forskal-

le rampen ved inngangen til 
Ringeriks-Kraft. Det håper vi 
å være ferdige med før som-
merferien, opplyser han.

– Vi regner med at veien 
kan åpnes igjen i august, sier 
Tronrud.

Han opplyser også at den 
siste sprengningen på an-
leggsområdet nå er gjort.

– Siste salve ble avfyrt i for-
rige uke, sier Haakon Tron-
rud.

Åpner i august


