
Tidligere stortings-
representant og forfat-
ter, Bente Bakke, lanser-
te i går en ny bok om to
besteforeldres klima-
reise i Norge.
SON: Bakke har alltid vært en-
gasjert i klimaspørsmål, men
først etter at hun ble bestemor,
har bekymringene om klimaen-
dringene og fremtiden vært en
av kampfanene til 70-åringen fra
Son. Hun er medlem av for-
eningen «Besteforeldrenes kli-
maaksjon», som består av flere
tidligere statsråder og stortings-
representanter.

– Vi er en gjeng besteforeldre
som er bekymret for hva slags
klima og miljø barnebarna våre
skal arve, sier hun.

Engasjementet har resultert i
en bok skrevet i samarbeid med
tidligere partisekretær for SV,
Svein Skotheim. Bakke mener
hovedproblemet ligger i bruken
av fossile energiressurser og
kull, og at myndighetene ikke
tar trusselen på alvor.

– Vi er i ferd med å ødelegge
livsmiljøet til våre barnebarn så
sterkt at det er uetisk. Derfor
ønsket vi å se på mulighetene
rundt det å få redusert utslip-
pene, sier forfatteren.

På rundreise i Norge
Sammen med Skotheim reiste
hun rundt i landets kommuner
for å finne ut om det var noen
som hadde satt i gang tiltak for
miljøet.

– To kommuner, Trondheim og
Arendal, er de eneste som virke-
lig har tatt skritt for å gjennom-
føre planene sine, forteller Bente
Bakke.

I Trondheim har kommunen
flyttet 100 kommunale arbeids-
plasser til sentrum, hvor det ikke
er parkeringsmuligheter, slik at

alle må reise kollektivt til og fra
jobb.

Arendal kommune innfører
bilfritt sentrum, og organiserer
avfall med full gjenvinning. I til-
legg har kommunen en kliman-
øytral administrasjon, med Nor-
ges eneste miljøambassadør.
Kommunen har gjennomført en
rekke tiltak for et bedre klima.

Alternativene finnes
I følge Bakke er det oppfunnet
en kraftmaskin, som klarer å ut-
nytte all varme til å lage elektri-
sitet. Fornybar energi har til nå
vært såpass kostbart at den lett
har blitt utkonkurrert av de lave
olje- og gassprisene. Bakke me-
ner norske myndigheter gjør

skade på norsk økonomi ved
ikke å satse mer på kilder til for-
nybar energi.

– Vi må stenge ned olje- og
gassfelt og slutte å utvikle nye av
hensyn til de kommende genera-
sjoner. Vi har flinke ingeniører
som kan vri bruken i fornybar
sektoren, sier Bakke.

Spesielt bekymret er hun i for-
hold til at Høyre har program-
festet oljeboring i Lofoten og
Vesterålen som er verdens stør-
ste oppvekstområde for torsk og
sild.

En skitten bransje
Forfatteren fortviler over Sta-
toils prosjekter i utlandet og
hevder oljeselskapet er med på

noen av de mest skitne prosjek-
tene i verden.

– Oljesandprosjektet i Canada
er grusomt. Konsekvensene av
denne typen virksomhet har
skadet store områder med urbe-
folkning. Det har vært en ek-
splosjon i tilfeller av hjernesvul-
ster og kreft, og fisken som kom-
mer fra elver i dette området, er
deformerte, sier den tidligere
stortingsrepresentanten.

Bakke mener forurensningen
etter utvinning av oljesand gir
større utslipp enn i Nordsjøen,
og at forurensningen ødelegger
selve grunnen.

– Det er forbrytelser mot men-
neskeheten samtidig som det er
miljøkriminalitet etter min me-
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Kultur

Bestemor med 
massivt engasjem

Familie-
samling
VESTBY: Fredag 18. januar blir
det familiesamling for småbarns-
familier på Vestby menighets-
hus. Det blir servert en enkel
middag, og det vil være et eget
opplegg for barna mens de voks-
ne kan kose seg med kaffe. Det
blir også hobbyaktiviteter for
barna.

På Galleri
Soon 2013
SON: Det er en rekke kunstnere
som kommer til Marianne Helle
(bildet over) og Galleri Soon i
løpet av 2013. Det foreløpige
programmet ser slik ut:

12–27. januar stiller Gunn Vot-
testad ut maleri, grafikk og seri-
grafi.
9–24. februar skal den lokale
kunstneren Ivar Samuelsen stille
ut tegninger. 
16–31. mars stiller Anja Solvik
ut grafikk. Solvik, er kjent for å
bruke fuglen som symbol i flere
av sine arbeider.  
13–28. april blir det mulig å se
keramikk av Dag Bratbergseng-
en.  
11–26. mai stiller Nina Kristian-
sen ut  smykker, mens Sølvi
Hurlen stiller ut arbeider av ke-
ramikk og Rita Sørby viser frem
diverse skulpturer. 
8–23. juni kan publikum beskue
malerier og grafikk av kunstne-
ren Therese Nortvedt. 
13–28. juli blir det sommerut-
stilling med blant annet Eva
Galligani og skulpturelle kera-
miske krukker. 
17–31. august vil Annethe Øs-
tensen stille ut diverse malerier,
påfulgt av Kristin Vestgård som
stiller ut sine malerier fra 8. til
22. september. 

I november starter juleutstilling-
en for 2013. Bjørg Thorhallsdot-
tir blir et av de kunstneriske inn-
slagene. 

Ferdig med
utgravinger 
HVITSTEN: Fredag 11. januar,
ble det arkeologiske arbeidet på
Nedre Ramme avsluttet. I to må-
neder har arkeologer gravd frem
rester etter Munchs liv i Hvit-
sten. Det er gjort et 1000-talls
funn på stedet, og nå begynner
arbeidet med å dokumentere,
fotografere  og katalogisere fun-
nene. Det siste funnet som ble
gjort på eiendommen, var farge-
rester i gult, oransje og rødt. I
følge ledelsen på Ramme har
funnene vært en solskinnshisto-
rie som de ser frem til å dele med
publikum i tiden som kommer.  

BENTE BAKKES BOK.



Det var brede smil og
god stemning blant re-
presentantene for
Quality Resort & Spa
Son under helgens rei-
selivsmesse på Telenor
Arena.
FORNEBU: Salg- og markeds-
sjef Kristin Utakleiv og salgssjef
Beate Ugin fra Spa hotellet i
Son, hadde benket seg sammen
med de andre Quality Spa-ho-
tellene i Strømstad, Norefjell og
Holmsbu under Reiselivsmessen
på Telenor Arena.

– Kundene setter veldig pris på
at vi står samlet, og det fungerte
veldig fint under Reiselivsmes-
sen i fjor også, sier Utakleiv.

Setter Son på kartet
De to representantene synes
både det er hyggelig og viktig å
kunne drive merkevarebygging
blant folk på Østlandet og håper
å få spredd budskapet om at det
fint er mulig med kortreiste spa-
opplevelser.

– Det er mange som ikke vet at
vi finnes, derfor er vi her for å in-
formere og møte mennesker
som ønsker å se på muligheten
til å besøke oss i Son. Vi deler ut
magasinet vårt, og der står det
også om arrangementer og opp-
levelser i Son, fortsetter Uta-
kleiv.

Ta en tur innom
På standen får de besøkende
prøve massasje og får tips om
makeup og spabehandlinger.

– Jeg sier dropp Paris, og kom
til Son! Folk er opptatte av tid,
og mange orker ikke reise i flere
timer for å få en spaopplevelse.
De vil kose seg, og da er vi her
for å fortelle dem at de ikke
trenger å reise så langt. Vi vil
gjerne ha flere av de lokale til
Son, men de trenger å bli på-
minnet om at vi er der, sier Bea-
te Ugin.

– Og man trenger jo heller ikke
å bo på hotellet for å kunne hyg-
ge seg i spaavdelingen eller med
et godt måltid. Det er helt vanlig
og bare ta turen innom for å
slappe litt av i noen timer, tilføy-
er Kristin Utakleiv.

Herlige Follo
Litt lengre bort, i virvaret av ut-
stillingsboder, står Knut Aandal
og vifter med en brosjyre. Aan-
dal er daglig leder i Visit Follo og
har tatt sikte på å kunne friste de
1,7 millioner menneskene som
bor innen 90-minutters kjøring
fra Oslo.

– Vi vil gjerne vise hva Follo-
regionen har å by på og gjøre
folk oppmerksomme på det de
ikke kjenner til fra før. Mange
lurer på hva som skjer i Follo til
sommeren, og om det blir Sha-
kespeare-festival på Ramme el-
ler opera på Oscarsborg, sier
Aandal.

Han har mye å anbefale og rå-
der gjerne barnefamilier til å ta
en tur til Landbruksmuseet i Ås,
der ungene kan hoppe i høyet.

– Det er dessverre stengt på
grunn av ombygging akkurat nå,

men de åpner igjen senere, av-
slutter daglig leder i Visit Follo.

AV: GRY JEANETTE DYBDAL

gry@vestbyavis.no
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HAR DU tips om et kulturarrangement eller noe annet spennende
innenfor det lokale kulturlivet vi burde dekke? Ta kontakt med oss
på 64 98 38 80 eller send en e-post til post@vestbyavis.no.

Tlf 63 00 13 88 Deliveien 10, 1540Vestby
post@dnm-transport www.dnm-transport.no
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ment

Promoterte kortreist velvære

KNUT AANDAL i Visit Follo og Steinar Tømta fra Hurdal Skisenter,
var i strålende humør under Reiselivsmessa 2013.

KRISTIN UTAKLEIV og Beate Ugin syntes Reiselivsmessen var en fin anledning til å promotere spa-hotellet i Son.

Reiselivsmessen 2013:
• Messen deles inn i temaområdene :
Destinasjon Norge, Cruise, SPA Ferie og Store Verden.
• Både norske og utenlandske aktører deltar på Reiselivsmessen.
• Antall besøkende under messen 2013 ble 45.145 personer.
• Reiselivsmessen er en arena hvor bransjen og publikum knyttes
sammen. I underkant av 600 utstillere deltok på messen i år.

ning, sier Bakke.
Den miljøengasjerte bestemo-

ren er klar i sin tale når hun sier
at Norge har mulighet til å bli et
miljøfyrtårn, og at det kun er
snakk om å gripe fatt i mulighe-
tene som ligger der.

– Det er viktig å tenke langsik-
tig, og politikerne vil kun bli i
stand til å gjøre noe hvis det blir
et krav fra velgerne, avslutter be-
stemor Bakke.

AV GRY JEANETTE DYBDAL

gry@vestbyavis.no

BENTE BAKKE er bekymret
som bestemor og har skrevet
bok om to besteforeldre på kli-
mareise i Norge.
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