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Trygdegården skal barnet hete

Med fylkesmann Petter Koren
I spissen sammen med det meste
av det Kirnini bar av rådmenn
i»g etntsjefer tok ordferer Willy
foreiner 1 går 1 mot kommunens
Mate nybygg og gu uttrykk for
■ln glede «iver at Hærum kom-
mune hadde kininet hjelpe I et
knipetak. Det var trygdokasse-
nyKJC"t som ble iuuviet og ord-
føreren kunne opplyse at man
hadde vært litt 1 tvil om hva byg-
get skulle hete. Kfter konferanse
med bmkerne av bygget er man
blitt enlge om å kalle huset Tryg-
degården, som fra nå av M det
offisielle navnet.

Ordføreren minnet om at Bæ-
rum kommune er enesteaksjonær

1 Trygdegården og han håpet at
resultatet av noneringen i Sand-
vika vise at osrsA vår tids
mennesker ei l stand til å skape
et trivelig miljø, noe han regnet
med ville bli resultatet når det
hele er ferdig med gågater, be-
plantninger Of intime plasser og
torv midt i det pulseremle livet i
S.indvika

Samtidig gjorde ordføreren det
klart at man på kommunale hold
Ikke hadde glemt det gamle Sand-
\ika. lian kunne opplyse al man
nå holder pa å finne ut hva som
er bevarlngsverdig av det vi har
igjen og at man håper å kunne
hygge opp et minne om landsby-
Idyllen I det gamle Sandvika rt

eller annet »te<l rundt den gamle
I i»kk- lim

På vegne av hovedentreprene-
ren, Ragnar K\ ensen A I takket
direktør Jon Eveneen for det gode
samarbeidet med Bærum kom-
mune, som var wlik en byggherre
skulle være. Han kom inn på en
del av de vanskeligheter man
gjerne moter I byggebransjen 1
dagens samfunn og holdt Bærum
kommune frem som en menater-
byggherre fra det øyeblikk Sta-
ten trakk seg ut av byggepro-
sjektet, da alle planet var klare,
og Bærum kommune lett og ele-
gant trådte inn MM byggherre,
til bygget nå er tenlig

TrygdegArden er ni så å sl fer-
dig, det gjenstår bare litt finpus-
sing her og der. Leieboerne har
tatt bygget i besid<'else og purke
ringsplassene i underotasjone ei

så smått begynt A bh belagt Veel
siden av Bærum Trygdekontoi
har Bærum Sparebank, postkon-
toret ug Forbrukerrådet tan pteat
i nybygget, som har ko.stet noe
omkrinu .Vi millioner

Trygdekontoret i niod««rne og romslige lokaler i Trygdegårdenefter e n årrekke und*>r kummerlige forhold.

Savnet askermann
kommet til rette

DM Ts .11 gMRtt m.iiuieii MM
siden ttMdaf middag hai vætt
-iiv n»t ti.i .1 sykehus i Askei
kom torsdag motgen til Mtti H M
MM »i i i ved egen hjelp tilbake til
■ykehuMf oppfrMi politiet, .som
er glad over M man kunne avslut-
te leteaksjonen som I u Mt! i^.itig

Asker betaler
Holsfjordvann-
prosjektering

Kontrakt med konsulent for
proajektering li ••> fei
legg fra HolatfJorden, har vætt
behandlet l Asker formannskap
Dette godkjente konsulentutknstet
med Oslo, Bærum og Asker på den
ene side og Hydroronsulent på den
annen side

Prosjekteringsarbeidet er rbrul
•att å ta 10 måneder og vil på-
gå dela I 1974 og dela I 197..
Formannskapet vedtok derfor at
Askers andei av utgiftene deles i
to, kr 100 000 1 Ar og kr 9« 000
neate år

20 leiligheter står
tomme på Høvik Verk
Jon Gjønnes interpellerer i kommune-
styret

< hristiaiila (ilasmagaslns he-
drirtholiger pa Høvik Verk Mir
tatt opp I Rærum kommunestyre
lA. ma| gjennom en Interpellasjon
fra Jon Gjønnes (A), som spor
om administrasjonen er kjent
med den uslkkerheten som rar
blant leieboerne I disse bedrifts-
iHiligene nar det gjelder deres
Iremtidige boligsituasjon. Han vil
ognå \ite hvn kommunen kan
tjøre for leieboerne og spør om
lullke tiltak som kan komme på
tale fra kommunens side.

KaKgnmnen for GjMMM inter-
pellasjon er at en rekke leihghe
ter et sted mellom || og 20
har stått tomme 1 lengere tid.
QjMMM peker på ,lt dette e[ me-
gei uheldig all den stund «let ei
boiigmimgel i Bærum og fordi
den spesielle situasjonen mi Hø
vik Veik hai hidi.idd ;,: f\ oke
denne boligmangelen

Jon GjM&M i" kei og.sa på at
det er miljømessig uheldig at lei-
Hghetene står tomme fordi det
lett toi et mi inntrykk av (VptM*
nlng innenfoi et holigmilie

7000,-TIL
«RIGMCR»-DR!FT

Titrene med M/S «Rigmor» fra
Sandvika til øyene utenfor Asker-
landet hsr vært meget vellykket.
Asker formannskap ensker derfor
& støtte opp om dett* og forheyet
titt bidrag med kr. 2000,— slik
at det bevilgea kr. 7 000,— til
Brønnøya Vel for at båten fort-
satt skal anløpe Brønnøya. Ellers
har Rigmor» turer til Borøya,
Langåra og Hoyerholmen.

Stadig vekst i
Asker og Bærum

iil tross for nullvekstfilosofl
og andre kommunalpolitiske slag-
ord I våre to bygder MM fol-
ketallet Jevnt og sikkert Ira må-
ned til måned. I det første kvar-
talet av 1974 økte folkemengden
I Bænim med 23!) og i Asker med
248 ailk at det samlede innbyx-

i gertallet nå er henholdsvis Ml 120
i Bærum og 34 022 I Asker. Tal-
lene er ikke helt nøyaktige, men
er oppgitt av de lokale forsymngs-
nevndene til bruk for fylkets bo-
llgstatistikk.

Gamle briller strømmer inn
Måndag st.irtet laous Club

Sandvika opp sin hrilleuksjnn
blaut hehoerne I Sandvika og
nærmoste omegn. Innsamlings
kassene i ile Alte velvillige forret-
ulngene begynner å f>lles, ng
gamle briller \i\ igjen komme til
(lede ug nytle s(»ni om-
skrevet blir lirillene tideresendt
til l.lons brillebnnk i Sentral
Afrika, og i Malawi står fag
folk klare til s mile og klasslfi-

sere brillene \ la hrillehanken
kommer så riktige briller til de
Innbyggere i Malawi som Ikke seiv
har økonomisk anledning Hl A
anskaffe seg briller.

TII nå ser det ut til at Sand-
k i ,>eboerne hat sluttet fodt

opp om brillelnnsamllngen, noe
som reaulteter I at gatn
übrukte sand\ ikl-briller vil kun-

•••• livet lettere for en '«'kke
synasvekkede afrlkanere. Man

håper selvsagt på at det fremde
lee er folk i Sandvik i
aom ennå ikke IkW somlet «eg til
å finne ftem de gimle brillene
som Ikke lenger blir ben\"
fristen tol ». bit kvitt OMN hnlle-
IM får ut lørdag eftenmdd.ig

Inntil d.i k.tti man levere briller
inn til følgen-

Kl M v
engen Anders

• .>kui Lomm Ojvttum
og i S;md\ ik itorrttflUlffMl Chr

btrg, IM -idsen.
Helgenidhallen Øg I:

Lions Club Sandvika brtlleinn-
MmUlf tii Malawi i Sentral-
\frika et I god gjenge. konsta-

KmH UkMMMi Helgerud-
nallaa, men- Kaått Larsen fra

ad >K fnrmktéaf bidro
brfltar som

igjen km komme | | glede og

Trafikksikkerheten kan tape
Då utsettelsen av Vakåsveien
Nytt reguleringsforslag er la gt ut til ettersyn
Det er bl.a. spørsmålet om det
skal bli undergang eller tra-
fikklys i krysset Vakåsveien/
Kirkeveien som er usikkerhets-
momentet for dem som nå er
i gang med byggingen av mo-
torveianlegget ved Holmen. I
den planen som opprinnelig
ble stadfestet av kommunesty-
ret var det planlagt under-
gang, mens kommunestyret, tnnoro 'mr nriH bnrt im ria****

i

og foreslått trafikklys. Dette

siste forslaget ble behandlet
i Asker bygningsråd onsdag,
og det ble da gjort vedtak
om at forslag om Vakåsveiens
innføring på Kirkeveien, al-
ternativ 4, som altså betyr tra-
fikklys, legges ut til offentlig
eftersyn. Imidlertid er det fare
for at Asker nå både kan
tape statlige veimidler og
penger til trafikksikkerhetstil-
tqjk""fif-t haster mod A fl »*n av-

Sjøreis» 1 dette spørsmålet Re-
guleringsvesenet underst reker
dptte overfor bygningsrådet, og
tnkni.sk rirtmann ga tidhgere 1
uken Asker formannskap denne
■MMM opplysning Dotte hia på
bakgrunn av at entreprenøren
har sagt ;it han ikke kan føi«
ses bundet av prisen for anleg-
get til lenger enn 1 Juni. X* er
imidlertid denne fristen forlenget

!Storkamp på Bekkestua-banen:

Bærum får Asker på besøk
Det er duket lnr et spennende

lokaloppgjer pa Mekkestualianeii
! i kveld, hvor llærum *>|iortskluhh

' får \sker på liesøk Asker be-
g> uner å fa lang <fjerdedi\ isjons-

; ert.inn.; mens Rærum Spk. som
; kjent er nyopprvkket. Kfter hva

MM hittil er prestert efter ai *e-
riefotballen begynte | rulle, skul-
le det ligge an til seier for As-
kers unge tg lovende mannskap.
Laget har oppnådd to seiere —I—o over Manglerud Star I serle-
åpningen samt I—l over Strøm-

men I første kvalifiserende runde
i NM.

Bærum åpnet uheldig l serien
med o—2-tap for Vikersund, og
laget ble også slått ut av cupen

Sigurd Berge gjen
valgf som formanr
Bærum Velforbund

Bærum Velforbund ster nei ttl
innmeldelse 1 Norgea Velforbund
Det vlktigste argument for å stå
utenfor er paragrafen om «å ar-
beide for å få vedtatt rutiner 1
Staten, fylker og kommuner allk
at planleggingaspørsmå! blir fo-

Fortsettes side 2 (4)Fortsette» side 2 f3)

Rirrstrtfv Mrhr 2 f|J

Fortsetcc*. side 2 (2)

Sloi* iniit -l»iiii»o
Yrkesskolen* festsal

Sandvika, Iredaq 10. mal kl. 19

SE HER!
8 halve griser — 8 sekker kolonialvarer —

4 spekeskinker — 4 fenalår —
Spekepølser

Eksfraspill KR. 1200.—

J Godt utvolg i H

Havehelier og kantstein
lager: Honsveien 134

hhsku® mm i
Kirkeveien 138- 1370 Asker

Tlf.7813 56 -78 1458 R

Hvorfor ikke la
barnetrygder! vokse
på barnas bankbok?

Snakk med:
KKREDITICASSENbarnetrygdservice
Bæmm:SarKJvika-Lysaker-Østerås-Fornebu


