ASKER

Onsdag 18. november 2009

enda
nærmere
lokal@budstikka.no

11

På avveie. Flere sykler står for
tiden hensatt (bildet) sør i Hagaløkkveien.
Noen ligger også i Askerelva. Det kan virke
som om flere syklister med et noe «lett»
eierforhold til tohjulingen de har benyttet,
har valgt å legge den fra seg der stigningene
opp gangveien mot Borgen begynner...

Asylpolitikk. Torsdag 19. november kl. 19.00 inviterer Asker Venstre til åpent møte
om asyl- og integreringspolitikk. Møtet finner sted
i Frivillighetens Hus Hasselbakken. Det blir foredrag av Amal Aden, forfatteren bak boken «ABC
i integrering», og Venstres vararepresentant på
Stortinget for Akershus, Abid Raja.
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Ut med kuer –
inn med naboer

Jeg ønsker
å dele gården
med naboer
og skape et
treffsted for
folk.

LINDY
SKJELLESTAD WETTRE

Sonia Jensen

Vettre. Lindy

Skjellestad Wettre
har klare tanker med
gårdskafeen og gavebutikken Himmelblaa på Vettre gård.
Fjøslukta er borte. I lokalene hvor
det nylig var trykkeri og festlokaler skinner nymalte vegger og kaffelukten siver ut. Småbarnsmødre,
lunsjgjester som tar en pause fra
arbeidet og naboer var innom da
Budstikka var på besøk. Praten
gikk livlig rundt bordene.
– Jeg ønsker å dele gården
med naboer og skape et treffsted for folk. Det har jeg klart.
Det er veldig hyggelig å knytte
naboer sammen. Det er storveis
å se at de trives, sier Skjellestad
Wettre.
I den gamle møkkakjelleren
selger hun alt fra kanelsnurrer til
interiørartikler.

Bruker fjøset
Nå har hun også tatt i bruk fjøset
hvor det tidligere sto 24 melkekyr.
En egen etasje er innredet med
stellerom og lekeplass til småtassene mellom kafébord og varer
som selges i butikken. Etasjen er
spesialinnredet for barselgrupper
på trilletur.
Skjellestad Wettre er selv
fra bondeslekt. Og etter at hun
giftet seg med odelsgutten på
Wettre gård ville hun skape sin
egen arbeidsplass, slik at gården
kunne ha flere leveveier i tillegg
til kornproduksjon. Ved hjelp av
bygdeutviklingsmidler startet
hun forsøksdrift. Det er ett år
siden. Nå omsettes det for like
mye i bakevarer, gaver og interiør.
– Driften går bra. Det er fantas-

ØNSKER VELKOMMEN: Lindy Skjellestad Wettre ønsker velkommen til Himmel-blaa, kafeen og gavebutikken hun driver på Vettre gård.
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tisk å kunne skape noe selv, sier
Skjellestad Wettre.
Ektemannen er ofte innom. Han
vil også sette sitt eget preg på serveringen.
– Jeg vil male korn som vi produserer på gården til bakevarer i
kafeen, røper Hans Ellef Wettre.
Odelsguttene i Vettre-slekten er
blitt døpt Hans Ellef siden 1791.
Nå er det tre med samme navn på
gården.

Hemmelighet
Over kafébordet i et hjørne sitter kollegene Ida Haug Petersen

fra Oslo og Lene Rygh fra nabolaget på Vettre. På bordet står
tomme kakefat. Over stolryggen
henger gensere som de vil prøve
etterpå.
– Vi har det kjempefint. Damene
er hyggelige og atmosfæren er
avslappet. Denne kafeen er en
godt bevart hemmelighet. Hver
søndag i advent blir det tenning av
lys og konserter, blant annet med
SAS-koret. Men først skal ettårsjubileet feires med en skikkelig fest,
forteller de.
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RUNDT BORDET: Ida Haug Petersen og Lene Rygh tar lunsjpausen på
Himmel-blaa. De mener kafeen er en godt bevart hemmelighet.

Tar over vannledning
Sindre Øen

Brønnøya og Nesøya. Asker
kommune tar over vannledningene på Nesøya og
Brønnøya for å sikre vannforsyningen.

ØY: Kommunen tar over hovedvannledningen på Brønnøya fra VestFOTO: KARL BRAANAAS
fjorden Vann og Avløp AS.

Rådmannen vektlegger at alle innbyggere i kommunen, også de på
Brønnøya, skal ha samme tilbud til
sikker vannforsyning og godkjent
avløpshåndtering for tilnærmelsesvis samme økonomiske utlegg.

– Det er viktig at hovedledningsanlegget eies og driftes av kommunen som er en profesjonell eier og
utfører med alle nødvendige forutsetninger på plass, påpeker rådmann Lars Bjerke.
– De har gjort en utrolig god
jobb, og vi får nå en god og varig
løsning, tilføyer Erling Diesen
(Ap).

Tidsbestemt eierskap
Selv om kommunen overtar ledningene, vil Vestfjorden Vann og

Avløp AS få anledning til å sitte
som eiere i fem år, med mulighet for ytterligere tre ganger ett
år.
Fem øyer i Indre Oslofjord er
gått sammen om utbygging av et
privat vann- og avløpsnett tilknyttet kommunalt nett på Nesøya.
Utbyggingen har pågått i over fire
år, og det er totalt 311 husstander
med i prosjektet.
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