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Lørdag var det jule-
gateåpning i Høne-
foss, og Søndre torg 
var stappfullt av folk.

Julegateåpning
Mari Telise NilseN
mari.telise.nilsen@ringblad.no

Tradisjonen tro var det 
igjen duket for julegate-
åpning, med tenning av 

julegrana, besøk av nissen og 
sang av Kulturakademiet. 

Det tradisjonsrike arrange-
mentet ble stødig ledet av søs-
trene Liv Johanne og Ingvild 
Lindsjørn, og når det begynte å 
bli riktig kaldt, var det på tide å 

varme opp kroppen. 
Alle hoppet opp og ned for å 

få varmen, klemte på sideman-
nen og sang julesanger.

Sceneshow
Kulturakademiet stilte opp, og 
scenen var inntatt av små og 
store sangglade mennesker. 
Snømannen Kalle meldte også 
sin ankomst etter hvert. 

Med flinke solister og kor 
fikk publikum høre kjente og 
kjære julesanger. 

Sceneshowet under julega-
teåpningen ga publikum sma-
kebiter fra årets versjon av 
forestillingen «Et juleønske» 
som Sentrumkirken og Stiftel-
sen Positiv Oppvekst setter 
opp på Byscenen 12.–14. de-
sember. 

Showet ga mersmak, og ap-

plausen var kun dempet av 
votter og vanter denne kalde 
lørdagen i november.

Når koret hadde sunget sitt, 
var det på tide at publikum ble 
med på noen julesanger. 

For å sjekke stemningen ble 
torget delt i to, og team julega-
ve og team pepperkake kjem-
pet mot hverandre om hvem 
som var mest høylytte. 

Team julegave stakk av med 
første poeng etter Glade Jul, 

men etter utligning fra team 
pepperkake etter Deilig er Jor-
den ble konkurransen avslut-
tet med uavgjort.

Etter å ha fått litt varme i 
kroppen, var det klart for jule-
grantenning.

Lyste opp torget
Lindsjørnene ledet nedtellin-
gen fra scenen, og på slaget 17 
ble grana tent. 

Det var nå tid for å gå noen 
runder rundt treet til julesan-
gene. Glade Jul og Deilig er Jor-
den kunne høres lang vei. 

Etterpå stilte nissene seg 
opp for å dele ut godteposer til 
de minste, og køen for å hilse 
på nissen var lang. 

Emil (6), Jonathan (8), Leah 
(7), Nikolas (8) og Aron (6) kos-
te seg på julegateåpning. 

– Det er gøy når det er så 
mange folk, og når nissen kom-
mer med godteri, mente Jonat-
han.

– Men det er litt kjedelig å stå 
i så lang kø, sa Aron.

– Og så er det så fin sang når 
alle synger, syntes Leah, før de 
fikk hastverk når nissen duk-
ket opp. 

Både voksne og barn så ut til 
å kose seg på julegate åpnin-
gen, og for noen er det tradi-
sjon å møte opp på Søndre torg 
under julegrantenninga. 

– Vi har vært her de siste åtte 
årene, og flere skal det forhå-
pentligvis bli, smilte Hilde Jen-
sen. 

– Ekstra koselig er det når 
Kulturakademiet synger, det 
blir som om de synger julen inn 
i Hønefoss, fortsetter hun. 

Fylte torget for å ønske julen velkommen

Julegrantenning, 
sang og nissebesøk

Sang: Kulturakademiet stilte som vanlig opp med smakebiter fra «et Juleønske». 

Det er gøy 
når det er så 
mange folk, 

og når nissen kommer 
med godteri.
Jonathan (8)

!
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Ledet an: Liv Johanne og Ingvild Lindsjørn ledet åpningen med stødige hender. 

GanG rundt juLetreet: Til Glade Jul og Deilig er Jorden, dannet det seg flere ringer rundt 
juletreet. 

entret scenen: Snømannen Kalle dukket også opp, når Kulturakademiet sang om han. 

Gøy: Emil (6), Jonathan (8), Nikolas (8), Leah (7) og Aron (6) koste seg på julegateåpningen.

Lysene tent: På slaget 17 ble lysene i julegrana tent, og det var tid for å gå rundt til kjente julesanger. 

Rådmann Tore Isaksen 
ønsker at kommunen selger 
Asbjørnsens gate 12 til 
Ringerike kornsilo.

EspEn ØdEgård
espen.odegard@ringblad.no 916 52 054

Tirsdag skal politikerne i for-
mannskapet diskutere saken. 

Det er avtalt en salgssum på 
9,5 millioner kroner som er 
gjennomsnittet av to takster på 
eiendommen, men et eventu-
elt salg krever politisk godkjen-
ning. 

Asbjørnsens gate 12 brukes 
til kontorer, garasjer og verk-
sted av tekniske tjenester i 
kommunen. 

Et salg av Asbjørnsens gate 
12 til kornsiloen vil gi selskapet 
mulighet til å samle all sin virk-
somhet på sørsiden av jernba-
nen, og samtidig gjøre det mu-
lig å frigjøre arealer nord for 
jernbanen til boligformål, noe 
som vil stemme bra i forhold til 
reguleringsplanen for Øvre 
Hønengata øst. 

Samtidig ligger nok utvidel-
sen av kornsiloen noe fram i 
tid. Det er nemlig en forutset-
ning for salget at Ringerike 
kommune kan leie lokaler for 
kontorer, garasjer og verksted 
tilbake av Ringerike kornsilo, 
inntil videre.

Det vil i praksis si at den 
kommunale virksomheten i 
området fortsetter som nå. 

Men det er flytteplaner. Opp-
rinnelig var tanken at alt av 
tekniske tjenester skulle flytte 

Kornsiloen vil 
kjøpe nabobygg

ViL bLi større: Ringerike kornsilo ønsker å utvide og vil gjerne 
kjøpe nabobygget.

til Follum og samles der. Eien-
domsforvaltningen og kontor-
virksomheten fra teknisk drift 
ble flyttet. Det ble gjort bereg-
ninger som viste at det ville 
koste drøyt 24 millioner kroner 
å tilpasse lokalene på Follum 
slik at alt av tekniske tjenester 
kunne samles der. Dermed ble 
forslaget lagt bort.

Det har vært vurdert andre 
alternativ, men for tiden er det 
ingen andre aktuelle plasserin-
ger. Rådmannen mener dette 
også bør ses i sammenheng 
med om det blir kommune-
sammenslåing en gang i fram-
tiden. Uansett tenker man seg 
at tekniske tjenester på sikt 
skal flytte fra Asbjørnsens gate. 


