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– Det vil bli fint å 
bru ke søn da ge ne til å 
hand le.

HØ NE FOSS: Det sier ny bakt små
barns mor Lis beth Hjerm stad.

– Åp ner Ku ben på søn da ger, 
kom mer jeg så ab so lutt til å 
hand le her. Det er ikke så mye å 
gjø re på søn da ger, så det blir bra 
å kunne handle, sier 29år in gen, 
med sin sju uker gam le sønn 
Maxi mi li an på ar men.

Gjer ne søn dags shop ping
In gen av de man ge kun de ne 

Ringerikes Blad snak ket med på 
Ku ben i går had de noe imot å 
kun ne shop pe på kjø pe sen te ret 
på en søn dag.

– På søn da ger er man nen min 
hjem me, så da kan jeg dra på 
Ku ben for å hand le. Hvis jeg skal 
vel ge, vil jeg gjer ne at senteret er 
åpent på søn da ger, sier små
barns mor Hege West lie, med 
dat te ren Lil je Mar ti ne.

Hun er sik ker på at rin ge ri kin
ge ne kom mer til å be nyt te seg 
av et søn dags åpent Ku ben.

– Men hva med de bu tikk an
sat te, som må job be på søn da
ger?

– Sy ke pleie re må jo job be i hel
ge ne, så da kan vel de som job ber 
i bu tikk også job be i hel ge ne.

Spent om det blir inn ført
Sen ter le der Anne Tri ne Høi

bakk vil høre på kun de ne sine 
om de vil ha søn dags åpent på 
Ku ben el ler ei.

– I spør re un der sø kel ser vi har 
gjen nom ført sva rer kun de ne at 
det vik tig ste for dem er til gjen
ge lig het og til gjen ge lig het hand
ler om at bu tik ken er åpen når 
kun den øns ker det. 

Sen ter le de ren er spent på om 
den kom men de re gje rin gen av 
Høy re og Frp får med seg et an
net par ti, slik at øns ket om søn
dags åp ne bu tik ker kan gjen
nom fø res. 

– Hvis det blir søn dags åp ne 
bu tik ker, må vi først fin ne ut av 
hva kun de ne og bu tikkje de ne vil 
ha.

So si al are na
Skan di na vias stør ste kjø pe sen

ter en drøy halv ti me unna Ku ben 
har al le re de vars let at de er inn
stilt på å åpne for søn dags han del 
så snart klar sig na let blir gitt fra 
den blå blåre gje rin gen.

– Vi har mu lig he ten til å hol de 
søn dags stengt selv om Sand vi ka 
Stor sen ter åp ner, men det spørs 
om vi da tør el ler har råd til å si 
nei. Hvis det blir sånn at kun de

ne drar til Sand vi ka for å hand le 
på søn da ger, da må Ku ben ha 
åpent på søn da ger. Til sy ven de 
og sist er det kun de ne som be
stem mer, sier Høi bakk.

Hun ser for seg at et frem ti dig 
søn dags åpent Ku ben kan bli et 
mål for rin ge ri kin ge nes søn dags
tur.

– Ut vik lin gen er at et kjø pe sen

– Ja takk til søn dags han del

PÅ HAND LE TUR: Lis beth Hjerm stad med søn nen Maxi mi li an (sju uker) har in gen ting imot å kun ne shop pe på Ku ben på en søn dag. � Foto:�Fro�de�Jo�han�sen

DE fleste ønsker å framstå sterke og vellykket. Er det 
derfor det har vært forbundet med tabu å 
innrømme depresjon eller en annen form for 
psykisk lidelse? Da tidligere statsminister Kjell 
Magne Bondevik fortale om sitt møte med 
«veggen», skjedde det heldigvis noe. Forhåpent
ligvis vil det skje mer.

I dag er det verdensdagen for psykisk helse. Den 
skal ikke forbigås i stillhet. Det sørger blant annet 
Regnbuen i Hønefoss for. Der er det åpen dag.

Å gå på en smell, og å møte veggen, er uttrykk vi 
møter stadig oftere. 
Kjente mennesker 
står fram med sin 
historie om da 
hverdagen ble for 
mye. Dette har 
heldigvis normali
sert psykiske 
problemer. Det er 
ikke noe som 
rammer «de svake». Flere enn hver tiende av 
oss har vært sykmeldt eller trygdet som følge av 
psykiske problemer de siste tre måneden. Blant 
dem som møter problemer finner vi mennesker i 
de fleste aldre, og i alle yrker, ja til og med statsmi
nistre.

PSYKISKE problemer kan komme i mange former. 
Noen sliter med nedstemthet, tungsinn og 
manglende lystfølelse som ikke vil slippe tak. Andre 
føler angst som er vedvarende. Kroppen er redd, 
uten at det egentlig er noe å være redd for. Det gjør 
noe med vår evne til å takle hverdagen. En dag blir 
det for mye. Det blir som å gå rett inn i en vegg.

MANGE som har opplevd å møte veggen, skulle 
ønske det resulterte i en stor, hvit, synlig og 
klumpete gips. Det er så mye enklere å snakke om 
fysiske skader. Å ha psykiske problemer synes ikke. 
Alt hadde vært så mye enklere med en gips. Da 
hadde de rundt både sett og forstått.

MER enn hver tiende av oss sliter i dag, og skulle 
ønske de kunne forklare det med en gips. Dagens 
tema på Regnbuen er: «Se hverandre – gjør en 
forskjell». Det er en krystallklar 
oppfordring, enten vi reiser 
innom Regnbuen eller ikke. 
Tenk om vi kunne snakke om 
psykiske lidelser like lett som 
vi snakker om et brukket 
ben. Hvorfor skulle vi 
ikke det? Vi har jo alle en 
psykisk helse. Vi kan 
gjøre en forskjell ved å 
se hverandre.

Ønsket om gips
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hvit,�synlig�og�klumpete�
gips.

SOKNA: Ringerike Helsesportlag 
er 50 år i år, og lørdag 9. novem-
ber skal jubileet markeres med 
fest på Rustad Kafe på Sokna. 
Festkomiteen vil sette opp gratis 
buss fra Hønefoss, og komiteen 
har også invitert ordfører Kjell B. 
Hansen til å kaste glans over be-
givenheten. Ringerike Helsesport-
lag har stadig gjort seg bemerket 
utenfor kommunens grenser, 
blant annet i boccia.

50 år i år
HOLE: Leder av navneutvalget i 
Hole, Ole-Jørgen Moe (bildet), vil 
følge opp skrivemåten på berget 
der Hole kommune skal få et nytt 
samlingssted med blant annet 
kulturskole og fritidsklubb. Heter 
det Kjellerberget eller Kjelleber-
get? Moe lover å ta spørsmålet 
opp på neste møte i utvalget i no-
vember. På forhånd vil han inn-
hente orienteringer fra Margit 
Harsson og Fred Harald Nilssen, 
som har meninger om saken.

Tar navnesak
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– Ja takk til søn dags han del

PÅ HAND LE TUR: Lis beth Hjerm stad med søn nen Maxi mi li an (sju uker) har in gen ting imot å kun ne shop pe på Ku ben på en søn dag. � Foto:�Fro�de�Jo�han�sen

ter som vårt blir mer og mer so
si alt, som ak ti vi te ter og so sia le 
are na er. Si den Ku ben som kjø
pe sen ter lig ger midt i sen trum 
av en by og ikke uten for, vil det 
bare være po si tivt om det blir 
inn ført søn dags åp ne bu tik ker. 

Ayna�Lile
ayna.lile@ringblad.no – 91652043

■■ I dag er det kun bu tik ker på un der 100 kvad rat me ter, så kal te Bru stad bu er, 
som kan hol de åpent på søn da ger. Det te gjel der også for plantehus og så kal
te tu rist kom mu ner, hvor bu tik ker får lov til å hol de åpent på søn da ger. 
■■ Høy re og Frp skri ver i Sund vol dener klæ rin gen at de vil til la te bu tik ker å hol
de åpent på søn da ger, uan sett stør rel se og type bu tikk.
■■ 7 av 10 bu tikk sje fer fryk ter at søn dags åp ne bu tik ker vil ta fra dem fri tid og 
gå ut over be drif tens inn tje ning, iføl ge un der sø kel se fore tatt av Norsk Ledel
sesbarometer for or ga ni sa sjo nen Le der ne. 

 Søn dags åp ne bu tik ker  

RINGERIKE: Vil du bli brannsjef i 
Ringerike brann- og redningstje-
neste? Nåværende brannsjef 
Bjørn Småbråten går snart av 
med pensjon. Kvalifikasjonskrav 
er utdanning som ingeniør fra in-
geniørhøyskole eller annen rele-
vant høyskole og yrkesutdanning 
i forebyggende brannvern og be-
falskurs 3. I tillegg kreves erfa-
ring. Ny brannsjef skal være på 
plass 1. mai 2014.

Søker brannsjef
NORDSIDEN: Trafikkrådet i Ringerike vil ikke stenge Parkgata for 
gjennomkjøring, slik noen har tatt til orde for av hensyn til beboerne. 
Rådet går ifølge leder John A. Bakken (bildet) i stedet inn for at en 
fartshump blir reetablert slik at gata får minst en fartsdemper til. Føl-
gene for trafikantene av en stengning ville bli for store, mente rådet. 
Bakken fikk flere gode innspill etter at han gikk ut i avisen og etterlys-
te meninger, og det syntes han var kjempeflott. Et flertall av innsen-
derne ville beholde gata åpen, og Bakken følte at rådet var på for-
holdsvis trygg grunn i forhold til folkemeningen. En beboer opplever at 
trafikken til tider er stor, særlig i morgenrushet. Da skal noen prøve å 
komme seg forbi køene i Hønengaten ved å kjøre om Parkgata. En an-
nen innbygger tok til orde for trafikktelling og gjennomkjøring forbudt 
i tidsrommet 06.00-17.00. 

Stenger ikke Parkgata
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Følg 
oss på

Klikk deg inn på 
ringblad.no og hold 

deg oppdatert!

– Jeg tror søn dags åp ne 
bu tik ker blir inn ført, 
men jeg drøm mer ikke 
om det, sier Knut Tve ter.

EIK LI: Bu tikk ve te ra nen og in ne
ha ve ren av Ringerikes stør ste 
dag lig va re bu tikk, Rema 1000 på 
Eik li, er så langt i fra be geist ret 
for mu lig he ten til å ha åpent 
også på søn da ger.

– Det vil ald ri være lønn somt 

å ha søn dags åpent, for di du flyt
ter han de len fra fre dag/lør dag 
til en dag det er dy re re å hol de 
åpent, sier Tve ter, som me ner at 
det skal mye mer enn inn lei de 
sko le ele ver til for å hol de en stor 
mat bu tikk i drift på en søn dag. 

– Du kan ikke drif te en bu tikk 
i Nor ge i dag med bare sko le ele
ver til hjelp. Det er det in gen som 
får til. Du må ha noen som er 
an svar lig også på en søn dag. 

– Vil ald ri være lønn somt

VIL IKKE HA SØN DAGS ÅP NET: Pia Gran um Da le vold hos Chic 
Mote hå per ikke søn dags åp ne bu tik ker blir inn ført. �

I lik het med et fler tall av 
lan dets bu tikk sje fer er 
også Pia Gran um Da le
vold hos Chic Mote lite 
glad for inn fø rin gen av 
søn dags åp ne bu tik ker.

HØ NE FOSS: Den uav hen gi ge 
mo te bu tik ken i gå ga ten i Hø ne
foss sen trum vil i lik het med 
and re spe si al for ret nin ger få 
mer ke eks tra kon kur ran se, hvis 
dø re ne til lan dets kjø pe sen tre 
også åp nes på søn da ger.

Seks and re hand le da ger
– De som job ber i bu tik ke ne får 

jo om trent ald ri fri hvis de om
trent skal være åpne døg net 
rundt sju da ger i uka. Jeg sy nes 
det er over alle stø vel skaft, for di 
én fri dag uken må vi som job ber 
i bu tikk kun ne få ha.

I en fersk un der sø kel se for or
ga ni sa sjo nen Le der ne svar te 7 
av 10 bu tikk le de re at de fryk ter 

at inn fø rin gen av søn dags åp ne 
bu tik ker vil ta fra dem fri tid og 
at det i til legg vil gå ut over bu
tik kens inn tje ning.

Hele 84 pro sent av bu tikk sje
fe ne svar te at søn dags åp ne bu
tik ker vil med fø re be ty de lig mer
ar beid for dem. 

– Hvis ikke folk får hand let 
man dag, tirs dag, ons dag, tors
dag, fre dag og lør dag, da vet jeg 
nes ten ikke hva som skal til.

– Hvor dan tror du små bu tik
ke ne i Hø ne foss vil kla re seg i 
kon kur ran se mot et søn dags
åpent Ku ben?

–Jeg vet ikke, men det kan bli 
et pro blem.

Fler tal let av bu tikk sje fe ne i un
der sø kel sen til Le der ne, som er 
en or ga ni sa sjo nen for 17.000 le
de re, tror at en ge ne rell søn dags
åp ning av bu tik ke ne vil gå har
dest ut over de små bu tik ke ne på 
grunn av økte per so nal kost na
der.

– Helt høl i hue


