
H e l a f t e n o m t r æ r
Hva betyr trærne for oss? Hvem er de, og hvor viktige de er for naturmangfoldet vi er avhengige av?
Trær betyr opplevelse og fascinasjon og setter sitt preg på landskapet og by-rommet vi lever i. Trær er til nytte og til glede.

Onsdag 12.09. kl. 19-21. lille maritim, Haugesund. fri adgang. Kaffi og frukt.
norli bokhandel vil gi anledning til å kjøpe bøker under arrangementet.

Innlederne:

Arnodd Håpnes, forfatter og fagsjef i naturvernforbundet
«Trær i Norge – hvem, hva, hvor?»

Lisbeth Dreyer, forfatter og fotograf
«Fortellinger om trær»

Tore Næss, faglig leder bytrær i oslo kommune
«Slik forvalter vi bytrær»

Arrangører: Kommunene Karmøy, Haugesund,tysvær, naturvernforbundet i rogaland, med støtte fra rogaland fylkeskommmmune og fylkesmmmannen i rogaland.
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SLIK BLIR DEN: Scenen er på ca. 90 kvadratmeter.   ILL: KaRmøy KommuNE

Arbeidet med Åkrehamns nye 
«midtpunkt» er i full gang. 

En 90 kvadratmeter stor scene skal få plass i 
parken i Åkrehamn. Grunnarbeidene er nå fer-
dige, og om kort tid starter arbeidet med å stø-
pe plate.

Olav Emil Hansen i nærmiljøgruppa til Åkrehamn 
Vekst, er glad for at det nå kommer på plass en scene.

– Dette har vi jobbet for i mange år. Det blir kjempe-
bra. Kommunen fikk 1 million statlige kroner for å vi-
dereutvikle parken. Nå får vi en stor og flott scene og 
vi kan ha arrangementer. Det blir et løft for Åkrehamn, 
sier Hansen.

Anders L. Eie, skog- og landskapsforvalter i Karmøy 
kommune, forteller til Haugesunds Avis at scenen vil 
stå ferdig i løpet av året.

– Den er på 90 kvadratmeter. Det blir også to boder, 
en for sceneteknisk utstyr og en parkbod. Etter at sce-
nen står ferdig, vil vi gjøre noe med området foran. 
Der vil det bli lagt fast dekke slik at folk slipper å stå på 
plenen. 

Scenen er kostnadsberegnet til 800.000 kroner.
– Kommunen søkte om penger fra staten til sikring 

av området. Vi fikk 1 million kroner.  Kostnadene i for-
bindelse med grunnarbeidene dekkes av kommunen, 
sier Eie.

De siste årene har parken i Åkrehamn blant annet 
blitt oppgradert med lys.

– Vi har også plan om å opparbeide en lekeplass i 
parken. Vårt ønske er at parken blir et bruksområde, 
sier Eie. 

Ruth Sunnanå SveiStRup
ruth.sveistrup@h-avis.no

Nå får parken scene

omRÅDET PLaNERT: Karmøy kommune har startet arbeidet med å bygge scene i parken.  
 Foto: RutH sunnanå sveistRup

FaST DEKKE: Foran scenen blir det et område med fast dekke. ill: KaRmøy Kommune


