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GÅ FOR KVALITET.
LA RØRLEGGEREN GJØRE JOBBEN!
Som ved alt rørleggerarbeid, gjelder regelen om å få det fagmessig gjort.
Fordi det er så lett å gjøre feil, fordi det kan få så store følger. Du visste det
kanskje ikke, men feilmontering av utstyr til bad og kjøkken er en av de
vanligster årsakene til vannskader i norske hjem.
Derfor: La oss gjøre jobben for deg. Så er du trygg.

Adr. Industriveien 40, 3340 Åmot • www.ja-rosenlund.no
Tlf: 32 78 95 95 • E-post: post@ja-rosenlund.no
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KoiesJeFer: Inger Tangen er koiesjef for DNT Ringerikes koie Ellingseter på Veme. Odd Tangen er assisterende koiesjef. 
Her er de på dugnad for å få koia klar til sommeren.  Foto: oLe-martin HØgFoss

Dugnadsarbeid er ryggra-
den i DNTs virksomhet. 
Denne gang var det El-
lingseterkoia som trengte 
flittige hender. 

turistforeningens hytter gir 
mange naturelskere mulig-
het til overnatting innen-
dørs. 

Nylig var det dugnad på Ellingse-
terkoia, som fikk besøk av en ivrig og 
naturelskende arbeidsgjeng. 

Koia ligger tre kilometer fra Veme 
kirke og regnes som «the missing 
link» på Vassfarstien fra Hønefoss til 
Vassfaret, som skal være ferdig mer-
ket i løpet av neste år.

– Vi var åtte på dugnad. Det blir 
enda en dugnad 28. mai og så håper 
vi koia er klar 1. juni, melder styrele-
der i DNT Ringerike, Tom-Erik Jo-
hansen. 

Med dette har den lokale turfore-
ningen åtte koier. Til neste år håper 
de å få på plass nok et overnattings-
tilbud.

Det er duket for mange 
flotte naturopplevelser 
denne sommeren. 

De er 124 år, men fryktelige 
spreke. Den Norske Turist-
forening (DNT) Ringerike  
er virkelig i vinden. I tillegg 

til å ha ekstra mange prosjekter på 
vei inn i jubileumsåret 2018, så tilbyr 
de et variert og fyldig sommerpro-
gram.

Kajakk- og kanopadling er blitt vel-
dig populært.

– I begynnelsen av juni starter vi 
opp med utlån fra Vegård i Åsa. I til-
legg er det mulighet for å delta på 
kurs i løpet av sommeren, opplyser 
daglig leder Vibeke Tjøm.

Fellestur for kajakkpadlere arran-
geres på Steins-/Tyrifjorden 29. juni.

En rekke gåturer står på program-
met - både på dagtid og kveldstid. 
Klatring og sykkelturer tilbys også. 

Ønsker man å ha flere turer som 
mål, kan en delta i «Ti på topp». Da 
registrerer en seg som deltaker og får 
 hefte med 20 turbeskrivelser og kart. 
«Ti på topp» varer helt fram til 10. 
oktober.
 – Det er også blitt full fart på Barnas 
Turlag. 10.-11. juni skal det være 
overnattingstur til Tverrsjøstallen.
Musikkglade bør ta turen til Fønhuskoia 
11. juni.
 – Vi gjentar suksessen med Dagfinn 
Kolberg. I fjor var vi heldig med været og 
nærmere 60 stilte opp, forteller DNT 
Ringerikes styreleder Tom-Erik Johan-
sen.
 Fyldig informasjon om sommerens 
aktiviteter finner du på DNT Ringerikes 
hjemmeside.

Tur og skaurock

sKaurocK: Dagfinn Kolberg gjorde suksess i fjor. 11. juni er han tilbake på 
Fønhuskoia. Foto: tom-eriK JoHansen

PaDLeKurs: 8. juni arrangeres det 
introkurs for havkajakk.   
 Foto: sascHa BucKo

Barnas turLag: 10.-11. juni blir 
det overnattingstur for de små til 
Tverrsjøstallen. Foto: FroDe JoHansen



NYE CITROËN C3
PureTech 110 Exclusive Automat

PRIVATLEASING 1.990,-/MND*

247.900,- ferdig levert med vinterhjul.
2,95% rente. 42.500,- inkl mva i forskuddsleie.

citroen.no
AS UNIQUE AS YOU ARE

*Leasing: Startleie/etabl.geb. 42.500,- + 4.863,- = 47.363,- 2.95% kampanjerente/nom.rente. Månedsleie: 1.990,- og totalpris: 119.003,- vil variere med rentenivået. 36 måneders
bindingstid, kjørelengde: 45.000 km. Pris er inkl. frakt og leveringsomkostninger levert Drammen. CO2 utslipp 110 g/km. Drivstofforbruk blandet kjøring 0,48 l/mil og NOx mg/km 18.
Forbehold om trykkfeil. ConnectedCam er tilleggsutstyr fra modell Style. Bildet er illustrasjonsfoto og utstyr kan avvike.

STORGATA 26 • 3510 HØNEFOSS • TELEFON 32 14 03 00
ÅPNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 07.30-16.30 • LØRDAG 10.00-14.00 (FORUTEN SOMMERTIDER)

CITROËN
ADVANCED
COMFORT

ConnectedCam CitroënTM

36 fargekombinasjoner
Citroën Advanced Comfort®
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the missing link: Ellingseter har fire sengeplasser. FOtO: Ole-mARtin hØgFOs

– Hovinkoia, som sto i Slottspar-
ken i anledningen kongeparets 
25-årige regentjubileum, settes opp 
på Norsk Folkemuseum. Vi ønsker å 
få opp en ny koie ved Setertjern i 
Holleia neste år. Da er det jubileum. 
DNT Ringerike blir 125 år.

Koiene til DNT Ringerike er ube-
tjente. De låses med DNTs standard-
nøkkel. Medlemmer kan låne nøkke-
len mot et depositum på 100 kroner.

– Du kan nå forhåndsbestille plass 
på alle koiene før turen. Vi har valgt å 
legge ut alle sengeplassene for for-
håndsbestilling på nettet.

 ● Dnt RingeRikes kOieR
 ◗ Buvasskoia (8 sengeplasser)
 ◗ Fønhuskoia (21 sengeplasser)
 ◗ Storekrakkoia (6 sengeplasser)
 ◗ Vassfarkoia (17 sengeplasser)
 ◗ Vikerkoia (9 sengeplasser)
 ◗ Grønknutkoia (8 sengeplasser)
 ◗ Tjuenborgkoia (8 sengeplasser)
 ◗ Ellingseterkoia (4 sengeplasser)
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Eikerveien 4B, 3360 Geithus - Tlf 32 78 90 00
www.daljithagesenter.no

Tilbudene gjelder også vårt utsalg i Krokstadelva, vis a vis Price.
Kongsberg: Numedalsveien 114, vis a vis Kontorland

Hønefoss: Byportenkvartalet

Gartneriets Plantejord 3 x 50L: 129,- Dekkbark 5 x 50L: 299,-

Følg oss på

98

t. .m 5

69

TILBUD KRISTI HIMMELFARTSDAG!

Åpningstider:man-fre: 10:00 - 20:00. Lør-søn (helligdager): 10:00 - 18:00.
179

Alle Hagemøbler

59

, 2499,-
9999,-

98

98axi
Georginer
3ltr potte,
før 169,-

Nå98
auder

3 ltr potte
ør 159,-

100Margeritter:
1 stk 39,-

4 for

2990Bacopa,
Lobelia
Million Bells

169Kjempe
ampler

20%

25%

d

98Clematis
før 149

Kristi immel-
fartsdag åpent
10.00-19.00

a
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Kom innom: Hege Balari Rindal, Tom-Erik Johansen og Vibeke Tjøm i DNT Ringerike setter i gang med turkafé. På ettermiddagen første torsdag hver måned kan den 
som vil snakke om naturopplevelser med likesinnede hos den lokale turistforeningen. 



Gigstadsvei 11
3511 Hønefoss
Tlf 32 12 67 80

Ta vare på bilen din…

Ring for tilbud!
Rustbehandling av bilen vil i stor grad forlenge bilens levetid. Vi benytter Mercasol.

anTirusTbehandling
forlenger bilens levetid
Vi utfører rustkontroll av din bil

Vi hjelper deg med: Utvendig vask - Innvendig vask - Polering - Keramisk lakkbeskyttelse
Innvendig rens - Lakkrens, polering - Antirustbehandling - Rustkontroll

a
a ering; Vi ager mat til alle

anledninger/selskap/minnestund
Ønsker du at vi bringer, gjør vi det også.

Tlf. 32 16 13 00
- et naturlig stoppested

Man-fre 8-20 • Lørdag 8-19 • Søndag 9-20
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Daglig leder Vibeke Tjøm, 
styreleder Tom-Erik Jo-
hansen og Hege Ballari 
Rindal i Den Norske Tu-

ristforening (DNT) Ringerike håper 
mange tar turen innom dem i loka-
lene i Osloveien i Hønefoss når de 
nå starter opp med turkafé første 
torsdag i hver måned.

– Mellom klokken 16 og 19 serve-
rer vi kaffe og noe søtt å bite i. Vi hå-
per at det blir noen fine tursamta-
ler. Tanken er at folk både skal få og 
kunne dele erfaringer i et uformelt 
miljø. En må ikke nødvendigvis ha 
et ærend for å besøke den lokale tu-
ristforeningen, fastslår den muntre 
gjengen.

For den som søker informasjon 
om turmuligheter i nærområdet (og 

trolig over store deler av kongeri-
ket, for disse folkene har sett mye 
forskjellig natur) kan få det her. 
Tips om utstyr skulle heller ikke 
være noe problem å få.

Også nye medlemmer er det selv-
sagt alltid plass til.

– I begynnelsen av mai var vi 
oppe i 2.452 medlemmer, opplyser 
Johansen, som har vært styreleder 
siden mars.

– Det er 6,3 prosent økning fra 
mai i fjor. Vi har en jamn økning og 
det er vi veldig fornøyd med.

BEATE KOLd hAnsEn

–Velkommen 
til turkafé
Gladgjengen hos DNT Ringerike vil 
gjerne ha ettermiddagsbesøk. 

ønsker 
alle en 

riktig god 
sommer!
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