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Høvikodden
på kartet
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Blommenholm. Et nytt naturkart fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
har sett dagens lys. Og det er gratis.
– Brosjyren kan fås
ved Servicekontoret
i kommunegården.
Vi vil vise frem noe
av den store variasjonen som finnes, selv
på dette lille området rundt Høvikodden. I Norge finnes
det trolig så mye
som 60.000 ulike
dyre- og plantearter.
I 2010 kom det en
ny norsk rødliste for
arter, en vurdering
av om artene står i
fare for å forsvinne
fra norsk natur.
– Det er mange,
hele 2.399 arter.
Rødlista forteller
oss at de største
truslene mot artene
er skogbruk og menneskers nedbygging. INFORMATIVT: Biolog Hilde Friis Solås er en av
Det forsvinner et lite dem som har laget en 22-siders informasjonsbrostykke Norge hver sjyre/naturkart for området rundt Høvikodden.
dag, påpeker Hilde 
FOTO: FREDDY NILSEN
Friis Solås og Elen
M. Søreide Lie.
bare ballet på seg. Dagens hefte
Naturvernforbundet i Oslo og har også en del informasjon vi har
Akershus har så langt laget 20 fått fra Henie Onstad Kunstsenter
naturkart i Oslo-området. Dette angående skulpturene utendørs
inkluderer et hefte fra Lysaker- og kunsten der for øvrig, opplyvassdraget, og dagens naturkart ser Hilde Friis Solås.
fra Høvikodden. I tillegg kom det
Hun forklarer at målgruppen er
et en litt mindre folder for Gjøn- barn og unge, og den jevne turnes i 2004.
gåer med interesse for den lokale
geologi og natur. Hun oppfordrer
Kunst og natur
også skoler til å benytte heftet ved
Dagens utgave fra Høvikodden utflukter og i undervisningen.
inneholder litt ekstra informasjon Men hvis du vil sikre deg et kart
om kultur, geologi og noe zoologi. bør du være rask, det er bare tryk– Jeg startet det hele som et ket opp 2.000 eksemplarer.
prosjekt i 2004 med et hefte om
Freddy Nilsen
naturen på Gjønnes. Så har det
freddy.nilsen@budstikka.no

Steinsprut?

Vi repar
reparerer
rer
e er og
g by
bytt
bytter
ter
e bilglass på alle merker og
modeller. Reparasjoner utføres kostnadsfritt når
du har kasko eller delkasko! Vi er raske, effektive
og sørger for topp kvalitet hver gang!!
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810 45 277

Spesialtilbud!
Ved vask, klipp og farge/striperr
(full behandling) får
du nå enten en
Tomas Hill føner eller
et Tomas Hill flattjern
til en verdi av 500 kr
med deg
g hjem.
j

Tilbudet g
je
ONSDAGER lder
,
så langt la
geret
av Tomas H
il
produkten le
rekker.
Opplys når
du
bestiller, a
t du ringer
for dette ti
lbudet.

EIKSMARKA KJØPESENTER

Tlf. 67 14 80 80
Åpningstider:
Man., tirs. og fre.: 9-18,
ons. og tors. 9-19, lør. 9-16.
Velkommen!

MC WEEKEND
- LANGÅPENT!
Velkommen til visning av årets Yamaha modeller
hos oss i Vollen.
1. - 3. juni holder vi åpent hus med servering
av pølser, vafler, kaffe og brus.
Mange gode tilbud.
Åpningstider under MC helgen:
Fredag: 10-20 - Lørdag: 10-18 - Søndag: 12-16

www.glassdrive.no
Vøyenenga:
Ringringeriksvn. 158

Fornebu:
Snarøyvn.73

Slependen:
Sandviksveien 233
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TLF: 66 79 82 44
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www.askermc.no

