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Blomster i byen: Status forskjønning av Hønefoss
sommeren 2021
I formannskapets møte 15.06.2021 ble det bevilget kr. 250 000,- til beplantning og drift av
blomstertårn og ampler.
Leverandøren var utsolgt, og kunne ikke levere det antallet vi ønsket. Det ble i juni kjøpt inn
24 stolpeampler, 3 blomstertårn og 10 søppelkasser. Det blir bestilt opp flere blomstertårn
høsten 2021, slik at dette er klart til sesongen 2022.
Blomstertårn og ampler ble levert til vårt lager på Hensmoen i slutten av juni. Etter å ha vært
i kontakt med Hageland, fortalte de at sommerblomstsesongen var på hell, og at utplanting i
juni vil kunne se litt «spinkelt» ut i de store blomstertårnene. Videre at det ved beplantning av
tårn og stolpeampler er vanlig å starte produksjonen i drivhus tidlig på våren, slik at det
«bugner» av blomster når tårn og ampler settes ut i mai/juni. Etter råd og forklaringer om at
det ville bli «stusselig» og ikke ville bli «pent», så ble det tatt et valg fra kommunens side om
å sløyfe blomstertårn i år, og kun konsentrere oss om stolpeamplene.
Opprinnelig plan var å sette opp amplene på lysstolpene langs Storgata og over bybrua mot
Nordsida. På bybrua viser det seg å være en del veiskilt på stolpene. Dette er også fylkesvei
hvor det kreves eget kurs i arbeidsvarsling for arbeid langs vei. Det er ingen i Hagelaget som
har tatt dette kurset. Derfor ble alle amplene i sin helhet plassert ut i Storgata og på Søndre
torg, på steder hvor hagelaget kan kjøre med bil og henger, vanne og stelle plantene.
Da Ringerike kommune kontaktet Ringerike og Hole hagelag, var de sporty og stilte opp på
kort varsel. De har vært positive og konstruktive og har et ønske om å bidra til et
blomstrende bysentrum. Hagelaget har også valgt ut blomster og forestått selve plantinga i
amplene. Det har også blitt tilrettelagt og stilt til disposisjon utstyr fra kommunen til bruk ved
vanning og tilsyn (stor vanntank, pumpe og henger). Første vannerunde i regi av hagelaget
ble utført medio juli.
Ringerike kommune har også vært i kontakt med fylkeskommunen, om å pynte opp i
rundkjøringa ved Byporten. Denne beplantinga ble utført i starten av juli.
Det er i skrivende stund ikke utbetalt tilskudd til hagelaget samt at de blomstertårnene som
ikke kunne leveres i sommer skal bestilles i høst. Når vi tar høyde for det, og legger til

påløpte kostnader er midlene brukt slik:
Blomstertårn, ampler, søppelkasser - kjøpt juni 2021
Blomstertårn (bestilles høsten 2021)
Blomster fra Hageland
Tilrettelegging/kjøp av utstyr til hagelaget
Tilskudd til Hagelaget (utbetales aug/sep)
Totalt

116 630
67 118
4 563
11 689
50 000
250 000

Hagelaget har signalisert at de ønsker å bidra også neste år, og at de ønsker å kunne delta i
planleggingen slik at blomstertårn kan plasseres ut så tidlig som mulig. Etter sesongslutt vil vi
sammen med Hagelaget gjøre en evaluering av årets sesong, og hvordan vi bør planlegge
før neste sesong.
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