Trine girer opp valgkampen og tråkker på
gjennom Sør Aurdal!
Reidar Schlytter
Fredag gjennomførte vår ordførerkandidat en sykkeltur langs vår langstrakte kommune med
flere stopp underveis. Med seg på sykkelen hadde hun med seg verktøykassa med roser,
valgprogram for kommunepartiet og øvrige brosjyrer som hun leverte ut der hun stoppet

Trine klar for sykkelturen gjennom kommunen, med full verktøykasse av virkemidler

Nedover bangskleiva
Hele turen startet ved Klosbøle ved inngangen til den nye tunellen på grensa mellom Nord
og Sør-Aurdal kommune. Så gikk turen nedover bangskleiva med vakker og vil natur og en
farlig og delvis dårlig vei ned mot Bagn sentrum, kommunesentret i Sør-Aurdal.

Trine på tur nedover bangskleiva

Husbesøk
Første stopp her var hos Gunnar og Synnøve Hansebakken som eier og driver et serveringsted
i det gamle meieriet på Bagn. Gunnar lukket opp og var et stort smil når han skjønte hva
besøket gjaldt. I tillegg dukket også vår listekandidat nr 6 Finn Teslo opp som medspiller og
god partikollega i husbesøket.

Gunnar Hansebakken tar imot Trine.

Trine sammen med Gunnar Hansebakken og Finn Teslo utenfor Fossen Kro.

Bang bakeri
Neste besøk var nystartet ban bakeri som eies og drives av Helge Gjerdalen. Trine ble godt
mottatt og hun overleverte roser og brosjyrer og sa noen velvalgte ord. Her var det full
produksjon og betjeningen stilte villig opp for fotografering. Bang bakeri er blitt en suksess
bedrift og er med på å berike næringslivet i Sør-Aurdal
.

Trine , besøk på Bagn bakeri

Trine overrekker roser til de ansatte

Idrettshall og skolebygg
Hva var mer naturlig å ta neste stopp på turen på Fossvang. Her er det et stort byggeprosjekt
på gang som er kjent for alle. I tillegg har Bagn idedrettslag rustet opp idrettsanlegget slik at
område etter hvert når Idrettshallen med svømmehall står ferdig, kommer til å fremstå som et
flott anlegg for kommunen. Dom kjent har vårt parti støttet opp om dette prosjektet hele veien
og har derfor også tatt med i sitt valgprogram signaler om at partiet støtter helhjertet opp om
videre drift av prosjektet. Hva var mer naturlig at ta en liten mat og drikkepause på Fossvang
når vi først var til stede. Her møtte også opp flere partikollegaer som sto for servering bl.
annet vår varaordførerkandidat Sigmund Skjerpen og listekandidat nr 3 Marianne Sand
Hansen.

Varaordfører Sigmund Skjerpen og ordførerkandidat Trine Adde Hansebakken. Heia
Trine din ordfører

Partikollegaer samlet på Fossvang, Sigmund, Reidar, Marianne og Trine

Finn, Sigmund, Marianne og Trine med Idrettshallen i bakgrunn

PROMEK MEKANISKE VERKSTED AS
Sykkelturen gikk videre sydover (mot Begnadalen) og første stopp ble
Promek AS. Et mekanisk verksted lokalisert sør for Bagn i Valdres.
Promek leverer det aller meste av tjenester innen sveising, vannskjæring, dreiing,
platearbeid, hydraulikkslanger og stålkonstruksjon. Kunder på verkstedtjenester er i
hovedsak industri, kraftverk, entreprenører, kommune og landbruk.
I butikken selges egenproduserte produkter som bålpanner og tilbehør, sporsettere
m.m. I tillegg er bedriften autorisert forhandler av Honda og Husqvarna og har
utsalg av motorsager, gressklippere, aggregat, snøfresere. En viktig familiebedrift i
Sør-Aurdal og når Trine ankom på sin tur møtte vi Håvard Stensetær som er en av
eierne til bedriften. Håvard fikk selvsagt overrakt både rose, valgkampbrosjyre som
Trine hadde med seg i sin verktøykasse. Håvard fikk også anledning til å fortelle vår
ordførerkandidat hva han og bedriften var opptatt av mht til rammevilkår ol som var
viktig budskap som Trine tar med seg videre.

Promek Mekaniske verksted AS

Trine og Håvard har god dialog

Turen videre nedover dalen
Etter besøk hos Promek syklet Trine vider nedover dalen hvor hun bl. annet passerte Mikkjel
Fønhus sitt rike.

Fønhus brua

I skogkanten skimter vi hjemstedet til forfatteren Mikjel Fønhus

Så går turen videre nedover Begnadalen

Sluttord:
Trines langdags ferd gjennom vår vakre kommune nærmer seg slutt. Endestasjon denne
gangen ble ved Begnadalen skole og vi takker Trine for en flott tur og ønsker henne lykke til
med valget.

Trine i mål med dagens pr sykkeltur

