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Det skjer mye i Drammen i sommer, kulturarrangementer står i kø og venter. Vi er heldige som
har en by der politikerne har skapt en brukervennlighet, og lagt mye til rette for oss. Tufteparken,
sykkelløyper, strandpromenader og skogstier ligger og venter rett i nærheten. Det er ingen grunn
til å sitte inne. Vi starter med gratis Sankthansfest på Holmennokken i morgen!
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RYDDER: Lier ASVO har ryddejobben på Landfalltjern i sommer, og her ser vi Audun Steingrimsen i askjon.

Rydder på Landfalltjern
Lier ASVO tar affære
ved byens badeidyll

De trives i ryddejobben
som startet 1. mai
og varer ut august.
Primus motor Audun
Steingrimsen fra Lier
ASVO er i sving med å
tømme avfallsbøtter og
plukke søppel fra bakken etter helgas
badebesøkende på
Landfalltjern.

for inne-arbeid. Her oppe er
vi mandag, onsdag og fredag,
og vanligvis er vi to-tre stykker som jobber sammen, sier
Steingrimsen.

Må bli flinkere

TOM HELGESEN tekst og foto
– Det er greit med litt varierende arbeid. Vi får jo også
jobbet ute i frisk luft isteden-

Oppgaven til de ansatte fra
Lier ASVO er å vaske alle toalettene rundt Landfalltjern og
å tømme søppeldunkene.
– Hver gang må vi også
plukke søppel fra bakken, og
vi skulle ønske at badegjeste-

ne kunne vært enda flinkere
til å legge søppel i dunkene,
sier han. Steingrimsen forteller også at de blir tatt godt i
mot av turfolk og skautravere
de treffer i marka.
– Vi har bytta leverandør
av denne tjenesten i år, sier
naturforvalter Bjørn Ringstad
i Drammen kommune. – Vi
var ikke fornøyd med fjorårets
aktør. Det var en underleverandør på en større kontrakt.
Den hadde vi anledning til å
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trekke ut, og da gjorde vi det,
sier Ringstad.

Kloptjern og Spiraltoppen
Dermed ble det et mini-anbud som Lier ASVO vant
med opsjon for neste år. De
jobber tre dager i uka på
Landfalltjern, men har også
oppdraget med å holde det
rent og ryddig på Kloptjern
og Spiraltoppen mandag og
fredag.
– Etter en fin fredag og lørdag kan det selvsagt bli grisete
på søndag, sier naturforvalter
Ringstad. - Det er vel egentlig
en selvfølge, men vi henstiller
til at folk tar med seg søpla
FORSØPLING: Publikum på Landfalltjern har
hjem hvis dunkene er fulle.
red@byavisadrammen.no

mye å gå på. Det er ikke sånn vi ønsker det seg
skal se ut på det populære badestedet.
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