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tOPPen InDUStrIPArK: Slik kan det bli, ifølge av en av utbyggerne på Toppen-området like øst for Kongsberg. Industriparken er som 
ordet antyder ikke tiltenkt butikker, men skal huse virksomhet som driver med produksjon, lager og spedisjon. tegnIng: Ole A. KrOgneSS

KOngSBergPOrten: Det foreligger planer for utbygging av enda et industriområde ved Diseplass som blir liggende langs den nye E134. 
Logistikk, lager og produksjon er formålet. Området er på 300 mål og det største prosjektet i antall kvadratmeter.

Pusser opp kafeen for to mill.
– Det var på høy tid at vi 
gjorde noe.

Tonhild S. STrand
tonhild.solberg@laagendalsposten.no

Det forteller Kari og Astrid 
Tveiten ved Lampeland hotell.

De fleste som ferdes på Lam-
peland, har kanskje fått med 
seg at det skjer ting inne på ho-
tellet, i kafé-delen. Nå er alt det 
gamle revet ut, og innvendig 

blir alt nytt.
– Det var på høy tid at vi gjor-

de noe. Det er altfor lenge si-
den det har skjedd noe her, og 
det var absolutt på tide med en 
restaurering, forteller Kari 
Tveiten, som er daglig leder 
ved Lampeland hotell.

Hun anslår at restaureringen 
vil koste rundt to millioner 
kroner. 

Nå gjør de om på det meste i 

kafeen, med annen flyt i serve-
ringen, flere toaletter og handi-
kaptoalett. Bra toalett-fasilite-
ter er viktig for reisende gjen-
nom dalen, noe det er mye av 
på hotellet.  I tillegg blir det et 
nytt kafékonsept, med en mer 
grønn og sunn meny, noe som 
skal appellere mer til de unge.

Ola Tveiten er i full sving 
med arbeidene, som startet 
opp i romjula. 

hele FAMIlIen trÅr tIl: Ola Tveiten har jobbet med oppussing 
av kafeen den siste tiden – målet er å bli ferdig før januar er omme. 

Vilde Håvardsrud er valgt til 
leder av det nystartede 
Kongsberg fredslag. 

Oppstarten var i forrige 
uke, med blant andre leder i 
Norges Fredslag, Fredrik 
Heldal, til stede. Han infor-
merte om organisasjonen og 
hvordan de arbeider. 

Norges Fredslag er Norges 
eldste fredsorganisasjon, 
grunnlagt i 1885. Målet er at 
samfunnet skal løse sine 
konflikter ikkevoldelig. 

 – Organisasjonen jobber 
for fred ved å utvikle freds-
kultur, begrense voldsmakt 
og krigsprofitt, og å fremme 
ikkevoldelig konflikthånd-
tering lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. forteller 
Ragnhild Håkonsen, en av 
initiativtakerne til Kongs-
berg fredslag. 

Det er fire fredsorganisa-
sjoner i Norge. Alle er orga-
nisert under paraplyen Nor-
ges Fredsråd.

– Vi valgte Norges Freds-
lag i Kongsberg, fordi vi øn-
ska en organisasjon som er 
åpen for alle, uansett kjønn 
og alder. Norges Fredslag 
har ca. 400 medlemmer. I 
disse dager starter de to 
eneste lokallagene opp, det 
ene i Trondheim, det andre 
her i Kongsberg, sier Håkon-
sen.

Fredslaget 
har fått  
sin leder

leDer: Vilde Håvardsrud


