
Matpakkediskusjonen går på nettet
Man går ikke på Baker Hansen med 
medbragt kaffe og kake heller.
 Ståle Pedersen

Hva er alternativet? Jo, man legger 
ned driften, stenger dører og port 
og du må gå rundt. Det er selvfølge
lig at man ikke tar med medbragt
 Lars Petter Berg

De som ikke har råd til eller lyst på 
burde finne seg andre steder de kan 
raste.
 Linda Korneliussen Rigolet

Det kan også være så fullt at det blir 
umulig å få et sted å sitte og så 
lang kø at man bare dropper å 
kjøpe noe av den grunn. Skal man 

da bli sett skjevt på fordi man spiser 
litt medbrakt mat på vollen utenfor 
en markastue kanskje fordi man 
treffer noen der man vil prate med?
 Tor Elling Halvorsen

Man har ikke med seg niste på et 
spisested. Sier ikke det seg selv?
 Cecilie Kirkebø

GUPU: Driverne av Gupu gård har to skilt ute og to inne som minner om at medbragt ikke er tillatt. Likevel er det mange som spiser matpakken sin der, forteller 
Anette Haave Åsheim.  FOTO: KARL BRAANAAS
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Ved Sæterbekken og Østern-
bekken ved Haga golfbane me-
ner Bærum Elveforum at det står 
store mengder legepestrot.

Legepestrot tilhører kurvplantefa-
milien. Den er 20–60 cm høy, er 
en innført art – og en trussel mot 
det lokale biologiske mangfoldet. 
Bærum Elveforum har spurt Fyl-
kesmannen i Oslo og Akershus 

om han kan pålegge grunneier å 
fjerne vekstene. Men det Fylkes-
mannen ikke hjemmel til, fremgår 
det av svaret.

– Grunneier kan ikke pålegges 
å fjerne fremmede arter. Ifølge 
naturmangfoldloven og forskrift 
om fremmede organismer, er det 
et krav om aktsomhet ved utset-
ting, hold og omsetting av frem-
mede organismer samt et krav til 

aktsomhet ved utføring av aktivi-
tet som kan medføre spredning av 
fremmede organismer, skriver Fyl-
kesmannen.

En grunneier kan oppfordres til 
å fjerne fremmede organismer på 
egen tomt. En grunneier har også 
en generell plikt til å opptre akt-
somt og påse at fremmede arter 
ikke spres og fører til skade på 
naturmangfoldet.

Miljødirektoratet har en til-
skuddsordning for å ivareta tru-
ede arter og naturtyper. 

Fjerning av fremmede arter for 
å ivareta truede arter kan være 
ett av tiltakene det kan søkes om. 
Frist for å søke er 15. januar hvert 
år.

Jens Svenningsen

jens.svenningsen@budstikka.no

Vil bli kvitt plante ved golfbane

VED BEKKER: Bærum Elveforum har 
registrert legepestrot ved banen til 
Haga golfklubb. FOTO: TRINE JØDAL

Etter kun ett års drift har fem 
kvinner nå fått jobb på det spe-
sielle systueprosjektet hos Ikea 
på Slependen.

Systua åpnet 20. oktober i fjor. 
Den holder til på Ikea og star-

tet som et samskapningsprosjekt 
mellom Sisters in Business, Ikea, 
Nav Asker og Asker kommune. 

Målet var å etablere en bære-
kraftig virksomhet som skulle 
gi arbeid til kvinner med inn-
vandrerbakgrunn. Statsminis-
ter Erna Solberg var til stede 
under åpningen, og understreket 
betydningen av å få innvandrer-
kvinner integrert i samfunnet. 

Fem har kvinner 
Et år etter gjøres status opp. 

Og det er nå klart at fem kvin-
ner har fått jobb. 

– Dette gleder vi oss over. Sy-
stua har hatt en positiv utvikling 
og kundebesøkene øker, opply-
ser Katrine Aspelin hos Sisters in 
Business AS. 

De gode resultatene ble mar-
kert med et eget arrangement i 
helgen. 

På Systua kan kunder få repa-
rert klær, sydd puter, gardiner 
og andre ting. Stoffet er det 
noen som handler på Ikea, mens 
andre tar det med seg, opplyser 
Katrine Aspelin. 

Og så fornøyd er den sosiale 
entreprenøren at virksomheten 
har ekspandert, forteller hun. 

– Ja, for å øke omsetningen 
og kunne gi enda flere arbeid, 
er det etablert nok en systue 

lokalt i Asker. Her produseres i 
hovedsak Sisters in Business sitt 
signaturprodukt; kjøkkenforklær 
laget av bærekraftige materialer 
i forskjellig design, sier Aspelin.

Hun forteller at både bedrifter 
og privat kjøper forklærne. 

– Hva slags respons har dere 
ellers fått?

– Veldig god respons etter vår 
mening. I tillegg til godt salg, var 
SiB en av 10 sosiale entreprenø-
rer som fikk være med i et Star-
tup-program der vi lærte mer 
om det å drive virksomhet. Og 
nå i høst deltar vi i et nordisk 
program for sosiale entreprenø-
rer, sier hun. 

Marit Helland

marit.helland@budstikka.no

Fem fikk jobb  
etter et år 

JOBBGLEDE: Fra venstre: Fatima Zhora Melala, Manzoureh Firouz Rousta 
og Farzaneh Aghalo.  FOTO: PRIVAT 

fakta

 ■ Sisters in Business er en virksomhet 
som jobber for å skape et sosialt og 
økonomisk bærekraftig samfunn. 

 ■ Systua på Ikea startet som et sam
skapningsprosjekt mellom Sisters in 
Business, Ikea, Nav Asker og Asker 
kommune. 

 ■ Målet er å skape arbeidsplasser for 
innvandrerkvinner der de får opplæ
ring og oppfølging ut fra individuelle 
behov. En temaplan for inkludering 
og mangfold er vedtatt i kommune
styret i Asker. 

 ■ Innovasjon og nytenkning blir truk
ket frem som viktig i arbeidet med å 
etablere bærekraftige jobber til per
soner som ikke har formell kompe
tanse fra før. Systuen er et eksempel 
på slik innovasjon.

 Kilder: Sisters in Business, NAV Asker, 
Asker kommune, Budstikkas arkiv 

Dette er Sisters in Business 


