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I Evas Hage er alle en 
del av et fellesskap, der 
man sammen sørger 
for matauk, kunnskaps-
deling og sosial hygge, 
ifølge «gründer» og initi-
ativtager Cathrine Lie fra 
Mjøndalen.

TOM HELGESEN tekst 

Nylig var det informasjonsmø-
te på Foss gård i Lier med 17 
engasjerte og ivrige deltakere 
som alle ønsker kortreist og 
økologisk mat.

Evas Hage ønsker å ivareta 
salgsfunksjonen for matprodu-
sentene, men samtidig sørge 
for at bøndene får en rettferdig 
betaling for den viktige jobben 
de gjør. 

– Vi har derfor ikke som for-
mål å gi økonomisk utbytte til 
aksjonærene, for årsoverskud-
det skal føres tilbake til driften 
for å utvikle Evas Hage vide-
re. Produsentene skal nå få en 
kanal der de har forutsigbar 
omsetning, kan kommunisere 
direkte med sluttbruker og kan 
kartlegge etterspørselen før 
produksjonen starter, sier Lie. 

Bærekraftig, ren mat
Som medlem av Evas Hage 
kan man bestil-
le bærekraf-
tig, ren mat fra 
lokale gårder 
i Drammens-
regionen, og 
hente alt på Foss 
gård i Lier en 
fast dag i uka. 
Medlemmene får 
tilgang til en egen 
webportal der de 
kan bestille mat, 
melde seg på 
kurs og arrange-
menter, komme 
med ønsker og 
k o m m u n i s e r e 
med andre med-
lemmer. De får 
også anledning 
til å besøke går-
dene for å se hvor 
maten kommer 
fra.

– Hvordan kan folk som er 
interessert i dette få medlem-
skap i Evas Hage? 

– Vi åpner for 50 medlemmer 
1. juli klokka tolv på formidda-
gen. Prinsippet er såre enkelt: 
Førstemann til mølla, får først 
malt! Registreringen vil skje 
via en link vi åpner på hjemme-

siden vår www.evashage.org, 
sier initiativtager Lie. 

Kjøtt fra Dexter
Lie kan friste med mange 
lokale produsenter som blant 

annet Sørum gård 
(også kalt Hell) på 
Krekling i Øvre 
Eiker der det dyrkes 
usprøyta jordbær og 
Ånerud gård i Lier 
der bonden kan tilby 
medlemmene kjøtt 
av den lille ku-rasen 
Dexter. Sistnevnte 
driver for øvrig også 
med noe så origi-
nalt som oppdrett 
av meitemark til 
sportsfi ske!

I Sande kommu-
ne ligger Tuft gård, 
og de selger øko-
logisk hvete, bygg 
og havre. Her bru-
kes også kornsorter 
som ikke har vært i 
handelen på mange 
år. Tuft gård har 

til og med egen gårdsmølle, 
så medlemmene i Evas Hage 
kan få tilgang på ferskt, nymalt 
mel! Sandåkers 500, glade 
høner tripper også fornøyd 
rundt på tunet i Sande kom-
mune. Hønene koser seg med 
økologisk fôr, frukt og grønnsa-
ker. Da må det jo bli knallgode 
egg! 

Andelsjordbruk på Foss gård 
En liten nyhet, skal vi driste oss 
til å si at det er en agurk-nyhet, 
er at det blir andelslandbruk 
på Foss gård i Lier fra og med 
neste år.

– Det betyr at våre medlem-
mer og andre interesserte kan 
få tilgang til ikke bare kort-
reiste, men ureiste grønnsaker! 
Evas Hage vil organisere det 
administrative og ansette en 
gartner, så bestemmer vi i fel-
lesskap hva vi skal dyrke og 
hvordan vi skal organisere det 
best mulig. Man behøver ikke å 
være medlem av Evas Hage for 
å bli med i andelslandbruket, 
men det vil innebære en rabat-
tert pris for andelen, forteller 
Cathrine Lie. 

Andelslandbruk er en form 
for direkte omsetning og dia-
log mellom gårder og forbru-
kere. Kjernen i ordningen er 
at forbrukere kjøper andeler av 
gårdens årsproduksjon og beta-
ler for hele sesongen i begyn-
nelsen av året. Forbrukerne 
bidrar også i planleggingen 
og med dugnadsarbeid, og 
sammen deler man både risi-
koen og gevinsten i avlingene. I 
noen tilfeller har man ingen 
bonde og gård, men en grup-
pe engasjerte forbrukere som 
sammen leier jord og ansetter 
en gartner.

red@byavisadrammen.no

MANNSSTERKE: På informasjonsmøtet på Foss gård i Lier møtte det opp 17 
engasjerte og ivrige deltakere som alle ønsker kortreist og økologisk mat. Her 
sees Cathrine Lie i bakgrunnen. 

La deg friste av

SJEFEN SJØL: Cathrine Lie er «gründer» og initiativt

Vi åpner 
for 50 

medlemmer 1. 
juli klokka tolv 
på formidda-
gen. Prinsippet 
er såre enkelt: 
Førstemann 
til mølla, får 
først malt! 
Registreringen vil 
skje via en link vi 
åpner på hjem-
mesiden vår.

CATHRINE LIE 

”

DRAMMEN GOLFBANE AS 
Formål: Drift av Drammen Golfbane 
med tilhørende klubbhus og anlegg 
samt alt som har sammenheng med 
dette med unntak av rent sportslige 
forhold. 
Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: 
Hanne Warloff  Ødegaard 

FINNESTADVEIEN 44 AS 
Formål: Investere, styre og utvikle 
eiendom, herunder deltakelse i andre 
bedrifter, samt i aktiviteter i forbindel-
se med dette.
Kapital: NOK 1.000.000
Daglig leder: Gawein Risto Heymans 

HANDELSTRYKKERIET AS 
Formål: Trykkeritjenester, grafi sk 
arbeid, bilprofi lering, import av
trykksaker, messeprodukter, profi ltøy 
og andre ting som naturlig står i for-
bindelse med dette.
Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Johnny Innstøy 

IDEO SOLUTIONS AS 
Formål: Konsulenttjenester innom 
IT-utvikling, prosjektledelse og andre 
produkter/tjenester som naturlig 
hører sammen med dette, herunder 
å delta i andre selskap med lignende 
virksomhet, og kjøp og salg av aksjer 
eller på annen måte gjøre seg interes-
sert i andre foretak.
Kapital: NOK 90.000
Daglig leder: Piotr Czeskaw Biernacki 

LNDS REGNSKAP AS 
Formål: Yte regnskapstjenester og 
rådgivning, samt andre produkter/
tjenester som naturlig hører til dette. 
Selskapet kan også delta i andre sel-
skaper med lignende virksomhet, og 
kjøp og salg av aksjer eller på annen 
måte gjøre økonomisk valg som er 
interessert for å tjene penger for 
selskapet.
Kapital: NOK 30.000
Daglig leder: Geir Åserud
Otilija Straigiene 

PRAEVADO AS 
Formål: Investeringsvirksomhet, samt 
kommersiell rådgivning og tilhørende 
virksomhet.
Kapital: NOK 7.520.000
Styrets leder: Nina Josefsson Boldt 

TB HÅNDVERK GRO KRISTIN 
HOVET 
Formål: Snekkervirksomhet og 
eiendom, samt virksomhet relatert til 
dette.
Innehaver: Gro Kristin Hovet 

TRYSILHUS BOLIGSERVICE 
AS 
Formål: Handel, entreprenør- og 
fi nansieringsvirksomhet, rådgivnings-
tjenester, samt deltakelse i andre 
selskaper.
Kapital: NOK 100.000
Daglig leder: Eivind Haugland 

UAB VIREMIDOS STATYBA 
Formål: Entreprenørvirksomhet. 
Bygg- og anleggsarbeider som omfat-
ter maler,elektroniske, rør og snekker-
arbeider.
Daglig leder: Alius Mazeikis 

VIKEN BYGG/ENTREPRENØR 
AS 
Formål: Entreprenørvirksomhet, eien-
domsutvikling, prosjektering,
prosjektadministrasjon, byggeledelse, 
oppføring av næringsbygg og boliger 
samt arkitekttjenester. Selskapet kan 
også ha eierinteresser i annen beslek-
tet virksomhet.
Kapital: NOK 150.000
Daglig leder: Morten Kjeldås 
 

VALUTAKURSER
8,74 7,79 12,31 94,97 117,26

2,10 6,34 6,04 6,29 838,67

OSLO BØRS

Sist uke
+1,61%

Sist uke
+3,31%
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v Evas Hage 

tager til Evas Hage.  ALLE FOTO: PRIVAT

I fj or var det 402.000 personer i Norge som var registrert som 
bosatt på en landbrukseiendom. 545 av dem var i Drammen, og 
det utgjør 0,8 prosent av kommunens innbyggere. Det er 45.000 
færre som bor på slike eiendommer nå enn i 2006, og hver femte 
landbrukseiendom med bolighus var uten fast bosetting i 2014.

545 bor på landbrukseiendom 
26,9 prosent av befolkningen i Drammen er innvan-
drere. Andelen er høyere enn landsgjennomsnittet 
på 15,6 prosent. Det viser KOSTRAtallene for 2014. De 
største gruppene av innvandrere kommer fra Polen, 
Litauen, Somalia, Sverige, Pakistan og Irak. 

Innvandrerbefolkningen 
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