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• DRIKKEVANN:
Notodden videregående skole har i år
plassert en drikkevannskolbe i skolens foaje. På denne
måten ønsker skoleledelsen å oppfordre
elevene til å drikke
vann framfor brus. Sukker i store
mengder er som
kjent skadelig. Vi
håper elevene velger
vann framfor brus.
Det er dessuten billigere, melder skolen.

• STJAL DEKK:
Fra en bil i Deichmannsgate har det i
løpet tirsdag natt
blitt stjålet et hjul.
Eieren av bilen oppdaget tyveriet tirsdag morgen. Da var
bilen jekket opp. I
tillegg til dekket
som var borte var
også alle hjulboltene fjernet.

• STIFTELSE:
Disse er blant organisasjonene som
nylig fikk midler fra
Øyhagens minnestiftelser. Gvarv speidergruppe, Menighetsbladet Helsing,
Viljandikomiteen,
Gvarv skolekorps,
Korintene, Sauherad
og Nes kantori, KRIK
og Nes menighetshus. Det ble også
gitt penger til en
konfirmantleir og en
ungdomsleir.

• ØKER:
Seljord kommer best
ut av alle kommunene i Telemark når det
gjelder detaljhandel
for perioden 1998 2003. Den konklusjonen har Telemarksforkning kommet frem til i en
næringsanalyse for
Østlandet. Fra 2002 til 2003 økte detaljhandelen i Seljord
med 10 prosent, fra
385 til 426 millioner.
I den perioden fikk
Seljord annenplassen i detaljhandelvekst.

• SILJANSPELET:
I år blir det fire forestillinger av Siljanspelet «Maren Gulliksdatter» fra 1. til 4.
september. Stykket
spilles i Kullkjelleren
på Moholt. Mille
Marie Treschow skal
åpen premieren i år.
Stykket hadde urpremiere samme sted
for fem år siden.
Prøvene er allerede i
gang, og billetter selges blant annet
gjennom servicekontoret i Siljan kommune.

• SKOLETOMT:
Fylkesmannen har
gitt Skien kommune
forhåndstiltredelse til
skoletomten på
Mæla, men grunneier
Andengaard har klaget på vedtaket. Fylkesmannen har nå
avgjort at klagen ikke
tas til følge, og har
sendt saken til endelig avgjørelse i kommunal og regionaldepartementet. I september møtes grunneier og kommunen i
retten for å fastsette
prisen på tomta.

• BESTJÅLET:
RA-redaktør Jens
Marius Hammer fikk
ikke mye glede av sin
splitter nye offroadsykkel. Til lokalavisa
Telen på Notodden
sier Hammer at han
låste den fast til
huset, men at tyven
stakk av med sykkelen samme natt.
Hammer hadde ikke
engang prøvd pedalene før sykkelen forsvant.

• FISKETURISME:
Agder-Telemark
Skogeierforening
(AT-Skog) har nylig
sendt ut en invitasjon om muligheten
til å være med til
Suldal i august for å
lære om næringsutvikling i forbindelse
med innlandsfiske.
Folk fra Tokke som
ønsker å være med
må gi lyd fra seg til
Pål Kleffelgård i ATSkog innen fredag 1.
juli. Selve fagturen
går i helga 12. - 14 .
august.

• HYTTER:
På eiendommen
Berunuten vest har
Vinje kommune syv
hytter til utleie for
folk flest. Hyttene
med varierende
størrelse, har sengeplasser fra fire til 12
personer, og ligger
ypperlig til for turog fiskeopplevelser.
Hyttene har ved,
propan, kokeutstyr
og dekketøy. Men
sovepose og mat må
du ha med selv. Tjenestetoget i kommunen gir ytterligere
opplysninger.
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u, jenta mi!
KOSER OG KJÆLER: Det er
ekte kjærlighet mellom Dutte
og dama, en Fender Stratocaster elgitar fra 1972.

Ved å taste TAHILS + din melding og sende til 1982, kommer din hilsen på trykk på TAs sommersider. Tjenesten koster det samme som
en vanlig sms.
Hvis du vil ha med din hilsen i TA i morgen – send SMS før klokken
14.30 i dag.

Jeg vil bare si vi er glad i deg pappaen vår. Charlotte. Cathrine og
Sandra.
Vil hilse til tante Mona, Kjell, Karoline og Silje har dere stått opp. Skal
vi gå til visteinkjenn i dag og bade.
Hilsen Sandra, Cathrine og Charlotte.
Hei pappa og lena. Sommerkos fra
sverre og hedda.
Hei mamma og pappa vil bare si
glad i dere og ha en fin sommer.
Line.
Jeg vil bare hilse til tommy olsen
på Cocheplassen og si at jeg liker
deg kjempe godt, har gjort det
lenge:-)love you:-) klem therese
søstra t Line.
Jeg vil hilse til alle folka som er
her i hjartdal, håper dere koser dere
i varmen:-) kjempe gla i dere klem
fra monica.
Hei på dere alle grillen folk, og dere
på utsiden! Jeg vil bare ønske dere
en god sommer ;-) håper vi alle kan
samles og ta en fæst, hadde vært
fint.Nuzz.
En stor hilsen til bestemor og
bestefar finquist. Vi er veldig glade
i dere. Hilsen christian, martin,unni
og knut.

FAKTA
Fender Stratocaster
– elektrisk gitar

- IKKE RØR DAMA MI: - Kødder du med dama mi, da blir det bråk, sier
Dutte. Hittil har ingen prøvd seg.

OPPRINNELSE: Utviklet av amerikanske Leo
Fender i 1953, etterfulgte Telecaster.
ANVENDELSE: Sannsynligvis den mest brukte elgitaren i rock, pop og blues.
Fikk et oppsving med gitarvirtuosen Jimi
Hendrix, som brant opp sin Stratocaster på
scenen på en rockefestival i California i 1967.
KURIOSA: Etter hvert vel så mye ikon og
trendobjekt for rockefanatikere. Flere alternative produksjonsland, ulike eiere av fabrikken og et stort antall signaturmodeller avgjør
pris og popularitet.

Hallo vil hilse til min familie Bergan
i Cappelvegn 21 god sommer og til
tante og familien i marsveien 32
kjempe glad i dere og en hilsen til
Maybritt min beste venn du er best.
Klem Camilla.
Hei jeg vil sende en sommer hilsen
til Hanne og Tommy. Glad i dere.
God sommer.....!!! Hilsen store
søsster:-)
Jeg vil bare sende en sommerhilsen til alle som gikk gkhsc på croftholmen og ønske dere en god
sommer! Klem fra monica.
Halla! vil hilse til hjartdalgjengen!kos dere i sommer!sommerhilsen fra pia.

Heisann, vil hilse til gutten min
Elias igjen jeg:-)du er alt for
meg!glem aldri det!elsker deg for
evig og alltid Elias!1000kyss fra
Piadi:-)
Heisann lars petter pusen min!!
Ville bare si deg at jeg er kjempe
gla i deg og savner deg masse, du
er alt for meg! Klem fra jenta di.
Hei! vil gjerne hilse til min kjære
Elias!å si at jeg savner deg masse å
at jg elsker deg utrolig høyt!sees
snart pus!kyss fra din Pia!
Hei jamila og benedicte sender dere
en sommen glad i dere klem fra
tante line.
Hei June,Birk og Roger. En stor hilsen til dere som nyter sommeren
på skåtøy. Gleder meg til å komme
etter på lørdag. Klem fra mamma
og Sissipusen.
Vil hilse til guttane mine,
josef,gabriel og sokrates.glad i dikkan.nå må du slutte å drömme så
mykje tull da jos.:-)hilsen kjerringa/mamma.
Du er det fineste som har hendt
meg! Snart 5 år siden vi startet tastingen. Jeg elsker deg, furuFinn.
Glad du forandret kurs og går
videre med meg. *DinU.
Hei gutter Stig Magnus og Lars
Gøran ha en god tur til Spania.
Klem tante Turid.
Vil bare hilse til Preben Gare;-)
God sommer alle. Vil sende en
STOR hilsen og mange nusser til
nydlingene mine Henriette og Dennis fra Vessia. Glad i dere. Hilsen
mamma:-)
Fysio og ergo i Skien kommune ha
en GOD SOMMER. hilsen i fra Gulset sone.
Hei per olaf grattis med leiligheten
håper du kommer en tur til kragerø
på lørdag glad i deg mamma

