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Anleggsgartner Margunn Oftebro viser kunstner Kirsten Wagle hvor hun skal legge den aller første steinen i det som skal bli et 13 x 20 meter stort «teppe» på
torggulvet. Kunstnerkollega Astrid Løvaas og ordfører Frode Fjeldsbø til høyre. FOTO: Kirsten Håland

Nye Ålgård sentrum tar form. Onsdag morgen la kunstnerne første stein på det nye «teppet» på
torggulvet.
Tekst:
KIRSTEN HÅLAND

Publisert:
22.11.2017 kl 11:31

– Ålgård sentrum er for mange av oss stoltheten, et
smykke. Tidligere har Ålgård vært som en smultring;



mye rundt og ingenting i midten. Nå får vi et nytt

NORWEGIAN

sentrum der Lokstallen, torget, kanalparken,
aktivitetsområdene og kunsten som plasseres som et
teppe, blir kjernen i dette smykket. Det flotte med dette
er at det forener og peker tilbake til Ålgårds og Gjesdals
ull og veveritradisjoner, sa ordfører Frode Fjeldsbø før
han lot kunstnerne Kirsten Wagle og Astrid Løvaas fikk
legge de to første av i alt 27.422 steiner på torggulvet.

Reise + historie = Boston
Visste du at byen spilte en nøkkelrolle under den amerikanske
revolusjonen?

Ordfører Frode Fjeldsbø plasserer sin stein i kunstverket.

ANNONSE

FOTO: Kirsten Håland

– Å få legge et gulv som dette er noe vi har hatt lyst til å gjøre i mange år. Vi har aldri lagt et
gulv før, og har hatt stor glede av dette prosjektet, sa Astrid Løvaas.
Heller ikke anleggsgartner og prosjektleder Margunn Oftebro har lagt et gulv som dette før.

Anleggsgartnerne Tonje Baustad, Silje Moskvil og Margunn Oftebro gleder seg til å ta fatt på det litt
utradisjonelle oppdraget. FOTO: Kirsten Håland

– Det er veldig kjekt for oss å få gjøre noe helt annet enn vi pleier. Vi legger en del
belegningsstein på lekeplasser og skoler, men ikke i et sånt mønster. Alt må dobbeltsjekkes
underveis. Det blir spesielt for Ålgård, sier Oftebro.
Prosjektleder Sven Olav Jensen i Gjesdal kommune regner med at torget og kanalparken står
klar før jul.

LES MER HER!

Kunstnerne Astrid Løvaas og Kirsten Wagle studerer tegningene sammen med kulturrådgiver Elizabeth Croft i
Gjesdal kommune. FOTO: Kirsten Håland

– Om fire uker skal det være klart. Etter hvert vil vi sette opp mer lys i sentrum. Vi skal ha to
høye master og flere pullerter. Bussholdeplassen, med blant annet to overbygg og en del
grøntområder, er ikke ferdig planlagt ennå. Får vi en kald periode, skal vi sørge for at det blir
skøyteis i sentrum, sier Jensen.

Svevende benker er allerede på plass. Snart skal sentrumsområdet belyses av to høye master og flere
pullerter. FOTO: Kirsten Håland

LES OGSÅ:
Slik blir den nye superlekeplassen

Ålgård sentrum utsmykkes med teppe

NØKKELORD
Ålgård sentrum

SISTE NYTT I KULTUR
ANNONSE

Ungdomskjærester spiller
julekonsert i lag

Søker bønder til
kjærlighetsprogram

Raddel:
«Jeg ble lokket til å kjøpe en bil som var
45.000 kroner dyrere enn den jeg kom for»

Raddel:

Derfor bør du elske november

Kulturskolen med tilbud til de
yngste
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Grisebonde nominert til
innovasjonspris
Mobiliserer mot Black
Friday og falske prisar
Steinrøyser under bakken
kan stoppe Geir Jones
nydyrking
Angrer ikke på at han ba
publikum slutte å pipe
Ny Brynebarneskule sendt
tilbake til administrasjonen
Lokale spillere gjester
Brynetreningene
Er du mellom 15 og 26 år
og i tillegg kommer fra Hå,
kan du få en unik
seilesjanse
Ap og Sp vil sparka
næringssjefen og kutta i
ordførarløna
Har unngått permitteringar i
dårlegare tider  nå vil dei
tilsetta fleire
Tar opp temaet kreft i
lokalsamfunnet

Norges fineste juletre tatt av
sterk vind
Minitur i Tøgjevågen
Inga avklaring for bru til
Helgøy
Sp går for kjøp
50 færre strandbuer i tredje
kvartal
Stemningsfullt i
Kraftstasjonen
Vil gjøre seg ferdig med Tau
først
Trafikkulykke ved Botne
Kukåring
 Det er vel fordi eg er galen

Fylkesordføreren svarer
Kjell Risa:  Betaling av
bompengar blir aldri heilt
rettvist fordelt
Dømt for hasjkjøring 
frikjent for russesvindel
Bygger nytt basseng
Se hvem som var i
bursdagskalas
Forventer storinnrykk i
Sirdal til helgen
Nå skal det bli enklere å
fjerne slike trær
Se hvem som overtar
banklokalet
Her blir det ny BMXbane
Se hva guttene lagde av
12.000 legoklosser
Så mange solabuer har vi
blitt i år

Glassfasaden til Mondo
blåste ned
Mye glass i veien ved
Bystasjonen
Fra fiskeoppdrett til
kulturens indrefilet
Boaskongene fra Sandnes
Brannvesenet advarer mot
uvær
Fraværet stuper:  Savner
bedre oppfølging av utsatte
elever
Selvik aktuell for
førstedivisjonsklubb
Nyansatt direktør på Hotel
Sverre
Lille aske hevdet seg blant
de beste
Heidi Bjerga ønsker
fergedrift på Gandsfjorden

Kommunen vil overta og
rive aktivitetshuset i
Endrestø
Setter fisk på menyen
Ny vannledning til Kvitsøy
Samlet inn rekordbeløp
Nytt rekkverk og mindre
overvann
Nå er det snart gårdsjul
igjen
NMS Gjenbruk vil gjøre
handledagen Black Friday
grønn
Skal bygge idrettspark på
Kvitsøy
RILherrene skal spille
semifinale mot Tromsø og
får hjemmekamp først
Vil ikke utsette trinn to på
Harestad

Oppstart av vidare arbeid i
Bjerkreim vindpark
Skal montera augevipper
på rotorblada
Hytteidyllen er øydelagd av
duren frå vindmøllene
Byr kokkar på halar, hovud
og føter
E39 gjenåpnet etter
utforkjørsel
Fikk kontroll på branntilløp
Prisdryss til Sokndal
skolekorps
Varsel om mye nedbør og
fare for flom
Nye snøkanonar, dobbel
produksjon
Slått i svime i egen leilighet

DELTA I DEBATTEN

NYHETER PÅ MOBILEN

Vil du kommentere sakene på
GBnett.no?

Få de siste nyhetene på
mobilen!

Alle som deltar i debatten må være registrert
med Facebookkonto. GBnett.no tar ikke
ansvar for innholdet i kommentarene, og står
fritt til å fjerne upassende innlegg.

Dersom du åpner GBnett.no fra en
smarttelefon eller lesebrett, vil du
få opp en utgave tilpasset små
skjermer.
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SEND INN TIPS

Nyhetstips? Vi belønner deg
tips@gbnett.no
Tipstelefon 51 61 28 50
Tips som blir brukt enten i papir eller
nettutgaven, blir belønnet med Flaxlodd.
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