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På høsten går blomsterhandleren for sterke farger

– Mine høstfavoritter
– Gjennom høst og
vinter er vi mer inne.
Folk vil ha mer farger i
blomstene. Sånn er
jeg også, sier Hanne
Berit Helgerud Bjørndalen hos Tjøme
Blomster.
håvard solerød
haavard@oyene.no
957 04 170

– Jeg ser det med en gang kunder kommer inn i butikken på
denne årstiden. Magnetene er
blomster kledd i oransje, gule
og røde farger. De vil ha sterke
farger på bordet, akkurat som
meg, sier Helgerud Bjørndalen
som har eid og drevet Tjøme
blomster siden 1981.
– Moren min og jeg startet
opp sammen. Jeg er født og
oppvokst på gården der borte,
sier hun og peker på bygningene på Østjordet gård med jorder
som grenser inn til butikken.
Øyene møter blomsterdamen etter dagens gåtur langs
vannet til Ormelet via Ødekjære.
– Deilig tur i høstsol med kaffestopp, sier Bjørndalen som
nyter natur og farger. Når høstmørket og vinteren siger på,
blir det færre gåturer i sol. Hun
reagerer med å bli desto mer
fargeglad innendørs med blomster. Da vi ber henne velge blant
alle blomstene i butikken,
hvem som gjør henne mest glad
i mørketid, tar hun frem en
høstbukett som inneholder
blomstene
krysantemum,
oransje rose, helenium og hypocyrta.

fargerike: – Disse blomstene gjør meg glad om høsten, sier Hanne Berit Helgerud Bjørndalen. Foto: Håvard Solerød

Ladestasjon og sosialisering
Det er fristende å tro at Folkehelseinstituttet (FHI) er medvirkende i utsettingen av ladestasjoner for bil. Og om FHI
ikke har vært pådriver, må instituttet
forske på hva ladestasjonene betyr for
nordmenns psykiske helse.
Jeg har nylig snakket med en europeer
og en amerikaner. Begge har bodd lenge i
Norge. Og de synes at nordmenn er innelukkede, kalde og vanskelig å få kontakt
med. De klaget ikke, men de led nok litt
under det. Med ladestasjonene kan det
endre seg. Kanskje blir vi ikke mindre
kalde. Det kan ha med klimaet å gjøre.
Men her nytter det ikke å være innelukket. Jeg har ikke hatt elbil lenge, men jeg
har knapt noen gang snakket med så
mange fullstendig fremmede i løpet av
så kort tid. For på ladestasjonen er det
mye å snakke om. Alt fra hvor ladeluken
på bilen er, via et utall av betalingsløsninger til hvordan man trekker ut ladekabelen når ladningen er over.
Første gang jeg ladet, tok det
halvannen time og to

geografisk adskilte ladestasjoner. Da
først kom den elskverdige medarbeideren på helpdesken hos strømleverandøren på at han hadde glemt å fortelle meg
noe viktig. Etter det gikk det greit.
I mellomtiden hadde jeg snakket med
en rekke hyggelige personer, som gjerne
ville gi mer og mindre relevante råd.
Dessuten hadde jeg lagt inn kredittkortinformasjonen min seks ganger, fordi
nummeret måtte legges inn ved hvert
nytt forsøk. Neste gang hadde jeg lagt
inn en app. Da gikk alt mye bedre. Jeg
visste dessuten at bilen ikke kan være i
eco-modus. Da vil den ikke kommunisere med ladesystemet. Samt at jeg må
åpne og lukke dørlåsene et par ganger for
å få ut ladekabelen. I hele prosessen hadde jeg sterke assosiasjoner til Wesenlund
og Heide Steen. Det ga et
løft at det sto

to hyggelige damer ved
siden av meg. De visste
så vidt hvor ladeporten
på bilen var. Bilen var
helt ny, og de hadde ikke
fått noen instruksjon. Da slo jeg til som
svært famlende ekspert, og de tjue minuttene til min bil nådde 80 prosent lading gikk som en røyk.
Snakk om sosialisering, og snakk om
potensial for dialog og munter kontakt!
Det må være noe for FHI å glede seg over
i en tid der koronabegrensningene legger
opp til at vi blir enda mer innesluttede!

Sven Otto

