
GARASJEPORTER
OG PORTÅPNERE

EPU 40 horisontal isolert 
250x212,5
Ord. 9.319...................................6.060
EPU 40 med speil isolert 
250 x 212,5
Ord. 10.609.................................6.935
LTE 40 uisolert horisontal 
250 x 212,5
Ord 7.719....................................4.975
Portåpner EcoStar 700
Inkl. 2 håndsendere og 
innvendig bryter. Ord. 3.127.....2.150
Portåpner ProMatic
inkl. håndsender
Ord. 3.708...................................2.565
Portåpner SupraMatic
inkl. håndsender
Ord. 4.811...................................3.330
Portåpner Turbo 75
inkl. to håndsendere, 
innvendig bryter og
trådløs kodetaster......................3.500

www.ligaard.net
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Kambodsja
Siem Reap.  På studiet lærer hun 
blant hva som kan gjøres for at 
besøk på nye steder kan komme 
lokalbefolkningen til gode. Dette 
er naturligvis Kvaløsæter veldig 
opptatt av.

– Det handler blant annet om 
at du kjøper varer på det lokale 
markedet. Det viktigste er at du 
gir noe tilbake til folket, sier hun.

Turisteksplosjon
De siste årene har turismen til 
Kambodsja eksplodert. Mens det 
på slutten av 90-tallet kom rundt 
200.000 turister til landet per år, 
er det nå 200.000 turister som 
kommer per måned.

Kvaløsæter håper flere unge 
trøndere vil få øynene opp for 
landet.
– Jeg lengter allerede tilbake. 
Kambodsja har blitt det andre 
hjemmet mitt, sier hun.

Fram til hun drar tilbake 

til Kambodsja til høsten, bor 
Kvaløsæter hos foreldrene sine 
i Steinkjer. Hjemme skriver hun 
sanger og tar på seg småjobber.  

Lite jantelov
Kontrasten mellom Steinkjer og 
Kambodsja er stor. Akkurat nå 

er det over 30 grader der. Men 
det er ikke bare klimaet som er 
annerledes. Kvaløsæter mener 
vi nordmenn har mye å lære av 
kambodsjanerne. 

– Folk er ikke så åpne her i 
Norge. Det er også lite jantelov i 
Kambodsja, sier 24-åringen.

i forbindelse med promoteringen av en konsert i byen Siem Reap. 
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I AVISA: Hilde Marie Kvaløsæter (til høyre) ble avbildet i Phnom Penh Post sist 

høst. Her er hun sammen med Hanne Sørvaag (t.v.) og Katrine Solhaug,

■ ÖSTERSUND

Designere, håndverkere, 
kulturskapere og politi-
kere fra hele Midt-Norden 
skal diskutere framtidas 
form på kulturkonferanse 
i Östersund.

Form, design og husflid er 
tema for den årlige 
kulturkonferansen 
i regi av Midt-Nor-
d e n s a m a r b e i d e t . 
Utgangspunktet er 
kulturarven og red-
skapene er foreles-
ninger, workshops, 
utstillinger og studiebesøk.

Programmet går over to da-

ger, fredag den 9. og lørdag den 
10. mars. Blant foredragshol-
derne finner vi blant andre Siv 
Anita Elstad (bildet) fra Kop-
perå, som med utgangspunkt i 
kunst og design vil snakke om 
«Hvilken form har fremtiden». 

Foredragene går også på 
hvordan gjøre en forskjell med 
husflid. Mange workshops gir 
muligheter for å fordype seg 
enten i storytelling, urban 

planlegging, never, ull el-
ler loffarsløyd basert på 
ståltråd. Studiebesøkene 
går til Jamtli, Landsarki-
vet i Östersund og Hav-
remagasinet som viser 
samlinger av osteformer, 
dyrefeller, fengselsdører, 

jamtskap og gulvur fra 1700 og 
1800-tallet. 

Skal gi framtida form

Kulturansvarlig i Trønder-Avisa er Gunn-Magni Galaaen. 

Hun nås på telefon: 934 56 498, e-post: gmg@t-a.no 

Tips eller kommentarer kan sendes til redaksjonen@t-a.no 

eller per brev til Trønder-Avisa, postboks 2590, 

7738 Steinkjer. Sentralbordet nås på telefon: 07412. 
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