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Lokale representanter:
Sissel Hegna Nilsen, tlf. 92 03 69 54
Blomsterkroken, tlf. 32 79 60 50
Hovedkontor Drammen:
Dronninggt. 17 (v/sykehuset)
www.buskerudbegravelse.no
24t: 32 79 42 50

HURUM BEGRAVELSESBYRÅ - KOLLEN

Varehenger fra kr 5.995
Båthenger
fra kr 7.495
Yrkeshenger fra kr 15.495
Skaphenger fra kr 23.995
Hestehenger fra kr 33.995

NYHET 2012
Priser er veil., inkl. mva. Hest – Skaphengere er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme.

9 MODELLER

Bygger
Patrick Hisni Brataas (23)
ubemannet autonomt fly

Drammen, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . 03 520
Drammen, Oppretterkompaniet . . . 32 82 83 75
Hokksund, Felleskjøpet Eiker Mølle . . . . 03 520
Modum, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . . 03 520
Numedal, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . . . 03 520
Åmot, Wold og Borgersen . . . . . . . 32 78 48 44
KJØR NORSK

SOMMERJOBB:

Patrick Hisni Brataas fra

G udrun Straand,
stude nt i Local Ha wk
redaksjonen@r ha.no

Konstruksjon av det selvstyrende
flyet er en del av prosjektet
LocalHawk 2012 i Kongsberg
Defence Systems.
Til vanlig studerer Patrick
Master i elektronikk, retning
krets- og systemdesign, på Universitetet i Oslo, men i sommer er
skolebenken erstattet med det
fremste av norsk høyteknologisk
industri.

En av 800
Det var mer enn 800 søkere til de
ulike stillingene som sommer-

K att funnet
Denne katten sirkler rundt på
Bråset bo- og omsorgssenter
avd. C4. Den er langhåret,
kosete og tydelig vant med
folk.
Kjenner du igjen katten ta
kontakt med Elin på Bråset
tlf. 31 29 31 00.

SOMMER
nyheter
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pilotløst fly i ferien

15

fra Slemmestad har en ganske uvanlig sommerjobb. Han utvikler et
(UAV).

HJERTE LIG E MALERE : EmmaPedersen (16) er fastboende i
Holmsbu, oghar deltattpå malerkurs sammen medMaria Pedersen
(13) somer på besøk.Grethe LarsenogAnitaGregerferiererpå
KnattvoldCamping,oglot segfristetil malerkurs i ustabilt
sommervær.Foto:Privat.

Hjertelig møte i
Galleri Moseng
Det ble hjerter på alle
bildene denne
gangen, da Ingunn
Moseng holdt
malerkurs.

Bente Elmung
bente.elmung@rha.no

– Tilfeldigvis er det samme
motiv på alle bildene, men
de har veldig forskjellige
uttrykk, forteller Moseng.
Bildene er malt i akryl.
– For å gjøre flaten mer
spennende, så har vi

Slemmestadbyggerselvstyrendefly somsommerjobb.
student i Kongsberg, og Patrick er
en av 19 studentene som deltar i
LocalHawk 2012.
– Det er en spennende jobb og
vi lærer noe nytt hver dag, sier
han.

Lan gsiktig

arbe id

LocalHawk er et tverrfaglig
studentprosjekt som går over
flere år med studenter fra ulike
teknologiske studieretninger og
årstrinn.
Det langsiktige målet er å utvikle en fungerende prototype på
en UAV som skal søke etter og
identifisere forhåndsdefinerte objekter på bakken. Flyet skal

?

rapportere om interessante funn
til bakkestasjonen via en radiolink. For å løse oppgaven benytter
studentene blant annet kamera,
radar og avansert billedbehandling. Med hjelp fra erfarne
veiledere i bedriften skal
studentene i løpet av sommeren
utvikle flydesign, elektronikk,
styresystem og algoritmer.
Ordningen med sommerstudenter er en vinn-vinnsituasjon for studentene og
bedriften. I en tid med mangel på
kvalifiserte ingeniører får bedriften vist seg fram blant
framtidige arbeidssøkere og
studentene får nyttig arbeidserfaring fra næringslivet.

– Som sommerstudent får jeg
mulighet til å prøve ut det jeg har
lært i praksis og jeg får økt forståelse for hvilke muligheter
ingeniøryrket gir, sier Patrick.

Leserbild er:

Det er en
spennende jobb og
vi lærer noe nytt
hver dag.
Patrick Hisni Brataas

UNDRI NG : Foto:Edgar Dehli

HVOR ER DARTH
Vet du hvordennekrabaten befinnerseg på bildet?
Sendoss en epost medriktig svar, navnalderogadresse til:

redaksjonen@rha.no
Hveruketrekkervi ut en vinnersomvil få tilsendt en RHA-kopp.

FORRIGE UKES
VIN NER ER:
May Jahren,
Klokkarstua
RHA gratulerer!

Foto:EdgarDehli

brukte ull, sand, silkepapir, garn og bladgull,
forteller
kursholderen
videre.
Moseng
har
holdt
malekurs for voksne og
barn gjennom hele juli, og
det har vært fullt hus på
kurset hver gang.
Galleri Moseng holder til
i
andre
etasje.
i
Schulerudgården, midt i
Holmsbu sentrum.
– Vi holder åpent hele
året, og jeg har planer om
flere malekurs utover
høsten, sier hun.

JEG FANT: Foto:Pia Johansen

