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DEBATT

Oss selv nok

Amerikansk våpenkultur

Tomme tønner famler mest

Har du sett VG-tegneren Hagens
fremstilling av nordmannen med
ølvom og topplue? Det er sånn vi
er blitt.

Våpenlobbyen har for lengst fått gjennomslag for sitt syn på slikt som mandagens
henrettelser på Virginia Tech: «Våpen dreper ikke folk. Folk dreper folk».

Turid Birkeland,
festivalsjef for Risør kammermusikkfest, Fædrelandsvennen

Halvor Elvik,
kommentar om skytemassakren i Virginia,
Dagbladet

Det er vanskelig å få øye på politikere som vet
hvor vi er, hvor vi er på vei og hva vi skal gjøre. Vi er inne i en famlefase, og det gjelder alle partier. Det er verre hvis hjernekassen er
tom enn at verktøykassen er tom.
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Gudmund Hernes,
professor, Aftenposten

Agderposten forbeholder seg retten til å forkorte innlegg, publisere dem i avis og på nett, samt lagre publisert stoff elektronisk. Innlegg skal underskrives med fullt navn, vennligst oppgi adresse og
telefonnummer også på e-post. Adresse: Agderposten, postboks 8, 4801 Arendal. Merk konv. «debatt». Send e-post til: debatt@agderposten.no. NB! Innsendte manuskripter blir ikke returnert.

HELSE

Eldreomsorg i
Arendal anno 2007
Tirsdag 12. april ved 10-tiden,
skjedde det som ikke måtte
skje. Jeg, 82 år, falt stygt i det
jeg skulle hjelpe mannen min
som hadde vanskeligheter. Han
er 84 år, syk og trenger omsorg
og pleie 24 timer i døgnet.
Jeg fikk ringt Saltrød bo- og
omsorgssenter. Uheldigvis satt
bestyreren i et møte, men det
kom to unge pleiere og litt seinere, vakthavende i hjemmesykepleien. Jeg hadde store smerter og ba dem om at de måtte ta
mannen min med til sykehjemmet, mens jeg var på sykehuset,
men det kunne de ikke.
Det måtte søkes på et skjema, som deretter måtte behandles.
Da jeg visste at det var dagpasienter på sykehjemmet den
dagen, mente jeg at det måtte
kunne ordnes. Nei, det gikk ikke an. Så skulle hjemmesykepleieren vite hvem som var fastlegen min, for hun skulle kjøre
dit for å få en drosjelapp og et
skjema til sykehuset. Jeg mente
at jeg måtte få ambulanse, for
jeg hadde store smerter og en
syk mann. «Du klarer jo å gå»,
var svaret jeg fikk. «Jeg kan ikke klare meg selv», sa jeg.
«Drosjesjåføren hjelper deg»,
var svaret.
Da ringte telefonen, og en
reddende engel var på tråden;
«Jeg hiver meg i bilen og kommer med en gang». Dermed var
mannen min og jeg i de beste
hender hos min venninne. Da

jeg kom til sykehuset, trillet
hun meg i rullestol til resepsjoner i diverse korridorer. Røntgenbildene viste at venstre
skulder var ute av ledd og et lite
ben som var løsnet. Jeg hadde
også en stor kul i pannen og
masse bloduttredelser i ansiktet
og på armen.
Så til spørsmålet mitt: «Er
dette den hjelp som vi kan forvente av Arendal kommune i
akutte tilfeller?»
Jeg føler med helsepersonell
som arbeider etter slike retningslinjer, som denne hendelsen viser.

holdt det helt utenom hos andre. Magasinet har antakelig
heller ikke oppdaget at det er
noe som er «enten-eller-pris»,
ikke «både- og». For vår del
kan det som eksempel sies, at
prisen på Rose Trafikkskole
ligger mer enn kr. 3.000,over det som er riktig. Og det
synes vi faktisk ikke skal bli stående.
Så kjære elever i Arendal by,
ikke tro på det dere leser i
Bilmagasinet. Ta heller en
telefon til oss på 37022444,
så skal vi fortelle deg det du
trenger å vite.

Valborg Winther,
Eydehavn

Bjørg Rose,
Rose Trafikkskole

KORRIGERING

LITEN TOLERANSE

Feil priser på
kjøreopplæring

Skytebane vs
ridesenter

Det er med stor forundring vi
leser artikkelen i Bilmagasinet
mandag 16.4. angående priser
på kjøreopplæring i fylket. Der
vises det til en ringerunde som
magasinet har hatt til kjøreskolene. Dette er feil.
Bilmagasinet har aldeles ikke
hatt noen ringerunde - vi er aldri blitt kontaktet, i likhet med
flere andre kjøreskoler som vi
nå har vært i kontakt med. Dette har ført til at de prisene som
offentliggjøres også blir feil.
Når man skal lage en prissammenligning, bør i alle fall
grunnlaget være likt. Det har
det ikke vært når Bilmagasinet
har summert priser. Det man
tydeligvis har gjort, er å legge
inn alle offentlige gebyrer hos
noen skoler, og så har man

Jeg blir meget skuffet over nivået denne debatten nå er lagt
på, en total avsporing etter min
mening. Jeg har ikke hørt at
skytebanefolka har klaget på
hestene eller senteret, men hestefolka finner alle slags usaklige
argumenter mot skytebane.
Mangel på toleranse med
hensyn til hva andre driver med
er en av de tingene i dag som
brer mest om seg, slik jeg ser
det. Her innbiller noen voksne
mine barn at disse to tingene
ikke kan være i samme bygd,
slik at disse barna (antakelig
med god hjelp) går ut med avisinnlegg mot skytebanen.
Hvis noen av hestene er så
skuddredde som det høres ut,
så må de jo være direkte livsfarlige å sende små barn ut med,

det hender jo at det kommer et
smell fra en bil eller motorsykkel, eventuelt raketter og lignende. De fleste av disse hestene blir jo ellers brukt på både
gangveier og turstier.
Foreldre – lær deres barn toleranse, og undersøk nøye at
den hesten barna rir på er trygg
og sikker. Da går det utmerket
å ha ridesenter og skytebane i
samme bygd og ellers ri på hestene på offentlige plasser.
Personlig er jeg verken rytter
eller skytter.
Jan Erland Olsen,
Bystyrerepresentant, Frp

SØPPEL

Slike gutter det vil
gamle Norge ha
I flere år har utallige gamle
bildekk blitt «deponert» like
ved lysløypa, til stor sjenanse
for alle som liker å ferdes i naturen. Jeg har selv tipset Agderposten om dette i håp om at
rette vedkommende skulle
kjenne et stikk av dårlig samvittighet og rydde opp etter seg.
Jeg har også sagt fra til Arendal
kommune. Men dekkene ble
liggende, inntil to handlekraftige unge menn tok saken i egne
hender.
Det er pisverdig og fantastisk
flott at noen tar ansvar for å
rydde opp etter natursvin. Håper en eller annen kommunal
etat sørger for at disse karene
får dekket sine utlegg i forbindelse med et fantastisk initiativ.
Når skal det bli slutt på at
søppel av alle slag slenges i naturen. Jo mer jeg reiser i andre

land, desto mer får jeg bekreftet at Norge er en sinke i arbeidet for et rent, søppelfritt land.
Jeg tror egentlig ikke at noen
trives med søppel rundt seg på
alle kanter. Så ta ansvar: Ikke
kast fra deg søppel i gater og
grøftekanter. Det fins bøtter,
dunker, poser for avfall. La det
gå sport i det: Hold veien din
ren, hold byen din ren, hold
Norge rent. Takk til Christiansen og Solvang for vel utført
jobb.
K. Hvass,
Arendal

SPØRSMÅL

Spilleautomater
i Arendal?
Et spørsmål til ordføreren i
Arendal, Torill Rolstad Larsen:
Jeg lurer på hvordan du stiller deg til Giskes nye spilleautomater, som han vil tvinge på
folk.
Personlig fikk jeg hakeslepp
da han første gang orienterte
om dette. I all min naivitet
trodde jeg at statsråden hadde
gjort en formidabel jobb når
han fikk fjernet disse forferdelige automatene, og spesielt fra
de stedene der det ferdes barn
og unge.
Så min aktelse for mannen
forsvant i en farlig fart. Det er
sikkert og visst.
Men mange av ordførerne i
det ganske land ruster til kamp
mot tvangsautomatene.
Jeg regner med at du er med
på det laget, Torill?
Inger Marie Nilsen,
Arendal

Avslutning av en bagatell
INNSPILL
Av og til lurer man på hvordan man skal
reagere når det kastes ut noe i mediene
som virker urimelig. At jeg er glad for
Høyres programformulering og Jan Vatne for partiets avklaring, gjør at vi kan
legge denne saken bak oss. Kanalkostnaden som Vatne nevnte i sitt første
innlegg, kan også legges bort, da det er
tatt ut av luften uavhengig om hvem
som skulle ha nevnt dette først.
Likeledes kan vi legge bort diskusjonen om det er politisk flertall for eller
imot kanal, så lenge Vatne er helt overbevist om at flertallet er på hans side.
Da er det jo heller ikke farlig å si ja til
kanal, fordi Vatne er overbevist om at
den ikke vil la seg finansiere. Dermed
skulle nattesøvnen være sikret!
Jeg tar gjerne imot råd fra Jan Vatne
om å dempe meg, men han må si det så
høyt at han også hører det selv. Å gå så
hardt ut i sitt første avisinnlegg uten å
være sikker på at innholdet var rett,
skuffet meg . «Stiftelsen Arendalskanalen» er uavhengig av Kanalselskapet, selv

om foreningen var fødselshjelper. Det
tok meg to minutter å få vite alt om registreringen, hvem som satt i styret, og
at regnskapsdatoen er 1. august for papirregnskap og 1. september for elektronisk regnskap. Alle kan få vite dette ved
å ringe Enhetregisteret i Brønnøysund
tlf. 75007500. Etter omleggingen med
administrasjonen av stiftelser 1. januar
2005, er det «Lotteri- og stiftelsestilsynet» tlf. 57828000 som styrer vedtektsendringer. Her er stiftelsen registrert.
Siden dette ikke er noe jeg daglig steller
med, vet jeg ikke hvordan det forrige
styret gjorde dette med regnskapet.
Dette registreres i Regnskapsregisteret i
Brønnøysund. Jeg har latt dette ligge,
siden første lederen av styret er død.
Han kjente sikkert hvordan dette skulle
håndteres, og har muligens blitt enige
med Brønnøysund om at styret fra den
gang, kun passet på en mindre innskuddskapital samt renter på denne og
kanskje derfor slapp å sende inn regnskap. Men dette vet jeg ikke, Vatne, da
jeg ikke kan spørre den forrige styrets leder om dette. Derfor burde du kanskje
ha tatt en bytelefon, og fått noen brukbare informasjoner der før du utbasunerte ditt budskap i mediene. Den nye
lederen ordner nok dette med regnska-

Odd Skaug Syvertsen i Kanalselskapet har i flere år hatt en drøm om tilbakeføring av de gamle kanalene i Arendal. Her sitter han med utbyggingsplaner for byen i 2004.
pet i tide etter sommerferien. Heretter
burde vi kanskje ringe til hverandre eller skrive brev. Det blir hyggeligere for
oss og resten av befolkningen.
Jeg er litt fascinert av at noen kan hisse seg så mye opp over et miljøspørsmål
som handler om Arendals identitet og
røtter. Vi står som menneskehet overfor
uhyre store oppgaver, som gjør at alle
småting vi nå holder på med, blir irrelevante. Vi må sikkert legge om livsstilen

ganske hardt, og da vil livskvaliteten
kreve at vi legger vekt på andre ting enn
vi gjør i dag. Da tror jeg nærmiljøspørsmål, i alle former, vil få mye større plass.
Derfor er drømmer om en bedre tilværelse også i byer, være overordnet enda
mer vekst og forurensning. Du kan sikkert hjelpe til med å stoppe et prosjekt,
Jan Vatne, men å stoppe en idé og en
drøm klarer du aldri.
Odd Skaug Syvertsen, Arendal

