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ALLTID OPP: I hele 2015 falt oljeprisen fra ca. 56 dollar til rundt 36 dollar pr. fat. Dieselprisen ble liggende rundt kr 11 pr. liter på ESSO  Krokstadelva, skriver kronikkforfatteren.  FOTO: NTB SCANPIX

PRISEN PÅ DRIVSTOFF ER HØY UANSETT

Verden sett fra Esso Krokstadelva

Prisen falt jo fra 106 dollar pr. fat i 
2014 til 36 dollar i 2016 – eller med 66 
prosent? Så forbrukerne har jo mye å 
«gå» på hva angår prisen på bensin og 
diesel før en prisstigning til være 
aktuell, hvis man 
bruker samme argu-
mentasjon som når 
oljeprisen stiger.

Hvis vi ser bort fra 
dagens avgiftsøkning, 
den må vi ta, det er jo 
vedtatt av våre styres-
makter. Men hvis argu-
mentasjonen skal 
holde, også når olje-
prisen faller, så kan den 
jo stige mange dollar 
før bensin- og diesel-
prisen røres (settes 
opp). Jeg ser da bort fra 
avgiftsøkningen som kommer, det har 
jo skjedd til alle tider at den har vært 
regulert. Slik er demokratiet.

Jeg registrerer også at oljeprisen har 
steget med 8 dollar siden i sommer, 
men den kan stige mye mer uten at det 
burde få konsekvenser for bensin- og 
dieselprisen. Jeg ser igjen bort fra at 

avgiftsnivået endres. 

Det snakkes om 
priskonkurranse sel-
skapene mellom. Det 
er bare tøv, de sam-
arbeider om prisene, 
det har de siste års 
priser vist: Billigere 
sent søndag kveld og 
mandag morgen, 
samt noe onsdag 
kveld og torsdag 
morgen.

Vi lever i et deilig 
land: olje rett utenfor 

stuedøra, men jaggu skal du få betale 
for moroa uansett oljepris!

Hvis argu-
mentasjonen 

skulle være tro-
verdig, hvorfor kom 
hun ikke på banen 
og argumenterte for 
at nå MÅ prisen på 
bensin og diesel 
settes ned?

AVSTAND: Marienlystsaken, Buskerudbyen og Gulskogen senter holdes fram som 
saker der avstanden er stor mellom innbyggerne og byens ledelse.

Med stor interesse og tilfredshet 
leste vi intervjuet med Vidar Lieberg 
i Drammens Tidende lørdag. Der blir 
han blant annet spurt om det er noe 
han ikke liker ved byen.

Befriende uttaler han at det mest 
alvorlige er opplevelsen av en stadig 
økende avstand og tillit-
skrise mellom byens inn-
byggere og kommunens 
politikere og administra-
sjon. Han nevner blant 
annet håndteringen av 
Marienlystsaken, Buske-
rudbypakke 2, Gulskogen 
senter. 

Underlig nok nevnes 
ikke sykehussaken, som 
er distriktets store skan-
dalesak. Gjett om denne 
siste saken har vakt skuf-
felse og politikerforakt 
blant byens store flertall! Ikke én av 
byens politikere tør eller vil sette 

foten ned for Brakerøya-prosjektet, i 
angst for å bli beskyldt for ikke å ville 
ha sykehus i byen. 

Meningers mot har ikke høy kurs her 
i byen! Ikke noe unntak for SV, Sp og 
MDG. SV peker på steinrøysa som 
byggested. SV, Sp og MDG vil ikke 
røre en kvadratcentimeter dyrket 
mark. Da kommer en ikke særlig 
langt! 

At en ikke valgte lang Bragernes-
tunnel i sin tid, ble en feil vi nå må lide 
under. Gjennom gangstrafikken mot 
Kongsberg og Hokksund og videre 

nordover, som vi slett 
ikke ønsker å ha 
gjennom byens sentrum, 
kunne med lang tunnel 
slippes ut ovenfor 
bebyggelsen rundt 
Åssiden kapell. 

Men hvem vil høre på 
det?

Midlertidig trøster oss 
med hva Vidar Lieberg 
mener og sier. Så får vi 
se om makteliten tar til 
vettet. Vi kan jo alltids 

håpe at det skjer!

Vidar Lieberg heier vi på!

Ekelybeboerne hindret i 1960 at også 
Edvard Munchs Vinteratelier ble revet. 
Men de er bare noen jævla tapere, ifølge 
Bjarne Melgaard.

Melgaard har gått for langt. Han opp-
trer uakseptabelt. Han synes det er 
greit å parasitere på Edvard Munchs 
kunstnerskap og trampe det ned. 
Tråkke ned andre kunstnere. I kobbel 
med sterke næringsinteresser durer han 
frem. Nå forsøker Melgaard å presse seg 

videre inn i Munchs kunstnerskap og 
gjøre det til sitt ved å reise sitt House to 
Die In. Hvor skal bygget ligge? På Ekely, 
selvsagt. At Ekelybeboerne, kunstnere 
som jeg har stor respekt for, ikke ønsker 
bygget til Ekely, gir Melgaard med 
investorer, sponsorer, Snøhetta og 
Selvaag fullstendig blaffen i. De vil 
grave ut grunnen og fylle med betong. 
Dette vil medføre store konsekvenser 
for planter og for eikeskogen som har 
gitt stedet navn. Munch valgte seg 
Ekely i 1916 med eikeskog, epletrær og 
bærbusker. Eiketrærne står ennå. Men 
det er usikkert om de vil overleve hvis 
bygging skjer, og biotopen endres. 
Dette er vandalisering. Det er en mørk 
skygge over Ekely nå. Ta med familie, 
barn og stearinlys til Ekely søndag. Vi 
bærer lyset fortsatt!

Lysfest for Munchs Ekely
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Det er et voldsomt oppstyr om  
vareutvalget i de stussligste  
matbutikkene. Skulle nesten tro  
det var en ny smørkrise.

Stein Olav Hjelseth, sivilingeniør, på Twitter

Ikke én av 
byens 

politikere tør eller 
vil sette foten ned 
for Brakerøya-
prosjektet, i angst 
for å bli beskyldt 
for ikke å ville ha 
sykehus i byen.


