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SENTRUM: Jeg har vært solabu i 
22 år og synes at det er en venn-
lig og fl ott kommune. Men jeg 
synes ikke at man har utnyttet de 
fl otte områdene i Sola sentrum.

Uten å ha un-
dersøkt regule-
ringsplan eller 
andre planer har 
jeg noen drøm-
mer om Sola 
sentrum:

1. Koloniha-
ge i tilknytting 
sentrum. En 
liten hytte i hver parsell i uni-
versell utforming. Her kan folk 
kose seg. Finansiere med at hver 
parsell selges. Sikre at det er lett 
å krysse over til sentrumsgaten. 

2. Lag et helt nytt kulturhus 
i tilknytning sjøen. Her kan det 
også være kino og kafeer, og til-
knyttes turstien. Bygg et nytt råd-
hus her. Sikre at man kan gå til 
og fra kulturhuset fra sentrum 
gjennom en mennesketunnel. Jeg 
synes selv at dagens kulturhuset 
mangler stil. Finansieres delvis 

ved at tomtene for nåværende 
kulturhuset og rådhuset selges 
til utbyggere for blokkleiligheter.  

3. Det viktigste for Sola sen-
trum er at det bor fl ere folk i 

umiddelbar 
nærhet. Da 
vil fl ere private 
aktører inves-
tere i et sen-
trum hvor det 
også bor folk. 
Nye blokklei-
ligheter i sen-
trum kan vir-

keliggjøre dette. I tillegg kan man 
gjøre hele området mer attraktivt 
ved å ekspandere sentrum helt til 
sjøen og med en fl ott kolonihage. 

Dette er muligens bare drøm-
mer, men jeg har tenkt mye på 
disse og vil gjerne oppnå fred 
ved å skrive dem ned.

TESSA TUESTAD
Røyneberg

– Det er lov å drømme

Innsender ønsker et Sola sentrum med kolonihager i stede for park, 
og boligbygging i sentrum for å skape levende liv. (Illustrasjonsfoto)

– Kolonihage i tilknytting 
sentrum. En liten hytte 
i hver parsell i universell 
utforming. 

Tessa Tuestad

GODT IKKE MØRKEBLÅTT: Budsjet-
tet for Sola kommune er vedtatt 
i formannskapet. Vi ser fram til 
debatten og sluttbehandlingen i 
kommunestyret, hvor det blir mer 
rom for å løfte fram de saker som 
er viktigst for Krf 
i budsjettet. 

Når spesielt 
Solabladet og 
tildels Aftenbla-
det beskriver re-
sultatet av samar-
beidsbudsjettet som «Blått grep 
om budsjettet«, «FrP saker pre-
ger budsjettet», «FrP er vinne-
ren», og «mørkeblått budsjett«, 
synes vi det er feilaktig og uba-
lansert. 

Vi er glad for at Fremskritts-
partiet, Tanangerlisten og Pen-

sjonistpartiet har kommet i møte 
med fl ertallspartiene Høyre, Ven-
stre og Kristelig Folkeparti for å 
få til et samarbeidsbudsjett, og 
alle parter har selvsagt måttet gi 
noe for å lykkes og for å gi Sola 

k o m m u n e 
den stabilitet 
dette innebæ-
rer. Etter min 
mening  er 
dette et bud-
sjett som vi 

kan være godt bekjent av i disse 
sparetider. 

Selv om vi skulle ønske det 
var rom for enda mer til viktige 
områder som for eksempel skole 
og helse, mener vi at budsjettet 
viser en viktig retning og posi-
tiv satsing. Vi kan nevne mer til 

skole og barnehage, hjemmeba-
serte tjenester styrkes i tråd med 
Samhandlingsreformen, nye dag-
plasser for personer med demens, 
lokal kontantstøtte for ett til toå-
ringer beholdes, og kommunen 
blir med i organisasjonen «Av og 
Til» som arbeider positivt fore-
byggende i forhold til alkoholmis-
bruk. Selvfølgelig er det ting som 
kunne vært bedre fra et Krf-syns-
punkt. Men vi opplever ikke at vi 
med dette har vært med på å skape 
et «mørkeblått» budsjett, men 
etter vår mening et et godt og 
tjenelig samarbeidsbudsjett. 

 
ARNFINN CLEMENTSEN
Kommunestyrerepresentant Krf 

Krf og Sola-budsjettet

– Et «mørkeblått budsjett» 
synes vi er feilaktig og 
ubalansert. 

Arnfi nn Clementsen

PENSJON: Fremskrittspartiet vil 
styrke pensjonistenes økonomiske 
grunnlag i vårt alternative bud-
sjett for 2013.  Vi mener at pen-
sjoner skal anses som en opptjent 
rettighet og vi 
fortsetter derfor 
en nedtrapping av 
avkortningen for 
gifte og sambo-
ende pensjonister 
fra 15 prosent til 
10 prosent. Av-
kortningen skal fjernes i løpet av 
få år. Vi legger også opp til bedre 
kjøpekraft for pensjonister gjen-
nom skattelettelser på pensjon 
der vi hever minstefradraget fra 
62 050 til 82 000 kroner. 

Fremskrittspartiet mener det 
er viktig å sikre trygghet for eldre 

mennesker som har behov for 
pleie. Vi mener det er stort behov 
for utbygging av sykehjemsplas-
ser og gir i vårt budsjett alterna-
tiv et økonomisk grunnlag for 

bygging av nye 
plasser. Re-
gjeringen har 
gjentatte gan-
ger fremholdt 
løftet om full 
sykehjemsdek-
ning. Deres 

egne tall viser at det er en netto 
tilvekst på 1.146 på sykehjems-
plasser fra 2005-2010. Dette står 
i sterk kontrast til regjeringens 
uttalte målsetning om 12.000 
nye sykehjemsplasser i perioden. 
Fremskrittspartiet bevilger 1,2 
milliarder kroner mer til kom-

munene øremerket til eldreom-
sorgen. Det vil sikre både fl ere 
plasser og fl ere ansatte i eldre-
omsorgen.

Det er for få som snakker om 
rettferdighet i pensjonssyste-
met og en verdig eldreomsorg. 
Vi merker det tydelig. De andre 
partiene forsøker å snakke minst 
mulig om seniorene i samfunnet. 
Det aksepterer ikke vi. Nettopp 
derfor vil vi fortsette å kjempe for 
bedre pensjoner og en mer verdig 
eldreomsorg. Selv om journalister 
og medier har latt de andre par-
tiene slippe unna i alt for langt 
tid. Vi gir oss ikke, og det er vårt 
budsjett for 2013 et godt bevis på. 

SOLVEIG HORNE
Stortingsrepresentant, Frp

– Frp prioriterer de eldre

– De andre partiene for-
søker å snakke minst mulig 
om seniorene i samfunnet. 

Solveig Horne

Klimabestemor-ræpp

ENDA EN BRØNN!
I Lofoten og! STØNN!!

Jeg har en bønn
til Helge Lund og Ola Borten Moe.

Ta det med ro
dere to.

Først må vi ordne vår CO2.

Jo olja har gitt oss mange goder,
men vi har ikke fl ere kloder.

Det er her våre barnebarn skal leve og bo.
Vi MÅ bare ta det med ro!

Saktere, saktere, vent litt og se.
Kanskje noe olje kan være i fred.

Sola skinner og vinden er glad.
Masse energi, alt vi vil ha.

Så kjære politikere styr de to,
oljeville Lund og Borten Moe.

JOHANNE SÆTEN
Besteforeldrenes Klimaaksjon

KLODEN: Lørdag har Besteforeldrenes klimaaksjon en markering utenfor domkirken i Stavanger. 
Johanne Sæten fra Tananger, en av klimaaksjonens mange besteforeldre, har laget denne ræppen for 
anledningen. (Arkivfoto)


