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Parkering på Kirketorget
Vil bare nevne en ting jeg la
merke til da jeg satt og ventet en halvtimes tid på Kirketorget i forrige uke (på en
av parkometerplassene).
Flere av kommunens egne
biler parkerte for kortere
eller lengre tidsrom ute på
plassen. Dette forledet
enkelte andre til å parkere
der, hvorpå en parkerings-

vakt straks var frempå og
skrev ut bot, men selvfølgelig ikke til de kommunale
bilene.
Jeg vet det står dårlig til
med Kongsberg kommune,
men dette blir et lavmål for
å skaffe inntekter.

Terje Fjeldheim

PC i skolene
Det er for «folkevett» en
smule tragikomisk å lese
Bror von Kroghs unnskyldninger for hvorfor vi ikke
kan få nok PC til skolene. Vi
siterer fra LP 27.09.06: «Von
Krogh mener evnen til å ta
upopulære avgjørelser og
stå for dem er blant politikerens viktigste egenskaper.» KrFs Salvesen har
hatt samme «åpenbaring»
og mener han har tatt dyret
ved hornene.
«folkevett» er alt annet
enn imponert over den iherdighet som politikerne legger for dagen når de skal
ødelegge prosjektet Sildetomta for Iver Spiten & Co.
Dere er maksimalt kreative
for å legge kjelker i veien
for næringsdrivende relatert til handel & kontor, dere skal til og med bestemme om en dagligvarebutikk
utenfor sentrum kan selge
blomster, mens dere legger
dere på ryggen og leker død
når industrien i Kongsberg
gir fra seg ett lite pip og

raser av gårde og kjøper
Arsenalet blindt.
Dere hadde hatt penger
nok hvis dere hadde tillatt
oppstarten av Sildetomta
fra dag en. I hele byggetiden ville dere fått skatteinntekter av dem som arbeider på prosjektet og når
prosjektet er ferdig ville
dere fått skatteinntekter
fra dem som blir ansatt i
butikkene, hotellet, kontorene etc.
Det er faktisk ikke vanskeligere når man «leder»
en by hvor næringslivet er
hyperaktive. Alt som trengs
er at du og dine medskyldige sier JA og blir ferdig
med sakene, dere kan ikke
forby alt allikevel. Dere
taper både for fylkesmannen og i rettssaker så det er
vel på tide å ta en liten selvransakelse og spørre; er jeg
virkelig rette person til
denne jobben?

Bjørn Gotheim, «folkevett»

Mye rart om eiendomsskatt
Så var det altså ikke lenger
mulig å forhindre at et flertall i kommunestyret innførte eiendomsskatt for
landsbygda i Kongsberg
kommune. Sp har ved hver
korsvei forhandlet og stemt
for å forhindre dette. Jeg
har fått høre at mange har
vært usikre på hva Sps
kommunestyrerepresentanter har stemt i denne saken.
La det være klart at våre
representanter – nå som før
– har kjempet mot forslaget
med nebb og klør. At Lps
dekning kan gi inntrykk av
at Høyre nærmest har stått
alene om å kjempe drabelig
mot dette, er beklagelig.
Når så Oddvar Buen fra
Jondalen bruker saken til å
hevde at Sp samarbeider
med feil side i norsk politikk, er det sannelig behov
for noen oppklaringer!
Tidligere kunne eiendomsskatt bare ilegges «bymessige» områder, d.v.s. områder hvor huseierne nøt godt
av gatelys, brøyting o.s.v.
Gradvis har denne koblingen blitt svekket av sentrale
myndigheter, og spørsmålet
har vært oppe i kommunestyret flere ganger, men de
minst urbane områdene i
kommunen har hittil vært
spart. Når eiendomsskatten
nå kommer til disse, glimrer de «bymessige» goder
fortsatt med sitt fravær!
For bysbarn som lurer på
hvorfor det er så forferdelig for bygdene å betale en
avgift vi har betalt i en
årrekke, burde det forklare
all irritasjonen som kommer fram i Lps leserbrevspalter etter Ap, SV, V og
KrF sitt vedtak.

Det er ikke riktig som Just
Salvesen fra KrF skriver
23/9, at det er nå lovgrunnlaget er endret slik at eiendomsskatt kan innføres for
områder som ikke er helt
eller delvis utbygd på byvis.
Hadde ikke blant annet KrF
stått sammen med Sp om å
stemme ned Høyres forslag
i forrige periode om å fordele eiendomsskatten jevnt
utover hele kommunen,
ville bygdene hatt eiendomsskatt allerede! Den
gang var det Høyre som ga
uttrykk for at eiendomsskatt er noe herk, men partiet hadde ingen problemer
med å bruke de som ikke
hadde bymessige goder til å
redusere eiendomsskatten
for dem som hadde.
Lokalt er derfor eiendomsskatten lite egnet som
kompass for å finne gode
allierte for Sp. Endringen
av lovgivningen, hvor Senterpartiet tross alt fikk sine
rød-grønne forbundsfeller i
regjeringen med på å lovfeste unntak for landbrukseiendommer fra eiendomsskatt, er blitt gjenstand for
en del diskusjon innad i partiet om hvor smart dette
var. Likevel burde de fleste
se at Høyres og Frps iver
etter å åpne Norge for utenlandske industrilandbruksprodukter, i alle fall vil
rasere norske bygder og
kulturlandskap langt mer
enn omleggingen av eiendomsskatteloven.

Jørn Longva
Leder Kongsberg
og Sandsvær Sp
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JUBILEUMSGJEST: Fredag blir det et gjensyn med Kristine Hjulstad når Norge rundt feirer 30 år.
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Norge rundt med
Kristine som gjest
Buskerud, og hun har trukket
Fredag feirer TVfram Kristine Hjulstad fra
programmet Norge
Kongsberg.
rundt sitt 30 års jubileum. En av gjestene er Kreftsyk
Det var i 1999 16 år gamle KrisKristine Hjulstad fra
tine Hjulstad gikk kreft, noe
som førte til et vanskelig år
Kongsberg.
både for henne og foreldrene.
THOR ØVERLAND
redaksjonen@laagendalsposten.no

I anledning jubileet blir det
ekstraforestilling med Norge
rundt fredag. NRK har satt av
halvannen time til det populære programmet, og det er Ivar
Dyrhaug og hans populære
Beat for beat må vike plass. I
programmet vil de trekke fram
utvalgte innslag fra disse 30
årene og også ser nærmere på
hvordan det har gått med noen
av de personene som var med.
En av programlederne i jubileumsprogrammet er Caroline
Bækkelund Hauge fra NRK

Hun hadde nettopp kommet
hjem fra nordisk mesterskap i
trylling og følte seg i dårlig
form. Det ble konstatert at hun
hadde germinalcellekreft av
typen dysgerminom med tre
kreftsvulster i underlivet.
Dette er det kvinnelige motstykket til mennenes testikkelkreft. Kreftformen er svært
sjelden, og gjennomsnittlig
dukker det bare opp to tilfeller
i året i Norge.
Sykdommen førte til mange
og lange sykehusopphold før
det ble konstatert at den var
overvunnet. 16-åringen ga aldri
opp, og for å holde både motet
og humøret opp grep hun til det

som opptok henne mest: tryllingen. Hun brukte tiden til å
trene, og det var heller ikke
fritt for at det ble en del opptredener fra sengekanten, både
på sykehuset i Oslo og Kongsberg. Og medpasientene var et
tålmodig og takknemlig publikum.

Fjernsynet
Det var ikke bare medpasientene fikk oppleve ferdighetene
hennes. Historien ble kjent, og
i november 1999 kunne Norge
rundt presentere henne i det
populære programmet. Det er
tydelig at programinnslaget
også satte spor hos NRK-medarbeiderne, siden det er plukket fram til et gjensyn i fredagens jubileumssending.
– NRK var interessert i å høre
hvordan det har gått med meg,
så jeg har hatt besøk av et
fjernsynsteam for en prat og
nye opptak, forteller Kristine.

Første fjellrev-valper satt ut
ERIK VEIGÅRD/NTB

Fjellrev-valper fra oppdrett er
denne uken for første gang i
Norge satt fri, for å styrke en
lokal fjellrevstamme.
Utsettingen skjedde på Saltfjellet, og det var to hannrevvalper – oppdrettet på Sæterfjellet avlsstasjon i Oppdal –
som ble satt fri på Saltfjellet i
Nordland.
– Utsettingen har enten

skjedd allerede, eller den skjer
nå, sier seniorforsker John Linnell ved NINA til NTB.
Linnell er en av forskerne i
referansegruppen for det spennende Avlsprosjektet, som har
som mål å bruke fjellrev født i
fangenskap til å styrke den
norske fjellrevstammen. Prosjektleder Arild Landa var onsdag inne på Saltfjellet uten
mobildekning, og Linnell vet
derfor ikke nøyaktig når utset-

tingen ble foretatt, eller hvordan den har gått.
Den norske fjellreven betegnes som en akutt truet art etter
at bestanden har gått kraftig
tilbake stort sett under hele
1900-tallet. Fjellreven ble fredet i 1930. Den rådende oppfatningen er at intensiv jakt og
fangst er årsak til at bestanden
er kraftig redusert. (©NTB)

