MESNALI – 0 POINTS.??
I Mesnali bor det folk som de siste måneder har nedlagt et imponerende arbeid for å restaurere
forsamlingslokalet sitt - Fjellnær.
Ca 200 har deltatt i dugnadsarbeid – mange har sponset varer – mange har innbetalt andeler –
Even Øverengen har ledet dugnadsarbeidet – mange har bidratt i alle faser. Til nå har de
gjennomført første del til ca en halv million og mangler en tilsvarende del for å bli ferdig med
alt. Siste del gjelder f.eks isolering av gulv – restaurering av toaletter – male slitte vegger
m.m.
En frivillig forening sitter ikke nødvendigvis inne med detaljkunnskaper og hvordan man
søker om kommunale midler eller andre offentlige midler.
Mesnali søkte Ringsaker kommune om 50.000 kr og stilet det til ordfører – det ble sendt til
administrasjonen og fikk avslag. Budsjettposten var fordelt…man må stille seg i kø.
Messendølene ble selvsagt både sinte og skuffet.
Messendølene driver på mange måter bygda si selv…som de fleste bygder.
Foruten lovpålagte oppgaver som barnehage – skole og eldretjenester er det sjelden det
drysser noe på bygdene i Ringsaker under AP-regime. Det hevdes at Messendølene ikke har
sett noe slikt de siste 40 år?
Mesnali er en av 2 bygder som har jevn vekst over de siste 20 år. Og sånn sett ei
mønsterbygd. De andre bygdene har stillstand eller blir avfolket. Mesnali har vekst fordi de
er nær Lillehammer – har et aktivt foreningsliv og en enestående dugnadsånd. Det har mange
småsamfunn i kommunen og alle bør behandles likt. Men når fikk Mesnali bevilget noe som
helst til forsamlingshus – estetisk opprustning – fliser i gågata – fortau – belysning –
parkanlegg – bord og benker - juletrebelysning??
Messendølene er viktig leverandør av arbeid og tjenester til kommunenes satsningsområde
Sjusjøen. Messendølene klager sjelden. Messendølene betaler skatt og avgifter – men hva får
de tilbake?
Er fordelingen rettferdig? Nei! Det går an å forstå at de blir forbannet. Det er sikkert andre
bygder også?
Søknaden må behandles som andre søknader og må stå i kø. Sånn sett har ikke
administrasjonen gjort noe galt.
Men det er politiske priuoriteringer det er noe galt med. 27 mill. til grendehus i Br.dal gikk
rett igjennom budsjettrunden. 540 ganger større enn Messendølenes beskjedne søknad..Vi er
også for en teatersal – men midlene må fordeles rettferdig og midlene må fordeles i en
rekkefølge som alle større og små steder i Ringsaker kan leve med.
Messendølenes avslag er ikke riktig og søknad må tas opp igjen. Budsjettpostene i
kommunens budsjetter må sees i sammenheng og gjelde likt for alle.
Ringsaklista går til valg på at alle skal ha sin rettferdige del av kulturmidler – idrettsmidler –
estetisk opprustning osv. Det er en del av å behandle alle innbyggerne rettferdig og en del av å
utvikle Ringsakers byer og bygder samlet. Ikke som nå med O til bygdene og avfolkning og
alt til vinnerne – der tyngden av AP sine listekandidater bor. Det er på tide å reagere…det kan
du gjøre under valget ved åæ stemme på vaktbikkjene dine – Ringsaklista. Vi er ikke
nikkedukker – og ønsker å endre denne urettferdigheten.
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