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Omsorg for basseng, for skoler og for alle i Ringsaker.
Som representant for Ringsaklista vil jeg av hele mitt hjerte gratulere Brøttum med at usikkerheten
og bassengkampen er over.
Ringsakslista nye slagord lyder: ”.…med omsorg for hele Ringsaker! ”. Dette inkluderer i høyeste
grad omsorg for våre ytterkanter. Det var Ringsaklista som tok initiativ til folkemøtet som for litt over
ei uke siden samlet flere partier og 150 bassengforkjempere på Brøttum. Jeg nevner dette for å vise
hvor Ringsaklista står, men vet godt at bassengvedtaket skyldes summen av langvarig arbeid og bredt
engasjement blant brøtninger og andre i kommunen.
Det viser seg at det nytter å kjempe samlet, og med gode argumenter. Slik var det også i kampen for
gymsalen på Fagernes skole. Denne nå blir fullrestaurert, og det blir kjempefint når denne sammen
med ny innleid modulskole skal stå ferdig før året er omme. Litt underlig er det dog at rådmannen og
flertallet ikke vil lytte til vårt råd om å sikre en modulkvalitet som enkelt kan omgjøres til permanent
skolebygg ved behov. Vi foreslo også å sikre en opsjon i leiekontrakten om gjenkjøp til en fastsatt
pris. En slik opsjon innebærer ingen kostnader eller forpliktelser, men gir en gratis mulighet til å gjøre
et valg i framtida. Denne muligheten ønsker flertallet uforståelig nok å takke nei til.
Tilbake til vårt slagord ”….omsorg for hele Ringsaker! ”. I dette ligger det stor omsorg for det som
gir trygghet og trivsel for folk i by og bygd. Det betyr omsorg for hvert eneste menneske, og det som
er grunnleggende og nødvendig for deres livskvalitet. Omsorg for hele Ringsaker innebærer ønske
om verdighet, respekt og likeverd for alle livet igjennom, uavhengig av hvilken hylle tilfeldighetene
har plassert dem på. Vi ønsker godt forebyggende arbeid for helse og miljø. Vi ønsker alle et godt
sjølbilde, og ønsker et bedre tilbud om læring og mestring for de elevene som ikke oppnår dette i den
teoretiske skolehverdagen. Vi ønsker gode lærlingplasser og jobbmuligheter for de unge.
Omsorg for hele Ringsaker innebærer bevaring og utvikling av arbeidsplasser, helsetilbud, skoler,
kulturarenaer, grendehus og fellesgoder. Dette betyr bl.a. at vi vil kjempe imot avvikling av
bassenger, gymsaler og skoler. Vi ønsker deg og dine et godt liv, en god sommer og et godt valg til
høsten.
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