Verdighet ?
Harald Løkkesveen Ringsaklista.

Ja, hva er egentlig verdighet? Rart ord forresten. Tror jeg vet hva det
betyr. Har fått litt mer forståelse for ordet etter at jeg leste om
oppreisning til de som har hatt en uverdig oppvekst og lidt overlast
under sine opphold på barnehjem og andre institusjoner. Hurra, her
går det fremover. Takk til Edel Karin og de andre som har stått på for
denne gruppa.
Verdighet for alle i hele kommunen må være neste mål. Vi bor i en litt
‘rar’ kommune. Vi snakker bare om nord og sør. Uten sammenligning
med andre land helt på den andre sida av jorda som vi ikke liker å
sammenligne oss med. Vi har bygder også i både øst og vest. Vær
med å pass på at det ikke går "helt vest". Vi har en god og fantastisk
kommune med alle muligheter til å oppnå det som bør være
verdighet for alle. La oss ikke ødelegge framtiden med krangling og
misunnelse. Det er etter min mening uverdig.
I kommunestyremøtet den 15. april var det forslag om å gå sammen
med private aktører og bygge nytt eller nye bassenger i Brumunddal.
Dette er både spennende og veldig bra. Håper at dette blir virkelighet
og at vi kan få et anlegg i Brumunddal som er byen verdig. Samtidig
håper jeg at vi kan få en verdig avslutning på bassengspørsmålet ved
nye Brøttum skole. Øyner et lite håp om at det kan bli virkelighet
siden Rådmannen sa dette skulle komme som egen sak i løpet av
våren. Det er ingen verdig tilværelse for alle barn og unge i nordre del
av kommunen å bruke av sårt trengte undervisningstimer til å kjøre
på dårlige og til tider farlige veger for å få svømmeundervisning.
Dette er uverdig! Det må være litt flaut å ha et stort ‘høl’ midt inne i
ei ny og flott skole til neste 200 millioner. Et lite apropos til dagens
situasjon: for 30 år siden kunne vi ta med familien opp på Sjusjøen

for å bade og svømme i et innendørsbasseng som hadde bra
fasiliteter. Nå er det ikke lenger mulig. Sjusjøen er vår tredje by.
Nei, kjære medborgere la det ikke gå prestisje i hvor vi bor. Her har
alle samme krav til tilgjengelighet enten du bor i øst eller vest, nord
eller syd.
La oss bruke den mye omtalte ‘survespalta’ bak på RB til å skrive noe
positivt om hverandre og at vi gleder oss på andres vegne. Det er
tross alt bedre å skrive om det enn om bikkjemøkk og misunnelse
over at den ene eller den andre byen vår har fått ei rundkjøring mer
eller mindre. Hei folkens, ta ansvar og tenk dere om. Gi hverandre en
blomst eller en håndstrekning når det trengs. Når misunnelsen tar
større plass i hverdagen enn andre mye omtalte drifter så er det på
tide å tenke etter hva vi er i ferd med å lære våre etterkommere. Her
skal det til en holdningsendring.
Ringsaklista har som overordnet mål å jobbe for alle i hele
kommunen. Vi har hverken tid eller råd til å bruke hverdagen på
uverdige diskusjoner. Så slagordet må bli ‘VERDIGHET FOR ALLE’.

