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Feiring av
YTREBYGDA KULTURSENTER: - Vi likte godt det
Ailo Gaup sa. Etter i
kveld vil vi bli mer som
ham, og sette oss mål å
gå for det, sier 15-åringene Malin Amundsen
Myhre og Margrethe
Helle Østervold.
Av Vibeke Blich
vibeke@fanaposten.no

Fredag kveld gikk årets høstkonferanse i regi av Gneist,
og Mobystiftelsen som jobber
for bedre oppvekstvilkår for
barn og unge i Ytrebygda bydel, av stabelen i kultursenteret.
– Vi pleier å ha en høstkonferanse en gang i året for alle
medlemmer, frivillige, tillitsvalgte, samarbeidspartnere,
sponsorer foreldre og ungdommer i Gneist og Moby
Stiftelsen. I år har vi åpnet
opp for natteravner og politi
også. Det er alltid plass til
flere, forteller Marit Østervold i Gneist.
Høstkonferansen er et populært samlingspunkt for
medlemmene. I fjor var det
mellom 100 og 200 ungdommer og voksne til stede, informerer hun.
Sammen med Stig Hammersland i Mobystiftelsen har
Østervold satt sammen et
spennende program spesielt
med tanke på ungdommen,
og for å gi noe igjen til de
som jobber frivillig i organisasjonene.
– Det var kjekt at det kom
så mange ungdommer til
høstkonferansen. Det meste
på programmet er saker som
fenger den yngre målgruppen, opplyser hun.
– Vi fant ut vi kunne gjøre
det for alle de 500 frivillige i
Gneist slik at trenere, lagledere og foreldrekontakter kan
føle at de får noe igjen for å
være med. Vi vil vise at vi
bryr oss om medlemmene
våre, sier Østervold

Til ungdommen
GODT OPPMØTE: Marit Østervold (t.v), Erna Solberg og Stig Hammersland (t.h.) under fredagens Moby-konferanse. – Det er fint å se at så mange
ungdommer møter opp, sier Østervold og Hammersland. (Alle foto: Vibeke Blich)

Ekstremsportutøver og Mesternes mester Ailo Gaup
fengslet publikum med historien om sitt liv. Han flytter

– Uverdig behandling av beboere på Olderhaugen
av Terje Bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no

SANDDALSKOLLEN: Saken om beboere på Olderhaugen som mister
kveldsmåltidet vekker reaksjoner.
Nå krever Arbeiderpartiets Per Stiegler svar fra byrådet.
Fredag skrev Fanaposten at
kveldstilbudet til de eldre beboerne
på Olderhaugen serviceboliger blir
kuttet. Fra 1. november blir det kun
felles kveldsmat en dag i uken ved
eldresenteret. Årsaken er trange
budsjetter i avdeling for hjemmesy-

kepleie.
Lokalpolitiker Per Stiegler reagerer etter å ha lest oppslaget, og krever svar på hva byrådet vil gjøre for å
bedre situasjonen.
– Det er ikke bare selve måltidet
som er viktig for beboerne. Over 20
av dem broker enten rullestol eller
rullator. Flere er i tillegg sterkt redusert av forskjellige årsaker og er meget kvalifisert for bolig med mer
støtte enn det de får her. Nå blir de
ytterligere isolert i sine leiligheter
fra kl 14 og til neste morgen. Å si

at dette er hjemmehjelpen sitt ansvar
er et ikke tilfredsstillende svar. Det
er også et problem at brannalarmen
på stedet har mangler. Det er derfor
alvorlig at de eldre begynner og lage
mat selv og sovner fra det hele.
Konsekvensene kan bli katastrofale,
skriver Stiegler i et skriftlig spørsmål
til byråd Hilde Onarheim.
Han krever nå svar på hva byråden vil gjøre med problemene knyttet til ernæring, brannsikkerhet og
motivasjonen blant de ansatte.
Faksimile: Fanaposten 21. oktober

grenser og har en vilje til å
lykkes selv når situasjonen
virker håpløs. Dette var tema
som begeistret ungdommen.
Ailo Gaup fortalte en engasjerende historie om delmålene han har satt seg i sitt
unge liv for å oppnå det han
har drømt om å gjøre på motorsykkelen sin fra tidlig
barndom. Med små mål hver
dag lærte han seg baklengs
salto på motorsykkel, Med litt
humor vant han ungdommens hjerter.
Det var flere som lot seg
inspirere, deriblant Martin
Sten Hansen som får tatt et
bilde med sitt store idol.
– Jeg synes det var gøy å
høre på han. Jeg så han på tv i
programmet Mesternes Mester.
Margrethe Helle Østervold
og Malin Amundsen Myhre
lot seg også begeistre av han
som solgte fisk og malte hus
som 10-åring, for å få råd til
en 80 kubikks motorcrosssykkel.
– Vi likte godt det Ailo sa.
Etter i kveld vil vi bli mer
som ham, og sette oss mål å
gå for det, sier Myhre.
Med tanke på frivilligheten
tenker de på å engasjere seg
mer.
– Da får vi mer muligheter
i livet, sier Østervold.
Litt lenger bak i salen sitter
et firkløver fra Sandsli. De er
med i ressursgruppen på skolen, og jobber blant annet
med formidling til ungdomskoleelever om blant annet
rus.
– Vi tror unge har lettere
for å åpne seg og snakke med
andre unge, forklarer Cathrine Vadseth.
Ungdommen syntes det
var en fin sammensetning av
programmet med en politiker, en toppidrettsutøver og
ungdom som underholdt.
– Vi likte spesielt godt det
Ailo fortalte. Det ble en fin
historie om at drømmene
hans gikk i oppfyllelse, at han
fikk motivasjon, sier Marie
Høite.

Frivillighet
Høyre-leder Erna Solberg
kom med fly direkte fra hovedstaden for å snakke om
frivillighet.
– Frivilligheten er limet i
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ungdom og frivillig innsats
det norske samfunnet. Det er
ikke offentlig og ikke privat,
og det gir noe til dem som gir
og dem som får, sier hun.
Som medlem i en frivillig organisasjon mener hun at man
lærer å ta ansvar å bli en del
av et demokrati.
– Den beste demokratiarenaen finner du i frivillig
sektor, sier Solberg som selv
begynte som speiderleder.
Frivillig sektor er dessuten et
sted der barn og voksne møtes gjennom felles aktiviteter
som binder dem sammen,
hevder hun.
– Den innsatsen dere unge
gjør ved å være frivillige vil
betale seg seinere i livet. Samfunnet blir mer og mer avhengig av at man jobber sammen. Arbeidslivet vårt krever
at man må kunne mer enn faget sitt. Du må kunne jobbe
sammen med andre, sier hun.
Når det gjelder folkehelsen
er Solberg klar i sin tale.
– Jeg har mye dialog med
idrettsforbundet. Vi må sørge
for et breddetilbud til de som
ikke vil bli toppidrettsutøvere.
Vi må sørge for at ungdommen ikke ramler av ved spissingen av aktiviteten, sier
hun.

Beredskap
Kjetil Ellingsen fra styret i
klatregruppen i Gneist synes
høstkonferansen er en glimrende arena til å fremme viktige tema. Som medlem av
hjelpekorpset bet han seg
merke i at Erna Solberg dro
frem redningstjenesten. Ifølge
Solberg består redningstjenesten vår mye av frivillige
organisasjoner.
– I velferds-Norge forventer vi å bli hentet hvis vi går
oss bort. Hull i vårt samfunn
er det de frivillige som har
fylt opp, ikke politikerne. Vi
må lage gode rammebetingelser for det frivillige arbeidet
for at det skal fungere, sa hun.
– Vi er jo litt blonde som
har en forventning om at
noen kommer og henter oss
hvis vi går oss bort. Ved dårlig vær kommer jo ikke eventuelle
redningshelikoptre
frem til åstedet. Som regel er
det en frivillig organisasjon
som kommer. Uten frivillige
stopper Norge, det tror jeg
alle må si seg enige i, sier han.

INSPIRERT: Det var flere som lot seg inspirere av Ailo Gaup, deriblant Martin Steen Hansen som får tatt et bilde med sitt store idol. – Jeg synes det var gøy å høre på han. Jeg så han på tv i
programmet Mesternes Mester, sier Steen Hansen.

RESSURSGRUPPE: Cathrine Vadseth, Henriette Bruarøy, Marie Høyte og Even Greve Økland fra
ressursgruppen på Sandsli videregående skole, likte programmet på årets høstkonferanse.

MÅLSETTING: - Vi likte godt det Ailo Gaup sa. Etter i kveld vil vi bli mer som ham, og sette oss
mål å gå for det, sier 15-åringene Malin Amundsen Myhre og Margrethe Helle Østervold.

Nesttunvassdragets venner får avslag
Av Terje Bringsvor Nilsen
terje@fanaposten.no

Nesttunvassdragets venner ville
lage sin egen skisse av hvordan
Nesttun bør se ut uten parkeringshus. Nå har de fått avslag på
søknaden om 400.000 kroner til
prosjektet.
Jim Heldal og Nesttunvassdragets
venner var de som tidligere i år lanserte ideen om å rive parkeringshuset for å sikre Nesttun mot flom. Nå
er byrådet innstilt på å få gjennomført rivningen av deler av parkeringshuset i samarbeid med utbyggere og grunneiere. Nesstunvassdra-

gets venner har søkt om 400.000
kroner til å utarbeide tegninger av
hvordan det bør løses. I søknaden
skriver organisasjonen blant annet
følgende.
– Vi ser at det som skjer på Nesttun har svært stor betydning for
vassdraget som helhet. Bybaneutbyggingen har medført et sterkt
press på arealene og vassdraget. Vi
har sett det ved Store Nesttunvann
og vi vil se det sterkere i fremtiden
videre oppover vassdraget. Flomfaren gjør at noen ser vassdraget som
en trussel. Vi ønsker at vassdragets
kvaliteter i stedet må fremelskes og

synliggjøres. Nesttun har store utfordringer i forbindelse med forestående utbygging og fortetting. Nesttun må fokusere på å bli et område
hvor mennesker kan bo, oppholde
seg, handle, bruke/kjøpe offentlige
og private tjenester og bruke offentlig/privat kommunikasjon, heter det.
Avtroppende byråd for klima,
miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, har i sin innstiling gitt NVV avslag på søknaden. Hun skriver at
hennes byrådsavdeling vil samarbeide med grunneierne og deres arkitekt om å skissere en løsning.
- Som en konsekvens av dette an-

ser ikke byrådet at det vil være behov for et eget arbeid I regi av NVV.
Den videre prosessen vil dermed bli
utført som et offentlig planarbeid,
sier hun.
Hun understreker at Nesttunvassdragets venner utgjør en verdifull
samarbeidspartner.
– Byråden vil presisere at NVV
utgjør en verdifull samarbeidspart,
og at det med dette ikke er avvist et
videre samarbeid om konkrete prosjekt.
NVV uttalte i forrige avis hvordan de
mener p-huset bør fjernes. Faksimile:
Fanaposten 21. oktober.

