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J

eg
tar
penna og
media
i
bruk for å gi
min fulle støtte til den dama
som skrev i Byrunden 27. 10 om
Sollia og Harstad Motorsportsklubb og for å gi min støtte til
folket i Sollia. Selv om jeg ikke
bor i Harstad, så eier vi en eiendom i kommunen og jeg lurer
på hva slags område i kommunen som blir angrepet neste
gang av «en eller annen klubb»
og politikere.

Lita grend
Denne saken dreier seg om ei
lita grend i Harstad som har eksistert i alle tider i fred og ro, og
så plutselig skal det etableres et

støyende
motorsportssenter
tett innpå grenda.
Hva folket som bor der føler,
mener og sier blir totalt neglisjert og oversett. De må bare
finne seg i det som et knapt flertall i kommunestyret, med ordføreren i spissen, sier og vedtar.
Kunne det ikke være fornuftig å
tenke seg litt om, å gjøre som
mindretallet foreslo – utsette saka og vurdere sider ved den på
nytt. Nei, den gang ei!
Blant annet burde det diskuteres om senteret kunne flyttes
til et annet sted og lengre bort
fra boligene. Det skulle være
god plass i området, og et sted
som er bedre egnet enn tett innpå Sollia. Etter vedtaket som ble
gjort i kommunestyret, stiller
medlemmene i motorsportsklubben opp i avisa og gapskratter og jubler, uten reservasjon
og hensyn til dem som blir ram-

met. Hvor blir det av de menneskelige faktorene i denne saka, er de helt fraværende?

Landbruket
En annen og svært viktig faktor i
dette bildet er landbruket. Her
ligger det lettdrevne arealer som
har vært drevet gjennom generasjoner og som fortsatt må ivaretas og drives. Denne nye etableringen av motorsportssenteret vil komme til å forringe grenda så sterkt at landbruket kan
bli trappet ned og folket gir opp.
Er Harstad tjent med det? Det
virker som om flertallet av representantene ikke bryr seg
særlig om landbruket i kommunen. Flere betente landbrukssaker har vært, og er på trappene.
Jamfør Kilahamn, Røkenes
Gård og nå Sollia.
Og jeg synes ikke respekten
for, og behandlingen av land-

bruket, er god nok. I dag 28. 10
står jordbrukssjefen i Harstad
og lederen i Troms bondelag
fram i Harstad Tidende og markerer at det nå er økt satsing på
landbruket i Harstad-regionen,
som har fått stor støtte fra Bygdeutviklingsmidlene. Når tid
skal Harstad kommune gi næringa ei positiv håndstrekning?
Ja, mine spørsmål er mange, og
det er fordi at den politikken
som føres i mange viktige saker virker uforståelig.
Sollia-saka kan ankes videre i
systemet. Jeg slutter meg til
oppfordringen til Sollia-folket
fra dama i Byrunden 27. 10 som
lyder: «Dere må for all del ikke gi
dere, kjemp til siste stund!». Vi
er mange som støtter dere.

Planprosesser
i
Harstad
kommune er
særegne opplevelser. Planutvalget utmerker seg gang på gang med å
nedvurdere merknader til prosessen som kommer fra naboer
og andre beboere som berøres
av en planlagt virksomhet.
Det er gått systematikk i denne
holdninga: utbygger har alltid
rett og utbyggers merknad tas
alltid til følge, naboers merknader tas nesten uten unntak til
orientering, noe som innebærer
null forpliktelser for utbygger.

Kommentaren
I siste kommunestyremøte hørtes kommentaren «synd for
dem» om de som plages av motorbråket fra banen. Sammenhengen er åpenbar: For den politiske majoriteten i Harstad teller ingen andre hensyn enn det
at ingen ting skal stå i veien for
«utviklinga».
Denne enøyde måten å betrakte
en problematikk på setter til
side hensynet til fysisk og mental helse, hensynet til trivsel, og
til
rekreasjonsmuligheter
gjennom friluftsliv. Ingen av de
som var med på flertallsvedtaket i denne saka har erfart effek-

PERNILLE HANSEN
SENTRALSTYREMEDLEM I NATUR OG

UNGDOM
I sommer anbefalte Direktoratet for naturforvaltning (DN)
regjeringen å sette norsk lov til
side og godkjenne søknaden
fra to gengiganter om import
av to typer genmodifisert mais
til Norge. Ifølge Miljøverndepartementet er en politisk avgjørelse nå rett rundt hjørnet.
Natur og Ungdom forventer et
avslag.

Usikre

ten av motorbråket på egen
kropp, altså fatter de et vedtak
på vegne av flere andre som har
helt andre erfaringer enn dem
selv. Enorm velgerforakt!!

Genmodifiserte
organismer
(GMO) er usikre, unødvendige
og uønska. Vi vet lite om miljøkonsekvensene, så og si alt vi
har av miljøinformasjon om
maisen er fra produsentene
selv. De to maistypene er blant
annet modifisert for å tåle mer
sprøytemidler, dermed vil
sprøytemiddelbruken økes der
maisen produseres. Sprøytemidlet den ene maistypen tåler, er farlig for både mennesker og dyr og forbudt brukt på
mais i både Norge og EU. Et ja
til import er støtte til en produksjonsmåte vi selv regner
som uforsvarlig. Blir det mer
forsvarlig av at det skjer i et annet land?

Legaliserer

Historisk

Partiene i posisjon i Harstad legaliserer egne tolkninger av lovog regelverket. Det er lett å falle
tilbake på det gamle munnhellet om at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Ingen kan
være i tvil om hva som ligger
bak uttrykket «i god tro» hos utbyggere på motorsportsbanen.
Voksne folk i arbeidsfør alder er
klar over at enhver kommune
har et regelverk omkring all byggevirksomhet. Det er bare å legge an bygginga stort nok, så vil
det ordne seg. Dette trodde utbyggerne på motorbanen, eller
visste de det? Hvem har på forhånd lovet tilgivelse for motorsportklubbens selvtekt?

Erik Solheim, denne avgjørelsen er historisk. Idag er Norge praktisk talt GMO-fritt. Vi
har en genteknologilov som
omtales som verdens beste, og
din regjering har hittil ført en
restriktiv genpolitikk.
Sier du ja til disse maistypene,
er det å åpne Norges grenser
for genmodifisert mat. Vi forventer at du setter DN og gengigantene på plass og sier nei til
GMO.

Velgerforakten fra kommunestyret
KIRSTEN EVJEN

Si nei til
genmais!

Konflikter
Harstad er ikke aleine om å erfare konflikter mellom motorsport og naboer til banen. Andre steder har det vært mulig å
flytte baner til strøk uten naboer. Merkelig at det skal være
umulig i Harstad!
«Støydempende tiltak» var ofte
nevnt i debatten, og ble gjort til
en hovedsak gjennom at partiene i posisjon hevdet at den an-

STILLER SPØRSMÅL: Partiene i posisjon i Harstad legaliserer egne tolkninger av
lov- og regelverket, skriver Evjen, etter behandlingen av sakn i Grusholla nylig.

dre sida ikke ville tro på motorsportklubbens gode vilje til å
gjennomføre disse.
Gode intensjoner forandrer ikke
hovedsaken: Er «støydempende
tiltak» godt nok? Ingen av posisjonspartiene problematiserte
denne sida av saken.
Medlemmer i planutvalget kunne bekrefte at utvalget hadde
ikke egen ekspertise på slike tiltak under behandlinga av saken.

Ansvarlig

stad står ansvarlige for at ting
har fått utvikle seg på den måten det har gjort i Grusholla.
Men et vanlig prinsipp ellers i
samfunnet er å ta hensyn til
dem som kom først. Det er ingen tvil om at bolighusene kom
før klubbhuset til motorsportsklubben.
Men selv om ansvaret må deles
med flere andre politiske flertallsgrupperinger, har vi nå hørt
den groveste velgerforakt uttalt
i et kommunestyremøte: «synd
for dæm»...

Bruk fullt navn
Vi ser helst at de som deltar i
dagens debatt på denne siden,
skriver under fullt navn. Skulle
noen av spesielle grunner ikke
ønske det, kan det gis plass
for innlegg uten navn, etter
redaksjonens vurdering.
Men innsenderens navn må alltid oppgis til avisen.
Innlegg fra anonym avsender
legges automatisk til side.

Flere administrasjoner i Har-

Gjeninnføring av næringslivspris i Bardu!
GRUPPELEDER
JENS PETTER
WAADE
BARDU FRP

Bardu FrP har innmeldt følgende som spørsmål til kom-

munestyremøte 29.10.08.
I Bardu FrP er vi veldig opptatt av at næringslivspolitikken i
kommunen skal fungere bra.
Etter å ha fått mange tilbakemeldinger fra folk i næringslivet, mener vi at tiden nå er inne
for og børste støvet av den gamle Bardu kommunes næringslivspris, ”årets bedrift”. Ikke

skjønner vi hvorfor denne prisen har blitt avviklet tidligere,
men når kommunen klarer å ha
en kulturpris, så bør den også
ha en næringslivspris. Dette var
og er fortsatt en fin måte og sette fokus på hvor bra næringslivet i kommunen fungerer. Til
dette trengs en jury, der minst
halvparten av representantene

bør komme fra næringslivet
selv. Og kanskje kan dette gjøres
på lignende vis som med kommunens kulturpris.
Med dette håper vi i Bardu
FrP at man allerede nå i løpet av
2008 bør klare å få avklart hvordan dette skal gjøres, sette ned
formelle vedtekter, og få en jury
på plass.

Vil ordføreren ta et initiativ
og være behjelpelig med at denne høytidelige prisen for næringslivet blir satt på dagsorden
igjen, helst allerede fra og med
regnskapsåret 2007?

Vi vil helst ha innlegg underskrevet med fullt navn. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegget. Skriv kort. Levering per e-post foretrekkes, evt. maskinskrevet per post. Håndskrevne innlegg tar vi også imot.
Legg gjerne ved et passbilde av deg selv som vi kan bruke ved siden av navnet ditt. Send til: Harstad Tidende, postboks 85, 9481 Harstad. E-post: debatt@ht.no
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