
 

Hinna park er solgt  
 
I en notis melder Aftenbladet 

at Hinna Park er solgt for 620 
millioner. Vi får ønske selg-

erne til lykke med den hygge-
lige gevinsten, og håpe at 

noe av det de har tjent på 
fellesskapet også kan pløyes 

tilbake dit. Vi synes å skimte 
herrer med en viss realsjons-

nærhet til byens politiske 
ledelse blant de heldige.   

 
Lenger oppe i bakken der ute på Jåttå, driver – eller muligens drev - et 

utbyggingsselskap en viss fight mot kommunen. En samling grunneiere som 
kaller seg Jåttå Utbyggings-selskap AS, ønsker sammen med et entre-

prenørselskap selv å bygge ut – eller utvikle, som det heter i de kretser - 

egen eiendom. Dette liker ikke Stavanger kommune helt. Et betydelig 
flertall i formannskap og bystyre har derfor vedtatt å ekspropriere. Og 

dermed i det minste begrenset drømmene til utbyggerne, vil vi tro.  
 

Mens herrene i Hinna Park, som for øvrig er uten særlig tette relasjoner til 
den jorda de har tjent seg søkkrike på, får trø ned tusenvis av både 

arbeidsplasser og boliger på et høyst begrenset og inneklemt strand-
soneareal, kan det synes som om ”bøndene” litt høyere oppe på Jåttå må 

bidra med bydelens grønne lunger. Kommunen kaller dette en aktiv 
utbyggingspolitikk. De bedyrer imidlertid full erstatning. Så får vi se om 

erstatningen gjør ”bøndene” like velsituerte som strandsitterne et par 
hundre meter unna. Eller om dette bare er nok et eksempel på hvordan 

noen får det til for seg, mens andre må stå der med lua i hånden å håpe. 
Og kanskje blir skuffet nettopp fordi de ikke var helt villige til å stå med lua 

i hånden.   

 
Jo da, småbyen trenger så visst et Kiellandsenter. Plassert i Kleivå og med 

samfunnskritikeren på sokkel med blikket mot rådhuset, hvor etablisse-
mentet gjør sine beslutninger og vedtak. 
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    Det bygges tett og høyt i Jåttåvågen……. 
Foto: thpersett 


