Om å få det til for seg….
De skriver om noe annet enn det som reageres på. Først John Peter Hernes (H) og så Per A.
Torbjørnsen (V). Nemlig at noen kommer lett til det, mens andre ikke får lov.
Bakgrunnen for skriveriene, det Aftenbladet har pirket borti, er ikke noe nytt. Uttrykket «å ha
partiboka i orden» er av gammel dato. Jeg sier pirker borti, fordi avisen så langt ikke har klart å få
slutt på fenomenet. At den tar opp saken gir imidlertid guttene ubehag. Og det er bare greit. Så
kanskje er her håp om en endring?
I juni 2007 fikk jeg på trykk følgende leserbrev i Aftenbladet:
Hinna park er solgt
I en notis melder Aftenbladet at Hinna Park er solgt for 620 millioner. Vi får ønske selgerne til lykke
med den hyggelige 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 realsjonsnærhet 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 Utbyggingsselskap AS, ønsker
sammen med et entreprenørselskap 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.

Det bygges tett og høyt i Jåttåvågen…….
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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 strandsoneareal, kan det synes som om ”bøndene” litt
høyere oppe på Jåttå må bidra med bydelens grønne lunger. Kommunen kaller dette
en aktiv utbyggingspolitikk. Den 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 og 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 etablissementet gjør sine beslutninger og vedtak.

Hvordan det har gått for bøndene på Jåttå, kjenner jeg ikke i detalj. Men jeg tror ikke endringene fra
seks år tilbake er vesentlige. Hinna Park fortsetter imidlertid sin lukrative tilværelse i vågene mellom
Hindal og Boganeset. Og stavangerpolitikere er fortsatt på ulike nivåer med i gamet.
Et annet eksempel som illustrerer saken, er en reguleringssak av nyere dato. Tilfeldigvis i samme
området, uten at det knytter fenomenet til bare denne bydelen. Boganeset ble på sekstitallet
regulert til offentlig friområde. Grensene mellom boligareal og friareal ble fastlagt.
Drøyt førti år senere revideres planen. Enkelte justeringer er da naturlig. Men at en Høyre-politiker
får regulere sitt om fra friareal til boligtomter, mens hans onkel som neste nabo ikke får, har mye av
samme problemstillingen ved seg. Avisene har i 2013 skrevet en del om det. Og jeg vet at retten har
gitt kommunen rett til å regulere som den har gjort, men også her er poenget det bakenforliggende:
Hvem som får det til for seg, og hvem som ikke får.
Her er et forslag til løsning på fenomenet. La folket selv få velge sine tillitsvalgte. I dag velges de om
og om igjen av sine partifeller. Og ikke minst, Aftenbladet og andre medier må fortsette å fortelle oss
hvem som er der for folket, og hvem som ivaretar sin egen karriere. Helt til vi har fått de politikerne
vi i så måte ønsker.
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