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Leserbrev
FrP satser på
tannhelsen til barna
14.000 skolebarn i Oslo som
skal på tannhelsekontroll får
ikke time når de skal. FrP
foreslår nå en million kroner
ekstra til barnas tannhelse i sitt
reviderte budsjett. Vi tar dette
på alvor i bystyregruppen, og
syns det er uaktuelt at flere av
barna med dagens situasjon er
nødt til å vente en måned eller
to på å få en tannlegetime. Vi
har derfor bevilget en million
kroner ekstra til å begynne et
prosjekt for å ta igjen etterslepet hos tannhelsetjenesten.
Det tar for lang tid i dag, og når
barna endelig får time, kan det
være både hull og andre problemer som har økt i omfang.
I dag er det et økende problem
med syreskader på grunn av
både mye brus og juice-drikking, barna trenger veiledning
og oppfølging. Tannlegetjenesten er også et viktig tilbud for å
avdekke om barn blir utsatt for
omsorgssvikt, vold og overgrep.
Lang ventetid begrenser denne
muligheten, og det kan ikke vi
godta. De borgerlige partiene
i Oslo er enige om å tilføre
tannhelsetjenesten for barn og
ungdom én million kroner i år
for å redusere køene til behandling. Det er også enighet om at
styrkingen av tannhelsetjenesten skal følges opp i budsjettet
for 2015.
Aina Stenersen (FrP),
Vararepresentant, Oslo Bystyre

Klimavalg for
framtida?
I Oslo Syd nr.6 har stortingsrepresentant for KrF, Hans Olav

Sørensen, et skryteinnlegg med
tittel «Klimavalg for framtida».
Det er stortingsflertallets vedtak om å forsyne installasjoner
på Utsirahøyden med elektrisitet fra land han er så stolt over.
Framfor å la plattformene få
bruke egenprodusert gass som
energikilde, er han stolt over
å kunne bidra til å kaste bort
10-15 milliarder på strømkabler
fra land for å redusere CO2utslippet fra plattformene.

våpenhvile må på plass, men
den vil ikke løse årsakene til
konflikten; okkupasjonen. Alle,
fra «mannen i gata» til store
pensjonsfond og næringslivet,
kan bidra til å presse Israel til å
endre politisk kurs. I solidaritet
med alle palestinere og israelere som ønsker en rettferdig
fredsløsning og en slutt på
okkupasjonen, foreslår SV sju
målrettede tiltak for å få slutt
på okkupasjonen:

Han hopper elegant over at den
gassen som ikke blir forbrent
ved plattformene, blir ilandført
et eller annet sted og benyttet
der – med nøyaktig samme
utslipp av CO2! Må man være
stortingspolitiker for å skjønne
at dette er bortkastede milliarder og en ny - og enda dyrere
månelanding - om den blir
gjennomført?

1. Oljefondet må ut av selskap
som bidrar til okkupasjonen,
og stanse alt kjøp av israelske
statsobligasjoner.
2. Forby salg av varer produsert
i israelske bosetninger på okkupert palestinsk område (produkter som Sodastream, Keter,
Ahava, og grønnsaker/ frukt
fra selskap med produksjon på
Vestbredden)
3. Forby pengeinnsamling til
de folkerettsstridige israelske
bosettingene.
4. Avslutte alt kjøp av israelsk
militært utstyr.
5. Stanse salg av våpen og
våpenkomponenter til den
israelske hæren fra norskeide
våpenfabrikker også i utlandet,
inkludert sluttbrukererklæring.
6. Norske banker og fondsforvaltere må trekke sine investeringer fra selskap som bidrar til
den israelske okkupasjonen.
7. Handle og investere mer med
palestinsk næringsliv i de palestinske områdene.

En annen sak er at utslippene
av CO2 fra forbrenning av fossil energi er så ubetydelig små i
forhold til hva naturen selv står
for at disse utslippene uansett
knapt vil ha en målbar virkning
på klimaet. Klimaet og klimavariasjoner er det fortsatt naturen selv som styrer. Kanskje
på tide for Sørensen og hans
meningsfeller på Stortinget å
trekke hodet i alle falle et lite
stykke opp av sanden og bruke
våre skattemilliarder på en mer
ansvarsfull måte?
Trond Vivelstad, Ekeberg

Sju måter å
presse Israel på
Roten til konflikten mellom
Israel og Palestina er Israels
folkerettsstridige okkupasjon
av de palestinske områdene. En

Disse sju konkrete tiltakene vil
styrke fredsbevegelsen i Israel,
bidra til økt press på Israels
ledere, og dermed til ”starten på
slutten” for okkupasjonen.

Har du denne mikrobølgeovnen,
kan du bytte den inn
Elkjøp har valgt å tilbakekalle alle mikrobølgeovner
av typen Hitachi CJAL28, etter at man ved to tilfeller har funnet feil på produktet.

Hitachi CJAL28 Mikrobølgeovnen ble solgt i varehusene til
Elkjøp og Lefdal. Man har ved
to tilfeller funnet en feil knyttet
til en komponent i mikrobølgeovnen. Komponenten kan
bli overopphetet og dette kan
i ytterste konsekvens føre til
brann. Ingen av de to tilfellene
stammer fra Norden.
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Vi gjennomfører derfor nå en
frivillig tilbakekalling av mikrobølgeovnen, og oppfordrer
alle kunder som har kjøpt dette
produktet til å trekke ut støpselet og å returnere produktet til
nærmeste Elkjøp- eller Lefdalvarehus. Kunder som returnerer
sitt produkt vil samtidig motta
en Logik L23CS13E mikrobølgeovn kostnadsfritt som
erstatning.

Snorre Valen,
stortingsrepresentant
Mona Wærnes, leder av SVs
internasjonale utvalg

KRYSTALLEN TREFFSENTER - vi koser oss fremdeles . . .

Tekst og fotos: Jan Schou, infomedarbeider

Det lar seg ikke gjøre å snakke om høst nå i midten av august. Med den sommeren vi
har hatt – og som en del værprofeter har sagt kommer til å vare helt frem til oktober –
vi velger å stole på dem. Men kalenderen lyver ikke og her på Krystallen Treffsenter
ser vi fremover og forbereder oss på ting som skal skje utover høsten. Ser vi oss tilbake kan vi vel konstatere at vi er veldig fornøyd med vårsesongen. Vårt nye innslag,
«Mandagstreffen» ble en suksess, og denne fortsetter vi med utover høsten. Men vi
håper vi kan by våre brukere på en variert og god høst med litt av hvert.
Vi har allerede avviklet en
Quiz og vi har hatt besøk av
«Enklere Liv». I skrivende
stund er det litt usikkert om
vi får nok deltakere til turen
til Elverum, men vi håper at
den går sin gang.
September byr på en presentasjon av Aloe Vera den 3.
Og dagen etterpå, torsdag 4.
er det «Ny-pensjonistenes
dag», hvor vi innbyr disse
til en lett servering.
Mandag 8. septe,mber får vi

høstens første «Mandagstreff», og den begivenheten
er det nok mange som ser
frem til. Onsdag 10. blir det
Quiz og så: Onsdag 17. kommer lokalhistorikeren Ivar
Sekne og serverer oss
Lambertseterhistorier på
ekte vis. Og som de lokalpatriotene vi er, tror vi dette
blir en artig opplevelse.
Vi satser på variasjon og
onsdagen etter, den 24. får
vi besøk av en allsidig truba-

dur, Arild Nygård. Kjennetegnet ved ham er spilleglede og humør som smitter.
Da har vi allerede kommet
til oktober, og onsdag den 1.
feirer vi Eldredagen. Og her
fortsetter Grete og Jan på
sin vandring i gamle Oslo,
og prøver å få til litt allsang.
Så det er bare å ta en tur
innom oss. Vi har åpent fra
10.00 til 14.30, med middag
hver tirsdag og torsdag, og
risgrøt hver fredag.

Bildet er fra juni - men fra august har vi fått en flott
markise, som skjermer for både sol og regn. Dette kommer vi tilbake til senere. Velkommen til oss!

