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Etterlyser flere
benker
Ekebergsletta og Ekebergskogen er et fantastisk område for
rekreasjon og friluftsliv. Men
det forbauser meg at det er så
dårlig med benker å sitte på.
Riktignok skorter det ikke
på sitteplasser nedenfor ”Ridesletta” og rundt Søylehuset
Kafe. Men ellers i terrenget
rundt om, er det sparsomt med
sittekomfort. Særlig i Skulpturparken og ikke minst rundt
sletta i retning Brannfjell, er
mulighetene for å slå seg ned
heller dårlig. De få benkene
som finnes er stort sett defekte
og innbyr ikke tilbruk. Det
forbauser meg at disse står uten
vedlikehold år etter år og at
påkrevet reparasjon ikke blir
utført.
La eldre, bevegelseshemmede
og også alle andre få bedre
muligheter til å nyte sola og
naturen fra gode benkeplasser!
Anders Lund
Nordstrand

NOAH reagerer
på ulve-utspill fra
Nationen
I en artikkel i avisen skriver
Nationen at ulvene ”mesker
seg med elgbiff for over seks
millioner i året”. Dette reagerer
vi sterkt på. NOAH er en organisasjon for dyrs rettigheter.
Dette utspillet danner et forvridd bilde av naturen, og fremstiller rovdyr som en «kostnad»
istedenfor en høyst naturlig del
av norsk natur.
Å fokusere på at ulven spiser
elg - et helt grunnleggende behov ulven har for å overleve – er
merkelig. NOAH noterer seg
at visse krefter prøver å fremstille det som om ulven «koster»
samfunnet. Men kostnadene

har vi selv lagt opp til ved en
ekstrem kontrollpolitikk. Det
ble brukt rundt 300 millioner
på «rovviltforvaltningen» i
2013, der det meste av pengene
går til tiltak forbundet med
misnøye med rovdyr, ikke
beskyttelse av dem. Vesentlige
summer av dette er direkte tilskudd til jakt på rovdyr. Er man
bekymret for antall elg, bør
man også sammenlikne antall
elg drept av ulv med antall elg
drept av mennesker: Ulvene
spiser ca 1260 elg i året, mens
jegere tok livet av over 34.000
elg i fjor.
Vi mener artikkelen representerer en skremmende holdning
til dyr som «kroner og øre». Utspillet representerer en skremmende holdning om at verdien
av dyr og natur kun skal måles
i kroner og øre. Både elgene og
ulvene har først og fremst en
verdi for seg selv. I tillegg gir
et rikt og naturlig dyreliv opplevelser for mennesker, bedre
rykte i utlandet, grunnlag for
turisme og en mer opprinnelig
natur. Det er noe smålig over å
måle ville rovdyrs næringsinntak i antall kroner som mennesker «kunne ha fått» hvis de
hadde drept dyrene isteden.
Siri Martinsen, leder i NOHA –
for dyrs rettigheter

Politiet mangler
respekt for
Dyrevelferdsloven
Politiet har henlagt saken der
en saueeier skadeskjøt og drepte
den 13 måneder gamle hunden
Tønes på Hellestø i Rogaland.
NOAH mener henleggelsen
viser disrespekt for Dyrevelferdsloven.
Politiet uttaler idag at saken er
henlagt og legger til grunn at
«Det har ikke vært noen vitner
til situasjonen da hunden ble
avlivet. Bonden og hundei-

eren har gitt to motstridende
forklaringer.» Det eneste som
kan bevises ifølge politiet, er
at hunden gikk uten bånd.
Hundeeieren har derfor fått
påtaleunnlatelse for brudd på
lov om båndtvang.
- NOAH mener det er sterkt
kritikkverdig at en sak der en
hund er skutt i fot og mage - og
dermed drept - kokes ned til
en sak om båndtvang. NOAH
stiller spørsmål ved hvilke lovgrunnlag som er blitt vurdert i
saken, og om politiet i det hele
tatt tok dyrevelferdsloven i betraktning. Politiet påstår at det
er «ord mot ord», men en skutt
hund har vært tilgjengelig for
obduksjon, og en hund som er
skutt i foten og dermed hjelpeløs skal etter loven motta hjelp
- ikke skytes i magen. NOAH
kommer til å sende klage på
henleggelsen til politiet.
Det er ifølge Hundeloven lov
å gripe inn for å avverge at
en hund angriper andre dyr,
forutsatt at inngrepet «ikke
går lengre enn nødvendig eller
framstår som uforsvarlig». NOAH mener saken med Tønes
er et meget godt eksempel på
«uforsvarlig» adferd. Man kan
ikke bruke denne paragrafen til
å rettferdiggjøre grovt brudd på
både avlivings- og hjelpeparagraf i Dyrevelferdsloven:
Fremferden til saueeieren i
denne saken er uforsvarlig og
har opprørt mange. Saueeieren
har uttrykt i media at han vil
skyte igjen neste gang han ser
en løs hund, selv om det ikke er
en akutt situasjon, At vedkommende nå slipper straff for sin
voldelige fremferd mot hunden,
gir et meget negativt signal
til samfunnet. Politiet viser i
denne saken at de ikke evner å
bruke dyrevelferdsloven korrekt, og NOAH mener dette
utfallet understreker ytterligere
behovet for en dyrepolitiavdeling innenfor politiet.
Siri Martinsen, leder for NOHA
– for dyrs rettigheter

Seks forslag mot
svart arbeid
Visste du at du ved å bruke
svart arbeid, bidrar til at
arbeidstakeren går glipp av
rettigheter og beskyttelse som
det norske arbeidslivet gir? Og
visste du at hvis du kjøper varer
og tjenester svart, er det heller
ikke usannsynlig at du dermed
støtter prostitusjon, narkosmugling, menneskehandel og
hvitvasking av penger? Vi snakker om vaskehallen som vasker
bilen din, den du hyrer som
vaskehjelp, de som pusser opp
for deg, kapper trær i hagen
eller legger kantstein.
Svart arbeid er et stort samfunnsproblem: Skatteinntektene reduseres og grunnlaget
for velferden svekkes, konkurransen mellom bedrifter som
driver hvitt og de som driver
svart blir skjev, og respekten for
lover og regler undergraves.

Derfor vil KrF legge fram seks
forslag i Stortinget. Skatteetaten bør få bedre muligheter
til å sikre bevis, og den bør få
anledning til å dele informasjon
med andre offentlige etater.
Skatteattestene bør bedres,
slik at ren skatteattest i minst
mulig grad er forenlig med
svart virksomhet. Vi trenger
holdningskampanjer, og vi vil la
oss inspirere av Oslo kommune
og innføre regler for offentlige
innkjøp som motvirker svart
virksomhet. Dessuten bør
alle leverandører i offentlige
innkjøp, også utenlandske, ha
lærlinger, og det bør stilles krav
om at lærlinger skal delta i arbeidet på det konkrete prosjektet som innkjøpet gjelder for.
Slik kan vi vinne kampen mot
svart økonomi og kriminelle
aktører.
Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant, KrF
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. . . ikke for det at vi savner den– men den kommer nok, ingen fare med det. Vi har et rikholdig program å ta av så vi står godt rustet til å holde våre brukere aktive innendørs. Vi
har også fått en ny, aktiv sjåfør – en sprudlende ung dame som sprer glede blant oss. Og
da håper vi at vi kan arrangere noen småturer i byen vår – og kanskje litt utenfor også.
Dette gleder vi oss til. I skrivende stund har vi hatt besøk av den kjente lokalhistorikeren,
Ivar Sekne og mange har vel kommet i «mimremodus». Det er alltid kjærkommet med litt
mimring.
Sist så annonserte vi en allsidig trubadur, onsdag 24.
sept. Men han har meldt
avbud men som erstatning
har vi fått en annen artist,
Øystein Hagen. Vi har googlet ham og det virker som en
fin erstatning. Med gitar,
dyp røst og glimt i øyet skal
han underholde oss med et
rikholdig repertoar. Og som
vi nevnte sist, onsdag 1.
oktober, på Eldredagen fortsetter Grete og Jan sin vandring i gamle Oslo i ord og
toner. Om det er noen av

våre brukere som savner
Bingo, så kan vi trøste med
at det blir det onsdag 8. okt.
Onsdagen etter, den 15. får
vi igjen besøk av Odd Georg
Murud. Denne gang skal han
snakke om «Folkelige nasjonale strømninger fra Henrik
Wergeland til Knut «Kuppern» Johannesen i forbindelse med Grunnlovs-jubileet, 1814 . . . 2014.
Onsdagen etter, den 22. får
vi besøk av en av Norges
heteste 50talls vokalister,
Kristian Lysebråte. Hans

repertoar spenner fra Buddy
Holly, Richie Valen til Elvis
m.m. – Og da! Mandag 27.
samles vi igjen til «Mandagstreff», et arrangement
som hittil vært en stor suksess – og meget etterspurt.
Og på tampen av oktober,
onsdag 29. kommer Eivind
fra «Madame Klær» med høstens nye trender. Som vanlig
med høydepunktet: Mannequinoppvisning med våre stilige damer fra senteret.
Velkommen til oss i
Feltspatveien 29!

Vi blir aldri lei av å vise frem bilder fra vår vakre kafeteria. Men her er det plass til mange flere, så vi håper
at vi kan lokke hit flere brukere. Hver onsdag har vi
en eller annen form for underholdning, og en mandag i
måneden arrangerer vi vårt nye arrangement, «Mandagstreff» med dans og moro!

