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De unges representant

SANDNES: Førstkommende lørdag klokken
13 åpner plastisbanen på Ruten. Banen er en
gave fra Barn og unges bystyre til Sandnes
kommune i forbindelse med byens 150-årsjubileum i fjor. Plastisbanen er 10 ganger 24
meter stor, og skal være belyst i vinterhalvåret.

GJESDAL: Oppvekstkoordinator Monica Johansen
Bjerkreim, bildet, er av et enstemmig kommunestyre valgt som barn og unges representant i det
kommunale planarbeidet. Johansen Bjerkreim skal
passe på de yngste gjesdalbuenes interesser når
kommunen for eksempel planlegger utbygginger.

125 klaget på
karakteren
Av ca. 18.200 elever i
ungdomsskolen, klaget
125 på standpunktkarakterer i fjor. Det er under
én prosent og på samme
nivå som i 2009.
Marit Hæreid tekst

SANDNES: 62 av elevene fikk
vurdert karakteren på ny, men
bare 33 av dem fikk høyere karakter. Nesten halvparten av
skolene i Rogaland sendte inn
klager på standpunktkarakterer til fylkesmannen. Aller mest
klaget elevene over karakteren
de hadde fått i faget Mat og
helse, som er avgangsfag på 9.
trinn. Dernest klaget elevene på
standpunktkarakterene
i
norsk, kroppsøving og naturfag.
Statistikken fra fylkesmannen viser følgende:
쐽 16 elever klaget på
karakteren fem.
쐽 53 elever klaget på
karakteren fire.
쐽 39 elever klaget på
karakteren tre.
쐽 16 elever klaget på
karakteren to.
쐽 En elev klaget på
karakteren en.
Av disse 125 elevene fikk 63
medhold hos fylkesmannen, og
fikk vurdert karakteren på ny.
De to viktigste årsakene til at
elevene fikk vurdert karakteren
på ny var følgende:
쐽 Fylkesmannen fant det ikke
dokumentert at eleven hadde
fått vurdert kompetansen sin
etter kompetansemålene i læreplanen.
쐽 Elevene hadde ikke fått en
skriftlig individuell vurdering.
Etter en ny vurdering fikk 33
av 63 som klaget oppjustert karakteren sin.

Ravndal refset
administrasjonen
GJESDAL: Det er en kjent sak at
Knut Arve Ravndal (Frp) synes Fylkesmannen i Rogaland legger seg
opp i for mye av det politikerne i
Gjesdal vil. På mandagens kommunestyremøte gikk han enda
lenger og mente kommuneadministrasjonen i flere saksforberedelser nærmest har gitt fylkesmannen vann på avslagsmølla.
– Det irriterer meg at avstanden
mellom første- og andreetasjen
på Storahuset virker lengre enn
avstanden mellom Storahuset og
fylkesmannen i Stavanger. KrFs
Magnar Herredsvela følte han
måtte gripe inn. – Jeg kunne også
av og til tenkt meg å fjerne fylkesmannen. Men når jeg hører Frp og
Høyre, ser jeg at Fylkesmannen
trengs, mente Herredsvela.
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Solheim invitert til framtiden
SANDNES: Miljøvernminister Erik Solheim har fått invitasjon fra
Sandnes kommune til den nasjonale bykonferansen «Hallo framtid» 5. april. På framtidskonferansens program står også arkitekt
Lars Gemzøe, framtidsforsker Johan Peter Paludan, Vestfoldfylkesmann Erling Lae og Martin Gjelsvik fra forskningssenteret
Iris. Statsråd Solheim har ikke svart på henvendelsen ennå.
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Gjesdal beholder to politiske utvalg

Innbrudd uten resultat

ÅLGÅRD: Driftsutvalget bytter navn til Drifts- og miljøutvalget (DOM), men Gjesdal kommune opprettholder
ordningen med to politiske utvalg. Både DOM og Plan- og økonomiutvalget skal ha 11 folkevalgte medlemmer. Det er klart etter flertallet i kommunestyret har avgjort den framtidige politiske organiseringen. Flere
politikere, med Høyres Tor Eivind Moss, bildet, i spissen, har ment at det har utviklet seg et A- og et B-lag i
gjesdalpolitikken og har tatt til orde for å innføre en formannskapsmodell. Sp ville utvide antall representanter til 13 i begge utvalgene, men heller ikke dette ville flertallet i kommunestyret være med på.

ÅLGÅRD: De to personene som brøt seg inn
hos Gjesdal Bildekk på Ålgård natt til i går,
fikk det så travelt da overvåkningskameraene
begynte å surre at de forsvant uten å ta med
seg noe som helst. En del ødeleggelser ble
det likevel, blant annet ødelagte dører.

Møbler fra 123 rom på Residence skal selges
til inntekt for arbeid blant rusavhengige
쮿

Pusser opp for ca.
18 millioner kroner
SPORTSLIG STORSTUE: Det planlagte sentralidrettsanlegget på Solås

Quality Hotel Residence
selger inventaret i 123
av sine 160 hotellrom.
Pengene går til byprestenes prosjekt
blant rusavhengige.
Helene
Andreassen
tekst

Anders
Minge
foto

GOD HANDLING
SANDNES: Byprest Rune Skøyen
vet nesten ikke hva han skal si
når hotelldirektør Ivan Vågstøl
legger ut om alle møblene og utstyret som finnes i hotellrommene.
Alt skal selges: håndklestativ,
vasker, toalett, blandebatterier,
skap, senger, skrivebord, salongbord, stoler, lamper og gardiner.
Til og med kunstplakatene på
veggene skal skiftes ut.
Salget fra de første 33 rommene skal skje kommende lørdag i Postens gamle bygg ved
siden av hotellet. Hver krone som
kommer inn skal gå til lønn til byprestene, til husleie for Asfaltkontoret, til drift av prosjektets
bil og til aktiviteter for byens
mange rusavhengige.
– Det kan jo bli alt fra 100.000
kroner til godt over det, anslår
Vågstøl forsiktig.
– Det spørs jo om folk kommer
for å kjøpe.

GODE PENGER: – Fantastisk, sier
Rune Skøyen.
– Vi må samle inn ca. 2 millioner kroner i året for å holde prosjekt Nærvær gående, og næringslivet er en viktig støttespiller for
oss, sier han.
– En ting er pengene som møbelsalget vil innbringe, men vel
så mye varmer det at Vågstøl og
hotell Residence tenker på oss på
denne måten, sier Skøyen.
– Vi ønsker å bry oss om dem
som er utenfor dørene våre også,
sier Vågstøl.
– Jeg håper faktisk at dette kan
inspirere andre. Jeg vet at det
kastes mye i mange bedrifter. Det
enkleste for oss hadde også vært å

med nytt friidrettsanlegg rundt dagens grasbane, nytt stadion ved siden
av dagens kunstgrasbane og idrettshall og tennisbaner bakover til venstre
i denne illustrasjonen. (Illustrasjon: Ankonova).

PROSJEKT NÆRVÆR
HVA: Tre prester driver utadrettet
arbeid på gata blant rusavhengige
i Sandnes i et prosjekt drevet av
Sandnes kirkelige fellesråd.
MÅL: Målet med prosjektet er å
møte mennesker med rusproblem
og å hjelpe dem til et bedre liv,
helst uten rus.
HVEM: Rune Skøyen har vært
ansatt på gata siden 2003.
Ingeborg Erikstein Krager ble
ansatt i 2006 og Øyvind Andersen
kom som prest i prosjektet i 2008.
ØKONOMI: Fra 1. januar 2006
vedtok Sandnes kommune å
bevilge penger til én av stillingene.
Prosjektet må samle inn
ca. 2 millioner kroner årlig.
ARBEID: Oppsøkende virksomhet
i rusmiljøet, samtaler og kurs,
ansvar for distribusjon og salg av
gatemagasinet Asfalt i området,
aktiviteter for og turer med
rusavhengige.

bare skaffet noen digre containere og lempet alt oppi.
– Men jeg har gått med ideen
en stund, helt siden dere prester
og dem dere arbeider blant ble invitert hit på juleavslutning for
noen år siden. Jeg synes prosjektet er så bra at jeg gjerne ville bidra ytterligere. Dette er en måte å
gjøre det på, sier hotelldirektøren til bypresten.

MULTISENTER: Det er sju år siden
Quality Hotel Residence pusset
opp. I 2003 var det et ledd i en 215millioners etablering av kino, hotell og kjøpesenter, et samarbeid
mellom Amfi Vågen, daværende
Kino Z og Hotel Residence.
Da ble blant annet ny hotelletasje innviet på toppen, der det tidligere var parkeringshus, og hotellet fikk 28 nye rom.

KVALITET: – De 123 rommene vi nå
skal pusse opp, er 10 - 15 år gamle
sier Vågstøl.
– Det preger nødvendigvis møbler og farger. Men folk kan være
trygge på at møblene er av ypperste kvalitet. Vågstøl tar bypresten og Aftenbladet med på et
par av de gamle rommene og et
par av de nye som er under oppussing.

Gjesdal ett skritt
nærmere idrettspark
Allerede i april kan
gravemaskinene starte
grunnarbeidene for
Gjesdal idrettspark etter
at politikerne nå har
godkjent avtalene med
ÅFK og Gjesdal IL.
Odd Kristian Stokka tekst

KOMFORTABELT: Her sitter byprest Rune Skøyen, til venstre, og hotelldirektør for

Choice-kjedens Quality Hotel Residence, Ivan Vågstøl, i hver sin gode lenestol. Blar du opp noen hundrelapper, har du dem

snart i egen stue. Stolene altså.

Vi må samle inn ca.
2 millioner kroner i året
for å holde prosjekt
Nærvær gående, og
næringslivet er en viktig
støttespiller for oss.
Rune Skøyen,
prest på gata i Sandnes.

,,

– Vi stenger ikke hotellet, men
pusser opp ulike soner etter
hvert. Derfor tømmer vi ikke alle
rommene på en gang. Møbelsalget vil gå over flere lørdager utover våren. Kommende lørdag er
den første, sier han.

NOE FOR MANGE: Byprest Rune
Skøyen legger jakka forsiktig fra
seg på den oppredde hotellsengen og setter seg i en lenestol.
Skuldrene synker ned.
– Jo, her kunne jeg nok bli sittende, ler han. Det er blå stoler,
røde stoler og grønne stoler. Lyst

møblement, noe i eik, noe i beisede varianter. Her er messinglamper og brokadegardiner,
store skap med skyvedører.
– Tror du noen vil kjøpe denne
buksepressa, undrer Vågstøl.

150.000

KRONERS-ROM:

Residence sparer ikke på noen ting
når rommene skal fornøyes.
– Nå blir det valnøttparkett og
bronsefarger. Dessuten satser vi
stort på senger. De skal bli svært
gode å ligge i, sier han.
150.000 kroner legger hotellet
ned i hvert eneste av de «nye»
rommene. Totalt for 123 rom, betyr det en investering på over 18
millioner kroner.
– Vi regner med å være ferdig
med alle rommene rundt 15.
april, sier Ivan Vågstøl.
For dem som nå sitter på spranget: Møbelsalget til Hotel Residence er lørdag 12. februar fra
klokka 10 til 17 i Postens gamle lokaler ved siden av hotellrestauranten i Julie Eges gate.

ÅLGÅRD: – Herlig at det nå er
kommet så langt at vi snart ser
en løpebane der oppe på Solås,
sa Hilde R. Hamarsland (H) da et
enstemmig
kommunestyret
godkjente avtalene med Ålgård
fotballklubb og Gjesdal idrettslag der de to idrettslagene forplikter seg til stå for bygging av
hver sine anlegg med fotballklubbhus, tribuner, servicebygg
med garderober og målhus for
friidretten. Lagene blir stående
som selvstendige eiere av byggene.
Friidrettens garderobeanlegg
og målhus var egentlig ikke
planlagt ferdig før våren 2015,
men politikerne i Gjesdal vil sørge for at det finnes penger slik at
også friidretten får et brukendes
anlegg klar i 2013.
MOMS: Bare Venstres Knut Inge

SOV SØTT OG STØTT PROSJEKTET: Ti år gamle senger til

GRØNNE STOLER: Hva sier du til et par

salgs. Med eller uten sengegavl. Lampene er Høvik-lamper.

lenestoler? De finnes også i rød versjon.

Andersen var skeptisk til å legge
avtalene med idrettslagene til
grunn uten ytterligere juridisk
kvalitetssikring, men også
Venstre-representanten endte
opp med å godkjenne avtalene
som sikrer videre framdrift for
sentralidrettsanlegget på Solås.
Avtalene mellom idretten og
kommunen forutsetter at skattemyndighetene godkjenner at
det er idrettslagene som er byggherre for sine lokaler og dermed
får tilbake betalt merverdiavgift.
– Skråsikre skal vi vel aldri
være, men vi har god grunn til å

GJESDAL
IDRETTSPARK
STADION: Ifølge reguleringsplanen vedtatt i 2009 skal det
bygges et nytt stadion (Solås 1)
med kunstgrasdekke og tribune
ved dagens kunstgras- og grasbane på Solås.
FRIIDRETT: Dagens grasbane
på Solås blir bygget om til også
å være et friidrettsanlegg med
åtte løpebaner og klubbhus
og tribuner.
BREDDE: Den eksisterende
kunstgrasbanen blir øremerket
til breddefotballen.
HALL: Inne i planene for området
ligger også en 74 meter ganger
54 meter stor idrettshall, bocciaog tennisbaner. Inne på området
er det lagt opp til rulleskimuligheter på stier og gangveier.
tro at en slik ordning vil bli godkjent, sier assisterende rådmann
Kolbjørn Sandve.

1. APRIL: Anbudskonkurransen
for grunnarbeidene har gått ut
og 1. april kan anleggsarbeidene
for første byggetrinn starte, etter
at en entreprenør er valgt.
Det nye sentralidrettsanlegg
har en økonomisk kalkyle på 140
millioner kroner. Kommunen og
har holdt fast på at idretten må
ta en tredel av kostnadene. Tippemidler til anlegget går inn i
kommunens andel av spleiselaget. Gjennom en avtale med Ålgård Fotballklubb har kommunen tidlige forpliktet seg til senest innen 2014 å ha etablert en
ny hovedbane med kunstgress,
tribunefasiliteter og klubbhus/garderober i nye Gjesdal Idrettspark.
Et nytt friidrettsanlegg er det
andre store løftet for området.
odd.kristian.stokka@aftenbladet.no

