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Me e fra Sandnes

Service i Sandnes
ØIVIND RAVN HAGEN

ARILD HERIGSTAD

NÅ HAR tiden kommet der borgere av Sandnes endelig skal få
vise at de står sammen. Borte er
Siddiskomplekset for godt. Nå er
vi også i Tippeligaen. De lyseblå
skal nå vis hele Norges land at
Sandnes ULF har kommet for
å bli. Det er slutt med besøk av
Nest Sotra, Fløy, Eik, Stor, osv. Nå
er det Rosenborg, Viking, Brann,
Molde, Vålerenga etc. Hva dette
har å bety for Sandnes som by
har vi enda ikke erfart, men jeg
tror at når status blir gjort opp
etter vår første sesong i Tippeligaen så har Sandnes fått den
beste reklamen de noen gang
kunne fått, så mye betyr det å ha
et tippeligalag.
DET ER sikkert mange grunner
til at vi ikke har hatt et tippeligalag tidligere, men at bydelsrivaliseringen i Sandnes har hatt
en betydelig del av «æren» for
dette er vel noe «alle» vet. Nå
må det bli slutt på det, en gang

for alle. Jeg hører og ser i ny
og ne leserinnlegg der ULF blir
klassifisert som en bydelsklubb
fra Stangeland/Trones. Nå må
vi som er stolte av Sandnes og
har et forhold til byen legge den
ballen der død. Nå dreier det seg
ikke lenger om Hana, Lura, Gandal etc, nå dreier dette seg om
Sandnes. 26 mars så braker det
løs, Viking kommer, det er klart
til dyst, Sandnes mot Stavanger.
I fjor på denne tid trodde ingen
at vi skulle få oppleve dette, nå
er vi her, dette kan bli det nye
store fotballderbyet i Norge. Jeg
håper for all del at Sandnes sine
innbyggere, som før har kledd
seg i mørkeblått, nå skifter til
å bli lyseblå. Vi skal slå Viking
den 26. mars og da skal hele
Norges befolkning se et hav av
lyseblå farger som de ikke visste
eksisterte.

den første i Sandnes. De begynte
å spille kamper nesten midt
i Sandnes sentrum, men når
Sandnes Stadion ble åpnet så
ble også dette klubbens plass,
på Trones. Alle andre klubber
har en lokalitet. Var Viking en
Eiganesklubb fordi Stavanger
Stadion lå der? Hva er de nå da,
en Hinnaklubb? En gang kjempet flere sandnesklubber om å
bli best i byen, de kjempet i 2. og
3. divisjon, de drepte hverandre.
Vi var den dårligste fotballby
i landet utfra folketall. Nå må
bydelene samles om det som er
byens beste fotballag. Det trenger vi hvis vi skal slå Viking og
de andre som kommer på besøk.
Det trenger vi hvis oppvoksende
generasjoner skal gå i lyseblått.
Det trenger vi for at vi for evig
og alltid skal si når noen spør
oss hvor vi kommer fra: «Me e
fra Sandnes».

Bryne

I ALLE år har det vært sagt at
på Sandnes er det alltid GOD
SERVICE.
DA JEG sjøl har vært ansatt i en
servicebedrift, så har det nok
vært best å «ligge lavt i terrenget», men nå er jeg pensjonist
(nyde det), og kan derfor komme med mine meninger.
I MANGE år har jeg benyttet
Sandnes Radio og TV Verksted
A/S (ved Terje Gramstad), når
det var noe feil med radioen eller TVen.

JO RØED SKÅDERUD (Rødt)

TORE NORDTUN (Ap)

EØS-AVTALEN ER en dynamisk
avtale. Det betyr at den vokser
testtesttett

VIL TIL slutt bare anbefale
Sandnes Radio og TV Verksted,
til alle som har behov for slike
tjenester.

DET BLIR litt historieløst å bare
definere ULF som en Stangeland/Trones klubb. Klubben var

Derfor sier jeg ja til
Vikarbyrådirektivet

EØS-AVTALEN HAR et brokete demokratisk rulleblad.
EØS-avtalen ble innført i 1993,
stemt gjennom kort tid før et
Stortingsvalg for å sikre seg mot
at valgresultatet skulle blokkere
avtalen. FRP, SV, SP og KRF foreslo en folkeavstemning om avtalen, men Høyre og AP nektet
å la folket mene noe om saken.
EØS-avtalen ble presentert som
en måte å gi Norge tilgang på
EUs indre marked, uten at dette
i noen alvorlig grad skulle påvirke Norges selvråderett. Som
en ekstra sikkerhetsventil fikk
vi vetoretten som Gro Harlem
Brundtland forsikret oss om at
var «til for å brukes.» De siste
18 årene med EØS har vist oss
at EØS avtalen tvert imot har
enorm innvirkning på nasjonal
selvråderett og at vetoretten
langt på vei er svindel.

FORSKJELLEN PÅ god og dårlig service er måten en blir
behandlet på. Da er det å være
imøtekommende veldig viktig.
Dette har Terje Gramstad, forstått. Takk for alt som du har
gjort for meg/oss, og lykke til
med den måten du behandler
oss kunder på.

IKKE NOK med det, om det
var filmkamera, DVD, eller videospiller med tilbehør, så var
det aldri nei. Terje Gramstad sa
bare:

«Ikke til å
leve med»
EUROPAUTREDNINGEN, SOM
har sett på konsekvensene av
norsk medlemskap i EØS, viser
at den norske selvråderetten er
svekket. Medlemskap i EØS har
ført til et enormt demokratisk
underskudd som ikke er til å
leve med. På Stortinget vil Rødt
jobbe for å si opp EØS-avtalen
og erstatte den med handelsavtaler med EU som sikrer at
Norge er herre i eget hus.

– kom med det så «fikse me
det».

for hvert år og omfatter stadig
flere områder. Siden vi inngikk
EØS-avtalen har Norge vedtatt
over 8000 lover og regler fra
EØS, uten at vi har noen innvirkning på de lovene. Hvor
mange ganger har vetoretten
blitt brukt? Null ganger. Arbeiderpartiets landsmøte har
riktignok krevd et veto mot
EUs Postdirektiv, men ledelsen
jobber på spreng for å sabotere
vetoet. EØS-avtalen er ingenting
annet enn EU-tilhengerne i
den politiske eliten sin måte
å snikinnmelde Norge i EU på
tross av at folket har sagt nei
ved folkeavstemning to ganger.
EU-TILHENGERE PÅSTÅR at
det eneste alternativet til EØSavtalen er fullt medlemskap i
EU. Det er feil. Så åpenbart feil
at man kan mistenke dem for å
bevisst forsøke å villede. Sveits
har et godt fungerende system
med gjensidige handelsavtaler
med EU og Norge er fullt i stand
til og bør utvikle noe lignende.
Det viktigste argumentet mot
EU har alltid vært å bevare vår
nasjonale selvråderett, men den
ivaretas ikke så lenge vi er bundet av EØS-avtalen. Rødt kan
ikke leve med at norske lover
bestemmes i Brussel. Derfor vil
det være en prioritert oppgave
for oss å melde Norge ut av EØS
når vi gjør comeback på Stortinget i 2013.

Stortingsrepresentant

JEG MENER at vikarer skal ha
like godt lønns- og arbeidsvilkår
som ansatte i bedriften de leies
inn til. Slike regler har vi ikke i
Norge i dag. Når vi gjennomfører forslagene i vikarbyrådirektivet kan ikke lenger vikarbyråer
konkurrere gjennom lavere
lønn Jeg vil kalle dette en seier
for norsk arbeidsliv og derfor sier jeg ja til Vikarbyrådirektivet.
VIKARBYRÅDIREKTIVET BLE
vedtatt av EU i 2008. Det skal
bidra til ryddigere forhold i
vikarbyråbransjen i Europa. Innlemmelse av direktivet i norsk
rett vurderes nå som følge av
EØS-avtalen. Europeisk Fagbevegelse har tatt imot direktivet
med åpne armer.
VIKARBYRÅDIREKTIVET
IVERKSETTER et likebehandlingsprinsipp. Dette vil sikre
at en innleid arbeidstaker
minst skal ha samme lønns- og
arbeidsvilkår som om vedkommende i stedet var ansatt hos
innleier. Direktivet vil styrke
vikarbyråansettes rettigheter.
Vikarbyrådirektivet vil begrense
bruken av vikarbyråer fordi
de ikke kan konkurrere på lav
timelønn.
LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET GJELDER både norske og
utenlandske vikarbyråer. Vikarbyrådirektivet er derfor et viktig

bidrag i kampen mot sosial
dumping.
MANGE FRYKTER imidlertid
at en iverksettelse av vikarbyrådirektivet også vil medføre en
uthuling av arbeidsmiljøloven.
Man frykter for at det vil tvinge
frem en liberalisering av regelverket mht innleie av arbeidskraft. Dette medfører heldigvis
ikke riktighet.
BLANT ANDRE LOs juridiske
kontor, Senter for Europarett,
Arbeidsdepartementet, regjeringsadvokaten og UDs rettsavdeling er alle klare på at vikarbyrådirektivet ikke medfører at
vi trenger å endre begrensningene med hensyn til innleie av
arbeidskraft.
FLERE ANDRE land har slike
begrensinger i sitt lovverk. Mange av dem har iverksatt direktivet, og ingen av dem har endret
lovverket sitt. Hvorfor skulle
andre regler gjelde for Norge?
Norge står altså ikke alene.
ARBEIDERPARTIET ER for
internasjonal solidaritet og
kampen for gode og likeverdige
arbeidsvilkår i hele verden. Derfor er vi også for et direktiv som
begrenser useriøse arbeidsgiveres muligheter til å konkurrere
på dårlige lønns- og arbeidsvilkår i Europa.

Fortids
Facebook
LIV B. SKYLLINGSTAD

RYDDET I glemte gjemmer,
fant en fortidsfacebook,
åpnet den. Minner og kjente
ansikter kommer frem, en
etter en. Her er håndskrevne
ord, en mengde art decor.
SNILLE BESTEFAR skriver
bibelord, her er glade minner fra far og mor. Fyrlykt
opplyst av visdomsord, laget
av storebror. Barndomsvenninden Bjørg har limt
inn et foto av Doris Day, en
av datidens idoler. Anna dikter om roser og fioler.
FRA KLASSEN skriver Jarl
et salmevers, helten Jan Ivar
på kryss og tvers. Astrid med
den flotteste hestehalen har
tegnet meg som ferm frøken
i ballkjole og se der blant lev
vel til livets siste kveldX kyss
fra sjarmøren Leif Ole.
ET LITE utvalg av gode
minner, datidens moral,
symboler og slang. Det var
in, et must å eie en tettskrevet minnebok den gang. Jeg
håper barn av teknotiden
- siden om 50 år på sin framtidsfacebook finner, like
gode minner.

