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ilår finansakrobaten
han vennen i tådhuset
Fornebu Soligspar. I torsda-
gens kommentar i Aften qa
økonomiredaktør Ola Stor-
eng en presis karakteristikk
av smarte finansakrobater
bak Fornebu Boligspar, Han
skrev at de som tjente grovt
på å føre hundretalls huskjø-
pere ut i en hengemyr, mang-
let <ethvert begrep om god
forretningsskikb.

Medhielperne i Rådhuset
bør stilles i samme bås. By-
styrets brede flertall sa ja til
opplegget fra Sundal Collier
30. mai 2001, i samme møte
som byslyret vedtok billig-
salg av sykehusboligene til
Sund"al collier 09 lvår Tollef-
sen. A lese saksdokumentene
den gangen vår nok til å åns
hvem som lå an til å bli vinne-
re og tapere på Fornebu. RV
(i dag Rødt) påpekte i bysty-
remøtet at <(saksf ramstillinga
og hele saksbeha.tdlingspro-
sessen viser at det ikke har
vært viktig for byrådet å gi
bystyret et oversiktlig beslut-
nirgsgrunnlag med sammen-
lignbare bud. RV mener dette
forkludrer et saksforhold som
fra før er komolisert. Slutt-
regninga ior denne avtalen
skal b€tales åv fråmtidige be-
ooeae,)

Det var lett å se at de smår-
te akrobatene hadde laget
seg et opplegg for å ta ut sine
gevinster og forsvinne uten
ansvar. Vl hevdet at byrådet i
det minste <burde lagt inn
bestemmelser i avtalen med
kiøper (dvs. Sundal Collier &
co.) som reduserer kjøpers og
andre mellommenns mulig-
het til å hente ut ekstrafortie'
neste ved å heve de orisene
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Byrådets lahgYårige, tette
samarbeid med f inan5akroba-
tene i sund.l Collierhår med-
ført rtore tap, skriv.r Erling
Folkvord, Fakslmlle .v Aften
4. septcmber

som framtidige beboere skal
betale>.

RV sa nei og foreslo i stedet
at byddet skulle (fremme ny
sak der samtlige bud framstil-
les på en måte som gjør det
lett å sammenligne både kjø-
pesum og kostnad for kom-
munen og de vilkår framtidige
beboere vil bli t i lbudt>.

Sundal Coll ier hadde i 2001
så mekt;ge venner i byrådet at
de f:kk det som de vil le oå
Fornebu, samtidig som de fikk
kjøpe sykehusboligene på bil-
l igsalg. Resultatet er kjempe-
profitt for noen få, mens
hundretalls familier har havnet
i et økoromisk uføre.

Tiden er inne for å trekke
lærdom. Byrådets langvarige,
tette såmarbeid med finans-
akrobatene i Sundal coll ief har
medført store tap både for sy-
kehusene og tor de innbyg-
gerne som må betale regnin-
gen.

Erling Folkvo.d,
bystyrmedlem i Oslo for Rødt
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Åpen debatt nødvendi8
Vålerenga til Valle. Aften
bringer 22. ds. et inseråt hvor
Christian lalch Kjellsen gir til
beste noen betraktninger om-
kring et innlegg som jeg had-
de i avisen 24. juli om Våler-
engas stadion på Valle Hovin.
Som andre lesere tør ha fått
med seg, var mitt innlegg en
kommentar til avisens uttalte
ønske om at debatten om-
kring <Vålerengas stadionpla-
nerr måtte bli (vridd i en an-
nen retning i tiden fremover,.
Kiellsen synes å dele avisens
syn, og gir uttrykk for også å
mene at bystyrevedtaket I 4.
måi åvgjorde hva slags debat-
ter som kan ønskes velkom-

men og hvå slags debatt man
ikke skal ha noe av. Kjellsen
må selvsagt få mene hva han
vil, men hverken hån eller avi-
sen har myndighet til å avblå-
se den offentllge meningsut-
veksling omkring kontroversi-
elle beslutninger og tiltak -
uansett hvor mye han måtte
påberope seg av innsikt i
hvordan <et demokrati fun-
gerer i pråksisr. Og undetteg-
nede vil fortsatt mene at sam-
funret ikke er tjent med åt det
legges lokk på et ordskifte
hvor det tas til orde for en re-
vurdering av uheldige vedtak.

Odd Gunnar Sk.gest d,
Frcgner

fremover. Byrådet har fokusert
på denne viktige oppgaven i
årevis, og dette arbeidet har
for tiden meget høypdoritet.
Men: Utvilsomt gjenstår mye å
gjøre. Vi er ikke i mål. Jeg ak-
ter å fokusere på tilgjengelig-
heten og formidlingen av
Munchs kunst i tiden frem-
over. Formidlingen av Munchs
kunst til barn og unge blir for
ø\Tig hØlt prioritert i <Den
kulturelle skolesekken> i det
skoleåret som nettopp har
startet. Det skal ikke være mu-
lig å være elev i Oslo-skolen
uten åkjenne til Munchs
kunst!

Dahl gir inntrykk av at Yi pri-
oriterer Munch'museet på be-
kostning av Deichmanske bib-
liotek. Munch-museet <<sniker
i køen>. Også dette er feil. Jeg
la fra første dag i planleggin-

gen vekt på at Deichmanske
bibliotek og Stenersen-museet
skulle få minst like gode vilkår
ved en nylokalisering som de
ville ha fått påVestbane-tom-
ten. For Deichmans del inne-
bærer plåsseringen i Bjørvika
ikke bare nærhet til byens
kommunikasjonssentrum, Os-
10 S, men at biblioteket i tillegg
får et selvstendig bygg, noe
som ikke ville havært tilfellet
på Vestbane-tomten.

Bjørvika blir Kultur-Norges
hjerte. Mitt ønske er at flest
mulig engasjerer seg og deltar i
meningsutvekslingen som lig-
ger foran oss. Jeg håper at Dahl
og Artreiderpartiet hopper ned
fra gjerdet og slår fØlge - så tar
vi gjerne noen heftige disku-
sjoner underoeis.

Torger ødegaard, byråd for
kultur og utdanning
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Brul av Aftetpodens rtoff og annonrer
er ikketillaft med mindrc defte er
hjemlet i lov ellcr erskih ån.h.
eAftlnpod.n 2007.
Trykh Schib5ted T4'lk AS

pIITT .  Aftenposten arbeider
^:: etterVærVarsom-pla-
katens regler forgod presseskikk.

Den som mener seg rammet av urett-
messig avisomtale, oppfordres til å ta
kontakt med redaksjonen.

. Pressens Fagl,ge Utvalg (PFU) eret
klageorgan oppnevntav Norsk Pres-
seforbund.som behandler
klager mot pressen i presseetiske
soørsmå1,

. Adresse: PFU, Rådhusgt. I 7, pb 46,
Sentrum.0l 0l  Oslo

o Aftehpostens rcft ighetet se:
.f*nporen.no/g€n€rellebeting.l-
set
All utgivelse åv stofl i Aften postens
publikasjonei skjer kun i henhold til Af-
tenpostens generdle vilkår for reft ig-
hetertil sto6 lnnsendt atoff honoreres i
alminnelighet ikk€, med mindre annet
er åwa:t. Publiserin gsvilkårene gjeldef
forså vel hororetr som ikke honotetr
ioff. Vilkårene innebærer bl.a. at Aften-
posten betinger5eg refitil å arkivere og
utgi stoffi elekroni5kiorm fra Aften-
postens elektroniike
redåksjonsårkiv eller andfe databaser
som Aftenposten harafrale med.
Defte innebærerogså publisering på In-
terneft og lignende. Innsendere åv stoff
kan, etter spsiell awale med
Aftenposten, j hvert enkelt tilfelle,
resereie seg mot at deres stolf distri-
bueae5 {l Aftenpostens kuoder ffa det
elektron:ske iedak5jonsårkivet.

Påmelding på telelon eller sms til 47 46 38 92
eller på mail til: tanja.nygard@aleris.no

ww.overvekt.net

wonsdag;10.9 kl .  17.00 og fredag 12.9 kl .  15.00

,/y'' Norqes nørste private sykehus, Aleris sykehus i 0s10, arrang€rer åpent møte
{ 0m ovenekt5kirurgi.Vår fagansvarlig€ kirurg Dtmed. Hjøftur Gislason vil orientere

0m lilbudet ved Aleris, Cislås0n har uttørt 0ver 1500 oveflekts0perasjoner med
svæft gode r€sultåter
Alle interessene er velkomne. Møtet varer en time. Fri entre.

[40tet inner sted på Aleris sykehus, Fr€derik Stangsgt. 11-13,0s10.

Munch mer enn byowikling!
Munchs kunst. Onsdag lveld
sa bystFetja til et stort kultur-
løft for Oslo - motArbeider-
partiets stemmer. Tone Telle-
vik Dahl (Ap) hevder i Aften 2.
september at prosessen har
vært udemokratisk og at den
politiske behandlingen av by-
rådets forslaghar vært man-
gelful]. Det er ikke dktig. Ons-
dag lwe1d gikk startskuddet for
detjeg håper vil bli en engasie-
rende prosess som vil lede
frem til at Oslo bystyre neste
vår kan ta stilling til nyskapen-
de arkitektoniske løsninger for
Deichman, Munch og Stener-
sen. Den politiske og faglige
debatten er ikke avsluttet - det
er nå den starter!

Da byrådet lanserte forslaget
om et større kulturpolitisk
grep i Oslo i mai, ble forsiaget
av mange betegnet som den
viktigste kulturpolitiske sats-
ing i Oslo på årtier. Onsdagens
bysttredebatt bekreftet dette.
Bjørwika btir ikke bare Oslos,
men Norges nye kultursen-
trum. Det er riktig som Dahl
skriver at dette er et <stort by-
utvikJingsgrep>. I mine øyne
er det mer enn det. Det dreier
seg om en ny kulturpolitisk giv
for Oslo. Viktigst for meg har
vært hva som er best for
Munchs kunst, Deichmanske
bibliotek og Stenersen-samlin-
gen. Jeg har som mål å føre en
kulturyolitikk som ikke er in-
strumentell, det vil si at kunst
og kulturbare skal utnyttes til
å oppnå andre formå], f.eks.
blutvikling.

Edvard Munchs kunst utgiør
en del avverdens kulturafl.
Oslo er Munchs by. Dahl fast-
s]år da også helt korrekt at
Munchs kunst utgjør byens
største kulturskatt. Så langt er
vi enige. Men Dahl fremsetter
enkeite påstander somjeg fin-
ner det riktig å imøtegå.

Dahl pastår at byrådet ikke
har utredet nybygg for Munchs
kunst på Tøyen. Det er helt feil.
Det er på oppdrag avblrådet
utarbeidet en alternativanaly-
se for Munch-museet på Tøyen,
som bystret ble orientert om i
november 2o06.

Oslo kommune har ikke svik-
tet Munch-samlingen, som
Dahl hevder: Fra 2004 til 2008
er det bevilget tilsammen 57
millioner kroner til konserve-
ring og bevaring av Munchs
kunstskatt. Jeg akter å følge
opp denne satsingen i årene

Oslo kommune har ikke sviktet Munch-samlingen, skriver Torger
Ødegaard. Her sammen med museumsleder på Munch-museet,
IngebjørgYdstie, F010 IoRG.STENERSEN
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