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Jo, man trenger enda mer penger fordi man
bevilger seg mer enn båten kan bære.
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Ap, Sp og SV bryter sitt valgløfte i første sving!

AUDITORIET: Bas Øyvind Sandberg og vaktmester Hans Hvinden på
utsiktsplass i auditoriet. 
Foto: Jørn Haakenstad

Et voldsomt løft
for Vestre Gran

Rett på nyåret kan rektor, lærere og foreldre ved Grymyr
skole glede seg over enda flere kvadratmeter å boltre seg
på. Etter en årelang diskusjon rundt et rom som egentlig skulle vært svømmebasseng ser debatten ut til å få en
ende. Et auditorium med 60 stoler er på plass og ved å
sette inn flere stoler har rommet plass til 100 personer.

Med støtte fra Frp og Høyre fjernet Bygdelista eiendomsskatten i
slutten av forrige periode. Da Ap,
Sv og Sp gikk til valg 2011, la de
ikke skjul på at de ville innføre eiendomsskatten igjen i Gran. Ref.
avisen Hadeland 25.08.2011:
«- Vi ønsker å være ærlige.
Eiendomsskatten er nødvendig,
sier ordfører Knut Lehre (Ap).
Han ser for seg en skatteinntekt
på rundt fem millioner kroner
som foregående år, det vil si en
skatt på to promille. SV og Sp er
på samme linje.»
I ordførerens budsjettforslag
(de rødgrønne) er eiendomsskatten innført igjen, men ikke bare
med to promille – som lovet. I tillegg har de redusert bunnfradraget fra 500.000 ned til 300.000 kr.
Dette medfører at alle huseiere
får en økt eiendomsskatt på 400
kroner jevnt over, utover de to

promillene i eiendomsskatt som
foregående år – som lovet.
Dette betyr for eksempel at
boligeiendommer med takst i
området 800.000 til 2,5 millioner
kroner får en økning i eiendomsskatt med henholdsvis 66,67 prosent og 10 prosent i forhold til
foregående år.
Den framlagte økonomiplanen
for perioden 2013 – 2015 har et
stort underskudd, når man legger
reelle tall til grunne. Hva tror du
vil skje ved neste budsjettframleggelse høsten 2012? Jo, man
trenger enda mer penger fordi
man bevilger seg mer enn båten
kan bære. Da tipper jeg bunnfradraget fjernes i sin helhet, og
eiendomsskatten økes med ytterligere 600 kr per husstand jevnt
over. I så tilfelle blir økningen eiendomsskatt henholdsvis 166,67
prosent til 25 prosent i eksemplet

i avsnittet over. Promillesatsen er
fortsatt to promille!
Dette betyr at den usosiale
eiendomsskatten, blir enda mer
usosial da denne skatten ikke tar
hensyn til livssituasjon, barnefamilier eller pensjonister.
Blir dette for lite også, så må vi
nok regne med at promillesatsen
må økes utover de to promille
som lovet i tillegg til redusert
bunnfradrag.
Ap, Sp og Sv påberoper seg eierskap til «solidaritet og rettferd».
Eiendomsskatten er ikke solidarisk, ei heller rettferdig.
Gran
Bygdeliste
Willy
Westhagen

Matmjøl og matvaresikkerhet

Rektor Kåre Rudningen omtaler byggeprosjektet som et
kjempeløft for skolen, kretsen og bygda. Skolen får ett
rom som kan samle alle elevene uten å måtte rigge ekstra.
Kretsen får et møtested med fasiliteter mange bare kan
misunne. Og
teknologisk er
Det er lettere å love enn
de også helt på
å innfri løfter.
høyden. Det er
motorisert lerret, datautstyr, lyd- og lysanlegg og teleslynge. Det er slettes ikke verst for en grendeskole på Grymyrs størrelse.
Gymsalen ved Grymyr skole sto ferdig i 1989. I underetasjen ble det støpt til basseng, men det ble ikke gjort noe
mer. Saken har vært på det kommunale sakskartet flere
ganger, men hver gang endt med å bli utsatt. Sommeren
2008 ble den igjen løftet. Det har gått en diskusjon rundt
hvem som har æren for å ha fått fart i sakene. I ettertid er
akkurat det underordnet vil vi mene. Resultatet er uansett
at salen vil bli tilgjengelig for bruk allerede rett på nyåret.
Det er bare å gratulere bygda og grenda med de nye lokalene. Måtte det fylles med aktivitet som kommer mange til
gode. Fokus Vestre Gran har allerede satt fingeren på en
del av grendas åpenbare utfordringer i årene som kommer.
Lokalene vil være et gunstig sted å fortsette både diskusjon og arbeid for å møte disse utfordringene. Som for eksempel å møte grendas behov for flere innbyggere.

Tungt med løfter

I valgkampen lovte Arbeiderpartiet morgentilbud på SFO
ved alle skolene i Gran. Nå er saken utsatt for andre gang.
Det er krevende å sikre et slikt tilbud så lenge vi har ti relativt små barneskoler i samme kommune. Det er lettere å
love enn å innfri løfter. Det viser seg gang på gang.

Hadeland er en partipolitisk uavhengig
lokalavis for kommunene Gran, Jevnaker og
Lunner. Avisen skal bedrive saklig, troverdig og
uavhengig journalistikk med høy etisk standard
basert på Vær Varsom-plakaten.
Klager kan rettes til ansvarlig redaktør, eller til Pressens Faglige Utvalg
(PFU), Rådhusgata 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 40 50 55. E-post: pfu@presse.no

BRØD: Mye brød i butikkene, også når det nærmer seg stengetid. 

Oppland Bygdekvinnelags Anne Mari Amlien stiller
et betimelig spørsmål i denne avis 19.12. Spørsmålet
er ganske enkelt om det er nødvendig at butikkene
har fullt utvalg av brød ved stengetid, fordi dette
innebærer sløsing med matmjøl.
Nå er det heldigvis ikke så ille som Amlien hevder.
Jeg tror ikke noen butikker har fullt utvalg ved stengetid. Men det er heldigvis langt mellom fullt utvalg
og tomme hyller. Tomme hyller betyr etter hvert
tomme butikker. Tomme for kunder.

Arkivfoto

Hvis Oppland Bygdekvinnelag allikevel mener at
det er for mye brød igjen i butikkene ved stengetid, er det ikke landbruksmyndigheter, politikere
og dagligvarekjeder som er rett adressat. Det er
kundene.
Jeg vil derfor oppfordre bygdekvinnelaget til å
foreslå tiltak for å påvirke kundene til å godta at det
er lite å velge imellom ved stengetid. Det er først
når kundene godtar det at det er mulig å redusere
sløsinga med matmjøl.
Harald Westby

Valgløfter som gjør susen ...(for innbyggerne)
Så fikk vi det bekreftet: Ap øker
eiendomsskatten fra tre til fem
promille til tross for løfter om det
motsatte. Nå må vi slutte å tro på
valgfleskløfter.
I løpet av de fire år som Høyre
har styrt i Lunner kommune har
de klart å redusere skatten, men
nå må vi pent punge ut for skakkjøringen til «uansvarlige» politikere.
For et vanlig hus på Harestua

øker eiendomsskatten fra ca.
2000 kroner til 3250 kroner i året.
Dette betyr at vi som huseiere må
redusere på annet forbruk for å få
råd til den økte utgiften.
Dette igjen betyr at det blir
mindre igjen til forbruk hos Kiwi,
Shell, Fagmøbler, Maxbo etc.
Eller handleturer til Gran for den
saks skyld. Dette er konsekvensen av de ringvirkninger som den
økte eiendomsskatten medfører.

Selvsagt er det bra at Lunner
kommune får mer penger i kassa
slik at de slipper å kutte i helsetilbud, si opp ansatte i barnehager,
avvikle drift av Bergosenter osv.
Men er det helt prekært nødvendig med ny idrettshall på Harestua?
Sist men ikke minst: hvorfor
skal det koste mer å bo på Harestua enn på Roa?
Kjell Olav Haga

