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■ i maRgen 

For en tid tilbake var jeg og 
mange med meg i en 
demonstrasjon mot SIAN, 
Stopp islamiseringen av 
Norge. 
Deres leder Lars Thorsen hadde 
søkt både politimyndighet og 
rådmann om å stå foran Rådhu-
set på Jessheim og spre sitt 
onde budskap.

For det er nettopp ondskap, 
hat, frykt, splittelse og rasisme 
denne organisasjonen er ek-
sponent for! Dagen før moske-
angrepet i Bærum, hadde de 
stått i Oslo og spydd ut edder og 
galle mot våre innvandrere! 
Hva førte det til i en gal manns 
hjerne!

Tillatelsen ble gitt med hen-
visning til ytringsfriheten. Men 
SIAN er tidligere dømt i tingret-
ten i Kristiansand etter rasis-
meparagrafen. Hvordan de da 
kan få tillatelse av øverste myn-
dighet her, er meg en gåte? De 
har da ingen ytringsrett etter en 
slik dom?

Dagen i forveien hadde de 
kommet med stygge trusler 
mot en av våre politikere, som 
så seg nødt til å anmelde det-
te. 

I kjent positur med flagg, mi-
litær holdning og brosjyrer inn-
tok de rådhusplassen. De skrek 
ut sitt budskap, men vår mur av 
rygger og småprat, skygget for 
og overdøvet SIAN. Vi hadde en 
fredelig demonstrasjon, men 
den var effektiv. Litt lenger 

unna sto 3 politibetjenter for å 
overvåke det hele.

Men det kunne ha utartet 
seg. For da vi forlot plassen et-
ter tre kvarter, prøvde de å pro-
vosere noen utenlandske ung-
dommer ved å brenne Koranen 
og komme med stygge tilrop. 
Heldigvis var noen politikere 
der som forklarte ungdomme-
ne situasjonen og roet ned ge-
myttene.

Organisasjonen hadde føl-
gende overskrift i avisen sin om 
opplevelsen på Jessheim:

«Shariapoliti i Ullahsaker. Det 
ble en fin manifestring av De 
uintegrerbares dødsgrep på 
norske ryggradsløse lokalpoliti-
kere. Shariapolitiet til Arbeider-
partiet og Sosialistisk venstre-
parti opphevet norsk lov og 
menneskerettighetene. De stu-
pide vantro skjønte ikke hva de 
medvirket til ...» 

Ganske sykt, og de snakker 
om norsk lov og menneskeret-
tigheter.

Venstre tok initiativet til mot-
demonstrasjonen og de fleste 
partipolitikere var med. Men, 
alle Ullensakers politikere, la 
oss slippe flere besøk av SIAN! 
Erklær Ullensaker kommune 
for «antirasistisk sone» i likhet 
med f.eks. Alna bydel og andre! 
Da slipper man dette brune 
grums i vår kommune!

Vi er ikke en Ja-kommune til 
alt som reker innom!

Berit R. Ruud
Jessheim

YtRingsfRihet

Nei for alltid  
til SIAN

motdemonstRasjon: Lørdag 24. august markerte flere 
ullensakerpolitikere og frivillig fremmøtte sin motstand til SIAN. 
Innsenderen mener Ullensaker bør erklære seg som «antirasistisk 
sone». foto: Remi PResttun

Det burde være «en 
menneskerett» med 
heis i boligblokker. 
Det finnes mange borettslag i 
Lørenskog som består av eldre 
boligblokker med 3 og 4 eta-
sjer. De fleste ble oppført av 
Lørenskog Boligbyggelag i pe-
rioden 1960–2000. 

Disse boligblokkene hadde 
til felles at de ble bygget med 
trappeoppganger uten heis. 
Det var først tidlig på 2000-tal-
let at det kom påbud om heis i 
boligblokker med 3 eller flere 
etasjer. Dette hadde ikke tilba-
kevirkende kraft på eldre bo-
ligblokker. Lørenskog og 
Skedsmo Boligbyggelag fusjo-
nerte i 2003 og ble i 2006 stif-
tet som Boligbyggelaget Ro-
merike (Bori).

flere eldre
Levealderen i befolkningen 
har økt med nærmere 10 år i 
løpet av de siste 60 årene, og 
det blir problemer for mange å 
gå i trapper. Det finnes mulig-
heter for å løse dette de fleste 
steder, uten å påføre beboerne 
ekstra kostnader. Man bygger 
nye toppleiligheter på eksiste-
rende boligblokker, og bygger 
samtidig heis som betjener 
alle etasjer. 

Kostnadene dekkes i salgs-
prisen på de attraktive topplei-
lighetene, og tomta er allerede 
borettslagets eiendom. Dette 
er gjennomført mange steder i 
Norge og Sverige. (Ref. PEAB–
Boligblokk Rødhettestien Brl. 
Tromsø)

Det kreves at beboerne tar 
initiativ til slike prosjekter ved 
å fremme forslag for general-
forsamlingen i borettslaget. 
Her mener jeg at Bori har et an-
svar for å medvirke til en god 
samfunnsutvikling med pro-
aktive informasjonsmøter. 
Dette vil være mye mer nyttig 
enn all verdens medlemsavta-
ler som forhandles frem med 
næringslivet. 

"
Bori skylder 
særlig sine 
eldre medlem-

mer, som har betalt sine 
kontingenter og husleier 
samvittighetsfullt i åre-
vis, å informere om hva 
som kan gjøres.

Det burde være «en men-
neskerett» med heis i bolig-
blokker. De som er spreke nok, 
kan allikevel benytte trappe-
ne. Og jeg vet av egen erfaring 
at det er store utfordringer 
med inn- og utflytting av mø-
bler i fire etasjer med kun trap-
per. 

Bori skylder særlig sine el-
dre medlemmer, som har be-
talt sine kontingenter og hus-
leier samvittighetsfullt i åre-
vis, å informere om hva som 
kan gjøres med tilrettelegging 
for heis. Bori har over 35.000 
medlemmer som betaler sin 
kontingent, og medlemsinn-
tektene var i 2018 over 32 mil-
lioner iflg. årsrapporten. Kon-
tingentene utgjør sannsynlig-

vis noe over 10 millioner pr.år. 
Bori er et samvirkeforetak, i 
likhet med COOP («litt ditt»), 
og borettslagene styres i hen-
hold til vedtekter som regule-
rer medlemmenes rettigheter 
og forpliktelser. Det er positivt 
at vedtektene setter spesifikke 
krav til fremleieavtaler, noe 
som forebygger spekulative 
utleietilstander, og gir trygg-
het for stabile boforhold.

har ingenting å tape
De fleste eldre mennesker øn-
sker å bo i sitt hjem livet ut, 
men mange må overføres til 
sykehjem når de ikke lenger er 
i stand til å komme seg inn og 
ut av sin bolig. Slike prosjekter 
er samtidig eldreomsorg og 
samfunnsøkonomi som BORI-
medlemmer vil ha stor nytte 
av. 

Kommunen vil spare mye 
penger på institusjonsplasser, 
så Bori har ingenting å tape på 
å engasjere seg for å fremme 
slike prosjekter. De vil heller 
oppnå stor anerkjennelse for å 
forstå medlemmenes behov, 
og de vil få nye prosjekter i 
ordreboka. Adm.dir. Johnny 
Breivik 
skriver i 
årsrappor-
ten: «Vi vil 
alltid strek-
ke oss for å 
oppnå høy 
kundetil-
fredshet». 
Bori er her-
med utfor-
dret.

tilgjengelighet 

Utfordring til Bori

mangleR heis: Mange eldre blokker mangler heis, innsenderen oppfordrer boligbyggelaget Bori til 
å ta affære.  illustRasjonsfoto: ntB scanPix
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