
20150131 Hvorfor er det så taust? 

 



Jeg har tro på at dagens politikere er ærlige og redelige og interessert i 
byens ve og vel. Hvorfor svarer de da ikke på konkrete spørsmål om 
friarealet på Boganeset? 
Paul Brekklund 
Det er med interesse og forundring jeg leser innleggene til Thomas Middelthon sr. og 
Leif C. Middelthon sr., den første kjent som en av byens fremste patrioter og 
byutviklingspolitikere, den siste kjent som en av byens mest respekterte advokater. Det 
påstås i innleggene at «noen» får særbehandling av «noen» i kommunen, enten det er i 
administrasjonen eller politikken. 
Og så får de ikke svar. Ikke en gang Aftenbladet har gjort noe for å løfte denne viktige 
saken opp på dagsordenen, mens avisen, med mer eller mindre hell, kan ta tøffe tak mot 
kommunen i sosiale saker. 
Nedarvet kultur? 
Det finnes nok en del eksempler på slik særbehandling, mens andre føler seg totalt 
overkjørt. Men jeg har tro på at dagens politikere er ærlige og redelige og interessert for 
byens ve og vel. Så er spørsmålet, er det da i administrasjonen noen som gir 
særbehandling til «noen»? Er det en kultur fra tidligere regimer som tillater og 
gjennomfører dette? 
Det er vist til eksempel på Boganeset som var friareal, men som ble omregulert til bolig 
til tross for at dette området jo er et friområde - og hvor det er et samrøre med avtaler, 
prising, grenser og boligtomt og friområde. 
Nå også Gausel 
Et nytt eksempel finnes på Gausel, hvor et friområde står i fare for å bli omregulert fra 
friområde til bolig, nærmest som takk for positiv holdning til turvei langs Gauselvågen. 
Det er her en sammenblanding av omregulering, oppkjøp, tursti, godtgjørelser og 
prestisje som kan ødelegge gode planer fra fremsynte politikere og kommuneledelse i 
seksti- og syttiårene om å utvikle nettopp dette friområdet til en friluftsperle for Jåttå, 
Gausel og Forus. 
Da det ble stilt spørsmål om lovligheten av dette samrøret, ble det sagt fra 
administrasjonen at det er sånn det blir gjort, og dette er gjort mange ganger før. 
Ja, se det, men det er jo ikke mer rett og riktig for det! 
De fleste langs Gauselvågen har innsett at turvei sannsynligvis vil komme og aksepterer 
kanskje det, men da må det likebehandling til. Og hvor har kommunen tenkt å finne 
erstatningstomter til alle disse, slik som eierne av det omtalte friområdet er tilbudt? 
Innbyggerne fortjener svar 
Det er i en av merknadene til denne saken brukt ordet «korrupsjon», uten noe særlig 
reaksjon i tilsvaret. Det er så sterk påstand at saksbehandler og administrasjonen burde 
hoppe i stolen og virkelig ta til motmæle. Hvis de kan. 
Jeg er enig med de to Middelthon-ene, innbyggerne fortjener svar. Slik vil vi ikke ha det. 
Jeg har tro på at våre byutviklingspolitikere er like forundret som jeg er, og ønsker svar 
på dette. 
 


