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Etter valget skal det
nye kommunestyret i
Notodden ta stilling
til om de vil formali-
sere samarbeidet med
polske Suwalki som
framtidig vennskaps-
by.
UNNI BUVERUD

Ledelsen i Suwalki kommune i
Polen, president Jozef
Gajewski, lederen i kommune-
styret Wlodzimierz
Marczewski og koordinator for
Innovation Circle Ewelina
Suchocka var sammen med

bluesvenn fra ungdomsklub-
ben Rokis, Bogdan Topolski,
med på årets bluesfestival på
Notodden. 

Samarbeid
På hjemmesiden til Notodden
kommune kan vi lese at bak-
grunnen for besøket var samar-
beidet Suwalki har med
Notodden i forbindelse med
deres første bluesfestival: In
the Circle of Blues, samt å få ny
inspirasjon fra Notodden Blues
Festival for videre utvikling av
egen festival.

Suwalki og Notodden har
vært partnere i prosjektene
Innovation Circle, dessuten har

Notodden Fotball samarbeidet
med Spartacus, en paraplyor-
ganisasjon for fotball i
Suwalki. Det arbeides med nye
samarbeidsprosjekter, som tro-
lig vil starte i løpet neste år.

Det ble også tid til møter med
ordfører Bjarne Bakken.
Møtene på Brattrein konklu-
derte med et gjensidig ønske
om videre samarbeid, også på
nye områder. Og etter valget vil
altså det nye kommunestyret
få vennskapsbysamarbeidet
opp til behandling. Det er et fel-
les ønske fra partene om at
Suwalki og Notodden formali-
serer samarbeidet ytterligere.

Suwalki blir vennskapsby?

SURTEVJU BILDELESENTER
Semsveien 50 – 3676 Notodden – tlf. 35 01 27 10

Nytt eksosanlegg?Privat rubrikk
Gjelder salg/kjøp av løsøre

1 innrykk . . . . . . . . . . . 115,-
3 innrykk . . . . . . . . . . . 185,-
5 innrykk . . . . . . . . . . . 235,-

% 85 23 32 75

Det ville vært use-
riøst av Venstre å
svare på de 21
spørsmålene LO
har bedt oss svare
på. Det er lagt opp
til en konkurranse
der SOLs program
er fasiten.
HENNING JOHANSSON

Torgeir Fossli (V) mener LO
opptrer useriøst i denne saken.
Og han sier det er åpenbart at
LO driver valgkamp for
Solidaritetslista. Spørsmålene
er ut til å være hentet direkte
fra SOLs program, og det er
ikke på noen måte overras-
kende at SOL er det eneste par-
tiet av dem som har svart som
oppnår 21 poeng. 
–Spørsmålene er også så
ledende at det ikke på noen
måte er vanskelig å svare «rik-
tig», men så useriøse kan vi
ikke være, sier Torgeir Fossli.
Og legger til: –Svært mange av
de spørsmålene som stilles har
ikke noe med LO, eller LOs
medlemmer å gjøre. Noe som
underbygger at de går SOLs
ærend i denne saken.

Ikke mulig
–Jeg kan heller ikke se hvordan
det er mulig å svare på disse
spørsmålene med et ja eller nei.
For eksempel kan jeg ikke
svare på om jeg synes det er
riktig å utelukke en entrepre-
nør fra kommunale jobber fordi
selskapet har brutt regelver-
ket. Spørsmålet er hvor alvor-
lig et slikt brudd er, og hvilken
regel som er brutt. Jeg synes
det er umulig å svare uten å ha
en konkret sak å forholde seg
til, sier Fossli. 

Vanskelig
Videre mener han det er van-
skelig å si ja til at man skal
åpne demensavdelingen på
Haugmotun i høst, så lenge det
foreligger et vedtak på at det
ikke skal skje. 
-Eller sagt på en annen måte; vi
har jo overført pasienter fra
Kattekleiv til denne avdelingen
på Haugmotun mens den i

Kattekleiv får en helt nødven-
dig opprusting. Hvordan kan
man da svare ja eller nei? Og
videre synes jeg det er merke-
lig at man skal gå inn for det
som kalles rekommunalisering
av renovasjonskjøring og brøy-
ting, uten å vite om dette er
teknisk mulig. Og er det even-
tuelt bedre å la andre overta
disse jobbene, kanskje det er

LO-medlemmer som i dag står
for brøyting og renovasjonskjø-
ring? Enhver politisk sak må
ses i sammenheng, den må
behandles for seg. Hvis ikke
driver vi som politikere useri-
øst også, og det ønsker ikke jeg,
sier Torgeir Fossli.

Fullt hus
–Ap og Høyre har scoret for-

holdsvis høyt på disse spørsmå-
lene...

–Jeg har registrert det. De
kunne nok scoret fullt hus om
de hadde etterkommet LOs
tydelige ønsker, eller brukt
SOLs program som rettesnor.
At de og også andre partier har
valgt å svare, skal ikke jeg
legge meg opp i, sier Torgeir
Fossli.

–SOLs program er LOs fasit

VALGKAMP FOR SOL: LO driver valgkamp for SOL. Det blir så useriøst at vi ikke kan være med på slikt, sier Venstres Torgeir
Fossli.

50 modeller
Pris. eks.

Duo bjørk 17.990,- inkl. mva
Hvit Nice 19.990,- inkl. mva
Eik m/lakk/patinert 23.990,- inkl. mva
Perle hvit 14.900,- inkl. mva
Tilb. gjelder kjøkken ov 10 skap.

• ÷20% rabatt
eller få Zanussi i

induksjonstopp

for kr. 1,00.

• Dansk kvalitets-

kjøkken

• Rask levering

• Kan leveres med

skuffdempere,

dørdempere 
etc.

• Velkommen til 

å få designet 
ditt nye 
kjøkken

Kjøkkenkampanje
UKE 35 OG 36




