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Debatten om  
fremtidens 

eldreomsorg!

Pensjonistforbundet Oslo inviterer til Åpent møte

Still spørsmål til de politiske partiene, og hør deres 
tanker om eldreomsorgen i Oslo de kommende år.

Onsdag 2. sept. kl. 16.30 – 19.00 i Røde Kors konf. senter, Hausmanns gt. 7 
Servering og kafe fra 16.30 – 17.00

Forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen innleder møtet.  
Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald O. Norman er møteleder.

Raymond Johansen – AP 
Astrid Nøklebye Heiberg – H

Erik Borge Skei – V
Oddbjørg Minos – KrF

Per Østvold – SV

Aina Stenersen – FrP
Margaret Eide Hillestad – SP
Maren Rismyhr – Rødt
Beate Folkestad Habhab – MDG
Einar Lonstad – Pensjonistpartiet
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VÅPEN: Leder Sigve Bolstad i Politiets 
Fellesforbund mener ordfører Fabian 
Stang (H) bommer når han sier at bevæp-
ning ikke får folk til å føle seg tryggere.

 ■ SOFIE PRESTEGÅRD

– Nei. Jeg har ikke noe forhold 
til den pistolen, jeg, altså. Det 
som teller, er veldig grundig 
forebyggende arbeid.

Slik svarte Oslo-ordfører 
Fabian Stang på spørsmål om 
han tror folk i byen føler seg 
tryggere når politiet har våpen 
på hota.

I intervjuet, som sto på trykk i 
Dagsavisen i forrige uke, viser 

Stang til at han tror langsiktig 
forebygging er viktigere.

– Det er mye viktigere enn den 
pistolen, fastslår Stang.

Mener våpen forebygger
Forbundsleder Sigve Bolstad i 
Politiets Fellesforbund mener 
Stang beskriver en Kardemom-
meby-tilstand og at politiet i 
den virkelige verden trenger 
våpen lett tilgjengelig på hota.

– I en ideell verden hadde vi 

ikke trengt å bære våpen. Pro-
blemet er bare at vi ikke lever i 
Kardemommeby, selv om jeg 
hadde trivdes godt der, sier Bol-
stad til Dagsavisen.

Han mener at det å bære våpen 
på hota er et forebyggende grep 
og at det har gjort hovedstaden 
tryggere.

– Politiet er blitt gitt mulig-
heten til generell bevæpning gitt 
den situasjonen vi er i. Ut ifra 
det mener jeg Oslo er blitt en 
tryggere by, sier Bolstad og 
utdyper:

– Politiet er satt til å løse alt 
fra myke oppdrag til å gå inn 
helt skarpe situasjoner, og i en 
slik situasjon er det kun 
responstid som gjelder. Den kan 

– Ingen Kardemomm
• Politiets Fellesforbund mener Fabian Stang bomme

# OSLO
Natt til i går falt det 55,7 millimeter nedbør over Try vanns-
høgda. Det er det sjette våteste døgnet som noensinne er regis-
trert på Tryvann, skriver Aftenposten. I løpet av en normal 
august  måned får Oslo drøyt 100 millimeter nedbør. Men hittil 
i august er det målt så mye som 144 millimeter nedbør på 
Tryvann, ifølge Aftenposten. – Det er ikke ofte at det kommer 
såpass mye på så kort tid. Mange steder fikk 20–30 millimeter 
i natt, men enkelte steder sørget kraftige lokale byger for at 
resultatet ble 50–60 millimeter, sier Eldbjørg Moxnes, 
meteorolog  ved Meteorologisk institutt, til avisen.

Sjette våteste døgn
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UTSTILLING: Hva 
satellitter i verdens-
rommet faktisk brukes 
til er temaet for en ny 
utstilling i Oslo. 

 ■ STIAN FYEN

 ■ HILDE UNOSEN (FOTO)

– Jeg er så gammel at jeg 
husker at den første satellitten 
ble skutt opp på 50-tallet. Da 
kunne vi aldri forestille oss all 
teknologien vi har i dag, sier 
direktør for Norsk Romsenter, 
Bo N. Andersen.
Antallet satellitter som 
kretser rundt jorda nærmer 
seg nå 2500, og de aller leste 
er klar over at satellitter 
brukes for å gi bedre smartte-
lefoner, internettilgang og 
karttjenester. Men lista over 
hva satellittene kan hjelpe oss 
med er nærmest uendelig lang.

Når du tar ut penger av 
minibanken, setter deg inn i 
en drosje eller gjennomfører 
en børstransaksjon regis-
treres alt gjennom satellitter 
i verdensrommet. Vi over-
våker ørsmå bevegelser i 
jellet som kan skape ras og 

monsterbølger i norske 
jorder, følger nøye med på 
klimaendringene og inner ut 
hvordan været kommer til å 
bli de neste dagene.  

I dag åpner Space Exbo på 
Youngstorget i Oslo, en utstil-
ling som viser den faktiske nyt-
teverdien av EUs ulike satel-
littprogram. Utstillingen tar 
for seg en rekke helt konkrete 
områder her på jorda der satel-
litteknologi, og er gratis for 
alle som ønsker å komme på 
besøk. 

stian.fyen@dagsavisen.no
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ÅPNER UTSTILLING: Bo 
Andersen og Marianne Moen ved 
Norsk Romfartssenter. 

avgjøre forskjellen mellom liv og 
død.

Alltid vært vådeskudd
At det nå kommer fram lere epi-
soder der politiet har avfyrt 
ukontrollerte og farlige skudd, 
har satt fart på våpendebatten. 

Det har Bolstad lite forståelse 
for.

– Vådeskudd har det vært i alle 
herrens år både i politiet og For-
svaret. Lenge før det ble generell 
bevæpning. Det er ikke noe nytt. 
Da får en heller si at en ikke vil ha 
våpen i politiet i det hele tatt, sier 
forbundslederen.

Folk er positive
I forrige uke kunngjorde justis- 
og beredskapsminister Anders 
Anundsen (Frp) at bevæpningen 
av politiet forlenges igjen. Denne 
gangen til 15. oktober. Da har 
Norge hatt bevæpnet politi siden 
november i jor.

– Jeg registrerer at etter snart 

ett år med bevæpnet politi er lere 
i befolkningen positive, og lere i 
etaten er positive. Jeg var på 
Norway Cup hvor politiet var 
bevæpnet og under Arendalsuka 
der politiet var bevæpnet. Tilba-
kemeldingene politiet nå får fra 
folk, er i all hovedsak positive, 
hevder Bolstad.

– Noen kommentarer vil det 
alltid komme som ikke er positive, 
og det er sunt med debatt. Det er 
ikke tvil om at dette faktisk 
endrer samfunnsbildet. At noen 
skulle ha noen meninger om det, 
skulle bare mangle, sier han.

Politiets bevæpning er omdis-
kutert blant annet fordi det ikke 
er lertall for dette i Stortinget. 
Både regjeringens støttepartier 
Kristelig Folkeparti og Venstre, 
Arbeiderpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti, Senterpartiet og 
Miljøpartiet De Grønne er nega-
tive til at politiet skal være 
bevæpnet på permanent basis.

sofie.prestegard@dagsavisen.no
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