8

nyheter

Tirsdag 28. april 2020

Østlendingen

koronaviruset

NORSKE VAKSINER:

Stortingsrepresentant Nils
Kristen Sandtrøen (Ap) ønsker
vaksineproduksjon i Norge.
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Vil lovfeste
norsk
vaksineproduksjon
Stortingsrepresentant
Nils Kristen Sandtrøen
har sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre og
flere andre stortingsrepresentanter fremmet
et forslag i Stortinget
med mål om å sikre
vaksineproduksjon i
Norge.
Bjørn-Frode Løvlund

bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no

Forslaget fra Ap Stortinget
går ut på å be regjeringen
fremme en sak som sikrer offentlig-privat samarbeid om
etablering av et nasjonalt
cluster for utvikling og produksjon av vaksiner for
mennesker, dyr og fisk.
– Koronautfordringen viser viktigheten av å ha tilstrekkelig tilgang på legemidler i en krisesituasjon i
verden. Etter virusutbruddet har stater vært opptatt av
å sikre egen tilgang, enten
fra nasjonale beredskapslagre eller egenproduksjon.
Dette skaper begrensninger
på internasjonal handel med
legemidler, sier Sandtrøen.
– Ved å legge til rette for
økt norsk produksjon av legemidler der vi har muligheter for dette kan vi både styrke innbyggernes sikkerhet
samtidig som vi får flere arbeidsplasser. Og nå trenger
vi virkelig begge deler, understreker han.
Sandtrøen, som er landbrukspolitisk talsperson for
Ap, viser til at Norge også har
kunnskap
på
vaksiner
innenfor veterinærfeltet.
– Vi er gode på friske dyr i
Norge, og den kunnskapen
vi har med dyr, fisk og vaksiner kan vi dra nytte av for å
styrke sikkerheten også for
folk, påpeker han.

POPULÆRT STED: Bergesiden grendetun på Våler vestside er veldig populært. Nå er Arne Idar Grandahl, til venstre, og Ragnar Einarsrud i

styret, bekymret.
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Velforeningen sliter

– Inntektene blåst
vekk av koronaen
fentlige, er helt i det blå. UanVÅLER: – Vi er ikke
sett hvor man skal søke om
eneste velforening
midler kommer det alltid et
som sliter og kommer spørsmål. Det er om hvilke aktiviteter vi har for barn og unge.
til å slite videre på
aktiviteter er nok mer for
grunn av avlysninger Våre
godt voksne og eldre. Dessverre
og inntektstap. Frivil- virker det som det ikke blir like
ligheten i hele tatt er i mye verdsatt av offentlige myndigheter, og av andre instanser
ferd med å få seg en
der det deles ut penger, sier
skikkelig økonomisk
Grandahl og Einarsrud.
baksmell. For det aller
Halvannen million
meste av utgiftene
Bergesiden vel omsetter for
forsvinner ikke.
rundt halvannen millioner kro-

bør velforeningene for eksempel kunne slippe en del av de
kommunale avgiftene. Frivilligheten sparer kommunene
for så mye penger i løpet av et
normalt år. Bergesiden vel har
over 1000 kroner måneden i
kommunale avgifter. et ville
hjelpe en god del hvis vi kunne
slippe disse i et kriseår som dette blir, sier Einarsrud og Grandahl.
De understreker at Bergesiden vel har en noenlunde bra
økonomi, men at man ikke må
glemme at det er betydelige
faste utgifter også.

Sverre Viggen

Trekker folk

sverre.viggen@ostlendingen.no

Arne Idar Grandahl og Ragnar
Einarsrud i Bergesiden velforening på Våler vestside er bekymret. Velet skulle hatt 23 dager med forskjellige aktiviteter
i form av diverse arrangementer i mars, april og mai. Alt er
avlyst.
Hvordan det blir senere i
sommer og utover høsten vet
man ikke ennå.
– Vi må nok belage oss på at
dette kan komme til å vare lenge. Om vi i hele tatt kommer til
å få økonomisk hjelp fra det of-

ner i året. Man selger varer av
forskjellig slag, som blant annet
middager og utleie av lokaler
for 600.000 kroner brutto i
året.
De faste kostnadene i året til
forsikring, vedlikehold, strøm
og internett beløper seg til godt
og vel 100.000 kroner.
– Samfunnshusene i Norge er
et resultat av frivillig innsats,
og det driftes og vedlikeholdes
på dugnad. Det gir lokalbefolkningen muligheter til sosiale arrangementer, utleie til andre
frivillige som trenger et rimelig
lokale til forskjellige arrangementer. Når det oppstår en ekstraordinær situasjon som nå,

Arrangementene på grendehusene trekker mye folk og er et
tilbud grendefolket og mange
andre setter stor pris på.
Bergesiden vel har 110 medlemmer, flere av dem utenbygds fra. Men det er ikke medlemmene velforeningen skal
leve helt og fullt av. Det er mer
velforeningen som skal leve for
medlemmene, understreker de
to i Bergesiden vel.
– I 2018 solgte vi blant annet
rundt 2000 helgemiddager.
Folk kommer til de forskjellige
arrangementene, og mange av

dem er her flere timer. De sitter
både inne og ute og koser seg
med det som serveres. Og ikke
minst er praten med andre en
veldig viktig del av det hele. Det
er veldig viktig både for dem
som kommer og for oss som
driver med det i velets regi, sier
Arne Idar Grandahl og Ragnar
Einarsrud.
De presiserer at dette gjelder
for alle velforeninger, spesielt
for de foreningene som også
har egen eiendom som grendehus som må vedlikeholdes.
Velforeningene er også engasjert i en rekke andre saker i sitt
nærmiljø og i sin kommune.
Bergesiden vel har vært i front
for kamp for gang- og sykkelveg
fra Våler vestside til Våler østside, og de har var sterkt engasjert når det gjaldt å få bredbånd til vestsiden av Glomma.
Vellenes Fellesorganisasjon i
Norge har i brev til Kulturdepartementet pekt på at grendehus land og strand rundt blir
sittende igjen med ubetalte regninger og tapte utleieinntekter.
For noen velforeninger kan det
bli så ille at de må slå seg konkurs på grunn av manglende
betalingsevne.

