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Hva svarer du når noen spør 
hvor du er fra?
Kvinnherad kommune i Hordaland. 
Har bodd i Bærum i 13 år, det er 
her jeg bor og jobber. Noe annet 
enn det vil Bærum aldri bli, kom-

munen gir meg dessverre ikke 
følelsen av «hjemme».  Tor Hilmen

Asker, selvfølgelig. Selv om jeg for 
øyeblikket er i Røyken.
 Siw Margrethe Fruseth

Kirkenes, selvfølgelig, selv om jeg 
har bodd i Bærum i over 20 år.
 Kirsti Jakobsen

Jeg svarer Bærum, noen ganger 
«Blærum». Kari Jacobsen

Jeg er fra Dikemark og er stolt av 
det. Tormod Liudalen

Da jeg vokste opp, sa jeg Nesbru. 
Nå bor jeg på Bleiker, så nå sier jeg 
Asker.  Andrew Naidoo

innspill

DET Å INFORMERE innbyggerne 
i Asker og Bærum om hvilke 
saker som til enhver tid er til 
behandling i de forskjellige poli-
tiske organer er svært viktig. 

Slik informasjon blir stort sett 
formidlet gjennom kommunenes 
egne nettsider. 

De blir vanligvis lagt ut på 
nettet en uke før sakene kom-
mer til behandling. 

Du skal derfor være spesielt 
interessert for ukentlig å gjøre 
deg kjent med de sakene som 
kommer til behandling innevæ-
rende uke.

Dette forsøker Budstikka å 
gjøre noe med. Det er genialt at 
avisen i denne spalten på side 2 
hver mandag bringer en over-
sikt over de viktigste sakene som 
kommer til politisk behandling i 
den kommende uken. 

Spalten er lettlest og informa-
tiv, noe som gjør at leseren på 
noen minutter får en god over-
sikt de disse sakene.

Ikke bare saker til kommu-
nestyret og formannskapet blir 
omtalt, men også viktige saker 
i planutvalget, alle sektorutval-
gene, utvalg for samarbeid og 
de andre utvalgene, og dermed 
blir denne spalten en svært god 
informasjonskanal om hvilke 
saker som står på den politiske 
agenda. 

Dette fører til at innbyg-
gerne lettere kan engasjere seg 
i de sakene som er viktige for 
dem, og på den måten kan de 
være med å påvirke de politiske 
beslutningene. 

Noe som også vil være en 
styrke for vårt demokrati.

Selv for dem som er godt opp-
datert, er dette en god huskeliste 
for den politiske ukeagendaen. 

Denne spalten er det første jeg 
leser i avisens mandagsutgave. 

En stor honnør til Budstikka 
for dette initiativet for å infor-
mere, og på denne måten å bidra 
til å engasjere sine lesere. 

DETTE ER lokalavisen på sitt beste.

Budstikka
på sitt 
beste

Bjørn M. Johnsen,
leder av Fagforbundet Bærum

Trafikkorpset i Oslo politidistrikt 
lot nylig Budstikka sitte på en hel 

arbeidsdag i bil på veiene i Asker og 
Bærum. Det ble en dag som tydelig 
dokumenterte behovet for at politiet 
ikke bare holder seg inne på kontoret, 
men er ute blant bilistene. For det 
manglet ikke på oppgaver. Mangel-
fullt lys. Håndholdt mobil. For tung va-
rebil. For høy hastighet. Førerkortbe-
slag. Nestenkollisjon. Ulovlig henger. 
Bruddene på trafikkreglene sto forme-
lig i kø – akkurat som trafikken gjør 
det i rushtiden på E18 og på veiene 
rundt Asker sentrum og i Sandvika.

– Det er noe å ta tak i hele tiden, sa 
politibetjent Krister Hoel til Budstikka. 
– I den ideelle verden skulle det 
egentlig ikke være nødvendig for oss 
å stoppe noen. Men slik blir det nok 
aldri, sa kollega Inge Frydenlund.

Nei, slik blir det nok aldri. Så det at 
politiet er ute og patruljerer veiene, 
kan mange være glade for. MC-føreren 
som kjørte på sommerdekk på glatt 
snøføre, kan kanskje takke trafikk-
patruljen for at han ikke skadet seg 

selv. Sjåføren av en varebil med rundt 
ett tonn overlast ble tatt ut av trafik-
ken før han rakk å bli innblandet i en 
ulykke. De to som ble målt til snitthas-
tigheter på 102 og 109 km/t på E18, 
må tåle både forelegg på flere tusen 
kroner og prikker på sertifikatet, men 
demper forhåpent-
lig heretter trykket 
på gasspedalen og 
holder seg innenfor 
fartsgrensen. Bilis-
ten som overhodet 
ikke hadde øynene 
med seg og like 
godt holdt på å 
krasje med politiet i en rundkjøring 
etter å ha brutt vikeplikten, fikk seg 
forhåpentlig en vekker. Bilførerne 
som mottok forelegg for å ha snakket 
i håndholdt mobiltelefon under kjø-
ring, stanser kanskje bilen neste gang 
de skal i telefonen og beholder full 
konsentrasjon på veien under kjøring. 

Vi merker oss også med tilfredshet 
at patruljen fra politiets trafikkorps 
jobbet målrettet. Kjøreturen denne 

dagen ble bevisst lagt innom bedrif-
ten Renova i Skoglundveien ved E16 
opp mot Sollihøgda fordi politiet har 
erfart at det der ofte er kjøretøy som 
ikke er i forsvarlig stand eller har man-
gler. Og ganske riktig: Denne gang ble 
en renovasjonsbil avskiltet på grunn 

av manglende EU-
kontroll, mens en 
varebil ble avskiltet 
på grunn av at skil-
tene ikke tilhørte 
den bilen. 

Dagene nå 
mot jul er blant 
årets mest farlige 

i trafikken, med flest kollisjoner og 
utforkjøringer. Både glatt føre, brøy-
tekanter etter snøfall, mørke store 
deler av døgnet og julestress er blant 
årsakene. 

Det er grunn til å minne om grunn-
prinsippene i trafikken: Følg trafikk-
reglene, kjør defensivt og sørg for at 
kjøretøyet er i forskriftsmessig stand. 
Da slipper du både uhell og å ha med 
trafikkpolitiet å gjøre.

Kontrollen
vi behøver

PATRULJERER: Budstikkas dag på veiene i Asker og Bærum med trafikkorpset i Oslo politidistrikt viste hvor nødven-
dig det er at politiet befinner seg ute blant folk.  FOTO: RICHARD SVEAAS DALE

«Det at politiet er 
ute og patruljerer 

veiene, kan mange være 
glade for. 


