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Skal dere virkelig ødelegge det vesle grønne vi har igjen i
Hamar sentrum?
Parkering i Strandgateparken? Er det en dårlig spøk?
Sage ned de flotte majestetiske trærne i

Strangateparken for å lage Strandgata bredere. (tar ikke
bare et par år å få igjen slike trær – je er nok dau by then)
Rasére det vakre som er igjen i bykjerna? Et sted hvor

man kan puste ut, kjenne ro og ikke minst tilhørighet til
noe bestandig. Sterke røtter. Et sted som rett og slett er
vakkert. Skal ikke Hamar få ha noe som er vakkert
lenger? Dette kan ikke være alvorlig ment.
«En by er så rik som tallet på dets trær!»
Skal dette også bli en sak som Hamar kommune skal

angre på, og som gjør oss som bruker byen triste og
skamfulle over styresett? Det er mange som fortviler og
er oppgitt.
STRANDGATA. Hvorfor MÅ Strandgata utvides?
– Fordi det er ganske håpløst med busstopp midt i

vegen som sperrer all trafikk.
(lurt triks for å få med seg folk på ideen som egentlig

går på å få brede fortau utenfor butikkene. Betong i
stedet for trær. DET øker sikkert handelen enormt i
sentrum vil jeg tro. «JÅLERI!» Rolf Jakobsen skulle vært
her nå; " ... og tygger blåklokkene om til asfalt.")
Hvorfor er det busstoppmidt i vegen?

– Fordi Kirkebakken og torget er stengt.
Hvorfor er kirkebakken stengt?
– Fordi vi skal ha «kunst» der, og et flott nytt kulturhus.
Hvorfor måtte kulturhuset ligge akkurat der?
– Ja spør du meg?
Skal én håpløs avgjørelse gi tillatelse til den neste?

Supert!
GODE AVGJØRELSER. Jeg trodde og håpet at et nytt

kommunestyre ikke ville gå i samme spor som det
gamle, med alle sine «framifrå» avgjørelser. Jeg har for-
tsatt håp, selv om det skrumper inn.
Hogge ned de majestetiske, vakre trærne som står

som landemerker i byen, og å gruse ned plenene i
parken for å lage bilparkering, er det det Hamars befolk-
ning ønsker? Fjerne siste rest fra gamle Hamar?
Ham Kam-stadion, kulturhusplassering, skøytesta-

dion, sangens -musikkens hus og fotballbana er det for
sent å gjøre noe med, men for Strandgateparken er det
ikke for sent, ikke enda. Jeg BER!
FORSLAG. – Hvis vi MÅ ha buss-stopp i Strandgata

ved Torget kan det kanskje plasseres i vegen som
kommer opp fra undergangen ved Basarbygningen
(nærmest parken) Man trenger vel strengt tatt ikke to
veger fra undergangen. DET kan man raskt forandre på
om det ikke funker.

– Istedenfor å utvide hele Strandgata, lag en for-
bikjøringslomme der Vangsveien kommer ned. Der er
vel det største problemet ndg trafikken. (men så var det
disse trotoirene da)
– Hvis Strandgata absolutt MÅ utvides, kan det

da ikke være nok med fortauet mot parken (som brukes
av bilene nå) så får parken leve!?
HVA ER DU STOLT AV. Hvis du skal vise fram Hamar

til de som ikke kjenner byen, hva viser du dem?
Hva er du stolt av? Er det grønt der, trær.....?
Jeg bare spør.
Hva liker vi når vi kommer til andre byer?
Liker vi gågater med yrende liv?
Liker vi levende torg med grønne oaser og boder av

frukt, grønnsaker, spekepølser og blomster?
Liker vi grønne, frodige parker som forteller historie?
Jeg bare spør.
Hvor er bakkekontakten, visdommen, kunnskapen

om hva som styrker miljøet i vårt kjære Hamar?
Jeg bare spør.

ANNE PERSDOTTER FLUGSTAD

«Enby er så rik som tallet på dets trær»

Vang Arbeiderforening diskuterte på
sitt styremøte mandag 28.11.
situasjonen for Vang Bibliotek. Det var
en enstemmig oppfatning at Vang
Bibliotek må bestå som et viktig
kulturtilbud i Vang. Vi er imot at alt av
slike tjenester skal sentraliseres til
sentrum av Hamar.
Den avgåtte politiske ledelse i

Hamar med fhv.ordfører i spissen, må
ta det hele og fulle ansvar for at kom-
munekassa nå er skrapt. " Når krybba
er tom bites hestene" heter det, men i
denne situasjonmåVang Bibliotek for-
tsatt bestå.

FOR VANG ARBEIDERFORENING
Andor Normann

Vang
Bibliotek

Media har siste tida gitt inntrykk av at
et tre dagers kurs, kalt LP (Lightning
Process) kan benyttes for å bli frisk av
feks sykdommen ME. Jeg viser til
Hamar Daglad 18.11 og NRK
Hedmark/ Oppland 28.11.
Jeg kjenner et sterkt behov for å for-

telle at jeg ikke ble frisk av LP!
Jeg er sykepleier og gikk LP kurs

etter å ha vært ME syk i 5 år. Et
tredagers LP kurs koster ca 15 000
kroner. Jeg syns det er vesentlig å
informere om kursprisen siden dette
er et kurs som, etter min erfaring, er
særdeles oppskrytt. Slik jeg oppfattet
kurset er det undervisning av en
metode der kursdeltagere lærer en
type stressmestring. En teknikk som

kan benyttes feks formenneskermed
flyskrekk eller som føler behov for å
roe ned i en hektisk hverdag. Etter
min mening er kursprisen urimelig
høy.
Nyere forskning fra Haukeland

sykehus tyder på at sykdommen ME
har sammenheng med immunfor-
svar hos de som blir syke. Helse-
ministeren har signalisert økonomis-
ke midler til videre forksning for å
finnemedisin somkanhjelpe alvorlig
ME syke.
Ut fra egen erfaring hadde ikke LP

noen effekt for min ME sykdom.
Likevel valgte jeg å forsøke kurset
etter å ha lest "halleluja-oppslag" fra
kursledere. Jeg er glad om noen kan

føle seg friskere etter kurs. Men jeg er
særdeles trist på vegne av alle som
har brukt ca 15 000 kroner og faktisk
opplevd at de har blitt mer fortvilet
og syke etter kurs. For å sette dette på
spissen er det en type villedning av
fortvilte syke mennesker å forsøke å
påvirke dem til å tro at de kan bli fris-
ke etter tre dager.
Et intensivt kurs som LP bør heller

frarådes for syke mennesker som er
fortvilet over å ikke få hjelp i helse-
vesenet. At friske mennesker med
romslig økonomi ønsker å lære seg
teknikk for stressmestring er imid-
lertid et frivillig valg.

ANNE MARIT SOLLIEN

Ble ikke frisk etter kurs i LP
(Lightening Process)

Jeg har stor forståelse for den store interessen som
vises for prosjektet på Stortorget. Det er også helt
legitimt å stille kritiske spørsmål rundt både prosessen
og selve resultatet den dagen det står ferdig. Det ligger i
sakens natur og dette er det også invitert til. Hamars
befolkning bryr seg om byen og Stortorget og dette er
flott.Utgangspunktet er et stort, skrått, grått og støyende
torg fylt av biler som skal omformes til noe nytt og for-
håpentligvis bli en levende møteplass foran det nye
kulturhuset gjennom alle årets begivenheter. Selv om
min rolle ble formelt avsluttet etter arbeidet i juryen, har
jeg fulgt med på det som skjer med stor interesse og
deltatt på noen av møtene i Basarbygningen. Det har
vært en imponerende deltakelse i ulike verksteder på
Basarbygningen. Jeg har full tillitt til at kommunen
følger opp i den videre prosessen rundt Stortorget og at
dette rapporteres, diskuteres og behandles åpent i de
ulike politiske fora i den nye fasen av torgprosjektet.

Begrunnelsen for hvorfor Onethousandsquare
ble valgt ut: Kort fra juryens begrunnelse: «Juryen for-
sta°rOnethousandsquare somet todelt prosjekt der pro-
sessen i seg selv er et kunstprosjekt, og det endelige
resultatet / verket er det nye Stortorget. Juryenmener at
prosjektet er svært interessant, ikke bare fordi det kan
være en god planleggingsmetode, men fordi det følger
opp Hamars tydelig uttalte idealer om a°penhet, aktiv
medvirkning og demokratiske prosesser.
Onethousandsquare representerer en kunstnerisk
praksis og et artistisk bilde pa° dette idealet.»
På Hamar kommunes hjemmesider kan man 5.

desember lese følgende: ”Kunstneren Lluís Sabadell
Artiga var med på å utforme medvirkningsprosessen,

som er gjennomført av Ecosistema Urbano. I løpet av
høsten har 15 andre kunstnere vært aktive i prosjektet,
med gatemaleri, performance, videoinstallasjoner, og
veiledning av skoleelever.
Lluís Sabadell Artiga skal nå delta i prosjekteringen og

sikre at ideene som er levert, gis et kunstnerisk uttrykk
ved gjennomføring.
Hamar kommune har godkjent arbeidet som er utført

hittil, og vi har vært i nærdialogmedEcosistemaUrbano
gjennom hele prosessen.
Det engasjementet som er vist, de nettverkene som er

skapt og den debatten som er vekket, viser at flere av
hovedmålene med prosjektet allerede er oppnådd: Folk
skulle bry seg om Stortorget ogmene noe om innholdet.
Ecosistema Urbano tar med seg all denne kunnskapen,
og Hamar kommune vil bidra videre for å få fram det
beste torgprosjektet for byen vår.
Nå skal prosjektet inn i en ny fase. Innspill og ideer

skal sorteres og bearbeides, torget skal prosjekteres, og
til sommeren skal det leveres en ferdig plan for torget
som tar i bruk ideer fra dugnadene somer gjennomført.”

Heimstadlære i ny drakt. Jeg mener at noe av det
mest spennende som har skjedd til nå, har vært alle
verkstedene (13 i tallet) og 6 forelesninger over ulike
tema. Over 400personer har deltatt på verkstedene. I til-
legg har visstnok 4.500 deltatt på den digitale platt-
formen som har vært opprettet. At over 1200 barn har
deltatt med ideer gjennom den kulturelle skolesekken,
vekker oppsikt langt utover Hamars grenser. Dette fikk
vi høre også fra Miljøverndepartementets representant
på møtet sist lørdag. Hamars tilnærming i planpro-
sessen har blitt en ”snakkis” der ble det sagt. Dette har

vært veldig spennende. Engasjementet til skoleelevene
er godt for både elevene og for hjembyen.UtflyttetHam-
arungdom snakker om savnet av lyden på Hamar med
klokkespillet på brygga. Før hadde viHeimstadlære som
eget fag på timeplanen – det var vel middelalderhis-
torien som sto øverst på dagsordenen da, men kanskje
også nyere Hamarhistorie? Deltakelse er identitets-
kapende og vil forhåpentligvis føre til nye og andre
aktiviteter som engasjerer elevene i lang tid fremover.
Inkludering av gode ideer i den videre prosessen nå kan
gi et større eierskap i det ferdige torget slik at folk føler at
de eier en bit av torget.

Neste fase i Stortorgets utforming. Ecosistema
Urbano reiser hjem til Madrid og skal samarbeide med
kunstneren Lluís Sabadell Artiga når Stortorget nå skal
prosjekteres videre og tegnes ut etter at alle innspillene
som har kommet inn. Etter det jeg har forstått, skal det
gjennomarbeides en prosjektplan og utarbeides en
rapport med planer og tegninger frem mot sommeren.
Utover høsten 2012 starter utformingsfasen før det nye
Stortorget skal stå ferdig utformet i løpet av høsten 2013,
samtidig med at kulturhuset står ferdig. Jeg er fortsatt
spent og har tillitt til fortsettelsen og har store forvent-
ninger til sluttresultatet. Jeg synes det er for tidlig å
trekke drastiske konklusjoner før vi har sett resultatet av
neste runde i Stortorgets utforming.

GUNNAR BROX HAUGEN
tidligere juryleder

Engasjementet er flott


