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Åpnet kulturminneløype
YTRABERGET: Tirsdag avduket

Ole Ueland

Sola-ordfører Ole Ueland en skiltet kulturminneløype på
Ytraberget, skriver Solabladet.
Under åpningen takket ordføreren de frivillige i Ytrabergets
Venner som lenge har jobbet med
å tilrettelegge Indre- og

Ytraberget for turfolk og naturopplevelser. Det har vært ryddet i
området og stiene har blitt utbedret slik at de kan brukes av alle.
Turstien er skiltet med 14 informasjonsskilt. De forteller både
om historie, geologi, flora og
andre spor etter mennesker.
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RÅDMANN BA OM 400.000 KRONER

Flere unge med lav inntekt

Rennesøy ville at politikerne
skulle gi ham 400.000 kroner til
ekstraordinære forhandlinger i
forbindelse med årets lønnsoppgjør for kommunalt ansatte, skriver Bygdebladet. Pengene skulle
gis til toppledere for å holde på,

Andelen unge med lavinntekt, de i
alderen 18 til 34 år, har økt fra 9,6
i treårsperioden 2004–2006 til
11,1 prosent i 2008-2010, ifølge
tall fra Statistisk sentralbyrå
(SSB).
Sett bort fra studenter, har nesten 100.000 personer i alders-

RENNESØY: Rådmannen i

22. JULI

og rekruttere dyktige ledere til
kommunen.
Saken ble først lagt fram i
administrasjonsutvalget, men ble
anket videre til kommunestyret.
De debatterte saken denne uken.
Tirsdag kveld sa kommunestyret
nei til rådmannens forslag.

gruppen 18–34 år vedvarende lavinntekt. Dette må sees i sammenheng med at inntektsveksten for
unge aleneboende og unge par
har vært svakere enn i befolkningen generelt. En økende andel av
de unge aleneboende har i dag
innvandrerbakgrunn, ifølge SSB.
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Teknikker for å leve e med terror
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mch@rogalandsavis.no
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– Dersom det blir altfor store

endringer med en gang kan tilSosiologistudentene
takene få motsatt effekt. I steTorild Hansen og
det for å få oss til å føle oss
Ragnhild Bø føler ikke trygge kan det skape større
frykt for et nytt terrorangrep.
at 22. juli har gjort
Samtidig er det viktig at vi fortNorge utrygt, men de satt får bevare friheten vår.
Jeg ville heller levd med risihar forståelse for at
koen for et terrorangrep enn
det utvikles ting for å for eksempel hatt full overvåunngå terrorhandlin- king kontinuerlig, sier Bø.
ger.
Individuelle reaksjoner
Stortinget drøfter i disse tider
en tiltaksplan for sikring av
stortingsbygningen og områdene rundt. Etter terrorhandlingene 22. juli har Stortinget
allerede fått skuddsikre vinduer.
Sosiologistudentene
Ragnhild Bø og Torild Hansen
mener det er viktig at offentlige
bygninger blir sikret.
– Jeg føler ikke at 22. juli har
skapt en stor terrorfrykt i landet, men jeg tror at vi har våknet litt. Nå forstår vi at slike
ting kan skje i Norge også, og
derfor tror er det greit å være
føre var. Terroristene er som
regel ute etter å ta flest mulig
mennesker og da er det viktig å
sikre de stedene hvor det samles store folkemengder, sier
Hansen.

Litt etter litt

Mats Fridlund, teknologihistoriker ved Universitetet i Göteborg, tror det kommer til å bli
gjort flere sikkerhetstiltak i
Norge.
– Jeg tror ikke at Norge kommer til å ha den samme panikken som det var i USA etter 11.
september, men jeg tror det
kommer til å skje endringer
som øker sikkerheten, sier
Fridlund.
Både Hansen og Bø fastslår at
sikkerhetstiltakene bør komme litt etter litt.

Fridlund forteller at det lenge
har vært vanlig å iverksette
ulike sikkerhetstiltak for å gjøre det mulig å leve med terrorisme.
– Tidligere har det blitt brukt
brannspann og bønn. Før andre verdenskrig ble det delt ut
gassmasker til folk i frykt for
gassbomber. En undersøkelse
gjort i Londons gater på den tiden viser at omtrent 75 prosent
av de forbipasserende hadde
med seg gassmasken sin. Kildetekster fra samme tid viser
at slike sikkerhetstiltak gjør
noe med oss. Noen følte seg mer
forberedt og tryggere, mens
andre følte en større frykt, sier
Fridlund.

Kamuflert sikkerhet

Flere steder i verden har det
blitt satt opp fysiske sperringer
for å hindre at bilbomberne
kan parkere rett ved utsatte
mål. Sosiologistudentene har
sett flere slike i New York men
aldri tenkt over at de var der
for å hindre bilbomber.
– Sperringene er kamuflert
som stolper, benker, potter og
lignende som gjør at vi ikke
tenker over hvorfor de er der.
Slike tiltak er bra fordi da unngår vi å bli minnet på at de er
der for å hindre terror, sier
Hansen.

FOREDRAG: Teknologihistorikeren Mats Frilund holdt foredrag for UiS-studenter
om terrorismens historie.

NY KUNNSKAP: Sosiologistudentene Torild Hansen
og Ragnhild Bø har akkurat vært på foredraget om
terrorisme. – Det var et godt foredrag og vi sitter igjen
med mye kunnskap. Det om bilbombesperringene var
helt nytt for oss, og interessant, sier Hansen og Bø.
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