- Kulturbudsjettet er allerede
veldig begrenset, vi kan ikke gjøre
annet enn å forsøke så godt vi kan,
sier Strøm-Fladstad.
Han peker på at om lag 80 prosent av budsjettet er knyttet til
lønn. Videre har kultursenteret en
inntektsside som skal stemme.
- Vi har cirka 1,5 millioner i inntekter på kurs og konferanser. Videre arrangerer vi konserter, som
alltid er en risiko, sier kulturlederen.

• Momsrefusjonen ga 2,6 millioner ekstra.
Pengene skal settes på bok slik
at kommunen har råd til å blant
annet bygge nye bygg uten å låne
alle pengene.
PS. Mange enheter drev med
overskudd i 2011. De fieste av disse
får beholde 75 prosent av pengene

MAKUTTE:
KultursjefKristian
Strem-Fladstad
(arkivfoto).
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Enhetene kulturog eiendom
må dekke inn sine underskuddfra
samme år.

fa Overskuddetskyldes premieavvik
og en kombinasjonav lav lånerente
og gode inntekter på aksjefondet.
KILDE:Sakspapirene
til tjenesteutvalget.

Jobberforde eldre
I sommer blir det redusert aktivitet for de
eldre på Ltmde. Det har
Bjørg Bjørsvik og Borgny
Larsen gjort noe med.
Lundehjemmet dagsenter skal
i utgangspunktet holde stengt
i hele juli i forbindelse med ferieavvikling for de ansatte, men
på initiativ fra Bjørg Bjørsvik og
Borgny Larsen vil man nå sørge
for at de eldre får tilbud om aktiviteter en dag i uka gjennom hele
juli måned.
- Dette er kjempebra. Vi skal
gjøre vårt beste for å tilrettelegge
for de frivillige, sier Trude Ronæs
enhetsleder for hjemmetjenesten.

Hun legger til at det må mer
frivillighet til for å møte fremtidens behov.

Vilelevenevære med?
- Dette er god frivillighet i praksis. Jeg lurer på om ungdommen
også vil være med. Det hadde
vært skikkelig gøy. Vi skal høre
med dem, sier Bjørsvik.
Det var ikke vanskelig å skaffe
frivillige til å hjelpe til på Lundeheimen. Borgny Larsen hadde
ansvaret for dette.
Det var en sann glede å skaffe
folk. Alle jeg ringte til var positive. Kommunen er også med og
skal sørge for transport og mat,
sier Larsen.
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Skalfortellefra krigen
En av dem som meldte

seg som frivillig var Arvid Abrahamsen. Han
nølte ikke et sekund.
- Jeg ble veldig glad
for å ha blitt spurt om
å være med. Dette er eldrerådet i praksis, sier
Abrahamsen.
Han ble valgt ut til å
være en av gruppelederne for de rundt 20 som
meldte seg som frivillige.
- Vi fordeler dagene
mellom oss. Borgny og Bjørg har
satt oss opp i grupper ut ifra hvilke dager vi kan være med å bidra.
Jeg skal blant annet fortelle et
par historier fra krigen. Det vet

jeg at mange setter pris på, sier
Abrahamsen.
JØRANGAMMAN
joran@budstikka.com
mobil: 93094065

OMSORGSSENTERET:
Bjørg
Bjørsvikog Trude Ronæs
forteller de fremmøtte frivillige
om hva de har tenkt for de
eldre i sommer. Borgny Larsen
først i bildet med ryggen til.
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