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Ranglerock held folk vakne til langt på natt
Tore Nærland
Bryne

Eg er ein av naboane til Ranglerock-festivalen som vart halden

8. og 9.juli frå klokka 17:30 til
01:30 no i sumar i Hetlandsgata
32.
Kven gjev dei rett til å halde slikt
leven til utover natta? Det er fint
at folk nyt musikk, men det er ei

plage for oss naboar å få sova.
Hetlandsgata 32 ligg nær nokre
av dei største blokkene på Bryne.
Kvifor gjekk det føre seg så tett
opptil folk? Mange har sagt til
meg det burde foregå på Frilufts-

huset på Orre eller på Obrestad
Fyr.
Eg vonar politikarane held seg
frå å gjere det same att, om det
er dei som stiller seg bak opplegget. Er det kanskje politiet som

En skole og framtid for alle!
Opplæring

Marianne Chesak
Gruppeleder i fylkestinget for
Rogaland Arbeiderparti

partiet og i disse tider med økt
ledighet, er dette et utrolig viktig
tiltak for mange!

Om en drøy måned begynner
spente elever i Rogaland på
skolen igjen, mange på videregående for aller første gang.
Skolestart er, uansett hvilken
skole, linje eller årstrinn, like
spennende hver gang!

Dette er et signal til alle arbeidsledige ungdommer og mange
voksne, om at vi ikke gir oss. Vi
vil fortsette å jobbe for at alle
skal få den utdanningen de trenger og arbeid for alle. Utdanning
er nemlig den viktigste investeringen for at vi skal få hele folket
i arbeid.

I år blir nok et spesielt spennende år, da vi som første fylke
i landet har åpnet opp for at alle
ungdommer og mange voksne
uten opplæringsrett, skal kunne
fullføre videregående opplæring.
Skole har alltid vært en av de
viktigste sakene for Arbeider-

De siste ukene har det vært flere
mediaoppslag vedrørende unge
og voksne arbeidsledige. Senest
11.07 i Stavanger Aftenblad angående den store andelen unge
uføre i Rogaland. Da kunne vi
blant annet lese om Ida-Michelle
og Martin som sier at for dem

var det muligheten å komme seg
på en skolelinje de virkelig interesserer seg for, og å komme seg
ut i en jobb som hjalp de.

hvordan best mulig hjelpe de.
Muligheten for å få fullført opplæringen er et viktig steg i riktig
retning.

Skal vi få unge og voksne ut av
utenforskapet og inn i arbeidslivet må vi gi dem mulighet til å
fullføre videregående opplæring.
Vi vet nemlig at arbeidsledige
som ikke har fullført videregående opplæring er de som har
det tøffest nå, det er de som
forblir i ledighetskøen når arbeidsledigheten synker. Dette er
dermed noe av det viktigste vi
kan gjøre for å bidra til å få ned
arbeidsledigheten og for å lykkes
med omstilling.

Vi er også spesielt glad for at
vi nå også åpner opp for at
minoritetspråklige søkere som
ikke har anerkjent videregående
opplæring i Norge, nå får fullført
opplæringen sin. Dette er et
utrolig viktig tiltak, både for god
integrering og for en kjappere
vei til jobb.

Samtidig som vi må se på den
store andelen unge uføre og

Arbeiderpartiet vil fortsette
å jobbe for at alle skal ha like
muligheter, og VI vil ønske alle
elever, lærere og foresatte en riktig god sommer og lykke til med
nytt skoleår!

Norge er et moderne radioland
DAB-radio

Svein Harberg (H) og Kårstein
Eidem Løvaas (H)
Stortingets Familie- og
kulturkomité

Det nye radioformatet DAB+ har
allerede revolusjonert norsk radio
med et vell nisjekanaler. Og bedre
skal det bli når vi i 2017 går bort
fra et rustent FM-nett og over til
et topp moderne digitalnett. Har
du ennå ikke konvertert til digitalradio er det bare å glede seg!
For at flest mulig skal få gode
mottakerforhold for radio blir
det i sommer satt opp mer enn
100 nye DAB-sendere over hele
landet. Utbedringene utvider
DAB-nettet til mer enn 99,5 prosent av landets befolkning. De
som ofte kjører i lange tunneler
trenger ikke lenger å høre på en
sliten CD - nå kan man fortsette å
høre på sin favorittkanal. For deg
som liker å høre på Reiseradioen
i båten, kan vi glede med at DAB-

dekningen strekker seg minst
50 km ut fra fastlandet. Enkelte
steder vil fortsatt ha behov for
ytterligere utbygging, og basert
på innspill fra radioentusiaster
over hele landet skal dette gjøres
fortløpende.
Norge er et av de første landene
til å ta DAB-teknologien i bruk,
men også land som Danmark,
Storbritannina, Sveits, Tyskland
og Nederland satser på DAB.
Hovedårsaken til at Norge er først
ute, skyldes at norsk topografi
med dype fjorder, høye fjell og
spredt bosettingsmønster gjør
det spesielt dyrt å drifte de norske FM-nettene sammenlignet
med andre land. Hele 19 land har
allerede DAB-sendinger. I tillegg
har 22 land prøvesendinger eller
planer for dette.
Beredskapen blir bedre fordi
nettet er mindre sårbart; det nye
digitale radiosystemet er mer
robust enn det gamle analoge,
blant annet på grunn av bedre
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Meld deg inn i vår kundekllubb.

kraftforsyning og signaler. I NRKs
del av DAB-nettet er det installert
nødstrømsystemer på en større
del av nettet enn dagens FM-nett.
Det betyr at faren for utfall som
følge av strømbrudd vil være lavere. Det vil også bli mulig å bryte
inn i alle kanaler samtidig med
viktige nødvarsler for deg som er
på veien.
Å skulle beholde FM parallelt med
DAB de neste årene vil være svært
kostnadskrevende, og utgiftene
vil øke i fremtiden fordi FM-nettene er gamle og vil ha store behov
for vedlikehold og oppgradering.
Ifølge beregninger vil kostnadene
til nødvendig vedlikehold av FMnettene frem til 2031 kunne være
like høye som kostnadene til å
bygge ut landsdekkende DAB-nett
med plass til mange flere kanaler
og bedre beredskap.
Digital radio er mer enn DABDigitaliseringen betyr også at
radiokanalene kan benytte flere
distribusjonsløsninger. Det gjør

gjev dei løyve? Om folk spelar
musikk etter klokka 23, ringer
naboar til politiet og klagar.

at kanalene også blir tilgjengelige
over alt der du har tilgang til internett. På denne måten vil du få
langt større muligheter til å høre
på radio enn ved analog radiodistribusjon.
Alle lokalradioer utenfor de fire
største byene blir tilbudt fem års
konsesjonsforlengelse på FM. Regjeringen har i tillegg lagt frem en
omfattende pakke med tiltak for å
bidra til at også lokalradioene kan
bli med på teknologiskiftet.
For deg som er glad i den gamle
radioen din, kan vi berolige med
å si at mange FM-radioer fortsatt
kan brukes etter overgangen til
DAB, men da med en adapter.
Dette er en enhet som mottar
DAB-signaler og videresender
lyden til den gamle radioen. Kort
sagt får nå radioformatet en ny
vår, og du som lytter får mange
nye muligheter med en kanalflora
et moderne radioland verdig.

HOS OSS FINNER DU ALT
DU TRENGER I

SOMMER

Knut Arild
står opp for
menneskeverdet
Pride-paraden

Unni Sirevåg Lende
Leder av Rogaland KrF kvinner

Det har vore mange reaksjoner etter at Knut Arild
Hareide valde synlig å stå
opp mot uretten som ramma
mange homofile og lesbiske i
massakren i Orlando tidligere
i sommar.
Pride-paraden kan ha ein
framtoning som vi i KrF ikkje
vil identifisere oss med. Det
er likevel viktig å stå opp for
det prinsipielle, at alle menneske er verdifulle og har eit
unikt menneskeverd.
Rogaland KrF kvinner er glad
for at vår partileder så tydelig
løfter fram at ingen skal bli
forfulgt og utsatt for vold på
grunn av sin legning og at
han så tydelig vise kampen
for menneskeverdet; at alle
mennesker er like mykje
verd. Det er kjernen i KrF sin
ideologi.
Rogaland KrF kvinner er glad
for at vi har ein partileder
som står opp for alle som
opplever undertrykking,
både i vårt land og i resten av
verden .
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Nabolag

