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På grunn av sitt
arbeid for å fo-
rebygge rus blant
ungdom fikk
Manglerud politi-
stasjon Årets Rose
og 10.000 kroner.
Simen Sundsbø
redaksjon@noblad.no

NORDRE SKØYEN: For
åttende år på rad ble prisen
”IOGT Bryns Rose” delt ut. I år
gikk den til Manglerud politi-
stasjon for sitt arbeid mot

rusmiddelbruk blant unge.

Samfunnsproblem
–Alkohol er et alvorlig
samfunnsproblem. Ikke
minst er det alarmerende at
ungdom drikker stadig mer,
samtidig som debutalderen
for bruk av alkohol nå ligger
på 14 – 15 år, sa Sigurd
Gullerud i innledningen til
sin begrunnelse for tildel-
ingen av Årets Rose.

Kjører ungdommer hjem
Gullerud trakk frem de
mange tiltakene Manglerud
politistasjon har innført mot

ungdomsrus. Særlig be-
rømmet han praksisenmed å
kjøre hjem ungdommer som
er beruset eller har alkohol
med seg.

Stolt
Det var en stolt og takknem-
lig stasjonssjef Gro Smedsrud
som mottok prisen på vegne
av hele Manglerud politi-
stasjon. Hun satte veldig pris
på at noen har lagt merke til
arbeidet hun og kollegene
har lagt ned for å forebygge
rus blant unge.
- Det er bedre å forebygge enn
å repare, sa Smedsrud til for-

samlingen i sin takketale
Politiet har ikke lov til å ta i

mot penger fra andre enn
staten, men det er blitt
ordnet slik at de kan få prisen
på 10.000 kroner, så lenge det
ikke brukes på dem selv.
Pengene vil derfor bli brukt
til å støtte politiets sam-
arbeidspartnere i kampen
mot ungdomsrus.

Geir Helljesen
Etter pris utdelingen inntok
det kjente TV-fjeset Geir Hell-
jesen talerstolen, der kåserte
han om sine år i NRK. Til slutt
var det bevrætning.

OVERREKKELSE: Gro Smedsrudmotar prisen «IOGT Bryns Rose» på vegne avManglerud politistasjon. FOTO: SIMEN SUNDSBØ

Ros og rose for
kampen mot rus

�� Denne uken ble det inngått bud-
sjettforlikmellomdet borgerlige by-
rådet og KrF sammenmed Venstre.
Detmedførte en del gladmeldinger
til vår del av byen. Riktig nok kom
det ikke noen nye kroner til Nord-
strand kirke. Vi har tidligere gitt ut-
trykk for vår betydelige skuffelse
over at utvidelsen av kirken skyves
ut i det uvisse. Vi håpet pengene
skulle komme i det endelige bud-
sjettet,men nei.
Et slags plaster på såret er det at
Bekkelaget kirke får 12millioner
kroner til rehabilitering. Et arbeid
som er høyt prioritert av kirken selv.
En annen gledelig påplussing for oss
er at flerbrukshallen i Leirskallen er
inne i budsjettet igjen. Og at det
kommer penger tilmermiljøvennlig
banedekke på Rustad.Mange har
nok fåttmed seg problemene som
følgermed granulatene som spres
om vinteren. Nå kan vi håpe på en
varig løsning i konfliktenmellom
fugler og idrett.

Det somkanskje
gleder oss aller
mest av enkelt-
poster er at
skytehallen på
Åsland igjen er
tilgodesettmed
penger. Vimener
det var nærmest
skandaløst å
trekkemidlene
etter allmotbør

skytterne er påført etter at de ga opp
skytebanen i Prinsdal. Nå våger vi å
håpe at hallen faktisk kommer, og at
vi slipper flere runder fremog
tilbake. Byrådet gjør et poeng av at
bydelene får nyemillioner til eldre.
Da er det viktig å understreke at
dette er statlige penger, og at det
dreier seg om en engangsutbetaling.
Det blir viktig at bydelene våre
klarer å bruke dissemillionene på en
slikmåte at det ikke skapes et høyere
forbruk enn det er budsjett til i 2012.
Ellers legger vimerke til at skoler
med høyminoritetsandel får en økt
pott på 10millioner somblant
annet skal gå til å styrke elevenes
grunnleggende ferdigheter i lesing,
skriving og regning, samarbeidstil-
takmellomhjemog skole og styrk-
ing av rekrutteringsprogrammer
somgjør detmulig å sikre at skolene
har de beste lærerne. Det er klokt.
Vi er også glade for at støtten til Oslo
Røde Kors Ressursenter for barn og
unge påMortensrud videreføres. Det
hadde vært svært trist omdet opp-
rinnelige budsjettet ble stående. For
her gjøres det en stor og viktig jobb.
Til slutt: Handlingsprogrammet
Oslo sør styrkesmed 2millioner.
Bra.

Viktige
penger

Det som
kanskje
gleder oss
aller mest er
at skyte-
hallen igjen
er tilgodesett
med penger.


