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Ålesund-byutvikling 
på tvers av . 

vanlige folks interesser 
J\Iesund er blitt en av de dyreste byene å 
bo i i landet. Boligmangelen og kommun
ens tomtepolitikk har gjort byen til et · 
eldorado for spekulanter. Bymiljøet øde
legges. Etter ønske fra handelsstanden er 
Fuglefjellet og Rønneberghaugen rasert. 
Buholmsundet er gjenfylt. Sentrum tøm
mes for boliger. Kommunen ser gjennom 
fingrene med snikkontorisering. Nye bo
liger bygges stadig lengre vekk fra arbeids
plassene. Likevel løfter ikke kommunen 
en finger for å bedre kollektivtransporten. 
Resultatet blir et trafikk-~aos uten like 
i sentrum. Innfartsvegen vil bare gjøre 
dette enda verre. 
Det er lange ventelister på sjukehuset og . 
pleieheimene. Likevel skal sjukehuset 

redusere sengetallet. 
Tilbudet til barn og unge er elendige. To 
fritidsklubber er alt kommunen har latt 
seg presse til å opprette. Det finnes ikke 
en daghjemsplass til unger under tre år. 
Bystyret viser liten vilje til å hjelpe Klubb 
Latinskolen med lokale. 
Vanlige folk i byen er ikke tjent med 
denne utviklinga. Rød Valgallianse vil ar
beide mot den. I bystyret vil vi gjøre vårt 
beste for å være uredde talsmenn for dine 
interesser. Utenfor bystyret vil vi arbeide 
sammen med alle . pressgrupper som vil 
tvinge de borgerlige politikerne til å stem
me for kravene til den vanlige kvinne og 
mann. 

Ålesunds økonomi i krise
admisskandalen og statens 

instramming har skylda 
Nå har kommunen i tillegg kjørt seg opp 
i ei uløselig økonomisk krise. Administra
sjonsbygget veier tungt her. Det kommer 
vi tilbake til. En annen viktig årsak er 
regjeringas krisepolitikk. Bare på bud
sjettet for i år ble kommunens inntekter 
redusert med omkring 10 millioner kro
ner. Bystyret rettet seg lydig etter regjer
ingas politikk, uten et pip til protest. Re
sultatet var at planer om nye daghjem og 
ungdomsklubber ble lagt på is, bevilg
ninger til idretten halvert osv. Og ikke 
minst de trygdede, de som fra før er 
svakest stilt, ble rammet av sparekniven. 
Reduserte bevilgninger til uføretransport, 
slutt på gratis medisin til minstepensjon
istene var noen åv tiltakene. 
Hvem bystyret sitt hjerte ligger hos, ser 
vi når de samtidig solgte tomta til Parken 
hotell for en slikk og ingenting. 
Langtidsbudsjettet ble vedtatt i mai. Her 
kommer administrasjonsbyggskandalen 
inn for fullt. Dette palasset vil ifølge de 
siste beregningene ( og hvem vet hva det 
blir før det er ferdig) koste kommunen 
(les den vanlige kvinne og mann) 9.5 

millioner mer i husleie pr. år enn de nå
værende lokalene. I tillegg kommer det 
som vel må kalles Nord-Europas dyreste 
parkeringsanlegg. På admisbyggets parker
ingshus regner kommunen å måtte punge 
ut 2 millioner kroner i subsidier pr. år. 
For denne summen kunne kommunen 
drive omkring 25 to-avdelingers daghjem, 
til og med når vi ser bort fra de økte 
skatteinntektene en slik utbygging vil
le medføre. 
Og langtidsbudsjettet viser klart hvem 
som får svi for administrasjonens og 
bystyrets udugelige politikk: 
Det blir ingen nye barnehager, ingen nye 
fritidsklubber, ingen svømmehall i Spjel
kavika. Nødvendig vedlikehold og utvid
else av skoler utsettes på ubestemt tid. 
For ikke å snakke om innstrammingene 
på helse- og sosialsektoren. Samtidig skal 
alle kommunaleavgifter stige med borti
mot 40% fram til 1982. I tillegg forut
setter langtidsbudsjettet et tilskudd fra 
skatteutjevningsfondet på 40 millioner 
kroner, noe som neppe er realistisk. Så 
vi kan vente oss litt av hvert ..... 

Ålesund kommune
underbruk av staten 

med overklassen ved roret 
Hvem har ansvaret for det som skjer i 
J\Iesund? Udugelighet hor kommunestyr
et og administrasjonen er en faktor. En
kelte kommunestyrerepresentanter for
søker å vri seg unna administrasjonsbygg
skandalen ved å kaste skylda over på ad~ 
ministrasjonen, som opplagt har gjort 
grove feil. Det er klart at det vanlige by
styremedlem har hegren.sede muligheter 
til å sette seg inn i sakene. Men hvor blir 

det av protestene? Hvor blir det av pro
testene . mot at demokratiet undergraves 
på denne måten? Når sto sist et -kom
munestyremedlem fram med en flengende 
kritikk av demokratiet i kommunen? Nei, 
politikkerne står last og brast med sy
stemet og må ta ansvaret for det som 
skjer. 
Bystyret er kneblet på hender og føtter 
av statlige direktiver. Regjeringas krise-
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politikk forsterker dette. Men bystyret 
opptrer som nikkedukker for disse direk
tivene. Hvor så vi det rakryggede bystyre
medlem som ved siste budsjettbehandling 
sa NEI? Nei til å godta innstrammingene 
som staten påla kommunen? Sannheten 
er at bystyret alle som en nikket og buk
ket og brukte all sin flid på å finne til
tak for å få budsjettet til å gå opp. 

Bystyret har begrenset makt. Innen- og 
utenbys kapitalister bestemmer mye av 
utviklinga i kommunen. De eier det meste 
av sentrum. De styrer en utvikling som 
tjener dem. Men også her opptrer bystyr
et som et lydig redskap for de store. Fler
tallet av byens ordførere har sjøl vært 
kapitalister. 

Dette er de viktigste sakene 
RV vil sloss for i Ålesund 

BOLIGPOLITIKK 
.Alesund er i dag blitt en av de dyreste 
byene å bo i i landet. ABO klarer gang på 
gang å bli det boligbyggelaget i landet 
som tar høyest husleie/innskudd. Det er 
nesten umulig å få tak i en byggeklar 
tomt til brukbar pris. Omtrent 600 lei
ligheter står tomme. Stadig flere blir kon
torisert, lovlig og ulovlig. Det står 555 
personer på venteliste for innskuddsfri 
bolig. En undersøkelse blandt de 205 
søkerne til 7 ledige tomter ved Brusdals
vatnet viser at 20 av søkerne bodde i 
leiligheter uten bad og WC. 
RV krever: 
Innfør lov om offentlig boligformid
ling 
Bygg 360 nye leiligheter pr. år. \. 
Kommunal ·tomtefordeling uten mulig- dekke behovet i 10 lir framover. 
heter for spekulasjon og penger under Husbankrenta må ned til 2.5% igjen. 
bordet. Husbankllin til innskudd. 
Kommunen må erverve tomter for å Billige lån til forbedring av eldre hus. 

ARBEIDSLEDIGHETA 
Staten pålegger kommunene å ha bered
skapsplaner for å begrense arbeidsledig
heta. Men kommunen gjør ikke annet enn 
å toe sine hender mens ledigheta øker. 
Antallet registrerte arbeidsledige i Ale
sund steig med over 80% fra april 78 til 
april 79. Det kommunen gjør er å innføre 
ansettelsesstopp høsten 78, og lage et 
budsjett for 79 ·som i praksis er det sam
me som ansettelsesstopp. Hjemmehjelpa 
skjæres ned. Fylket skjærer ned vaske
hjelpa på sykehuset. Boligbyggeplanen for 
kommunen ble i 1978 bare oppfylt med 
ca. 50%. Det er noe fundamentalt galt når 

bygningsarbeidere går ledige i en by med 
bolignød. 
RV vil sloss for: 
Kommunen må sette igang et program 
med økt boligbygging og reparasjon av 
eldre boliger, slik at de arbeidsledige 
sikres arbeid 
Ledighetstrygd skal tilsvare 90% av full 
lønn. 
Rett til trygd for arbeidsløs ungdom -
sjøl om de kommer rett fra skole. 
Undersøk det virkelige behovet "for ar
beidsplasser i byen. 

Ingen nedrustning på helse
og sosialsektoren 

FYLKESSJUKEHUSET PÅ ÅSE 
Reingjøringsbudsjettene er allerede kraf- bemanning gjør at kvinnene blir overlatt 
tig redusert. - De ansattes lønninger blir til seg sjøl, og presset på de ansatte er 
redusert med 5000,- kr året p.g.a. dette. hardt. 
Sengetallet på sjukehuset er redusert fra RV krever: 
410 - 365 senger. 1. jan. 1980 skal det Øk bemanninga - full drift ved sjuke-
avgjøres om disse innskrenkingene skal huset. 
fortsette. Ingen reduksjon av sengetallet - ingen 
Forholda for de fødende kvinnene er stenging av avdelinger. 
under enhver kritikk. Et minimum av Forsvarlig drift ved gyn. og fødeavd. 

PRIMÆRHELSETJENESTEN 

Flertallet av de eldre og uføre ønsker å 
bo hjemme, dersom forholda blir lagt til 
rette for det. 
Mangelen på hjemmehjelpere, hjemme-

sykepleiere og leger er i dag et hinder for 
dette. 
Transportsentralen for de eldre og uføre 
er i dag blitt redusert med 1 bil, og ingen 
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flere får melde seg inn i denne ordninga. 
Kjøring i helger og på kveldstid er kuttet 
ut. 
RV krev: 

Fyll behovsdelen av hjemmehjelpere og 
hjemmesjukepleiere innen 1983. 
Minimum 5 nye stillinger for hj.syke.pl. 
i året. 

DE ELDRES SITUASJON 
Få eldreboliger - dårlig bostandard for 
eldre. 
Sykehjem: Få plasser - dårlig utrustet. 
Lite personale - små bevilgninger. 
Minimalt med førstehjelpsutstyr. 
Ålesund kommune må bygge 100 nye 

sengeplasser innen 1983. 
Behold Klipra som sykehjem: Økte be
vilgninger til drift og vedlikehold. 
Aldersboliger i alle bydeler. (Bygg nye lei
ligheter innen 1983.) 

Ungdom 
UTDANNING 

Lov om videregående opplæring sier at 
alle elever som går ut av ungdomsskolen 
~al ha tilbud om 3 års videregående 
skole. Praksisen er en helt annen. Av de 
som søkte på skoler i Alesund på 1. plass, 
var det 198 som ikke kom inn. 62% av 
disse søkte yrkesskole. Problema er ikke 
løst om du kommer inn på første året på 
yrkesskolen. Et eksempel: Fellesgrunn
opplæringa i elektrofag har 52 plasser. De 

videregående kursa har 24 plasser, fordelt 
med 12 på Radio og TV og 12 på sterk
strøm. Dette betyr at langt fra alle de 
som ønsker det kan få seg ei fagutdan
ning, og det finnes heller ikke planer for 
nye plasser. 
RV krever: 
Alle som går ut ungdomsskolen skal ha 
reell mulighet til 3 års videregående ut
danning. 

KOMMUNALE FRITIDSKLUBBER 
I det reviderte langtidsbudsjettet for kom
munen er ungdomsutvalgets planer om ut
bygging av fritidsklubber lagt på is. Disse 
planene var : Spjelkavik 1979, Skarbøvik 
1980, Lerstad/Hatlane 1981. 

RV krever: 
Start fritidsklubber i Spjelkavik og Skar
bøvik i 1980. 
Start fritidsklubb på Lerstad/Hatlane i 
1981. 

LÆRLINGEPLASSER 

De få lærlingeplasser som finnes i Alesund mekanikk, platearbeider, eller bygg og an-
i dag er tilfeldige. Så det blir svært van- legg. Bystyret må sikre at det blir opp-
skelig å ta fagbrev gje1,mom bedrifter. Det retta lærlingeplasser på bedrifter som har 
finnes ikke plasser i f.eks. maskin og muligheter til tilfredsstillende opplæring. 

KLUBB LATINSKOLEN 
Tilbudet til steder å være og utfolde seg 
er dårlig i byen. Klubb Latinskolen har 
satt seg som mål å rette på dette. Men for
mannskapet sier nei til å bruke Latin-

skolen. 
RV sier: 
Klubb Latinskolen må få lokaler i Latin-
skolen eller likeverdige lokaler. 

Kollektivtransport 
Alesund er fra naturens side som skapt 
for kollektivtransport. All trafikk går på 
ei linje, nesten uten tverrgående trafikk. 
Men busstilbudet er dårlig utbygd med få 
avganger. . Om kveldene og i helgene er 
det ekstra dårlig. Prisene er høye på leng
re strekninger. I Oslo, der det er kommu
nalt selskap, betaler du 3 kroner uansett 
avstand. I Alesund kan du betale opp til 

tre ganger så mye for samme strekning. 
RV krever: 
Ett kommunalt buss-selskap m/billettpris 
3 kroDer uansett avstand 
Bedring av rutetilbud-avgang til 24.00 
alle dager og til 01.00 fre./lørd. 
Økning av antallet avganger i utkantene. 
Utred forstadsbanealternativ i løpet av 
perioden. 

Barnehage- og daghjemplasser 
Det er stor mangel på barnehage- og dag
hjemsplasser i kommunen. Det finnes in
gen plasser for barn under 3 år. Den så
kalte to-års regelen gjør at ingen kan få 
plass lenger enn to år. Kommunen har 
allerede vedtatt et program for utbygg
ing av barnehager. Men når krisa rammer. 
tenker de mer på parkeringsplasser enn 
barnehageplasser, sjøl om det er Barneår. 
Underskuddet på drifta av admisbyggets 

parkeringshus kunne vært brukt til å 
drive daghjemsplasser for 1000 unger, i 
stedet skal de brukes til å parkere under 
300 biler. 
RV vil: 
Innfri barnehageprogrammet nå 
Opphev to-årsregelen. 
Nei til kristen formålsparagraf barne
hagene. 
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Bymiljøet 
Bymiljøet i Alesund raseres. Friområd
er blir lagt under asfalt og betong. Det 
verneverdige og ·særpregede sentrum blir 
ødelagt, og opp skyter forretningsbygg. 
Området Rønneberghaugen, Brosundet og 
Skansen er snart et betongkompleks som 
kunne finnes i enhver storby. På Moa skal 
idrett og jordbruk vike for nye supermar
ked. 
RV vil: 

Bevar alle friarealene på Aspøya og Nørv
øya. 
Nei til utbygging av Moa. 
Nei til sanering og kontorisering av sent
rum. 
Bygg sykkelstier, fortau og overganger 
langs trafikkfarlige veger. 
Fortauskanter som er rullestolvennlige. 
Bevar Nørvasundet. 

Tilfluktsrom 
. RV mener at det er fare for storkrig i 
Europa. På tross av SALT I og Il ruster 
Sovjet og USA som aldri før. I tidsrom
met mellom undertegninga av disse av
talene har USA doblet og Sovjet seksdob
let sin atomkapasitet. Hva vil skje med 
befolkninga i Alesund om vi skulle bli 
blanda inn i en storkrig? 
I sone 02 (gamle Alesund) er det for tida 

et udekka behov på ca. 7500 tilflukts
romsplasser. Kommunen har ikke opp-

fyllt sin forpliktelse om å bygge offent
lige tilfluktsrom som fyller 20% av behov
et. 2/3 av tilfluktsrommene har ikke god
kjent utstyr mot atom-, biologiske- og 
kjemiske angrep. 
RV krever: 
Det må bygges tilfluktsrom til alle inn
byggere med godkjent ABC-vern 
Kommunen må oppfylle sin forpliktelse 
om 20% dekning. 

Finnes det penger? 
"Jo, vårt parti støtter så absolutt denne 
saken, men dessverre finnes det ikke mid
ler ... " Har du hørt denne melodien før? 
RV godtar ikke argumentasionen om at 
det ikke finnes penger. 
For det første forverrer staten kommun
ens økonomi. Dette skier qjennom re
duserte utlån, pris og lønnsstopp og de
valuering av krona. Samtidig pålegges 
kommunen flere og flere opogaver som 
krever midler. Denne statliae utpress
inaspolitikken finnes det ett svar på: A 
gjøre opp budsjettet med underskudd, 
og pii den måten tvinge staten til å gi 
kommunen flere midler. RV vil stå alene 
om dette synet i bystyret. 

For det andre brukes det penaer til sak
er som ikke tjener folks interesser. At
skillige millioner forsvinner i admisbvgg
skandalen. Pli riksplan ser vi det samme: 
Regjeringa var villig til å satse en milli
ard i aksiesoekulasjon i Volvo. Milliarder 
av kroner ligger i tankere i opplag fordi 
rerlere får bruke disse pengene i et van
vittia konkurransespill. 
T det kapitalistiske Norqe finnes det nok 
av penger. På denne bakarunn vil RV 
kjempe for bevilaningene til en sak' ut 
fra behovet som er tilstede. Vi godtar 
ikke rammene som staten og boraerskao
et setter for hva kommunen kan bruke. 

For et sosialistisk Norge 
Rød Valgallianse arbeider for et sosial
istisk Norae. Der skal produksjonen lea
ges oop etter helhetlia plan der alle be
driftene i landet innqår. Det blir ikke len
ger bare bedriftenes profitt som avgjør 
dens framtid. Trenaer samfunnet oroduk
tet? Trenaer stedet arbeidsplassene? Er 
produksjonen natur- og miljøvennlig?. 
Slike ting avgiør. 
Og NB, det er folket som skal ha det siste 
ordet. Kaoitaleierne oa levebrødspolitik
erne skal ikke bestemme. Vi går mot pri
vilegier oa for arbeiderlønn til represen
tanter og administratorer. Disse skal 
jevnlig delta i produktivt arbeid for å 
holde kontakten med arasrota. Arbeider-

ne skal sjøl velge ledere i bedriftene. 
Vi er for full ytrings-, forsamlings-, de
monstrasjonsfrihet, streikerett og arbeid 
til alle. 
Men veqen fram til dette samfunnet er 
vanskelig. Boraerskapet vet at under øko
nomiske og politiske kriser kan makta 
deres komme i fare. Derfor vedtok AP 
og de borgerlige oartiene i 1950 unntaks
lover som gir mvndighetene rett til ii 
innføre militærdiktatur hvis de mener 
rikets sikkerhet er truet. Det er derfor 
å kaste folk blår i øynene å innbille dem 
at borgerskapet vil gi fra sea makt oa 
eiendom frivillig etter vedtak om sosial
isme i stortinget. 

STEM RV 
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Stem RV - en uredd 
talsmann i bystyret 

Men vi trenger .skikkelige forhold NA. 
Vi vil ikke sitte og se på at folk bor seg 
ihjel, mens spekulanter skor seg. Vi vil 
ikke at bymiljøet skal ødelegges. Vi vil 
ha daahjem oa unadomsklubber. Vi vil 
ha gode forhold for de eldre. Vi vil ha et 
skikkelig sykehustilbud. Vi vil ha en godt 
utbygd kollektivtransport og en· tjen
liq boligpolitikk. 
En stemme til RV er en stemme til uredde 
talsmenn som ikke lar seq stanse av makt
havernes reqlement, trusler eller regler 
for "takt oq tone" i kommunale organer. 
Kommunen blir brukt mot folket, og RV 
er innstilt på å avsløre enhver korrupsjon, 

maktmisbruk eller uI"Ptt fra makthaver
nes side. 
Uansett utfallet av kommunevalaet vil ka
oitalistene beholde makta. Uansett hvilke 
reoresentanter som blir valgt, vil det ikke 
bli sosialisme. Skal forholdene bli bedre 
mll folk siøl aksionere og kiemoe. Heller 
ikke en representant fra RV i kommune
styret kan endre dette. Men vi kan love 
å slåss for disse sakene i kommunestyr
et. Vi kan love å være påliteliae talsmenn 
for folks interesser. 
VELG EN UREDD TALSMANN INN I 
BYRTYRET - STEM RØD VALG
ALLIANSE 

De to første på RV-lista i Alesund, Gunnar Mjaaland og Asbjørn Karlsen 

RV-LISTA 
1-2 Gunnar Mjaaland, lærer 

· 3-4 Asbjørn Karlsen, industriarbeider 
5-6 Siri Brørs, kontorassistent 

- 7-8 Signe Aarsæther, klubbarbeider 
9-10 Viktor Brevik, industriarbeider 

11-12 Sissel Almklov, hjelpearbeider 
13-14 Hilde Alvestad, bibliotekar 
15-16 Roy Charles Andersen, klubbleder 
17 -18 Svein Brørs, bygningsarbeider 
19-20 Harald Dalseth, industriarbeider 
21-22 Nils Johan Ervik, bygningsarbeider 
23-24 Lars Larsson Fjørtoft, 

lærer/musiker 
25-26 Ragnhild Fosse, sykepleier 
27-28 Per Inge Grimsmo, oljearbeider 
29-30 Rita Helgesen, hjelpepleieelev 
31-32 Gunnar Herfjord, spesialpedagog 
33-34 Henning Johansen, bygningsarb. 
35-36 Bente Johansen, barnepleier 
37-38 Tove Karlsen, student 
39-40 Solveig Kipperberg, fiskearbeider 
41-42 Vidar Kursethgjerde, bibliotekar 
43-44 Arve Larsen, student 
45-46 Inger Melbøe, husmor 
47-48 Eva Nesbø, lærer 
49-50 Tor Erik Nesbø, skolerådgiver 
51-52 Eva Rasmussen, 
53-54 Synnøve Roald, industriarbeider 
55-56 Arild Rønnestad, 
57-58 Randi Simones, husmor 
59-60 Lars Svarstad, postfunksjonær 
61-62 Svein Vinje, vulkanisør 
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