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Brannvern-massemote i Solbergelva
Det var med be.klagelse og

j skrekk jeg leste Arne Temt'es
i innlegg i  .Fri t t  ord,, ldrdag. At
brannves€net i Krokstadelva og
Mjdndalen mister interessen for

J a hjetpe oss her ute i  Solberg-
I elva ved en event, brann er lett
forsteetig, nAr de bare fAr klage'
mAl og ukvemsord under arbei-
det. Det er ingen tvil om at deL
er vanskeligere for Krokstadelva
og Mjlndalen brannvesen A kom-
me sA hurtig fram til brannste-
d6t som f. eks. Drammen brann-
vesen som alltid er klar til ut-
rykning, og det var det ogs&
tull enighet om pA massemltet.
Vi husmddre kan sA godt forstAI  v  r  r ^uer r r rs r

hva det medfdrer i et hjem A ha
en brannmann som ved varsling
mA ut i all slags vaer, f or ikke

Bikuben representerer en liten i
del av stedets befolkning. r/i har I
ogsA en forening "Soibergelva I
Velforening',  som representerer I

og forargelset'. NAr Solbergelva
Vel ikke har hatt noe befatning
med denne saken, anser vi oss
helt utenfor, og b6r ikke ram-
mes av de sterke ord Arne Tem-
te brukte, selv om de i lyeblik-
ket var vel beflyet. Vi huSmdd-
re kan bare beklage dette etter-
spiliet etter den f,ragi5ke bran-
nen, og vi hAper at alt vil ordne
seg t i l  det beste, noe som vi her
i  Solbergelva ikke er minst t jent
m e d .

Brannmenn i Kroksf,adelva og
Mjlndalen: Takk for deres hjelp
og innsals, den har var6 bra,
bedre enn hva Soibergelvas
brannmenn har utfdrt.

Husmor i .  Solbergelxa,

A snakke om sot, aske og slle
som fdlger med. Vi  vet  hva det
betyr: Belaslning for husmore4.
Detr var vel egenllig en friere
adgang til A, rekvirere Drammen
brannvesen, som var den egent-
Iige Arsak til niassemdtet. Losje

en meget, stdrre del av stedets
befolkning. Den er stiftet for A
vere et, bindeledd mellom ste-
det3 befolkning og de kommuna-
le myndigheler. Solbergelva Vel
skal ta seg av og behandle alle
saker som vedrdrer oss som bor
her ute. Solbergelva Vel er en
mektig forening, som har rett og
plikt til A ivareta alles interes-
ser, rett og plikt til A slke &
bilegge al le tvister som matte
oppsta pe stedet. Jeg tror at hvis
Losje Bikuben hadde gatt den
rqtte vei,  og latt  velforeningen
tatt seg av brannvqrnsaken, latt
velforeningen forhandle med de
kommunale myndighefer. kunne
brannvernsaken her ute bl i t t
ordnel i stillhet, slen poblisildf


