FRITTORD:

pe NedreI
Brannvernordninqen
Erker- Massem
oIei Solbergelva
Undeltegllede hal med interesse pii hele Nedle Eiker, ogsA utenfor
I og forargelse les.t de forskjellige Nedre Eikers grense. For dette arinnlegg i Drammensavisene som til- beid har de ikke hatt noen forI dels er innsendt av forargede sirl- tjeneste, da den beskjedne godt' bergelvinger. Jeg finner A mitte gjgrelse vi har mottatt, Knapt deli'komme med et tilsvar i
all beskJe- ker pdelagte kler og skctoy, sarnt
klesvask. Jeg vii ogs6" nevne deu
denhet.
De fleste innlegg har i det vesent- nervepekjenning det er for hustru
Iige vert A sjikanere brannmann- og barn A bli oppskaket av brannlskapene i Nedre Eiker, som helt meldingen til alle d6gnets tider.
Jeg tlor blannmannskapene har
i frivillig har' gvet seg i brannsluki ning, og med stor interesseog dyk- krav p6, <honnpr> for sin innsats
. tighet har deltatt i brannslukning i stedet for sjikaneiing som er hell
alminnelig i Solbergelva,b&de nir
det gjelder brannvesen - vannvei'ksarbeide og annet kolnmu:ralt
! arbeid som ufores der pe, sbedet.
I Ilet har hendt at sJikaneringen har'
vrert si glov at .vi har v*rb ngdt
tii 6Lforlate arbeidet,
NAr det gJelder massempte pi,
losje Bikuben den 8. november 1955,
hadde jeg pA grunn.av andre plikter' ikke anledning tit A, vrere til
stede, og kunne derfor ikke imgbege
de beskyldninger som under en
srmpel kamuflasje ble rettet mot
nreg personlig. <Brannbileu i Kroi<stad€lva pa kjoretur). Jeg ka$ fA
opplyse at bilen kun el benytter r
i konmunens tjeneste, serlig i j
blannvesenets tJeneste og ved in- l
spelsjo[ vedr'grendevannverket etc. I
og da enten etter ordre fr4 brann- i
sjefen eller etter konferanse med l
ham, samt nir det er tvingende !
-fU ]
inodvendig pA grunn av lel<asjer
j
pA vannvertet, og ingen annen
j
; eI disponibel.
I Jeg vil her gj@re merksam pi i

iat NedreEiker.Irar, _!li:ll^rlT: i
;NA,r' blannbilen i Krokstadelva er j

i benyttet i enkelte
""1:1:in::t,::
det pi grunn av at
den el den i
ininste og ikke skikket til brannbil
i Cet hele tatt. I ntter cle trusler som er framkomIrnet, har j€g bare et't e gjgre i
tilfelle iekasjer pe vannledninger i
I Solbelgelva: La Solbergelva overisvomme hvis ingen annen bil er
iA oppdrive. D.T. og B. B, skriver'
lsom kon\lusjon av motet at brannlvernmyndighetene pe Nedre Eiker
' og befolkningen i Solbelgelva er
, konmet pA talelot med hvelandt'e.
L,a dct gA. Men avisskriveriene og
I ukvemsordenepe stedet har skadet
den nf,varende brannvernordning i
i b€tydelig grad. Flere av brannrmarrrskapene gnsker ikke A delta
i sluknir:gsalpeidei Solbergolva,og
rnoen nektefret helt.
. (Oette er b6,de fdrste og siste
I inniegg fra meg i denne sak).
i
Arne Temte,
*t-

