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Ålesund skal ikke spise Haram
I går hadde formannskapene i Ålesund og Haram for første gang et felles møte. - Vi skal
ikke spise Haram, forsikret Ålesunds varaordfører Knut Fylling (Frp).
TEKST: Helge Gloppen (helge.gloppen@smp.no)
Fylling er oppvokst i Sula, og sa han kjenner til den frykt naboene kan føle for storebror
Ålesund. Hensikten med møtet var å stimulere næringsliv og samfunnsliv, og finne felles
prosjekt å arbeide for.- Ålesund og nabokommunene har felles interesser. Haram smører
mange hjul i Ålesund, slo Knut Fylling fast under besøket. Han var enig med Harams ordfører
Oddbjørn Vatne, om at Haram i virkeligheten er Ålesunds viktigste bydel. - Hvis dette møtet
hadde skjedd for tre år siden, ville jeg vært sikker på at det måtte ligge skumle hensikter bak,
sa ålesundsordfører Arve Tonning da han kvitterte for innbydelsen, før han listet opp saker
som Ålesund og naboene skal samarbeide om. Politikere og byråkrater fra begge sider ble fort
enig om at møtet var vellykket, selv om ingen hadde noe utfall klart for seg. Asbjørn
Rutgerson (Tverrpol/Ålesund) sa at på alle de år han har vært med i politikken, hadde han
aldri hørt om et felles formannskapsmøte mellom Ålesund og Haram. Vi må aldri la
udemokratiske organisasjoner få utfolde seg og la formannskapene sitte uvirksomme, mente
Rutgerson, med dårlig skjult kritikk av Ålesundregionens Utviklingsselskap som arena. Også
han tok opp fordelen ved å bli bedre kjent med hverandre. - Det er typisk at vi knapt kjenner
navna på hverandre, mente han. Venstre-politiker Jorunn Ulstein Fjørtoft i Haram var slett
ikke overrasket, men glad for at også ålesunderne satte pris på å møtet. Hun tok opp hvordan
samarbeidet kunne formaliseres videre, og da var det mange som nikket enig. Det påtenkte
fengselet i Haram svevde hele tiden over hodene på de to formannskapene. Ålesunds Arve
Tonning vedgikk at han har fått mye kritikk for å støtte Haram, når fangene selv vil til Moa,
som han sa. Handel straff nok – Men det kommer aldri noe fengsel på Moa. For oss alle er det
straff nok å handle på slike steder, parerte han, til munterhet fra begge sider. Han minnet om
at samtlige ordførere fra hele Sunnmøre mener et nytt fengsel må legges til Haram.
Varaordfører Torleiv Rogne (Uavh/Haram) tok opp Hamnsund-sambandet som en felles sak,
og alle er enig om at samferdsel er en hovedsak. Flere andre saker ble også trekt fram, men
det aller viktigste ved samarbeidet er å sikre livsgrunnlag og næringsliv. Rådmann Ragna
Dahl Grønnevet (Ålesund) minnet formannskapene om at uten at noe politisk vedtak er fattet,
har Ålesund og nabokommunene utviklet seg til en felles region for arbeid, bolig og på andre
felt.Største nabo Politikerne fra Ålesund fikk vite at Haram har 8800 innbyggere og den tredje
største landkommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har flere Rolls-Royce-ansatte enn
Ulstein og med Aker-verftene i tillegg er Haram en av landets fremste maritime
industrikommuner. Daglig pendler 1600 arbeidstakere til og fra Haram, og nesten like mange
pendler inn som ut. Mange ålesundere pendler til Haram. Utenom arbeidspendlingen, kommer
alle fritidsreisene, for eksempel til kjøpesentrene på Moa. Rådmann Jan Petter Eide (Haram)
mener Ålesund trenger dem, og at fellesskap gir styrke. - Byen får stoppe oss, eller ta mot oss
med åpne armer, konkluderte Eide, som selv er blant dem som daglig pendler fra Ålesund.
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