"Lag en bystrand"
Olai Gundersen 25. mai 2020 Halden arbeiderblad

Lag en bystrand!
Jeg viser til en bok ved navn «Mirakelet av en fjord» med Trond Jacobsen, Stein
Johnsen, Øyvind Johnsen og Magne Staal som forfattere.
I HA 13. juni i fjor ser vi direktør Tor Borten i Norske Helsehus i samtale med
daværende ordfører i Halden, Tor Edquist. Budskapet er at Tyska og Hollenderen er
friskmeldt for bebyggelse.
Jeg vil med dette innlegget at de ansvarlige nå tenker seg grundig om, og bruker denne
siste åpne muligheten mot fjorden til å kunne skape det som er utvikling mange steder
i landet – en bystrand.
Det finnes mange familier i Halden som ikke har råd til å reise bort med sine barn. Vi
har jobbet målbevisst lenge for at barn skal få mestringsfølelse, og god
svømmeopplæring. Dette er en slik mulighet. Vi må prioritere barna.

Olai Gundersen

Takk til familien for at vi får dele innlegget til Olai Gundersen!

I mai sist vår sto dette innlegget av Olai Gundersen på trykk i HA:
«Lag en bystrand!» - av Olai Gundersen 25. mai 2020 Halden arbeiderblad
Det er mange som har ønsket at vi skulle få bystrand til kommende generasjoner!
Senere på sommeren døde Olai Gundersen, og vi kunne lese minneordet av Niels
Sagstuen. Så jeg leser innlegget om strand i Halden en gang til etter å ha lest minneordet
der Nils Sagstuen skriver:
«Utenfor sitt firma var det idrett som var hans store interesse. Han var spesielt opptatt av
at det måtte legges til rette for at barn og ungdom kunne bedrive idrett.»
«Olai Gundersen var samfunnsengasjert, men det var nok sin egen bys ve og vel som
opptok han mest, og kanskje næringsutvikling aller først og fremst.»
Og likevel tenkte han at bystrand var så viktig at han skrev i avisa om det når han var
nesten nitti år.
Det er verd å tenkte på, og det gjør meg rørt og glad og samtidig litt trist. Det er fint det at
han tenkte på hvordan andre skulle få ha det her i Halden, at han tenkte på oss som skal
tusle her etter ham.
«Olai Gundersen til minne» Nils Sagstuen 20. juli 2020 Halden arbeiderblad:
https://www.ha-halden.no/olai-gundersen-til-minne/o/5-20828008?fbclid=IwAR1ORY2VTZehPFmraf5zBz79CK1XCU7zRXhq0Z9ixsORHuju8b2IwAa2Rw

Olai viser til boka «Et mirakel av en fjord - Livet i Iddefjorden» først i innlegget sitt:
«Et mirakel av en fjord - Livet i Iddefjorden» Trond Jacobsen, Stein Johnsen, Øyvind
Johnsen, Magne Staal ISBN: 82-02-15468-5 Cappelen 1995
Om boka: "Norske fjorder er verdensberømt for sin vakre trolske natur. Iddefjorden, på
grensen mot Sverige, har vært mer beryktet enn berømt på grunn av omfattende
forurensing som var nær ved å kvele alt liv i fjorden. Men ulike miljøtiltak har hatt sin
virkning - i dag yrer fjorden av liv. Denne boka forteller i tekst og fantastiske
undervannsbilder et moderne eventyr om fjorden som nektet å dø. Her finner vi flyndre på
matauk, trauste svamper med leieboere, familiekjære rognkaller, kråkeboller pyntet til
treff, slangestjerner på tå hev, opportunistiske børstemark i hopetall, fargesprakende
buketter med sjønelliker og sjøroser so an gjøre en hobbygarter misunnerlig. Forfatterne
er sportsdykkere, og med sine bilder gir de innsyn i en verden som er skult for de fleste livet i norske fjorder er fullt av spenning, dramatikk og skjønnhet."

