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Bjølsen. 7:00–23:00 (7:00–21:00)
Moldegt 1, Tlf: 23 00 80 00

Lørenskog. 7:00–23:00 (7:00–21:00)
Solheimveien 91, Tlf: 67 90 08 10

Sjølyst. 9:00–22:00 (9:00–20:00)
Karenslyst Allè 58, Tlf: 24 11 61 70

Strømmen. 9:00–21:00 (9:00–20:00)
Stasjonsveien 8, Tlf: 64 84 08 80

Vøyenenga. 7:00–23:00 (7:00–21:00)
Skuiveien 121, Tlf: 67 17 81 50

Tilbudene gjelder t.o.m. 28/2 uke 9, så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil.
ICA Maxi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

Bjølsen. 7:00–23:00 (7:00–21:00)
Moldegt 1, Tlf: 23 00 80 00

Lørenskog. 7:00–23:00 (7:00–21:00)
Solheimveien 91, Tlf: 67 90 08 10

Sjølyst. 9:00–22:00 (9:00–20:00)
Karenslyst Allè 58, Tlf: 24 11 61 70

Strømmen. 9:00–21:00 (9:00–20:00)
Stasjonsveien 8, Tlf: 64 84 08 80

Vøyenenga. 7:00–23:00 (7:00–21:00)
Skuiveien 121, Tlf: 67 17 81 50

Tilbudene gjelder t.o.m. 14/3 uke 11, så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil.
ICA Maxi tar vederlagsfritt imot kasserte EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

159;
ENTRECÔTE AV STORFE
Pr. kg
I skiver 169,–/kg
Marinert 179,–/kg

139;
FERSK INDREFILET AV SVIN
Pr. kg
Marinert 149,–/kg

6990
LAMMEBOG
I skiver, frossen, pr. kg

8990
ØRRETFILET
Pr. kg.

4990
FROSNE REKER
Str. 70/90, pr. kg
I løsvekt 59,90/kg

8990

KARBONA
DEDEIG

Uten salt og vann, pr. kg

1990
VIKING-/
PROVENCE SKINKE
199,–/kg

pr. hg

159;
KVEITE I SKIVER
Pr. kg

390
ITALIENSK SALAT
39,–/kg

pr. hg
KASSESALG
Coca-Cola Drikker/Ringnes,
Oskar Sylte, assortert, 10 x 1,5 liter.
Ord. pris opptil 19,90/stk. Velg dine
favoritter. Kjøp med eller uten kasse.

89;
10 valgfr

ie

110;

Sparopptil

Selges i kartongá 5kg til 249,50

Blir det
mindre «ingen
kommentar» nå?
C Mediehjelp i kommunen
Flere og flere stikker
mikrofon og kamera
opp i fjeset til sjefer
i Oslo kommune. Det
skal være grunnen
til at kommunen nå
skaffer seg proffe
mediehjelpere.

BJØRN EGIL HALVORSEN

– Vi ønsker jo at flere skal bli
mer tilgjengelige, og at de skal
kunne svare på spørsmål uten
å føle seg ubekvem med situa-
sjonen, svarer Erik Hansen,
tilsynelatende svært bekvemt.

Så er han da også informa-
sjonssjef ved Byrådslederens
avdeling. Og svarer villig på
spørsmål fra Aften om hvor-
for Oslo kommune nå skal
bruke flere hundre tusen kro-
ner på å knytte seg til et eller
flere byråer med ekspertise på
medietrening og informa-
sjonshåndtering.

– Det er blitt langt flere hen-
vendelser fra media. Noen har
følt det ubehagelig og vært
usikre på situasjonen, spesielt
i forhold til etermedier som
skal ha kommentar «fort» og
«nå».

– Vi ønsker at ledere i etater
og bydeler skal bli mer kom-
fortable, og kunne si ja når
noen spør. Både når det gjel-
der positive og negative saker,
forklarer Hansen.

Men selv om det blir mindre
«ingen kommentar», er det
slett ikke sikkert journalister
får svarene de ønsker seg. Os-
lo kommune har sendt ut til-
bud til to byråer, hvorav den
ene er valgt på grunn av sin
spisskompetanse på «medie-
trening, ferdighetsutvikling
av argumentasjon og opp-
bygging av budskapsbank».

Heretter skal man altså ikke
gå i fella.

Ifølge Hansen vil treningen
hovedsakelig bestå i kursing
av ledere i grupper på 5-8 om
gangen.

Frykter tåkelegging
Arne Jensen er assisterende
generalsekretær i Norsk Re-
daktørforening og leder for
Norsk Presseforbunds offent-
lighetsutvalg. Han er skeptisk
til bruken av byråer i offent-
lige etater.

– Hvis kommunale ledere
går på kurs for å bli lært opp i
hvordan journalistikken fun-
gerer, og å gi vettuge og for-
nuftige svar, er det ingen
grunn til å hisse seg opp. Men
hvis kursene handler om å
komme seg unna, snakke seg
vekk og tåkelegge, er det
svært betenkelig, sier Jensen.

Han understreker at det i så
fall handler om noe mer enn
forholdet mellom journalis-
ter og kommunen.

– For det første er det felles-
skapets penger. Men en vikti-
gere dimensjon er at kommu-
nal informasjon ikke er leder-
nes private kunnskap. Deres
oppdragsgiver er publikum.
Hvis man da legger opp kurs
for å tåkelegge og skape en be-
hagelig tilværelse for seg selv,
er det åpenbart et problem, si-
er Jensen.

Hoppe høyt?
Ifølge Erik Hansen vil kurse-
ne belyse «innhold, formid-
ling og presist budskap».

– Oslo kommune skal være
en troverdig og åpen informa-
sjonskilde. Det er også viktig
for Oslo kommune at medie-
håndteringen ikke går på be-
kostning av tjenesteproduk-
sjonen. Når de som skal uttale
seg er bedre trent, blir medie-
håndteringen lettere, mer
presis og mer effektiv. Det vil
sikre god ressursbruk, sier
Hansen. bjorn.egil.halvorsen@aftenposten.no

Stenger for harry-fylla
Strømstad kommune har fått
nok av fulle nordmenn som ra-
ver rundt i byen hver skjærtors-
dag. I år stenges begge byens
polutsalg på den populære ut-
fartsdagen.

Det er tradisjon, om ikke god
så gammel, at nordmenn reiser
til Strømstad for å handle og
kose seg.

For enkelte har det blitt litt
vel mye kos. De senere årene
har fyll og vold vært et stadig
økende problem i den svenske
skjærgårdsbyen nær grensen.

Dermed stenges begge Sys-
tembolagets utsalg på skjær-
torsdag i år, slik det også ble
gjort med hell i 2008, melder
NRK.

– Dette er jo en gammel og
hyggelig tradisjon, som både
jeg og andre i Strømstad setter
pris på. Vi ønsker nordmenn
velkommen, men vi kan klare
oss uten de som ikke skaper
noen god stemning rundt seg,
sier Strømstads ordfører Ron-
nie Brorsson. (NTB)


