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Trondheim
Tips oss om små og store hendelser i Trondheim
trondheim@adresseavisen.no telefon 07200
●

Havna i dag

Ankomster: «Trollfjord» fra
Rørvik til kai 2 Pir1. «Vesterålen» fra Kristiansund til
kai1Pir1.
Avganger: «Trollfjord» til
Kristiansund1. «Vesterålen»
til Rørvik.

Ordførerens dag
Kl. 9.30: Eiermøte TrønderEnergi, Scandic Lerkendal
Hotel.
Kl.18.00: Åpning av Yrkes NM,
Scandic Lerkendal Hotel.
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Fant tonen på Rockheim
16 eldre hjemmeboende og ni elever fra
Byåsen videregående skole fant tonen
da de besøkte Rockheim sist uke.
Besøket, som omfattet
omvisning og lunsj, var et
tilbud i pilotprosjektet «Eldre
Møter Unge» (EMU).
Samarbeidsprosjektet mellom
Byåsen videregående skole , Byåsen frivilligsentral og Trondheim kommune, er en sosial og
aktiv møteplass for eldre i bydelen. Aktivitetene byr på alt fra
matlaging, snekring, data og
spill til hagearbeid, vedsjau, turer og trimgrupper.

På videoveggen i museet på
Brattøra dukker Kirsti Sparboe
opp i et opptak fra 1969 med
«Oj,oj,oj, så glad jeg skal bli».
Sekunder etter har omviser Tore
Bugge Pedersen sørget for at Otto Nielsen overtar videoveggen
med Grinisangen «Det har vi».
Før gruppen av eldre og unge
har gått videre har både Nora
Brockstedt og Gluntan bidratt
med videoinnslag.
Særlig Gluntan slår an. Da vo-

kalist Ørnulf Holthe synger «La
oss leve for hverandre og ta vare
på den tid vi har» stemmer
mange av pensjonistene i. For
mange er besøket på museet en
drøm som går i oppfyllelse.
– Vi får vel legge oss på panseret, utbryter en av de eldre damene da de får øye på den knallrøde Ford Thunderbirden i «50
tallsgarasjen» på museet.

– Ut av ensomheten
– Prosjektet, hvor vi tilbyr praksisplass til elevene to dager i
uken, på onsdager og fredager,
er en del av undervisningen i
helse – og omsorgsfaget og ble
restartet i høst. Hensikten med

prosjektet er å tilby hjemmeboende eldre et annerledes aktivitetstilbud.
Mange føler seg ensomme og
opplever at de ikke kommer seg
ut. EMU gjør at de slipper å sitte
alene hele uken i hjemmet, og
istedet får muligheten til å delta
i ulike sosiale aktiviteter. De som
ikke er i stand til å komme til
skolen på egen hånd, blir hentet
av elevene hjemme med bistand
fra Frivillighetssentralen.
Flere gir uttrykk for at tilbudet

gir dem noe å se frem til. Et av
målene med tilbudet er å gjøre
det mulig for eldre å bo lenger
hjemme, sier prosjektleder Unnur Gudmundsdottir.
– Dette er en virkelighetsnær
praksis hvor elevene lærer seg
kommunikasjon, holdninger,
verdier og etikk og det å vise
praktisk omsorg, påpeker lærer
Mona Fjærem.

– Fantastisk tilbud
– Jeg er dårlig til beins og kom-

– Det er flott å ha et fast tilbud hvor jeg
blir hentet hjemme.
ANNE CECILIE FALCK
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Politiet reddet mann opp av Nidelva

● Midtbyen: Sammen med dykkere fra brannvesenet, rykket politiet ut til Bakke bru natt til

lørdag. Meldingen om at en person hadde falt i vannet kom klokken 03.52. – Mannen som
hadde havnet i elva var beruset. Politiet måtte hjelpe ham opp, sier operasjonsleder Arnt
Harald Aaslund i Sør-Trøndelag politidistrikt. Det var forbipasserende som varslet politiet.
Etter at mannen var reddet, fortsatte brannmannskapene søket i elva. – Han hadde et svart
hull i hukommelsen fra han forlot Samfundet til han ble reddet opp av elva. Vi kunne ikke vite
om det var flere i vannet. Vi trappet deretter ned søket.

Trondheimskvitter
Nå har de begynt å
bry seg om sølv og
bronsemedaljer i
Trondheim. Tidene
forandrer seg
@TommyTee10

Mangler bare snø så har
#Trondheim hatt de 4
årstider på en dag.
@tovebsolem

Engasjement: Beboerne i Kong Inges gate protesterer mot

kommunale planer om utvidelse av vei og fortau. Planene truer
hagene til folk. Fra venstre Johan Anton Wikander, Jon Gunnes (V),
Knut Bekkevahr, Randi Ravlo, Andrew Perkis, Siri Vaagan og Yngve
Olav Aartun. Foto: KJELL A.OLSEN
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Vil ha dialog
om nye fortau
Med utgangspunkt i
beboerengasjementet i
Kong Inges gate, ber
Venstres kommunalråd Jon
Gunnes Trondheim
kommune legge om stilen.
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1 ) Ford Thunderbirden fra 1960 vekker beundring hos de eldre.
2) I prosjektet «Eldre møter unge» lærer elevene kommunikasjon, holdninger, verdier og etikk og det å vise
praktisk omsorg.
3) Elevene Erika Timm Jegerstedt og Kim Sverre Frantzen sørger for at pensjonistene er klar for dagsbesøket på Rockheim.
4) – Kom med ønsker fra jukeboksen, oppfordrer omviser Tore Bugge Pedersen vded Rockheim.
Foto: KJELL A.OLSEN

mer meg altfor lite ut. Det er flott
å ha et fast tilbud hvor jeg blir
hentet hjemme og blant annet
får hjelp på handletur. Det er
helt fantastisk å få komme til
Rockheim og få lytte til den
flotte musikken og å se på instrumentene, sier Anne Cecilie
Falck fornøyd.

– Hyggelig å møte eldre
– Det er veldig koselig å få med
de hjemmeboende eldre ut og se
at de trives med aktivitetene. På
den måten slipper de å sitte
alene hjemme og får sosialisert
seg, sier Erika Timm Jegerstedt
(16), som har rukket å bli kjent
med flere av de eldre siden til-

budet begynte i september.
– Vi drikker kaffe, hører musikk, spiser lunsj og prater sammen. Det er hyggelig å møte
eldre og få høre historier fra
gamle dager, fra oppveksten og
ungdomstiden sin eller fra krigen, sier Kim Sverre Frantzen,
en annen av Byåsen-elevene
som er med i prosektet.
Deltagerne, som er fra slutten
av 70-årene til 96 år, er rekruttert til prosjektet blant annet
gjennom en bankerunde i omsorgsleilighetene på Munkvoll.
Rekrutteringen har også skjedd
gjennom Byåsen frivilligsentral
sine kontakter og kontakt med
seniorlag og foreninger.

– Totalt 20-25 eldre er tilknyttet prosjektet, men deltagelsen på aktivitetene ligger vanligvis på mellom fire og åtte stykker, og noe flere på turer. På planen fremover står blant annet
tur til Kunstindustrimuseet,
Sverresborg Folkemuseum til
våren, teatertur, kinotur og konserter, og i desember blir det julekakebaking og julebord. Vi har
plass til enda flere som kan
tenke seg ukentlige møter med
aktiviteter tilrettelagt av videregåendeelever. Det er bare å ta
kontakt med Byåsen frivilligsentral, forteller Gudmundsdottir.
TORSTEN HANSSEN 951 98 659
torsten.hanssen@adresseavisen.no

I Kong Inges gate har kommunen et prosjekt på trappene
som skal gi bredere fortau med
plass til snøopplag og bredere
gate med sykkelfelt. Målet er
økt trafikksikkerhet i en gate
der det går buss og der det
ferdes skolebarn på vei til og
fra Berg skole. Prosjektet ble
enstemmig og uten debatt
godkjent av bystyret i januar i
år.
Men beboerne føler seg fullstendig overkjørt av kommunen. Mange langs villagaten
får sine tomter beskåret. Trær
vil bli felt og hagemurer flyttet.
Enkelte innkjørsler blir ubrukelige.
Noe av det som provoserer
aller mest, er at beboernes innspill i prosessen frem mot bystyrevedtaket ble fullstendig
oversett. Blant annet ble et forslag om å enveisregulere gaten
ikke etterkommet. Slik regulering kunne lempet på kravet om
fem meters gatebredde og gitt
mindre belastende inngrep på
tomtene.

Enveiskjøring
I Tyholtveien fremmet beboere
det samme kravet – og fikk
medhold. Når ønsket om enveisregulering ikke fikk aksept
i Kong Inges gate, ble det begrunnet med fare for trafikkvekst i nabogatene som er enda
dårligere dimensjonert for trafikk enn Kong Inges gate.
Gunnes stilte spørsmål om
saken i bygningsrådet i september, men fikk bare et kort
svar fra kommunaldirektør Einar Aassved Hansen som gjentok anbefalingen av toveis trafikk. Prosjekteringen er i full
gang og anlegget skal igangsettes i løpet av 2015.
Venstres mann i bygningsrådet var ikke spesielt fornøyd

med svaret, og fremmer nå saken i bystyret.
– Jeg tar et mer generelt utgangspunkt i bystyret. Hadde
jeg stilt det samme spørsmålet
som i bygningsrådet, ville jeg
trolig fått det samme svaret,
sier Gunnes.
Gunnes sier det er viktig å
utbedre boliggater i Trondheim for å bedre trafikksikkerheten, og i mange tilfeller betyr
dette at private må avstå
grunn.

Normaler
– Rådmannen argumenterer
overfor oss politikere med
skiltnormaler, minimum gatebredder og andre normer og
regler for å få til godkjente
løsninger. Men beboerne tviler
ofte på om tiltakene må være så
omfattende for å oppnå tryggere trafikkavvikling. I tillegg
klager også beboere på informasjon og saklige begrunnelser når kommunen vil gjennomføre tiltak. Særlig blir det
hevdet at kommunens planleggere opererer med for høye trafikktall og at de har lite til overs
for motargumenter for å unngå inngrep på eiendommene.
Spørsmålet blir da om det i det
hele tatt er åpning for dispensasjoner og tilpasninger i forhold til regelverket.
Ny vurdering?
Gunnes ber ordfører Rita Ottervik svare på om hun anser at
dialogen mellom kommunens
planleggere og beboerne foregår på en god nok måte, og om
det er mulig å se på tiltak som
ikke krever så store ødeleggelser på privat eiendom. Gunnes
vil også vite hva som skal til for
at beboerne kan få løftet sin
sak for ny vurdering så lenge
arbeidene ikke er påbegynt.
Gunnes foreslår overfor bystyret at det gjennomføres dialogmøter og forhandlinger
med beboere som må avstå
grunn.
HERMANN HANSEN 951 98 697
hermann.hansen@adresseavisen.no

