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Næringsforeningsleder Hans
Petter Øien Kvam er godt for-
nøyd med at hele 62 personer
kom til næringslivsfrokosten i
regi Næringsforeningen i Trond-
heimsregionens, avdeling Mel-
hus (NiT). Næringslivsfrokosten
var sist tirsdag.
De frammøtte kom fra ulike

bedrifter, og Melhus kommune
var også representert. NiT Mel-
hus har 93 medlemsbedrifter, og
Melhus var det første stedet
utenfor Trondheim som fikk næ-
ringsforening i regi avNiT.

Variert aktivitet
Under frokosten fikk ulike bed-
rifter presentere seg, og banksjef
Ragnar Torland fra Melhusban-
ken fortalte om fjorårets rekor-
dresultat slik Trønderbladet om-
talte i tirsdagsavisa. Per Evjen
som er medarrangør av Melhus-
festivalen, orienterte litt ompro-
grammet under åretsMelhusfes-
tival som har kjente band som
D.D.E, Stage Dolls, CC Cowboys,
Plumbo og Grannes på program-
met. Festivalen er 9.–10. juni.
– Hvis vi ikke trekker folk nå,

blir det aldri. Vi har booket tide-
nes band, sa Evjen.
De øvrige som presenterte seg

var 3T der daglig leder Thomas
Valø orienterte om treningssen-
teret somsatser iMelhus,Rantex
og Melhus kommunes kulturav-
deling. Fra sistnevnte kom kul-
turkonsulent Line Solbakken, og
hun fortalte om Sagauka i juni. I
år skal det arrangeres saga-

marked ettersom årets tema er
handel. Med Melhus nevnt 70
ganger i sagalitteraturen, er det
på tide å utnytte sagatida bedre
som merkevare, mener Solbak-
ken.
Neste næringslivsfrokost er 21.

mars, og 28. mars lanseres lo-
goen for prosjektet Smak og op-
plevelser. 22. april er det Bond-
ensMarked iMelhus og 8. juni er

det næringskonferanse.

Næringsråd
Nylig vedtok Melhus kommun-
estyre å opprette et næringsråd,
og rådmannen fikk i oppgave å
kommemed forslag til sammen-
setning. Øien Kvam ser ikke næ-
ringsrådet som en konkurrent til
næringsforeninga.
– I all beskjedenhetmå jeg si at

næringsråd er et forslag som
kommer fra meg. Det er et signal
om at kommunen ønsker tettere
samarbeid. Et næringsråd vil bli
en styrke for næringsforeninga
og næringslivet generelt, sier
ØienKvam.

gunnheidi@tronderbladet.no
98260456

Variert meny

Rekordmangepå
næringslivsfrokost
Mange avmedlemsbed-
riftene i NiT kom til
årets første samling.

MØTTES: Pratengikk lett over kaffekoppene.
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En gang imåneden in-
viterer E.C. Dahls andre
bryggerier til å presentere
seg selv og sine brygg. Til
helgen er detHogna
Brygg sompresenteres.
Lørdag18. februar klok-
ken1600braker det løs.

Følger opp resten av
måneden
E.C. Dahls har siden
starten avmånedenhatt
HognaBrygg på kranene.
Daglig leder for E.C.
Dahls, Alexander Skjefte,
kan fortelle at det vil de
fortsettemedutmåne-
den til de har hatt alle
ølsortene til HognaBrygg
på de to kranene.
Alexander Skjefte kan

fortelle at grunnen til
bryggerikveldene er fordi
de ønsker å vise frem
lokalene, ønsker å ha en
variasjon og vise fremde
ulike bryggeriene rundt
omkring.

Tarmedprodukter
som ikke er i butikk
Under presentasjonen vil
HognaBrygg tilby øls-
making av alle øltypene
dehar, under ølsmak-
ingen vil bryggeriet bli
presentert.

– Vi har ogsåmednoen
nye øltyper som ikke er i
butikken, siden vi ønsker
tilbakemeldinger på
dem.Dette er sterkøl og
vil bare finnes hosVin-
monopolet og uteplasser,
sier daglig leder forHog-
naBrygg, Ola Raphaug.

maren@tronderbladet.no
98486742

Hogna Brygg
hos E.C. Dahls

Saken blir henlagt på
grunn avmangel på be-
vis, skriver fagbladet
Journalisten , som siterer
MoscowTimes.

Windstad ble imars i
fjor angrepet av rundt 20
maskertemenn i den
russiske republikken
Ingusjetia da han var på
reisemed flere andre
journalister i regi av
Komiteenmot tortur i
Russland.Mange husker
Windstad som journalist i
Trønderbladet, og særlig
kanskje folk fraMidtre
Gauldal.Windstad jobbet
på lokalkontoret på Stø-
ren i flere år, før han
sluttet i jobben i 2009.

Angrepet på
journalist er
henlagt


