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Dropp
fotballen
Det finnes faktisk andre
aktiviteter enn fotball. Fotball
er ikke bra får barn i noen
alder. Skjønner ikke at fore-
ldreneutsetter barna sine for
denne sporten. Går heller får
svømming, friidrett, turn og
sykling for å nevnenoen. Får
myemere igjen for slike ak-
tiviteter enn fotball.

KJELLARNEOLSEN

Min
hjertesak

Torgeir Gunleiksrudkommer
i sitt innlegg10. oktobermed
enmeget skarp kritikk av
Statskrafts beslutning omat
gigantutbyggingenpå Fosen
skal gjennomføres. Koste hva
det koste vil.
En artikkel i Dagens

Næringsliv 2.mars sier at
vindkraft er dårlig butikk.
En samfunnsøkonomisk

analyse viser at et anlegg på
Fosen vi koste 32 øre per
kWh,mensmarkedsprisen er
21øre. Denne differansenmå
brukerne betale for vedhjelp
av subsidier formilliarder av
kroner.
Gunleiksrudpeker også på

at prosjektet gjør at uten-
landske leverandører og
investorer tjener store penger
på å brukenorsknatur til å
produsere kraft vi egentlig
ikkehar bruk for.
Gunleiksrud refererer til

Flettfrids postulat omat
verden går fremover for den
har ikkenoe annet sted å gå.
Statkraft vil altså se bakov-

er og gjøre det samme som
før.Uten at det ser ut til at
selskapet har lært særligmye
av dette.
FORTSATTFOSEN-SKEPTIKER

Brukerne
måbetale

Må si somenmann sa om
TV, alle vil ha TVmen ikke i
farger. Slik er det ogsåmed
boksing ,mange vil ha det,
menbare det ikke foregår i
vårt eget land.

JOHNDYBVAD

Ikkeher

IsfjordNorway signerte avtale
omnytt industribygg iOrkanger
og flytter ut om lag100 arbeid-
splasser fra Trondheim.Dette
kom frem iAdresseavisen 21.
september. Bakgrunnenvar at
tomta sjømatbedriften lå på ved
Utleir ble omregulert til bolig-
formål og Trondheimklarte ikke
kommeoppmednoen alternativ
tomt.

OrdførerRitaOttervik fraAr-
beiderpartiet sier i samme re-
portasje at det viktigste er at
IsfjordNorway ikke flytter fra
regionen.Hun sier at vi har en
felles bolig- og arbeidsmarkeds-

region i Trondheimsregionen, og
Orkdal er en del av den.Ottervik
sier at det viktigste er at bed-
riftene finner tomter og lokaler
somer de beste for å sikre ar-
beidsplassene.Hun er ikke like
opptatt av hvilken side av kom-
munegrensende ligger, sier
Ottervik.Hvordankanordfører
RitaOttervik si noe slikt når
byen trenger enhver arbeid-
splass.Hvor har det blitt av kam-
pen for arbeidsplassene i byen?
Det er ikke alle somarbeider i
teknobedrifter, restauranter eller
handel, RitaOttervik.

Vil ikkeArbeiderpartiet tenke
på industriarbeidsplasser i nær-
heten av der folk bor?
Det er et faktumatman i gam-

le dager så sammenhengenmel-
lomarbeidsplassene og der folk
bodde.Det ble bygget arbeider-
strøk i nær gangavstand fra ar-
beidsplassene. Jeg er klar over at
det var en såkalt «annen tid»,

menvi trenger fremdeles indus-
triarbeidsplasser både i tungin-
dustri og ikkeminst i næring-
smiddelindustrien.Det virker
somatArbeiderpartiet ønsker å
skyve denne industri ut i nabo-
kommunenehvorman er av-
hengig av bil for å kommepå
jobb.Hva slagsmiljøpolitikk er
det?

Vi har flere eksempler på at
industri harmåtte lagt nedpga.
at det har blitt konflikter når
boligenehar kommet for nære.
Det virker somatman i regule-
ringsplanene kun ser på lønn-
somheten vedboligsalg og ikke
konsekvenser for eksisterende
arbeidsplasser.
Detmå fremdeles væremulig

å produsere bådemat, brus og
annet her i Trondheim.
Vi trenger forskjellige arbeid-

splasser også innenkommu-
negrensen og ikke bare tekno-
arbeidsplasser oghandel.

DetvirkersomOttervik
ønskeråskyve industriarbeids-
plasser tilnabokommunene

SVEINOTTONILSEN
Gruppeleder for
Pensjonistpartiet
i Trondheimbystyre

Innlegg

Isfjord flytter: Daglig leder Lars Krogh tar med seg 100 ansatte til Orkanger. Ordfører Rita Ottervik fant
ingen plass for dem i Trondheim. Foto: RUNE PETTER NESS

I AdresseavisensOrdet fritt
fredag 7. oktober spør signatu-
ren Forundret hvemsomplukk-
er ut kandidater til en liste over
potensielle styremedlemmer fra
Trøndelag, som skal oversendes
næringsministerMonicaMæ-
land. Bakgrunnen er debatten
omutflagging av ledere fra trøn-
dersknæringsliv og statlig eide
selskaper, og det problematiske
ved at styreplassene i de største
statlige selskapene i altfor stor
grad bekles av folk i og rundt
Oslo, noe som igjen sørger for at
toppstillingene stadig oftere
fylles av ledere fra de samme
kretsene.
Somen respons på dette øn-

sket vi i Næringsforeningen i
Trondheimsregionen å synlig-
gjøre overfor næringsministeren
at vi harmange kompetente
mennesker i vår region somkan

gjøre en god jobb i styresam-
menheng.Det finnes en lang
rekke kvalifiserte folk dersom
man leter.Men skalman ta
ministerenpå alvor omat det
ønskes spredning bådenår det
gjelder kjønn, kompetanse og
geografi,måmannaturligvis
lete også utenformiljøene som
hodejegerbyråene rundtOs-
logryta kjenner.Hvisman ikke
leter etter kandidater iMidt-
Norge, finnerman jo heller
ingenherfra. Så enkelt er det.
Vårt initiativ til å utarbeide en

liste varment både somen sym-
bolhandling og somet nyttig
innspill til statsråden.Nærings-
foreningen er enmedlemsor-
ganisasjon – ikke et«lukket
trøndersknettverk»–og vi har
bedt om innspill både fra våre
1.600medlemsbedriftermed
50.000 ansatte, fra samarbeid-

spartnere og andre næringsfore-
ninger i regionen. Imidlertid har
vi sett at det er så stor interesse
rundt dette, og vi får såmange
nye, spennendenavn, at vi har
bestemt oss for å gjøre en grun-
dig jobbmed å følge oppdenne
listen før vi oversender den til
næringsministeren.Nærings-
foreningens styre skal derfor
etablere et sett kriterier, somgår
på eksempelvis styre- og lede-
rerfaring, slik at vi får et antall
somer håndterbart. Vi tar sikte
på å gjøre ferdig og overlevere
listen før utgangen avnovember,
så det er fritt frem for både sig-
naturen Forundret og alle andre.
Forslag sendes til Næringsfore-
ningen i Trondheimsregionen
på firmapost@nitr.no .

BERITRIAN
Adm. direktør, Næringsforeningen i
Trondheimsregionen.

Mangegode trønderskestyrekandidater

Roll over
Trondheim
Råder uro i vår stad.
Nye bygg trer frempå
rad.
Terje taler«slutt å rot’»
Solsidenble svært så
flott -
livlig bydel,morgen –
kveld.
Roll’en bringer alt på
stell,
intet kommer av seg
selv:
Start ei gruppenå –da
vel!
ROARSOLBERG

Dagens dikt

Skapte Solsiden: Terje Roll
Danielsen. Foto: KRISTIN
SVORTE

Jeg registrerer at denmannen
sommange av oss beundret-
somen slags landsfader etter
Gro, formann avmannsut-
valget, NATO-motstander
osv., nå har fremforhandlet
en royaltyavtalemedGylden-
dal som sikrer hamen inn-
tekt somer 33 prosent høyere
enndet alle andre kjente
forfattere får.
Etter de opplysninger jeg

har hatt tilgang til, har Jens
Stoltenberg en årsinntekt
somgeneralsekretær i NATO
på over enmillion dollar, i
tillegg til fri bil, fri bolig og
andre løpende oppholdsut-
gifter. Han skatter også veldig
lite i NATO-systemet, og, uten
at jeg vet det, kandet vel
tenkes at han ogsåmottar et
skyhøyt slutthonorar når han
går av.
Jeg spørmeg selv:Hvahar

dettemedAps solidaritet-
stankegang å gjøre, og hvor-
dan går det an å være så umu-
sikalsk i sin gjøren og laten?
Og så grisk? Ellers noterer jeg
meg også at tidligere frem-
tredendeAp- politikere
gjerne går over til stillinger i
det offentlige, i frivillige orga-
nisasjoner eller i PR- brans-
jen, allemed årshonorarer
somvanlig folk bare kan
drømmeom. SomAP- velger
helt sidenGerhardsen gjør
dettemegkvalm, og finner
ikke å kunne stemme for dem
før dehar fått ryddet opp i alt
grumset og all ukulturen som
har etablert seg i partiet. Og
jeg har såpass stor tillit til
vanlig folk at vi vil se store
utslag i kommende stortings-
valg- og kommunevalg.Hvor
er for øvrig de gravende jour-
nalister i Adresseavisen?

GAMMELAP-MANN

Jegblir
kvalm


