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SAMFERDSEL
GUNNHEIDINAKREM

Ny E6 i Trøndelag og ny god-
sterminal er hete temaer for ti-
da, og i dag arrangerer Næ-
ringsforeningen i Trondheims-
regionen vegkonferanse.

Foredragsholdere
På lista over foredragsholdere
står administrerende direktør
Ingrid Dahl Hovland fra Nye
Veier, direktør Erling Sæther
fra NHOLogistikk og transport,
fylkesordfører ToreO. Sandvik,
stortingsrepresentantene Kar-
ianne Tung og Torhild Aar-
bergsbotten, samt fylkesråd
Tomas Iver Hallem fra Nord-
Trøndelag fylkeskommune.
Sistnevnte har gått hardt ut
med uttalelser om at bygging
av E6 først i Nord-Trøndelag er

en forutsetning for sammen-
slåing avTrøndelag.
Konferansen åpnes av Me-

rethe Storødegård, somer leder
i Vegforum Trøndelag og re-
giondirektør i NHOTrøndelag.
Mange venter spent på å få

høre hvilke planer Nye Veier
har når det gjelder de tildelte
E6-strekningene i Trøndelag,
og deriblant strekninga Skjer-
dingstad-Ulsberg. Nye Veier
har ikke villet gi noe signal om
når det blir byggestart for
strekninga Skjerdingstad-Ulsb-
erg, og dette har skapt frustras-
jon hos lokale politikere og E6-
berørte.

Jernbanen
Mer gods over på jernbane er
også et tema som opptar
mange, og mandag la Samferd-
selsdepartementet fram rap-
porten om hvilke alternative
som er aktuelle for den nye
godsterminalen. Som omtalt er
både Søberg og Meeggen i Mel-
hus blant de foreslåtte alterna-
tivene, og det er også Torgård i
Trondheim.

gunnheidi@tronderbladet.no
98260456

Hva er framtidas
transportløsning?
I dagmøtes politikere
og aktører innen trans-
port for å drøfte fram-
tidas transportløsning.

E6:Hvordanblir denE6gjennomGauldalen, ognår blir den
bygget?Det er noenav spørsmålene somerubesvart.

ELEVBEDRIFT
GUNNHEIDINAKREM

– Vi tenker helt nytt, sier Ylva
Fossum (14), som jobber i elev-
bedriften som lagermelketrær.
Aurora Horg (14) synes elev-

bedriften er en fin måte å lære

noenytt og få prøve ut ideer.
Hittil har elever ved Gimse

ungdomsskole fått solgt drøyt 20
melketrær, og 10 skal leveres til
naboskolen. Melketrærne ble til
etter at en kommunalt ansatt
fikk ideen om en tørkemetode
for melkekartonger. Nå kan mel-

Grunnskolen

Flere skal bli
ungegründere
Gimseelevers suksess
medmelketreet, inspi-
rerer politikere til å stå
på for at flere skal å lære
ombedriftsetablering.

Natt til lørdag 3. september ble
en mann utsatt for vold ved at
han ble påført skader i ansiktet.
Fornærmede ble kjørt til St.
Olavshospital hvor det ble kon-
statert bruddskader i ansiktet.
Hendelsen fant sted utenfor
Mama Rosa i Soknedal sen-
trum. Den skadde mannen er i
midten av 20-årene og bosatt i
MidtreGauldal.

Politiet ønsker nå å komme i
kontakt med personer som var
til stede på og utenfor Mama
Rosa om kvelden fredag 2. sep-
tember og natt til lørdag 3. sep-
tember. Vitner bes kontakte
Midtre Gauldal lensmannskon-
tor på telefon 48944028, op-
plyser Svein Erik Halvorsen
ved Midtre Gauldal lensmann-
skontor.

Politiet etterlyser
vitner til vold


