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MØTESTED
GUNNHEIDINAKREM

Næringsforeningen for Trond-
heimsregionen byr på flere lo-
kale arrangementer de kom-
mendeukene.

Frokost
Først ut er avdelinga på Melhus
som inviterer til næringslivsfro-
kost iMelhusbankens lokaler. Ti-
dligere frokostvarianter har vært
svært populære, og mange har

benket seg for å høre lokale bed-
rifter presentere seg.
Denne gangen kommer avde-

lingsleder Kim Roger Laugsand
fra Heimdal Eiendom for å for-
telle om temperaturen på bolig-
markedet iMelhusog festivalsjef
Per Evjen snakker om Melhus-
festivalen som gjenoppsto på
forsommeren og som kommer
tilbake igjenneste år. LederAnn-

Kristin Fredriksen fra NAV Mel-
hus orienterer om Jobbhuset,
mens daglig leder Kent Nervik
tar for seg Max Spill. Hans Petter
ØienKvamermøteleder.

Konferanse
Gauldalskonferansen holdes 3.
november i Støren kulturhus, og
dit kommer blant annet profes-
sor Arne Krokan fra NTNU, ord-

fører Sivert Moen, NAV-leder
ToveMette Aufles, direktør Finn
Hobbesland fra Nye Veier og
prosjektleder Lars Bjørgård fra
Statens vegvesen. Gauldalskon-
feransen arrangeres for sjette
gang, og regnes som et viktig
treffsted for næringslivet. Den
ledes avAinaMidthjell Reppe.

gunnheidi@tronderbladet.no

MØTESTED:Næringsliv-
sfrokostene er både en
arena for åmøte andre
aktører i næringslivet og
for åhøre omhvaandre
bedrifter jobbermed

Snakker om boliger, jobber og Melhusfestival

Næringslivetmøtes
IMelhus er det nærings-
livsfrokost på torsdag,
og i november holdes
Gauldalskonferansen
på Støren.

GODSTERMINAL
GUNNHEIDINAKREM

Ny godsterminal står på ønske-
lista forNasjonal transportplan.
Jernbaneverket har laget ei

liste over tiltak de mener er av
strategisk avgjørende betydn-
ing, og som må prioriteres for
utredning og planarbeid i kom-
mende periode for Nasjonal
transportplan.
Blant punktene er ny godster-

minal, og da i Trondheim som

det står på Jernbaneverkets liste
ifølge ei pressemelding.
Dessuten ønsker Jernbanever-

ket elektrifisiering av strekninga
Hamar-Elverum-Kongsvinger.
Jernbaneverket anbefaler også
bygging av kryssingsspor.
Målet er ifølge jernbanedirek-

tør Elisabeth Enger å få overført
mer gods fra vei til jernbanenet-
tet. Jernbanen kan ta 10 million-
er tonn mer gods i 2030, mener
Jernbaneverket.

I en nylig framlagt konsulen-
trapport ble det anbefalt å se på
Meeggen iMelhus igjen sommu-
lig lokasjon for en ny godstermi-
nal. Meeggen ble vraket i en ti-
dlig fase av utredninga, og Jern-
baneverket satte i en rapport
Torgård i Trondheim øverst på
lista med Søberg i Melhus på an-
dreplass.

gunnheidi@tronderbladet.no
98260456

Jernbaneverket vil ha ny terminal


