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Beruset og trøtt 
busspassasjer
En bussjåfør på Brekkåsen 
fikk natt til lørdag problemer 
med en beruset passasjer. 
Politiet ble varslet, men passa-
sjeren sovnet etter hvert, og 
dermed roet situasjonen seg 
naturlig nok.

Bilfører anmeldes etter velt på E6
En bil havnet søndag ettermid-
dag på taket på E6 mellom 
Klett og tunnelen, på strek-
ningen som også omtales som 
Jaktøysletta.

Bilføreren skal ha krysset 
motgående felt før 90-sonen 
og havnet deretter på taket på 
sletta. Ingen personskade er 

rapportert, men bilen ble stå-
ende i flere timer på stedet, til 
tross for at bergingsselskap ble 
kontaktet. Nå kan bilføreren 
vente seg en anmeldelse for 
brudd på veitrafikklovens 
paragraf 3, uaktsom kjøring, i 
tillegg til at han ikke varslet fra 
til politiet.

OM NÆRINGSAREAL: Hans Petter 
Øien Kvam leder næringsforeni-
ngene i Melhus og Skaun, og men-
er at Melhus har areal å by på.

– Melhus er attraktiv
Når bedrifter må
flytte ut er Melhus
førstevalget, mener
næringsforeningsleder 
Hans Petter Øien Kvam.

ROLIG: Ordfører Sivert Moen.

Tror 
Norsk 
Kylling
blir på 
Støren
– Jeg ser ikke at Melhus 
sitter med noe bedre 
kort enn Midtre Gauldal, 
sier ordfører Sivert 
Moen.

– Melhus er attraktiv på grunn 
av at det ikke er egnet areal i 
Trondheim og Skaun. De 
arealene som står i den inter-
kommunale næringsplanen er 
ikke attraktive nok for næ-
ringslivet, sier Øien Kvam.

– Ikke riktig areal
Øien Kvam er leder for Næ-
ringsforeningen i Trondheims-
regionen avdeling Melhus og 
avdeling Skaun, og han er 
også daglig leder for Melhus 
næringsareal.

– Min generelle påstand er 
at vi ikke har nok riktig næ-
ringsareal i trondheimsregi-
onen. Melhus er best stilt, det 
viser hvordan det er i de andre 
kommunene. Melhus tok et 
vellykket grep da Hofstad næ-
ringspark ble etablert. Jeg tror 
ikke Melhus kommune 
skjønner hvor viktig den be-

slutninga var, sier Øien Kvam.
Øien Kvam mener Melhus 

har en ok situasjon når det 
gjelder tilbud om næringsare-
al. Han peker på at det er regu-
lert inn næringsareal på Me-
lhusjordet (der Melhustunet er 
planlagt) og at det finnes litt 
ledig areal i Hofstad nærings-
park. Dessuten står det ifølge 
Øien Kvam ledige næringslo-
kaler på Øysand.

– Situasjonen er ok, men 
ikke optimal. Det vil ta tid å få 
til et like stort areal som Hof-
stad næringspark. Vi må ta 
innover oss at Melhus er mest 
attraktiv, sier Øien Kvam.

Flere store bedrifter har 
banket på døra til Melhus. 
Øien Kvam forteller at fiske-
matfabrikken Isfjord fikk til-
bud om et konkret areal, men 
valgte å vurdere andre kom-
muner.

Øysand
Øien Kvam beklager at stats-
råd Jan Tore Sanner (H) sa nei 
til næringsarealet på Øysand.

– Grunnen til at vi ikke fikk 
ut arealene på Øysand, er fordi 
det ble pekt på interkommunal 

arealplan. Næringslivet mener 
arealet som er i den planen 
ikke er attraktivt nok, men in-
terkommunal arealplan blir 
brukt mot oss når vi forsøker å 
finne nye arealer. Arealplanen 
virker mot sin hensikt, mener 
Øien Kvam.

At regjeringa ikke har be-
stemt seg for hvor den nye 
godsterminalen skal ligge, 
mener Øien Kvam fungerer 
som en brems. Ett av alternati-
vene er Søberg, og Øien Kvam 
mener nettopp Søberg ett av 
de beste næringsområdene i re-
gionen.
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Moen er ikke umiddelbart be-
kymret for at Norsk Kylling 
fra Støren til fordel for nabo-
kommunen Melhus.

Hjørnesteinsbedrift
Norsk Kylling er hjørnesteins-
bedrift i Midtre Gauldal, og 
har stor betydning både når 
det gjelder arbeidsplasser og 
lokal omsetning samt for inn-
byggertallet. Uten arbeidsinn-
vandring knyttet til Norsk 
Kylling, ville det trolig ha vært 
nedgang i folketallet ifølge en 
folkehelserapport.

– Fordelen med Midtre 
Gauldal er at vi har ansatte 

som bor i kommunen, og det 
er et etablert apparat i barne-
hager og skoler, sier Moen.

Norsk Kylling har hatt 
møte også med ordfører 
Moen, og Moen opplyser at 
kommunen ikke presenterte 
noen konkret tomt for Norsk 
Kylling.

– Dette må vi ta flere runder 
på, og saken er ikke kommet 
til noe utvalg ennå. Styret for 
Norsk Kylling avgjør, og kom-
munen er bare en premissleve-
randør, sier Moen.

Moen legger til at det vik-
tigste er å holde slakteriet i 
Trøndelag, og han mener at 
Midtre Gauldal utgjør tyngde-
punktet i kyllingmiljøet.

– Norsk Kylling har sagt at 

det er midt i blinken for dem å 
ha fabrikk i Støren sentrum. 
Det som kom fram under mø-
tet mellom Norsk Kylling og 
oss, er at de ønsker ei alter-
nativ tomt til den de har i dag, 
fordi de ser dagens beliggenhet 
som problematisk, sier Moen.

Avtale?
I forrige kommunestyreperio-
de hevdet daværende ordfører 
Jorid Jagtøyen (Sp) i Melhus 
at hun og daværende ordfører 
Erling Lenvik (Ap) i Midtre 
Gauldal, hadde inngått avtale 
om at Melhus ikke skulle 
kjempe om Norsk Kylling.

– Jeg føler ikke at det er den 
måten en skal avgjøre en sak 
på, sier ordfører Moen.


