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BENTEØIENHAUGE

Twitret om

«Fire brennende lyslykter
fløy over trehusbebyggelsen i
Trondheim lørdagkveld»
Omsommeren er det

mindre fare for da er gresset
grønt og fuktig.

TERJEANDERSEN

«- Jeghar aldri sett en torsk
med slikt kjøtt før»
Dette er vel bare en av de

mer«snille» virkningene av
den enorme forurensningen
oppdrettsnæringa bidrarmed.

FINNLYSØYSUND

Nettdebatt

Det skrivesmye ommobbing,
menhvanårmobberen er
læreren?Det ermineminner
fra sju år på barneskolen, Berg
skole.
Vi var to i klassen som ikke

bodde på Tyholt. Der sossen
bodde, somdeble kalt den
gangen. Vi ble aldri en del av
fellesskapet. Vi ble stadig hengt
ut - av læreren. Ble stilt van-
skelige spørsmål,måtte stå i
krokennår vi svarte galt – til
spott og spe. Stiler ble lest opp,
ikke de gode,mende somvar
dårlig skrevet. Til skrekk og
advarsel?
Femgangenble stadig et

tema, da en av guttene i klas-
sen ikke greide å lære den
utenat.Hvordanhar det gått
medhan i livet? Fikkhanmye
selvtillit i sin koffert?Hanble
satt på pinebenkenofte – av
læreren.
Selv har jeg greidmegbra

heldigvis. Karakterene kom
oppnår selvtilliten ble løftet av
en flott lærer på ungdomssko-
len. Nei, barneskolen, Berg
skole har ikke gitt noen gode

minner.Har aldri blitt invitert
til jubileumsmarkeringer. Like
godt, ville ikke gått likevel.
Heldigvis ble ungdomssko-

len en god opplevelse, hvor alle
ble tatt vare påogå behandlet
likt. Da komTyholt-sossen i
sammekøen somoss andre og
lærerne var bedre kvalifisert og
skolert.
SnorreValen skriver i Adres-

seavisen12. januar at slagordet
«Vi har ikkemobbing på
Berg» er latterlig. Selv omhan
gikkmange,mange år etter
meg, observerte han også
klasseforskjellene. Jeg tror og
håper at dagens lærere har
bedre kunnskap.
Ta alltid fremdet positive, gi

gode tilbakemeldinger til dine
medmennesker – se deg selv i
speilet omkvelden og tenk
igjennomdagen.Hvordan var
jeg i dag?Var jeg en god lærer –
for alle, var jeg en god ven-
ninne/kamerat – for alle?Ha
respekt!
Vi er alle verdt likemye, som

menneske.
1948-MODELL

Innleggsforfatteren opplevde klasseforskjeller i sin tid som elev
ved Berg skole. FOTO: NILS H. TOLDNES

Bergskole - ingengode
minnerdessverre!

Samsvar:Oljeprisenhar sun-
ket fra120 kr fatet til 30 kr.
Bensinprisenhar sunket fra16
kr til 14 kr.Hvis oljeprisen øker
300prosent til 120 kr igjen,
hvormye vil bensinenkoste?

HAZEL

Sagt på sms
Idrettsgallaogåretspriser for idrettsåret2015
PetterNorthug fikk prisen for
bestemannlige idrettsutøver og
årets idrettsnavn for 2015.Det
var fullt fortjent og det viste at
juryen og folket gjorde et rett-
ferdig valg.
Northug gjorde noe dumt

våren 2014 oghar fått og tatt sin
straff. Hanhar prøvd så godt han
kunne å legge dette bak seg til

tross for allmotgang ognegativ
omtale spesielt framedia i lang
tid etterpå. I fjor ga handet
norske folk såmange gleder,
spenning og store opplevelser
som ingen idrettsutøver har
gjort på lenge. Spesielt har
Adresseavisen vært svært så
negativ til PetterNorthugmed
enkonsekvent negativ vinkling

på alt stoff omNorthug.Minner
sterkt omen form formobbing
av en stor idrettsstjerne somnok
ikke er noeA-4-menneske.Det
er jo slike folk vi trenger som
også kan«underholde» før og
etter konkurransene. Jeg har
ennå til gode å lese noe til-
svarende positivt omNorthug
somdet skrives omandre av

våre beste idrettsutøvere.
Somabonnent avAdressa så

håper jeg atNorthug får samme
positive oppmerksomhet som
andre toppidrettsutøvere. De to
prisenehan fikk skulle være
bevis nokpå at han fortjener
det.
FINNNILSEN

På lederplassden 5.1.mener
Adresseavisen både at det ikke
er grunn til å utsette debatten
omgrønn strek, og samtidig
ønsker de å få vedtatt grønn
streknå. Avisen skal ha ros for å
bidra til å løfte debatten inn i det
offentlige rom,mendet er for
tidlig å sette streknå.
Slik vi ser det bør ikke disku-

sjonen omgrønn strek kungåpå
jordvern versus boligbygging,
menomhvordan oghvor byen
skal utvikle seg i et langsiktig
perspektiv. Dette ermyemer
enn endiskusjon omTrondheim
skal vokse innover eller utover –
byenmågjøre begge deler på en
god og bærekraftigmåte.
Godbyutvikling legger ram-

mer sombidrar til vekstmed
minstmulig bruk av areal og
minstmulig transport.Om
Brattøra, Nyhavna, Tempe, Sor-
genfri og Sluppen skal om-
formes til urbane bydelermed
blanding avmange boliger,
kontorer, handel og kulturak-
tiviteter,måmange av de som
holder til på disse områdene i
dag flytte. Det krever nytt og
egnet areal. Og det tar tid.
Transformasjonen av Lade fra
lager- og industrivirksomhet til
dagens handels- og boligområde
har værtmulig på grunn av at

virksomhetene som lå på Lade
fant nye gode arealer og så seg
tjentmed å flytte.
At Trondheim i eksisterende

planer har nok areal til å hånd-
tere veksten i et langsiktig per-
spektiv er ikkeNæringsfore-
ningen enig i.Mye av arealet
kommunens administrasjon
viser til i saksfremlegget om
grønn strek er basert på et teore-
tisk potensial for fortetting både
avnærings- og boligarealer. 915
dekar av arealreservenpå 2.254
dekar for arealkrevendenæ-
ringsliv er fremkommet på
dennemåten.Det hersker også
stor usikkerhet rundt den øvrige
reservens bebyggbarhetmed
hensyn til grunnforhold. Ikke
alle eksisterendenæringstomter
kanutnyttesmer enn i dag.Om
enkanog ønsker å bygge opp-
over eller utover er det ikke
sikkert et en får lov, fordi det er i
stridmed reguleringsbestem-
melsene. Kommunens saks-
fremlegg i saken argumenterer
for at vi har noknæringsareal til
2040.Næringsforeningens be-
regning sier 2025. Sett i lys av
etablering av en varig grønn
strek på sammemåte somrød
strek rundtmarka er dette uan-
sett for lite.
Rådmannenskonklusjon om

at Trondheimhar nokboligareal
frem til 2050baserer seg på
vedtatte og igangsatte boligpro-
sjekter, på fullt utnyttet poten-
sial på ubebygde boligområder i
kommuneplanens arealdel,men
også på at eksisterende bolig-
bebyggelse har et stort fortet-
tingspotensial.Menpotensial
betyr ikke det samme somat det
er realistisk. Det er ikke slik at
alle villaeiere ønsker å skille ut
tomt i sin hage, eller å rive eksis-
terende bygningsmasse for å
sette opp flere boenheter på
tomten. Boligfortetting skaper
også betydeligmotstand.
At administrasjonenbaserer

sin beregning av areal på en
teoretisk øvelse om«potensial»
overbeviser ikkeNæringsfore-
ningen omat vi på harmer enn
nok areal innenfor regulerte
områder, også på lang sikt. Å
vedta en grønn strek basert på et
usikkert faktagrunnlag det er
uenighet omkan i verste fall
bidra til dårlig byutvikling, eller
ingenutvikling i det hele tatt. I
det perspektivet er det klokt av
politikerne å brukemer tid før
manbestemmer seg.

BØRGEBEISVÅG
Næringspolitisk leder
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

For tidligåsettestrek
fordebatten

Hvis Sorgenfri og Tempe skal omformes må mange av de som holder til på disse områdene idag flytte,
ifølge Næringsforeningen i Trondheim. Foto: MORTEN ANTONSEN


