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Vil se Melhus sentrum
Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen 
har søkt Melhus
kommune om støtte til 
å lage en visualisering 
av framtidas Melhus
sentrum.

Melhus sentrum preges av 
hektisk byggeaktivitet, og mer 
kan det bli i framtida ettersom 
det foreligger mange bygge-
prosjekter. Næringsforeninga 

mener det kan være på sin 
plass å få visualisert alle plan-
er og vedtak som er gjort for 
Melhus sentrum.
Dette mener Hans Petter 

Øien Kvam, leder for melhu-
savdelinga, vil gjøre det lettere 
for politikere, innbyggere og 
næringsaktører å forestille seg 
hvordan Melhus sentrum vil 
bli seende ut i framtida.
Etasjehøyder er ventet å bli 

et hett tema når arbeidet med 
sentrumsplanen kommer i 
gang for fullt. I dag er det til-
latt å bygge i fem etasjer, men 

i framtida kan det bli langt 
høyere bygg av hensyn til dyr-
kamarka rundt Melhus sent-
rum.
Næringsforeninga har søkt 

om 75.000 kroner fra nærings-
fondet til 3D-formidling, og 
dersom pengene kommer, har 
næringsforeninga planlagt å 
kunne ha visning i løpet av 
starten av neste år.
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Almås tror
Melhus består

FOREDRAG: Avdelinga regional utvikling i fylkeskommunen la den årlige samlinga til Jårheim på Hølonda, og professor Reidar Almås tok for seg kommunereformen.

Bygdeprofessor og 
hølonding Reidar Almås 
tror Melhus vil bestå 
som egen kommune og 
få kommunedelsutvalg.

– Jeg ser for meg at Melhus 
ikke vil gå sammen med noen. 
Det kan være at Skaun deler 
seg selv der Viggja trekkes mot 
Orkanger, og andre deler mot 
Melhus. Klæbu vil mest sann-
synlig slå seg sammen med 

Trondheim, sier Almås.

Om fylkeskommunen
Under ei samling for avdelinga 
regional utvikling i fylkeskom-
munen, kom bygdeprofesso-
ren med sine tanker om kom-
munereformen. Samlinga var 
på konferansestedet Jårheim 
som Almås nylig åpnet.
Hølondingen som i mange 

år har arbeidet ved Norsk 
senter for bygdeforskning og 
er fortsatt aktiv i en deltidsstil-
ling der, mener at fylkeskom-

munen vil bestå og at det vil bli 
en moderat utgave av kommu-
nesammenslåing.
– Alle kommunene i Sør-

Trøndelag kan ikke gå inn i 
Trondheim, og jeg tror det sit-
ter langt inne i Melhus å bli en 
del av Trondheim. Det vil bli 
bynære kommuner, fjellregion 
og øykommuner. Fylkeskom-
munene vil være nødvendig av 
hensyn til blant annet de vide-
regående skolene, og de vil ha 
en kompetanse som kommun-
ene har. Ikke minst med tanke 

på de store klimautfordring-
ene, er det viktig med fylkes-
kommuner. Min oppfordring 
til fylkeskommunene er å være 
mer proaktive, sier Almås.
Kommunereformen tror Al-

mås vil ende med at det er i 
overkant av 300 kommuner 
igjen i Norge. Almås tror det 
blir en stor kommune i Ork-
dalsregionen, en stor kommu-
ne rundt Røros der Os er med, 
mens han er veldig usikker når 
det gjelder Gauldalen.

Kommunedelsutvalg
Etter at kommunereformen er 
unnagjort, tror Almås at det 
vil bli kommunedelsutvalg og 
deriblant et eget utvalg for Hø-
londa.
– Kommunestyret vil repre-

sentere et stort område, mens 
kommunedelsutvalgene kan 
for eksempel ta seg av stedsut-
vikling, mener Almås.
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