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Her finner
du oss

Adresseavisen
er sertifisert som
Miljøfyrtårn

Kontakt
redaksjonen
Adresseavisen setter dagsorden i
Midt-Norge og tar samfunnsoppdraget sitt på
alvor. Vi trenger din hjelp til å varsle, avsløre,
debattere og dele opplevelser.

Ring oss på telefon:

07200
SMS: Kodeord TIPS
tips@adresseavisen.no

Hver måned belønner vi beste tips med inntil
10 000 kroner. Neste gang blir det kanskje deg?

Abonner på
Adresseavisen

Vi har flyttet inn i nye lokaler
i Adressahuset i Trondheim
sentrum. Du finner oss i
Ferjemannsveien 10, den
gamle verftstomta ved
Bakke bru.

Resepsjonen er åpen:
Mandag-fredag:
08.00-16.00
Kundesentret nås på
telefon 07200:
Mandag-fredag:
06.30-16.00
Lørdag: 07.00-13.00

Som abonnent får du tilgang til alt vi publiserer for nett,
mobil, brett og papir. Vi tilbyr også helgepakker,
studentabonnement og familieabonnement. Kontakt
vårt kundesenter på 07200, så hjelper vi deg i gang.

Adresseavisen er Midt-Norges viktigste annonsearena.
Med våre publikasjoner når vi lesere i hele regionen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat:
Mandag-fredag: 08.00-16.00. Tlf. 73 78 39 60
kundeservice@adresseavisen.no
Du kan også legge inn egne annonser digitalt på:
www.adressa.no/kundeservice

Alle gode krefter må
trå til hvis Trondheim
skal nå et hårete mål

M
ange tingmåklaffe hvis
Trondheim skal lykkesmed å
bli vertskap for en årlig
internasjonal topplederkon-
feranse om teknologi.

I går ble tekno-
logifestivalen

Technoport, somer blitt en viktig arena,
avsluttet.Med regionens største bank,
Sparebank1SMN, i førersetet pågår nå et
arbeid for å oppgradere Technoport
mange,mangehakk. Ambisjonen er at
Trondheim,med teknologi somutgangs-
punkt, skal bli en årligmøteplass for
statsledere og globalt ledende forskere ognærings-
livstopper. Prosjektet har navnet Technoport
Conference –World TechForum.

Det er et rimelig frisktmål, for å si det forsiktig.
Davos i Sveits er i dag stedet der noen av verdens
lederemøtes for å diskutere samfunnsutfordringer
medøkonomi som forstavelse. Ideen omå lage en
tilsvarendemøteplass i Trondheimom teknologi kan
avfeies somurealistisk stormannsgalskap. En
alternativ tilnærming, somvi sterkt anbefaler, er å
gjøre et helhjertet forsøk.Hvis initiativtagerne
lykkes, vil det være en fantastisk bragd.Hvis det ikke
går hele veien tilmål, er sjansen stor for at forsøket
alene vil gjøre Trondheimog regionen til et enda
bedre sted for studenter, verdensledende forskning,

nyskaping og internasjonalisering. En årlig inve-
stering i ti år på 20–25millioner kroner kanderfor
blimeget vel anvendte penger.

Fagråd forkommersialisering av teknologi i
Næringsforeningen i Trondheimsregionenhar gitt et

høringsinnspill til kommunens gründer-
plan. Fagrådet foreslår at av kraftfondets
om lag seksmilliarder kroner, skal tre pro-
sent øremerkes til nye Technoport. Det kan
gi18millioner kroner per år, noe somer
dobbelt såmye somdet kommunen i dag
bruker til næringsutvikling.Det står store
verdier på spill i denne saken.Hvis det for
eksempel opprettes10 000nye arbeids-

plasser i teknologibedrifter, vil det gi Trondheim
kommune tomilliarder kronermer i årlige skat-
teinntekter.

Vi skal ikkehevde at en årlig, kommunal inve-
stering på18millioner vil gi tomilliarder kroner i
avkastning.Mendet somer sikkert, er at Trondheim
kommunemåbidramedpenger hvis universitets-
og teknologibyenTrondheim skal kunne lykkes
enda bedre. Det er derfor ikkenok at byens
politikere bejubler initiativet fra Sparebank1SMN
omå løfte Technoport.

Detmåogsåhandles og detmå legges
penger på bordet hvis Trondheim skal bli
teknologiensDavos.

Landslagstrener JonKristian
Svaland går hele løypa for deg,
samtidig somdukan se løypa
filmetmeddrone og fra side-
linja.

Sevideo og få flere
fakta påadressa.no

»VM i skiskyting

Slik har du
aldri sett
løypene i Kollen

»Kulturblikk

«Folk flest er ikke så
gode som vi liker å
tro. Ikke nordmenn
heller.»
Side 40

Det kom ikke somnoenoverraskelse at 81prosent er positiv til at det nye, sammenslåtte fylket skal hete Trøndelag.Da overrasker
detmer at femprosent av de spurte er negative. De foretrekker kanskje navnetNordre Trondhjems amt?

Navnestrid
Lillelederen

GuroLundereng Skars bil ble
totalvrak.
Fosningdømt for amfetamin-
kjøring.
Tolv trønderske kulturminner
fikk støtte.

Disse og andremidt-norske
nyheter ble samlet under denne
vignetten imorgentimene i går.
I dag finner du flere.

Lesmer påadressa.no

»Midt-Norge

Lokale nyheter
på ett sted

Trondheim
kanbli
teknologiens
Davos

Adresseavisen mener


