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+ Les mer:
Hver lørdag finner du alle
økonominyhetene i seksjon 2

Svendsen (62) er nevneverdig
bekymret over den økonomiske
utviklingen.

Børs- ogbilkrasj
- Jeg har litt penger i fond, men
jeg tror det lønnsomt å ha is i
magennå, sier Erik.

- Jeg tror vi skal klare oss, sier
Helen, somkom til banken sam-
men med ektemannen for å
snakke ombilforsikring.
Noen hadde nemlig kjørt på

ekteparets bil, noe som utgjorde
en større - og mer konkret - be-
kymring enn krasj på verdens
børser.
Heller ikke Sahra Mahmoud

(30) og Fardousa Adawe (29) har
mistet nattesøvnen:
- Nei, nei, jeg er ikke bekym-

ret, sierMahmoud.
Forbrukerne kan imidlertid

bli direkte påvirket av børsfallet.
På grunn av den svake krone-
kursen, må norske bedrifter be-
tale mer for varene de importer-
er. Dermedmåde sammevarene
selges dyrere til kundene, ifølge
Aftenposten.

Svakkronepåvirker
Den svake krona gjør det nød-
vendigvis også dyrere å feriere i

utlandet. Krona har ikke vært så
svak målt mot euro siden finan-
skrisen i 2009. Heller ikke olje-
prisen har vært lavere siden
mars 2009.
Samtidig er det ifølge Finans

Norge registrert at arbeidsle-
digheten stiger i enkelte steder
av landet. Ifølge privatøkonom
Endre JoReite i Sparebank1SMN,
er det foreløpig ingen grunn til
bekymring for ytterligere bolig-
prisfall - så lenge sysselsettingen
holder seg oppe.
- Det er ingen direkte sam-

menhengmellom børsfall i Kina
og boligkrakk i Trøndelag. Den
koblingen kan eventuelt komme
dersom bedriftene begynner å
slite. Men så lenge renta er lav og
folk har jobb, er det ingen grunn
til å frykte dette, sa han til
Adresseavisenmandag.
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«

-Deter ingen
direkte
sammenheng
mellombørsfall i
Kinaogboligkrakk
iTrøndelag
Endre Jo Reite
Privatøkonom, Sparebank1SMN

Avventer: Helen (62) og
Erik Svendsen (64) har
sparepenger i fond, men
ser ingen grunn til
bekymring.
Foto: RICHARD SAGEN

Tar det hele med ro: Bankkunde Tove Gaupset (63) sier hun vil vente
med å gjøre store investeringer, for eksempel kjøp av ferieturer.

Stabile boligpriser: Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN
ser ingen direkte sammenheng mellom Kinas børsfall og boligprisene
her hjemme. Foto: GLEN MUSK ADRESSEAVISEN

En etter en etterlyste de øverste
kandidatene på ti av valg-
listene til kommunevalget
pågang fra næringslivet under
tirsdagens paneldebatt i regi av
Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen (NiT).
Næringslivsfolkene protesterte
ikke. Kanderes tilbake-
holdenhet skyldes at de ikke
tror det er såmye åhente hos
lokalpolitikerne?De store
rammebetingelsene for
næringslivet legges jo oftest
andre steder, på riksplanet.

Så viser det seg at detmeste
kommunendrivermed, også
er viktig for næringslivet: Nok
barnehager, gode skoler, godt
medboliger, et velfungerende
transportsystem, etmang-
foldig kulturliv, ja, til ogmed
en godt utbygd eldreomsorg er
alt sammen forutsetninger for
næringsutviklingen i byen.
Reguleringsmyndigheter som
forstår å legge arealer til rette,
og enkommunal saksbehan-
dling somgår raskt. For ikke å
nevne tilrettelegging av en
samletNTNU-campus i om-
rådet rundtGløshaugen. Aps
andre-kandidat på lista, Geir
Waage, kunne rose sitt eget
partimed at næringspolitikk
er en av femhovedsaker i valg-
kampen. - For verdienemå
skapes før de fordeles, sa han,
og hørtes ut somstatsminister
Erna Solberg.

Ingendebatt omnæring-
spolitikk i Trondheimuten at
temaMidtbyenkommer opp.
Næringsforeningenhadde på
forhånd spurt de 20 fremste
politikerne på alle listene i
regionen omderes holdning til
ulike spørsmål somer viktige
for foreningen.Der svarte
blant annet 82 prosent at
Trondheim trenger enny
Midtbyplan, en prosess
som såvidt er startet.

Alle var enige omat det nå er
tid for å diskutere næring-
sareal i Trondheim, etter at
manhar fått løst flere stor
boligutbyggingssaker.Høyres
ordførerkandidat YngveBrox
slo et slag for samarbeidmed
nabokommunene omnæring-
sarealer.Men alle var enige om
at det er behov for vekst iMid-
tbyen, og der avslørte flere enn
GeirWaage at de ikkehar høy-
deskrekk. Blant annet saGeir-
mundLykke (KrF) at det finnes
muligheter for høyere by-
gninger ennhva gjeldende
Midtbyplan tillater. - Alt i
Midtbyen er ikke bevarings-
verdig,mente han.

Hvorhøytde vil bygge, og om
også byens karakteristiske
bakgårder skal kunne bygges
ut, komdet ingenkonkrete
uttalelser om. I det hele tatt var
det en debatt der politikerne
gikkpå gummisåler og i stor
grad ga de svarenenæringsliv-
sfolk gjerne ønsker seg. Alle
snakker også omutvikling av
Nyhavna, uten at det skjer noe
synlig på det området. Det kom
velkjente, generelle ønsker om
boliger og arbeidsplasser, ofte
mednavnet tekno- foran.

Rødts JonPederDenstad på 2.
plass, var derimot krystallklar:
Han vil at industrien fortsatt
skal holde til påNyhavna,
områdetmå ikke bli bare
boliger og restauranter.
Denstadmente det er feil å
satse bare på veiutbygging.
I stedet vil han atmer av
transportenmågå sjøveien,
ikkeminst av hensyn til
miljøet. Hanholdt på sitt:
Industrihavna, industrihavna!
Denstad ble somkjerringamot
strømmen i det selskapet
hanbefant seg i.

Politikk ognæringsliv hører
sammen.Men tirsdagens
debatt fortalte noe omat
temaet ikke slår ut eldre-
omsorg og skole i engasjement.

Politikerne iTrondheimsavner
lobbyvirksomhet frabyens
næringsliv.Devil gjerneat folk fra
næringslivetbankerpådøra.

Politikere på
gummisåler

Kanderes
tilbakeholdenhet
skyldesatde ikke
trordeter såmyeå
hentehos
lokalpolitikerne?
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