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Andelen reisende til Midtbyen med bil er nå redusert til ca. 20 prosent. Hvilket annet handelsområde
kan vise til så lav bilandel, spør innleggsforfatterne. Foto: VEGARD EGGEN

Politisk engasjementfor
Midtbyen
Adresseavisen har i sommer formidlet
et stort engasjement rundt hvordan
Midtbyen kan og bør utvikle seg.Spe-
sielt har en del politikere kommet på
banenmed konstruktive utspill.
Det er bra! Engasjement trengs
for å gjøre vår fantastiskeMidtby
enda bedre.

Det er positivt at stadig flere
partier nå sier at de vil se på om
det kan gjøres tilpasninger av
dagens gatebruksplan, somkan
gi et enklere ogmer effektivt
kjøremønster iMidtbyen.Kø og
lange omkjøringer for å nå frem
dit en skal er ingen tjentmed.
Det ser også ut til at det er pol-
itisk vilje til å få på plass et nytt
parkeringsanlegg under Torvet
som vil erstatte tidligere bort-
falte parkeringsplasser.Dette har vi i
Næringsforeningen i Trondheimsregio-
nen (NiT) kjempet for lenge.

Samtidig blir vi i NiT litt urolige når vi
ser at noen av våre politikere tror,mener
og synesmye,basert på en virkelighets-
beskrivelsemange næringsdrivende i
Midtbyen ikke kjenner seg igjen i. Ande-
len reisende tilMidtbyenmed bil er nå
redusert til ca. 20 prosent.Hvilket annet
handelsområde kan vise til så lav bilan-
del?Undersøkelser viser at det er en klar
sammenhengmellom transportmidler
til og fra handelssted og hvormyeman
handler for.

De som bruker bilen til og fraMidtbyen
handler for betydeligmer enn de som
reiser kollektivt, sykler eller går.Mid-
tbyens posisjon somhandelssentrum

påvirkes av flere forhold,blant
annet andelmennesker sombor
og jobber i sentrum,butikkmiks,
opplevelsen av et trivelig bymiljø,
og handelsetableringer i byens
utkant. Samtidig gir handelsstan-
den iMidtbyen klare tilbakemeld-
inger på at tilgjengelighet er svært
viktig.

Midtbyen er helt avhengig av at
det tilrettelegges for besøkende
enten de går, sykler, reiser kollek-
tivt eller bruker bil.NiT er opptatt
av å finne den riktige balansen
mellom alle de ulike reisende.
Parkeringsmuligheter for be-

søkende og handlende iMidtbyen,også
på gateplan, er viktig for handelsstanden,
og dermed viktig forMidtbyen.

Trondheim vokser. Det er vi i Nærings-
foreningen glade for. SkalMidtbyen
opprettholde og videreutvikle sin posis-
jon som et attraktivt og levende sentrum,
med flere arbeidsplasser,mange og gode
kulturopplevelser og en blomstrende
handel,må vi tørre å diskutere andre
virkemidler enn kun begrensing av bil-
trafikken.Midtbyenmå også gismu-
lighet for å utvikle seg, i taktmed resten
av byens utvikling.Det er hele byen tjent
med.

Innlegg

ROBERT
KLEIN
Daglig leder Kleins
Leder av
Fagråd Handel, NiT

Lærerne lønnesaltfordårlig
Kommentar tilOla Bølvikens
innlegg i Adresseavisen tirsdag
26 aug.Ferdigmed ungdoms-
skolen,går studentene 3 år
studiespesialisering og deretter
4 til 5 år lærerhøyskole.Etter til
sammen 7 - 8 år på skolebenken
og høy studiegjeld,går altså
lærerne til en lønn på knapt

350 000 kroner per år.
Lønnsnivået er skammelig, og

som ikke det er nok hetses læ-
rerne på enmåte som ingen
annen yrkesgruppe iNorge
opplever.Ola Bølviken skriver at
han har liten tro på at lærerne
bruker 2,5 time per dag til for-
beredelser og retting;De læ-

rerne jeg kjenner bruker ad-
skilligemer tid enn det og i
tillegg brukes helgene.
Hvis vi ønsker en god skole, så

gjør læreryrket til et statusyrke
med god lønn somvirkelig
verdsetter den viktige oppgaven
lærerne har.Finland rangerer
høyt på de såkalte Pisa testene,

«Babygenser fra Zara vekker sterke reaksjoner»
Jeg ble sjokkert og fikk selvsagt den åpenbare assosiasjonen til en
fangedrakt fra konsentrasjonsleirene. Jeg ble personlig støtt, og jeg
har ikke engang noe personlig forhold til …
Frode Hansen

«Sang RBK-låt - ble banket til blods»
Så alvorlig vold bør giminst 3 års fengsel og100 000 - 200 000 i
erstatning til offeret! En SKAM(!) at voldelige folk slipper så billig
unna!De gjør det bare igjen og igjen.
Harabaill

Nettdebatt

For å vinne fotballkamper er det
å scoremål høyst nødvendig.
Man vinner ikke på «store sjan-
ser» eller på at «man burde ha
scoret».Er det ikke på tide at de
unge spillerne som før sesongen
ble hentet til klubben nå får

sjansen til å vise seg frem ?
KanskjeØrns trener da ser at de
«store sjansene» brått omsettes
imål og at demålscorerne han
etterlyser faktisk er der.

ØRN-SUPPORTER

Nå må de unge spillerne få slippe til på Trondheims-Ørn, mener inn-
leggsforfatteren. Foto: OLE MARTIN WOLD

Trondheims Ørnsmåltørke

En sutrete 247-åring
Trøndernes stolthetRBK sliter
for tiden,og Adresseavisen
sutrer litt på grunn av dettemed
overskriften «Storhetstida som
forsvant» på hele førstesiden
27.august.Født i 1767,og fortsatt
i sutrealderen?På tide å bli
voksen...
Tre andre trønderske lag som

gjorde seg bemerket i ulike
idretter i sammeperiode nevnes
også.Men det helsides bildet av
to RBK-spillere på første side gir
en god pekepinn omhva som er

hovedårsaken til artikkelen.
Avisens favoritt er ikke lenger

landets suverent beste fotballag.
Sluttspill i Europa virker som en
fjern drøm.Dette er noe som ser
ut til å være vanskelig for avisen
å fordøye.RBKhar bidratt til
mye godt stoff for avisen,men
dagens realitet er vanskelig å
skjule.Det er andre tider nå,
også for Adresseavisen.Men det
ermager trøst å skue tilbake til
tidligere bragder.
AEH

Religion: Jeg hørerandakteniradioom morgenen. «Jesus vil komme tilbake
ogaltskal bliså bra.Gud iHimmelenpasserpåoss ogvi vilkanskje møte
igjenvåre nærmeste».Etterpå er detnyheter, medkriger ogelendighet.
Gaza,Syria, Irak. Bomberslippes, folk skytes,barn liderog millionermen-
neskererpåflukt. Jeg synesdette erforferdelig, fordi det er deforskjellige
religionersom ligger til grunnfor dissekrigene. Hva skal jegtropå?
Tvilende

Sagt på sms

Foto: Kjell A. Olsen

BØRGE
BEISVÅG
Næringspolitisk
leder
Næringsforeningen
i Trondheims-
regionen

De som
bruker
bilen til og
fra Mid-
tbyen han-
dler for
betydelig
mer enn de
som reiser
kollektivt,
sykler eller
går.

og en norsk journalist spurte
engang en finsk politiker om
hvordan dette kunne ha seg?
Svaret var enkelt;Det vet jeg

ikke, vi har overlatt skolen til
lærerne og blander oss ikke opp
i det annet enn å bevilge tilstrek-
keligemidler.Lærerne harmin
fulle støtte ogKS kan lett stoppe

denne streiken ved å la lærerne
beholde sine arbeidstidsordn-
inger.Hva omkommunene
måtte ha betalt 50 prosent over-
tidstillegg for arbeide utover
kveldene slik vi har det i an-
leggsbransjen?
SVEIN TERJE OLSEN
Sprengningsleder

Kritisk rundtOL-søknaden
Debatten omOL-søknaden er
nå i en kritisk fase.En av fire
nordmenn sier nei.Kulturmi-
nisterWidveymåtte krype til
korset og fjerne alle antydn-
inger omnorske forbeholdmot
IOCs charter.Rita skuffermeg
somhar beundret henne i
mange år og sier «ja ....» i et
usmakelig forsøk på å akseptere

et OL til 30 - 50milliarder for å
få et VM somantakelig vil koste
rundt1milliard (vi kan arrange-
re VMhvert år i 30 år for det et
OL koster).Kanskje Adressa-
journalistene kan ta seg tid til
litt kritisk journalistikk om
OL-problematikken?

OLA MOE


