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Ønsker boliger for familier

VEDTATT: Gimsøya er ferdig regulert for hundrevis av boliger,

Næringsforeninga men-
er det er på høy tid at 
politikerne legger til 
rette for boligbygging 
myntet på unge og 
barnefamilier.

– Det legges ut mange leilighet-
er, og jeg tror ikke det alene er 
svaret på nedgangen i folketal-
let, sier Hans Petter Øien 
Kvam, daglig leder i Nærings-
foreninga i Trondheimsregi-
onen, avdeling Melhus.

Vekstkommunen
For første gang på svært lenge, 
om i det hele tatt, går folketal-
let ned i Melhus.

– Jeg har jobbet mye med å 
forfekte at Melhus er en vekst-
kommune, og det er skuffende 
når det blir færre innbyggere i 
Melhus. Nedgangen får store 
økonomiske konsekvenser. Jeg 
vil fortsatt påstå at vi er en 
vekstkommune, og vi må få 
snudd trenden med nedgang, 
sier Øien Kvam.

Gimsøya
Løsninga mener Øien Kvam 
må være at politikerne får fort-
gang på boligfeltene på Gi-
msøya og Brekkåsen. Gi-
msøya har ligget klar i mange 
år, men utbyggere har kviet 
seg på grunn av kostbare krav 
som heving av området med en 
meter for å unngå flom fra 
Gaula, omlegging av to fylkes-
veier samt bygging av fortau.

– Det tas unna 40-60 leilig-
heter i året. For å få inn små-
barnsfamilier, er vi helt av-
hengige av å få eneboligtomter 
i nedre Melhus, forklarer Øien 

Kvam.
Som leder for næringsfore-

ninga er han også opptatt av 
lokalt næringsliv, og han men-
er det er av stor betydning å få 
fortgang på boligbygginga. 
Entreprenører i Gauldalen har 
kapasitet til å bygge, opplyser 

Øien Kvam.

Er attraktiv
– Jeg ber innstendig om at 
politikerne ser på 
områdeplanlegging for Brekk-
åsen ved for eksempel å ta om-
rådet inn i sentrumsplanen. 

Flaskehalsen på Gimsøya er 
infrastrukturen, og jeg utford-
rer kommunen å se på dette. 
På både Hølonda og Hovin er 
det fantastiske prosjekter, og 
jeg håper at det også blir bolig-
bygging på Lundamo. Ned-
gangen i folketallet er ikke et 

vitne på at det ikke er attrak-
tivt å bo i Melhus. Det må til-
rettelegges med den type boli-
ger som folk vil ha, mener 
Øien Kvam.
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Vil legge sluk i svingen
Den store vanndam-
men i Eggen-svingen i 
Melhus sentrum kan 
være en saga blott.

Under kommunestyremøtet 
tirsdag kveld spurte Jens Otto 
Havdal (Ap) om hva som kan 
gjøres for å unngå at det 
dannes en stor vanndam i vei-
banen i Eggensvingen. Årsa-
ken til vanndammen er at det 

er lagt et sluk for lite under 
anleggsarbeidet i svingen. 
Statens vegvesen har avslått å 
betale for sluket.

Konsekvensen er at fot-
gjengere dusjes med sølevann, 
og at bilister kjører i venstre 
kjørefelt for å unngå å kjøre 
ut i dammen.

– Bruk sunt bondevett. Om 
dere ikke klarer det, skal vi 
klare det etter valget, sa Hav-
dal i møtet.

Varaordfører Sigmund 

Gråbak besvarte spørsmålet, 
og sa at Melhus kommune vil 
ta på seg å bekoste sluket selv 
om det er en fylkesvei, så-
fremt kommunen får tilla-
telse. Imidlertid vil dette gå 
utover kommunale veier et-
tersom utgiftene med sluket 
må tas fra det kommunale 
budsjettet, opplyste Gråbak.
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