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Suksess for Bondens marked

FOLKSOMT: Mange tok turen innom markedet.

LOKAL UTSTILLER: Kvål bygdekvinnelag var en av utstillerne, og bak dis-
ken sitter/står Edel Olderøien, Ingeborg Nideng, Mildrid Hangerås og Jo-
runn Kvernberg.

Bondens marked er så 
fornøyde at de kommer 
tilbake til Melhus.

SYNSPUNKTER: Redaktør Lars Østraat (t.v.) ledet paneldebatten, og hver ordførerkandidat fikk komme med ut-
spill. F.v. Jorid Jagtøyen (Sp), Sigmund Gråbak (Melhuslista), Stine Estenstad (H), Jan Frode Hatlen (V), Eirik Eng-
an (MDG) Jan Arne Bremnes (KrF), Andreas Noteng (SV) og Gunnar Krogstad (Ap). Fremskrittspartiet og Partiet 
De Kristne var ikke til stede.

Melhus-politikerne
ble utspurt
8 av 10 ordførerkandi-
dater stilte opp under 
paneldebatten i Melhus 
sentrum.

Det er første gang ble Bondens 
marked i Sør-Trøndelag ar-
rangert utenfor Trondheim, og 
markedsleder Øygunn Skaret 
forteller om en fantastisk god 
omsetning.

– Folk sa det var rene 
17.mai-stemninga i Melhus. 
Omsetninga var over all for-
ventning, sier Skaret som også 
er andelseier i Bondens mar-
ked gjennom Lefsebua.

Nytt marked
På forhånd hadde Skaret sagt 
at dersom velkomsten ble bra, 
ville det bli nye runder med 
Bondens marked i Melhus. Et-
tersom utstillerne var svært 
fornøyde, blir det nytt Bon-
dens marked til våren og ett til 
neste høst.

15 utstillere var med på 
markedet i Melhus sentrum, 
og Skaret sier at det var moro 
å høre tilbakemeldingene fra 
utstillerne og kundene. Ved 
bodene kom folk som var vant 
til å handle i Trondheim, og 
det var både trondheimere og 
melhusbygger. I Trondheim 
pleier i snitt 26 å ha bod.

Få lokale
Selv om Melhus er en stor 
landbrukskommune, var det 
svært få utstillere fra Melhus. 
Lysklæt gård fra Melhus had-
de bod, og i tillegg var eggpro-
dusenter og bygdekvinnene re-
presentert. Skaret håper at 
enda flere lokalprodusenter 
kommer til markedene neste 
år.

– Produsentene kan bruke 
Bondens marked som et utstil-
lingsvindu, forklarer Skaret.

- Godt samarbeid
Skaret forteller at Hans Petter 
Øien Kvam som leder melhu-
savdelinga i Næringsforeninga 

i Trondheimsregionen, i to år 
har spurt om Bondens marked 
kunne ta turen til Melhus.

– Vi er meget godt fornøyd 
med samarbeidet med Øien 
Kvam, og han fikk andre ting 
til å skje i Melhus sentrum 
samtidig. Det var samarbeid 
med Schei Jakobsen, og vi 
synes det er flott at serverings-
stedet brukte kortreist mat i 
rettene, sier Skaret.

Dryppet på andre
Ikke bare opplevde deltakerne 
i Bondens marked i Melhus 
god omsetning, det dryppet 
også på næringslivet rundt, 
forteller Øien Kvam.

– Det var artig at det var så 
mange var i Melhus sentrum 
på lørdag. Schei Jakobsen mel-
der om rekordomsetning på 
høyde med åpningsdagen, 
Rema har hatt meget god om-
setning og butikkene på Me-
lhustorget er svært fornøyde 
med dagen. Alt i alt er strå-
lende dag for Melhus sentrum, 
artig å se at folk gjerne vil 
bruke sentrum når det skjer 
aktiviteter, opplyser Øien 
Kvam.
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Paneldebatten ble holdt uten-
dørs lørdag ettermiddag, og 
politikerne ble utspurt av re-
daktør Lars Østraat fra 
Trønderbladet.

Debatten måtte for øvrig ut-
settes noen minutter i påvente 
av at regnbygen skulle ta slutt. 
Kandidatene fikk blant annet 
komme med en kort presenta-
sjon av hjertesaker.

Mange var tilskuere til de-
batten, og både før og etterpå 
kunne folk få nærmere infor-
masjon om de ulike politiske 
grupperingene ettersom valg-
bodene stod tett.


