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KUNSTVERK: Banksjef Ragnar Torland var svært fornøyd med det fine kunstverket fjerde trinn hadde laget. Det ble overlevert av Even Øyan, Martin Oterholm Øie, Sigrid Slungård og Sandra 
Rosmo.

Høstblader til banksjefen

SAMARBEID: 40 elever på 4. trinn har laget det flotte kunstverket som tirsdag ble overlevert til banksjef Ragnar Torland. T.h Hans Petter Øien Kvam 
som leder Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Melhus.

Kunstverket som fjerde 
trinn på Høyeggen 
skole har laget, er så 
flott at det blir hengt 
opp på banksjefens 
kontor.

– Jeg vil heller henge opp 
kunstverket fra dere i stedet 
for trist kunst, sa banksjef  
Ragnar Torland da han mot-
tok et høstbilde fra fjerdeklas-
singene.

TV-aksjonen
Tirsdag fikk banksjef  Torland 
det fine kunstverket fjerde 
trinn hadde laget til TV-aksjo-
nen. Årets tema var regnsko-
gen, og kunstverket var tema-
messig midt i blinken. Elevene 
fortalte at de hadde plukket 
blader, tegnet av dem og så 
sydd stoffbiter på et stort ler-
ret. De fargerike bladene riktig 
lyste ut av bildet. Nederst i 
kanten av bildet er det brodert 
inn en tekst om at bildet er lag-
et til TV-aksjonen.

Viktig bidrag
Banksjef  Torland fortalte de 
40 elevene på fjerde trinn at da 
han hadde startet i jobben som 
banksjef  og hadde flyttet inn 
på kontoret, bestemte han seg 
for at han ville kaste ut det han 
kalte litt triste bilder.
Melhusbanken fikk tilslaget 

på kunstverket etter å ha kom-
met med et bud på 10.000 kro-
ner under ringepanelet Næ-
ringsforeningen i Trondheims-
regionen, avdeling Melhus 
hadde i forkant av innsam-
lingsdagen. Høyeggen skole 
var valgt ut til å gi bidrag, og 
andre trinn hadde en liten kon-

sert på Buen. Konserten var 
sponset av Anleggstjenester.
Da kunstverket skulle over-

rekkes, fortalte næringsforeni-
ngsleder Hans Petter Øien 
Kvam elevene hvor mye inn-
satsen til Høyeggen skole 
betød for TV-aksjonen.
– 45.000 kroner sørget 

Høyeggen skole for, og det ut-
gjør 120 kroner pr. elev. I Mel-
hus ble det samlet inn 556.000 
kroner som gir et snitt på 35 
kroner pr. innbygger. Totalt 
ble det samlet inn 183 millio-
ner kroner. Det er omtrent like 
mye som ble brukt på Hallo-
ween, sa Øien Kvam.

I fjor handlet TV-aksjonen 
om å skaffe penger til å gi folk 
renere vann, og da fikk Melhu-
sbanken også tilslag på kunst-
verk. Banksjef  Torland for-
talte elevene på Høyeggen 
skole at kunstverk fra i fjor 
også skal pryde kontoret hans.
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