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Kjøtt
Sylvi Listhaug i debatt omkjøtt. Første innlegg går til å si atMDG
ikke er blokkuavhengig, og at bilfritt sentrumer dumt.

LARSMARTINBERG

Twitret om

«Storkontroll på Sandmoen:
Mange tatt uten«henger-
lappen»
«I dag så vi spesielt etter de

somkommed tilhengere, og
her ble seks bilførere anmeldt
for å kjøremed tilhenger uten

åha førerkort i klasse BE.»
Manmå faktisk ikkeha

førerkort BE for å kjøremed
tilhenger da. Så hvorfor or-
dlegge seg på dennemåten?

FRODEHANSEN

Nettdebatt

Børge Beisvåg i Næringsfore-
ningen i Trondheimregionen
skriver i Adressa den 30.ok-
tober at jeg tar fullstendig feil
når jeg beskriverNæringsfore-
ningen (NiT) somengod lob-
byist på bilens vegne.
JegmenerNiT gjør enkjem-

pejobb somen sterk interesse-
organisasjon påmange om-
råder. De er flinkemedpå-
virkning pånæringsareal,
strategisk næringsplan og de
har blitt veldig tilhenger av
Miljøpakken.
Mennår det gjelder bilbruk i

Midtbyen så ser jeg ingenny-
tenkning. Et bilfritt Torv satt
langt inne, gjennomgående
kollektivfeltmed en raskere
buss satt langt inne og fortsatt
ønskerNiT flere parkerings-
plasser iMidtbyen slik at bilen
opptarmer areal og lager lange
køer. Det varNiT somønsket
fem timers parkering iMidt-
byen.Det harmedført at
mange arbeidsreiser foregår
medbil. I alle andre byer i
Norge er det 2 og 3 timers
makstidsparkering somermye
mer tilpasset de handelsreis-
ende. NiT ønsker å åpneGamle
Bybro for biltrafikk selv om
Bakklandet er denplassen
hvor flest sykler og går. Det har
blitt et fantastisk folkeliv på
Bakklandet. Dette folkelivet vil
Venstre også ha iMidtbyen.
Olav Tryggvasons gate er

bestemt sommiljøgatemed
effektiv kollektivtrafikkløs-
ning oguten biler. Her skal

fortauene bli brede, sykkel-
veien skal bli trygg og de buss-
reisende skal få innbydende av
og påstigningsmuligheter.
Venstre hilser også de

grønne trærne somer påtenkt,
hjertelig velkommen. Jeg gled-
ermeg til å handle langs denne
gata. Pengene til ombygging er
bevilget.Men ingentinghar
skjedd.Hvorfor? Sterke krefter
i bydebatten (somNiT) har
villet bygge enparkerings-
garasje under hele gatas
lengde.Det er og blir et luft-
slott. Til dels på grunn av an-
tikvariske årsaker og byggepe-
riode,menviktigst av alt kost-
nadmedmilliardinvestering.
NiT har villet brukeMiljøpak-
ken til å bygge flere par-
keringsplasser iMidtbyen.
Ja, da har vi fåttmange stat-

lige belønningsmidler for
miljøvennlige løsninger til
Trondheim.Nei, kjære næ-
ringsforening, tenknytt slik
mange europeiske byer som
kan sammenlignesmed
Trondheim, har gjort. Jeg vet at
dere også ønsker større akti-
vitet iMidtbyen.Handelen er
en av aktivitetene sommå få
blomstre. Legg til rette former
folk, ikke flere biler. De tar rett
og slett formyeplass og for-
trenger folk fraMidtbyen. I
business er det volumsom
teller. Trenger vi flere svar?

JONGUNNES
Venstre

Ifølge Jon Gunnes (V) satt det langt inne for Næringsforeningen i
Trondheimsregionen å akseptere et bilfritt Torv.
Foto: IVAR MØLSKNES

Bilfrimidtby–
debattenergod!

Når skaNorthug son straffa
si?: Nabonminmått sitt tre
måna i bure for stjæling av
25000, prompte!Menhain va
itj go på ski nei.

NABO

Sagt på sms

Leksefri skole
Folk tenker at det ikke er noe
ordentlig skolehverdaguten
lekser,men er det sant?
Undersøkelser viser at lekser

ikkehar noe spesielt stor effekt,
og det står verken i læreplanen
eller andre steder at dette er
påbudt. Det er kun enbelast-
ning somskaper flere konsek-
venser for elever, hvor det også
stjeler av fritiden somskal
brukes til andre ting enn skole.
Så da er spørsmålet; lærer elever
mer når deharmange innlever-
inger, leksehøringer og present-
asjoner i klassen?
Elever sitter flere timer på

skolenmedkonstant under-
visning, hvor det ermye fagstoff
som skal huskes og læres. Dette
tar selvfølgelig ikke slutt når
man setter kursenhjemover, for
da er det bare å fortsettemed
lekser somskal være ferdige til
neste dag. Skolehverdagen tar da
over alt somharmed fritid å
gjøre og kan skape et negativt
synpå både skole og læring.
Motivasjon somspiller en viktig
rolle blir trykket ned og ender
oppmed atmannesten gruer
seg til skolen.Det blir derfor
enda vanskeligere å komme
opplagt, uthvilt og klar for enny
dag på skolenmed endamer
læring - ogmer lekser. Dette blir
fort en ond sirkel somer vanske-

lig å komme segut av dersom
det ikke finnes andre løsninger.
Etter en så lang skoledag er

det behov for hvile og andre
aktiviteter,menofte hender det
seg at elevermå sittemed lekser
i flere timer, gjerne til langt ut på
kvelden.Det er et bruddpå
menneskerettighetene, som sier
at alle og enhver har rett til fri-
tid. Etter en lang dagmedmye
somskal pugges oghuskes, så er
det greit å koble litt av - det å
kunne slappe av slik at det som
er blitt lært fårmulighet til å
saktemen sikkert synke inn før
man skal lære noenytt. Det å
sitte så lengemed lekser like
etter skoleslutt ødelegger skillet
mellom skole og fritid, noe som
er et stort problem somburde
bli gjort noemed.
Det å ha lekser kan i tillegg

skape et skillemellomelever på
skolen. Kunnskapen til foreldre
har stor betydningnår det gjel-
der leksehjelp, hvor de som ikke
får hjelp ofte gjør det dårligere
ennde som får. Dette kan fort
utvikle seg til både det ene og
det andre sommobbing ogute-
stengning – eller det å føle seg
mindre verdt og dårligere ennde
andre.Dette er et problem som
kan forårsake at elevermister
motivasjon, gruer seg til skolen
eller at skolehverdagen generelt

blir ødelagt og blir til noe nega-
tivt.
Så hvorfor er det slik at det

ikke finnes leksefri skole?
Ulempene veddet overveier
fordelene, og det skaper en
negativ sirkel somer vanskelig å
komme segut av.Motivasjonen
blir nærmest trampet ned, friti-
denblir stjålet av unødvendige
lekser ogmenneskerettighetene
omrett til fritid blir gjemt og
glemt.Dersomdet blir leksefri
skole blir det en lettere skoleh-
verdag formange elever, hvor
prestasjonene blir forbedret og
mer blir lært. Elever får brukt
fritiden sin til å slappe av og
gjøre andre aktiviteter, noe som
fører til at de kommer seg til
skolenhver dag, opplagt og
uthvilt – og ikkeminst, klar for
ennydagmedmasse læring.

THEAOLINE

Snakk ut

Trondheimvokser.Vimerker
det i vårt nærmeste nabolag ved
at det sprenges og bygges hele
tiden. Fleremål skog - hjem for
småfugler, ekorn og rådyr - er
hogdned for å erstattes av hus -
hjem formennesker, hunder,
katter og biler.
Politikere av alle farger jubler,

fordi de kankonkurrere omå
bygge flest boliger, veier, skoler,
barnehager og kjøpesentre. En

kan juble eller gråte,men fak-
tumer at nårmenneskene blir
flere, blir detmindre plass igjen
til andre av Jordens skapninger.
I globalmålestokkblir vi
200000 fleremennesker hver
dag. Siden1950 er folketallet
tredoblet, og tredoblingen er
unektelig en av årsakene til
klimakrise, avskoging og andre
problemer verden strirmed.Det
grenser til uredelighet nårNRK

aksjonerer for å bevare regnsko-
gen, ogAdresseavisen skriver
side opp og side ned omverdens
viktigste sak, uten at noennevn-
ermed ett ord verdens viktigste
årsak. Kanskje folk blir klima-
skeptikere fordi de gjennom-
skuermangelen på realitets-
orientering.

JANMYRHEIM

Sakerogårsaker

Siden 1950 er verdens folketall tredoblet. Foto: MICROSTOCK


