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(Ikke levert rapport)

Den journalistiske bunnplanke
Årsoppgjør handler mye om tall: inntekter, utgifter
og bunnlinje. Er vi like nøye med å sjekke bunnplanken? Går vår journalistiske innsats med overskudd?
Redaktørforum i Polaris Media legger med dette
frem den første redaksjonelle årsrapport. Samtlige redaksjoner har bidratt. På denne måten kan
vi sette sammen et helhetlig bilde av vår samlede
redaksjonelle virksomhet. Vi kan lettere se hva som
er likt og ulikt. Det er viktig å lære av hverandre,
men også uredd å evaluere våre svakheter.
Det er en styrke at vi som arbeider med journal-

istikk er mest opptatt av neste publisering, om å
være først og best i det daglige. Samtidig vet vi at vi
har et samfunnsoppdrag som strekker seg ut over
hverdagen. Vi skal svare opp våre lokalsamfunns
informasjonsbehov, vi skal stille kritiske spørsmål
når det er nødvendig, vi skal være en møteplass for
meninger og vi skal utvikle vårt fag og vår etikk. Den
redaksjonelle årsrapporten er ikke bare et skrytealbum, men avdekker også det vi må forbedre.
I vedtektene for Polaris Media er det redaksjonelle oppdraget vektlagt og vernet. Et eget råd
eller en stiftelse skal etableres, blant annet for å

utfordre redaksjonene på vegne av våre lesere og
brukere. Redaktørene i Polaris Media har derfor et
eget forum for å arbeide med denne utfordringen.
Rapporten er en del av dette redaktørarbeidet.
Samtidig tror vi det er viktig og riktig at det redaksjonelle er synlig i et mediekonsern. Det strukturelle, det økonomiske og det organisatoriske får
nødvendig og stor oppmerksomhet. Vi håper at
en samlet redaksjonell årsrapport kan bidra til å
minne oss om den viktige oppgaven vi har i våre
lokalsamfunn og at vi aldri tar lett på den.
Arbeidsutvalget
Redaktørforum Polaris Media

Hanna Relling Berg
Sunnmørsposten

Krister Olsen
Trønderbladet

Ole Bjørner Loe Welde
Romsdals Budstikke

Yngve Nilssen
HTG

Stein Arne Sæther
Adresseavisen

Arne Blix
Adresseavisen
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Selvangivelse fra Polaris Media-redaktørene
Redaktørene i Polaris Media har levert inn sine
selvangivelser. Selv om de aller fleste forteller
om knappe rammer, er de journalistiske ambisjonene ikke redusert.
For første gang i norsk presse har alle redaktørene i et konsern gått sammen om å gi ut en
felles årsrapport som handler om journalistiske
prioriteringer, avishusenes samfunnsrolle, journalistfaglige spørsmål og etiske utfordringer.
De redaksjonelle årsrapportene fra 23 Polarisredaktører viser at utviklingsarbeid, nyskapning og
dialog med leserne er høyt prioritert, selv i en periode med opplagsnedgang og økonomisk innstramming. Så har da også redaktørene vært opptatt av
at kjernevirksomheten, det redaksjonelle arbeidet,
i størst mulig grad skal være skjermet.
Samtidig påpeker flere redaktører, særlig i de minste redaksjonene, at bemanningen nå er så stram
at det blir vanskelig å ta ut hele potensialet. Dersom én medarbeider er borte, har man mer enn
nok med å holde hjulene i gang.
Men rapportene viser også at en del av de små
redaksjonene klarer å prioritere dagsordensettende og undersøkende journalistikk. For eksempel gjorde Fjordenes Tidende i Måløy en stor jobb
med granske kjempeunderskuddet for «The Tall
Ships Races» sist sommer, og Journalistprisen for
Møre og Romsdal 2009 gikk til Simen Omenås i
Sunnmøringen, konsernets minste avis.
Litt av hensikten med å gi ut en samlet redaksjonell årsrapport for hele Polaris Media er også at
redaksjonene kan sammenligne seg med andre
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avishus og bli inspirert av de som ligger litt lenger
fremme i løypa.
Statistikkdelen i årsrapportene forteller at Polaris-bedriftene til sammen har i underkant av 450
redaksjonelle medarbeidere som lager stoff for
godt over 700 000 lesere. Her får vi også tallfestet
avisenes og nettstedenes betydning som meningsarena: 6 500 leder- og kommentarartikler og ikke
mindre enn 320 000 innlegg på nett og papir fra
leserne. Det viser at vi er et debatterende folk, men
ikke minst dokumenterer tallene lokalavisenes betydning for lokaldemokratiet.
En stor del av redaksjonene har i 2009 gjennomført omfattende omlegginger, laget ny design eller
innført nye produksjonsverktøy. Dette gjelder for
eksempel alle de tre største avisene, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og Adresseavisen.
Bladet Tromsø har foretatt en vellykket snuoperasjon og skiftet navn til iTromsø.
En rekke eksempler på produktutvikling blir trukket fram. Kortreist, skapt i Romsdals Budstikke, er
et prioritert prosjekt i regi av konsernet og skal i
løpet av 2010 skal framstå som et felles nettsted.
Rundt om i avishusene kan det like gjerne handle
om å invitere leserne til fotokonkurranser, mange
melder om voldsom respons på nettet, egne arenaer for unge lesere, etablering av kultur- og underholdningsguider, nye helgesider – eller som for
Møre-Nytts vedkommende, rett og slett å komme
med egen nettutgave!
I den andre enden av skalaen har Adresseavisen, i
samarbeid med Media Norges regionaviser, brukt
året til å inngå samarbeid med danske Politiken

om å få del i deres utenriksjournalistikk fra fem
verdensdeler.
Hitra-Frøya ble kåret til «Årets lokalavis 2009»
i Trøndelag, blant annet for godt arbeid med
produktutvikling. Selv med bare fem årsverk har
de satt ambisiøse mål både for nett- og papirutgaven, de arbeider systematisk med dyptpløyende
nyhetsreportasjer, de har utviklet nye familiesider
og ikke minst har de satset på å bidra til integrering av de mange utenlandske arbeiderne som
kommer til regionen. Hvor mange aviser i Norge
trykker jevnlig en spalte med lokalnyheter på fire
språk?
Redaktørene lister opp en lang rekke saker
de mener har hatt betydning i lokalsamfunnet.
Temaene varierer fra avsløring av økonomisk
uryddighet, overvåking av hjørnesteinsbedriftens problemer og oppfølging av sykehusstrid – til
søkelys på «rånerkulturen», oppdrettsnæringen,
asylmottak eller vindkraftplaner.
Svært mange av disse sakene utløser stor debatt,
og redaksjonene er seg bevisst sin rolle som aktør
og arena. «Vi ønsker å være en premissleverandør
for viktig samfunnsdebatt i Finnmark, både lokalt
og regionalt», skriver Altapostens redaktør Rolf
Edm. Lund som leder fylkets største nettavis.
Overvåking av bedrifter og ikke minst den lokale
forvaltningen er viktige oppgaver. Flere redaksjoner har gjennomgått kurs i den nye offentlighetsloven. Vikebladet i Ulsteinvik har vært på offensiven overfor «sine» kommuner for å få tilgang til
dokumenter og for å åpne lukkede møter. Her har
de vunnet fram.
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Nyttårsdag på Stemshesten

I en serie reportasjer
presenterer vi lokale reisemål
i og rundt vårt distrikt.

Val d¿Isére i Alpane? Nei, dette er
Stemshesten i ytre Fræna!

Kortreist, skapt i Romsdals Budstikke,
er et prioritert prosjekt i regi av konsernet
og skal i løpet av 2010 skal framstå som
et felles nettsted.

Skitur på
Stemshesten

Kva: Moderat topptur på ski med
fin utforkøyring og fantastisk utsyn
mot Hustadvika.

Kvar: Stemshesten (667 meter over havet)
ligg lengst ute på fastlandet av Romsdalkysten i Fræna kommune.

Reisemåte: Privatbil til Farstad og
vidare til Skotten. Ta av mot skytebanen,
og parker der. 50 km frå Molde.

10 | FREDAG 30. OKTOBER 2009

Tv-aksjonen

Bedrifts-stafett Hitra
Flere bidrag har kommet inn i etterkant av årets
TV-aksjonen til inntekt for Care.
Her er listen over disse:

PassarM/S
for:
Alle som
i toppturar
M/S Agdenes erstatter
Frøyfart.
Deter
girglad
mindre
muligheter for å sende
på ski. utenfor Frøya.
gods fra og til øyrekka
M/S Frøyfart skal ha årlig verkstedopphold, og det er i den forbindelse ruten
Sistranda - Sula - Froan vil bli betjenent av M/S Agdenes. Det skjer i periotelemark- eller
den mandag 2.Utstyr:
novemberRandonné-,
til fredag 6.november.
Dette medfører
at det med
kun erfellar.
mulig med mindre godsforsendelser som kan
fjellski
bæres om bord, melder FosenNamsos Sjø,
Kart: Turkart Molde, 1:50.000.
Mat og drikke: Nærmaste

Twins As ....................................................... 500,Tranvik NKS .............................................. 2.000,Elektro Team AS ...................................... 1.000,Hitramat AS............................................... 1.000,-

Vinterlys: Sola forgyller snøen og fjellet under toppen av Stemshesten. Skiløparane nærmar seg toppen etter ein tur opp frå Skotten,

LOKALAVISA HITRA•FRØYA

Agdenes erstatter Frøyfart

butikk og kafé på Farstad.

Alternativ: Gå skituren frå Bollia over

Kommunekomiteen ønsker å takke lokalt næringsliv, skoler/oppvekstsenter og lag og foreninger på Hitra som har stilt opp på den lokale
ALLE FOTO: IVER GJELSTENLI
bedriftsstafetten.

Melen til Stemshesten. Ein strålande skitur
ut mot havet!

Namneskikk: Den høgaste toppen på

FREDAG 30. OKTOBER 2009 | 11

LOKALAVISA HITRA•FRØYA

Betongsøl
stengte
Frøyatunnelen
En betongbil som skvulpet over
førte til at Frøyatunnelen onsdag måtte stenge for opprydding.
Ifølge Mesta var det en betongbil som var for fullastet som
førte til at betongen rant ut i
oppoverbakken.
- Bilen skvulpet ut betong for
hver omdreining av trommelen.
Da blir det ganske mange bøtter
betong på veien opp tunnelen,
og dette tar tid å rense opp. I
tillegg har bilene kjørt gjennom
betongen før vi rakk å komme
dit, opplyser Mesta.

Ny felles legevaktordning
for Hitra og Frøya

Høring om
gang- og sykkelvei

Frøya og Hitra innfører snart felles legevaktordning på
kveldstid og i helgene.
Det interkommunale legevaktsamarbeidet innebærer at
legevakten utenom vanlig kontortid vekselvis vil bli etablert på Sistranda og Fillan. Legevaktkontorene har ansvaret for vakten en uke av gangen.
Det betyr altså at dersom du får behov for legehjelp utenom vanlig kontortid, vil du bli henvist enten til Sistranda
eller Fillan - uavhengig av om du befinner deg på Frøya
eller Hitra.
Om natten vil du bli henvist til legevakten i Orkdal.
Kommunen har fått utarbeidet en informasjonsbrosjyre
som er sendt ut til alle husstandene. Brosjyren er også
laget på engelsk, tysk, polsk og russisk, og kan fåes ved
kommunenes servicekontorer og ved legekontorene.
NB: I brosjyren står det at kveldsvakta varer til kl. 21.
Dette er feil. Den lokale legevakta vil avslutte kl. 20. Deretter tar legevakta i Orkdal over fram til neste morgen.

Frøya kommune har nå lagt ut nytt reguleringsforslag om gang- og sykkelbane på strekningen Siholmen - Hellesvik. Beboerne langs strekningen
har flere ganger krevd snarlig løsning.
Forslag til reguleringsplan ble lagt ut
til 1. gangs høring i perioden rundt
siste årsskifte. Med bakgrunn i innspill
og merknader fra grunneiere . er det
nå foretatt justeringer. Justeringene
gjelder i all hovedsak veibredde og
omlegging av avkjørsler.
Den nye reguleringsforslaget er lagt ut
til offentlig ettersyn på Herredshuset
og på kommunens hjemmeside.
Eventuell uttalelser eller merknader må sendes skriftlig til kommunen
innen 27.november.

Stemshesten blir også kalla Sjurvarden.

News in english

WiadomoÊci po polsku

Новости по-русски

Naujienos lietuviškai
Nyheter fra øyregionen på engelsk, polsk, litauisk og russisk

Vaccination against
swine u

Bratt: På veg mot sola og Stemshesten.
FRÆNA: Skal du på skitur til Stemshesten

eller andre fjelltoppar ute på kysten, nyttar
detikkjemedlangtidsplanlegging.Herkjem
dei store snømengdene sjeldan, og skiføret
ligg ikkje og ventar på deg. Du må slå til med
eingong.

Ut mot havet. I jula kom snøen, første

nyttårsdag var det meldt sol og fint ver.
Dermed var det ingen tvil. Tidleg i seng på
nyttårsaftan og ut på ski dagen etter. Med

Friskt: Du må rekne med litt
vind og snøfokk på.

på turen vart Benny Øverli, Terje Hellum,
Øyvind Høgset, Ole Kristian Silseth, Monica
og Lars Ugelstad. Like etter kom også Ola
Hovdenakk,JørnHalåsSorthe,OddrunBrakstadOrsetogMagnus Espeland.Vivarmange
somhaddeskjøntatdetbesteskiføretpåårets
første dagvarutevedhavet.

Alpane? Turen starta ved skytebanen på

Skotten. Først opp langs vegen i retning
Skottenvatnet, men vi tok av til høgre og la

Toppen: Innskriving i boka og så rett ned fjellsida.

skiløypa rett opp austsida av Stemshesten.
Store mengder nysnø gjorde at det var djupgått i starten, men over skoggrensa hadde
snøen sett seg og det var slett ikkje så tungt å
brøyteløype.
Toppen av Stemshesten med eit lett dryss
av nysnø og rim låg bada i raudgul vintersol
langtderoppe.For eitsyn!
¿ Det var som å vere i Val d¿Isére, seier den
erfarneskikøyrarenJørnHalåsSorthe.

Kystvinter. Men så var vi altså i Fræna, så
langt ute på kysten vi kan komme på fastlandet i Romsdal. Under oss ser vi kystlandskapet kledd i store mengder kvit nysnø.
Sandblåstmyrane,Såndblåstvågen,Gaustad,
Vevang, Teistklubben, Kvitholmen, Atlanterhavsvegen og Averøya. Til og med ute på
Orskjæra er det kvitt i kvitt! I det fjerne ser vi
FreikollenvedKristiansund,fjelltoppanepå
Tustnaogdenkvitestripaihorisontenlengst
inordausterSmølamedsinevinkandevind-
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najbardziej znanym blogerem w
Internecie w regionie wyspy.

Własny dom dla praktykowania muzycznego

Pierwszy w regionie „muzyczny
wagon„ powstał w Fillan. Jest to
niewielki budynek przy szkole,
urządzony dla muzykowania instrumentalnego i zespołów. Przede wszystkim z muzycznego
wagonu korzystać będą uczniowie szkoły sztuk pięknych, którzy
uczą się gry na instrumentach
elektrycznych, albo zespoły.

Poczta w sklepie
spożywczym

Większość urzędów pocztowych
w regionie wyspy są zamknięte i
przeniesione do sklepu. Niedługo
zniknie i ostatni urząd pocztowy.
Od 1 marca pocztę w Sistranda
można będzie znaleźć w sklepie
spożywczym Bunnpris w centrum
handlowym Stjernesenter.

Więcej chorych osób

W pierwszym kwartale tego roku
246 osób z Hitra i Frøya brało
zwolnienie lekarskie z powodu
choroby. Jest to o 20 procent
więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Dotknięte
kryzysem branże są szczególnie
narażone.

Вакцинация против
свиного гриппа
Всем жителям на островах
Хитра и Фройя теперь будут
предложены вакцины против
свиного гриппа. Вакцина
в первую очередь будет
предложена людям из групп
повышенного риска, потом всем
остальным. Врач коммуны Хитра
Лейф Лангдахл призывает всех
жителей принять вакцину. - Не
только ради себя, но и для
предотвращения возникновения
пандемии, - говорит Лангдахл.

В ожидании
сильного прироста
населения

Регион Хитра и Фройя
может ожидать прироста
населения примерно на
тысячу жителей до 2025 года.
Так считает государственное
статистическое Бюро ГСБ.
Этот прирост намного больше,
чем в коммунах центральной
Норвегии, расположенных
вдоль побережья. Руководитель
коммуны Фройя Пер Гундерсен
доволен прогнозами.
- Мы принимаем во внимание
необходимость иметь достаточно
большие школы и детские сада, и
в то же время, мы знаем, где эти
учреждения должны находиться,
- говорит он.

Учредители не
испугались

Финансовый кризис
приостановил открытие
новых фирм в Норвегии, но
на Фройе развитие пошло
противоположным путем.
В течение первой половины
этого года было создано 23
новых фирм, что больше, чем за
аналогичный период в прошлом
году. Одной из новых участниц
рынка является Андреа У.
Карлсен. 20-летняя женщина
создала фотостудию в гараже

местности Систранда, где она
кроме всего фотографирует
младенцев и делает портреты.
Также во всем островном
регионе Андреа является самым
известным блогером в интернете.

Собственный
дом для занятий
музыкой

Первый региональный
«музыкальный вагон» уже
в Филлане. Это небольшой
дом возле школы, который
оборудован для занятий на
музыкальных инструментах и
для групп. Это здание в первую
очередь предназначено для
студентов, которые учатся игре
на электрических инструментах и
для групп.

Почтовые
отделения в
магазин

Большинство почтовых
отделений в островном регионе
закрылись и переехали в
магазин. Совсем скоро последнее
почтовое отделение исчезнет. С 1
марта почта, которая находится
в местности Систранда,
разместится в магазине
Буннприс в торговом центре
Стьярнесентер.

Больше
больных людей

В первом квартале этого года
246 людей на Хитра и Фройе
были на больничном. Это на 20
процентов больше по сравнению с
тем же периодом в прошлом году.
Бизнес, пострадавший от кризиса,
особенно уязвим.

Vakcinavimas nuo
kiaulių gripo

Visiems Hitra ir Frøya savivaldybių
gyventojams nuo šiol bus siūloma
pasiskiepyti nuo kiaulių gripo.
Pirmiausia vakcina siūloma asmenims, esantiems rizikos grupėse,
paskui visiems norintiems. Hitra savivaldybės gydytojas Leif
Langdahl skatina visus gyventojus
pasiskiepyti. – Ne tik savo pačių
labui, bet ir tam, kad išvengtume
pandemijos, - sako Langdahl.

Laukia didelis
gyventojų prieaugis

Hitra ir Frøya regionas gali tikėtis
maždaug tūkstančio gyventojų
prieaugio iki 2025 metų. Taip
mano valstybinis statistikos biuras
VSB. Toks augimas yra žymiai didesnis lyginant su atitinkamomis
savivaldybėmis palei Centrinės
Norvegijos
pakrantę.
Frøya
savivaldybės vadovas Per Gundersen patenkintas prognozėmis. –
Mes atsižvelgiame į poreikį turėti
pakankamai dideles mokyklas ir
vaikų darželius, tuo pat metu mes
žinome, kur šios įstaigos turėtų
atsirasti, - sako jis.

Įkūrėjai nesileidžia
įbauginami

Finansinė krizė pristabdė naujų
įmonių kūrimąsi Norvegijoje,
tačiau Frøya savivaldybėje plėtra
vyko priešingai. Pirmąjį pusmetį
atsidarė 23 naujos įmonės, tai yra
daugiau nei per tą patį laikotarpį
pernai. Viena iš naujų rinkos
dalyvių yra Andrea U. Karlsen. Ši 20-metė moteris atidarė
fotostudiją garaže - Sistrandos
gyvenvietėje, kur ji fotografuoja
be kita ko vaikus ir daro portretus.
Andrea taip pat yra žinomiausia
salos blog’ierė internete.

Nuosavas namas
muzikavimui

Pirmasis
regiono
“muzikinis vagonėlis“ atsirado Fillan
gyvenvietėje. Tai nedidelis namas
šalia mokyklos, įrengtas instrumentiniam ir grupių muzikavimui. Pirmiausia šiuo pastatu naudosis meno mokyklos mokiniai,
kurie mokosi groti elektriniais
instrumentais bei grupės.

Paštas persikelia į
parduotuvę

Dauguma salos regiono pašto
skyrių užsidarė ir persikėlė į
parduotuvę. Greitai nebeliks ir
paskutinio pašto skyriaus. Nuo
kovo 1-os Sistrandos paštą bus
galima rasti parduotuvėje Bunnpris, kuri įsikūrusi prekybos centre Stjernesenter.

Daugiau sergančiųjų

Per pirmąjį metų ketvirtį 246
asmenys iš Hitra ir Frøya
savivaldybių nedirbo dėl ligos.
Tai yra 20 procentų daugiau, lyginant su tuo pat laikotarpiu pernai.
Krizės paveiktos pramonės šakos
yra ypatingai pažeidžiamos.

På grunn av en stor andel arbeidsinnvandring til havbruksnæringa, bringer lokalavisa HitraFrøya jevnlig en oppsummering av lokalnyhetene på engelsk, russisk, polsk og litauisk.
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Dialogen med lokalsamfunnet blir stadig viktigere. Ikke minst gjennom nettutgavene som i 2009
har hatt kraftig vekst. Antall ukentlige unike brukere i Polaris Media har for lengst passert 800 000.
Selv om Adresseavisen alene står for nærmere
halvparten, har mange av de andre nettavisene
også en meget solid posisjon lokalt.
Egne nettmøter der leserne kan stille spørsmål,
enten til avisredaksjonen eller til personer som er
aktuelle i nyhetsbildet, blir gjennomført i mange
aviser. Et enkelt og populært konsept som sikkert
flere kan prøve ut.
Foran stortingsvalget satset særlig de større
redaksjonene på fornying av den tradisjonelle
nyhetsjournalistikken. For eksempel arrangerte
både Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og
Adresseavisen folkemøter med live-overføring av
levende bilder og direkte dekning av debatten på
nett.
Nettbaserte kåringer er også et relativt vanlig
fenomen og mange avishus markerer seg i lokalsamfunnet gjennom utdeling av priser som «Årets
romsdaling», «Årets trønder», «Årets tromsøværing», «Fosenprisen», kulturpriser og hederspriser.
Samtidig er det verd å notere seg at flere av
avisene og medarbeiderne selv har mottatt priser.
Sunnmørsposten er i tet på dette området med
medaljer i både den nasjonale og den skandinaviske designkonkurransen.
Det er vanskelig å lage god og kritisk journalistikk uten å tråkke noen på tærne. Kravet er likevel
at vi gjør de vi kan for å følge de etiske retningslinjene.
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Seks av de 23 redaksjonene ble i 2009 klaget inn
for Pressens Faglige Utvalg til sammen ti ganger. Én av klagene ble avvist av PFU, én ble trukket, én ble løst i minnelighet og fem endte med
konklusjonen «ikke brudd på god presseskikk». I
to av klagene mente PFU at det forelå brudd på
god presseskikk. Begge gjaldt Adresseavisen og i
begge tilfellene ble avisen felt med henvisning til
punkt 4.14. i Vær varsom-plakaten: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig
ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske
opplysninger.»
De redaksjonelle årsrapportene viser at etiske
spørsmål hyppig blir diskutert og at man jevnlig
må ta stilling til vanskelige saker.
De aller fleste redaktørene er opptatt av at nettdebatten er vanskelig og ressurskrevende å
håndtere. Noen få av redaksjoner har ikke nettdebatt, men der den finnes, blir den gjerne omfangsrik. Spontane nettinnlegg har ikke alltid den
etiske standarden avisene vanligvis krever i sine
leserspalter. Inntil en femtepart av innleggene må
stoppes.
Som redaktør Anders Morken i avisa Sør-Trøndelag uttrykker det: «Hva er ytringsfrihet og hva
er sjikane?»
Anita Gustavsen, redaktør i Brønnøysunds Avis,
viser til at systematisk røkting av nettdebatten har
ført frem: «Det har gitt mer saklige, interessante
og ryddigere debatter – og trolig flere stemmer.»
Moderering av nettdebatt var tema under stiftelsesmøtet for redaktørforum i Trondheim i februar i fjor, og på Tromsø-konferansen i mai ble
det lagt fram en oversikt over hvordan Polaris

Media-avisene håndterer nettdebatten. Dette kan
det være god grunn til å følge opp, men samtidig er det viktig å ha klart for seg at den lokale
leserdebatten på nettet først og fremst er en unik
mulighet for et stort antall mennesker til å legge
fram sin mening om små og store tema, og at den
er en vesentlig del av trafikken på nettet. I alt har
vi publisert mer enn ti ganger flere innlegg på
nettet enn i papiravisene!
Det andre etiske hovedtema redaktørene er
opptatt av er dekningen av store ulykker, tragedier og kontroversielle saker. Hvor offensiv børe en
lokalavis være? Når offentliggjør vi navn på offer,
gjerningsmann eller personer som har kommet i
en ufordelaktig situasjon?
Redaktør Bjørn Rønningen i Hitra-Frøya valgte å
tone ned dekningen av en dødsulykke på sjøen
med en lokal, kjent person som tiltalt. Samtidig
satte avisen, til tross for motbør, et kritisk søkelys
på lokalsamfunnets viktigste bærebjelke, oppdrettsnæringen.
Flere av de andre redaktørene beskriver liknende
dilemmaer der de opplever påtrykk og sterke reaksjoner fra leserne. Avisen må balansere sitt forhold til samfunnet, ikke uakseptabelt pågående,
ikke for servil. Dette er utfordringer som særlig
redaktørene i de mindre avisene kjenner seg igjen i. Nettopp fordi det lokale mediehuset har en
så viktig posisjon, venter nærmiljøet at slike utfordringene blir taklet med godt etisk skjønn og
lokalt forankret fornuft.
Stein Arne Sæther
samfunnsredaktør Adresseavisen

Samlet oversikt for Polaris Media-avisene
(rangert etter opplag)
Brukere på Red.
nett per uke årsverk

Kommentar, LeserLedere kronikk innlegg

Redaksjon

Opplag

Lesere,
daglig

Adresseavisen

75 835

222 000

328 076

177

24 180

608

1 031

Sunnmørsposten

31 925

97 000

100 000

56,2

16 551

534

Romsdals Budstikke

17 737

45 000

60 000

31,5

12 130

358

Harstad Tidende

12 509

39 000

40 000

23

12 000

604

iTromsø

9 429

42 000

55 000

21

13 635

303

Troms Folkeblad

7 779

24 000

25 000

16

11 200

303

Fosna-Folket

7 314

23 000

18 000

6

4 264

152

Sør-Trøndelag

7 268

29 000

16 000

12

8 292

255

Møre-Nytt

5 783

15 000

-

4

4 500

-

Trønderbladet

5 591

18 000

14 000

7,2

4 960

150

Altaposten

5 515

14 000

8 000

18

9 500

Fjordenes Tidende

5 485

20 000

10 000

6

Framtid i Nord

5 236

13 000

13 000

Hitra-Frøya

5 048

12 000

Innherreds Folkeblad

4 958

15 000

Vikebladet

4 444

15 000

Fjordingen

4 299

Brønnøysunds Avis
Levanger-Avisa

Sider

Nettinnlegg

3 600

101 080

360

1 300

87 500

60

3 400

35 000

200

1 500

5 000

1 385

9 125

2 000

3 000

700

10 500

1 000

2 500

2

250

-

600

8 000

304

15

2 000

4 600

3 800

150

30

750

0

6

4 100

-

450

20

12 500

5

3 056

-

300

10 700

10 000

4,8

3 688

152

13 000

5

3 832

55

16 000

5 700

6,5

2 979

145

4 248

14 000

17 000

9

7 100

253

4 168

15 000

Åndalsnes Avis

4 119

11 000

4 300

5

3 458

50

Driva

4 062

18 000

10 000

5,8

4 000

151

Sunnmøringen

1 992

5 000

1 948

3

1 100

96

Andøyposten

1 853

8 000

?

3,7

2 228

4

1

435

0

-

-

40 000

3

-

-

10

-

6 500

236 597

730 000

801 524

434,7

160 553

4 627

1 884

22 770

298 925

Vesterålen Online

SUM Polaris Media

52

25
20
26

52

225

5 500

250

5 000

500

0

1 300

2 500

150

1 400

400

1 000

275

0

(Levanger-Avisa har ikke levert rapport)
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Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen
Året 2009 har vært sterkt preget av tilpasning til en situasjon med 25
prosent inntektssvikt. Dette har fått konsekvenser både for bemanning og
redaksjonelle budsjetter – og ikke minst for ledelsens fokus.
Likevel har vi gjennomført en rekke større redaksjonelle omlegginger og
journalistiske prosjekter. Viktigst er ombygging og redesign av adressa.no
i februar, nye trondheimssider på nett og papir, ny utlandssatsing og total
omlegging av tv-organisasjonen. En omfattende effektivisering av desken
og innkjøring av nytt redaksjonelt system har også krevd stor innsats
og oppmerksomhet.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere:				
Ukentlige brukere på nett:
Nettmøter:			
Utgiversted: 			
Dekningsområde:		
				
Redaksjonelle årsverk:		
Kommer ut:			
Antall sider produsert:		
Fordeling stoff/annonser:

Uke 44
Nr. 252
243. årgang

Fredag Pent
Lørdag Pent
Søndag Litt regn

75 835 (- 1 209 - 1,6 prosent)
222 000
328 076 snitt for året (+ 13 %)
39
Trondheim
Trøndelagsfylkene pluss Nordmøre og
Nord-Østerdal
177
Alle dager unntatt søndag
24 180 (eks Ukeadressa, Hjem og bilag)
70 prosent redaksjonelt stoff

304 x 2 (hovedleder/annenleder)
415
317
299
ca 3 600
101 080
22 937 (18,3 %)

Fredag
30-10-2009

Fire grendeskoler blir
borte i Meldal
Svineinfluensa

Forkjølelse
kan verne
mot smitte

Analyseprøver fra
St. Olavs viser at vanlig
forkjølelse kan gjøre deg
mindre mottakelig.
Nyheter side 6-7

Bygg ditt
eget Orkdal
på nettet
Gjennom SimOrkdal
kan du leke deg frem til
hvordan den nye
småbyen skal bli.
Nyheter side 2-3

Huseier
anmeldt
etter fall
Nyheter side 9

Redaksjonell årsrapport 2009

- Tyskertøs i
perfekt harmoni
Gunnhild Sundli
og Mads Bones
er akkurat slik
forfatteren så
dem. Kultur side 8

Tips oss på telefon 07200 / MMS/SMS til: 07200, kodeord TIPS

Løssalg kr. 20,00

Milliarder på
løpende
bånd
Hver dag spiser åtte
millioner mennesker
verden over norsk
laks til middag. Én av
fire spiser laks fra
Midt-Norge. I år har
eksporten eksplodert.
4,5 eksportmilliarder
er 33 prosent mer
enn i fjor.
Adressadokument side 12-14

Bokse-proffen skaper selvtillit
Andreas Evensen
er det store
forbildet i boksegymmen på
Melhus.
Sport side 6-7

NYHET:
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Så skal
bøkene
være
synlige
igjen
Side 2-3

Nyheter side 4

Statistikk meninger
Lederartikler: 			
Egne kommentarer:		
Gjestekommentarer:		
Kronikker:			
Leserinnlegg:			
Innlegg på adressa.no:		
Refuserte innlegg nett: 		

Grunnlagt
1767

Nesten gull Laksefiletene passerer Gintaras Domkus’ raske hender på Marine Harvest sitt
anlegg på Ulvøya på Hitra. I dag legger en annen gigant, Salmar på Frøya,
frem resultatet for tredje kvartal. Analytikerne tror på kalastall. Foto. STEINAR FUGELSØY

-40%

på all frukt&grønt

NB! Kun lørdag!

City Lade - City Syd

KUNDESERVICE: 07200
kundeservice@adresseavisen.no
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Valg 2009

De
glemte
barna

Et sted i Trondheim bor «Mona», fire
år, sammen med sin rusavhengige
mamma. Hun steller seg mye selv og
er sjeldnere og sjeldnere i barnehagen.
En gang eller to i uka kommer barnevernet for å sjekke at situasjonen ikke
er akutt. Les hennes og de 39 andre
barnas historier.
«Anders» og «Tea»:

Anders (2 år) og Tea (4) er søsken. Bodde alene med mor i en
leilighet som blir karakterisert
som en søppeldynge. Matrester
og fulle askebeger overalt. Sengetøy manglet. Ungene var
skitne, med lus. Gutten var sår i
rumpa og med steinansikt. Responderte ikke på kontakt.
Hadde gitt opp og manglet helt
språklige lyder. Jenta på 4 år
ordnet opp så godt hun kunne.
Handlet mat til seg og lillebror
på butikken. Ingen av de to gikk
i barnehage. Et eksempel på
klassisk vanskjøtsel. De to ble
plassert i et akutt beredskapshjem. Der har de nå bodd i over
ett år. Det er uaktuelt å gjøre
dette til et permanent fosterhjem. De to skal bo sammen og
de skal ha kontakt med sine
biologiske foreldre, som er enige
i omsorgsovertakelsen. Ungene
fungerer i dag ok.

«Kari»:

9 år. For tidlig født. Foreldrene
er rusmisbrukere. Hun var ni
måneder første gang barnevernet tok henne ut av hjemmet.
Hun har siden den gang flyttet
mellom hjemmet, beredskapshjem, fosterhjem og institusjon.
Bor i dag i institusjon med tanke
på langvarig fosterhjemsplassering. Der han hun bodd i over ett
år. Hver gang et annet barn flytter ut blir en nedtur for henne,
og hun lurer på hvorfor ingen vil
ha henne. Hun er en blid og humoristisk jente, men sliter mye
med konsentrasjonen.

«Mona»:

4 år. Begge foreldrene er rusmisbrukere. Sterk mistanke om
biologiske skader på grunn av
rusmisbruk i svangerskapet.
Hun bor fremdeles hjemme,

alene med mor. Blir fulgt opp av
barnevernet. En til to ganger i
uka kommer de for å sjekke om
saken er akutt. Jenta steller seg
mye selv. Hun er sjeldnere og
sjeldnere i barnehagen, kun når
mor er i stand til å følge henne.

igjen
dager

Mandag 7. september 2009

«Anders, 2 år»

«Tea, 4 år»

«Kari, 9 år»

«Mona, 4 år»

«Lars, 3 år»

områder, og har selv vært vitne
til vold. Kom først i beredskapshjem. Deretter i fosterhjem som
ikke fungerte. Bor i dag på institusjon.

«Camilla» og «Tom»:

«Tore, 6 år»

«Una, 12 år»

«Vibeke, 6 mnd»

«Frank, 2 år»

«Linn, 10 år»

Camilla 7 år og Tom 10 år – søsken. Frykter at de utsettes for
vold fra mor. En slektning er anmeldt for mistanke om seksuelle
overgrep mot barna. Begge
barna bor hjemme. De er mye
hjemme alene.

«Iselin»:

5 år. Psykisk syk mor og voldelig
far. Vært vitne til vold mot mor.
Femåringen har vært mors trøst.
Mor har fått tilbud om hjelp til
sine psykiske problemer, men
har takket nei. Jenta har utviklet
en aggressiv atferd og trekker
seg ofte inn i seg selv. Har bodd i
beredskapshjem et halvt år.

«Camilla, 7 år»

«Tom, 10 år»

«Iselin, 5 år»

«Omar, 10 år»

«Ulf, 10 år»

«Omar»:

10 år. Opplevd vold fra far. Søsken har prøvd å stille opp, men
ikke maktet det. Far er også voldelig mot mor. Mor er svært sliten og trøtt, ser ikke barna og deres behov. Gutten har nå vært i
beredskapshjem i et halvt år.
Venter på fosterhjem.

«Torbjørn, 8 år»

«Martin, 1 år»

«Gina, 2 år»

«Tore» og «Una»:

«Sadia, 8 år»

«Jabees, 10 år»

«Dan, 14 år»

«Hassan, 17 år»

«Kaja, 9 år»

«Emilie, 15 år»

«Jon, 11 år»

«Vibeke» og «Frank»:

«Elena, 8 år»

«Trond, 9 år»

«Elin, 8 år»

«Anita, 9 år»

«Gaute 14 år»

«Ulf» og «Torbjørn»:

Ulf 10 år og Torbjørn 8 år – søsken. Voldelig far. Mor i psykisk
ubalanse. Familien har et dårlig
nettverk. Barna har nå vært i beredskapshjem i snart halvannet
år. Når kontaktpersonen i Bufetat kommer på besøk, ber de
pent om at hun snart må finne
noen som vil ha dem.

«Martin» og «Gina»:

Martin 1 år og Gina 2 år – søsken. Det minste barnet har vært
utsatt for mye fysisk mishandling. Sykehuset påviste store
skader. Det minste barnet var
åtte måneder da de ble tatt ut av
hjemmet. Babyen ville ikke spise
og var sterkt underernært. Toåringen hadde det bedre. De to
har nå bodd i beredskapshjem i
et halvt år. De skal plasseres i
samme familie og skal ha jevnlig
kontakt med biologiske foreldre.

«Sadia», «Jabees»,
«Dan» og «Hassan»:

Sadia 8 år, Jabees 10 år, Dan 14 år
og Hassan 17 år – søsken. Enslige, mindreårige asylsøkere
som nå er under vurdering til et
bestemt fosterhjem.

«Åse, 11 år»

«Ufødt»

«Jecmimah, 8 år»

«Jean, 12 år»

«Aretha, 7 år»

«Kaja»:

«Linn»:

10 år. Bodd hjemme i de åtte
første årene av sitt liv. Ble da flyttet ut av hjemmet på grunn av
langvarig vanskjøtsel. Barnevernet har satt inn tiltak som
ikke har hatt effekt. Barnet har
manglet oppfølging på de fleste

Valg 2009
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Navn og bilder er ikke identisk med de
40 barna som venter på fosterhjemsplass.

3 år. Psykisk syke foreldre. Bor i
dag hjemme med den ene. Søsken er tatt ut av hjemmet.

Vibeke 6 måneder og Frank 2 år
søsken. Bodd alene med ung
mor. En nabo meldte sin bekymring. Toåringen ble funnet med
sårmerker på kroppen og store
merker i hodet. Tyder på selvskading. Babyen var det umulig
å få øyekontakt med. Helt flatt
uttrykk i ansiktet. Mistanke om
at de to barna har vært utsatt for
vold, og at de selv har vært tilskuere til vold. De har vært forlatt og alene i boligen. For få måneder siden ble de flyttet ut av
hjemmet. Da var de to barna
svært hjelpetrengende. Da barnevernet hentet dem, hadde de
problemer med å finne klær til
barna.

7

7

«Lars»:

Tore 6 år og Una 12 år – søsken.
Mor er psykisk nedbrutt og har
bedt om hjelp i en periode på ett
til to år. Barna bor nå i beredskapshjem og fungerer bra.

dager
igjen

Mandag 7. september 2009

«Merete, 14 år»

«Mediatrice, 7 år»

«Guro, 11 år»

«Grace, 13 år»

«Fatima, 3 år»

9 år. Mor er alkoholiker og har
vært mye fraværende. Jenta er
utsatt for vold fra en person i
nettverket. Hun er traumatisert
etter langvarig omsorgssvikt.
Da hun var sju år ble hun plassert i beredskapshjem – som
ikke fungerte. Nå har hun bodd
på institusjon i ni måneder.

«Emilie»:

15 år. Far er død. Mor er gift på
nytt. Mor og hennes nye familie
ønsker ikke å ha noe med jenta å
gjøre. Jenta ble først plassert i et
fosterhjem som sprakk etter en
tid. Hun bor nå på institusjon.

«Jon»:

11 år. Vokst opp med far, som skal
i fengsel. Bor ennå hjemme.
Gutten mangler omsorgsbase,
ingen slekt og nettverk som kan
ta seg av ham. Alvorlig mangel
på omsorgsevne hos far. Det har
vært hjelpetiltak i hjemmet periodevis.

«Elena»:

8 år. Utsatt for vold i hjemmet.
Foreldrene ruser seg på narkotiske stoffer. Jenta ble flyttet ut
av hjemmet for et halvt år siden
og bor nå i et beredskapshjem.
Jenta har en utagerende atferd
og har store konsentrasjonsvansker.

«Trond»:

9 år. Bodde alene med mor.
Klarte seg mest selv. Mor hadde
dårlig helse og dårlig økonomi.
Ble hentet ut av hjemmet og flyttet i beredskapshjem i vår. Han
fungerer ok.

«Elin»:

8 år. Bodd hjemme de første fem
årene av sitt liv. Levd med psykisk ustabil mor, som har prioritert egne behov framfor barnets.
Jenta har levd under massiv omsorgssvikt. Hun er understimulert på alle områder. Hun har liten tillit til voksne. Har lært seg
å være høflig, men i bunnen er
hun redd og fortvilet. Det fører
til en aggressiv ordbruk og til
dels voldelig atferd. Ble flyttet til
fosterhjem da hun var fem, men
det sprakk etter tre år. Nå bor
hun på institusjon.

«Anita»:

9 år. Levd hjemme med psykisk
syk mor til hun var 7 år. Ble da
flyttet til institusjon og bodde
der ett år. Ble tilbakeført til mor
og fulgt opp med tiltak. Dette
sprakk etter ett år. Bor nå på institusjon igjen.

«Gaute»:

14 år. Bodde sammen med rusmisbrukende forelder til han var
halvannet år. Ble da flyttet i fosterhjem. Det sprakk da han var
13 – etter at gutten gradvis utviste mer og mer negativ atferd
mot fosterfamilien. Gutten har
nå bodd ett år på institusjon og
har fremdeles sinne- og frustrasjonsutbrudd.

«Åse»:

11 år. Rusmisbrukende far. Mor
og barn utsatt for vold fra far.
Bodde hjemme til hun var 7 og
ble da plassert i fosterhjem.

Dette sprakk, og hun har de siste
to månedene bodd på institusjon. Jenta er redd og engstelig.
Hun har behov for stor grad av
struktur og tydelige voksne.

Ufødt barn:

Søsken er plassert i fosterhjem.
Fosterhjem vurderes nå i samarbeid med mor som har tunge
psykiske problemer.

«Jecmimah» og «Jean»:

Jecmimah 8 år og Jean 12 år –
søsken. Voldelig og rusavhengig
mor. Bodd hjemme for inntil ett
år siden. Barnevernet har satt
inn hjelpetiltak i flere år: Råd og
veiledning, økonomisk bistand
og avlastning. Etter gjentatte
bekymringsmeldinger ble barna
satt i beredskapshjem. Der har
de nå oppholdt seg ett år.

«Areta»:

7 år. Bodd hjemme sammen med
rusavhengig mor i seks og et
halvt år. Barnevernet har gitt råd
og veiledning. Bor nå hos slektninger og utredes for en plassering hos noen i nettverket.

«Merete»:

14 år. Bor hjemme. Frykter at
hun utsettes for vold fra mor. En
i nettverket er anmeldt for mistanke om seksuelt misbruk.

«Mediatrice»:

7 år. Bodd sammen med rusavhengige foreldre fram til hun var
to år. Barnevernet hadde tilsyn
og tok rusprøver av foreldrene.
Bor nå i et fosterhjem i barnets
nettverk. Dette hjemmet ønsker
ikke lenger å være fosterhjem på
grunn av trusler fra biologiske
foreldre.

«Guro»:

11 år. Bodd sammen med voldelig mor. Stor konflikt med mor,
liten kontakt med far. Bodd i beredskapshjem etter henvendelse
fra mor for et halvt år siden.

«Grace»:

13 år. Første bekymringsmelding til barnevernet kom da
jenta var åtte år. Hun måtte klare
seg mye alene. Mor sliter med
psykiske plager og foreldrene
klarer ikke å sette grenser. Jenta
hadde en utagerende atferd.
Ulike hjelpetiltak i hjemmet ble
forsøkt før jenta ble plassert på
institusjon sa hun var 12. Der har
hun nå bodd i ett år.

«Fatima»:

3 år. Bodd sammen med rusavhengig mor. Ble flyttet ut av
hjemmet da hun var tre måneder. Bodde først i beredskapshjem i fire måneder – som ble
omgjort til fosterhjem. Dette
fungerte ikke, og jenta ble plassert i et nytt beredskapshjem.
Der har hun nå bodd i ett år.

Lajla Ellingsen
og Mari K. By
Rise fikk “Den
trønderske
journalistprisen 2009”
for serien om
barnevern.

11

Adresseavisen Gruppen

Mål og prioriteringer

Redaksjonelle målsetninger og satsinger:
Mer lokalt stoff fra Trondheim i alle kanaler
Dialog med leserne gjennom journalistikken og gjennom sosiale medier
Gjennomføre planlagt fornyelse av adressa.no
Utrede fornyelse av utenlandsjournalistikken med tanke på eventuell ny leverandør
Omlegging og effektivisering av desken med innføring av sideprodusentrollen (13 medarbeidere, både journalister og typografer rekruttert). De gjør
ferdig avissider alene.
Utvikle samarbeidet med Media-Norge-avisene
Planlegge fellessatsing i Polaris Media med vekt på Kortreist
Utforske samarbeidsmuligheter mot markedsavdelingen med tanke på nye
bilagskonsept
Bygge ut medielabben for produktutvikling på det digitale området
Få på plass ny stilling som designsjef (Ingrid Meisingset ansatt i høst)
Dele samfunnsgruppa slik at vi får en egne økonomi- og politikkredaksjoner

Eksempler på produktutvikling

Opptur og nedtur for RadioAdressa
I 2009 oppnådde RadioAdressa å bli største lokale, kommersielle radiostasjonen i Trondheim. Kanalens tilbud med egenproduserte lokale nyheter,
gode trafikkoppdateringer, Rosenborg-dekning og originale værrapporter
utgått fra en lokalt forankret redaksjon med tilhold i Trondheim, gjorde at
vi i løpet av 2008 og 2009 klarte å gå forbi lokale konkurrenter i oppslutning
på ukebasis.
Kombinert med lokal musikk og et godt utbygd sendenett som Adresseavisen hadde investert i gjennom en syvårsperiode, bar arbeidet frukter i form
av økt oppslutning. RadioAdressas programtilbud er de siste par årene nøye
tilpasset en plass i Adresseavisens multimedielle strategi med særlig vekt på
raske nyheter og god service til sine lyttere.
I løpet av konsesjonsperioden trappet alle andre lokale radiostasjoner med
hovedkontor utenfor Trondheim ned sine aktiviteter, reduserte sine ambisjoner og tilstedeværelse til at minimum.
I kommende konsesjonsperiode står Adresseavisen overfor store utfordringer innen radio. Sommeren 2008 fikk Adresseavisen avslag på sin søknad om
konsesjon for lokal radio. Vårt bud på lokalt innhold ble ikke akseptert, og
bare en andel av vårt innhold ble godkjent i skjønnhetskonkurransen med
andre. Etter ankebehandlingen omgjorde Kulturdepartementet omgjorde
vedtakene og lyste ut konsesjonen på nytt.
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En omarbeidet søknad oppnådde senderett for en 24/7-stasjon, men på
et langt dårligere frekvenstilbud enn tidligere. Frekvensene i det sendenettet Adresseavisen hadde investert i og utviklet i løpet av de syv første
årene med lokalradio, ble tildelt en annen aktør som overbød Adresseavisens bud på lokalt innhold.
På grunn av sterkt endrede rammevilkår er Adresseavisens radiokonsept
i støpeskjeen ved inngangen til 2010.
Ny web-TV-organisasjon
Tv-adressa som broadcast tv-stasjon ble slått av 31.desemer 2009.
Høsten 2009 ble mediehusets ressurser innen tv og levende bilder omorganisert og dimensjonert om og tilpasset helt nye rammevilkår for å
levere levende bilder:
I 2008 og 2009 oppstod et stort inntektsbortfall, dels som følge av
opphør av samarbeidsavtaler med TV-Norge, dels som følge av redusert
seeroppslutning.
Den reduserte seeroppslutningen kom dels som en følge av nye medievaner generelt der nettbruken økte, og dels som følge av digitaliseringen
av bakkenettet som gjorde TV-Adressa til en kasteball mellom ulike distributører med et utall av kanalplasseringer.
På tross av omfattende markedsføring og betydelig økt teoretisk distribusjon til hele Midt-Norge, sank oppslutningen til et nivå som gjorde det
umulig å fortsette på samme måte som tidligere.
Siden 2007 har Adresseavisen investert mye i produksjon av levende
bilder for nettet. Vi så tidlig at denne distribusjonen ville først supplere
og senere overta TV-broadcasts plass som tilbyder av levende bilder
innen nyhetssektoren.
Finanskrisen som gav en betydelig inntektssvikt totalt for Adresseavisen,
satte fart på overgangen fra broadcast til web og tvang fram en omstilling raskere enn man kunne forutse.
Våre mål i den omfattende prosessen sommeren og høsten 2010 var
først og fremst å ivareta behovene hos våre brukere som i økende grad
benyttet seg av levende bilder på nett.
Vi ville også ivareta kompetansen på levende bilder både hos medarbeidere og i mediehusorganisasjonen generelt. Derfor har vi etablert
bildedesk for levende bilder, reportergruppe og egen utvikler.
Denne produksjonen ville bidra til å differensiere papir- og nettproduktene
våre. I en multimediell strategi er det også nødvendig at en nyhetsredaksjon er i stand til å formidle både live med audio og video, samt

Ved inngangen til 2010 kan enkelte webtv-klipp ha like mange visninger
som en hel nyhetssending på vanlig TV. Ved årsskiftet ligger vi på rundt
én million visninger i måneden.
Erfaringer med nye adressa.no
Omleggingen av adressa.no innebar nesten ett år med planlegging
og programmering. Hovedmålet var tredelt: Raskere, penere og bedre.
1. Vi skulle fremstå raskere for brukerne. Hurtigheten fikk vi gjennom
total opprydding i koden og bedre maskinvare.
2. Nettstedet skulle se ryddigere og mer elegant ut. Vi fjernet hele den
lange venstremenyen og innførte en horisontal meny. Dette gjorde vi
blant annet fordi konsulenter som Netlife Research har dokumentert at
navigeringen først og fremst skjer via sakene på framsiden og ikke gjennom en menystruktur. I tillegg satte vi opp en fargepalett helt lik den som
er brukt av papiravisa for å skape større gjenkjenningseffekt mellom nett
og papir uten at kanalene skulle virke identiske. Navigeringen skjer nå
gjennom moduler som speiler innholdet på underliggende seksjoner. Har
du først interessert deg for et tema, er det stor sjanse for at du vil bli
tilbudt mer av det samme.
3. Stabilitet var tredje nøkkelord. Vi hadde dessverre dårlig stabilitet tidligere, noe vi nesten er helt kvitt. Ny kildekode i bunn, sammen med bedre
maskinvare, bidrar også til langt bedre stabilitet for hele adressa.no.
I tillegg bygde vi om TV-adressa på nett, vi implementerte Fast som søkemotor og Storm leverte et nytt og forbedret værsøk.
I starten av 2010 er det spennende å notere at adressa.no er nominert til
fire MBL-priser for arbeid i 2009: Årets nettsted, årets lokale nettsted og
to web-tv-innslag. Nettstedet vil også få medalje under den skandinaviske
designkonferansen SNDS i mai (gull, sølv eller bronse).
100% fotball
I 2009 ble 100% Fotball etablert som et eget selskap. Adresseavisen samarbeider her med Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke (fra 2010),
iTromsø og Hamar Arbeiderblad.

En ny organisasjon ble satt, nye personer er hentet inn og nye produkter
har blitt rullet ut på våre sider. Dette året har blitt viet stor fokus på levende bilder og forvaltningen av avtalen med Fotball Media.
Fotball-Adressa har et snitt på 75 523 unike brukere per uke. Det er en
vekst på 5,3 prosent sammenlignet med 2008.
Hele 100% Fotball har et snitt på 363 229 unike brukere per uke. Det er en
vekst på 27,5 prosent sammenlignet med året før. Nettstedet har i 2009
notert en rekke dags- og ukerekorder.
Vi har denne høsten forhandlet frem en avtale med VG Multimedia. Den
innebærer at vi fra 2010 vil ha felles liveplattform.
Fotballtjenesten rullet 15. desember ut nytt design. Dette gir oss et løft,
og vil gjøre at vi får vist frem innholdet på fotballtjenesten på en bedre
måte.
2009 har vært et år der 100% Fotball har inkludert nye tjenester inn i
samarbeidet. Et av områdene vi har satset tungt på er levende bilder.
Desken i Trondheim har hatt i oppgave å ta imot bestillinger, tilrettelegge
for faste innslag og lage klipp for eieravisene.
100% Fotball har, som mange andre i mediebransjen, lagt bak seg et
økonomisk krevende år. I vinter ble det satt i gang et kostnadsprogram
for å redusere utgiftene. Det har vært vellykket.
Nye Trondheim-sider
Trondheim er den eneste kommunen vi dekker som ikke har en egen lokalavis. Samtidig er byen den desidert største kommunen i Adresseavisens
nedslagsfelt og vårt innerste kjerneområde og lokomotivet i regionen når
det gjelder politikk, kultur, utdanning og næringsliv. For å styrke trondheimsbeboernes tilknytning til Adresseavisen valgte redaksjonen derfor
å lansere nye bysider høsten 2009. Sidene skal angå de som bor i byen og
sørge for at leserne holdes daglig oppdatert om det de trenger å vite for å
bo i trønderhovedstaden. Tanken er at lokaljournalistikken skal engasjere
byens befolkning og skape debatt. Særlig på de to første sidene er målet å
ha nyhetspregede saker. Det skal være attraktivt for journalister som har
skarpe nyhetssaker å få dem publisert der. Samtidig har vi hver dag også
1-2 sider med «mykere» stoff.
Bydelssider på nettet
Høsten 2009 fikk alle bydeler i Trondheim egne nettsider på adressa.no.
Prosjektet startet i august, og i desember 2009 var alle de 24 nettsidene
på lufta.
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Prosjektet ble gjort i samarbeid med søkemotorselskapet Fast, og sidene er
delvis søkebaserte. Sidene inneholder nyheter fra adressa.no, andre medier
og fra lokale nettsider som kommune, idrettslag og lignende, hentet inn ved
hjelp av søk.
Leserne kan også bidra til nettsidene selv ved å sende inn egne nyheter om
det som skjer i nærmiljøet, og legge inn informasjon om møter og arrangementer til bydelskalenderen.
Med andre tjenester som boligsøk, fakta, arrangementskalender og lignende,
skal sidene være både en nyhetskanal og en lokal møteplass og arena for innbyggerne i bydelene i Trondheim.
Ny utenlandsjournalistikk
Adresseavisen har, med utsiktspunkt i Midt-Norge, alltid hatt høye ambisjoner med vår utenlandsjournalistikk. I bortimot to tiår samarbeidet vi derfor
med Jyllands-Posten, fra den danske regionavisen slo seg opp som Danmarks
største ved hjelp av sin utenriksdekning.
Nå følte vi at tiden var inne til å starte et nytt forhold. Valget falt på den avisen
som lenge har hatt Skandinavias største team av utenrikskorrespondenter:
Fra sitt hovedsete i København, spinner Politikens nett av korrespondenter
over fem verdensdeler og til 20 av de viktigste hovedstedene på kloden.
I utenriksredaksjonen i de ærverdige lokalene på Rådhusplassen sitter noen
av Danmarks mest profilerte fagreportere. Også disse spesialmedarbeiderne
inngår i avtalen som Adresseavisen, og de andre norske regionavisene, har
gjort med Politiken.
Sammen med vår egen Brussel-korrespondent og våre egne spesialmedarbeidere, vil dette gi Adresseavisens lesere nyheter, reportasjer og analyser av
høy kvalitet. Verden kommer nærmere.
Redaksjonelle bilag
Redaksjonell satsing på bilag ble i 2009 noe redusert i forhold til tidligere
år. Likevel ble Studmag-prosjektet i MNO-samarbeidet gjennomført. Det
redaksjonelle innholdet ble levert fra alle avisene, men bilaget ble produsert
i Adresseavisen. Utgitt 11. mars med totale annonseinntekter på vel 1,3 millioner kroner fordelt på de fem samarbeidende aviser.
Også to planlagte reisebilag ble utgitt, henholdsvis tirsdag 13. januar og onsdag 9.september.
Nysatsingen i 2009 var «Jobb & karriere» som ble utgitt 11. september.
Redaksjonen svarte opp markedsavdelingens initiativ, og bilaget ble RAMtestet med bra resultat. Satsingen var vellykket og redaksjon og markedsavdeling går sammen om nytt bilag i mai 2010.
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Avisens samfunnsrolle

Eksempler på saker som har hatt betydning
• Serier i samarbeid med de andre regionavisene: «Finanskrisen ett år
etter», serie foran valget om hva Norge kan vi lære av andre land i
Europa, artikkelserie om det første 10-året på 2000-tallet.
• Adressa-Dokument: Grundige nyhetsreportasjer over fire sider med
aktuelt tema. 38 fredager i 2009.
• Gullkysten: Grundig presentasjon og gjennomgang av oppdrettsnæringen. Kritisk blikk på lakselus, -rømming og fiskeriministerens
rolle. Nyhetsoppfølging med flere rikssaker i november/desember.
• Kulturadressas serie om trønderrockens historie og prosjektet
«Diagnose kultur» som ble avsluttet med en større gjennomgang med
kulturministeren.
• Overvåking av beslutningsprosessen rundt valg av ny jagerflyplass
(Ørland).
• Omfattende dekning av Olavsfestdagene og øvrige festivaler i regionen.
• Serie om innflytterne til Trondheim.
• Ukeadressas reportasje om ung kvinnelig soldat i Afghanistan.
• Kritisk blikk på hvordan «Grasrotandelen» kan misbrukes (sporten).
• Valgdekningen: Samlingen av kandidatene fra Sør-Trøndelag på Krokholmen var en ny journalistisk arbeidsform som gav åtte større artikler.
• Serie før valget om barnevern og fosterbarn «De glemte barna».
Fikk også Den trønderske journalistprisen (se nedenfor).
Dialog med lesere og lokalsamfunn
• Folkemøte foran stortingsvalget i Britannia Hall. Alle de største partiene
representert med førstekandidater. 400 til stede. Dekning live på adressa.
no, tv og tekst.
• En rekke nettmøter både om nyhetstema og med ekspertene i Ukeadressa
• Byens beste bussjåfør. Brukerne på nettet sendte inn sine opplevelser, vi
fulgte opp med saker. Våren 2009
• Serie om barneoppdragelse, delvis basert på tips og forslag fra leserne.
Våren 2009
• «Helseheltene» serie basert på tips fra leserne. November/desember
• Med el-bilen Elly på sommerreportasjer med klimaprofil
• Leseravstemminger: Blant annet den årlige storkåringen Ut-Awards for
2009 og kåring av tiårets beste spill, plater, filmer, bøker med mer (desem
ber). Prisutdelinger under et stort show i Studentersamfundet (29.1.2010)
med en rekke kjente artister.
Her ble blant annet kåret tiårets trønderske låt: «Alkymisten» – Åge
Aleksandersen.
• «Årets trønder» basert delvis på leseravstemming (se neste side)

Årets bilde: Fotograf Kim Nygård vant 3. premie i klassen
sport action. Akseli Kokkonen jubler etter at han vant NM i
hopp på plast i Granåsen 11. oktober.
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Priser avisen har delt ut
• Kåring av Årets trønder 2009 offentliggjort 31.12:
Klimateknologiforsker Nils A. Røkke.
• Olavsstatuetten ble delt ut 22.5. til skiløperen Petter Northug.
• Adresseavisens kulturstipender 2009, delt ut under den tradisjonelle
Nyttårskonserten i Olavshallen 9.1., gikk til sopranene Kari Postma
og Sunniva Unsgård.
Priser mottatt
Hellkonferansen 2009
Hedersprisen til politisk redaktør Siri Wahl-Olsen
Den trønderske journalistprisen 2008: Serien «Makt i trøndersk idrett»
Birger Løfaldli og Terje Visnes (foto).
Fotoprisen: Rune Petter Ness for bilde av Barack og Michelle Obama
Hellkonferansen 2010
Den trønderske journalistprisen 2009: «De glemte barna», serie om
barnevern, Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise
Diplom: Da Stargate ble verdensmestre, Stian Wallum
Hederlig omtale: Marianne Tønset (foto)
Årets bilde 2009: Kim Nygård, 3. pris klasse sport

Journalistfaglig utvikling

Våre medarbeidere har deltatt på en rekke interne og eksterne kurs
og konferanser. Blant annet:
Eksternt
12 journalister på IJ-kurs (9 om våren, 3 om høsten)
3 journalister på treukers språkkurs i Frankrike (STUP)
Hele fotoavdelingen på konferanse i Frankrike i fem dager (støtte fra
utdanningsfondet)
2 journalister på gravekonferanse i USA (støtte fra utdanningsfondet)
4 journalister deltok på SKUP-konferansen
53 deltakere på Hellkonferansen i februar
3 journalister på kortkurs om offentlighetsloven
Internt:
CCI-opplæring for i alt 282 personer over totalt 2627 undervisningstimer.
Opplæring av nye sideprodusenter
Deskkurs for syv grafikere (fem samlinger pluss eksamen)
Høstmøtet 2009: 88 deltakere på heldagssamling med inviterte forelesere og en omfattende idebrainstorm («Open space»)
Flere kortere kurs og samlinger (blant annet Photoshop, Escenic grunnopplæring, sikkerhet)
Vi har i alt hatt 16 praktikanter fra journalistutdanningen.
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Største faglige utfordringer
• Hvordan opprettholde og bedre kvaliteten i en tid med innsparinger?
• God arbeidsflyt og malstyring med nytt redaksjonelt system
• Kvalitet, utvikling og tilbakemelding er stikkord for tre viktige områder der vi
ikke hadde god nok score under arbeidsmiljøundersøkelsen før sommeren. Vi
ønsker å arbeide grundig med dette.
• Dyrke egenarten til papiravisa og nettstedet. Beherske en best mulig dirigering
av stoff til de to kanalene.
• Samarbeidet med Media Norge
• Nettdebatten. Modereringen. Hvilke saker skal vi ha debatt på? Hvordan kan vi
stimulere til mer debatt og lage arena for brukernes eget engasjement?

Etikk

Adresseavisen er i 2009 innklaget for PFU i tre saker:
Sak 143/09: Hans Michael Hansen v/ adv Bjørn Stordrange.
Grasrotandelen misbrukes
Begrunnelse for klage: Saklighet og omtanke, private forhold, identifisering,
sitering, premiss
Utfall: Ikke brudd på god presseskikk
Sak 164/09: Adv. Eirik Edvardsen p.v.a. NN og XX
Rytterlinja ved Melhus videregående skole.
Begrunnelse for klage: Kildekritikk, identifisering, samtidig imøtegåelse mm
Utfall: Brudd på god presseskikk (ett av klagepunktene: samtidig imøtegåelse)
Sak 209/09: Roltdal beitelag
Strid om veibygging og gjerder utført av beitelaget
Begrunnelse for klage: Samtidig imøtegåelse
Utfall: Brudd på god presseskikk (ett av klagepunktene)
Presseetiske problemstillinger som har vært aktuelle
Bruk av navn og bilde ved større ulykker eller drapssaker. Hvor tidlig går vi ut med
navn? Vi har fått henstillinger fra pårørende om ikke å bruke private bilder av
offeret. Vi har ment at det er i offentlighetens interesse å vise hvem som er drept
og mener det er like legitimt å hente bilder på Facebook som i naboens fotoalbum.
Dette har vært et diskusjonstema i redaksjonen.
I kontroversielle saker skal begge (alle) parter slippe til med sitt syn. Det faktum
at vi er felt av PFU på samtidig imøtegåelse, har gjort det nødvendig å skjerpe inn
rutinene på dette området.
Arne Blix, sjefredaktør

Robinson for politikere: Én måned før stortingsvalget samlet
Adresseavisen alle listetoppene i Sør-Trøndelag på Krokholmen i Stoksund. Debatter, dueller, stand up, grilling, “regjeringsforhandlinger”, låtskriving og ablegøyer. Her Venstres
Guri Melby og Frp-topp Per Sandberg.

adressa.no

Foto: Glen Musk
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Altaposten
Mediehuset Altaposten har lagt bak seg et svært utfordrende og
spennende år, både på grunn av et hektisk nyhetsbilde og stort trykk
på mange plattformer.

Faktaopplysninger
Opplag:				
Lesere:				
Ukentlige nettbrukere: 		
Dekningsområde: 		
Utgiversted:			
Redaksjonelle årsverk:		
Kommer ut:			
Sider produsert: 		

5 515 (+ 10)
14 000
Ca 8 000
Alta, Loppa og Kautokeino
Alta
18
Alle dager unntatt søndag
Ca 9 500

OPPLEV
VV
VALGFRIHETEN!
ALGFRIHETEN!

MANDAG

KAMP
MP
PANJER
ER FREM
M TIL JU
UL
KAMPANJER
JUL
1. desember 
Nr. . Årgang 1. Løssalg kr 1,–

Støpt fast hos
Harald Nilsen

Midten

Stygt kvestet
i dødsulykke

Side 7

Jeg skjøt i nødverge
Altamannen (33) skal ha gått til angrep
på sin halvsøster på Sunnmøre. Da
skjøt kvinnens samboer med hagle, og
drepte altaværingen.
– Jeg måtte berge min samboer, har 25-åringen forklart.
Side 2

I tredje etasje i
dette huset ble
altaværingen
skutt. (Foto:
Scanpix)

Statistikk meninger:
Antall ledere:			
Antall kommentarer:		
Antall leserinnlegg:		
Antall innlegg på nett:		

Ta kontakt for en liten prat med oss
tlf. 78 45 75 75 eller se www.nornett.as

Flagget til topps
for hotellmiljøet

304
15
Ca 2 000
Ca 4 600
Side 8

– Knivstikking
var selvforsvar
Side 6

Opptur for
Klemetsen
Sporten

En gledens
budbringer

Side 9

www.altaposten.no – Tipstelefon    
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I dag:
Helga holder Ap-folkene i ørene

Del 5

Holder  folkevaalgte i ørene

1

.1: Ingalill Olsen
(Ap)

ARTIKKELSERIE

.11: Jan-Henrik
Fredriksen (Frp)

I maktens sentrum
Altaposten har besøkt Finnmarks fem utvalgte på Stortinget.
De snakker om visjoner, forventninger og utfordringer.

NYHETER

Lørdag 1. desember 

1.11: Frank Bakke
Jensen (H)

Lørdag 1. desember 

1.11: Kåre Simensen
(Ap)

1 NYHETER

Hadde det vært fra
et dyr som lever på
noen kvadratmeter
hele livet kunne jeg
forstått det. Her snakker vi
om sel som har levd et fritt liv
Helga Pedersen om kjeften fra miljøvernerne

Tonen er gemyttlig i
stortingssalen når
finnmarkingene
møtes, men Helga
Pedersen kan ikke
forvente seg noen
«søndagsskole»
i
hverdagen.
Av Rolf Edmund Lund
rolf@altaposten.no

Som parlamentarisk leder får 36åringen fra Tana en like strevsom
oppgave som en barnehagetante
med 64 viltre smårollinger i hælene
– med ambisjoner om å forsere
Sinsenkrysset i rushtrafikken. Apgruppa består nemlig av høyst forskjellige personer som skal trimmes
til å følge demokratiske spilleregler,
både på Stortinget og internt i
Arbeiderpartiet. Det bør kanskje
henge en partipisk på veggen, tenkte vi da vi ble utstyrt med en kaffeskvett og tre stk Ap-politikere fra
Finnmark på Helgas kontor.
– Jeg føler ikke at min oppgave er å
holde noen i ørene, men bidra til at
partigruppa gjør hverandre gode.
Jeg er ikke typen til å kjefte opp
noen, men det er viktig å være klar
og utvetydig i tilbakemeldingene,
enten det er snakk om partiprogram
eller partiets holdning i enkeltsaker.
I tillegg må det være min jobb å
utfordre og inspirere stortingspolitikerne til å stå på i det politiske
arbeidet, sier Helga, som alltid politisk korrekt. Det brede smilet og latteren er imidlertid ikke langt unna.
Helga Pedersen, Ingalill Olsen og
Kåre Simensen fant tonen, selv om
vi kan ane at Pedersen har nye avtaler på gang.
Stormkastene
Hun kom fra iskalde nord som ung
og populær fylkesordfører, men
måtte klatre opp på taburetten for å

FAKTA
Helga Pedersen
■
■
■
■
■
■
■

■

 år fra Tana
Gift med Erik Brenli
Mamma til Anna ()
Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet
på Stortinget
Nestleder i DNA
Fylkesordfører i Finnmark fra  til

Fiskeri- og kystminister fra  til
 og den første samisktalende
statsråden.
Utdanning innenfor russisk (mellomfag), historie (mellomfag), Russosovjetisk (grunnfag)

MER SYNLIG: Helga Pedersen blir mer synlig, både i media og på Stortingets talerstol.
bli herdet av politiske stormkast og
verbalt isvann i form av kraftige
kystgloser fra sjarken og spydige
kommentarer fra blådressredere.
Hun er ikke den første. Å være kystog fiskeriminister er ensbetydende
med «kjeft, kjeft, kjeft», som Martin
Kolberg ville ha uttrykt det. Hasviks
fiskeripolitiske overdommer Reidar
Nilsen har brukt slegga både èn og to
ganger.
Som om ikke det var nok. Hun måtte
bla opp mange hundre millioner
kroner for at èn av flere tusen vrak
langs kysten skulle hugges opp
utenfor Sørvær. På den måten ble
den kullseilte krysseren Murmansk
like «verdifull» som en hel åskam av
grå granittleiligheter i byen båten er
oppkalt etter. Strålende gikk det heller ikke da Dagbladet fant ut at statsråden var både bolighai for et vell av
gamle bygninger i Vestertana og heller ikke hadde levert inn ferdigmelding på et hus som var tatt i bruk. I
Finnmark er det en fillesak på nivå
med å kjøre 300 meter utenfor scooterløypa. Men er du statsråd må du
tåle steken.
– Jeg har blitt politiker og en offentlig person med åpne øyne. Da får jeg
tåle en støyt, sier Helga om belastningen med å være på forsida av
tabloidene. Hun har ingen problemer med å se at det er viktig og nødvendig at politikerne har alt på stell i
forhold til regler og lovverk. Det skal
være likhet for loven.
– Så kom du altså med selskinnsluhkka over kofta med pelsmotstander
fru Obama til stede?
– Vet du, den kritikken lever jeg godt

med. Det er sprøyt. Jeg tok selvfølgelig på meg de fineste klærne jeg
hadde, sier Helga, og føler det handler om en kulturkollisjon.
– Hadde det vært fra et dyr som
lever på noen kvadratmeter hele
livet kunne jeg forstått det. Her
snakker vi om en sel som har levd et
fritt liv. Vi trenger selfangsten, ikke
minst av hensyn til bærekraftige fiskebestander, sier Helga. Hun finner
en viss trøst i at også dronning Sonja
valgte klær av skinn.
Hjem til Vestertana
Helga er glad i Finnmark og legger
aldri skjul på at hun har planer om å
vende hjem når den politiske karrieren tar slutt. Hjem til Vestertana der
sauer og småbruk venter. Der hjemme finner du også mamma Hjørdis
og pappa Terje som utvilsomt har
bidratt til å forme et politisk menneske.
– Det var høy temperatur når vi diskuterte politikk. Det kunne bli i
meste laget når temaet var motorisert ferdsel, sier Helga og ler. Begge
foreldrene var politisk aktive,
mamma i KrF og pappa i Ap. Hjørdis
meldte seg ut av KrF da partiet
begynte å lefle med Frp i Bondevik II.
– Jeg har lært av begge, men den
politiske retningen handler om kjerneverdier som Ap forvalter. Som likhet og det å dele. Jeg er også veldig
farget av historiene som bestemor
fortalte om hverdagen i gamle
dager. Det har bidratt til å forme
meg som person og politiker, sier
Helga ettertenksomt. Hun nevner
ofte bestemor Anna. Nå har hun ei
lita tøtta på tre år som heter Anna,
oppkalt etter oldemor.

Allerede som 14-åring meldte hun
seg inn i partiet, men nysgjerrigheten førte henne ut i verden allerede
som 16-åring. Videregående skole
tok hun nemlig i Frankrike.
– Jeg måtte bli borteboer uansett,
så hvorfor ikke Frankrike, spør hun
retorisk.
– Så du støtter kanskje Finnmark
Høyre i at hver kommune bør ha et
videregående tilbud?
– Tanken er på sett og vis ikke fremmed, men hvis jeg tenkte på Annas
skolehverdag hjemme i Finnmark,
måtte jeg også ta hensyn til kvalitet i
skolen. Derfor er det vanskelig å få til
en slik løsning i kommunene, sier
Helga, som har stor sans for LOSAprosjektet som gir de unge muligheten til å gå på skole noe lengre i sitt
nærmiljø.
Selv valgte hun å studere historie
og russisk i Bergen når hun skulle gå
veien videre.
– Hvorfor russisk?
– Jeg har alltid vært fascinert av
nabolandet vårt i øst. Helt fra jeg var
fem år gammel tenkte jeg på Sovjet
med skrekkblandet fryd. Jeg var livredd da vi i 9. klasse dro til Leningrad
som det het da. Bak jernteppet, sier
hun. Redselen slapp definitivt taket
og Helga tok et studieår i Moskva
som voksen. En studie i russo-sovjetisk nasjonalitetspolitikk.
Den populære fylkesordføreren
Politisk gikk hun før hun kunne
krype. Pedersen har nemlig ingen
erfaring fra kommunestyret, den
politiske snekkerboden. Bakgrun-

FINNER TONEN: Parlamentarisk leder Helga Pedersen har styringen i Ap-gruppa på Stortinget. Det er Kåre Simensen og Ingalill Olsen strålende fornøyd med.
nen har hun fra organisasjonen,
gjennom AUF, det samepolitiske og
kvinnepolitiske engasjementet i Ap.
Først i 1999 ble hun valgt til vararepresentant i fylkestinget.
Derfor måtte det føles nokså spesielt da hun fikk et halvt år som politisk rådgiver for næringsminister
Grete Knudsen i 2001, før regjeringen Stoltenberg ble «tuppet» ut.
– Det var ekstremt lærerikt. Jeg fikk
se et departement innenfra og
hadde internasjonale oppgaver. En
erfaring som var uvurderlig for
meg, sier Helga i dag.
Sjelden har vel Finnmark hatt en
mer populær fylkesordfører enn
Helga Pedersen. I 2003 feide hun inn
i det regionalpolitiske førersetet
med store visjoner. For eksempel
innenfor kulturnæringer. Det skulle
skapes 500 arbeidsplasser de neste

ti årene, vyer sterkt inspirert av tankegodset fra nærings- og kulturdepartementet to år før. Stortingsmeldingen «Tango for to» smidde hun
om, tilpasset lokale forhold.
– Det var to fantastiske år. Det var
med stort vemod jeg takket av i
2005. Det var god samarbeidsånd på
fylkestinget, også på tvers av partigrensene. Det var med blandede
følelser jeg ble fiskeriminister, innrømmer Helga. Men det ble hun.
Kjeft, kjeft, kjeft var i vente.
Kampen mot piratfisket
Hennes store politiske triumf ble
den vellykkede kampen mot piratfisket i Barentshavet. Her får hun
anerkjennelse fra alle hold, mens
hun har måttet tåle kjeft for å ha
videreført struktureringen og ikke
minst da Kystfiskeutvalgets innstilling ble delvis «parkert». Hun er ikke

enig i at målsettingene i Kystfiskeutvalget er forvitret og hun nekter
for å ha videreført politikken til
Svein Ludvigsen.
– Man ror ikke fiske i 2009. Jeg har
vært opptatt av å finne en balansegang mellom bedriftsøkonomi og
bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. Det er fortsatt nødvendig
med strukturering, men ikke like
omfattende som tidligere. Den rene
kvotehandelen satte vi en stopper
for, mener Helga. Hun er videre stolt
av arbeidet som er gjort i forbindelse med forvaltningen av kongekrabben og marin verdiskaping. Det
forsterkede fokuset på ferskfiskområdet mener hun også har vært
viktig.
Da regjeringen fikk fornyet tillit, lå
det i kortene at nestlederen skulle få
nye og mer profilerte oppgaver. Hun

var valgt inn på Stortinget fra Finnmark som soleklar 1. kandidat. Og
hun skulle ende i den ærverdige bygningen, som parlamentarisk leder
etter Hill-Marta Solberg.
– Etter noen måneder må jeg bare
si det som det er; jeg stortrives i jobben og med den politiske bredden i
sakene. De 64 stortingsrepresentantene og 40 ansatte er en sammensveiset gjeng som jobber mot
samme mål. Det er selvfølgelig en
utfordring, men det liker jeg, sier
Helga Pedersen.
– Hva med den nye medierollen, der
du har blitt kastet inn i TV-studio for
å debattere datalagringsdirektivet?
– Det synes jeg også er interessant og
spennende. Det er en sak jeg brenner for, selv om vi i Ap virker noe
alene. Vi har gledelig nok fått støtte

fra VG og Dagens Næringsliv, smiler
Helga, før hun argumenterer heftig
for direktivet og behovet for å verne
barn mot overgrep.
– Den biodiesel-saken kunne dere
kanskje klart dere uten?
– Ja, det kan du si. Det var veldig overraskende at saken skulle stjele hele
oppmerksomheten fra et godt budsjett. Det må jeg innrømme. Saken
burde vært bedre håndtert, men det
handler altså om tre forskjellige partier som skal samarbeide tett, sier
Helga, før hun naturligvis argumenterer for en avgift som bidrar til fellesskapet.
– Vi kan ikke subsidiere trafikken,
fastslår hun.

– Media bestemmer ikke. Vi jobber
mest med gjennomføringen av politikken. Så hender det at man må snu
om på prioriteringene når enkeltsaker krever det. Slik er politikken.
– Har du Jens på tråden hver dag?
– Ja, vi diskuterer saker daglig. Det er
veldig viktig med god kommunikasjon mellom regjeringen og Stortinget.
– Til slutt: Trives familien i Oslo, eller
er kallet fra sauefjøsen for sterkt?
– Det går helt greit å bo i Oslo. Vi trives, men hjem til Finnmark skal vi,
sier Helga, og forsikrer at gubben fra
Hadeland er helt enig.

– Det kan virke som om media styrer
mye av hverdagen?
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Mål og prioriteringer

Samfunnsrollen

Den toneangivende målsettingen for alle kanaler er å oppnå størst
mulig bruk av avis, tv, radio, nett for underholdning, debatt og nyhetsformidling. Blant de viktige elementene for et mediehus vil være å dra
nytte av gjensidige synergier og kryssing av egenreklame mellom kanalene. Det blir en av de største utfordringene for 2010.

Mediehuset Altaposten ønsker å være en premissleverandør for viktig
samfunnsdebatt i Finnmark, både lokalt og regionalt. Det betyr at vi
rent konkret følger lokale saker i vårt nedslagsfelt svært tett, i tillegg
til at vi ønsker å sette vårt preg på viktige spørsmål for Finnmark og
nordområdene. Dette er svært aktuelt for mediehuset ettersom TV
Nord dekker Vest-Finnmark og at altaposten.no er største nettavis i
fylket.

Samtidig som hver medieplattform har sin egenart, vil det også være
avgjørende med tett redaksjonelt samarbeid. Det betyr at journalistene gjerne gjør en jobb i flere kanaler og behersker hele spekteret av
journalistiske utfordringer. Samtidig er det et ønske å bruke journalistene der de egner seg best.
Produktutviklingen har vært mest merkbar på nett, der vi nå smelter
sammen tekst, lydfiler, bildefiler og fotografier i større grad enn tidligere. Det visuelle har fått et stort løft gjennom samarbeidet med Polaris/HTG.
Mens papiravisen hadde layout-endringer i 2007/2008, ligger det an til
skifte innenfor TV og radio. 8. april 2010 innledes morgensendinger for
Radio Alta, noe som byr på nye jingler og et duggfriskt konsept for lytterne. For TV Nord ønsker vi grafiske og fargemessige endringer, men
her vil kapasitet være avgjørende.
I 2010 vil også papiravisa få et nytt estetisk løft, framprovosert av
endringer knyttet til innføring av spesialsider. Ønsket er også å løfte
ytringer på debattsidene, nettopp for å styrke profilen på papiravisa.
I 2009 innførte papiravisa Ung i Alta, etter en erkjennelse av at vi
trenger mer stoff for og om ungdom. En barneside er også til vurdering. Værmeldingene skiftes ut for å gi mer fargeplass på baksiden.
Den nye informasjonskanalen på flyplass og kjøpesentre handler i stor
grad om gjenbruk, men koordineres fra nettredaksjonen som påser at
nyheter skiftes ut og tilpasses formatet.
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Blant viktige saker der Altaposten har vært aktiv og offensiv:
– Altas vekst gjennom bygging av badeland, katedral og Amfi.
– Sykehusstrukturen i nord.
– Energiforsyning knyttet til planlagt kraftlinje gjennom
Vest-Finnmark.
– Olje og gass, blant annet aktualisert gjennom oljeselskapet
North Energy.
– Forvaltningen av land og vann gjennom forvaltningsorganet
Finnmarkseiendommen.
– Arealkonflikter, særskilt knyttet til reintall.
– Finanskrisen som ga utfordringer for fiskeriene, mens Alta
«sto han av».
– Fremganger innenfor sport og kultur, som har vært svært 		
fremtredende i 2009.
– De gode historiene på grasrota.
Dialogen med leserne er svært tett, ikke minst på altaposten.no. Der
går debattforumet varmt, i tillegg til fotoserier og fotokonkurranser
som genererer kolossal trafikk.
Altaposten hadde også sitt 40-årsjubileum som ga anledning til
nærkontakt med våre lesere. En brukerundersøkelse våren 2010 vil gi
oss gode svar på hvor vi kan bli bedre, blant annet når det gjelder å
treffe våre brukere hjemme.

Journalistfaglig utvikling

altaposten.no

I et vanskelig økonomisk år har ekstern kursing blitt nedtonet på grunn
av kostnader. Vi ønsker heller å prioritere kurs der flere kan delta, blant
annet kurs om offentlighetsloven som ble arrangert i Alta i regi av IJ. Vi
anser det som fornuftig å hente forelesere til 18 journalister, i stedet
for å sende 18 til Fredrikstad.
Vi har fått tildelt enkelte stipender som har blitt tatt i bruk. På grunn av
graviditet er ett stipend ikke tatt i bruk (Finnmark fylkeskommune). Ett
stipend er anvendt for å se nærmere på situasjonen på Island.
I det daglige har vi inntrykk av at journalistene er svært opptatt av faglig utvikling. Det gjelder ikke minst arbeid på tvers av sjangergrensene.
Ettersom Altaposten tok steget full ut i multimedial forstand, har flere
journalister forsøkt seg på nye plattformer med godt resultat.
Redaksjonen legger også stor vekst på rekruttering. Mediehuset har
god kontakt med utdanningsinstitusjoner på alle nivå, fra Avis i skolen
til praksisstudenter fra Bodø og Alta.
Et ønske for 2010 er fotokurs for de redaksjonelt ansatte, fortrinnsvis et kurs arrangert for alle. Det er enighet om å skjerpe fokuset på
bilder.

Etikk
Mediehuset Altaposten er svært opptatt av å bevisstgjøre samfunnsoppdraget som er nedfelt i punkt 1 i Vær varsom-plakaten. Det betyr
kritisk og spennende journalistikk året rundt i flere kanaler, i tillegg til
den åpenbare rollen som nyhetsformidler og arena for informasjon til
lokalsamfunnet.
I året som har gått ble Altaposten innklaget til Pressens Faglige Utvalg
èn gang. Saken dreide seg om ulovlig bygging av reingjerde med offentlige midler. Altaposten fikk medhold på alle punkter.
Vi er svært fornøyde med det journalistiske nivået og holdningen som
råder i forhold til de publisistiske verdiene, inkludert det etiske rammeverket og publiseringsreglene der.
Rolf Edm. Lund, ansvarlig redaktør
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Andøyposten
2009 har vært et år på det jevne for redaksjonen i Andøyposten.
Lokalsamfunnet har vært preget av en del stridstemaer, og vi er
fornøyd med hvordan vi har dekket disse.
En avklaring om nettsatsing og forholdet til Vesterålen Online var et
internt tema i 2009 og er det fortsatt i 2010.
Redaksjonen har ikke fått endret sine rammevilkår i 2009. Det er
imidlertid en utfordring å skaffe vikarer når det er behov for det.
Avisen gikk over fra eget trykkeri til trykking i Harstad i mai 2008.
Overgangen har gått ganske greit.
Det er vanskelig å vurdere sitt eget omdømme, men en leserundersøkelse i februar 2010 konkluderer med at leserne er fornøyd med
avisen.

Sjekker
skredfaren
i Andøy
Side 4

Tirsdag 17. mars 2009 · Nr 32 · 31. årgang · Løssalg kr 18,–

w w w. a n d o y p o s t e n . n o

Nær 500 kastet seg
på Retro-bølgen
En
strikke(t)
øy i
smeltevann

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Ukentlig trafikk på nettet:
Utgiversted:			
Dekningsområde: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling annonser/stoff:

1 853
8 000
Ikke målt
Andenes
Andøy kommune
2,7 + redaktør/daglig leder
Tirsdag, torsdag, lørdag
2 228
80 prosent redaksjonelt stoff

Hege Sørensen er ikke
fornøyd med responsen
fra Andøy kommune. Fra
torsdag til mandag morgen
lå Strikkebua som en utilgjengelig øy midt i smeltevannet.

Side 8
McLONES: Gutta i McLones høstet stor applaus for sin behandling av gamle Stones-låter. Anført av vokalist Frank Åse ga de alt fra
scena. Til venstre Arthur Pettersen på gitar, og bak trommene sitter Inge Harry Nygård. (Foto: Alf Ragnar Olsen)

Smilende fjes, topp stemning og masse god rock og blues av edel årgang fylte Andrikken i helga. – Knallbra! Billettene burde vært på blåresept, mente Bjørnar Sellevold - en av mange fornøyde gjester. – Tidenes hittil beste Retro-helg, oppsummerer Retro-general Geir Laupstad fornøyd.
Side 6 og 7

Lensmannskontor med lokal vri

Tjelden er
observert
Side 2

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nettet: 		

4
1
435
0 (publiserer ikke innlegg på nett)

ANDVÆRINGER: Ved Andøy lensmannskontor har alle betjentene tilknytning til Andøy. Fra venstre: Børje Edvardsen, Yngve Isaksen
Wiik, Lill Pettersen og Jørgen Bringaker.

1. mars begynte Børje Edvardsen som politibetjent ved Andøy lensmannskontor. Dermed er det bare
lensmann Per Erik Hagen som ikke er etnisk andværing av de politiansatte ved kontoret. – Men jeg har
vært her så lenge at jeg betrakter meg som andværing, sier han. Litt flaks og målrettet rekruttering er
oppskriften på at Andøy lensmannskontor nå har stabil bemanning og en ganske ung stab. – Det er bare
positivt å ha betjenter med lokal tilknytning. I tillegg er alle under 40 år, og det setter oss i en særstilling,
sier Hagen.
Side 3

22
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Andøy
kan få
EISCATradar
Side 5
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Andøyposten

Tirsdag 17. februar 2009

Nordlystbasar hos
Frelsesarmeen
Tradisjonen tro arrangerer Frelsesarmeen
Andenes basar som i
år er kalt Nordlysbasaren, da den går av
stabelen under Nordlysfestivalen.
– Vi har mye å tilby; kafé,
loddsalg og et hyggelig miljø.
Det blir mye sang og musikk,
blant annet av Åse blandakor, Andenes mannskor og
Trekkspillklubben, melder
Frelsesarmeen.
Andaktsholdere er Erik
Mørtsell, Birger Berntzen,
Ingebjørg Stenhaug og Anne
LIse Johannesen.
– Hjertelig velkommen til
hyggelig lag, hilser Frelsesarmeen.

Spør om
Hy hy Ballé

22 tidligere elever og
foreldre ved Nordmela skole ber i et brev til
Andøy kommune, om
oversikt over økonomien rundt kokebokprosjektet Hy hy Ballé.
– Som foreldre av barn ved
Nordmela skole og barnehage,
stiller vi oss en del spørsmål
i forhold til bokprosjektet Hy
hy Ballé, skriver de i brevet og
ber om å få full innsikt i den
økonomiske biten av bokprosjektet.
– Det vil si at der også må
fremlegges bilag til Oslotur,
Harstadtur og for øvrig det
som har med øvrige utgifter
til bokprosjektet, skriver de,
og opplyser at bakgrunnen
for henvendelsen, er at de vil
gjøre opp en sluttstatus på en
verdig og rett måte.
– Vi har ikke fått noe regnskap på bokprosjektet, så vi
mener da å kunne få en forståelse av hva som er det rette
overskuddet av bokprosjektet, skriver de i brevet, der
de gir kommunen en frist på
tre uker til å oversende regnskapet.

Tirsdag 17. februar 2009
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Andenes – en mottaksoase
– Skal prise oss
lykkelig, sier
ordføreren
Lørdag leverte tre
Senjabåter rundt 25
tonn fisk ved Sjøanlegget på Andenes. Årsaken var helgestopp ved
mottakene på Senja.
Andenes er dermed
en mottaksoase i området. Ordfører Jonni
Solsvik sier Andøy skal
prise seg lykkelig for at
Jangaard er etablert i
kommunen.
Jørn Aune

SPENNENDE: Trym og Oda syntes det var spennende og artig å få prøvesitte brannbilen og
utstyret til brannvesenet. (foto: Myrulla barnehage)

jorn@andoyposten.no

– Situasjonen er veldig forskjellig. Noen mottak kjøper for fullt,
mens andre holder igjen og har
innført begrensninger. Noen
har stoppet helt å ta i mot fisk,
sier Willy Godtliebsen i Norges
Råfisklag.
– Fiskerne i Andøy er i en heldig situasjon. Jangaard kjøper
for fullt, og det faller godt ut for
båtene som er tilknyttet et slikt
anlegg, sier Godtliebsen.
Han sier at det ikke er mange
båter som nå begynner å nærme
seg slutten på kvota.
– Men på Andøya og Senja ligger man midt i løypa for torsken,
og de som har hatt muligheten
for fast leveranse har snart tatt
kvota, sier Godtliebsen.
Statistikken fra Råfisklaget
viser at det per uke seks er landet nær 4.000 tonn mindre torsk
enn for samme periode i fjor. Det
er landet rundt 2.000 mindre seg
enn i fjor, men rundt 300 tonn
mer hyse enn i fjor.
– Det er en kombinasjon av
vær og mottakssituasjonen.
Første halvdelen av januar var

Brannvesenet på besøk
i Myrulla barnehage
Torsdag kom Brannvesenet på besøk i Myrulla Barnehage - og den
ivrige gjengen der tok
godt imot brannmennene Jan Arild Hansen
og Johan Strand, som
ble imponert over ungenes kunnskaper om
brannvern.
OASE: –– Vi
Vi har
har ennå
ennå ikke
ikke sagt
sagt nei
nei til
til noen,
noen, sier
sier rolf
rolf røsnes
røsnes ved
ved framnes
framnes fiskeindustri.
fiskeindustri. ii helga
helga var
var det
det mottaksstans
mottaksstans på
på senja.
senja. derfor
derfor kom
kom «dunøy»
«dunøy» inn
inn til
til andenes
andenes med
med fangsten.
fangsten. dette
dette
OASE:
var en
en av
av tre
tre senja-båter
senja-båter som
som leverte
leverte på
på andenes
andenes lørdag.
lørdag. Normalt
Normalt leverer
leverer disse
disse båtene
båtene fangstene
fangstene sine
sine på
på senja.
senja. (foto:
(foto: Jørn
Jørn aune)
aune)
var
preget av dårlig vær, men det
er klart at mottakssituasjonen

også har begrenset landingene.
Det har vært god tilgjengelighet

på fisk. Og vi kan forvente at forskjellen mellom i år og i for øker.

Bilspa søker
støtte

Ungdomsbedriften Bilspa
ved Andøy videregående
skole søker Andøy kommune
om 5.000 kroner i støtte fra
Andøy kommune.
– Pengene skal gå til innkjøp av poleringsmaskin
og til tekstilsteamer. Begge
maskinene koster 2500 kroner, skriver Iselin K. Evensen
i UB Bilspa i søknaden.
Der opplyses det også at
når ungdomsbedriften avvikles på slutten av skoleåret,
så bil utstyret bli donert til
skolen.

Andøyposten

SENJA: Mannskapet på «einarson» fra botnhamn på senja setter kursen hjemover etter endt leveranse lørdag. Mandag hadde mannskapet planer om å levere mer fisk på andenes. (foto: Jørn aune)

På denne tiden i fjor økte leveransene fra 7.000 tonn i uka til
18.000 tonn på det meste. Dersom det ikke åpner seg på salgssiden, og mottakene kommer i
gang, kan forskjellen bli større,
sier Godtliebsen.
Oase
Men på Andenes har det foreløpig ikke vært problemer
med å få levert fisk. Lørdag
var blant annet tre Senja-båter
inne med drøye 25 tonn fisk.
Også mandag var det inne båter som normalt ikke leverer på
Andenes.
– Vi tok i mot 40 tonn fisk mandag morgen. I forrige uke tok vi
i mot 570 tonn totalt, og det er
mye. Det er nesten 100 tonn per
dag i seks dager, sier Rolf Røsnes
ved Framnes fiskeindustri
Han sier at situasjonen ser
grei ut fremover, men at flere
Andøybåter nå nærmer seg slutten av kvota.
– Så det er greit at det kommer fremmedbåter hit. Vi har så
langt ikke sagt nei til noen, sier
Røsnes.
Og man ikke sier nei til noen,
det er ordfører Jonni Solsvik
glad for.
– Fiskerinæringa rammes
av en finanskrise som gjør at
markedene ikke fungerer, og
det har skapt utfordringer også
i Andøy. Når det er sagt skal
Andøy prise oss lykkelig for at

vi har en bedrift som Jangaard
i Andøy. De har hatt åpent hele
tiden og har kjøpt fisk hele tiden. De har gode markedsrelasjoner, og kjøper fisk tross
krisen. Det skal flåten, både i
og utenfor Andøy, være glad for,
sier Solsvik.

Bytter fisk
med Aker
Seafood

Det meste av fisken
som landes i Andøy
går til saltfiskproduksjon. Men ikke alt.
– Vi sender en del hyse til
Aker Seafood på Melbu, og
får stor torsk i retur, sier Rolf
Røsnes Framnes fiskeindustri.
– Dette er noe vi starter
med denne uken. Det er mye
rart som skjer for tiden, sier
han.

Alf Ragnar Olsen
alf.ragnar@andoyposten.no

Styrer Hilde Karlsen i Myrulla Barnehage forteller at de
torsdag fikk populært besøk i
barnehagen.
– Ja, da kom Brannvesenet på
besøk, og det passet perfekt. Vi
har nemlig jobbet med brannvern som tema gjennom en tid i
barnehagen. Da har barna blant
annet fått stifte bekjentskap med
Eldar og Vanja - to hånddukker
som er inngår i et undervisningsopplegg utarbeidet av samarbeidsgruppen for brannvern i
skolen. Denne gruppen består av
Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidige
NOR - og opplegget de har laget
er både morsomt, nyttig og veldig
lærerikt for barna, sier Hilde.
– Gjennom temaplansjer som
tar opp ulike temaer knyttet til
emner som har med brannvern
å gjøre har barna fått god innsikt i både forebyggende ting,
og hva man skal gjøre dersom
uhellet er ute og det oppstår en
brann, sier Karlsen.
– Barna satte veldig stor pris
på å få besøk av brannbilen og
to brannmenn i barnehagen.
De fikk forklart hvordan utstyret brukes, og de fikk også
prøve både utstyret, prøvesitte
brannbilen og stille spørsmål til
Jan Arild og Johan fra Brannvesenet som på sin side syntes
ungene hadde lært mye. Et
flott punktum for brannvernopplegget ble det, slår Hilde
Karlsen fast.

STILIG: gard trivdes i førerstolen, og tenker det nok er tøft
å kunne slå sirenen på og trå gassen i bånn når alarmen går.
(foto: Myrulla barnehage)

SAMBANDSFOLK: Johan strand og Jan arild Hansen fra
brannvesenet barna i Myrulla få kikke nærmere på utstyret
og brannbilen. Her sjekker runa, ronja, Oda og Kasper Olai ut
brannbilen og det stilige radioutstyret. – så da er det bare å
prate inn her, spør runa og ronja...? (foto: Myrulla barnehage)
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Målsetning og prioriteringer
Andøyposten hadde som målsetting i 2009 at vi skulle bli bedre
på fiskeristoff. Det føler vi at vi har klart.
Når det gjelder produktutvikling, kan vi trekke frem sommerbilde-konkurransen som er blitt en suksess. Avisen premierer de
tre beste bildene, og det kom inn 449 bilder i 2009.

Avisens samfunnsrolle
Andøyposten er en viktig debattarena i saker som opptar lokalsamfunnet. Skoler, asylmottak, vindmøller og oljevirksomhet er
saker som har engasjert andværingene i 2009. Det var i snitt
nesten tre leserinnlegg per avis i 2009. Andøyposten har også
dekket disse temaene redaksjonelt.
En morsom sak i 2009, er diktene til Raymond Strøm. De ble
publisert i Andøyposten, og er etter hvert blitt samlet i en bok der
Andøyposten bidro med støtte til utgivelsen.
Andøyposten deler ut julestjerner til hverdagshelter som
fortjener heder. Dette skjer i lørdagsavisene i desember – etter
forslag fra leserne.

Journalistfaglig utvikling
En av journalistene deltok på kurs i regi av Institutt for journalistikk (IJ). Vi håper at Polaris skal få i gang en hospitantordning
som kan gi faglig utvikling ut over tilbudet som IJ gir.
Den største faglige utfordringen er å ha tid til å sette seg skikkelig
inn i sakene og bearbeide dem grundig. Produksjonspresset er
rimelig høyt.

Etikk
Ingen PFU-klager
Jørn Aune, redaktør

24

Redaksjonell årsrapport 2009

andoyposten.no

PRODUKTIVE: Familien Lyngra og Søberg har fått seks unger i løpet av syv år. Trygve (5), Tonje , 2 måneder
- 5. august, pappa Tommy, Vilde (2), Snorre (2), mamma Edel og Silje(2 mnd), og Sindre (7). Saken var på forsiden av Andøyposten 3. oktober 2009. Etter lokalavisens oppslag, havnet familien også i Se og Hør.
(Foto: Mette-H: Berger Amundsen)
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Brønnøysunds Avis

Det bobler og bruser i elegante flasker og glass.
Her får du champagne-tipsene.
Side 14

Stikkord for utviklingen i 2009
• Å være lokal, lokal - og for Sør-Helgeland
• Overgang til ny nettplattform sommeren 2009.
• Omlegging av førstesiden, tydeligere og mer variert.
• Større satsing på helgereportasjer.
• Fokus på redaksjonell evaluering og sesongplanlegging.
• Sterk og tett konkurransedriv via Helgeland Arbeiderblad.
• Fokus på mer effektiv produksjon.
• Nye medarbeidere i redaksjonen (bl.a redaktørskifte i mars).
• Å bevare og videreutvikle posisjonen på BAnett.no.

Faktaopplysninger
Opplag:				
Lesere: 				
Ukentlige nettbrukere: 		
Dekningsområde: 		
				
				
Utgiversted:			
Nettmøter: 			
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

4248
14 000
Ca 17 000
Fem kommuner på Sør- Helgeland:
Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og
Vevelstad
Brønnøysund
Ett med nytilsatt redaktør. Om lag
10 spørsmål og kommentarer.
9
7100
80 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nettet: 		
Kommer ut: 			
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Fine bobler
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253
26
1300
Ca. 2500
Fem dager i uken, tirsdag, onsdag,
torsdag, fredag og lørdag

ONSDAG

Busser med
pepperkake

Danser
på isen

Arnor Laumann fikk en helt spesiell julegave
– en pepperkakebuss.
Side 8

30. DESEMBER 2009 ■ NR. 252 ■ 90. ÅRGANG

■ PRIS 20,-

…for Sør-Helgeland

Tora Mosli går på skøyter på Salhus.
Side 2

Bli med til bords

Sosiale
omsorgsboliger
Beboerne på Hestvadet
i Brønnøy får nå
muligheten til å spise
sammen. Fellesmåltider skal bli mer
sosiale.
Side 12 og 13

Registrene
må leie nye
kontorer
Brønnøysundregistrene
må leie opp imot 75
kontorer i Brønnøysund for å få plass til
alle sine ansatte.
Side 3

80-åring
åpnet
latterdørene
Kårkallen
Karl
Øvergård
ble
publikumsyndling
under
julerevyen
på
Horsfjord.

FOTO: LILLEMOR HESTVIK

Side16

Jon Aga har laget årets julegave på
Sør-Helgeland. I sin egen bok
forteller han om servering, mat og
råvarer. – Tiden var inne for å
skape noe for oss selv, sier Aga

(til venstre) som henter råvarer hos
Tommy Trondsen på Vega
delikatesser. Bli med til bords.
Side 9, 10 og 11

Skjuler snus og sigaretter
Butikkmedarbeider Lene Engelsnes på
TD i Brønnøysund forbereder seg på
nye regler for nikotinholdige varene.
– Jeg synes det er veldig greit at
varene skal oppbevares skjult, sier hun.
Side 6

Stort utsalg av Cosmos fyrverkeri!
Testvinner VG-test 2008 og 2009. Se også www.braks.no

Du finner oss
i Industiveien 30
(I samme hus som Mekanomen,
Elektikern, Jarak og
BrønnøyBygg Tjeneste)

12

REPORTASJER

REPORTASJER

Satser tradisjonelt: Til tross for bare tjue innbyggere er det fem fiskebåter i helårsdrift på
Ylvingen. Andreas Pettersen er nyeste tilskudd til
fiskerinæringen på øya.

13

LØRDAG 10. OKTOBER 2009

LØRDAG 10. OKTOBER 2009

YLVINGEN: NRK har pakket sammen utstyret
og skuespillerne har reist hjem. BA har truffet
gårdbrukeren Helge, fiskeren Andreas og de
unge mødrene Hilde og Maria, og spurt: Hva
nå, Ylvingen?
– Jeg husker jeg sa til foreldrene mine: Når dere har valgt å bosette
dere her, så kan dere ikke forvente å se meg mer enn en dag i uka!
Maria Pettersen ler av minnet om seg selv som trettenåring, som
bare var hjemom som snarest en søndag formiddag. Den gangen var
det vennene på Vega som gjaldt, og Ylvingen var det kjedeligste stedet på jord. I dag har Maria egne småbarn, bor i Brønnøysund men
tilbringer mer enn gjerne helger og ferier i «heim-husan» på
Ylvingen. Der treffer hun også jevnaldrende slekt og venner som har
det på samme måten.
– Da vi kom i tenårene ønsket vi at hele øya måtte synke i sjøen.
Nå kan vi ikke komme hit ofte nok, sier kusinen Hilde Pedersen,
som har valgt å bosette seg på Vega.
Hun er odelsjente, men ser ikke for seg en tilværelse som bonde på
den lille øya.

– Jo, jeg kunne like gjerne bodd på Ylvingen som
på Vega, men da måtte vi vært flere med barn her,
forklarer hun.

Gøy med uvær

Da Hilde og Maria vokste opp på Ylvingen, var
fremdeles grendeskolen i drift, men det varte ikke
lenge før skolen ble nedlagt og de måtte starte pendlingen med hurtigbåt til Vega. For foreldrene kunne
det være hardt å sende ungene av gårde i dårlig vær,
men for barna var det annerledes.
– Vi brydde oss ikke om at det var dårlig vær.
Tvert imot, hvis det var så dårlig vær at hurtigbåten
måtte legge til ved ferjekaia, så var det bare ekstra
stas, minnes Hilde.
Hun ville ikke hatt noe imot å sende barna med
hurtigbåten til skolen. Men altså, det må flere barn
til enn hennes ene datter, Matilde på ti år.
– Vi snakker ofte om det, når vi treffer hverandre
her i helgene. Hvor mange ville vi vært? Hvor
mange barn har vi til sammen? Men det er litt annerledes i dag. Før så jobbet jo folk hjemme, de var

fiskere eller bønder og det var folk her hele tiden. I
dag jobber ikke folk slik, og det blir veldig dødt her,
sier Hilde som selv har en samboer som jobber i
Nordsjøen.
– Men hadde de bygd ei bru til Vega, så hadde jeg
flyttet hit med en gang, fastslår Hilde.

Med gården som hobby

Helge Pedersen er far til Hilde, og en av de få som
fremdeles driver gård på Ylvingen.
– Det er så lite at det ikke er noe å skrive i avisen
om, sier en litt brydd Helge.
Som uførepensjonist har han redusert driften til
kun noen få dyr, mest for å ha noe å gjøre, som han
kaller det. På båsen står åtte kjøttfé og koser seg
med halm og kraftfôr.
– Man må ha noe å holde på med, sier Helge, som
i tillegg til dyrene har 73 mål dyrka mark.
Kalvebingen står tom. Han er usikker på om han
skal la kuene bli inseminert, om han skal bygge på
fjøset. Han er i det hele tatt usikker på hva han skal
foreta seg med gården i fremtiden.

– Man blir jo lei av å være så bundet. Det er vanskelig å få tak i avløser nå, det er visst ingen som vil
være her ute, grunner han.
Han har drevet gården siden 1977, og vært alene
om arbeidet siden 2006. Nabogårdene rundt han
har blitt lagt ned en etter en, etter hvert som eierne
har blitt eldre. Ingen unge vil overta brukene.
– For folk som ser etter noe å starte opp med, er
det rikelig med jord og godt brukbare fjøser med
plass til mye dyr, sier han, og nevner tre store gårder
som har blitt stående tomme.
– Nå er jo samdrift blitt så populært. Her er jord
nok til i alle fall én stor samdriftsgård, sier Helge,
som tror det må være en viss størrelse på brukene
hvis man skal oppnå lønnsomhet.
– Men at folk skal begynne å flytte ut hit igjen, det
tror jeg ikke noe på. Da må det skje noe aldeles utrolig her ute.
Bla om

Er det liv laga på Ylvingen?
Tekst
og
foto:
Lillemor
Hestvik

Hobby: Helge Pedersen holder kjøttfé for å holde seg i
virksomhet.

Tre generasjoner: Helges datter
Hilde er odelsjente, men har valgt
å bosette seg på Vega sammen
med samboer og datteren Matilde
(10). - Jeg skulle gjerne bodd her,
hvis det hadde vært flere med
barn her, forteller Hilde.

Det gode liv: Hanefar lever godt
sammen med hønene og tre katter
hjemme hos Mona og Andreas på
Ylvingen.

Hyttekos: - Da vi kom i tenårene ønsket vi at hele øya
skulle synke i havet. Nå kan
vi ikke komme hit ofte nok,
sier kusinene Maria Pettersen
(t.v.) med lille August (2 mnd.)
på armen og datteren Bertine
(2), og Hilde Pedersen med
datteren Matilde (10).
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banett.no
Mål og prioriteringer
Redaksjonelle målsettinger og produktutvikling: Mer variert og spennende
førsteside. Lette, ledige og leservennlige sommersider. Større satsing på
helgereportasjer. Ukentlig spalte med Tanker i tiden. Kåring av uken leser som fast egenannonse. Samspill nett og papir, med økt grad av kanalfordeling og versjonering. Opplæring knyttet til nettpublisering. Aktiv egenannonsering for egne produkter.

Avisens samfunnsrolle
Løpende dekning av smått og stort fra Sør-Helgeland, med særlig fokus på
lokal fødestue, flytrafikk, oljearbeidere, eiendomsskatt, turisme og «Himmelblå-effekt».
Svært kort veg fra offentlig debatt til leserbrevsider. Avisen etterspør særlig
lokale leserbrev, og mange benytter anledningen.
Kåret i 2009 servicepris, etter en periode der mange klagde på servicenivået i
butikker og blant næringsdrivende. Diverse fotokonkurranser, særlig knyttet
til innsende bilder på nett.

Journalistfaglig utvikling
Faglige tema vi har arbeidet med: Samspillet nett og papir, det vil si å bevare
BAs sterke posisjon på nett samtidig som papirproduktet fremstår nytt og
genuint nyhetsformidlende.

Etikk
Ingen PFU-klager.
Utfordringer særlig knyttet til åpen nettdebatt. Vi har jobbet mye med nettdebatten, og systematisk rensket ut/røktet innleggene mer aktivt enn tidligere. Dette har ført frem, og har gitt mer saklige, interessante og ryddigere
debatter - og trolig flere stemmer.
Anita Gustavsen, redaktør
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Leiteaksjon: August 2009. En mann fra Levanger forsvinner fra leirplassen sin
på Sundsvoldsstranda på Vega. Motorsykkelen og utstyret han forlot, gjorde at en
turgåer reagerte. Noen dager seinere, etter en storstilt leiteaksjon med hundrevis av
folk involvert, ble han funnet død i en fjellside, 300 meter fra leirplassen.
Foto: Bård Pedersen
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Ut av
Blilyst?

2009 har vært et utfordrende år i Driva. Avisa fortsatte opplagsnedgangen og var periodevis ikke fullt bemannet på grunn av endringer i redaksjonen. Samtidig har det nyhetsmessig vært et interessant år, der særlig
utfordringene for Hydro Sunndal og rassikring av Oppdøls-stranda har
vært store og viktige saker avisa har fulgt tett.
Sunndalsamfunnet har vaklet litt etter at den ene produksjonslinjen ved
aluminiumsverket (Su3) måtte stenges ned. Dette har også gjenspeilet
dekningen vår av kommunen i 2009. I hovedkommunen Surnadal har vi
fulgt dagliglivet tett.

Side 2

Surnadal: Ny kulturkonsulent Side 11
Rindal: Rekord for banken

Side 10

Sunndal: Borettslag tapte

Side 10

Onsdag

Polaris Media Nordvestlandet

Driva

Let etter brukt- eller nybil hos
din lokale forhandler via

NR 26
SUNNDALSØRA
3. MARS

drivabil.no
Her finner du også til enhver
tid mye annet stoff om bil og trafikk.

UKE 9, 2010
40. ÅRGANG
LØSSALG KR 20,-

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Antall lesere: 			
Ukentlige brukere på nettet:
Dekningsområde: 		
				
Utgiversted:			
Kommer ut: 			
Redaksjonelle årsverk: 		
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

4 062
18 000
Ca 10 000
Surnadal, Rindal, Halsa,
Sunndal og Nesset
Sunndalsøra
Mandag, onsdag og fredag
5,8
Ca 4 000
71 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg: 			
Innlegg på nettet: 		
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151
52
400
Over 1 000. Alle nettkommentarer
blir lest før publisering.

Strømregning:
15.000 kroner
Det koster å holde varmen i store hus. Det har Ivar Meisingset
(bildet) fått erfare. Snart får han strømregning på 15.000 kroner.
Side 4-7

Tilbudene gjelder tom. 6. mars 2010

PIZZA RISTORANTE/
CASA DI MAMA
Mozzarella/Speciale/Trio de Carne
325/330/395 g
DR. OETKER
Pr. kg fra 63,04

2490

KJØTTDEIG AV
KYLLING
400 g
DEN STOLTE HANE
Pr. kg. 62,25

24

90

ØSTERDALSLABBEN
Barn/voksen
40% ull, ass. farger
Pr. par 24,75

DRIVA MENER: «Med bakgrunn
i den siste befolkningsstatistikken
kan det sjå ut som om det haster
med å få på plass tiltak som kan
gi positive effekter for både Sunndal og Surnadal»

PÆRER

Conference
Belgia

90
9
9900
4-pk.
PR. KG

12

MOT HELG

Fredag 20. november 2009

MOT HELG

Fredag 20. november 2009

13

.

ENGELSK STIL: Møblementet var sjølvsagt i engelsk stil,
noko Jon Atle Gulla har gjenskapa med innkjøp av Chesterfield-møblar.

BRANN: Fleetwood Sandeman bygde opp engelskhusa i
sveitserstil. Begge husa brann ned til grunnen i 1945. Dette
biletet frå boka, er teke i 1912.

BYGDE NYTT: Nils Nilsen bygde opp att Grand Hotell etter
at det gamle brann ned i 1907.

GODE TIDER: Fleetwood Sandeman og major A. Shaene
Carter inntek lunsj på verandaen på gjestehuset.

VELSITUERT: Nils Nilsen og Fleetwood Sandeman. Engelskmannen fyller godt i setet sitt.

FINT BESØK: Etter at Sandeman-familien forlet Surnadal,
tok det meir enn 40 år før dei besøkte Esther Nilsen att.

Gjenskapar portvinskongen
vinskongen sitt rike
Fleetwood Sandeman
var ikkje adeleg, men
han var styrtrik frå familien sitt portvinsimperium. Jon Atle Gulla (44)
prøver å ta vare på dei
minna som er att etter
glanstida då rike engelskmenn frekventerte
Gulla Gaard.
– Heldigvis vart nokre av tinga
sett til side før auksjonen etter Esther Nilsen og teke vare på ved
Surnadal bygdemuseum på Åsen.
Marit Jorid Brennskag har gjort
ein kjempejobb med å gje tinga
sin fortente plass. Men det var
nok mykje verdifullt møblement
som vart selt, seier Jon Atle Gulla.
Han kjøpte garden i 2003, eit
kjøp mykje meir bygd på kjensler
enn på forretningsmessige prinsipp. Slekta kjem opphavleg frå
nabogarden på Gulla. Sjølv vaks
han opp i Buhagen, men hadde
lyst til å ta vare på noko som var
litt utanom det vanlege i Surnadal, og som hadde ei forhistorie
som slett ikkje var gjengs for kulturen i bygda elles.
Det er ikkje mykje av fordums
storheit att på eigedomen etter at
gjestehuset vart rive i 2006. Då
hadde det stått til forfalls lenge.
Tømmeret var så opprotna at det
var ikkje råd å berge bygningane.
– Vi har bevart trappa som
kongen stod på då han besøkte
Gulla Gaard 20. september 1931,
fortel Jon Atle Gulla. Plana er å
bygge opp att gjestehuset med tid
og stunder.

vart starta hotelldrift her. Men før
det var det fleire eigarar innom
Austistua Gulla.
Råg Bjørnson og hans etterkommarar dreiv gardsbruk her
heilt frå midten av 1600-talet, til
Råg Sjurson sette garden over styr
på mislukka hestehandel. I 1840
kom det litt meir pengar inn i
garden, då han vart kjøpt av kaptein Holger Bjerch Matheson.
Han bygde ein praktgard her, og
det var sonen hans som begynte å
ønskje engelske lakseturistar velkomne.
Etter sigande var han forfølgd
av uhell, og måtte etter kvart selje
garden og flytte frå bygda.
Oberstløytnant Vernon hadde
garden eit års tid før styrtrike Fleetwood Sandeman kom på banen. Han var medeigar i eit vinimperium som eksisterer under
same namnet den dag i dag. Historia om Sandeman si tid i Surnadal og elles heile historia til Gulla
Gaard står omtala i Jon Atle Gulla
si velskrivne bok; Portvin og laks
på Gulla Gaard.

Sandeman hadde med seg
Nils Nilsen frå Ryfylke som kleppar, sekretær og tolk, og på vegen
til Surnadal bruka dei å overnatte
på Grand Hotell i Kristiansund. Å
vere kleppar for Sandeman må ha
vore ganske så lukrativt, for Nilsen tok det tunge løftet å kjøpe
Grand Hotell i 1900. Ubekrefta
rykte seier at han fekk hjelp av
Sandeman til handelen.
Sandeman tykte han hadde for
liten plass til sine aktivitetar og
mange gjester, og bygde opp dei

to såkalla «engelskhusa» i sveitserstil. Om husa var i sveitserstil,
var den engelske stilen gjennomført. Sjølv om Sandeman ikkje
var adeleg, heldt han strengt på
formene og at alt skulle gå føre
seg etter engelsk skikk og bruk.
Engelskmennene var ikkje
interessert berre i laksefisket når
dei var på Nordmøre. Dei bruka
naturen ved å gå turar i Innerdalen, jakte rype i Vindøldalen og
fiske i fjellvatna i Trollheimen.
– Rike engelskmenn tok seg
nok litt til rette, men dei la òg att
mykje pengar i bygda. Dei var generøse og hjelpte til med å bygge
hus og fekk anlagt bruer over
elva. Dei strødde om seg med
pengar, men hadde nok så mykje
at det betydde ikkje så mykje frå
eller til, meiner Jon Atle Gulla.
Dessutan fekk dei nok atskilleg
meir for pengane i Surnadal enn
heime i England på den tida. Berre slik var det muleg for ein kleppar å legge seg opp nok pengar til
å kjøpe eit hotell.

Etter at Sandeman forlet Gulla
for siste gong i 1909, pussa Nils
Nilsen opp gjestehuset med tanke
på hotelldrift. Det var truleg på
denne tida at staden fekk namnet
Gulla Gaard som ein filial av
Grand Hotell i Kristiansund. Det
opphavlege hotellet brann ned i
1907, og Nils Nilsen oppførte eit
prestisjebygg i betong og med
moderne fasilitetar, mellom anna
med elektrisk lys på alle rom.
Hotellet vart naturleg transittstad for engelske storfolk på veg
til laksefiske på Gulla Gaard og

RIVE: Berre grunnmurane står att av det ein gong så ærverdige gjestehuset. Bygget var så forfalle at det vart rive i 2006.
fekk nok mange overnattingar på
den måten.
I tillegg til renoveringa av gjestehuset, anla Nilsen ein park der
han planta edellauvskog som
bøk, lønn og ask. Han anla òg ein
tennisbane til bruk for gjestene.
Gjerdet rundt tennisbanen er vel
noko av det som har tålt åra best
på Gulla Gaard.
For Nilsen sjølv var det nok
like mykje ferie som jobb å vere
på Gulla Gaard der han hadde sosial omgang med sine prominente gjester, tok eit glas saman med
dei på verandaen om kvelden og i
det heile teke såg til at dei treivst.
Staden vart no til fulle drive som
hotell med personale frå hotellet
i Kristiansund. Nilsen hadde med
seg den engelske stilen både i

Det var Austistua Gulla som
fekk namnet Gulla Gaard då det

RESTAURERT: Andedammen må reinskast fleire gonger i året. Parken rundt skal restaurerast.

SVUNNA TID: Jon Atle Gulla si
bok; «Portvin og laks på Gulla
Gaard» gir oss historia om tida då
«portvinskongen» Fleetwood
Sandeman var eigar og inviterte
lordar, indiske maharajaer samt
bønder og husmenn til overdådige festar på Gulla Gaard.

ALLÉ: Alleen langs den gamle atkomstvegen til Gulla Gaard vart beplanta med lønn og ask.

møblement og i måten å traktere
gjestene på.

Verken Sandeman eller Nilsen
hadde interesse av sjølve gardsdrifta. Nilsen forpakta bort og selde ut jord, men vakta seg vel for å
selje retten til å fiske i elva. Sandeman leigde på det meste heile 8
kilometer elv som gjestene hans
kunne fiske på. Gulla Gaard disponerte ikkje fullt så lang strekning, men rikeleg nok til å tilfredsstille ivrige laksefiskarar frå
det meste av Europa.
Samstundes såg Nilsen den
interessa gjestene hadde for den
reine nordmørsnaturen, og brukte fjellet i turistaugemed. Han
fekk mellom anna bygd ei fiskarhytte ved Krokvatnet på Nordmarka til bruk både for eigen familie og for hotellet sine gjester.
Dottera, Esther Nilsen, var veldig
glad i denne staden, og bruka
hytta ofte.
Utover 30-talet gjekk besøkstala for Grand Hotell nedover, utan
at Nils Nilsen belemra andre med
problema. Bombinga av hotellet i
1940 knekte omsider livsverket
hans, og han døydde året etter.
Dette røyna òg på for kona Elise,
som i tillegg måtte sjå engelskhusa på Gulla Gaard brenne ned til
grunnen ein stormfull novemberdag i 1945.
Dottera, Esther, bygde opp att
hotellbygningane på Gulla i meir
nøktern stil og heldt fram med
drifta, men kundegrunnlaget endra seg frå rike engelskmenn til
skandinaviske turistar. For ikkje å
prise seg ut av marknaden for
desse, måtte Esther Nilsen gjentekne gonger sette ned prisane utover 50-talet. Likevel var tilstrøyminga av gjestar god, og drifta
gjekk bra.

SLO SEG OPP: Nils Nilsen tente
nok penger på å vere kleppar og
guide for engelske fiskarar til å
kjøpe Grand Hotell i Kristiansund.
Laksefisket endra seg òg frå å
vere ein eksklusiv syssel for dei
rike, til å bli hobby for allmennheita med sal av fiskekort og tilgang til heile elva.
I 1965 var det slutt på hotelldrifta ved Gulla Gaard. Esther
Nilsen hadde ikkje pengar til å
halde staden ved like, og måtte
sjå bygningane forfalle. Utover på
80-talet bekymra ho seg for korleis det skulle gå med staden, og
om nokon ville ta over og halde
bygningane i hevd. Men forfallet
berre held fram.
Esther Nilsen døydde i 2002.
Noko av det viktigaste av møblement og gjenstandar vart teke
unna og plassert ved Surnadal
bygdemuseum på Åsen. Resten
gjekk på auksjon. Det seiest at
smykke etter Esther Nilsen vart
selt latterleg billeg. Dette skal ha
vore smykke som hadde gått i arv
frå Sandeman-tida, og som det
har vore ekte edelsteinar i.
Jon Atle Gulla kjøpte Gulla
Gaard i etterkant av auksjonen – i
2003. Han budde på den tida i
London, og ville gjerne ta vare på
ein del av lokal bygdehistorie
som er av det meir spektakulære
slaget.

Forfallet i det gamle gjestehuset hadde kome altfor langt.
Tømmeret hadde rotna både nedanfrå og ovanfrå, og riving var ei-
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Målsetning og prioriteringer

Journalistfaglig utvikling

Det redaksjonelle målet har vært å forbedre kvaliteten på nyhetsjournalistikken og magasindelen av fredagsavisa. Det viktigste
tiltaket har vært å gi journalistene mer tid, både ved å stramme inn
på sidetall og innføre en magasinturnus som gir journalistene to og
en halv arbeidsdag på å lage en større magasinsak, pluss intervju
til fredagsavisa. Dette har brutt opp rutinene i avisa, og gjort det
journalistiske arbeidet mer variert.
I tillegg har vi innført Driva-guiden, som er en kulturguide for hele
distriktet – etter mal fra Åndalsnes Avis. Dette ga også et godt
økonomisk tilskudd.
Det må også nevnes at avisa kjører noen store fulldekningsutgaver
i løpet av året. Den mest innbringende utgaven har vært «Trollheimen rundt» som vi kjører to ganger i året. Der følger vi en rød
tråd og skriver om ulike tema som er interessante for innbyggerne
i alle kommunene rundt Trollheimen (Surnadal, Rindal, Meldal,
Rennebu, Oppdal og Sunndal).

Det har vært oppfordret til kursdeltakelse på IJ, noe som både gir
ansatte et lite faglig løft, og i tillegg er en kjærkommen inspirasjonskilde i en travel hverdag. Vi har blant annet hatt folk på deskkurs,
mellomlederkurs og kurs i lokaljournalistikk. I tillegg har det vært
interne redaksjonsmøter og en del evalueringer der forskjellige faglige tema har vært oppe.

Avisens samfunnsrolle
På nyhetsplass har vi helt klart vært den ledende avisa i forhold til
den kritiske utviklingen knyttet til produksjonshallen Su3 på Sunndalsøra og skolestrukturdebatt i Surnadal, for å nevne to saker.
Hvert år kårer avisas lesere Årets Driva-navn, som i år ble fotballjentene til Sunndal, som vant Norway Cup. Avisa har også satt opp
Driva-pokalen, noe som har gitt langt større positiv oppmerksomhet
i det svært store skyttermiljøet på Indre Nordmøre.
Vi er også samarbeidspartner for en rekke arrangementer i løpet
av sommerhalvåret. Laksefestivalen i Surnadal, Bjørnsonfestivalen i
Molde og Nesset, Vårsøghelga og Stangvikfestivalen er eksempler
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Den største utfordringen i redaksjonen går i liten grad på den
faglige kompetansen, men det ekstreme produksjonspresset som
gjør at det oppleves i det daglige som svært vanskelig å ha tid til å
grave seg dypere ned i saker.

Etikk
Avisa ble ved ett tilfelle klaget inn til Pressens Faglige Utvalg.
Bakgrunnen var en overskrift på forsida som avisa ikke hadde
dekning for i saken. Saken ble løst i minnelighet med klager, ved at
avisa beklaget saken med henvisning til beklagelsen fra forsida.
Saken ble deretter trukket fra PFU. Dette reflekterer også en av de
viktigste presseetiske problemstillingen i avisa – å lage forsider og
titler som både er nøyaktige og interessevekkende.
Sigmund Tjelle, redaktør/daglig leder

driva.no
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Fjordenes Tidende
Redaksjonen har i 2009 bestått av fem faste fotograferande journalistar
pluss redaktør som er både skrivande og fotograferande. Bemanninga har
vore stabil utan vesentleg sjukefråvær. I tillegg har vi ein del frilansarar
som jobbar på helg, kveld og i feriar.
Debatt i etterkant av The Tall Ships` Races i Måløy i 2008 har hatt størst
dominans i spaltane. Elles så har vi dekka det meste som har skjedd i tre
primærkommunane av dei fem kommunane vi dekkjer. I dei to kommunane der vi har lågare dekningsgrad har vi prøvd å finne saker som er av
ålmenn interesse i alle kommunane.
Redaksjonen har eit rimeleg godt rykte. Vi jobbar stadig med å utvikle
presentasjonen av gode saker og tiltalande design.
På grunn av sviktande inntekter hadde vi siste halvår fokus på å halde
sidetalet nede, noko som har gjort at vi har komprimert saker. Utfordringa
er å fylle opp helgevakter med gode og stabile medarbeidarar utanfrå.

Faktaopplysninger
Opplag:				
5 485 (+ 3)
Lesertal: 			
20 000
Ukentlege brukarar på nett:
10 000
Dekningsområde: 		
Kommunene Vågsøy, Selje og Bre				
manger og deler av Eid og Vanylven
Utgjevarstad: 			
Måløy
Redaksjonelle årsverk: 			
6
Kjem ut: 			
Måndag, onsdag og fredag
Antall sider produsert: 		
Ca 3 800
Fordeling stoff/annonsar:
80 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Leiarar: 			
Egne kommentarar: 		
Leserinnlegg: 			
Innlegg på nett: 			
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150
30
Ca 750
Kommentarfunksjonen stengd
det meste av året
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Målsetning og prioriteringer

Etikk

• Bli meir tydelege i prioriteringar av kva som er viktige saker og
mindre viktige saker. Skrive meir om ungdom og barn
og næringsliv.
• Ha fokus på vinkling av saker.
• Ha ferske foto både på papir og nett.
• Vi har utvikla oss i rett retning på alle område, men har endå steg
å gå før vi er i mål.
• Vi har hatt fokus på å la nett og papir utfylle kvarandre. Vi har
små kortversjonar av saker som blir lagt merke til som vi rår
lesarane våre til å lese i papir eller pdf-versjonen.

Vi er ikkje klaga inn for PFU i 2009, og har ikkje hatt langvarige
konfliktar med lesarar eller personar eller organisasjonar som vi har
omtalt.

Avisens samfunnsrolle
Vi er den viktigaste formidlings- og debattkanalen i distriktet vi
dekker. Vi er også det viktigaste annonse- og reklamemediet i området.
Vi har jobba mykje med å få fram fakta rundt det som skjedde i etterkant av The Tall Ships` Races i Måløy i 2008, der arrangementet
som skulle koste 12 millionar enda opp på bruttoomsetting på 36
millionar kroner, og eit underskot på 16 millionar kroner.
Gjennom kommentarspaltar på nett har lesarane kunne kommentere aktuelle saker, og kommentere saker til redaksjonen, journalistane og redaktør
Vi har ingen spesielle kåringar. Vi har laga priser til ein del salsmesser der det har blitt kåra beste stand.

Journalistfaglig utvikling:
Vi har jobba med å folkeleggjere språket, og lage gode reglar for vår
rettskriving og bruk av særnamn.
Vi har og brukt mykje tid på kjeldevalg og bruk av kjelder.
Vi har hatt kurs i fotografering og motivvalg
Vi har hatt redaksjonelle medarbeidarar på kurs utanfor huset.
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Presseetiske problemstillinger i 2009 var anonyme debattinnlegg
på nett som gjorde at vi måtte slutte med dette. Grunnen var at vi
ikkje har system for å førehandsredigere debattinnlegg på nett, og
vi har heller ikkje ressursar til å overvake nettet heile døgnet.
Det vart mykje personfokusering rundt dei tre som hadde hovudansvaret for The Tall Ships` Races. Dette var ei utfordring for å
forsvare ytringsfridomen på eine sida og Vær-varsamplakaten på
den andre.
Erling Waage, redaktør

fjt.no
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Fjordingen
Uendrede ressurser i avisredaksjonen, mens Radio Stryn er redusert
fra ett til et halvt årsverk hele 2009. Avisen står sterkt omdømmemessig og har i 2009 lykkes med å snu en mangeårig negativ
opplagsutvikling.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Ukentlige brukere på nett:
Utgiversted:			
Dekningsområde: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
				
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

4 299
16 000
Ca 5700
Stryn
Stryn og Hornindal
5,5 pluss ansvarlig redaktør/daglig
leder (inkl 05 årsverk i Radio Stryn)
Mandag, onsdag, fredag
2 979
77 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Leserinnlegg: 			
Innlegg på nettet:		
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145
Over 500
Har ikke nettdebatt
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Mål og prioriteringer
Beholde hovedfokus på Fjordingen som papiravis, nettutgaven som
tilleggsprodukt som ikke går ut over papiravisen.

Avisens samfunnsrolle
Kjempe gjennom Kvivsvegen som vil binde indre Nordfjord og søre
Sunnmøre sammen til ny bo- og arbeidsmarkedsregion med 70 000
innbyggere.
Kamp for Nordfjord sjukehus med funksjoner
Hard kamp om flerbrukshall kontra lovpålagte oppgaver i Hornindal
Ulike samferdselsprosjekt også i Stryn
Fokus på ungdom og narkotika, ungdom og trafikk/ulykker
Fjordingen Fotballskule

Journalistfaglig utvikling
• Fokus på bedre avisfoto, fortellende og bærende.
• Fokus på korte og konsise ingresser.
• Fokus på et moderne nynorsk som samsvarer med folks dagligtale.
• Kritisk journalistikk der avisa setter dagsorden
• Meningsbærende ledere som setter dagsorden

Etikk
Ingen PFU-klager. Vi har kontinuerlig fokus på etikk
Bengt Flaten, redaktør
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Tidlegare ordførar i Stryn, Oddvin Drageset, feirar med kake etter å ha fyrt av første salve på Kvivstunnelen.
Ein 6,5 km lang tunnel på nye E39 mellom Nordfjord og Sunnmøre som knyter søre Sunnmøre og Nordfjord
med 60.000 innbyggjarar saman til ein ny bu- og arbeidsmarknadsregion.
(Foto: Bengt Flaten)
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Høsten 2008 la vi planer for satsing/videreutvikling av papiravis, etter at nettsatsingen hadde stått i fokus i en lengre periode. Vi innså da at med begrensede
ressurser, så hadde papirutgaven «tatt støyten» for en på mange måter vellykket satsing på å etablere nettutgaven. I lys av dette ble ikke 2009 som vi hadde
tenkt. I kjølvannet av finanskrisen måtte vi i stedet utarbeide en tiltaksplan der
vi reduserte kostnadene vesentlig på en del budsjettposter. Planene vi hadde
jobbet med for videreutvikling av papir ble lagt til side. På toppen av dette, så
sluttet en av våre journalister, slik at vi det meste av 2009 hadde en vakant journaliststilling. I en liten redaksjon ble det godt følbart i den daglige driften. Sånn
sett kan man håpe at 2009 var et år med en slags unntakstilstand.
Men det skjedde også positive ting i fjor. I midten av februar 2009 foretok vi en
vellykket overgang til Ajour Media som redaksjonelt system. I første rekke effektiviserte dette deskarbeidet, men vi er fortsatt i en prosess med å ta ut gevinst
etter innføringen av Ajour.

Mange traff blink i sportsåret 2009

RISSA

SALG

2. januar kl. 09.00

TORSDAG

Åpner MGPfestivalen
med et smell

31.desember 2009

Nr.151

Årgang 46

Løssalg kr 20,-

www.fosna-folket.no

Erlend fikk god
helse i julegave

Side 2

Avisåret 2009

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Antall lesere:			
Ukentlige brukere: 		
Dekningsområde: 		
				
Utgiversted: 			
Nettmøter: 			
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling annonser/stoff:

SPORTEN:

7314 (- 256)
23 000
18.000
Sju kommuner på Fosenhalvøya (Ørland,
Bjugn, Rissa, Åfjord, Leksvik, Roan, Osen)
Brekstad
Har ikke nettmøter, men har alltid et 		
spørsmål til leserne ute på nettsiden.
6
Tirsdag, torsdag, fredag
4 264 (4104 i 2008)
75,2 prosent redaksjonelt stoff

Side 11,12,13,17,18,19

Spente buen i
romjula

Erlend Østhus ble rammet av nyresvikt, og
fortalte i sommer sin historie til Fosna-Folket.
37-åringen brukte svært mye energi og tid på
behandling i Trondheim, noe som tæret på
fysikk og psyke. Ørlendingen etterspurte i

stedet behandling ved Fosen distriktsmedisinske senter. Nå har Østhus derimot fått det
han ønsket aller mest. En frisk nyre og ny tro
på framtida.
Side 6

Tøff økt for snøbrøyterne

Statistikk meninger
Ledere/egne kommentarer:
Leserinnlegg: 			
Innlegg på nett:			
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152
Ca 700
Ca 10.500

Side 9

Brøytebilsjåførene fikk ei hard økt da snøen
lavet ned som verst over Fosen i romjula. Per

Ulriksen (bildet) var en av dem som sørget
for å holde veiene åpne.

Side 5

2

NYHETER

Stramt, men
fornuftig
OSEN: Kommunepolitikerne i Osen legger opp til
forsiktig pengebruk i året
som kommer og de vil
vurdere å innføre eiendomsskatt på verker og
bruk.
KNUT INGE BLIX FURUSETH
redaksjonen@fosna-folket.no

- Jeg tror dette er det strammeste budsjettet som noen
gang er lagt fram, men jeg
mener det er et fornuftig budsjett, sier ordfører Jørn Nordmeland (SV). I budsjettet legges
det ikke opp til noen store investeringer i året som kommer,
men allikevel ser politikerne seg
nødt til å skjære ned med 2,75
stillinger. En av stillingene skal
taes fra servicetorget.
- Vi har brukt mye penger før
og investert mye. Nå skal vi
betale ned på det vi har investert. Budsjettene blir bare
strammere og strammere, men
vi skal opprettholde tjenestetilbudet til kommunens innbyggere, sier Nordmeland.

Eiendomsskatt?

I 2010 skal Osen kommune
bruke 1,2 millioner kroner på
Strand skole. Pengene skal brukes på naturfagrom og til støydemping i flerbrukshallen. Det

skal også brukes penger på parkeringsplassen ved Vingsand
bygdatun og parkeringsplassen
ved kirkegården.
Et forslag fra Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Seter
og Angen om å utrede muligheten for å innføre eiendomsskatt
på verker og bruk samt sjøbaserte anlegg fikk flertall i kommunestyret da budsjettet for
2010 ble behandlet.
Et forslag fra ordføreren om at
han og varaordføreren skulle gå
ned i lønn fikk ikke tilslutning
fra flertallet.

Torsdag 24. desember 2009

Ordfører Jørn Nordmeland er
forsiktig optimist med tanke på
framtida for Osen.
- Det er positivt at vi greier å
opprettholde bosettingen. Sammenlignet med nabokommunene Roan og Flatanger er vi heldige. Der har folketallet gått
ned. I fjor ble det født 13 barn i
Osen, mens det i de to andre
bare ble født fem og åtte. Men
skal vi få folk til å bo i Osen må
vi ha både boliger og arbeidsplasser. Vi har som mål at Osen
skal bestå som egen kommune
så lenge som mulig, men vi skal
heller ikke sulte oss i hjel, sier
ordfører Jørn Nordmeland som
opplever at kommunebudsjettene bare blir smalere og smalere.

GLASSBLÅSERIET Kvennhuset i Botngård hadde ikke sett dagens lys
uten Ada Schwabe Einarsens glødende engasjement. I romjula runder
grunnleggeren av Fosna-Folket 75 år.
lokalavisa til en solid bedrift og
respektert avis. Også etter at
ekteparet
Einarsen
solgte
Fosna-Folket til aviskonsernet
Adresseavisen har Ada med
skarpt blikk og kvesset blyant
fulgt lokalavisa. 2. juledag runder «Fosna-Folkets mor» 75 år.
Fortsatt i full aktivitet, og like
glødende engasjert i lokalsamfunnet generelt og enkelte prosjekter spesielt, som tilfellet nok
var høsten 1964. Gratulerer
Ada!
Skjalg Ledang

3

LEDELSEN på mottaket består av informasjonsansvarlig Tina Sund
Askim og mottaksleder Børge Hergren.

RISSA statlige mottak har nå 26 mindreårige ungdommer på plass.

Snakker morsmålet

RISSA: Etter at Rissa
statlige mottak åpnet
1. september, er det nå
fylt med 26 unge
mindreårige asylsøkere, alle fra Afghanistan.
sigrun.overland@fosna-folket.no

Ada, som er navn nok i lokalmiljøet, gjorde det til en livsstil
å sørge for at Fosna-Folket ble
lokalavisa for alle fosninger.
Sammen med ektemann Jan og
en entusiastisk stab jobbet hun
sent og tidlig for å bygge opp

Torsdag 24. desember 2009

både varme klær, ullundertøy
og annet utstyr som de kan få
bruk for, for eksempel ski, akebrett og så videre. De ønsker
også frivillige som kan være
leksehjelp for ungdommene
som ligger på svært ulikt nivå i
språkundervisningen. Noen kan
mye, andre er analfabeter.
- Vi har allerede fått mye,
blant annet kom en dame med
26 par hjemmestrikka ullsokker,
forteller Hergren. Forleden dag
kom også 10. klasse fra Åsly
med gave til asylantene. Overskuddet fra eldretreffet de hadde nylig bestemte de seg for å gi
til asylsøkerne.

SIGRUN H.OVERLAND

BJUGN/ØRLAND: I september 1964 ble den første
utgaven av Fosna-Folket
sendt ut til leserne. Fosen
fikk sin egen lokalavis.
Takket være Ada Schwabe
Einarsen.

Fosna-Folket

Stabilt folketall

Ada runder 75

NYHETER

Skeptikere
e er blitt positive
Fosna-Folket

Mottaksleder Børge Hergren og
informasjonsansvarlig
Tina
Sund Askim forteller at skepsisen mot mottaket har stilnet
betraktelig. Den største utfordringen er å få aktivisert en så
stor flokk med unge gutter.
Det er en flott og svært høflig
gjeng som møter oss når vi
besøker mottaket. Alle håndhilser og presenterer seg, og noen
snakker litt norsk. Vi får servert
gløgg og pepperkaker i anledning at Lions er til stede for å
dele ut gaver.
Gudmund Rundhaug som er
nærmeste nabo til mottaket, var
svært skeptisk til å få mindreårige asylanter som naboer.
Men han har bare positive
erfaringer så langt.
- Her om dagen da jeg holdt
på å lempe inn veden kom en
av guttene bort å spurte om å få
hjelpe til, sier Rundhaug.
Som en av medlemmene i
Lions Rissa foreslo han at overskuddet fra årets lotteri burde
gå til asylantene. Denne uka
fikk alle utdelt termos, hodelykt
og ryggsekk.

LIONS Rissa representert med Håkon Schärer og Gudmund Rundhaug
delte denne uka ut gaver til asylantene.

Hverdagen

Ungdommene på mottaket går
på skole 20 timer i uka.
Kveldene blir mye brukt til
sport. Mottaket leier Rissahallen tre dager i uka der ungdommene får utfordre seg med fotball, volleyball og styrketrening.
En del ungdommer fra Rissa
videregående skole har laget ei
faddergruppe, og besøker mottaket.
- Vi har begrensa plass i stua
her og ønsker oss en større
plass der asylantene kan møte
lokale ungdommer, sier Børge
Hergren.
Ungdommene fra mottaket er
også på fritidsklubben torsdager
og fredager. Men, det skal likevel noe til å aktivisere 26 unge
gutter.
- Vi får en utfordring i jula når
alt er stengt, sier Hergren.
Asylantene har også tilgang
på PC. Seks PC'er står på stua

og bruken er inndelt slik at alle
får sin tid der.
- I jula er noen av guttene
bedt hjem på middag og andre
aktiviteter, stort sett hos sine
verger. Om noen er interessert i
å bli bedre kjent med guttene er
det mulig å kontakte oss, slik at
vi kan planlegge og organisere
at alle guttene får et slikt tilbud,
sier Hegren.
Et par av guttene er på en
gård en dag i uka, noe de setter
stor pris på.
- Det er ikke meningen at
guttene skal arbeide, men bare
være med, og de er kjempeflinke til å hjelpe til. Det er 26
ulike gutter her, med forskjellig
interesse. Om noen er interessert i å ha noen på besøk hos
seg, er det bare å ta kontakt. De
er veldig interessert i samfunnet
rundt seg, og ønsker å integreres, sier Hergren.

Rissa statlige mottak har totalt
17 ansatte. En del er lokale fra
Fosen, mens andre kommer fra
Nederland, Somalia, Eritrea og
ikke minst Razie Vafa fra Afghanistan. Hun har bodd i Norge i
sju år og er nok god å ha både
for de ansatte på mottaket og
guttene, i og med at hun snakker deres morsmål. Razie bor i
Bjugn, men ønsker å flytte til
Rissa.
Hun forteller at blant de 26
guttene er det sju etniske grupper.
- Ikke alle forstår hverandres
språk selv om de kommer fra
samme land. Du kan sammenligne det med norsk og samisk,
sier hun. I tillegg er det både
sunni- og shia- muslimer.

Tøff ventetid

Guttene har det rimelig tøft

mens de venter på avgjørelsen
fra UDI om de får oppholdstillatelse eller ikke.
- Normalt skal det ta maksimalt seks måneder, men erfaringsmessig vet vi at det går ett
til to år før de får svar, sier Hergren.
Guttene på mottaket får om
lag 100 kroner per dag å leve
for. For de pengene må de kjøpe all maten og alt annet de
trenger av klær og andre ting.
- Vi har jo litt utfordring med
å lære guttene å bli selvstendige. De skal alle lage sin egen
mat, forteller Hergren.
- Vi har et utrolig godt miljø
her. Det er en munter og glad
gjeng og vi får jo et veldig nært
forhold til guttene. Du blir veldig glad i dem, og du blir jo
deres nærmeste, sier Tina Sund
Askim.
Mottaket tar gjerne i mot

TRYGG: Romal Salehi liker seg i Rissa og håper å kunne utdanne seg til snekker eller maler. Her sammen
med Razie Vafa som opprinnelig kommer fra Afghanistan men har bodd i Norge i sju år og jobber på mottaket.

Vil bli snekker
RISSA: Romal Salehi har
bodd fire måneder i Norge. De siste seks ukene
har han vært på Rissa
statlige mottak.
SIGRUN H.OVERLAND
sigrun.overland@fosna-folket.no

- Jeg har det kjempebra her,
sier Romal som til tross for
bare fire måneder her i landet
forstår mye norsk allerede og
snakker litt selv.
- Jeg er veldig glad jeg kom
hit. Her føler jeg meg trygg,
sier han.
Romal synes nordmenn er
snille og hjelpsomme og han
håper sterkt på positivt svar fra

- Intens og lærerik tid
RISSA: Det manglet ikke
på skepsis og motforestillinger da kommunen fikk
asylmottak på tidligere
Hill pensjonat. Nå er det
gått tre måneder og tid
for en oppsummering av
hvordan dette går.
SIGRUN H.OVERLAND
sigrun.overland@fosna-folket.no

Å få et asylmottak i nabolaget
slo ned som en bombe i grenda
på Dørndalen. Informasjonen
fra kommunen i forkant var
svært dårlig og motstanden
mot mottaket ble stor.
Nå, drøyt tre måneder etter
at Rissa statlige mottak som
det nå heter, er i drift, har motstanden stilnet betraktelig.
- Jeg blir stoppa hver uke av
folk som vil fortelle meg at de
har endra oppfatning. Det er
fantastisk og rørende, sier Kata
Olsson som er barne- og ung-

domskoordinator.
- Det har vært en intens og
lærerik tid. Vi starta med å
informere alle elevene i femte
til tiende klasse på skolene våre
om asylmottaket og flyktningesituasjonen generelt. Det å få
ut god og riktig informasjon og
at dialogen holdes opp er svært
viktig, mener Kata Olssen.
Uønskede episoder blir slått
ned på med en gang.
- Det er viktig at vi er tett på
hele tiden, sier koordinatoren.
- Det er mye nytt som skal

BARNE- OG UNGDOMSKOORDINATOR Kata Olsson har
tett kontakt med asylmottaket.
læres, og det er kulturulikheter
som skaper utfordringer. Vi har
nå fått ansatt lærere, og alle

UDI om at han får bli her.
- Da kan jeg se lyst på fremtiden. Får jeg oppholdstillatelse
skal jeg gå skole og utdanne
meg. Jeg har lyst til å bli snekker eller maler. Og jeg kan
tenke meg å bosette meg et
stille og rolig sted, ikke i noen
by, sier Romal.

ungdommene har fått verger.
Noen elever fra Rissa videregående har tatt kontakt med
mottaket og møter ungdommene der, forteller Kata Olsson.
Folk i Rissa ønsker å bidra og
tar kontakt med Kata.
- Mange har møtt disse flotte
høflige guttene og ønsker å vite
hva de kan bidra med. Jeg vil
oppfordre de som ønsker det,
til å ta kontakt med mottaket
og å høre hva de trenger, men
det kan være alt fra klær og
sykler til sportsutstyr for
eksempel, sier hun.
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Journalistfaglig utvikling

Redaksjonelle satsinger for året: På grunn av tiltakspakke og vakanse
i redaksjonen ble dette redusert (som forklart i innledningen). Innføring
av Ajour Media ble gjennomført som planlagt.
Vi har gode erfaringer med bruken av Ajour Media, som like før nyttår også ble klargjort for oppdatering av nett. Ajour har også bidratt til
bedre kvalitetssikring av det redaksjonelle innholdet.
Eksempler på produktutvikling: Flere kronikker i papirutgave. Høsten brukt til å legge alternative planer for utvikling av papiravis, samt
bedre rutiner og kjøreregler som skal sikre større differensiering av
innhold på nett og i papirutgave. Detaljert loggføring av nettpublisering
over en lengre periode, med dato, klokkeslett, geografisk opprinnelse/
tilhørighet på sak, samt navn i byline. Data bearbeides med hensyn til de
mål vi har satt i strategiplanen for nettpublisering.

Faglige tema vi har arbeidet med: Hvordan tilpasse innhold for nettavis,
og sørge for at brukerne opplever/oppdager at nett og papir er to forskjellige
produkt.
Største faglige utfordring: Å utvikle den enkelte medarbeider, kollegiet og innholdet i våre publiseringskanaler i en periode med redusert bemanning. Vi er nå
i ferd med å gjennomføre en omstrukturering av redaksjonen ut fra erkjennelse
av at det vil gjøre oss bedre i stand til å utvikle våre redaksjonelle produkt, både
nett og papir. Denne prosessen blir krevende, men også spennende.

Avisens samfunnsrolle
Dialog med lesere og lokalsamfunn
Nettpublisering gir en effektiv dialog med lesere som ønsker å debattere aktuelle spørsmål.
Priser som mediehuset deler ut
Fosenprisen. Et samarbeidsprosjekt med de fire lokale sparebankene i
avisens dekningsområde. Følgende kategorier: Hovedpris idrett, hovedpris kultur, 2 talentpriser idrett, 2 talentpriser kultur. Hovedprisene
består av diplom samt 25.000 kroner hver, talentprisene består av
diplom samt 10.000 kroner til hver vinner. I tillegg deles det ut hederspris (diplom pluss 25.000 kroner) når juryen har en verdig kandidat.
Juryen har bestått av de fire banksjefene, avisas redaktør og sportsredaktør. Utdelingen skjer under en årlig kultur- og idrettsgalla, der vi
deler ut gratis billetter til alle lesere som ønsker å være publikum. Total
kostnadsramme for selve gallaen er 100.000 kroner. Totalt bidrar avisa
med 20.000 kroner pluss egenannonser der vi ber leserne foreslå kandidater i de ulike kategorier.

Etikk
Ingen PFU-saker i 2009
Presseetiske problemstillinger
Nettdebatt er nok den presseetiske problemstillingen som er mest aktuell for vår
del. Hvor legger vi listen for innhold i ytringer som publiseres på nett?
Er det slik at innlegg vi neppe ville gitt plass i papirutgaven kan være ok for
nettpublisering? Dette er et tema vi ikke har fasitsvar på. Enn så lenge aksepterer vi også publisering av innhold på nett som ikke publiseres med innsenderens
signatur.
Annet
2009 ble et spesielt år for oss i Fosna-Folket. Lokalavisa leverte, i konsernsammenligning, et svært godt økonomisk resultat. Samtidig opplever vi en nedgang i
papiropplaget som er redaksjonens største bekymring. Etter å ha gjort opp regnskap for 2009 er det bred enighet i Fosna-Folket om at tiltak som kan snu opplagstrenden skal ha hovedfokus i 2010. Dette er en utfordring vi tar tak i, samtidig
som vi skal holde trykket på nett oppe.
Kostnadsreduserende tiltak som ble satt i verk i 2009 kunne føles smertefulle.
Nå tar vi med oss erfaringene fra slike tiltak inn i ei framtid som helt sikkert vil
by på flere ukjente faktorer. Lokalavisgruppen i Adressa-konsernet har i en årrekke hatt et godt og konstruktivt samarbeid. Gjennom etableringen av Polaris
Media åpner det seg nye muligheter for oss i Fosna-Folket. Vi ønsker å være en
god lagspiller, samtidig som vi utvikler vår egenart. Polaris Media er fortsatt på
mange områder i støpeskjeen. Det betyr at vi først i tida som ligger framfor oss,
for alvor kan begynne å høste fruktene av den samlede redaksjonelle styrke og
kompetanse avishusene i Polaris Media representerer. Dette er i seg selv en spore
til innsats og tro på at vi skal lykkes i årene som kommer.
Skjalg Ledang, redaktør
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Framtid i Nord
Rammevilkårene gode. Oppdatering av foto, mobil og data skjer
fortløpende etter behov. Ingen turnusordninger. Vanlig arbeidstid,
med helgevakter hver fjerde helg som byttes i fri fra onsdag ettermiddag i påfølgende uke.
Ingen spesielle omlegginger i redaksjonen. Et av lokalkontorene, Lyngen, ikke godt nok bemannet for «vanlig» redaksjonell virksomhet
utenom sport. Endres i løpet av våren 2010.
Redaksjonens omdømme er godt. Framtid i Nords medarbeidere er
kjent for å være korrekte i sine fremstillinger av saker. Et eksempel
på dette er at politi og brannvesen aldri avfeier oss når vi tar kontakt.
Partipolitisk uavhengighet gjør også at alle samfunnslag aksepterer
avisen, selv etter kritisk journalistikk.

Faktaopplysninger
Opplag:: 			
Lesere: 				
Utgiversted: 			
Dekningsområde: 		
				
				
Ukentlige brukere på nettet:
Nettmøter: 			
Redaksjonelle årsverk: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Redaksjonelt stoff: 		

5236 (- 100)
13 000
Storslett
Nord-Troms-kommunene Storfjord,
Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa
og Kvænangen.
Ca 13 000 unike bruker pr. uke.
Ingen.
6
Tirsdag, torsdag og lørdag
Ca 4 100
Ca 80 prosent

Statistikk meninger
Antall ledere/egne komm.:
Leserinnlegg: 			
Innlegg på nett: 			
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Mål og prioriteringer
Prosjekt lettlest avis har gått sin gang også i 2009. Prioritet for unge lesere
utviklet kraftig. Unge lesere som kilder i økning. Kvinelige kilder også en
prioritert endring.
Ingen større produktutvikling. Sidetallskonsept gjennomført.
Redaksjonelle mål for 2010 er fullføring av prosjekt lettlest avis. Mer stoff på
færre sider. Interne kurs avholdes for journalistene.

Avisens samfunnsrolle
Framtid i Nord spiller en meget viktig rolle i de seks kommunene avisa kommer ut. Konkurrenten Nordlys er nesten ikke tilstedeværende. Framtid i Nord
tar de viktige sakene, og får debattene på sine «Frimodige Ytringer» sider.
Dialogen med leserne skjer stort sett på lesernes egne sider. Eksempler på
saker som engasjerer kan være skolenedleggelser, fiskemottak som forsvinner, bygder som blir oversett, og nå sist elendige E6, som har skapt store
debatter etter at biler er knust i humper. Gode saker som skaper debatt.
Framtid i Nord har grepet på debatten i Nord-Troms.
Framtid i Nord har ikke hatt tradisjon for prisutdeling. Sikkert en meget god
ide å innføre dette.

Journalistfaglig utvikling
Av faglige tema som jobbes med nå, og også i 2009, er å skrive kort, men
godt. Foto prioriteres høyt.
Det var ingen som var på eksterne kurs i 2009. Endagskurs internt avholdt.
Den største faglige utfordringen for Framtid i Nord ligger i presentasjonen
av stoff. Også journalistenes forståelse av hva som er godt lokalstoff er en
utfordring.

Etikk
Intet nytt på etikkfronten for Framtid i Nord i 2009.
Inge Bjørn Hansen, redaktør

48

Redaksjonell årsrapport 2009

framtidinord.no

Dette er ingen UFO, men en russisk rakett som ble sprengt på himmelen over
Nord-Troms og lagde en spiral av lys og røyk som kunne ses over store deler av
Finnmark og Troms. Bildet gikk verden rundt på nettet og er kanskje det mest
sette av alle Polaris-foto i 2009?
Fotografert av Framtid i Nords tipser Jan-Petter Jørgensen 12. desember.
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Utrettelige Safia
Fargerike Safia fra Somalia satser videre. Med Mastergrad.

Nyheter side 14

Den redaksjonelle produksjonen var i 2009 omtrent på samme nivå som
tidligere år, til tross for at finanskrisen tok også Hålogaland. Som en
indirekte følge av dette ble driften av lokalfjernsynet TV Hålogaland lagt
ned midtsommers 2009.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Unike brukere per uke (des. 09):
Utgiversted: 			
Dekningsområde: 		
				
				
Kommer ut: 			
				
				
				
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

12 509
39 000
40 000
Harstad
Harstad, Kvæfjord, Lødingen, 		
Ibestad, Bjarkøy, Evenes, Tjeldsund,
Skånland, Gratangen
Seks dager. Redaksjonen har også
ansvar for byavisen BYharstad
(1 utgivelse/måned) og for
Hålogaland-magasinet
Panorama (4 utg./år)
23
Cirka 12 000
71 prosent redaksjonelt

Starter kafé

I vår kan du nyte kaffe og kaker
på en ny kafé i Harstad.

Nyheter side 14

Bilen skadet
av løpsk hest
Tips oss på telefon 77 01 80 01

Nord-Norge kr 20,- Sør-Norge kr 25,-

...men bileier må selv betale

Eva Bjerkaas Larsen
stoppet for å hjelpe da
en travhest løp løpsk
på Kilhus i forrige uke.
Det kostet henne dyrt.

Starter
flyselskap

Nyheter side 4 og 5

1. august ser et helt nytt flyselskap dagens lys i Harstad. Da
starter Norwegian Express med
daglige avganger.

Nyheter side 8

Svensk
trivsel i
Grottebadet
Nyheter side 12

Kaffe

filter-/kokmalt, 250 g
17,90/kg

Nyheter side 6

Jordbær

Husk våre

Fiskebåten «Røyken» la til kai i
Harstad for å selge blodfersk
skreimølje fra feltene utenfor
Andøya.

Redaksjonell årsrapport 2009

nygrillet, pr stk

- du kjenner oss

Begrensninger på tilbudet
kan forekomme.

Blodfersk

50

Kylling

kurv, 400 g

74,75/kg

Begrensninger
B
i
på
å tilb
tilbudet
d kan forekomme.

www.spar.no

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 6/3

To per dag, til sammen ca 600
Ca 200
Ca 1 500. Avisen har egen
innringerside (“Byrunden”).
Ca 5 000 (ca 100 dvs ca 2 % er slettet)

www.mediateam.no

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg: 			
				
Innlegg på nettet: 		
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Harstad Tidende

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte
utsolgt
utsolgte
e varer.
varer Salg
varer
Salg kun
kun til
til private
private
privat
e husholdninger.
hushol
hushold
d

XL-BYGG Kvæfjord
Avdeling Harstad
Tlf.: 480 17 380

XL-BYGG Kvæfjord
Avdeling Borkenes
Tlf.: 480 17 370

- du kjenner oss på de gode tilbudene

Sport
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Harstad Tidende torsdag 19. mars 2009

Bjørn (20) kom
m aldri hjem
Astrid Fjellstad
Ernstsens sønn var
på vei til fotballturnering i Alsvåg da det
smalt.

Vel hjem-kampanjen
Øyvind Askevold Kaarbø

F

em spillere fra Sandtorgs alag satt i bilen, som fikk
skrens og traff en motgående lastebil med trailerslep 4.
mars 1995.
De var ikke kommet lenger
enn til nabobygda Kongsvik da
ulykken skjedde. Bjørn Fjellstad
satt i baksetet bak sjåføren og
fikk livstruende indre hodeskader i kollisjonen.
En uke senere døde han på sykehuset i Tromsø, med mamma
Astrid ved sin side.

HT1190309H24
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Helvetesuke
– Jeg har aldri hatt det så jævlig
som uka fra 4. til 11. mars for 14
år siden. Telefonen ringte og beskjeden var at Bjørn trolig var alvorlig skadet i et bilkrasj. Jeg fikk
være med ambulansehelikopteret til Tromsø, og var hos Bjørn til
han døde. Det var en uke med
håp om at det til slutt skulle gå
bra, men samtidig i frykt for en
verst tenkelig utgang. Jeg pustet
bare annenhver gang og torde aldri forlate sykesengen. Jeg ventet
på at han skulle våkne igjen, for
det var en liten sjanse, mente legene. Vi fikk aldri mer pratet
sammen, sier Astrid Fjellstad
Ernstsen fra Sandtorg.
Sjåføren ble skadet i ulykken
og måtte gjennom en operasjon.
De øvrige tre fotballspillerne
kom seg nærmest uskadd ut av
bilvraket.
– Det var glatt, farten var for
stor i forhold til føret, og ifølge
politirapporten var ikke bilen i
skikkelig stand. Jeg klandrer på
ingen måte sjåføren, som jeg har
et godt forhold til den dag i dag.
Vi spiller volleyball sammen og
kommer godt overrens. Ulykken
er en stor tragedie også for ham,
og jeg vet at vi begge tenker på
Bjørn hver gang vi møtes selv 14
år senere, sier Fjellstad Ernstsen.

Sår som aldri gror
Siste gang hun så Sandtorgs a-lag
i aksjon var da sønnen Bjørn spilte i 1994-sesongen. Fjellstad
Ernstsen har ikke klart å gå på
kamp siden den gang.
– Kameratene hans fra den
gang har jo spilt på a-laget alle
disse årene. Å skulle se dem i
kamp uten Bjørn er utenkelig for
meg. Det ville blitt en alt for stor
påkjenning.
Astrid Fjellstad Ernstsen har
lært seg å leve med sorgen og
savnet. Hverdagen går greit. Familien har stått sammen, samtidig som idretten har vært en viktig faktor. Fjellstad Ernstsen er
en kjent skikkelse og en ildsjel

både i kommunen og i Gausvik
og Sandtorg-området.
– Idretten har gitt meg styrke,
både fysisk og psykisk, til å gå videre i livet.
– Når slike ting inntreffer, må
man bare ta tiden til hjelp. Du
har et sår i deg som aldri gror.
Det dannes en rur, som rives i
ved bursdager, jul, ferier og andre dager som har en spesiell tilknytning til Bjørn. En plass vil
alltid stå tom. Plassen til Bjørn
kan aldri fylles av noen, sier Fjellstad Ernstsen.

Oppfordring
Hun er glad for at idretten i stadig sterkere grad bruker tid og
ressurser på holdningsskapende
arbeid i forskjellige former. Sist
ut et Hålogaland Fotballkrets og
Trygge lokalsamfunn, som i går
presenterte
prosjektet
«Vel
hjem» (se egen sak). Prosjektet
inngår som en del av visjonen
om «0 drepte, 0 hardt skadde i
trafikken».
Fotballspillere, ledere og publikum kjører mil etter mil i kretsen årlig, og farene er mange.
Nettopp derfor velger Astrid
Fjellstad Ernstsen å fortelle sin
historie. Hun ønsker å bidra til å
øke bevisstheten til fotballfolk på
vei til og fra kamp. Tidligere har
hun hjulpet andre pårørende
som har mistet noen av sine i trafikken.
– Det hjelper å prate, og det
gjør godt å få ting ut. Hvis jeg kan
hjelpe andre, og få andre til å
tenke på konsekvensene av opptreden i trafikken, er det verdt å
rippe opp i tapet av Bjørn.
– Min oppfordring til idrettsfolket på veiene er at man må ta
vare på livet. Husk at det gjelder
både for deg selv, din familie,
venner og andre i omgivelsene,
samt at du som sjåfør har ansvar
for de andre i bilen. Det er bedre
å komme for sent fram enn aldri
å komme fram! Kjør etter forholdene; står det 80 på skiltet og føret tilsier 40, så betyr ikke 80-tallet noe som helst. Bruk hodet,
oppfordrer Astrid Fjellstad Ernstsen.
Hver dag kjører hun 3,5 mil
hver vei mellom Sandtorg og
Harstad.
– Svært ofte møter jeg trafikanter som overvurderer sine evner i forhold til veiforholdene.

Ivar Hjelvik
ihj@ht.no - 476 09 932
Daglig leder i Hålogaland Fotballkrets, Daniel Kvile, er ikke tvil
om den nye kampanjen er viktig
- og er en sak som omfatter de aller fleste– Trafikkspørsmålet er en sak

OMKOM: En uke etter ulykken døde
Bjørn Fjellstad på sykehuset i Tromsø.
Harstad Tidende omtalte dødsfallet
mandag 13. mars 1995.

ULYKKEN: Harstad Tidendes førsteside
mandag 6. mars. I den totalvrakede bilen satt fem unge fotballspillere fra
Sandtorg UIL. Fire overlevde krasjet.

FAKTA:
■ «Vel Hjem» er den nye konkurransen til Hålogaland Fotballkrets/Trygge lokalsamfunn. Fotballkretsen fikk 530.000 kroner
fra Gjensidige-fondet, som skal
brukes i en konkurranse av ungdom for ungdom.
■ I juryen sitter Ola Bremnes
(tekst), Karl Emil Rikardsen
(film) og Veronica Melå (foto)
og tar imot bidrag fra ungdom
mellom 15 og 24 år.
■ Fra fotballkretsens side er
målet med prosjektet å utforme
et læringsopplegg for sikker
transport av spillere, trenere, ledere, foreldre og tilskuere på
trening.
■ Resultatet av både tekst-,
foto- og film konkurransen vil
bli brukt til å utvikle en ressursbank med alt innkommet materiell, samt et undervisningsopplegg som skal brukes ut i klubbene. Med små grep kan dette
også brukes i skoleverket.
MISTET SØNNEN: Bjørn Fjellstad skulle spille fotballkamp for Sandtorgs a-lag. Han kom ikke lenger enn til
nabobyga Kongsvik før ulykken skjedde. 20-åringen
mistet livet i kollisjon med en lastebil. Moren Astrid
Fjellstad Ernstsen setter pris på kampanjen i regi av
fotballkretsen, og forteller sin historie om hvordan det
var å miste en sønn i håp om at det kan øke bevisstheten til idrettsfolk på vei til arrangementer - og til trafikanter generelt. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø

■ I regi av Hålogaland fotballkrets skal samtlige klubber i
kretsen besøkes over en tre års
periode, hvor overnevnte undervisningsmateriell presenteres.
Målet er å få klubbene til å lage
egen strategi på trygg transport,
og undertegne en trafikksikkerhetskontrakt med spillere. Hålogaland Fotballkrets blir også
prosjektledere i denne prosessen.

Engasjerer for trafikksikkerhet
Hålogaland Fotballkrets
og Trygge Lokalsamfunn
tar et ekstra krafttak for å
gjøre veiene tryggere for
fotballfolket.
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som engasjerer veldig bredt.
Hver sesong er 5.000 fotballspillere i vår fotballkrets ute på
veiene. De legger ned 10 millioner kjørte kilometer hver sesong.
Derfor er det viktig at fotballkretsen også engasjerer seg i en så
viktig sak. Vårt mål er null drepte
og null varig trafikkskadde i løpet
av sesongen, sier Kvile.

Konkurranse
Ildsjel i Trygge Lokalsamfunn,
Solveig Rostøl Bakken, er svært

tilfreds med at Hålogaland Fotballkrets har engasjert seg så
sterkt i trafikksaken over tid.
– Da vi fikk forespørselen om
samarbeide, var vi aldri i tvil. Slik
vi ser det var fotballkretsens initiativ midt i blinken. Dette forebyggende tiltaket er en vinnvinn-situasjon å bidra til, mener
Rostøl Bakken.
– Vi er ikke ute etter flinkhet
eller teknisk riktighet. Vi ønsker å
bli berørt, sier visesanger Ola
Bremnes og fotograf Veronica

Melå etter at storsatsingen «Vel
hjem» ble presentert onsdag
ettermiddag. De er i juryen i konkurransen
som
lanseres
gjennom denne kampanjen.
– Vi håper konkurransen vil
engasjere ungdommer, og oppfordrer til å levere bidrag. Håpet
er at ungdom tør engasjere seg,
påpeker fotograf Veronica Melå.
Sammen med filmskaper Karl
Emil Rikardsen utgjør Bremnes
og Melå juryen i konkurransen
som søker film, foto og tekst fra
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ungdom i hele landsdelen fra 1524 år.
– Det er som å kaste ut et snøre
på havet. Vi håper inderlig at noen biter på, sier Bremnes.

Bred front
Konkurransen i regi av Hålogaland Fotballkrets og Trygge Lokalsamfunn belønner bidragsytere med premier for opp til
75.000 kroner.
– Her har ungdommen muligheten til å si fra til voksne. Statis-

tikken viser at det ikke er ungdom, men voksne som er de største trafikksynderne. Gjennom
denne konkurransen har kreative
ungdommer en mulighet til å si i
fra i form av kreative bidrag, påpeker Melå.
De innkomne bidragene skal
sammenfattes og være grunnlaget for et undervisningsopplegg
for fotballklubbene.

JURY: Konkurransen «Vel
Hjem» ble presentert onsdag,
Ola Bremnes (t.v.), Veronica
Melå og fotballkretsleder Daniel
Kvile venter spent på bidrag
innen foto, film og tekst fra kreativ ungdom Til slutt skal prosjektet munne ut i et undervisningsopplegg. Foto: Ivar Hjelvik
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Målsetning og prioriteringer
Harstad Tidende skal være den viktigste nyhetsformidler, dagsordensetter, informasjonsleverandør og debattforum i regionen.
Redaksjonen har i 2009 arbeidet spesielt med iverksettelse av nytt
sidetallskonsept, som blant annet innebærer flere saker/titler per
side/avis, og med et notisprosjekt som et resultat av dette. Målinger
viser at prosjektet bærer frukter; vi gir ut færre sider, men har flere
saker på trykk.

Avisens samfunnsrolle
Harstad Tidende spilte også i 2009 en sentral rolle som en kritisk
medspiller til utviklingen av Harstad og regionen. Dette gjelder
generelt for byutviklingen, men også i enkeltsaker, enten det dreier
seg om situasjonen innenfor eldreomsorg eller i det lokale fotballag.
Redaksjonen er åpen for nær sagt alle henvendelser fra skoleplasser, barn og ungdom (besøk i avisen, arbeidsuke m.v.). I løpet av
2009 fikk vi besøk av ca 600 skoleelever. Redaksjonen blir også ofte
invitert til å presentere avisen eller på annen måte delta i ulike offentlige sammenhenger (foredrag, paneldeltakelse, debattledelse).

Journalistfaglig utvikling
Annonsefallet i 2009 førte til flere kostnadskutt, noe som ga lavere bemanning og en sterk reduksjon i frie redaksjonelle midler.
Dette rammet i 2009 også rommet for kompetanseheving og faglig
utviklingsarbeid, som i 2010 vil bli revitalisert. Arbeidet handlet i
2009 mye om å produsere relevant journalistikk på en effektiv og
rasjonell måte for våre kanaler.

Etikk
Harstad Tidende ble i 2009 innklaget til PFU i ett tilfelle (sak 103/09).
PFU konkluderte at HT ikke hadde brutt god presseskikk.
Bård Michalsen, sjefredaktør
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Aleksander storkoser seg når han kan ta styringen med gravesmaskinen
som står i sandkassen i Polar Zoo i Bardu.
Foto: Frank Roger Roksøy, Harstad Tidende
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Hitra-Frøya
For redaksjonen i Hitra-Frøya lokalavis har 2009 vært preget av godt drive
og samarbeidsvilje, videreutvikling av samspill nett og papir, innflytting i nye
lokaler og journalistisk fordyping i viktige lokalsaker - som ved inngangen til
det neste året ga oss tittelen «Årets lokalavis i Trøndelag 2009», noe vi både
er stolte av og selvfølgelig veldig glade for.
Lokalavisa flyttet i september 2009 fra Sandstad og inn i nytt mediehus lokalisert i kommunesenteret Fillan. Det har flyttet redaksjonen nærmere der «det
skjer». Samtidig har vi kunnet dra journalisten fra lokalkontoret på Sistranda/
Frøya tettere inn i hovedredaksjonen, med oftere rokering på journalistenes
arbeidsfelt som positiv effekt. I samband med innflyttingen i mediehuset, har
redaksjonen gått over til åpent kontorlandskap, sammen med desken. Erfaringene så langt er ensartet positive, med enklere infoflyt som det viktigste.
I februar 2009 gjennomførte vi en større produktfornyelse gjennom redesign
og nye innholdselementer (se nedenfor). Det er også gjennomført endringer
av arbeidstid for journalistene, gjennom innføring av kveldsvakter i midtukedagene. Det betyr at redaksjonen nå er bemannet fra kl. 08-21 hverdager
(unntatt mandag), samt at helgene dekkes av fast helgevakt-turnus.

KULTUR:
R:
News in English
Новости по-русски
Sara
a
Naujienos lietuviškai
mertte
sjamerte
WiadomoÊci po polsku Side 13

TIL PRISER DU
KAN LEVE MED
Byggern Hitra AS
Fillan - Tlf. 4000 37 35

5 048
12 000
12 500
Fillan
Kommunene Hitra og Frøya,
pluss ytre deler av Snillfjord
Tirsdag og fredag
5 inkl redaktør
3 056
ca 60 prosent redaksjonelt stoff

Det ble trangt,
men sosialt
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NYHETER:

Ingen prøveordning
Sånn er det og sånn blir
det, sier politimesteren
om den nye politivaktordninga.
side 5

NYHETER:

Slanker
park-planer
Politikerne kniper inn på
park-utgiftene i Fillan.
Men park er det enighet
om at det skal bli.
side 9

NYHETER:

Liten støtte i
laksedebatt
Ordfører Hans Stølan
møter liten kollegastøtte
etter sin uttalelse om at
oppdrettslaksen må
prioriteres foran villaksen, dersom man må
velge.
side 4-5

NORDISK•ALPINT•SKØYTER•TRENING

KAMPANJE

Tilbudene gjelder ut uke 50

Mot store protester vedtok politikerne ﬂytting av mellomtrinnet på Barman til Fillan. Folk tvilte på spareeffekten, foreldre fryktet store klasser, elevene måtte inn i
nytt miljø. Etter et drøyt skoleår dro vi for å sjekke hvordan det egentlig har gått.
NYHETSREPORTASJEN: Side 4-5

Søndagsåpent 13. og 20. des. kl. 14-18.

Velkomment til en hyggelig førjulshandel

Statistikk meninger:
Ledere/kommentarer:		
Leserinnlegg:			
Innlegg på nettet:		
Kronikker:			

www.hitra-froya.no

Tirsdag 8. desember 2009 • Nr. 95 - 36. årgang • Kr. 20,-

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere:				
Ukentlige brukere på nettet:
Utgiversted: 			
Dekningsområde: 		
				
Kommer ut: 			
Redaksjonelle årsverk:		
Antall sider produsert:		
Fordeling stoff/annonser:

TRELAST OG

BYGGEVARER

Ca 20
Ca 300
Ca 10 700
5

Julaften og nyttårsaften: 10.00-12.00
Mellomjula: 28., 29. og 30.: 11.00-14.00

Fillan • Tlf. 72 44 33 33
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Gratis å gratulere

Dagens sitat

Kulturkalenderen

Siste fra minHF

Flir no da

Send en hilsen, gratulasjon, nyfødt eller brudebilde til
post@hitra-froya.no eller vår adresse 7240 Hitra. Det eneste
du må huske er fullt navn på den/de hilsningen gjelder samt på
innsender. Gratulasjoner må vi ha senest to dager før innrykk.

Maten smaker vel hos de franske,
eftersom man får så lite til alle
tider; ti intet oppvekker mer
appetitten enn når der er
kun litt i fatet.

16.12 Julekonsert,
Sletta kirke

• Håndballentusiaster på landskamp

Ein kar fra Fillan skoill ta nattoge fra Trondheim
te Otta. Hain va kjent for å værra svært trøtt om
mårran, så hain ba konduktør’n om å hiven tå toge
når dæm kom te Otta - uansjett kår morgengretten å
motvillig hain va.
Dessværre va toge komme heilt te Oslo da fillensern våkna. Sint
oppsøkt’n koduktør’n: – Va itj avtalen at du skoll vækk mæ på
Otta. No e æ skikkelig sint på dæ!!!!!
– Det e mulig du e sint, men hain æ kasta tå på Otta i natt, hain va
sint hain!!!!

ØYVÆRINGER

Ludvig Holberg

19.12 Salgsutstilling,
kunst & kunsthåndtverk, Børøysundet
Se ﬂere arrangement på

hitra-froya.no/minhf

På HF-TV nå
• Ansnesrevyen del 5
hitra-froya.no/tv

hitra-froya.no/kultur

NYGIFT

Takk
Tusen takk til Sandstad,
Tranvikan og Ansnes NKS som
støttet oss med midler til verdensdagen for psykisk helse
2009! Dere har gitt et bidrag til
større åpenhet rundt psykisk
helse!
Mvh. Arrangementskomiteen
Runar Bogø
Kjære Runar, vi gratulerer med
dagen din den 16.12. Da blir du 7
år. Håper du får en kjempefin dag.
Vi er veldig glad i deg. Stor bursdagsklem fra onkel Kåre, bestemor, bestefar og oldemor Sigrid.

Ingeborg Hammervold
Verdens beste storesøster fyller 11
år i dag! Da blir det gaver og kaker, og kanskje får du noe du har
ønsket deg lenge? Du er flink og
grei, og vi er kjempeglad i deg.
Masse klemmer fra Jørgen, Agnethe, Mamma og Pappa. Batman og
Svarteper hilser også, Mjau.

Thea Arntsen
Kjære Thea! Vi ønsker å gratulere
deg med 10-årsdagen i dag 15.12.
Du er en helt umulig jente som
er slem og håpløs på skolen. Men
vi er veldig glade i deg likevel -))
Store klemmer og hilsen fra mamma, pappa, Ola og Jakob.

Lise Kristine Rønning
og Hanne Dahlen
Jeg vil gratulere mine to flotte barnebarn med 14-årsdagene. Lise
Kristine har bursdag i dag 15.12
og Hanne hadde den 17.11. Stooor
knuseklem fra bestemor på Hestvika.

MINNEORD
Kjære mormor
og oldemor
Alfhild Hofstad

Hjertelig takk for all deltagelse og oppmerksomhet
ved Ingolf Bekkens bortgang
og begravelse.
Gerda Bekken m/familie

Våre hoder er tomme bortsett
fra tanker om deg. Ditt hjerte
har sluttet å slå. Dine smerter
er endelig over og du har
funnet fred.
Tilbake sitter vi med mange
godt minner og takknemmelighet over å ha fått glede av
din godhet. Kjærligheten og
varmen du viste vil alltid leve
videre i våre hjerter.
Takk!

Vi gifter oss
Vi gifter oss i Kvenvær kirke
nyttårsaften 31.12.09 kl. 13.00
Linda Marie Wiedemann &
Geir Reinås

Dødsfall

†
Min kjære bror, svoger, snille
onkel og gammelonkel

Ivar Margido Pedersen
døde fra oss i dag på Orkdal
sykehus, 82 år gammel

Vilde Heggen Johansen
Å, du , å du, som år har gått ditt
første «runde» du har fått. Den 16.
du nå fyller 10, vi ønsker alt godt
til go`jenta si. Mange hilsner og
klemmer fra bestemor og Mach.
PS! Gla ti dæ!

Bjørn Ivan Espnes
I Sandvika det bor en kar så mørk
og stor. Var i ungdommen så fin
og kjekk - det er du fortsatt om du
ikke skjegget tar vekk! Vi gratulerer deg med dine 40 år og håper du
slipper unna alle grå hår. Kos og
klem fra Jenny og barna.

Silje Renate Haugen
Gratulerer hjerteligst med 20-årsdagen den 17. desember! Tenk at
litjveitja har blitt så stor, og til og
med har blitt mor! Håper du får en
kjempefin dag. Masse klemma fra
Pappa, Anna Marie, Unni, Tommy
og Camilla.

Markus L. Furuvik
Vi vil gratulere deg med 5-årsdagen som var i går 14.12. Mange
bursdagsklemmer fra storesøstrene
Veronica og Katrine og mamma.

Sandstad 12. desember 2009

Hvil i fred kjære Alfhild.
Margunn Heigre og Arne Skaget, viet i Sola ruinkirke.
Foto: Atelier Kalvig, Bryne

MITT BILDE

Send ditt bilde du også til post@hitra-froya.no

Målfrid
Svenn
Irene og Sylvfest
Stig og Vigdis
Geir og Charlotte

60 år
Torill Hernes, Kvenvær, fyller
60 år ondsag 16. desember.

Øvrige familie

55 år
Trygve Fjærli, Norddyrøy, fyller
55 år onsdag 16. desember.
Elin S. Skarsvåg, Dyrvik, fyller
55 år onsdag 16. desember.

Takk for alt.

45 år
Paul S. Strøm, Melandsjø,
fyller 45 år torsdag 17. des.

†
Min kjæreste Einar, min kjære
pappa og svigerfar, vår gode
omsorgsfulle bestefar og oldefar,
vår kjære storebror og onkel

Ane Snustad Grønskag
Lille Ane i Stjørdal fyller 1 år
15.12. Mormor og morfar på Frøya
gratulerer.

Marcus Maximillian Hestnes
fyller 1 år 15 desember. Marcus har
ett fantastisk smil som stråler opp
til alle rundt seg. Han er umettelig
nysgjerring og familiens matvrak.
Gleder oss til det neste året også
Marcus, ingen dag sammen med
deg er kjedelig! Store bursdagshilsner fra mamma, pappa, storebror Cillian og storesøster Malin.
Farmor, farfar, tanter, onkler og
alle søskenbarna ønsker deg også
god feiring..»

Thomas Arntzen Thorsø
Sender en stor bursdaghilsen til
familiens livsnyter som blir 5 år på
torsdag. Dagen er virkelig etterlengtet og vi håper du får en kjempefin bursdag med mange gaver og
kaker. Vi er kjempeglad og stolt av
deg vår store-lille-gutt. Stoor bursdagsklem fra Andrea, Jørgen Roald & Tine, mamma & pappa.
Thea Malene sender også en bursdagklem til onkel Thomas.

Jubilant
Slektninger, nære venner eller andre oppfordres til å
skrive en omtale av øyværinger som fyller rundt år. Fortell
hvem personen er, hva han/hun har gjort og gjør og når
vedkommende fyller år. En slik omtale bør ikke overskride
en A4-side maskinskrevet tekst. Legg gjerne ved bilde.
Husk å signere.

May Iren Inderøy
Vil gratulere min supersnille venninne med 19-årsdagen som var
den 14 12. «Ja, må hon leva uti
hundrade år». Stor klem fra Silje.

Kirkene
Torsdag 17. desember
Frøya Sykehjem kl. 11.00:
Andakt v/Pinsemenigheten.
Vidar Nævdal og Magne Romestrand.

Navnedager
15.12: Hilda og Hilde
16.12: Oddbjørg og Oddbjørn
17.12: Inga og Inge

Minikryss
Vannrett: 1. Mobilt tak 7. Underholder 8. Lyst 9. Sta 11. Konjunksjon 13. Rift 14. Tanke 15. Pianist
18. Dempes 19. Pronomen
Loddrett: 1. Imitatorer 2. Kjør 3.
Tone 4. Matamatiker 5. Sludder 6.
Effekt 10. Spreke 12. Ukjent 16.
Driftslivet 17. Fase

Einar Asmund Kransvik
f. 10.01.1920
døde fra oss i dag
Dolmøy 9. desember 2009
Kolbjørg
Vigdis
Rolf
Elisabeth og Eskild
Roger og Turid
Christer, Greger, Emely,
Kristian, Thea Birgitte
og Johannes
Edith, Olaf
(søsken)
Øvrige familie
Ditt gode smil, din varme hånd,
du rakte til oss alle.
Din omsorg for oss var så stor,
og sårt vil vi deg savne.
Begraves fra Dolm kirke fredag
18. desember kl. 12.00. Like kjært
som blomster er en gave til Hitra
Misjons- og Nærmiljøsenter hvor
også minnesamværet holdes.

Gratulerer
65 år
Stein J. Brasøy, Knarrlagsund,
fyller 65 år tirsdag 15. des.

Begraves fra Sandstad kirke
fredag 18. desember kl. 14.00.
Sørgehøytideligheten avsluttes
ved graven.

Marte Soﬁe Ohren
På Risvollan bor det ei jente som
ble 2 år 12.12. Forsinket gratulasjoner fra bestemor og bestefar på
Frøya. Vi e veldig gla i dæ.

En siste hilsen fra Monica,
Linda og Tobias.

Vi giftet oss i Sjømannskirken i Arguineguin den 20. oktober
2009. Ragnhild Vollan og Jøran Burø.

1

GLADE PEPPERKAKEBAKERE! Martin S.Sandvik,Inga G. Sandvik,Lone Kristiansen, Johan S. Sandvik og Sigurd Kristiansen var på
Bremneset på pepperkakebaking 7. desember. Tante Maybritt takker for en trivelig ettermiddag!
Ønsker dere alle en GOD JUL!
Gratis å gratulere

I Hitra-Frøya koster det
ingenting å sende inn en kort
og hyggelig tekst og bilde på
folk som har bursdag. Husk
fullt navn på den som gratuleres. Bruk gjerne epost.

I Hitra-Frøya koster det
ingenting for det nygifte
ekteparet å sette inn brudebildet. Send gjerne på epost.

4

5

6

10
11

SKOLESTART I JANUAR

12

13

Fortløpende opptak!
Ring 73 88 40 20 i dag, eller klikk
deg inn på sonans.no

3

8
9

Brudebilder

2

7

14
15

- når du virkelig vil videre
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Mål og prioriteringer
Mens 2008 var preget av utvikling av nettavisa, var 2009 preget av
redesign og redaksjonell produktutvikling av papiravisa. I februar
09 lanserte vi et nytt design på papiravisa, etter ca fem måneders
forberedelser. Redesign-prosessen har helt og holdent vært gjennomført med interne krefter fra redaksjon, design og marked, med
avsjekk opp mot fokus-personer underveis før lansering.
I tillegg til rene design-grep, la vi i den nye avisa vekt på bedre samspill med våre andre mediekanaler samt tydeligere seksjonering av
en del stoff. Blant annet har det viktige og mangfoldige kulturstoffet
fått en tydeligere prioritering.
En måling av stoff-fordelingen mellom kommunene gjennomført
høsten 2009, viser en 50-50-fordeling av antall sideoppslag i seksjonene nyheter, kultur og sport, og en overvekt Frøya-saker i måleperioden som oppslag på førsteside.
Nettavisa har en intern målsetting om publisering av minimum fem
nyhetssaker daglig. Måling over hyppighet og stoffutvalg i nettsaker
gjennomført høsten 2009, viser at vi jevnt over oppfyller målsettingen.
Lokalavisa tar del i lederforumet blant lokalavisene i Adresseavisen Gruppen, og samarbeider med disse i flere utviklingsprosjekter, både redaksjonelle og innenfor IT.
Spesielle grep i året som har gått
Nyhetsreportasjen
Når spesielle problemstillinger dukker opp - enten som følge av hendelser eller som spørsmålsstillinger i redaksjonen - har vi valgt å
prioritere tidsbruk til å belyse viktige tema i lokalmiljøet gjennom
reportasjeskildringer, utvidet kildebruk og større bildeflater. Reportasjene er tydelig merket «Nyhetsreportasjen» og har sin plass i
nyhetsseksjonen to-tre ganger i måneden.
Dette er grep som man gjerne gjør i større redaksjoner. Hos oss
med kun tre faste journalister er ressursbruken en utfordring, men
vi har valgt å prioritere dette for å få mer tyngde inn også i lokaljournalistikken.
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Øyværinger
Alle aviser har sine folk/familie-sider med gratulasjoner o.l. Også vi.
I forbindelse med redesignet døpte vi om til Øyværinger, utvidet til to
sider og plasserte sidene på beste plass i avisa, dvs. side 2 og 3. Grunnen
er at dette stoffet betyr så mye for mange og er blant det mest leste (jfr.
målinger). Vi vil synliggjøre at dette er viktig og godt lokalstoff.
I tillegg la vi inn andre små tjenester som minikryssord, quiz, leserbilder,
barnetegninger, minneord o.l. på disse sidene. I toppen av sidene har vi
i hver utgave vår «program-oversikt» over innhold fra nettet: «Siste fra
kulturkalenderen», «Siste fra HF-TV» og «Siste fra Min HF», som er brukergenerert stoff. (se nedenfor)
Integrering
Øyregionen har de siste årene opplevd en meget sterk tilflytting av utenlandsk arbeidskraft (til havbruksnæringa). Vi innførte derfor serien «Nye
øyværinger» ut fra troen på at de menneskene man kjenner, blir man
tryggere på. Her intervjuer vi folk fra ulike deler av verden om deres bakgrunn, om hvordan de oppfatter «etniske øyværinger» og om sitt møte
med Hitra og Frøya. Denne serien har vi fått mye positiv respons på.
I tillegg har vi på vår måte ønsket å bidra til at arbeidsinnvandrerne får en
sterkere og raskere integrering i samfunnet ved å gi dem innsikt i lokale
forhold. I motsetning til tidligere, er det nå i større grad hele barnefamilier som kommer flyttende, det øker behovet for kjennskap til lokalmiljøet
(skoler, helsetjenester, kulturelle aktiviteter o.l.). Ca. hver tredje uke trykker vi derfor en oppsummering av de viktigste lokalnyhetene på fire språk:
Engelsk, russisk, litauisk og polsk (polsk fra ca november 2009). Dette er
vi muligens alene om i norsk avisverden, i hvert fall i Midt-Norge.
Dette er kostbart for oss, men vi mener det er viktig og riktig. Vi får god
respons fra utlendinger som forteller at de lærer mer om lokalmiljøet, og
flere responderer at de lærer seg norsk gjennom denne nyhetsoversikten.
Kommentarer
Lokalavisa har innført kommentarspalte. Kommentarene er hovedsaklig
skrevet av avisas redaktør, men også journalister har kommentert ulike
saksfelt. I stedet for en fast lederspalte, har vi valgt å knytte og presentere
kommentarene opp mot konkrete artikler. Her flagger vi ikke de sterkeste
meningene alltid, men forsøker å sette hendelser i nyhetsbildet inn i en
større sammenheng.
Dette har vi fått meget positiv respons på.

Mediehus
Vi har brukt de siste to årene på å bygge opp en bred nyhetstjeneste på
nett etter mottoet «først og best på nyheter fra øyregionen».
Vi har satset på å videreutvikle oss i å kunne fortelle historier på flere
plattformer. Vi har mange gode eksempler på at samspillet mellom nett,
papir og webtv har fungert godt også i nyhetsformidlingen, noe som har
gjort oss i stand til å konkurrere helt på høyde med de større mediehusene ved større hendelser i øyregionen.
Uten at dette er dokumentert, er vi nok blant de lokalavisene i Trøndelag
som presenterer flest videoer på web-tv. (Sist måned 22.000 besøk på HFTV, jfr. TNS Metrix). Før jul inngikk vi en avtale med en lokal revygruppe
om filming av forestillingen og visning av videosnutter/skjetsjer ukentlig
på vår HF-TV. Dette har vært en stor suksess, spesielt seermessig og til en
viss grad også kommersielt. Vi planlegger videreføring av dette konseptet
mot nye revygrupper i nedslagsfeltet vårt.
Min HF
Vi har brukt året på satsing på brukergenerert stoff, spesielt Min HF, som
er en nettavis basert utelukkende på innsendt materiale. Min HF har lav
nyhetsterskel, og har gitt leserne og oss stoff vi ikke har ressurser til å
rekke over sjøl. Teknologien bak Min HF (AvisWeb) er utviklet hos oss og
solgt til fire andre lokalaviser + Adressa. Andre nyvinninger er direkte
overførte politiske møter og Skipstrafikken (følg båtene i farvannet rundt
øyregionen live).

Avisens samfunnsrolle
Redaksjonen er bevisst på å forsøke å ha et så bredt avistilbud som mulig,
gjennom løpende nyhetsdekning av stort og smått som skjer i øyregionen
innenfor alle stoffområder. Utvalget skal speiles i innhold og geografi, og
i stoff som spenner fra «Ung» til «Tilbakeblikket» (lokalhistorie). At vi har
en viktig posisjon i de fleste øyværingers liv, understrekes f.eks. av at vi
har en husstandsdekning på Frøya på rundt 80 prosent og på Hitra på ca.
90 prosent.
Nedfelt i vår strategi er visjonen om å være den beste formidler av lokal
informasjon i øyregionen.
Vi har ikke mange «naturlige fiender», men konkurrerer i første rekke
med Adresseavisen, NRK og tildels med den lokalt plasserte Videoavisa
om nyhetsdekningen.

På grunn av vår sterke posisjon i lokalmarkedet, er det viktig å være
bevisst vår rolle som formidler av nyheter, underholdning og kommersiell informasjon og samtidig bekle rollen som kritisk overvåker av lokalsamfunnet.
Meningsspaltene i papiravisa er flittig benyttet, det samme gjelder artikkelkommentarer på nett. Vi har også gjort spede forsøk med kronikkartikler, samt åpnet for innspill/kommentarer på vilkårlige tema gjennom
seksjonen «D meine æ» på nett. Til sammen gir dette øyværinger rikelig
med anledning til å uttrykke meninger og synspunkter.
Av tyngre journalistiske satsingsområder det siste året kan vi nevne fokuset på lakselus og den betydningen det har for den viktigste næringa her
ute, havbruket. Her var lokalavisa Hitra-Frøya på plass før de regionale og
nasjonale mediene. Det har ikke alltid vært like populært i nærmiljøet at
vi retter kritisk søkelys mot vårt eget levebrød, men vi tror det har økt vår
journalistiske troverdighet.
Vår journalist Lars Otto Eide ble nå i februar 2010 tildelt hederlig omtale
for sin artikkelserie i 2009 om lakselus under kåringen av «Årets journalistpris i Trøndelag».

Journalistfaglig utvikling
Våre journalister har det siste året deltatt i Hellkonferansen for journalister. Vi har også hatt deltakere på IJ-kurset «Digital sporhund» og gjennomgang av den nye offentlighetsloven.
En gang i blant gjennomfører vi såkalte formiddagssamlinger i redaksjonen, hvor ulike redaksjonelle tema tas opp. Hyppigheten her har vært
noe lavere i 2009. Et eksempel på tema i formiddagssamlinger var våren
2009, da vi ba om en ekstern gjennomgang av stoffet vårt, med rapport.
Dette ble utført og lagt fram av Bjørn Nilsen (tidligere NRK-journalist).

Etikk
Det er alltid en faglig utfordring å bo og agere i et lite lokalsamfunn og
samtidig holde en kritisk distanse til det hele. Spesielt vanskelig oppleves
dette ved opprivende hendelser. Et eksempel på dette er en båtulykke
på Hitra våren 2009, som fanget regional og nasjonal medieoppmerksomhet. Et stort antall mennesker - tildels godt kjente gjennom mediebildet - var involvert i ulykken, da en kvinne omkom og hennes mann (en
sentral næringslivsaktør) ble skadet, og en annen etter hvert siktet for å
ha forvoldt dennes død.
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Hitra-Frøya etterlever strenge identifiseringsregler for publisering
av navn i ulykker, kriminalsaker o.l. En presseetisk vanskelig problemstilling i dette tilfellet var at «de fleste» i lokalmiljøet veldig snart
visste hvem som var involvert i denne ulykken. Selv om andre medier har identifisert tydelig, har lokalavisa fortsatt valgt å holde en
lav profil.
Forøvrig var 2009 innledet av harde diskusjoner rundt mottak av
flyktninger og etablering av asylmottak på Hitra. Dette avstedkom
skremmende mange rasistisk motiverte innlegg i den offentlige i debatten, både i de tradisjonelle leserbrevene og i nettdebatten. Selv
om enkeltinnlegg ble vurdert som akseptable for publisering, ble
mengden innlegg nokså snart oppfattet som negativ og problematisk.
Dette medførte diskusjoner, ikke minst også eksternt, om hvor
grensene for nettdebatten skal gå. Strengere moderering har tatt
bort noen av «verstingene», så nivået i nettdebatten oppleves som
noe bedre. Saklighetsnivået kan nok likevel diskuteres...
Hitra-Frøya lokalavis har ikke blitt klaget inn til Pressens Faglige
Utvalg i 2009.
Bjørn Rønningen, ansvarlig redaktør
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hitra-froya.no

Leirskolelærer Asbjørn Sandvik har litt av hvert å lære bort til elevene ved Hitra leirskole. – Den beste måten
å oppnå fiskelykke på er å sluke et rått torskehjerte, sier han overbevisende. Emilie Ellingsgård Hovstad(14)
klarer ikke å motstå fristelsen og sluker agnet rått, til stor glede og avsky for medelevene. Etterpå innrømmer
Asbjørn at han selv aldri har spist et torskehjerte. – Jeg er født med god fiskelykke, påstår han.
Foto: Lars Otto Eide, Hitra-Frøya lokalavis
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Innherreds Folkeblad
Verdalingen
Den viktigste målsetning og prioritering i 2009 var å få en ny lay-out og overgang til Ajour produksjonssystem. Dette ble gjennomført i juni med stort hell.
Ajour førte til mer oversikt og ga et bedre arbeidsredskap for journalister,
desk/redaktør.
Layoutmessig fikk vi ryddet opp og laget en bedre struktur med flere faste
elementer på faste sider.

Lørdag 28. november 2009

VERDALINGEN
G R U N N L AGT Å R 1 9 0 0

Vil ha mer
navnehjelp

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Antall lesere:			
Ukentlige brukere på nettet:
Dekningsområde: 		
Utgiversted: 			
Kommer ut: 			
Redaksjonelle årsverk: 		
Totalt antall sider:
Fordeling stoff/annonser:

4 958
15 000
ca 10 000
Verdal kommune
Verdal
Tirsdag, torsdag og lørdag.
4,8 inkludert redaktør.
3 688
68,4 prosent redaksjonelt.

Nr. 139 – Årgang 110 – Løssalg kr. 20

SIDE 5

Vel tidlig
60-sone

w w w.ve rd a l i n g e n . n o

Fant drømmekuler i London

Dypdykk i
nostalgien

Den søte
førjulstid

SIDE 10

SIDE 12

SIDE 14

Karl Kristian har rekord i dialysebehandlinger:

Ønsker ny
nyre til jul

SIDE 6

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Leserinnlegg: 			
Antall innlegg på nett: 		

152
225 pluss rundt 50 innlegg fra nettdebatten.
Ca 5 500. Ca 85 prosent blir publisert

Lærerikt
om barn

SIDE 3

Spreke
Soul
Children
SISTE SIDE
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Karl Kristian Solbakken har ett stort ønske til jul: å få seg ny nyre. Han har rekord i antall
dialysebehandlinger ved sykehuset i Levanger.
SIDE 4 - 5

14 GODT NYTT ÅR

VERDALINGEN TORSDAG 31. DESEMBER 2009

VERDALINGEN TORSDAG 31. DESEMBER 2009

GODT NYTT ÅR 15

Jeg sitter her og venter på et årlig
naturfenomen, laksens kamp for å
finne veien lengst opp i elva.
Så skjer det. Laksen skyter opp fra
de frådende vannmassene, i et par
sekunder kjemper tøffingen Salar
før den er slengt tilbake i kulpen
nedenfor.
I tusener av år har laksen funnet
tilbake til elvene langs Norges
kyst. Her har den fylt hølene med
sitt genetiske materiale, gitt liv til
nye generasjoner og mat til folk
som lærte seg å leve i pakt med
naturen.
Salmon – den kongelig fisken har
lokket til seg storkaksen fra utlandet og gutten fra Vuku. De har
begge kjent det voldsomme rykket og opplevd spenningen med å
lande villstyringen.

Helgåa kaster seg ut i en sensommerdans.
en
Selv med liten vannføring i august har Granfosse
en sjelden lidenskap.

vigheten
Et hopp for ev

Men er det slik at alle eventyr en
gang må ta slutt? Er det umulig å
tenke seg at også en gutt fra Vuku
skal fiske laks i Verdalselva i 2030?
Må det virkelig bli slik som ordføreren i en av våre kystkommuner sa i høst: «La villaksen dø ut
hvis det er nødvendig for å drive
oppdrett».
Tilbake til sommerkvelden i Granfossen. Opplevelsen av å se en
laks som gir seg i kamp med fossen er i ferd med å bli historie. Om
lag 45 norske laksebestander er
utryddet. Verdalselva er blant de
som er truet. Alvoret går kanskje
ikke opp før det er for sent. Biologiske arters forsvinning fra vår
arme klode bekymrer ikke folk i
særlig grad.
Men takk for hoppet, herr Salar.
Du er i det minste foreviget inn i
den digitale evighet.
Tor Ole Ree
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Journalistiske prioriteringer

Journalistisk utvikling

Vi vil i størst mulig grad lage to ulike produkt på nett og papir, men
på en måte hvor de to forskjellige plattformene utfyller hverandre. Vi
har blitt mye bedre på dette gjennom det siste året, og fyller nå ytterst
sjelden papiravisa med store nettoppslag eller omvendt.

Felles for redaksjonen var opplæring på nytt produksjonssystem.
Tre av journalistene, pluss en frilanser deltok på Hell-konferansen.
En av journalistene har deltatt på kurs på Institutt for Journalistikk.
En av journalistene hadde et to-måneders vikariat i Adresseavisens
web-redaksjon.
En av journalistene deltok på et tre ukers studieopphold i Minsk.

Målsetningen har vært å sette søkelyset på saker som skaper debatt og
engasjement. Samtidig har vi hele tiden «folk og fe» i høysetet.
Vi har videre hatt unge lesere i tankene. Vi har en egen ungdomsredaksjon som leverer to sider hver fjortende dag. Ungdommene har egne
møter i avislokalene og ledes av en av våre journalister.

Avisens samfunnsrolle
Eksempler på reportasjer, debatter eller nyhetssaker som har hatt
betydning i lokalsamfunnet:
• Trussel om nedlegging av legesenter/politikerne snudde
• Nedleggelse av filialer i Coop
• Skoleutbygging/stor uenighet i lokalsamfunnet.
• Asylmottak-etablering/lokal motstand og misnøye
• Rånerne i Verdal sentrum/stor misnøye og politiaksjon
• Torskeppdrett i Trondheimsfjorden kontra lakseinteressene
i Verdalselva.
I disse sakene har det vært høy temperatur, både i avisa og på nettet.
Andre saker som har fått mye oppmerksomhet:
• Snusforbud ved Verdal videregående skole.
• Situasjonene ved Aker Verdal
• Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad Hotell
• Sentralidrettsanlegget
• NorFraKalk (Kalkfabrikken som ble offisielt innviet i 09)
Vi har ellers på den «myke siden» hatt stor respons på avisas utdeling av
marsipangris til personer i desember. Like gjevt å få som en kulturpris.
Priser
Hederlig omtale på Hellkonferansen 2009 for sakene vi hadde om lavinnskuddsleiligheter. På Hellkonferansen 2010 vant journalist Kristian
Stokdahl «Årets bilde 2009» i klassen for småredaksjoner.
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Faglige utfordringer
- Den største faglige utfordringen er å holde et høyt nivå på avisa hele
tiden. Fortsatt er det utfordrende å skulle være best på de «store sakene», som er noe mer enn bare helt lokale saker.
- Å holde tritt med den tekniske utvilklingen samtidig som det skal lages god journalistikk er også en reell problemstilling. Det blir fort
en tidsklemme mellom det å bruke tid på sette seg inn i ny teknikk
og holde fokus på ukens aviser. Faren er at vi gjør det vi har gjort
før, uten å se tilstrekkelig på fornying. Et eksempel er «hvor mye
ressurser» skal vi bruke på levende bilder og redigering.

Etikk
Det har ikke vært noen saker inne til PFU.
Vi har hatt noen presseetiske problemstillinger rundt publisering av
meninger på nett.
Ettersom vi har en høy terskel for ikke å sensurere meninger har vi noen
ganger også stanget hodet i taket. Vi har ved enkelte anledninger fjernet
innlegg etter reaksjoner, eller vi har selv har satt ned foten.
Vi har ellers hatt eksempler på sterk misnøye fra representanter Verdal
Næringsforum som mener vi ikke er positive nok i omtalen av Verdal,
dette gjelder både papiravis og nett. I den forbindelse har vi også hatt
våre samtaler med avisas annonseavdeling, hvor det rent presseetiske i
å «spille på lag» med næringslivet har blitt diskutert.
Tor Ole Ree, redaktør

verdalingen.no
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iTromsø
2009 ble preget av store omlegginger i iTromsø. Avisen skiftet navn 17.
desember 2009 fra Bladet Tromsø til iTromsø. Fra samme dato endret
avisen design og logo. Omleggingen kom som resultat av et større prosjekt
som startet i august 2009 – Case Tromsø – der krefter både i avishuset,
HTG og Polaris Media jobbet fram produkt- og organisasjonsendringer
med sikte på å snu den negative trenden avisen har vært inne i de siste
årene. iTromsø skiftet også ansvarlig redaktør i 2009. Jonny Hansen overlot roret til Jørn Chr. Skoglund 19. november.

Faktaopplysninger
Opplag:				
Lesere:				
Ukentlige nettbrukere:		
Dekningsområde:		
Redaksjonelle årsverk:		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert:		
Fordeling stoff/annonser:

9 429
42 000
Ca 55 000
Tromsø kommune
21
Mandag – lørdag
13 635
75 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Antall ledere:			
Leserinnlegg:			
Byrunde-meninger:		
Innlegg på nettet:		
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303
1 385
6 286
9 125

Lørdag 7. november 2009 19

– Hva er ditt forhold til
«Bør Børson jr.»?

en knekt

Jens Harald
Eilertsen (56),
forfatter/forelegger:
– Ikke annet enn at
det var en serie
skrevet av Johan
Falkberget, og at
den gjorde stor
suksess som teater
og film.

Ulf Jensen (62), direktør Nordlysfestivalen, Brynjar Østgård
(50), advokat, og Bente-Liss Roaldsen, oversykepleier:
– Det er jo en gammel fascinasjon. Vi har jo alle sett «Bør Børson
jr.» i sin tid med Rolv Wesenlund i hovedrollen. Dette er en
morsom lokal variasjon, og et morsomt gjensyn med Bør Børson.

Gøril Bertheussen, rådmann, og Arild Hausberg, ordfører:
– Jeg har jo sett «Bør Børson jr.» på TV i Rolv Wesenlunds skikkelse, sier Bertheussen.
– Jeg var spent på å se en annen skuespiller enn Rolv Wesenlund
som Bør Børson jr. Her har HT truffet blink, påpeker Hausberg

Lena Glosemeyer Fangel, informasjonssjef i Troms Kraft,
Simen Fangel, Anne Marit Bjørnflaten, stortingsrepresentant
og Gunnar Wilhelmsen, tidligere TIL-leder:
– Vi husker jo alle filmen, vi er jo gamle nok til det, ler Wilhelmsen.
– Det er mye energi i stykket. Kristian og de andre gjør en kjempejobb, påpeker Lena Glosemeyer Fangel.

on i den nye forestillingen «Bør Børson jr.», møtte Arthur Arntzen og Rolv Wesenlund bak scenen etter

LES ANMELDELSEN – bla om!

Svein Ludvigsen,
fylkesmann i
Troms, og kona
Sylvi:
– Alle kjenner jo til
litteraturen om Bør
Børson. Vi vet ikke
om dette er helt
overbevisende.

Sportsjournalist
Tobias Stein
Eilertsen fikk
diplom av Troms
Journalistlags
medlemmer for
en reportasjeserie
om tidligere utenlandske TIL-stjerner
og hva de gjør i dag.

65

Harstad Tidende Gruppen

Mål og prioriteringer
Hovedmålene er å snu underskudd til overskudd og snu den negative opplagstrenden. I forhold til det økonomiske ble det gjort et
solid stykke arbeid i iTromsø. Et underskudd på åtte millioner kroner i 2008 ble snudd til praktisk talt balanse i 2009.
Det er også et mål å utvikle produktet gjennom så vel journalistiske grep som videreutvikling av den nye presentasjonsformen.

Avisens samfunnsrolle
Blant de sakene iTromsø har satt på dagsordenen og som har
skapt til dels sterk debatt, kan vi nevne:
Fugl i bur, som var benevnelsen en 20 år gamle CP-rammet
satte på seg selv i juni etter at han ble offer for kommunale kutt
som gikk ut over avlastningstilbudene hans. – Skal jeg bare sitte
her som en fugl i bur, spurte han og bidro med det spørsmålet
gjennom iTromsø til å dra i gang en viktig debatt.
Planene om asylmottak i Tromsø skapte mye oppstuss i sommer. Etter at nærmiljøet i bydelen Hamna hadde uttrykt seg
svært kritisk til planene, droppet kommunen dem.
En viktig sak som iTromsø brakte i 2009, var en sak om Karl
Kristian Ditlefsen som sto fram og advarte mot dopkulturen.
Selv klarte han å komme seg ut av stoffmisbruket. Hans historie
har utvilsomt vært med på å åpne øynene hos mange unge mennesker i forhold til nettopp dopkulturen.
22 år gamle Amrita Acharya, som har bodd i Tromsø siden
hun var 13 år, fikk ikke norsk statsborgerskap fordi hun har vært
i utlandet og utdannet seg. Hun følte seg lurt av UDI, sto fram
med sin historie, men det har så langt ikke hjulpet. Men at hun
sto fram, skapte en viktig debatt.
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itromso.no

Sist men ikke minst har svineinfluensaen stått i medias tegn det
siste året. Mange har vært svært kritisk til det hysteriet som helsemyndighetene skapte allerede i vår rundt svineinfluensaen. iTromsø
var første avis som brakte kritiske innvendinger til det hysteriet som
utviklet seg rundt H1N1-viruset. Professor i medisinsk mikrobiologi,
Ørjan Olsvik, målbar kritikken – som selvsagt skapte enda mer debatt,
men av en langt mer nyansert type enn før kritikken ble fremsatt.

Priser
iTromsø deler hvert år ut en pris til Årets tromsøværing. Det er
leserne som stemmer frem kandidater og en jury er med på å avgjøre
hvem som skal få hedersbetegnelsen Årets tromsøværing. I 2009 ble
det legen Mads Gilbert som ble Årets tromsøværing. Kåringen har
pågått hvert år siden 1986.
iTromsø mottok også to priser i 2009. Det var journalist Helge Matland som fikk Troms Journalistlags høythengende pris for sine teateranmeldelser. Også sportsjournalist Tobias Stein Eilertsen fikk diplom
av Troms Journalistlags medlemmer for en reportasjeserie om tidligere utenlandske TIL-stjerner og hva de gjør i dag.

Etikk
iTromsø ble stevnet inn tre ganger til Pressens Faglige Utvalg i 2009.
To av sakene ble tatt opp til behandling, mens den tredje ble avvist.
I de to sakene som ble behandlet, endte PFU-behandlingen med den
konklusjonen at iTromsø ikke har opptrådt i strid med god presseskikk.
Likevel er det ikke til å legge skjul på at 2009 har gitt oss mange etiske
utfordringer. Både Slettaelv-drapet i januar der en politimann skjøt
sin tidligere samboer før han tok livet av seg selv og trippeldrapet i
bydelen Tomasjord i mars representerte etiske utfordringer som vi
håper å ha mestret på en god måte. Mange lesere har sannsynligvis
følt at vi gikk for nært inn på begivenhetene. Det er en diskusjon vi
alltid er åpen for i mediehuset iTromsø. Det er ikke til å legge skjul på
at balansegangen er hårfin mellom å gi fyllestgjørende informasjon
om slike tragiske begivenheter og hensynet til pårørende, naboskapet og lesernes grenser for omtale av slike saker.
Jørn Chr. Skoglund, sjefredaktør
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Møre-Nytt

kr 12,Dunjakker
stort utval

2009 vart eit travelt år for Møre-Nytt sin redaksjon. Redaksjonen
skal eigentleg vere bemanna med redaktør og tre journalistar, men
det meste av året var det berre to journalistar i tillegg til redaktør
grunna sjukdom og vakante stillingar. I 2010 vil dette rette på seg, og
i tillegg vert redaksjonen auka med ei stilling frå sommaren av.
Likevel har Møre-Nytt greidd å vere offensive. Avisa har teke opp
viktige saker, og vore til stades på dei fleste samfunnsområde. Mykje
av den lokale samfunnsdebatten har skjedd gjennom Møre-Nytt, og
det har stadfesta avisa si rolle og omdømmet.

Faktaopplysningar
Opplag: 			
Lesarar:				
Utgjevarstad: 			
Dekningsområde: 		
				
				
Redaksjonelle årsverk: 		
				
Kjem ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonsar:

5 783 (+ 257)
15 000
Ørsta
Ørsta og Volda. I Ørsta kommune
har avisa ei husstandsdekning på i
underkant av nitti prosent.
4 (ein vakant). I tillegg arbeider 		
dagleg leiar også redaksjonelt.
Tysdag, torsdag og laurdag.
Ca 4 500
80 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger:
Antall leiarar: 			
Kommentarar: 			
Lesarinnlegg: 			

Møre-Nytt har ikkje leiarar.
2
250

Hovdebygda, tlf. 700 40 100
Ope 10–18 (16)

Laurdag 12. september 2009

Ørsta kan verte
tvangsstyrt

Nemnda for cruisetrafikk i
Ørsta trugar med å avslutte
arbeidet sitt med å marknadsføre Ørsta som mål for
turistskip. Det vil skje dersom kommunen ikkje
straks løyver 100.000 kroner det er søkt om.
Ørsta kommune kan kome ut i
minus og verte styrt gjennom
ROBEK-systemet.

Formannskapet i Ørsta
tilrår ein økonomiplan
med kring fem millionar
kroner i minus i 2010.
Det skjer fordi formannskapet ikkje greidde å
verte samde om inntektssida i økonomiplanen.
Det vart verken fleirtal
for eigedomsskatt eller
andre inntektskjelder.
Samstundes vart ingenting kutta. Anten må
kommunestyret rette opp
dette, eller så vert kommunen tvangsstyrt frå staten.
(Side 13)

(Side 16)
Vitjinga av Saga Ruby kan
ha vore det siste av turistskip i Ørstafjorden.

Tussa-siger mot Tafjord
Så er det avgjort. Tussa
Kraft AS har vunne eigarstriden mot Tafjord Kraft
AS og Ålesund kommune.
Fredag forkasta Høgsterett
sitt ankeutval anken frå
Ålesund/Tafjord. Dermed
er det klart at desse to ikkje
lenger er aksjonærar i Tussa, medan ein annan aksjonær, Volda kommune, kanskje kan kome til å kjøpe
seg opp i selskapet.

Moped og politi

(Side 17)

Tussatun i Hovdebygda.
Politiførstebetjentane Hilde
Aglen og Reidar Kulø vinka
inn mopedførarane på Ose og
forklarte dei at slike aksjonsformer kan vere farlege for
både dei sjølv og andre trafikantar.

God jaktstart for Else Beate
Torsdag starta haustjakta. For jegerane på Vatne vart det
fulltreff. Seks hjortar vart felt første morgonen. Else Beate
Barstad sat på post om natta og skaut ein hjort då det lysna.
Med ein kvote på berre ein hjort per deltakar i jaktlaget
vert det dermed ein kort jaktsesong.

Mopedførarar i Ørsta aksjonerte fredag ettermiddag for høgare fart på mopedar med å køyre i sakte
kø mellom Ørsta og Volda. Det likte ikkje politiet, og mopedførarane vart
snakka til rette.

– Eg har eigentleg ferie for å jakte komande veke, men no
må eg la dei andre få sjansen også, seier Else Beate med eit
smil.
(Side 16)

Lørdagskuppet
hos G-Sport

(Side 17)

hos G-Sport

Norheim Beetle fritidssko jr
God passform og solid kvalitet.

199,Kun
i dag!

Else Beate Barstad brukte morgontimane på å flå og slakte ein hjort på 60 kg.
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Ope: 10 – 18 (15)

– Utan pengar, ikkje turistskip

Møre-Nytt er førebels ei papiravis. I løpet av 2010 er det rekna med
at avisa kjem på nett.
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Nr 107 – 75. årgang

G-Sport Ørsta
Ørsta. Tlf. 45 29 38 00. Åpent: 10-18 (16)

Før 299,-

Strålande båthandverk frå Bjørkedalen
B

Kan få magesjau
av å sleikje sol
(NPK): Skumle bakteriar i sanden kan
føre til at strandturen får ubehagelege
følgjer.
Ein studie som har blitt publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology viser at barn har
ekstra stor risiko for å få bakteriar frå sanden inn i
munnen. Dermed blir dei oftare sjuke enn dei vaksne, står det i ei pressemelding frå University of
North Carolina at Chapel Hill, der undersøkinga
blei gjort.
– Vi har vore klare over at å symje i vatn som har
spor av avføring, kan gjere deg dårleg. Men det er
ikkje så mange studiar som har fokusert på sanden,
seier Tim Wade, éin av forskarane bak undersøkinga.

Diaré vanlegast

Båten med den iaugefallande hekken akterut.

Forskarane undersøkte sju ferskvasstrender og
saltvasstrender i studien. Felles for alle strendene
var at det låg eit kloakkreinseanlegg med utslepp
innanfor ein avstand på litt over 11 kilometer. Bakterienivået i vatnet heldt derimot brukande nivå.
Gjennom ein toårsperiode svara 27.000 badegjester som hadde besøkt strendene, på ei spørjeundersøking om kva type strandaktivitetar dei hadde
delteke i. Alle blei følgde opp etter 10–12 dagar, og
fekk mellom anna spørsmål om magen hadde slått
seg vrang eller om dei hadde hatt andre ubehag. Di-

Båten er komen på vatnet i småbåthamna på Nordfjordeid.

I vinter har båtbyggjar Jakob
Bjørkedal brynt seg på ein
båttype han aldri tidlegare
har bygd. Og det har vorte ein
båt som imponerer dei som
har sett han og dei som har
overteke båten.

Bjørkedalen, og Jakob Bjørkedal har
mellom anna vore med på bygginga
av vikingskip tidlegare. Men oppdraget han var ansvarleg for i vinter, var
nytt sjølv for han.
– Frå oktober til april jobba vi med
ein hekksbåt, ein båttype eg ikkje har
erfaring med frå før, fortel Jakob
Bjørkedal.

Iaugefallande
Båtbyggartradisjonane står sterkt i

Nemninga hekksbåt vert brukt om

ein båt med utoverhengjande eller
iaugefallande hekk akterut. Ein båt
av denne typen, med opphav i Bjørkedalen i 1904, sigler i Kristiansund.
Men Jakob Bjørkedal, broren Ottar, onkelen Saxe og Ola Følsvik har
ikkje vore borti akkurat denne typen
i si båtbyggjartid. Til hjelp i byggeprosessen hadde dei oppdragsgjevaren, ein 29-åring frå Nordfjordeid.
Og etter ein vinter med mange arbeids- og oppfølgingsturar til Bjør-

kedalen, tok Rune Husevåg over båten i april.
– Kva gjorde at du ville ha ein
hekksbåt?
– Trebåtar har alltid vore min lidenskap, og denne båttypen liker eg
aller best, seier han.

Framleis litt å gjere
Rune har vakse opp rundt trebåtar, og
fortel at det har vore fleire hekksbåtar i familien tidlegare.

No er han eigar av ein 11 meter
lang, 3,80 meter brei hekksbåt, som
stikk halvannan meter djupt. Først
må Rune få på plass det som står
igjen.
– Det gjeld først og fremst å få inn
vindauge og dører, og så skal det ein
god del ballast i båten, seier den ferske reiaren, som reknar med rigging
til våren.
Rune er svært godt nøgd, både
med resultatet og at han fekk vere

med på heile byggeprosessen.
– Det har vore fantastisk å vere med
på dette, og båtbyggarmiljøet i Bjørkedalen er heilt eineståande, seier han
opprømt.
– Skroget var teikna på førehand,
men resten av avgjerslene er tatt undervegs, forklarer Rune, og legg til at det er
slik ein må gjere det då det er vanskeleg
å teikne akkurat korleis ein skal ha det.
Sjølv om Rune allereie har lagt ned
mange timer, er han ikkje ferdig.

F.v: Ola Følsvik, Jakob Bjørkedal, båteigar Rune Husevåg og kona Marit Beate Løvold, Sigurd Bjørkedal, Saxe
Bjørkedal og Ottar Bjørkedal.
– Det er framleis ein god del igjen å
gjere, men båten er i alle fall sjøsett, avsluttar han.
Sverre Øvrelid Steen

Bøndene med
mistillit til miljøvernministeren

(NPK): Norsk Bonde-og Småbrukarlag går hardt
ut mot det nye forslaget om rovvilterstatning.
– Total mangel på tillit, seier leiar Ole-Anton
Teigen.
Norsk- Bonde og Småbrukarlag meiner forslaget om ny erstatningsordning for tap av beitedyr er
ubrukeleg. Miljøvernminister Erik Solheim lanserte fredag ei omlegging som inneber at bøndene
skal få erstatning for tapte dyr på førehand.
– Eg trur alle andre enn Erik Solheim meiner at
dagens konfliktnivå må reduserast. Det er ein total
mangel på tillit mellom beitenæringa, forvaltninga
og departementet, uttalar Teigen.
Erstatning på forskot
Til no har bøndene fått dekt tapa sine etter kvart

Krev bompengar
frå utanlandske
lastebilar
(NPK-NTB): Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
krev at utanlandske lastebilar må ha Autopass for å
kjøre i Norge.
– Myndigheitenes passive haldning til å setje i
verk tiltak som sikrar betaling frå utanlandske
transportørar er uakseptabel, seier administrerande direktør i NLF, Olav Slaatsveen.
I januar 2008 tok NLF opp problemstillinga med

Legar redde
for å bli smitta
Båten ute av skotet i Jakobsgarden.
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Bygda trår til når båten skal ut.

(NPK): Legar har i fleire tilfelle nekta å behandle
pasientar som har ein svært smittsam stafylokokkbakterie. Bakterien MRSA er motstandsdyktig

aré og andre magesjukdommar var dei mest rapporterte problema.
13 prosent av dei som hadde grave i sanden
gjennom stranddagen, opplevde dette i ettertid. Dei
som sjøl blei grave ned i sanden, hadde ifølgje studien ein endå større risiko. 23 prosent av desse rapporterte nemleg om magetrøbbel ein gong i dei 12
dagane som følgde, skriv forskarane.

Mest bakteriar
i vasskanten
– Tidlegare undersøkingar har vist ganske klart at
når ein til dømes finn E. colibakterien i bølgjeskvulpsona, er det ei opphoping der, slik at nivåa var
høgare enn uti vatnet, seier Truls Krogh, leiar for
avdeling for vasshygiene ved Folkehelseinstituttet
til Forskning.no.
– Dermed er det størst sjanse for å få i seg noko
der. Det er også der dei små barna oftast leikar. Dei
vaksne har nok framleis størst risiko for å få i seg
bakteriar under sjølve badinga, seier han. Han strekar under at E. coli sjeldan fører til sjukdom, men
ser ikkje bort frå at ein også kan finne ei opphoping
av andre bakteriar i sanden i vasskanten, og at nokon av desse kan gi deg magesjau.
– Vi har ikkje sett nokon grunn til at det skulle
vere ein skilnad mellom E. coli og andre, sjukdomsframkallande bakteriar når det gjeld dette,
seier han.

som dei har meldt frå, men Nationen hevdar at
Stortinget ønskte den omstridde «svenskemodellen» allereie då rovdyrforliket vart vedteke i 2004.
Den nye ordninga er basert på at bøndene får tilskot berekna ut frå historiske tap og rovdyr i området. Blir det som stortingsfleirtalet meinte i 2004,
skal ordninga rettast inn som førehandsutbetaling
for å kunne setje i verk førebyggande tiltak.
Manglar tillit
– Det er ein modell som gjer mindre byråkrati og
stimulerer til å dempe konflikten mellom beitedyr
og rovdyr, seier Solheim til Nationen.
I ei pressemelding slår Bonde-og Småbrukarlaget fast at dei alltid har vore mot den nye modellen
og presiserer at den vart skrinlagt av regjeringa
under Soria Moria- forhandlingane. Leiar Ole Anton Teigen meiner tillitsatsinga mellom forvaltning og interessentar som vart varsla i rovdyrforliket manglar resultat.
– Solheim bør snarast ta seg ein tur utanfor Ring
1 i Oslo, oppmodar Teigen.

Vegdirektoratet, men svaret lét vente på seg. No
har NLF sendt brev til Samferdselsdepartementet
der dei krev at utanlandske kjøretøy på over 3.500
kilo må bruke Autopassbrikke for å køyre i Noreg.
Dei vil også at bompengeselskapet skal få høve til
å trekkje diesel- eller kredittkort for å sikre betaling av skuldig avgift.
NLF meiner norske transportørar mister oppdrag på grunn av forskjellsbehandlinga.
– Dette skuldast at det stadig blir nye bomanlegg, og det blir fleire og fleire utanlandske transportørar i innanriks transport i Noreg, seinast som
følgje av at sju nye europeiske lavkostland fekk
høve til å drive interntransport i Noreg frå 1. mai i
år, seier Slaatsveen.

mot antibiotika.
Blant anna vart ein gut i Østfold ifølgje foreldra
nekta behandling hos fastlegen sin på grunn av
frykt for smitte, opplyser NRK.
Ifølgje Helsetilsynet har legar plikt til å behandle alle pasientar – uansett kva slag sjukdommar eller bakteriar dei er smitta av.

Møre-Nytt
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Målsetjingar og prioriteringar

Etikk

I 2010 er hovudmålet til Møre-Nytt framleis å halde på den gode lesarkontakten og eit høgt opplag. Det skal Møre-Nytt få til med å halde på ein
aktiv og kritisk profil overfor det som rører seg i lokalsamfunnet. Vi skal
vere til stades, om det er på trafikkulykker, i næringslivet, på rådhuset
eller på eit skirenn i ei lita bygd.

Møre-Nytt hadde ingen PFU-klager i 2009. Den største diskusjonen
kring ei einskildsak var om avisa skulle offentleggjere rådmannen i
Ørsta si promillekøyring eller ikkje. Vi valde å gå ut med namn, og
vurderinga var at det var i offentleg interesse at ein høgt betrudd
medarbeidar i kommunen køyrde bil i alkoholpåverka stilling medan
han skulle ha vore på eit formannskapsmøte.

Møre-Nytt skal i løpet av 2010 på nett. Det arbeidet er i gang. Likevel er
den første prioriteringa å byggje opp redaksjonen til å verte meir robust.
Ei ny stilling kjem inn frå juni.

Avisa si samfunnsrolle
Møre-Nytt har i 2009 prøvd å engasjere.
Saker som har skapt debatt og sett dagsorden er til dømes:
Stennes-saka. Om mannen som til slutt 50.000 i bot for å flytte på nokre
steinar på ein øydegard i Hjørundfjorden.
Rånekulturen. Den tragiske Eiksund-ulykka der fem personar omkom
gav i etterkant ein debatt om trafikkulturen i Ørsta.
Fortetting i Ørsta sentrum. Møre-Nytt sine oppslag om meir vilkårlege
dispensasjonar for å byggje blokker i sentrumsområdet førte til at kommunen og fylket tok opp slike saker i eit meir heilskapleg perspektiv.
Møre-Nytt har eigen Facebook-profil med over tusen tilhengjarar. Førebels er innspela mest om saknet av ei nettavis.
Møre-Nytt legg elles vekt på å ha opne liner, dører og spalter for lesarane. Dørstokken er og skal vere låg.
Journalistfagleg utvikling
Møre-Nytt har i 2009 som tidlegare skrive hatt ein spesiell situasjon i
redaksjonen. Det har ført til lite planlagt utviklingsarbeid, men der vi
heile tida har diskutert saker, innfallsmåtar og presentasjon. Den største
faglege utfordringa er å fokus på at vi er ei lokalavis. Kjentfolk er viktigare enn kjendisar, ingen saker er for små. Ein må vere allsidig, og kunne
skrive om både om lokaloppgjeret i fotball, korkafeen og ein konkurs i
næringslivet. Det stiller krav til allsidigheit, men samstundes substans.
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Rune Sæbønes, redaktør

Kulturstoffet er viktig for Møre-Nytt. Her frå Trandalblues juli 2008. Den veglause
bygda med fem innbyggjarar fekk vitjing frå over tusen på bluesfestivalen.
Foto: Kjell-Rune Klubbenes
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Romsdals Budstikke
Romsdals Budstikke har lagt bak seg et spennende år med flere
parallelle prosjekter. Avishuset har flyttet inn i nye lokaler. Samtidig
har vi skiftet publiseringssystem for redaksjonell sideproduksjon.
Den digitale veksten har vært stor, mens opplagsutviklingen har vært
svakt negativ, under benchmark for norske aviser. Talla for abonnement er relativt stabile, mens løsslag relativt sett utgjør en stor del
av opplagsnedgangen.
Redaksjonell bemanning i 2009 har vært videreført på 2008-nivå.
Resultatmessig hadde avishuset et godt år i et krevende marked.
Finanskrisen preget ikke vår region like sterkt som andre områder.
Samtidig har vi også drevet god redaksjonell produktutvikling gjennom året for å møte markedet.

.
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I dag:

36
sider

Helt topp

ekstra

Ny Gyrokamp
Starter behandling i Rauma elv i 2011

Vinter-Roms
dal
lykke for stadig er toppen av
flere fastboende og
besøkende.
Vi har
snust litt på
vintermulighe
som finnes
i vårt herlige tene
distrikt.

TORSDAG

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Ukentlige brukere på nettet:
Nettmøter: 			
				
Utgiversted: 			
Dekningsområde: 		
				
				
Redaksjonelle årsverk:		
Kommer ut: 			
				
Sider produsert:			
Fordeling stoff/annonser:

17 737
45 000
60 000 (årsskiftet)
18. Leserne fikk svar på
1008 spørsmål
Molde
Molde, Vestnes, Fræna, Eide,
Gjemnes, Sandøy, Aukra, Midsund,
Nesset, og Rauma.
31,5
Daglig unntatt søndag.
Radiokanalen 1 FM i tillegg.
12 130
74,4 prosent redaksjonelt stoff

Batnfjord skule.

Skoledag i
tronge rom
side 4

Rauma-elvene for tur: Sommeren 2011 kan det bli kjemikaliebehandling for å utrydde lakseparasitten i elvene i
Rauma,bekrefter seniorrådgiver Trond Haukebø hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
FOTO: ALF VIDAR EBBESTAD

� � En ny storoffensiv forberedes
for å utrydde lakseparasitten
Gyrodactylus salaris.

� � Flere elver i Rauma
skal kjemikaliebehandles
to år på rad.

Jule�lede

� � Det betyr at lakseelvene
tdligst kan åpne for allmennheten
sommeren 2017.
side 16 og 17

Inger Mette Stenseth
og Trude Nistad.

Bymiljø på
nye julekort
side 8 - 9

juleverksted

Amﬁ – Norges største senterfamilie
Hei alle barn!
I dag har vi
fra kl 15-17

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg:			
				
Innlegg på nettet:		
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358
Ca 60
Ca 1 000, pluss 2 400
leserkommentarer sms
Ca 35 000

GRATIS parkering – også i parkeringshusene!
T ip s te l efo n : 9 9 2 5 3 0 0 0

•

SMS : tip srb <teks t> til 2 0 9 7

•

PS : 1 . 0 0 0 kr fo r må n ed e n s b este tip s!

12
.

Romsdals Budstikke

�

SPORT

Mandag 2. november 2009

sport

sport@r-b.no

Romsdals Budstikke

�

GA FRA SEG MATCHBALLEN
M
Mame Biram Diouf angrer ikke på at han sentret i stedet for å gå etter toppscorertittelen

AKER STADION – 7383 TILSKUERE

MOLDE
LILLESTRØM

3 (1)
0 (0)

(Molde- Lillestrøm 30) Her innser Mame
Biram Diouf at han
ikke blir toppscorer i
eliteserien.

MFK-trener Kjell Jonevret fikk den
serieavslutningen han håpet på.

DOMMEREN

12345678910
Svein Oddvar Moen,
Haugar

God tone med spillerne, full
kontroll på kampen, og da er
resten flisespikkeri.

KORT OM KAMPEN

45
90

Målsjanser: 4-2

Molde med godt trykk fra
start, men innleggene og avslutningene satt ikke. LSK
bedre med i midtperioden, så
kom MFK for fullt igjen.

Målsjanser: 8-1

Full MFK-kontroll og to nye
scoringer før halvspilt omgang. MFK pustet ut etter 3-0,
men gjestene var ikke i stand
til å utnytte invitten.

oppturen
Hele MFK-gjengen ser ut til å ha bevart godformen. God bekreftelse foran
cupfinalen.

nedturen
Rindarøy ut med strekk i låret, det
lover ikke så godt med tanke på cupfinaledeltakelse.

KAMPFAKTA
� Eliteserien fotball menn, søndag.
� Molde - Lillestrøm 3-0 (1-0).
� Mål: 1-0 (38) Mame Biram Diouf, 2-0 (53)
Magne Hoseth, 3-0 (68) Vegard Forren.
� Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.
� Gult kort: Frode Kippe og Hassane Dosso,
Lillestrøm.
� Molde (4-2-1-3): Knut Dørum Lillebakk
- Kristoffer Paulsen Vatshaug, Christian Steen, Vegard Forren, Knut Olav Rindarøy (Øyvind Gjerde fra 59.) - Thomas Holm, Magne
Hoseth - Aksel Berget Skjølsvik (Valter Tomaz
jr fra 77.)- Mattias Moström (José Mota fra
63.), Mame Biram Diouf, Pape Paté Diouf.
� Lillestrøm (4-4-2): Stefán Logi Magnússon – Steinar Pedersen (Kristoffer Tokstad fra
46.), Marius Johnsen, Frode Kippe, Lars Kristian Eriksen – Karim Essediri, Igiebor Nosakhro, Hassane Dosso, Khaled Mouelhi (Edwin Ezyiodawe fra 55.)– Arild Sundgot (Björn
Sigurdarson fra 82.), Magnus Myklebust.

MFK-BØRSEN
KNUT DØRUM LILLEBAKK

5

Var passiv i noen
av dødballsituasjonene. Trygg
ellers, og god presisjon på utspillene,
både korte og lange.

KRISTOFFER PAULSEN VATSHAUG

5

Et par liggende
taklinger av
klasse. Viderespillene ikke alltid optimale, god kontroll
defensivt.

CHRISTIAN STEEN

«Brassespark»
med god retning
som beste offensive bidrag, solid ryddejobb når det var behov i andre enden.

VEGARD FORREN
Moldes beste.

7

trond.hustad@r-b.no

Dette var perfekt
i dag, men nå
skal vi jobbe hardt i
uka for å kunne ta
festen neste helg.
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Én slurvefeil defensivt, resten
var av topp kvalitet.
Inkludert scoringen.

MOLDE: Ett minutt på overtid
kom spissen løs på venstresida.
Hanskarinnmotmålistorfart.
Men i stedet for å skyte selv, trillet han ballen inn til kompisen
Pape Paté Dioufsom bommet.

KNUT OLAV RINDARØY

6

Løp fra alle, når
han ville, og
begge veger. Helt
til lårstrekken sendte
ham ut av banen.

Dermed stoppet Mame på
16 mål, mens Rosenborgs
Rade Prica ble toppscorer
med sine 17.

Men etter kampen angret
ikke senegaleseren på den
uegoistiske pasninga.
– Hvis en medspiller er i rett
posisjon vil jeg alltid spille ballen til han. Vi er et lag som hjelperhverandre.Detspilleringen
rolle for meg hvem som scorer,
saMamedahansomsistemann
kom ut av MFK-garderoben i
går kveld.

THOMAS HOLM

6

Solid søknad til
finaleplass. Alltid på riktig
plass, og alltid med
gode pasningsvalg.

MAGNE HOSETH

6

To flotte frispark,
det siste ga 2-0.
Spillesugen, god
kapteinsjobb. Uryddig
defensiv teknikk.

Herlig fulltreffer. Han klatret opp på toppen av målhaugen sammen med Prica da han
brente inn 1–0 etter 39 minutter.
– Det var en veldig fin pasning fra Vegard Forren. Pape
ropte til meg på vårt språk at
han kom til å legge igjen ballen
tilmeg.Derforholdtjegposisjonenogtraffgodtmedvenstrefoten, smilte Mame.

AKSEL BERGET SKJØLSVIK

5

Noe seint inn i
noen av duellene. Godt
kamphjerte, som alltid og bidrar bra.

MATTIAS MOSTRÖM

5

Innleggene av
ujevn kvalitet. Et
par gode forseringer, men ikke riktig
på hugget.

Men fem minutter ut i andre omgang scoret Prica på
Brann stadion.

MAME BIRAM DIOUF

Mameslohendenesammeni
frustrasjon og fikk et trøstende
klapppåskulderaavPapedaRosenborgsmålscorerbleroptopp
på høyttaleranlegget.
– Det hadde vært artig å bli
toppscorer, men nå tenker jeg
ikke mer på det. Helt ærlig, sa
Mame.
Han brukte 27 minutter på å
score de fire målene mot Brann
som satte fart i United-overgangen i sommer. Etterpå har
han brukt 12 kamper på å score
de fire neste.

6

Kunne ha sikret
seg toppscorertittelen, men
prioriterte lagspillet
ofte. Susende scoring.

PAPE PATÉ DIOUF

5

Serverte sin
landsmann til
1-0, men brente
selv fire store sjanser i
kampen.

JOSÉ MOTA

5

En snau halvtime på midtspissplassen.
Mye ballkontakt, et
godt volleyskudd.

– Uegoistisk. MagneHoseth

serverte selv en sjelden perle i
gårdahanmosteetfrisparkrett
i mål etter 53 minutters spill.
Han er glad for at Mame BiramDioufaldrisettersegselvforan laget.
– Jeg synes det er en positiv
egenskap,ogdeterendelavMames personlighet. Men han vil
trolig lære en litt annen mentalitetnårhankommertilenstørre liga uten så mange venner på
laget, smilte Hoseth.

–Hanhaddeabsoluttfortjent
åblitoppscorer.Menforlageter
faktisk innsatsen til Mame like
viktig som målene han scorer.
Det er helt ufattelig at han kan
springesåmyebådeoffensivtog
defensivt., skrøt Hoseth.

For første gang på ti år
hadde han bestemt seg for å
gi bort et eventuelt straffespark til en medspiller.

Sølvslips. Drøyt 70 minutter
ut i gårsdagens kamp tok Kjell
Jonevret på seg sølvslipset. Da

ØYVIND GJERDE

d keeper fra skrå vinkel. Han valgte en pasning og stoppet dermed ett mål bak Rosenborgs Rade Prica.
Uegoistisk toppscorer: Ett minutt på overtid kunne Mame Biram Diouf skutt selv, alene med
hadde banens bestemann Vegard Forren nettopp kronet sin
offensivelekmedMoldestredje
scoring for kvelden.
–Detblevelingenkjempebra
fotballkamp, men det viktige i
dag var bare at vi skulle vinne.
Vi scoret tre mål, fikk de medaljene vi skulle og fikk feire litt
med publikum etter kampen.
Nåkanvigåinnmotcupfinalen

med tre strake seirer og en god
følelse. Det betyr mye for oppkjøringa, fastsloJonevret.
Treneren håper klubben vil
bruke penger på å erstatte
Mame Biram Diouf etter sesongslutt, men understreker
samtidig at MFK har flere
målscorere.

– Jeg regner med at det kommer nye spillere inn i troppen.

MenviskalogsåhuskepåatforeksempelMotaerendyktigmålskytter. Han ville garantert gjort 16
stykker hvis han hadde spilt like
mye som de andre spissene, sa
Kjell Jonevret.

Flere småskader. Daniel Berg
Hestad sto over gårsdagens kamp
med smerter i ei tå. Kapteinen
lover å være klar til cupfinalen.

– Jeg kunne nok spilt mot Lillestrøm, også, hvis det hadde vært
helt nødvendig. Men det viktigste
eratjegkanspilletilhelga,sa han..
– Jeg er sikker på at Daniel spillercupfinalenuansetthvordantåa
serut.Detblirumuligåholdeham
tilbakenårvikommertilUllevaal,
sa Kjell Jonevret.
Større usikkerhet knytter det
seg til Knut Olav Rindarøy, som

måtte gå av banen en halvtime
før slutt i går.

– Han fikk en slags strekk på
baksida av låret og skal undersøkesmandag.Deterikkemangedagenetilcupfinalen,sådeterfortidlig å si om han kan rekke den, sa
manuellterapeutLeifArneLystad.

Happy Hoseth. Magne Hoseth

har aldri spilt cupfinale tidligere.

FOTO: ERIK BIRKELAND

Han er en av MFK-spillerne som
gledersegallermesttilkommende
søndag.
– Jeg ser virkelig fram til dette,
detskalbliethøydepunktikarrierenmin,saHoseth,somogsårangerte gårsdagen temmelig høyt
oppe pålista.
– Dette sølvet smaker like godt
som i 2002 og 1999. Gullet kommerneste år,sa Magne Hoseth.

5

Avsluttet for Rindarøy, markerte
seg med god
langpasning umiddelbart.

VALTER TOMAZ JR

-

Sjeldent, men
populært innhopp. Så frisk ut,
i dobbel forstand. God
blokkering.

Vurdert av Jan H. Indbjør
og Trond Hustad
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rbnett.no
Mål og prioriteringer
Større Satsing på helgeseksjonen
I 2009 la Romsdals Budstikke om helgeseksjonen. Målsettingen var
å gi leseren en helgeseksjon som i større grad skiller seg ut fra hverdagsavisa. Det ble lagd en målsetting for hva helgeseksjonen skulle
inneholde og hvordan den skulle presenteres. Den største endringen
var ”hovedsaka”, en gjennomarbeidet reportasje eller dokumentar
om et aktuelt tema. Hovedsaken presenteres på mellom 4-6 sider.
I tillegg til ulikt småstoff inneholder helgeseksjonen følgende faste
spalter:
• Lørdagskommentaren og skråblikk
• Reportasje – helst om lett tema over 2-3 sider.
• Lørdagsportrett
• Kortreist (se eget punkt)
• Leserstikka – lesernes egen side med fokus på historie.
Lørdagsseksjonen varierte mellom 16 og opp til 21 sider. I sommerferien ble portrettet erstattet med sommerprat og hovedsaka erstattet med en reportasje.
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Kortreist
Sommeren 2008 lanserte Romsdals Budstikke den lokale reiselivsspalten Kortreist. Hensikten var å bytte ut byråstoff med lokale reisemål. Utgangspunktet
for Kortreist er at reisemålet som beskrives skal være maksimum to timers reiseveg fra dekningsområdet. Journalist Iver Gjelstenli har gjennom 2009 levert
Kortreist-reportasjer til hver eneste lørdag gjennom året. Kortreist ble presentert på Tromsø-seminaret i mai 2009. I etterkant av dette ble det satt i gang
et eget prosjekt med målsetting om å gjøre Kortreist til en satsing som hele
Polaris-konsernet kan dra nytte av.
Større fokus på evaluering av avisa
Avisa evalueres skriftlig om muntlig hver eneste dag. Den muntlige evalueringa
på morgenmøtet tar utgangspunkt i dagens avis. Deretter sendes det ut en
skriftlig evaluering. Denne inneholder en tilbakemelding på dagens avis samt
det siste døgnet på rbnett. Evalueringa er en direkte tilbakemelding der vi vurderer dagens avis ut fra prioriteringer, konkurransehensyn og presentasjon.
Evalueringa sendes ut på meil og skrives av ansvarlig redaktør. Evalueringa er
også et verktøy for å påpeke pressetiske vurderinger.
Nye årskavalkader
I romjula 2009 presenterte vi årskavalkadene etter ny mal. Tidligere år har vi
presentert måned for måned basert på arkivstoff. I år valgte vi å presentere
en dobbeltside der hovedelementet var en ny redaksjonell sak om en hendelse
som preget 2009. I tillegg leverte sport og kultur nyttårskommentarer.
Utviklingsfokus
Med jevne mellomrom har redaktørkollegiet møttes til redaksjonelle utviklingsmøter. Hensikten med disse møtene har vært å peke ut satsinger for
mediehuset.

Avisas samfunnsrolle
Det var flere viktige debatter i lokalsamfunnet i 2009. Sentrale problemstillinger var:
Stortingsvalget 2009: Vi startet oppkjøringen i juni med reportasjeserie i papiravisa på alle de aktuelle stortingskandidatene fra Møre og Romsdal. Deretter fulgte vi opp med nettmøter på Rbnett med alle førstekandidatene. I
begynnelsen av september arrangerte vi også folkemøte med alle de politiske
partiene til stede. Møtet ble ledet av politisk redaktør Richard Nergaard. Tema
for møtet var helsepolitikk. En tekstversjon av møtet ble skrevet fortløpende på
Rbnett gjennom nettløsningen Cover It Live.

Striden om sjukehuset: Organisering av det lokale helseforetaket, Helse
Nordmøre og Romsdal, er en prioritert sak som har stor betydning for lokalsamfunnet. Avisa har som ambisjon å dekke alle styremøter i helseforetaket
redaksjonelt. Gjennom dette arbeidet kom avisa også kommet over flere nyhetssaker som har fått nasjonal oppmerksomhet. Striden i helseforetaket var
også en av de toneangivende sakene ved årsskiftet.
Finanskrise: 2009 var et år hvor vi hadde stort fokus på den internasjonale
finanskrisa, og betydningen for lokalsamfunnet. Selv om Romsdalsregionen i
mindre grad enn ellers i landet var dette en prioritert satsing på nyhetsplass
i papiravisa.
Teater- og jazzhus: Den store politiske saken i Molde var planene om nytt
teaterjazzhus på Gørvellplassen. Vi fulgte denne prosessen frem til behandling i kommunestyre i august. Deretter har vi fulgt den videre prosessen inn i
2010. Dette var også en viktig debattsak på nett med stort engasjement.
MFK sin opptur: Fotballsesongen 2009 ble en stor opptur for Molde FK. Sølv
i serien og finale i NM engasjerte bredt i lokalsamfunnet. Rbnett løftet sin
fotballsatsing i 2009, blant annet gjennom å ha egen reporter på alle hjemmekamper. I tillegg ble det jobbet mye med å differensiere fotballstoffet i de
to kanalene. Mediehuset hadde også radiosendinger knyttet til alle kampene
hjemme- og borte gjennom 1 FM og nettradio. Hjemmekampene ble i stor
grad etterfulgt av et eget radioprogram ”Etter kampen”. I løpet av 2009 ble
det også laget fire redaksjonelle fotballbilag.
Mediehusets priser
Romsdals Budstikke delte ut to priser i 2009.
Årets romsdaling ble delt ut i romjula. Redaksjonen oppnevnte 10 kandidater
som ble presentert i lørdagsseksjonen med en kort nominasjonstekst. Deretter stemte leserne på sin kandidat via nett og papirkupong. Totalt fikk vi inn
nesten 7000 stemmer. Molde FK sin trener, Kjell Jonevret, ble kåret til årets
romsdaling i ei relativt jevn kåring. Fem kandidater fikk mer enn 700 stemmer.
Sportens hederspris blir delt ut til håndballspiller Stian Vatne. Vatne markerte seg i 2009 på det norske landslaget og var sentral under VM i håndball.
Begge prisvinnerne fikk kunstverk lagd av Arne Nøst.
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Journalistfaglig utvikling
Gjennom året jobbet vi med flere faglige utviklingsprosjekter. Gjennom lørdagsavis utfordret vi den tradisjonelle fortellerformen.
Utvikling av forholdet mellom nett og papir, samt grensesnittet mellom de to
kanalene var en viktig utfordring som det også skal jobbes mer med i 2010.
Inntrykket fra 2009 var at en større del av redaksjonell stab bidro til begge
kanaler.
I forkant av seirestart 2009 hadde vi fotokurs med VG-fotograf Daniel Sannum
Lauten. Han har jobbet mye med reportasjefotografi rundt sport. Kurset resulterte i konkrete prosjekt i egen redaksjon.
En stor del av redaksjonen var med på kurs i den nye offentlighetsloven,
arrangert av Møre og Romsdal Redaktørforening.
Åtte medarbeidere var på kurs i regi av IJ. Tema var alt fra kommunejournalistikk, lederutvikling og det internasjonale pengemarkedet.
Priser mottatt for journalistikk/produkt
Journalist Iver Gjelstenli mottok i 2009 hedersdiplom fra Møre og Romsdal
Journalistlag for reportasjeserien Kortreist.
Lesermarkedsundersøkelsen 2009
Lesermarkedsundersøkelsen for 2009 var positiv for Romsdals Budstikke. Vi
ser at satsningsområdene sport, næring og lørdag blir godt mottatt i markedet.
Vi ser også at leserne føler seg tett på avisa. Vi har stor lesing av lokalstoff. Og
et stort flertall oppgir at de bruker mer enn 10 minutter på hver utgave. Undersøkelsen viser at avisa står sterkere i Molde enn i distriktene. Flertallet av de
som mener avisa har blitt bedre det siste året er bosatt i Molde. Når det gjelder
spredningstall hadde avisa mest positive tall i Eide og Rauma.

Faglige utfordringer
Romsdals Budstikke er en avis som har stor leseraktivitet gjennom innlegg i
papiravisa og på nett. Flere lokale saker har skapt voldsom debatt. Enkelte
ganger har mengden debattinnlegg på nett og papir vært vanskelig å administrere. Spesielt ettersom vi ikke praktiserer forhåndsmodering på nett. Dette
har vi jobbet med gjennom året. Og vil se mer på i 2010. Det er verdt å merke
seg at aviser som praktiserer forhåndsmoderering aviser langt flere innlegg
enn vi fjerner. I 2009 hadde vi ca 35.000 artikkelkommentarer på Rbnett.
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De mest kommenterte sakene var om dommeren i cupfinalen. Også saker om
nye asylmottak var heftig kommentert.
1.930 artikkelkommentarer (5,5 prosent) er slettet på grunn av rasisme,
æreskjelling mot enkeltpersoner eller firma, beskyldninger eller grovt
språkbruk.
Dette kan være en indikasjon på at leserne i mindre grad tester grensene når
det ikke forhåndsmoderer. I samband med overgang til ny teknisk løsning på
Rbnett i mars 2010 vil denne saken bli diskutert på nytt.

Etikk
Avisa hadde i 2009 ingen saker til behandling i PFU. Ved en anledning ble avisa klagd inn for PFU, men etter kontakt med klager ble saken trukket. Saken
gjaldt redigering av et leserinnlegg og bruk av innhold fra innlegget i en redaksjonell tekst.

Annet
Nytt produksjonsverktøy for papiravisa
I september 2009 gikk avishuset over til malstyrt produksjon gjennom Saxotech Copy Desk. Malstyrt produksjon medfører at det har blitt mer utfordrende
å planlegge avisa. Samtidig har det gitt flere positive endringer. Tekstlengden
har gått ned. Avisa fremstår som mer prioritert og vi har blitt flinkere til å
tenke presentasjon. Arbeidet er ikke sluttført i 2009, og vil videreutvikles
i 2010.
Flyttet inn i nye lokaler
I juni 2009 flyttet avishuset inn i nye lokaler i Romsdalsgata 9. Lokalene er
på 1200 kvadratmeter, og hele avishuset er smalet på ei flate. Desken er
forsterket med åtte plasser, og hele redaksjonsledelsen sitter i åpent landskap. Flytteprosessen har vært positiv for det redaksjonelle miljøet. Positive
effekter har vært større samhandling og bedre kommunikasjon mellom nett
og papir. Samtidig har det vært utfordringer knyttet til støy og inneklima.
Arbeidsmiljøundersøkelsen viser stor tilfredshet med de nye lokalene.
Ole Bjørner Loe Welde, ansvarlig redaktør

SKAPTE JUBEL: Fotballsesongen 2009 var en suksess for Molde FK. Mame
Biram Diouf ble toppscorer med 17 mål. I juli inngikk klubben en avtale
med Manchester United om salg av toppscoreren.
Foto: Kjell Langmyren
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Sunnmøringen
Sunnmøringen befestet stillingen som den viktigste nyhetsformidleren i sitt dekningsområde. Rammevilkår generelt og ressurssituasjonen redaksjonelt var stabil, men med 1,8 journalistårsverk
halve året, mot normalt to årsverk. To journalistårsverk er minimum
for på sikt å kunne opprettholde posisjonen.
Med forholdsvis ny redaktør var det ikke lagt opp til store omlegginger
dette året. Og med overgangen fra Edda Media til Polaris Media ble
noen planlagte prosjekter utsatt, i påvente av avklaring om fremtidig
produksjonssystem og publiseringsplattform på nett.
Redaksjonelt var året preget av svært høyt aktivitetsnivå i
kommunen, og ditto engasjement i lokalbefolkningen. Innbyggerne i
Stranda har et engasjert forhold til lokalavisen sin, trolig mer enn i
mange andre kommuner.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere:				
Ukentlige brukere på nettet:
Dekningsområde: 		
Utgiversted:			
Redaksjonelle årsverk:		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

1 992 (+11)
Ca 5 000
1 948
Stranda
Stranda
3 (inkl. redaktør)
Onsdag og lørdag
Ca 1 100
Ca 65 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Ledere: 				
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg papiravis: 		
Innlegg nett: 			
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96
0
275
0
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Mål og prioriteringer
• Bedre nettavis
• Styrke dekning Hellesylt/Sunnylven
• Redesign
• Prosjekt Ung & Engasjert i regi av LLA – søke prosjektstøtte
• Kortreist
Gjennomført/resultat
- Nettavisen: Flere oppdateringer har gitt økt trafikk (tallet på unike
brukere har økt fra 1469 i 2008 til 2435 i januar 2010, sidevisninger har
økt fra 5539 til 12130)
- Hellesylt/Sunnylven: En journalist «stasjonert» på Hellesylt hver onsdag,
vellykket med god respons og opplaget i denne delen av kommunen stabilisert.
- Redesign: Utsatt til vår 2010
- Ung & Engasjert: Prosjektstøtte på 20.000 kroner mottatt desember
2009, starter februar 2010.
- Kortreist-prosjektet: Kommer i gang våren 2010
Produktutvikling
- Direkteoverføring av kommunestyremøter m/ blogging på nettavisen
- «Spalteplassen» – lesernes spalte, stor takhøyde for innsendte tekster/
bilder
- «Hverdagshelten» – hedre hverdagshelter i førjulstiden

Avisens samfunnsrolle
Viktige saker/debatter: Nedlegging av Ekornes-fabrikken, storutbygging
på Strandafjellet i kommunal regi, kommunen bygger uten tillatelse (flere
saker), alle disse har medført stort engasjement blant folk, og mange
debattinnlegg
Dialog med lesere/lokalsamfunn: Blogging i forbindelse medoverføring av
kommunestyremøter, stand på Strandadagane

Journalistfaglig utvikling
Faglige temaer: Språk, nærmere leseren (vekk fra skrivebordet - ut!).
Interne/eksterne kurs: Språkkurs internt, faglig input på LLA-landsmøte
og småredaksjonssamling i NJ Møre og Romsdal.
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Priser
Journalist Sindre Omenås mottok Journalistprisen i Møre og Romsdal,
nyheter for «Rådmannssaken».
Største faglige utfordring: Tid/kapasitet til å jobbe ut saker tilfredsstillende,
tid/kapasitet til evaluering.

Etikk
Ingen PFU-klager
Herborg Bergaplass, redaktør

sunnmoringen.no
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Sunnmørsposten
Det viktigste spørsmålet i forbindelse med en redaksjonell årsrapport,
er om vi har klart å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Har vi vært flinke
nok til å informere? Har vi avdekket kritikkverdige forhold? Har vi vært
så nære og nyttige at folk har fått hjelp i hverdagen? Har vi bidratt til
meningsutveksling og har vi styrket ytringsfriheten? For å svare på disse
spørsmålene vil jeg trekke fram en del saker. Men først faktaopplysninger
om den redaksjonelle drifta.

Faktaopplysninger
Opplag:				
Lesere:				
Ukentlige nettbrukere: 		
Dekningsområde:		
				
				
Utgiversted:			
Nettmøter:			
Redaksjonelle årsverk:		
Kommer ut:			
Antall sider produsert:		
Fordeling annonser/stoff:

31 925 (- 742)
97 000
100 000 (+ 20 000)
25 kommuner på Nordvestlandet;
Nordfjord, Sunnmøre og kommunene
på sørsida av Romsdalsfjorden.
Ålesund
8
56,2 inkl grafisk
Daglig unntatt søndag
16 551
77,5 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Antall ledere:			
Egne kommentarer:		
Leserinnlegg:			
Kronikker:			
Innlegg på nettet:		
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534
Ca 60
1 300
300
87 500 (+ ca 3 500 ikke publisert)
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Mål og prioriteringer
Mål for papiravisa Sunnmørsposten er å styrke og videreutvikle
avisa og stoppe opplagsnedgangen.
I arbeidet med å styrke det redaksjonelle produktet, er det gjennomført omlegging og redesign av avisa. Nyheter fra Ålesund, distriktet,
næringsliv, politikk, inn- og utland er samlet i del 1, mens kultur,
sport, debatt og personalia utgjør del 2.
Nye helgesider med vekt på en grundig temareportasje hver lørdag.
Helgesidene er integrert i del 1, i stedet for egen rygg som del 3
i lørdagsavisa. Omleggingen er blitt godt mottatt av leserne, og
sparer avisa for ekstra trykkeriutgifter. Omleggingen har dessuten
gitt gunstigere deadline, noe som gjør det lettere å lage aktuelt
lørdagsstoff.
Vi har ikke klart å stoppe opplagsnedgangen, men har bremset
farta. Nedgangen i 2009 var på 2,3 prosent, mot 3,1 prosent året
før. Nedgangen er størst i ytterkantene, og minst i kjerneområdet
Ålesund og omland.
Journalistisk kvalitet og redaksjonell utvikling har vært tema for
«onsdagsmøtene», som er faglige samlinger i redaksjonen to-tre
onsdager i måneden.
Mål for nettavisa smp.no
Øke antall ukentlige brukere til 100.000 og til 1,5 mill ukentlige sidevisninger. Utvide det redaksjonelle tilbudet på smp.no
Vi har nådd måla om antall unike brukere, og har hatt fin vekst på
smp.no.
En ny dataløsning for kunnskapskonkurranser er utviklet og over
1000 elever i ungdomsskoler på Nordvestlandet har deltatt i
Sunnmørspostens konkurranse 5 rette. Det er gjennomført flere
direktesendinger på smp.tv i forbindelse med konserter, folkemøter
og valgutspørringer.
Vi har hatt flere direktesendinger fra konserter og folkemøter på
smp.no
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Produktutvikling
• Redesign og omlegging av avisa
• Nytt værkart
• Nye helgesider med vekt på grundig temareportasje
• Nye skribenter og vignetter i serien «Fredagsgjesten»
• Ny børstabell med oversikt over lokale selskap
• Ny daglig Ungside som veksler mellom sport, kultur og andre tema
• Nyhetskonkurransen 5 rette

Avisens samfunnsrolle
For å kunne svare på spørsmål om vi har oppfylt vår samfunnsrolle, vil jeg
trekke fram en del saker som har hatt betydning for lokalsamfunnet:
Utbygging av sørsida i Ålesund. En reguleringssak med store konsekvenser for den framtidige utforminga av byen. Sunnmørsposten har
arrangert folkemøte om temaet. Vi har også informert og visualisert
planene ved hjelp av tegninger og bilder. Folk ble engasjert, og dannet
folkeaksjon for å få politikerne til å si ja til arkitektkonkurranse for hele
området. Både i papiravisa og på smp.no var det heftig debatt. Bystyret
gjorde om vedtak og valgte å følge folkeviljen. Gjennom avisa kunne folk
både bli informert og selv få anledning til å gi uttrykk for meninger i ei
viktig sak.
Dataskandalen i Ålesund kommune. Sensitiv informasjon om sosialklienter og andre lå lett tilgjengelig for alle ansatte i kommunen. En varsler
stod fram i Sunnmørsposten og fortalte om forholdene, (etter å ha forsøkt
å gå tjenestevei i lengre tid) og det førte til opprydding og nye rutiner.
Strid om kraftlinje. Planer om ny kraftlinje i luftspenn mellom Fardal
og Ørskog har skapt stor strid. Vi har lagt vekt på å informere, få fram
konsekvensene av de ulike alternativene, og la folk med ulike meninger
komme til orde.
Økonomisk rot i Ålesund Boligbyggelag. ÅBO hadde lånt av borettslagenes egne midler, uten at midlene var sikret i form av bankgarantier.
I februar var kassa tom, og ÅBO på vei til skifteretten, men de unngikk
konkurs på grunn av hjelp fra Sparebanken Møre. På bakgrunn av Sunnmørspostens reportasjer ble Øko-krim koplet inn i saken, og alle forhold
ble gjennomgått.

En prest i Ålesund reserverte seg mot å døpe barnet til et lesbisk par.
Prosten tok over og døpte barnet. Dette skapte sterke reaksjoner, og
saka ble tatt opp i spørretimen på Stortinget. Kirkeministeren gjorde
det klart at alle barn har rett til å bli døpt, men ingen prester skal tvinges til å utføre handlinger som strider mot deres overbevisning.

Lakselus: Flere grundige reportasjer om både lakselus og andre utfordringer i oppdrettsnæringa.

Rånere kjørte rundt i Ørsta sentrum nattetid og bråkte så mye at piloter som overnattet for å kjøre morgenfly til Oslo, ikke fikk sove. Dette
truet flytilbudet i regionen. Både pilotene og rånerne fikk komme til
orde i avisa med sitt syn, og forholdene ordnet seg etter hvert.

Valg 2009. Informativ og god dekning av stortingsvalget, både på nett
og papir, med vekt på lokale, aktuelle saker.

Håp. Prost Evy Kvamsdal mistet førerkortet etter å ha kjørt i pillerus.
Prosten fortalte i avisa om hvordan hun fikk hjelp og kom seg ut av
depresjonen. Ei sterk historie som kan gi håp til andre som sliter.
Den kriminelle samaritan. For 10 år siden gjorde en prest og andre
hederlige folk på ytre søre Sunnmøre seg skyldig i flere lovbrudd for å
hjelpe asylsøkere fra Balkan. En familie ble smuglet tilbake til Norge
etter å ha blitt utvist. I en dokumentar om det som skjedde, fortalte de
«kriminelle samaritanene» om hvorfor det av og til kan være viktigere
å hjelpe mennesker i nød enn å lyde myndighetene.
Utbygging på Strandafjellet. Vi har både skrevet om entusiasme
over storstilte planer, og sett kritisk på hvordan kommunen bruker
folks skattepenger på risikoprosjekt.
Utbygging av Kvivsvegen handler ikke bare om arbeid i tuneller,
men også om infrastruktur som blir påvirket av det nye veisambandet;
– for eksempel sjukehusstrukturen.
Dokumentar om vindkraftutbygging fortalte om hvordan noen
spekulerer i konsesjoner, og lar andre sitte igjen med regninga.
Lokale bedrifter. Serie med systematisk gjennomgang av bedriftenes
årsresultater gav nyttig informasjon om bedrifter på Nordvestlandet.

Serie om nyskaping og miljøsatsing i næringslivet, i forbindelse med
den nyoppretta Nyskaperprisen

Sjukehusøkonomi. Grundige reportasjer om blant annet forholda for
de fødende på Sunnmøre, og om funksjonsfordeling mellom sjukehusa.
Dokumentar om vold mot eldre. «Ruth» i Ålesund fortalte om hvordan hun lever i frykt for sin egen sønn. Hun er en av 25.000 som opplever
eldrevold.
AaFKs cupgull mot Molde på Ullevaal ble grundig dekket, både før, under og etter cupfinalen. Sunnmørsposten gav dessuten ut et eget cupminnealbum slik at folk kunne minnes en helt spesiell helg i Oslo.
Barnefotball og talentjakt. Island produserer proffspillere på samlebånd, og har 65 spillere i utenlandske klubber. Har vi noe å lære av
islandsk breddefotball? Vi besøkte fotballklubber på Island, og laget
reportasje som utløste lokal debatt om barn og idrett.
Kultur. Sommerfest, Jugendfest, Midtsommerjazz, Dei nynorske festspela, konserter, revyer og mange andre arrangment er blitt grundig
dekket i avisa. Vi har både anmeldt, referert, formidlet opplevelser og
satt kritisk søkelys på virksomheter. Livesendinger på smp.no fra flere
konserter gjorde festivalene tilgjengelig for et større publikum.
Lokale kunstnere. Kunstverk av Terje Fagermo og Edvard Munch ble
stilt ut i galleri i London i høst. Som eneste norske avis dekket Sunnmørsposten begivenheten. Mange andre lokale kunstnere, forfattere og
musikere er blitt gjort kjent for publikum gjennom avisa.

Havna havna i Troms. 49 millioner kroner som skulle gå til havn i Fosnavåg, ble overført til ny molo i Troms. Helga Pedersen sørget for en
hyggelig hilsen hjem før hun forlot departementet. Det skapte sterke
reaksjoner på Sunnmøre.
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Dialog med lesere og lokalsamfunn

Oppsummering

Folkemøter i forbindelse med Stortingsvalget, med direkteoverføring på
smp-no, utspørring av politikere og kontakt med leserne via nettet.
Direktekontakt med leserne via Coveritlive i forbindelse med «Dedes
gjenkomst», sistefinalen på Melodi Grand Prix i Ålesund og andre
arrangement.

Sunnmørsposten har informert leserne om vesentlige saker, avdekket kritikkverdige forhold og engasjert folk til å ta del i viktige lokale debatter. På denne
måten har vi vært med på å styrke lokaldemokratiet. Vår ambisjon er å bli enda
bedre, slik at flere oppdager at de har behov for avisa.

Redaksjonelle priser
Sunnmørsposten og medarbeiderne i avisa har fått sju priser i 2009.
• Edda Medias Innovasjonspris
• Bronse i skandinaviske SNDS for nyhetssidene om Fjelltunkatastrofen
• Bronse i skandinaviske SNDS for utvikling av Skiguiden på smp.no
• Sølv i den norske avisdesignkonkurransen for nyhetssidene om Fjelltun
• Hederlig omtale for en førsteside
• Møre og Romsdal Journalistlags fotopris til fotograf Nils Harald Ånstad
• Møre og Romsdal Journalistlags featurepris til journalist Svein Aam

Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør

Sunnmørsposten har delt ut følgende priser:
Hederspris til Inger Harrington
Kulturpris til Yngve Espedal
Sportspris til Amund Skiri
Nyskaperprisen til Odin AS. Denne prisen er et tiltak for å stimulere til
nyskaping og miljøsatsing i næringslivet. Sunnmørsposten deler ut prisen
sammen med lokale banker og Aalesund Handelskammer.
Journalistfaglig utvikling
Deltakelse på kurs/konferanser:
10 personer deltok på SKUP-konferansen i Tønsberg. Deltakerne hadde
deretter ansvar for å dele kunnskapen med kollegaer på onsdagsmøter i
redaksjonen.
2 personer deltok på kurs i Offentlighetslova i regi av Norsk Redaktørforening, Møre og Romsdal
4 personer deltok på SNDS i Finland
I tillegg var flere på kurs ved Institutt for journalistikk

Etikk
Ingen PFU-klager i 2009.
Presseetikk har vært tema for onsdagsmøte i redaksjonen. Nettdebatter er en spesiell utfordring, og krever tett overvåking for å unngå overtramp.
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Adresseavisen Gruppen

Sør-Trøndelag
2009 ble preget av finanskrise. Sparetiltak iverksatt på grunn av svikt
i annonseinntektene. Vi mener vi allikevel klarte å lage god nyhetsavis gjennom året, noe også opplagstallene bekrefter (marginal nedgang fra 2008). Som følge av «uåret» 2009, har vi valgt å sette ei
40 prosent stilling i vakanse i påvente av at inntektene bedrer seg.
2009 tvang oss til å tenke og handle klokt og rasjonelt, noe som har
gjort oss mer strømlinjeformet og slagkraftig i 2010. Vi tror ikke 2009
har svekket vårt omdømme. Snarere tvert imot, da det er kjent også
blant leserne at Sør-Trøndelag var blant avisene i Norge som gjorde
det best på opplag.

TIRSDAG
03. november 2009
Nr. 210 Årgang 101
Løssalg kr. 20,00

Bygde
sitt
eget fly
side 9

��� Tilstår tretti innbrudd

side 6

��� Folkemøte om ny festival

side 11 og 12
side 8

&

Gode
råd

Tap for
OIF og
Meldal

Orkanger
Kyrksæterøra
Tlf. 06001
nordea.no

��� Korpshalloween

Gode
priser
side 21

Ei bygd i sorg

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Dekningsområde: 		
				
Utgiversted:			
Ukentlige brukere på nettet:
Redaksjonelle årsverk: 		
Kommer ut: 			
				
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

7 268
29 000
Rennebu, Orkdal, Agdenes, Skaun,
Meldal, Rindal, Hemne og Snillfjord
Orkanger
Ca 16 000
12
Tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag og lørdag
8 292
Ca 70 prosent redaksjonelt stoff

Kjeldstad Element blir
nedlagt og 12 av de 15
ansatte er oppsagt fra
1. november. Det er
usikkert hva som skal
skje med lokalene og
tomta.
nyheter side 7

-40%
PÅ ALL KLESVASK

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Antall leserinnlegg i papir:
Antall nettinnlegg: 		

Kjeldstad
legger ned

(Gjelder ikke X-tra som er fast lavpris)

Ca 255
Ca 1 000
Ca 2 500 årlig

4900
Fersk torsk
Hel. Pr kg

59

Medlemskupp

90

Roser
20 stk

AMFI Orkanger

09 - 21 (19)
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Foto: Øyvind Brostrøm

Det var 15 år gamle Oda Moe som ble
drept i Børsa søndag kveld. En 18 år
gammel gutt har tilstått drapet overfor sin
forsvarer. En hel kommune sitter igjen
med sjokket og sorgen over å ha mistet en

ung jente brått og brutalt.
– Dette er så ufattelig trist, sier skaunordfører Jon P. Husby (bildet).
I kveld åpnes Børsa kirke for sørgende.
nyheter side 3–5

4

nyheter

Sør-Trøndelag Tirsdag 03. november 2009

nyheter

Sør-Trøndelag Tirsdag 03. november 2009

Informasjonsmøte avlyst

Brann i bil

Utfor i Buvika

Beruset på ATV

Etablererskole

Innbrudd i skihytte

SKAUN: På grunn av drapssaken i Skaun er det tillyste
informasjonsmøtet om Skaun motorsportssenter onsdag
kveld avlyst, opplyser Orkla motorklubb. Møtet i Orkdal torsdag vil gå som planlagt.

SKAUN: Brannvesenet måtte rykke ut da det brøt ut
brann i en bil ved Ånøya i Skaun ved 23.30-tida søndag
kveld. Ingen personer ble skadet og brannen ble raskt
slukket, opplyser politiet.

SKAUN: En personbil kjørte utfor vegen på Ilhaugen i
Buvika ved 13-tida lørdag. Føreren skal ha skallet hodet
i frontruta, men opplyste at han ikke var skadet. Det var
isete og glatt på vegene i området ved middagstider lørdag.

ORKDAL: Gjester på en pub på Orkanger prøvde forgjeves å få en gjest til at la ATV-kjøretøyet stå. Han var
synlig beruset. Men i et ubevoktet øyeblikk har han
likevel klart å stikke fra stedet på fire hjul. Politiet var
søndag kveld ved 19-tida opptatt med annet oppdrag.

ORKDAL: Tirsdag kveld har etablererskolen i regi av
Orkladal Bedriftsutvikling (OBU) besøk av Tom Ivar
Bern i Innovasjon Norge og Odd Aune i Orkdal Sparebank. Besøket foregår i Rosenvik-byget på Orkanger.

HEMNE: Politiet fikk ved 10-tida søndag formiddag
melding om at det er begått innbrudd i skihytta til KIL i
Vessemarka i Hemne. I følg meldingene skal innbruddet ha skjedd i tida mellom onsdag og søndag i forrige
uke. Det er uklart om noe er stjålet fra hytta.

5

Drapet i Skaun:

– Det er så ufatteliig trist
Slik setter ordfører Jon P.
Husby ord på en hel
kommunes sorg.
CATHARINA MORKEN
catharina.morken@avisa-st.no

928 30 284

– Jeg skjønte det var alvor da
rådmannen ringte midt på natta,
sier skaun-ordføreren.

Tungt
Jon P. Husby ble vekket av vibreringen på mobilen natt til
mandag. Displayet fortalte at
det var rådmann Katrine Lereggen som ringte.
– Katrine fortalte at det hadde
skjedd en tragedie der ungdommer var involvert, forteller Husby.
Allerede i løpet av denne samtalen, fikk han vite hvem som
var involvert.
– Det er så uvirkelig. Jeg tenker på de pårørende, i begge
familiene. Det må jeg si er
tungt. Det er så tragisk at en
ungdom i begynnelsen av livet
skal bli revet bort på en slik
måte.

Også som far
Det ble ikke mer søvn på ordføreren mandagsnatta.
Mange tanker raste gjennom
hodet hans. Først og fremst på
de to familiene som i løpet av
en søndag kveld hadde fått livene sine fullstendig omsnudd.
Han tenkte også på hvordan
han skulle overbringe det tragiske budskapet til sin egen datter. Hun er jevngammel med
avdøde, og var lagvenninner på
samme håndballag.
Det er en tøff oppgave å være
den som skal samle bygda i en
slik situasjon. Enda tøffere ble
det for Husby i og med at han
også måtte forholde seg til tragedien som far.
– Det var tungt å fortelle datteren min at hun hadde mistet
en av venninnene sine. Men jeg
ville at hun skulle vite det før
hun kom på skolen.

ordføreren, har han prøvd å
opptre profesjonelt.
– Jeg har forsøkt å opptre
rasjonelt, og å holde følelsene
på avstand.
– Har du greid å holde tårene
unna?
– Nei. Men jeg tror jeg har
klart det når jeg har opptrådt
offentlig.

ning til å komme med spørsmål
og tanker.
– Kriseteamet har gjort en veldig god jobb, og de vil være tilgjengelig så langt det er behov
for det, sier Husby og minner
om vakttelefonen, 40 41 72 86,
som folk kan ringe dersom de
føler behov for det.

Tårer

Godt kriseteam

Som ordfører har Jon P. Husby
én gang tidligere opplevd at en
grusom tragedie har rammet
ungdom i bygda.
Det var da en ung gutt mistet
livet og to jenter ble stygt kvestet etter en trafikkulykke mellom Børsa og Buvika.
Også den gang kom ulykken
ham nært innpå livet. Den
omkomne gutten var kamerat

De første journalistene var på
tråden allerede ved sekstiden
mandag morgen. Siden har det
gått i ett.
Både skolen og kriseteamet
har henvist journalistene til ordføreren og rådmannen, og de
har tatt imot etter beste evne.
Selv om det har vært en dag
med sterke følelser, også for

Politiførstebetjent Odd Harald Fossland sier det er storsinnet av offerets familie å invitere til møte.

Arkivfoto

Familiene tok
initiativ til å møtes
– Det er helt umulig for oss å sette oss inn i hvordan disse to familiene har det nå, sier ordfører Jon P. Husby.

Ordføreren gir ros til kommunens kriseteam. Det tok ikke
lang tid etter drapet før teamet
var i funksjon.
Familiene ble tatt hånd om, og
teamet sto klart da elevene kom
på skolen mandag morgen.
Først ble alle tiendeklassingene
samlet, deretter gikk de til hvert
sitt klasserom der de fikk anled-

Det verste

med Husbys sønn.
– Disse to hendelsene er det
verste jeg har vært borti som
ordfører. Vi har tidligere vært
forskånet fra sånt i Skaun. At
unge mennesker blir revet bort
på en slik måte, er liksom noe
som skjer andre steder. Ikke her.

Ikke nok
Selv om Jon P. Husby sprang
fra den ene avisa og TVstasjonen etter den andre i går,
følte han på sin egen utilstrekkelighet.
– Vi gjør det som er mulig.
Men det blir aldri nok. Det er
helt umulig for oss å sette oss
inn i hvordan disse to familiene
har det nå. Men vi skal stå sammen som best vi kan.

Familiene til offer og gjerningsmannen møttes i går
på Skaun lensmannskontor.

Åpner kirk
ken
Dette er en tragedie som
har rammet to familier, der
begge har det veldig vond.
CATHARINA MORKEN
catharina.morken@avisa-st.no

928 30 284

Det sier sogneprest Stein Ellinggard. Han er med i kriseteamet
som har vært i funksjon siden
sent søndag kveld.

Minnestund
I kveld åpnes Børsa kirke.
– Det blir en minnestund fra
klokka 18 til 19, med lystenning, sang og litt tekstlesning.

JOHN M. MYRHAUG
john.myrhaug@avisa-st.no

Etterpå vil vi holde kirken åpen,
sier Ellinggard.
Det blir også minnestund på
skolen i dag. Men denne er kun
for elevene.

907 72 300

– Dette var meget positivt og
konstruktivt, sier politiførstebetjent Odd Harald Fossland
ved Skaun lensmannskontor.
Han deltok som medlem av
kriseteamet sammen med sokneprest og en representant fra
psykisk helse.
– Foreldre og søsken av både
offer og gjerningsperson deltok,
sier Fossland.

Klubben åpen
Og i likhet med i går, vil også
ungdomsklubben holde åpent
etter skoletid i dag.
– Kriseteamet har fungert veldig godt, og har vært i gang
kontinuerlig. Fokuset framover
blir på tragedien som har rammet to familier, der begge har
det veldig vondt.

– Storsinnet
Sokneprest Stein Ellinggard

Familiene er nære naboer, og de
tok selv initiativ til møtet.
– Hvordan opplevde de to

familiene å møtes på denne
måten?
– Det viktigste for dem var å
møtes for å snakke ut om sorgen. Jeg vil si det er storsinnet
av familien som har mistet dattera si, å stille på et slikt møte,
sier Fossland, som ikke legger
skjul på at det ble sterkt møte.

Travel dag
– Hvordan har dagen vært for
politiet lokalt?

– Heldigvis er ikke dette dagligdags, men vi må bare utføre
vår rolle i samfunnet. Ellers har
dagen vært travel, med masse
informasjon å gå ut med til flere
parter.
Skaun lensmannskontor er
ikke tilført ekstraressurser i tilknytning til saken, men har hatt
bistand fra Sentrum politistasjon i Trondheim.

Fengslingsmøte i dag
SKAUN/TRONDHEIM:
18åringen som er siktet for og har
tilstått drapet på ei 15 år gammel jente i Skaun, framstilles i
dag for fengslingsmøte i Sør-

Trøndelag tingrett. Han er siktet
for forsettlig drap. Han ventes å
sitte varetektsfengslet fram til
rettssaken kommer opp.
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Mål og prioriteringer

Faglige utfordringer

Bli bedre til å koble papir og nett. For eksempel resultat på nett,
kommentarer og reportasje på papir, bildegalleri og levende bilder
på nett.
Lage nyhetsavis som setter dagsorden og engasjerer.

Å finne god og riktig balanse mellom det å underholde leserne og
det å opplyse leserne. Eller sagt på en annen måte; balansen mellom
underholdningsrollen og opplysnings- og samfunnsrollen.

Eksempler på gjennomført produktutvikling
Ny layout. Har seksjonert nyheter, sport og kultur, hvor ledersida
kommer på side 2 med påfølgende nyhetssider. Deretter følger
sport, mens kultur (2 sider) kommer bak i avisa. Annonser er spredt
over hele avisa. Nest siste og tredje siste side har vi kalt «du og
dine», hvor vi har samlet gratulasjoner, dødsfall, leserbilder og nytt
om folk. Vi har fått på plass en ren debattside. Vi har fått på plass ei
brukergenerert «lokalavis» på nett, hvor leserne kan publisere egne
bilder og tekst, samt et lokalt bransjeregister og kulturkalender på
nett.

Avisens samfunnsrolle
Skolestruktursak i Meldal hvor innbyggerne kommer i dialog med
beslutningstakerne.
Vindmølleplaner i Hemne, Snillfjord og Agdenes. Gir innbyggerne
innsyn og mulighet til uttalelse.
Reportasjeserie om psykiatritilbudet i regionen – en serie som i 2010
førte til at ledelsen ved det lokale psykiatritilbudet (DPS) måtte gå.
Dialog med lesere og lokalsamfunn
Dialogen går i hovedsak fra leserne og inn til avisa gjennom leserinnlegg, «løft på tråden» og nettdebatten. Vi kommuniserer ut nye
tilbud til leserne gjennom egenannonser og redaksjonelle saker på
nett og papir.
Priser som mediehuset deler ut: ST-prisen, frivillighetspris

Journalistfaglig utvikling
Deltakelse på interne eller eksterne kurs: Hellkoneferansen, diverse
kurs på IJ (foto/journalistikk)

90

Redaksjonell årsrapport 2009

Etikk
Ingen PFU-klager i 2009.
Presseetiske problemstillinger som har vært aktuelle i 2009 er:
Hva kan tillates i nettdebatten? Hva er ytringsfrihet og hva er sjikane?
Oda-saken/skaundrapet: Hvor tett på kan vi gå? Er det redaktøren
eller lokalsamfunnet som skal redigere avisa?
Anders Morken, redaktør

avisa-st.no
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Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Ukentlige brukere: 		
Dekningsområde: 		
				
				
				
				
Utgiversted:			
Nettmøter: 			
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

7 779
24 000
25 000
Midt-Troms og indre Sør-Troms 		
med de 10 kommunene Lenvik,
Sørreisa, Dyrøy, Salangen,
Lavangen, Bardu, Målselv, Berg, 		
Torsken og Tranøy
Finnsnes
Ett i folkeblad-regi (ca. 120 spørsmål),
resten i felles HTGM-regi.
16
Daglig unntatt søndag
Ca 11 200 (37 sider i snitt)
76 prosent redaksjonelt stoff

Antall ledere: 			
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nettet: 		
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303
52
2 000
3 000

Ser framover
etter tung
fiskerikrise

■ Nr. 284

■ 45. årgang

Nøtter til
«vaskepott»

• Side 12 og 13

■ Løssalg: Kr. 20

(Utafor Troms: Kr 22,-)

• Se flere hilsener på Leserto
rget

Mørketidas
lyspunkter

• Side 19

• Side 14 og 15

Finnsnes var
tryggere før
Laila (77)
slått helseløs
■ Laila Paulsen (77) ble slått ned og ranet
utenfor sitt eget hjem i Finnsnes sentrum.
– Tenk at folk kan være så grusomme at de
går løs på gamle som ikke kan forsvare
• Side 2 og 3
seg, sier hun.

FOTO: TROND SANDNES

Statistikk meninger

■ Lørdag 5. desember 2009

01

Folkebladets redaksjon har som en av svært få aviser vært «skjermet»
for nedskjæringer, først og fremst fordi økonomien har vært god, og at
bedriften i utgangspunktet er stramt organisert. Året har likevel vært
preget av utfordringer på opplagssiden, spesielt løssalget. Vi har derfor fokusert spesielt på å ha gode, allmenne oppslagssaker. Av større
redaksjonelle satsinger kan nevnes en serie om Forsvaret i Midt-Troms,
som gikk våren 2009 over åtte dobbeltsider.

Dagens bursdagsbarn
■ 9 år

Elias Gard
Eliassen i
Tromsø har
bursdag
i dag.

TF1051209H01 CMYK

Harstad Tidende Gruppen

Troms Folkeblad

- du
d kjenner
kj
oss

Husk SØNDAGSÅPENT 6. desember kl. 14-18
13. og 20. desember 14-20

Ordinære åpningstider
Mandag–fredag 08–23
Lørdag 09–22

Lørdags-

Full rulle. Da
rockerne i CC
Cowboys entret
scenen i
Rocktober-teltet
på Heimlymyra
sent i går kveld
ble stemninga
skikkelig høy.
Publikum jublet,
hylte og var helt
med på notene.

Dyktige artister,
kjedelig i lengden

FOTO: TROND
SANDNES

31. oktober
2009

DA LASSE INGEBRIGTSEN & co i
LIPS (Lasse Ingebrigtsen Power
Section) åpnet Rocktober i går
var det lite folk, og svært tynt i
rekkene oppe ved scenen. Men
Midt-Troms folket kan man ikke
klandre, artistene har tross alt fått
en tidlig spilletid på en arbeidsdag.

INGEBRIGTSEN LEVERTE nok en
gang varene.
Stemmen runget ut kjente slagere fra store musikere, og fylte
den lille forsamlingen med stor
stemning. Oddbjørn Mikkelsen og
John Isvik er gode lagspillere og
holder Ingebrigtsen godt
oppe fra bakgrunnen.

KJENT FOR sin stødige hånd og
sterke stemme har Lasse fått en
liten kultstatus i Troms. Da undertegnede tidligere i år var på
Heiafestivalen fikk Ingebrigtsen
minst like mye jubelrop som Chris
Thompson fra Mannfred Mann
eller Katrina Leskanich som vant
Melodi Grand Prix i 1997.

MEN ER DET noe jeg vil
hakke på, så er det mangelen på
noe nytt og spennende. Med
bare coverlåter på programmet,
blir det, til tross for dyktige artister kjedelig i lengden.
Anmeldt av
Preben Olsen

Journalist:

Reidar Ingebrigtsen

Telefon:
957 96 360

Journalist:

Arne Ivar Hanssen

CMYK 32

Telefon:
952 25 650

«Rocktober»
Hvem:
CC
Cowboys
Hvor: Heimlymyra
Når: Fredag kveld
Publikum: Fullt hus

Funker sammen. Sanity Shed er mer samspilt en noen gang.

FOTO: SONY
PICTURES

Cowboyene tok
av på Heim
mlymyra
ROCKEBANDET CC Cowboys tok den
helt ut på Rocktober i går kveld.
Gode gamle CC Cowboy med Magnus Grønnberg i front vet hvordan de
skal skapes stemning. Det har de vist i
mange år, og i går kveld viste de at de
ikke har glemt gamle kunster. Heller
tvert i mot. Cirkusteltet på Heimlymyra
var nær ved å falle i sammen. Ikke på
grunn av dårlig oppsett, men på grunn

av låter som «Nå kommer jeg og tar
deg», «Når du sover», «Barnehjemmet
Johnny Johnny» og «Harry». Låter som
de aller fleste har et forhold til.
DET ER ABSOLUTT ikke noe å utsette på
bandet som har holdt det gående i 20
år. Tenk det, 20 år med norsk
rock»n»roll på sitt aller beste. Det vises
sinnssykt godt at dette er gutter i voksne

kropper som elsker det de holder på
med, og det gjør publikum også.
Skal man dømme ut i fra publikums
trivselsfaktor, er det bare å ta av seg
cowboyhatten og bøye seg i cowboystøvet, helt ned til tuppene av cowboystøvlene.
MIDT I MANESJEN la jeg merke til at
folk i alle aldersgrupper både sang

med, og ved flere anledninger løftet
armene over hodet. Ikke for å strekke
på dem, men for å rocke med. Det går
inflasjon i allsang når det kjente låter
passerer kragebeinet til Magnus
Grønnberg.
«Bli elsket av jorden» er hentet fra en
av låtene. Bli elsket av publikum er nok
et kjennetegn på Cowboygutta. Men
det er ikke bare Grønnberg som

bærene den nesten timelange konserten med CC Cowboys. Med seg
på scenen har han musikere av
rang. Dette er ikke gatemusikanter
som spiller for mynter og gamle
skjorteknapper. Gitarist Jørn Christensen, bassist Per Vestaby og trommeslager Agne Sæther ruler og fortjener applaus som forårsaker senebetennelse begge armene.

DE SOM ENNÅ ikke har fått med seg
at Harry er død, burde vite det nå.
For ute i manesjen på Cirkus El Franko gikk det hard for seg, og publikummet sang med for full hals.
La oss for all del håpe at ikke
Rocktober blir lagt død med dette,
for makan til folkefest for rockere
skal man lete lenge etter. I alle fall på
Finnsnes. Vi venter i spenning på

hva som skal toppe arrangementet til
neste år.
Hva med Ozzy Osbourne? Uansett så er det flere gode grunner enn
dårlige til å ta turen til Heimlymyra i
dag for å få med seg resten av Frank
Berntzens rockecirkus.
Anmeldt av
Stian Jakobsen

UTEN VOKALIST hersket det stor
tvil om hvorvidt Sanity Shed skulle
få tingene på plass før den store
Finnsnes-konserten på Rocktober.
Bandet har i løpet av de siste par
årene gjort seg godt markert i
Midt-Troms. De har blant annet
stått for egen metallfestival. Og
i vår vant de RMR, en av norges største rockemønstringer. På
fredag sto de på scenen med to
vikarvokalister.
UNDERTEGNEDE har personlig
erfart flere av Sanity Sheds konserter. Fellesnevneren til alt for mange
av deres konserter er at bandet
har vært preget av mye feilspilling,
og dårlig stilt lyd. Dette var ikke tilfelle på fredag. Bandet startet godt

og var mer samspilt enn noen
gang. Det er tydelig at bandet har
tatt seg tid til å øve, og latt musikken sette seg.
MED HENSYN på hva man
kan forvente av vikarvokalister var jeg positivt overasket.
Peder Hammer og Sunniva
Holstad samarbeider godt oppe
på scenen. Blandingen av mannlig
og kvinnelig stemme skaper en
kontrast som er dypt savnet innenfor metallsjangeren. Med litt mer
erfaring fra vokalistenes side sammen med Sanity Shed hadde dette
vært en fullkommen opplevelse, og
terningen ville mest sannsynlig fått
enda ett øye.
Anmeldt av Preben Olsen

TF1311009H33

TF1311009H32

Tredje Bond.
Daniel Craig spiller inn sin tredje
Bond-film mot
slutten av neste
år. Det skriver
filmbransjebladet
Variety, som forteller at skiespilleren selv svarte på
et spørsmål om
dette fra en tilskuer etter teaterstykket «A Steady
Rain» på Broadway, der Craig
medvirker. Den
neste Bond-filmen
er hittil bare kjent
under tittelen
Bond 23, der den
britiske Oscarnominerte manusforfatteren Peter
Morgan har fått i
oppdrag å skrive
manuset. Når filmen får premiere
er ukjent.

Mer samspilt
enn noen gang

CMYK 33

Epost:
reidar.ingebrigtsen@
folkebladet.no

Strømmet inn. Da portene
åpna klokka 17 var det
glissent med folk, men en
time etter, da dette bildet
ble tatt, begynte folk å
strømme inn i Rocktober-teltet. Klokka 22
i går kveld var
det tett av
folk inne i
teltet.

Bla
om
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Mål og prioriteringer
Redaksjonelle målsetninger og satsinger for året
Opprettholde opplag - økt nettsatsing/nett-trafikk.
Egen serie om Forsvaret.
Forsvars-serien gjennomført. Opplag minus 234. Økt nett-trafikk:
1,5 mill. sidevisninger pr. måned, 25.000 ukentlige brukere
Eksempler på produktutvikling: Ingen større layoutendringer,
de gjennomføres våren 2010. Ny nettside i Polaris-regi.

Avisens samfunnsrolle
Forsvarsserien har hatt betydning. Daglige lokale ledere og
ukentlige kommentarer skaper engasjement. Stor interesse rundt
svineinfluensaen, som ble bredt dekket.
Dialog med lesere og lokalsamfunn: Lokal lege stilte i nettmøte
om svineinfluensa, også bred dekning av dette i papir

Journalistfaglig utvikling
Liten kursvirksomhet i 2009. Skolering av nyansatte, oppfølging
av Bodø-student. Intern «folkeskole» om leserundersøkelse, med
spesielt fokus på produktene, opplag/nett-trafikk
Faglige utfordringer
Det generelle kompetansenivået i redaksjonen, med mange
ferske, unge medarbeidere. De rutinerte havner ofte i mellomleder- eller lederstillinger.

Etikk
Ingen PFU-klager.
Presseetiske problemstillinger
Avisa har i et par leserinnlegg blitt beskyldt for å «heie på makta»
i lokal sak om etablering av en kunnskapspark. Avfødte mange
interne diskusjoner. Vår konklusjon var at vi har kjørt et relativt
balansert redaksjonelt løp, men vært klart for etableringen lederog kommentarsiden.
Steinulf Henriksen, redaktør
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Kjøtturenes tid var ikke forbi
Folkebladet dro på kjøttur til Abisko i Sverige med 31 pensjonister fra Berg pensjonistforening,
eller harryhandel for viderekommende om du vil. Elly Kristoffersen brukte tiden i bussen til å
fortelle egenskrevne røverhistorier til stor glede for de andre spreke pensjonistene. Dagsturen
endte opp med en firesiders reportasje og en miniserie på FolkebladetTV i tre episoder.
Fotograf: Trond Sandnes.
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Trønderbladet
2009 var et krevende år. Vi mistet en prosjektstilling i redaksjonen, som var
knyttet til satsing på internett. Årsaken til at stillingen ble terminert, var
vanskelig økonomi i bedriften. Vi har en strategi som går ut på at papiravisa
og nettavisa skal være to ulike produkter, som mer utfyller hverandre enn
konkurrerer med hverandre. Som følge av bortfallet av ressurser, har vi
dessverre ikke klart å leve opp til våre strategiske mål og ambisjoner.
Store sykdomsproblemer i markedsavdelingen, har dessuten gjort at redaktøren har måttet avhjelpe daglig leder en del, i hovedsak med administrative oppgaver. Vi har også økt konkurranse i vårt område, og denne er blitt
ytterligere tilspisset det siste året. Per i dag har vi lokalaviskonkurranse i
samtlige tre kommuner vi dekker (Gauldalsposten, Gaula og Sør-Trøndelag).
I tillegg ligger vi på dørstokken til Trondheim, noe som gjør at regionavisa
(Adresseavisen) er en vesentlig konkurrent.
På grunn av ressurssituasjonen har 2009 vært et år hvor vi har måttet
fokusere på våre primæroppgaver, som er å være ute i felten og jobbe fram
nyheter og pleie kildenett.

Opplag: 			
Lesere: 				
Ukentlige brukere på nettet:
Utgiversted:			
Dekningsområde: 		
				
Kommer ut:			
Redaksjonelle årsverk:		
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

5 591 (- 163)
18 000
14 000
Melhus
Melhus, Midtre Gauldal og Skaun, 		
samt Leinstrand i Trondheim kommune
Tirsdag, torsdag og lørdag
7,2 (hvorav 4,2 journalister)
4 960
Ca. 65-70 prosent redaksjonelt stoff
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+5

Tipstelefon: 934 50 100
Månedens tips belønnes med

Trønderbladet 30
NYHETER

20 elger drept
av tog og bil
Side 3

KULTUR

500 kroner

tronderbladet@tronderbladet.no - Send TBTIPS til 2097

år Nr. 31

Lørdag 14. mars 2009

Soknedal
jubler

for veipenger
Side 16

Rådmannen
får kritikk for
omorganisering

• 370 millioner
til ny E6

Side 4 og 5

Side 6

Foto: Øystein Windstad

Orkdal

Melhus

Fossan

Gimseveien 10, andel 11

P-ROM/BRA: 130/185 kvm
Prisant.: 1 890 000,- + omk.

P-ROM/BRA: 46/46 kvm
Prisantydning: 890 000,- + omk.

Meget pen 2-roms leilighet.

Pen enebolig

Visning: Etter avtale
med ansvarlig megler

Visning: Mandag 16. mars
kl. 17.00-18.00

– der du er!

Melhus - tlf. 73 87 15 80 www.heimdaleiendom.no

t?
Går det treg
“Vi gir deg maksimal

internetthastighet med ADSL”

kr.

150
600
8 000 publiserte (av 10 000 innsendt)

15,-

31. årgang

opptil 20000/1000 Kbps

Statistikk meninger
Antall ledere/kommentarer:
Leserinnlegg:			
Innlegg på nettet:		
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Viste fram
dåpskjolene sine

Faktaopplysninger

Trønderbladet 30 år i dag!

tronderbladet.no

349,- pr.mnd

L o q a l A S · S l u p p e n v e i e n 1 2 E · 7 0 3 7 Tr o n d h e i m · T l f : 0 7 2 4 6 · E - p o s t : p o s t @ l o q a l . n o

Inkludert:
• 24 timers ubegrenset bruk
• 5 e-postadresser
• E-postleser på web
• 50 Mb lagringsplass til hjemmesider
• Gratis telefonsupport i vår kontortid
• Gratis virusvask ved bruk av Loqal E-post
• Gratis spamﬁlter ved bruk av Loqal E-post
Faktisk oppnådd hastighet kan variere på de ulike telefonlinjelengdene. Prisen forutsetter fasttelefon, ellers kommer kr
79,- i tillegg pr måned, og kr 699,- til montør (engangsbeløp).
Abonnement har fri etablering og 12 måneders bindingstid.
Frakt av utstyr, kr 99,- kommer i tillegg ved etablering av
abonnementet. Total pris abonnement pr. år kr 4188,-.

www.loqal.no

Loqal – en del av TrønderEnergi

DEBATT: – Hvorfor kan ikke hesteeiere ta med seg en svartsekk og plukke opp skiten?
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Lengstlevende avis i Gauldalen
Ingen avis i Gauldalen
har levd så lenge
som 30-årsjubilanten
Trønderbladet.

Simen Granviken og Morten Iversen som
senere gikk til henholdsvis Adresseavisen og
Dagens Næringsliv. Avisa ble laget i familiens
trykkeri i Pottenvegen i Melhus sentrum.
Antall abonnenter vokste raskt, og
Åsmund forteller at mange kom til i Melhus og
Buvika.

D

et har ikke manglet på avisfolk og
aviser i Gauldalen. Den ene avisa etter
en andre har sett dagens lys, men de
ﬂeste er blitt lagt ned eller oppkjøpt etter noen
år. Enkelte aviser har bare eksistert i noen
måneder.
Sett i forhold til avisveteraner som Adresseavisen (grunnlagt i 1767) og Avisa Sør-Trøndelag (grunnlagt i 1908), har Trønderbladet ikke
eksistert så lenge. Imidlertid kan Trønderbladet
etter hvert få like mange år bak seg som mange
av de eldste lokalavisene i Trøndelag.
Åsmund Snøfugl (64), opprinnelig fra Buvika, grunnla Trønderbladet 14. mars 1979.

Omtalt i Dagsrevyen
I 1980 var opplaget 2230, og i 1984 hadde
avisa en så voldsom vekst at den ble omtalt i
Dagsrevyen som eksempel på avis som vokste
mye. I 1986 kjøpte Snøfugl den 24 år gamle
Gauldalsposten, men allerede i 1982 henvendte Gauldalpostens ansatte seg om samarbeid.
Oppkjøpet førte til avisas hittil høyeste opplag,
og det nådde 6315.
Da fem års avisdrift skulle markeres, døde
far til Åsmund om natta mens de gjorde klar
jubileumsavisa.
- Det var trasig, men jeg tenkte på at han
sikkert ville at avisa skulle utgis. Far hadde
også skrevet artikler i denne utgaven. Elever
ved Trøndertun la inn giro i avisa, og vi ﬁkk
inn over 400 nye abonnenter.
Fram til 1986 het Trønderbladet Melhusbladet, og 20. september det året kom avisa
ut under det nye navnet. Noen av de ansatte
i oppkjøpte Gauldalsposten, startet Sambygdingen som etter hvert ble lagt ned. Avisa ﬁkk
abonnenter i Klæbu, og sto sterkt i Skaun med
35 prosent av husstandene. Egen rotasjonspresse ble kjøpt inn allerede i 1984, og pressa
hadde avisa i sju år.

Barndomsdrøm
- Jeg vokste opp i avismiljø i Nord-Norge der
far var redaktør, og jeg hadde tidlig forskjelllig
avisjobber. Senere som tenåring jobbet jeg som
frilanser og arbeider i Nidaros. Hele tida tenkte
jeg at jeg skulle gi ut avis, forteller Snøfugl.
Familien startet trykkeri i 1956, og faren
utga Bygdebrevet fra 1964 til han døde. Helt
siden han var liten, drømte Åsmund om å starte
avis, og han kom fram til at Melhus ville være
en ideell plass å starte avis. Gauldalsposten kom
ut fra 1962, og de hadde kontor på Støren. Egen
avis for Melhus mente Åsmund måtte være
tingen, og utviklinga innen trykkeribransjen
gjorde at det åpnet seg en mulighet.
Til langt ut på 1970-tallet gikk det på bly i
trykkeriet.
- Jeg var ferdig med studier i 1972, og hvis
jeg hadde startet med Trønderbladet da, ville
det ha vært blysats fortsatt. Det hadde ikke
vært noen god start. 1979 ble et ganske ideelt
tidspunkt, og da kunne jeg starte med moderne
satsmetoder og offsettrykk, sier Åsmund.
På arbeidslaget i 1979 hadde Åsmund
Snøfugl med seg faren Johan Snøfugl og kona
Anne Sveberg, Jarle Vaagan, Hallgeir Belsaas, Solfrid Bergsmyr, Agnes Eriksen, Anders
Skrondal og Tor Trøan. Dessuten ungguttene

Dramatikk
Underveis har det vært lange arbeidsdager, og
det har også vært dramatikk.
- Like etter at vi begynte å trykke selv, ﬁkk
vi ikke maskina til å virke. Da måtte vi ringe
rundt for å høre om noen kunne trykke for oss.
Dette var sent fredag kveld, og Fosna-Folket sa
ja. Da vi skulle kjøre tilbake fra dette trykkeriet, hadde ferga sluttet å gå og vi måtte kjøre
om Steinkjer. På Melhus adresserte vi selv
avisene og kjørte dem ut til alle abonnentene.
Det rakk vi akkurat, og jeg tror ikke abonnentene visste hva som hadde skjedd, forteller
Åsmund.
I 1985 laget de en ekstrautgave i anledning

at det gikk tre ras i avisas område. Journalistene Harald Langås og Simen Granviken var ute
i felten, og avisa kom ut så fort den var ferdig.
Den ble lagt ut på bensinstajoner så folk kunne
få tak i den. Aldri har avisa vært laget i så stort
format. En annen gang ble avisa utgitt med 56
sider.
En annen gang det var dramatisk, var da
avisa skulle sendes med toget til Verdal for
trykking der. John Lerli som leverte sin første
artikkel til avisa allerede i 1979, skulle kjøre
av gårde for å rekke toget. Åsmund forteller
at da John kom til Kroppanbrua i Trondheim,
fant John ut at han ikke rakk toget og at han
derfor måtte kjøre videre til Hommelvik.
- Da så han at det måtte kjøres på ekstra, og
da han kom på stasjonen like før toget kom,
var det så glatt at bilen gikk i spor 1. Heldigvis
kom toget i spor 2. Jernbanefolkene hentet
først pakken, og så løftet de bilen på plass,
forteller Åsmund.
En annen episode han husker, er at han ﬁkk
oversatt lederartikkelen til vietnamesisk i 1984
som en velkomst til de vietnamesiske ﬂyktningene som kom til Melhus.

Vinner terreng
Utfordringen er stor, særlig i voksende Melhus. Folk fra Trondheim ﬂytter
hit, men mangler lokal identitet.
Først etter 8-10 år føler de seg som
melhusbygger i den grad at lokalavisa
blir interessant.
- Adresseavisen er vår største
konkurrent i Melhus, men vi vinner
terreng i kommunen, mens Adresseavisen taper. Dette er en tendens vi har
sett over ﬂere år, og jeg tror det skjer
fordi folk blir stadig mer opptatt av
det lokale.

Gleden ved å få den første saken på
trykk, var stor da jeg møtte opp i
Pottenvegen med mitt første manus
18 år gammel, i 1988. Siden den
dagen var det ikke tvil, jeg måtte bli
pressemann. For meg var Trønderbladet muligheten til å leve av skrivingen, til å få fortelle historier, få
utløp for min viktigste drivkraft bak
journalistikken: Fortellergleden.
Lokalavisa var min grunnskole
i journalistikk, en god ballast inn i
rikspressen. Det var også stedet der
jeg fra 1995 til 2002 ﬁkk mulighet
til å forme ei lokalavis sammen med
de ansatte. Fra Adresseavisen kjøpte
avisa til jeg startet i Nettavisen,
skjedde mye. Profesjonalisering av
driften, jobbing med journalistikk
og presentasjon sto sentralt, og
fellesnevneren var slik jeg husker
det, å utvikle avisa til å bli en stadig
mer profesjonell nyhetsformidler.
Jeg husker gleden ved å få ut stadig
bedre aviser, at de ansatte dro i lag
og sto på. At vi ﬁkk til ting i lag.
30-åringer i dag er fortsatt unge,
og jeg tror avisa har alle muligheter
til å være et friskt pust i trøndersk
presse. Utfordringen er og blir å
fange spennet av leserne i randkommunene sør for byen. Viktigst av alt
er å være lojal til sjefen: Leseren.

Redaktører

Åsmund Snøfugl (1979-1996)
Gerd Søraa (1996-2000)
Tormod Utne (2000 -2002)
Liv Helen Vaagland (2002 - 5 mnd)
Øystein Syrstad (2003-2004)
Krister Olsen (2004-)

1979

1986 - Kjøpte opp
Gauldalsposten og skiftet
navn til Trønderbladet.

1989

Solid posisjon
Styreformann
i Trønderbladet, Odd Einar
Drilsvik (bildet),
vil gi honnør
til alle som har
vært og er ansatt
i lokalavisa.
- 30 år er
ingen høy alder
for ei lokalavis i Norge, men det er
allikevel all mulig grunn til å gratulere. Vi i styret følger bedriften tett
og gleder oss over at Trønderbladet
har oppnådd en solid posisjon som
ledende formidler av nyheter, debatt
og alle typer annonser i Gauldalen og
nærliggende områder. Det har vært
jobbet godt år for år.
Drilsvik mener en kompetent og
motivert stab er en grunnleggende
forutsetning for at Trønderbladet skal
lykkes også i årene som kommer, der
det spesielt ligger store utfordringer i
å være folks førstevalg, både på papir
og nett.
- Det er i tillegg naturlig å understreke at Trønderbladet er en viktig
aktør i det nye mediekonsernet som
nå etableres, Polaris Media. Gratulerer med jubileet og full fart videre!

30 år med fortellerglede

SAMMEN: Kona Anne Sveberg har
i alle år jobbet i samme bedrift
som ektemannen Åsmund, og de
deler avisinteressen.

1979 - Melhusbladet
grunnlagt.

Traﬁkken på Trønderbladets nettavis er med og bekrefter dette. Det
siste året har avisa hatt en eksplosjon
i besøk på nettet.
- Folk vil ha ferske nyheter og de
vil være med i den levende lokale
debatten. Det gir vi dem på nettet,
uten at det har gått særlig ut over
interessen for papiravisa.

Tormod Utne:

GRUNNLEGGEREN: Åsmund
Snøfugl har vært avismann
helt fra unge år, og i 1979
grunnla han Trønderbladet.

God
helg

- Det viktigste for ei avis
som Trønderbladet, er
at vi klarer å være lokal.
Trondheimsdørstokken gir
oss utfordringer, ikke minst
fordi mange i Gauldalen er
trondhjemmere som vil bo
utenfor byen, sier redaktør
Krister Olsen.

Krister Olsen er den redaktøren med
lengst fartstid i Trønderbladet, etter
grunnleggeren Åsmund Snøfugl. Siden 2004 har han sittet i redaktørstolen, men det er først nå han kan være
redaktør for fullt.
- Som enleder hadde jeg svært
mange administrative oppgaver. Nå
er jeg blitt ren redaktør og har mange
tanker om hvordan vi skal utvikle
Trønderbladet videre. Vi skal være ei
lokal lokalavis og i enda større grad
fange det folk synes er interessant å
lese om.

Solgt
I 1996 bestemte Snøfugl seg for å selge Trønderbladet til Adresseavisen, og antall avisutgivelser i uka ble redusert fra ﬁre til tre. Som en
del av kjøpet ble det avtalt karantenetid, og på
dagen fem år etter, startet Åsmund ukeavisa Gaula. I de fem årene som gikk, drev
han forlag og det gjør han fortsatt.
- Det var litt artig å starte igjen, og jeg
hadde mye kontakt med folk. De var ikke
så overrasket over at jeg gikk i gang med
avisarbeid igjen. Vi kommer ut en gang i uka,
og det er ei anna type avis. Jeg har ikke vært
interessert i å konkurrere med egen avis, og jeg
har heller sett på Gaula som et supplement til
Trønderbladet. Jeg regner med at de ﬂeste som
har Gaula, også har Trønderbladet, forteller
Snøfugl.
Forlaget startet han i 1972, og han ga ut 12
titler i fjor. Siden starten har han gitt ut over
300 titler, og i snitt 7-8 pr år. 100-200 manus
kommer inn i løpet av ett år, og de færreste blir
altså til bok. Snøfugl betrakter avisdrift som
hovedbeskjeftigelse.
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‒ Viktig å være lokal

1992 - Årets lokalavis
(Landslaget for
lokalaviser).

1996 - Solgt til
Adresseavisen.

2003 - Flyttet fra
Pottenveien til
Kroakvartalet.

1999

Ta ham på
alvor, kjenne
ham, hva hun er
opptatt av og gi
henne nyheter
som betyr noe, som overrasker,
engasjerer og underholder. Og tørre
å utfordre. Lokalaviser er tett på
området sitt, og det er viktig å satse
på kvalitet og kritisk journalistikk.
Men jeg tror på lokalavisene, at de
små lettere enn de tror kan markere
seg i nyhetsbildet.
Et morsomt paradoks: Et halvt
år etter at Åsmund Snøfugl ansatte
meg i Trønderbladet, ble det kjøpt
av Adressa-konsernet. Et halvt år
etter at jeg begynte i Nettavisen,
kjøpte Kåre Valebrokk og TV 2
Nettavisen. Et drøyt halvår etter at
jeg begynte i Edda-eide Sunnmørsposten, kommer Per Axel Koch og
kjøper oss inn i Polaris. Ringen er
sluttet, og det føles bra ”å komme
heim igjen”!
Tormod Utne (38) var redaksjonssjef, redaktør og daglig leder
Trønderbladet 1995-2002. Vaktsjef,
utgavesjef og redaktør i TV 2 Nettavisen 2002-2008. Nyhetsredaktør i
Sunnmørsposten 2008-.
Han er fra Ler, gift, har to barn
og bor i Ålesund.

2008 - Årets
trønderske
lokalavis.

Av Gunn Heidi Nakrem

2009
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Adresseavisen Gruppen

Mål og prioriteringer
Redaksjonelle målsetninger og satsinger for året:
- Vårt hovedfokus ligger på å levere nyheter. I tillegg har vi de siste årene
satset spesielt på gi våre lesere solide doser med folkestoff. På grunn av ressurssituasjonen har vi ikke vært i stand til å ha særskilte nye satsinger i 2009.
Produktutvikling:
- Vi har utviklet nye featuresider i lørdagsavisa, som vi er godt fornøyd med.
Dette er en egen seksjon i avisa, med reportasjer, kryssord, konkurranser
og fast barneside.

Avisens samfunnsrolle
Gjennom reportasjer, kommentarer og debatt har vi satt søkelys på skolestrukturen i Midtre Gauldal, samt nedleggelse av aldershjem i samme kommune.
Dette har vært de klart viktigste sakene for Midtre Gauldal i 2009, og lokaliseringsdebatten har skapt splid i folket.
I tillegg har det vært stor interesse rundt vedtak om eiendomsskatt og miljøgate i Melhus.
Dialog med lesere og lokalsamfunn:
- Vi måtte i 2009 gå ut til leserne og be om anstendighet i nettdebatten, en debatt som til tider løp litt løpsk. I denne anledning hadde vi flere
artikler om etikk i debattspaltene, hvor vi hentet inn kommentarer både fra
politikere, lesere, en bygdeforsker og fra mediehold. Vi etablerte egne
publiseringsregler for all debatt i Trønderbladet. Det siste året har vi fått mye
kritikk fra lesere for at vi har ei for liberal linje i nettdebatten.

Journalistfaglig utvikling
På grunn av ressurssituasjonen (lite folk/dårlig økonomi) har det vært svært
lite fokus på faglig utvikling i redaksjonen i 2009. Vi har imidlertid kontinuerlig
interne evalueringer av det redaksjonelle arbeidet.

Etikk
Ingen PFU-klager i 2009.
Vår største presseetiske utfordring har nok vært debatten og særlig nettdebatten. I tillegg har vi hatt noen enkeltsaker der vi har diskutert spørsmålet om
identifisering. I forbindelse med Skaun-drapet i 2009,
valgte vi en forsiktig linje, hvor vi ikke identifiserte drapsmannen. Vi valgte
dessuten ikke å trykke bilde av den drepte. I forbindelse med både nyhetsdekningen og rettssaken var vi forsiktige med detaljer.
Krister Olsen, redaktør
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Redaksjonell årsrapport 2009
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Stopp en kalv!
Hvem har den fineste, flinkeste og reneste kalven? Kalvemønstringen i Soknedal er utvilsomt
et av høstens eventyr i Gauldalen. Hvert år er hele bygda samlet for å gi en honnør til bondegården. Rundt ringen er det tettpakket med folk som vil stryke på årets tilvekst.
Foto: Gunn Heidi Nakrem
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Harstad Tidende Gruppen

Vesterålen Online
2009 ble et omstillingsår gjennom finanskrise hvor vi ikke gjennom konkrete salgsrapporter kan dokumentere forventet nivå. VOL
ble i fjor høst flyttet over på etterlenget ny teknisk plattform. En
medieundersøkelse nå på nyåret forteller at vi gjennom fjoråret har
løftet produktet til å stå sterkere i Vesterålen enn noen sinne. 84-90
prosent av aldersgruppen 16- 60 år leser vol.no. Et oppsiktsvekkende
resultat!

Faktaopplysninger
Ukentlige brukere: 		
Sidevisninger pr uke: 		
Dekningsområde:		
				
				
Utgiversted: 			
Redaksjonelle årsverk: 		

40 000
1 000 000
Hovedsakelig Vesterålen med
kommunene Andøy, Bø, Hadsel, 		
Sortland og Øksnes
Sortland
3

Statistikk meninger
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg: 			
Debattinnlegg: 			
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Redaksjonell årsrapport 2009

10
1 500
5 000 (forhåndsredigering)

Mål og prioriteringer
Redaksjonelle målsetninger og satsinger for året: Forsiktig tilnærming til
stoffområdet kultur. Se på mulighetene for samarbeide med Andøyposten, Vesteraalens Avis og Sortlandsavisa som en følge av Harstad Tidendes
oppkjøp og posisjonering i Vesterålen.
Redaksjonen har i 2009 jobbet med omstilling og overgang til ny teknisk
plattform.

Nettstedets samfunnsrolle
VOL er en regional nettavis som i stor grad dekker hendelsesnyheter.
Vi følger også de viktigste nyhetene fra samfunnslivet i våre respektive
nedslagskommuner. Det må innrømmes at vi først og fremst følger de
tettest befolkede kommunene Sortland og Hadsel, med respektive kommunesentre Sortland og Stokmarknes i front.
Eksempler på saker vi har fulgt over tid i løpet av fjoråret er vedvarende
debatt om skolenedleggelser i Andøy. Kommunen preges, som mange nordnorske kommuner, av både sentralisering og fraflytting. Det gir seg utslag
i debatt om infrastruktur og kommuneøkonomi.
I Øksnes kommune har vi hatt fokus på fiskeri, havbruk og nye næringer
innen akvakultur. Kommunen har et levende næringsliv og et spennende
kultur- og reiseliv, blant annet representert ved det tidligere «spøkelsesfiskeværet» Nyksund, som de senere år er våknet til nytt liv.
Bø kommune er på mange måter snudd med «vrangen ut», etter hvert
som fiskerne er kraftig redusert i antall, og antallet viktige fiskerihavner på
samme måte er redusert. Bø er den kommunen i Vesterålen som er hardest rammet av fraflytting. Samtidig har det vært interessant å følge med
på hvordan bygdekrangel på den ene siden, og naturlig «realpolitikk» på
den andre ved forrige kommunevalg tvang frem et oppsiktsvekkende - og
velfungerende - samarbeid mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Frp.
Sortland kommune er regionens ubetingede vekstområde, både økonomisk
og hva gjelder folketall. Like fullt har vi dekket nedleggelser av 1881 og
Nortura, hvor et hundretalls arbeidsplasser forsvant. Som andre steder

i landet av samme størrelse ønsker også regionsenteret seg et kulturhus. Det
er et voldsomt løft for en kommune som i likhet med naboene preges av trang
økonomi. Saken er flittig oppe til debatt på VOL.
Hadsel kommune har hatt en nedadgående spiral hva gjelder næringsliv og
folketall, men har fått fornyet selvtillit de senere år, blant annet på bakgrunn
av etablering av oppdretts- og forgigantene Nordlaks og Skretting. VOL har
også dekket et flere tiår langt krav om nytt sykehus, en sak som etter hvert
ble et regionalt krav. Kommunen er en av de som har Frp-ordfører. Det er et
verv som tvinger frem “realpolitikeren”, og legger bånd på opportunisten. En
verdifull erfaring for både media, lesere og politikere.
Regionale saker som vi har fokusert på er krav om rullebaneforlengelse av
flyplassen på Stokmarknes, samt (det som i alle fall hva VOL-leserne kan se ut
som er) et folkekrav om bedre veger inn- ut og i regionen. I redaksjonen har vi
sans for de “skjeve”, morsomme og søte sakene som fra tid til annen ramler
inn hos oss. Det er garanterte klikkvinnere, men selvsagt også nødvendige
pustehull i den seriøse hverdagen. Vi noterer oss at det i stor grad er disse
sakene som riksmedia plukker opp fra oss.

Journalistfaglig utvikling
Annonsefallet i 2009 førte til kostnadskutt som ga lavere bemanning og svekket redaksjonen. Dette rammet også mulighetene for kompetanseheving og
faglig utviklingsarbeid, noe som i 2010 vil bli revitalisert. Arbeidet handlet i
2009 mye om å produsere relevant journalistikk på en effektiv og rasjonell
måte. Den største faglige utfordringen ligger i å gå balansegangen mellom
refererende nyhetsdekning og det å skape egne nyheter. Kvantitet presser
kvalitet.

Etikk
Ingen PFU-klager
Presseetiske problemstillinger som har vært aktuelle: Vi møter til stadighet
utfordringer rundt hendelsesnyheter, hvor timing og slipp av enkeltbilder og
enkeltopplysninger vies stor oppmerksomhet i den løpende dekningen.
Rune B. Eriksen, ansvarlig redaktør og daglig leder
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Polaris Media Nordvestlandet

Vikebladet
Vestposten
Hausten 2008 sette vi i verk ein del innsparingstiltak for å motverke
fallet i inntektene. Starten på 2009 var slik at fokus på desse tiltaka
vart skjerpa: Reduksjon i sidetal, mindre bruk av overtid, oppseiing av
diverse avtaler med omsyn til innkjøp av redaksjonelt stoff m.m.
Sidetalet vart såleis redusert frå eit gjennomsnitt på 30,6 (32 fram
til okt.) i 2008 til 28,1 sider i 2009. Om lag halvparten av dette er ein
reduksjon i redaksjonelle sider.
Vi har likevel hatt bra med ressursar i redaksjonen, talet på årsverk
er ikkje endra, og frilansbudsjettet er ikkje mykje redusert i høve til
2008.
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Faktaopplysningar
Opplag: 			
Lesartal: 			
Ukentlege brukarar på nett:
Dekningsområde: 		
				
				
				
Utgjevarstad:			
Redaksjonelle årsverk:		
Kjem ut: 			
Sider produsert:			
Fordeling stoff/annonsar:

4 444 (-67)
15 000
Ca 13 000
Kjerneområdet er Ulstein og Hareid,
mange lesarar i Herøy og Sande.
Nettavisa siktar mot heile region
Søre Sunnmøre (7 kommunar)
Ulsteinvik
4 årsverk + redaktør
Tysdag, torsdag og laurdag
3 832
63 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meinigar
Antall leiarar:			
Kommentarar:			
Lesarinnlegg:			
Innlegg på nettet:		

Ca 55
Ca 20
Ca 250
Ca 5 000

Redaksjonell årsrapport 2009
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Mål og prioritering
Halde posisjonen som det viktigaste informasjonsorganet i Hareid og Ulstein og dessutan vere eit viktig informasjonsorgan i ein større region.
Unge lesarar har vore eit satsingsområde i 2009: Avishuset har halde
seg med ei gruppe på 5-6 unge, dyktige frilansarar i alderen 18-23 år,
begge kjønn og med ulike interessefelt. Mellom desse er der fleire som
kan handtere nettavis, live-oppdatering, og web-tv. Ei viss dreiing av
frilansressursane mot unge medarbeidarar. Det at unge menneske viser
igjen i avisa, håper vi verkar rekrutterande på unge lesarar.
Vi har lagt arbeid i å gjere papiravisa og nettavisa meir ulike i innhald.
Først og fremst gjennom å dyrke regionale kulturnyheiter, hendingar
og sport på nettet, og gjennom større fokus på kommentar-, reportasje
og fotojournalistikken i papiravisa. Dette arbeidet må vidareførast i
2010.
Døme på produktutvikling:
Den nye kulturseksjonen «Saman på Søre» i papiravisa. Kvar torsdag
køyrer vi eit «oppsamlingsheat» på førehandomtale av kunst, kultur,
møte og utelivsarrangement henta frå dei sju kommunane i «Eiksundregionen.» Mykje av dette stoffet har blitt publisert i nettavisa gjennom
veka, men så samlar vi det heile i papir torsdagane. Dette «kultur/utelivsmagasinet» vil vi vidareutvikle i 2010.

Samfunnsrolla
I 2009 køyrde Vikebladet Vestposten fleire artiklar om born med spesielle
vanskar i skulen. I løpet av serien kom vi over historia om ein 14-åring
som hadde vore utestengd frå ungdomsskulen i eitt heilt år. Oppslaga
resulterte i at guten vart ført tilbake til fellesskap med dei andre elevane,
og at politikarane tok tak i tilbodet til elevar med skulevanskar og som
ikkje får utbyte av ordinær undervisning.
Vi har i 2009 halde fram vårt kritiske søkelys på det interkommunale
reinhaldsverket (SSR), noko som mellom anna har resultert i betre service
– til dømes hyppigare tømming av papirdunkane.
Vi har også halde fram med kritisk blikk mot den lokale oppdrettsnæringa
(miljøproblem m.m.) - utan at vi kan seie at situasjonen har endra seg så
mykje – bortsett frå at eit torskeoppdrettsselskap har gått over ende.
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Vi har klaga både Ulstein og Hareid kommunar inn for fylkesmannen. Ulstein på
grunn av praksis og grunngiving når det gjeld å unnta dokument frå offentlegheit.
Her vann vi fram og fekk dokumentet utlevert – samtidig som fylkemannen
lyfte ein peikefinger mot kommunen – som i sin omgang øvde sjølvkritikk. Vi har
også bedt om lovlegkontroll av praksisen med å lukke møte i Hareid kommune.
Denne saka er no til høyring hos kommunen, og vi ventar svar frå fylkesmannen
om ikkje lenge. Parallelt med klaga køyrde vi ei større sak i avisa med fokus på
bruken av såkalla B-saker og lukking av møte, der vi mellom anna let BodahlJohansen ved IJ kommentere praksisen i kommunen. (Vi har tidlegare også sett
eit kritisk søkelys på hemmeleghaldet i Hareid kommune.)
På tampen av 2009 tok vi tak i ei sak som har lege og ulma i Hareid kommune:
ein eigedomstvist mellom kommunen og eit gardbrukarpar. Journalisten vår
gjekk djupt inn i saka – og i etterkant har det vore ein lang og intens lesardebatt med eit stort folkeleg engasjement. Der er også starta ei støttegruppe
for ekteparet.
Døme på dialog med lesarane:
Vi har ei populær språkspalte som utløyser masse tilbakemeldingar, tips, reaksjonar frå lesarane – og som avisa i neste omgang spinn vidare på. Elles svarer vi
på utfordringar og spørsmål frå lesarane – og nyttar både nett og papir til slikt.

Journalistfagleg utvikling
Fagleg tema: Den nye offenleglova, både internt, gjennom eksterne kurs og
gjennom journalistisk praksis (sjå over).
Største faglege utfordring:
• Sjølvstendig gravearbeid/avslørande journalistikk.
• Økonomisk journalistikk retta mot næringslivet

Etikk
Ingen PFU-klager i 2009 (ei klage i 2008 - som vi vann)
Aktuelle presseetiske problemstillingar: anonymisering i høve til arbeidet med
ungdom med skulevanskar, kjeldevurdering, samtidig kommentar, m.m.
Asle Geir Widnes Johansen, redaktør

vikebladet.no
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Åndalsnes Avis

BAKT
POTET
m/tilbehør
KR

2009 ble et år fylt av begivenheter for Åndalsnes Avis. Store festivaler
som Norsk Fjellfestival. Speiderforbundets landsleir og RaumaRock
preget sommermånedene. Vi opplevde ett større engasjement blant
våre lesere gjennom flere leser- og debattinnlegg, flere deltakere på
ulike utfordringer avisa ga leserne gjennom hilsninger på mors- og
farsdagene, fotokonkurranser, hilsninger til jul og nyttår osv.
Lokalavisa har beholdt sitt fotfeste og er som et anker i en kommune med positiv folketallsutvikling, med mange nyetableringer og et
mangfold i kulturlivet. Åndalsnes Avis har utviklet både papiravisa og
nettstedet www.andalsnes-avis.no på en god måte i 2009.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere:				
Ukentlige brukere på nettet:
Dekningsområde:		
Utgiversted: 			
Redaksjonelle årsverk:		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert:		
Fordeling stoff/annonser:

4 119 (- 84 – 2,1 prosent)
11 000
Ca 4 300
Rauma kommune
Åndalsnes
5
Tirsdag, torsdag og lørdag
3 458
72,3 prosent redaksjonelt stoff

Øran Åndalsnes
Tlf 71 22 06 60
Nr 152 - 84. årgang

Torsdag 31. desember 2009

Hjem igjen. – Jeg planlegger å flytte hjem igjen til
Rauma snart. Kanskje i løpet av noen år, innledet programleder Gaute Grøtta Grav fra scenen under Ytterveggens arrangement 4. juledag. Nesten 400 personer
deltok på arrangementet som trolig også fristet andre
til å tenke tanken om å flytte hjem igjen.

• Side 14 og 15

Foto: Lars Smisethjell

Suksess i 2009
- satser stort
Bygger. Vinteren 2009 var
svært positiv for Erik Holos satsing på båt- og skiturisme. Nå
kompletterer Holo tilbudet med
overnattingsmuligheter også på
land.

• Årskavalkade på
sidene 10,11,12 og 13

Nå blir det kaldt!
Kle deg godt. Det er meldt ned
mot 18 kuldegrader de nærmeste dagene. Lina Remmem Rossvoll (2 1/2) har allerede kledd seg
etter forholdene.

50
150
1 400
Siste julestjerner
til positive bønder
Speiderleiren. Harald Brøste og
tre andre grunneiere får årets
siste juleblomsterhilsten fra Åndalsnes Avis. Fordi de gjorde
speiderleiren i sommer mulig.

• Siste side

Redaksjonell årsrapport 2009

Løssalg kr 15,-

www.andalsnes-avis.no

Statistikk meninger
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– Flytter gjerne
hjem igjen snart

• Side 3

Ledere/egne kommentarer:
Leserinnlegg:			
Innlegg på nettet:		

4500

Prosjektgruppa: Rune Singelstad (leder), Knut Stenerud, Solbjørg Skiri, Arnt Øyvind Siem og Anne-Rita Brevik håper å få deg med på
Foto: Anders A. Hagen.
å sørge for reint vatn i Mumbeji i Zambia.

I morgen starter
et nytt vennskap
Innsamlingsaksjon. Her er prosjektgruppa som skal samle inn 1,1 millioner kroner i løpet av 2010. Pengene skal
gå fra naturglade- og vannrike Rauma,
til lutfattige og vannløse Mumbeji.

Afrika. Lokalsamfunnet i Zambia er på
størrelse med Rauma. Kirkens Nødhjelp
er lykkelige garantister for at pengene
går direkte til et anlegg som skal sikre
Mumbeji reint, helsebringende vann.

• Side 4 og 5

Å N D A L S N E S AV I S

4

Torsdag 31. desember 2009

Torsdag 31. desember 2009

Å N D A L S N E S AV I S

5

Rauma skal gi Mumbeji
mbeji reint vann i gave
Innsamlingsaksjon.
Folket i Mumbeji, i
provinsen Kabompo, i
det afrikanske landet
Zambia, skal få vann i
gave fra Rauma.
Nordveggen AS og Kirkens Nødhjelp samarbeider om prosjektet
som foreløpig mangler et navn.
Mumbeji er et område på størrelse med Rauma, med om lag
6000 innbyggere. Disse 6000 deler
på fire punkter til å tappe vann fra.
Vannet er av varierende kvalitet og
tapping foregår ved å pumpe vannet manuelt.

Innsamlingsaksjon
Her hjemme er det etablert en prosjektgruppe som skal sørge for å

skaffe det som mangler. I tillegg til
navnet på prosjektet mangler nemlig også en viktig ting:
Pengene.
Håpet er at privatpersoner, lag
og bedrifter i Rauma vil bidra med
kroner. Og fra og med i morgen er
innsamlingsaksjonen i gang. Målet er at det om et knapt år skal renne reint vann i 64 tappesdtasjoner i
Mumbeji, i stedet for 4.

Bilvask med drikkevann
Bakgrunnen for det hele er at verdens beste kommune for naturglade mennesker lever i overflod. Ikke
minst har vi overflod av vann.
Reint vann.
– Vi vasker til og med bilene våre
i drikkevann, sier Arnt Øyvind
Siem i Nordveggen AS.
Rauma kunne i prinsippet gjort
et politisk vedtak om å overføre 1,1
millioner kroner til prosjektet. Og

ferdig med det. Eller Rauma Næringslag kunne gjort det. Men da
hadde hele poenget med prosjektet
blitt borte.

Utveksling
Poenget er nemlig at dette skal være
en gave fra folket i Rauma til folket
i Mumbeji. Poenget er at vi, som
bokstavelig talt vasser i vann og naturglede, skal løfte blikket og dele
av denne overfloden.
Og poenget er ikke minst at dette skal være mye mer enn «bare»
nødhjelp.
– Vi håper at ungdom fra Rauma
skal kunne besøke Mumbeji og at
Mumbeji skal kunne gi oss noe tilbake. Vi ønsker at Rauma skal holde kontakten med Mumbeji i framtida, sier Siem.
– En slags ny vennskapskommune?
– Ja, det er ikke noen dårlig

– Absolutt fantastisk
Glad. – Jeg kjenner ikke til
at et prosjekt har blitt
gjennomført på denne
måten før, sier
landansvarlig for Kirkens
Nødhjelp (KN) i Zambia,
Oddbjørn Flem.

Flem har bodd i hovedstaden Lusaka i et par år og skal fortsette å bo
der fram til 2011.
Han har vært i Mumbeji ved flere
anledninger og kjenner ellers landet svært godt. Til Mumbeji tar det
halvannen dag med bil om man
følger vegen, men Flem tar alltid en
snarveg gjennom bushen og klarer
turen på en dag.
– Fortell om Mumbeji?
– Det er en ganske typisk landsby til Zambia å være. Strå- og jordhytter. Folket lever fra hånd til
munn av det de klarer å dyrke. De
har ikke strøm og vann må hentes
fra ei elv 20 kilometer unna.

– Voldsomt framskritt
Flem legger til at det også finnes
grunne brønner med vann, men at
disse oversvømmes i regntida. Med

latriner og annet i nærheten blir infeksjonsfaren stor.
– Tilgang på reint vann vil hjelpe på?
– Det vil representere et voldsomt framskritt i landsbyen. Helsemessig vil tilstanden bli langt bedre. Det vil ha stor effekt. Dette er
absolutt fantastisk, slår Flem fast.
KN har lang erfaring med etablering av vann- og sanitær og regnes
som spesialister på området. Uten
vann fungerer lite eller ingenting i
et samfunn.

Lite administrasjon
I Zambia har ingeniører i KN allerede utarbeidet prosjektet og skal
også følge det fra start til mål.
KN står i prinsippet klar til å starte arbeidet allerede i morgen.
– Vi har beregnet 10 måneders
byggetid, men det kommer jo litt
an på finansieringa, sier Flem.
– Korrupsjonen i landet vil
ikke by på problemer?
– Nei. Ikke for dette prosjektet.
Dette skal vi følge opp og kontrollere hele vegen.
– Hvem gjør jobben?

– Vi bruker lokal arbeidskraft i
tillegg til våre ingeniører. Så regner
vi med noe egeninnsats fra bygdefolket, for å si det på den måten.
– Pengene går uavkortet?
– Vi regner med et sted mellom 5
og 10 prosent i administrative kostnader.

Lang, men grei tur
Å besøke Mumbeji skal ifølge Flem
være en ganske smal sak.
– Det enkleste er å fly med British Airways fra Gardermoen og til
London, og videre til Lusaka. Turen nedover starter midt på dagen,
så er man framme om morgenen
neste dag. Hjem igjen starter man i
nitida på morgenen og er på Gardermoen i titida om kvelden.
– Hva med turen fra Lusaka til
Mumbeji?
– Ingen problem. Det er bare å
kontakte oss. Vi kan være behjelpelige med å bestille flybilletter
også, lover Flem, som reiser nedover igjen fra juleferie 8. januar.

sammenlikning.

var riktig, sier Siem.

– God følelse

Anders A. Hagen

Det var Nils Ivar Heggem (Rauma
Næringslag) og Rune Singelstad
som tok initiativ til prosjektet. Sistnevnte er Kirkens Nødhjelps representant i Rauma og er leder for prosjektgruppa.
Da initiativet kom hadde en tilsvarende tanke allerede eksistert en
stund i Nordveggen-systemet. Første møte om saka ble holdt 17. september 2008. Siden da har man lett
etter et passende prosjekt. Det har
hele tiden vært et poeng at det skal
være så håndfast og konkret som
mulig og tanken har hele tiden vært
at prosjketet skal ta sikte på å gi folk
vann - symbolsk sett fra Rauma.
Tilgjengelighet til prosjektet og at
området ikke var krigsherjet har
også vært viktig.
– Det var en god følelse da dette
dukket opp og magefølelsen bare

anders.hagen@andalsnes-avis.no
71 22 77 29, mobil: 90 656 226

3910.39.26037

Utvidet naturglede. Dette
kontonummeret er opprettet i
anledning aksjonen som har
det foreløpige navnet «Rauma
hjelper Mumbeji. Ifølge Arnt
Øyvind Siem i Nordvegen AS
ønsker prosjektgruppa seg
imidlertid forslag på endelig
navn. Tanken er at prosjektet
skal døpes offisielt ut på nyåret. Til da ønsker man også å
få til en vannsøyle som fylles
etter hvert som pengene kommer inn.

Zambia
• 752.618 kvadratkilometer.
• Av dette 1 prosent vann.
• Hovedstad: Lusaka, 1200 moh.
(Over 3 millioner innbyggere).
Det zambiske flagget
• Demokratisk republikk.
• Nåværende president: Rupiah Banda.
• Uavhengig fra England 24. oktober 1964.
• Befolkning på ca 11,5 millioner (45 prosent under 15 år).
• Et av verdens fattigste land (117. plass av 128 rankede i 2007)
• Gjennomsnittlig levealder er knapt 39 år
• Utvinning av kobber er landets viktigste industri.
• Kobberindustrien har en lang og brokete historie og landet er svært belastet av korrupsjon, særlig i det offentlige.
• Valuta: zambiske kwacha (ZMK).
• 86 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.
• Man regner med at 17 prosent har HIV (i aldersgruppen 15-49 år).
• Offisielt språk: Engelsk.
• Regionspråk: Nyanja, Bemba, Lunda, Tonga, Lozi, Luvale og Kaonde.
• Landet er delt inn i 9 provinser, som igjen er delt inn i totalt 72 distrikter.
• Offisiell religion er kristendom. Om lag 5 prosent er muslimer. Små jødiske grupper finnes også. En rekke andre religioner praktiseres, og dels
blandes med kristendom.

• Tropisk klima. Temperatur om vinteren ligger på rundt 20 til 25 grader.
Om nettene kan det bli kuldegrader enkelte steder. Sommertemperatur
på 30 til 40 grader.
• Man bør ta vaksine mot malaria, gulfeber og polio, om man vil reise.

Blikket opp: Arnt Øyvind Siem, Anne-Rita Brevik, Rune Singelstad (leder), Solbjørg Skiri og Knut
Stenerud har lovet Kirkens Nødhjelp at de skal stable 1,1 millioner kroner på beina i løpet av 2010.
Pengene skal gå til å lage drikkevannsanlegg i Mumbeji i Zambia. Med dette starter en innsamlingsaksjon som i allefall ikke Kirkens Nødhjelp har sett maken til før. På sikt håper gruppa at Mumbeji og Rauma kan bli vennskapssamfunn.

Anders A. Hagen
anders. hagen@andalsnes-avis.no
71 22 77 29, mobil: 90 656 226

Kilde: Wikipedia og Kirkens Nødhjelp.

Her skal vi hjelpe. Zambia tilhører den sørlige delen av det afrikanske kontinentet og har ikke kystlinje. I Nord-Vest provinsen (blant de fattigste av de ni provinsene i landet) liggerrdistriktet
distriktetKabompo,
Kabompo,ned
nedmot
motgrensa
grensatil
til
Vestprovinsen. Rett nordøstover fra nasjonalparken Liuwa finner vi Mumbeji (rød prikk) som består av 6000 mennesker, fordelt på to hovedlandsbyer. Her skal Rauma sørge for tilgang
tilgangpå
påvann
vanntil
tilalle.
alle.

Slik skal vannet
nå fram til folk
Ferdig prosjektert.
Energi fra solceller skal
pumpe opp grunnvann
i Mumbeji.

Denne barnetegninga har hittil blitt brukt som en illustrasjon på prosjektet som nå har fått det foreløpige navnet «Rauma hjelper Mumbeji».
Symbolikken i tegninga er at Rauma ligger til høgre i bildet og at det går
ei bru med reint vatn til Mumbeji.

Ingeniører i Kirkens Nødhjelp
har planlagt prosjektet for
framføring av vann til folket i
Mumbeji.
Kort fortalt skal grunnvann
pumpes opp. Strøm til pumpene skal komme fra solceller.
Vannet skal føres i rør til åtte
tanker på 5000 liter hver. Tankene heves inntil sju meter
over bakken. Fra tankene legges rør ut til i alt 64 tappekraner rundt om i Mumbeji. Tankenes høgde over bakken skaper naturlig trykk i rørene.
FNs minstemål for vann er
20 liter vann i døgnet pr. person. I Mumbeji legger Kirkens
Nødhjelp opp til en kapasitet
på 25 liter pr. døgn til 8000
innbyggere.
Innbakt i prosjektet ligger
det opplæring til 20 lokale
personer som skal drifte anlegget.

Anders A. Hagen
anders. hagen@andalsnes-avis.no
71 22 77 29, mobil: 90 656 226

Slik bruker
KN penger
Ifølge Kirkens Nødhjelp
brukes midler til organisasjonen i gjennomsnitt slik:
• 87,7 prosent går til formålet.
• 9,2 prosent går til administrasjon.
• 3,1 prosent går til å
skaffe mer penger.
Arbeidet organisasjonen
utfører for pengene fordeler seg slik:

• 64,9 prosent til langsiktig utvikling.
• 24,3 prosent til nødhjelp.
• 10,8 prosent går til arbeid for å påvirke politikere.
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Mål og prioriteringer

Journalistfaglig utvikling

Vi skal over på nytt redaksjonelt system (ny versjon av Saxo), ny
ettplattform og endre deler av vår layout/design i 2010.
Videreføring av turmålkonkurranser hvor vi presenterer alle turmålene i egen serie fra våren til høsten. Oppstart i 2009.

En fra redaksjonsklubben på kurs i 2009. Målet for 2010 (satt av midler
i budsjettet) er økt satsing på faglig utvikling. Fokus på ulike temaer
i løpet av året (foto, ingress, brødtekst, titler). I tillegg til økt fokus på
rettskriving (foruten Tansa at det leses godt gjennom, også gjerne av
andre på huset).

Vi ga ut 153 aviser i 2009. I tillegg «Det skjer i Rauma» to ganger,
samt historiens største festivalavis (52 sider) 30. juni med redaksjonelle saker og annonser i forbindelse med Norsk Fjellfestival, Norges
Speiderforbund sin landsleir på Åndalsnes og RaumaRock.

Vi vektlegger kvalitet på innholdet i redaksjonelle artikler. Vi jobber
med marginale ressurser hvor vi unntaksvis benytter oss av frilansere.
Redaksjonen har sjelden utskiftninger i staben. Det betyr blant annet
at tre av de ansatte i redaksjonen har 19 ukers ferie.

Vi ga også ut på egen rygg tema Hus og Heim både i mars og oktober,
tema Bil i april, julenummer i desember som beskåret magasin og for
20. året på rad vår egen avis i forbindelse med Romsdalsmartan i september.

Etikk

Avisens samfunnsrolle
Dialog med leserne: Mor- og farsdagshilsninger, kåret kommunens
flotteste pepperkakehus i desember, jule- og nyttårshilsninger, det
beste nyttårsbilde, premiering av andre beste bilder (sommer og
vinter), det beste sommerminnet.
«Si din mening» som egen fast vignett i saker som engasjerer til debatt
(skolestrukturen, utbygging av Verma Kraftverk, hvor kommunens
friidrettsanlegg skal ligge, fjellpartiet Mannen som har gitt byggestopp
på Åndalsnes, svineinfluensa, videreutvikling av turistkommunen med
Trollstigen og Trollveggen som spydspisser, folketallsvekst).
Vi forhåndsgodkjenner alle kommentarer som legges ut på vår
nettside.
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Ingen PFU-klager i 2009 (1 i 2008 som vi vant). Tre PFU-saker totalt i
avisa siste ti årene, alle vunnet.

Annet
Åndalsnes Avis har god økonomi. Igjen kan vi vise til millionoverskudd.
For framtidig utvikling (ev gjeldende tidligst fra og med 2011) er
spørsmålet om antall ansatte bør økes også for å kunne videreutvikle
produktet, både papiravisa og nettet.
Åndalsnes Avis ønsker seg også nye lokaler, primært på gateplan
(vi er i 2. etasje i dag).
Lars Smisethjell
ansvarlig redaktør/daglig leder

andalsnes-avis.no
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