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«Jeg orket ikke spørre
legene om hvor ille det
kunne ha gått».
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Elin Berg.

Realiserte
designerdrøm
side 10 - 11

Charlotte Kirkeland.

Helt vilt
på Oterøen
side 48-49

Hardt skadet: Tor Erik Smørholm er hjemme igjen etter å ha operert hele ansiktet.

�� Træff-keeper Tor Erik Smørholm fikk hele
ansiktet knust da han kolliderte med kneet til en
lagkamerat.
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�� – Det er bittert at jeg aldri kan spille fotball
igjen, men det er likevel en liten pris å betale for å
side 14-15
få et normalt liv, sier Smørholm.
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Frykter trafikert
skolevei i Åsen

Tar tak i
trafikkproblemer
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Tirsdag 12-10-2010

Red Bull
landslagets
samarbeidspartner

Idrettspresidenten kalte
Petter Northugs Red Bullavtale etisk uheldig i fjor.
Nå blir
energidrikken offisiell
leverandør
til langrennslandslaget.
Sport side 2 og 3

Dekkhotell
stadig mer
populært
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���Bøndene vil satse

side 12

Stenger kirka for
«homobryllup»

Ivan (64)
strøket av
ventelista
• Side 4 og 5

Tall i
millioner kroner

Vant
stipend i
går kveld

Rettssak
etter flykaoset

■ Senjaartisten Pål
Moddi Knutsen er
på vei mot stjernene.
I hard konkurranse
med Adjágas innkasserte han i går
kveld den tredje av
de fire A-ha-millionene i Trondheim. I
natt feiret han med
matpakke på toget
til Bodø.

– Gjennomførbart

1,9
2006

Tilsynsaksjon: Forsikringsutbetalingene etter brann i nordtrønderske driftsbygninger ble fordoblet hvert år fra 2007.
Arbeidstilsynet, Det lokale eltilsyn, Inntrøndelag brannvesen og Mattilsynet har nå gjennomført en felles tilsynsaksjon for
å forebygge gårdsbranner i Nord-Trøndelag fylke, som topper statistikken.

Økonomi

Ila

side 20 og 21

Tyholt

– Ei investering i skimuseum i Rindal har
ingen betydning for
kommunes driftsbudsjett for 2011, sier rådmann i Rindal Bjarne
Nordlund.
nyheter side 16
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Kim-Are (22) og Lasse (21) Næss Leistad
ønsker å «fornye» ekteskapsløftet i Buvik
kirke. Men ingen prester i Skaun forretter
forbønn for homofile. I tillegg nekter

Handledag

09.00 - 22.00
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* Vinmonopolet, Posten, Via Travel, Klipperiet og Vitus Apotek har avvikende åpningstider
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nyheter side 4 og 5

Amﬁ – Norges største senterkjede
fredag12. november

Vi har utvidet åpningstid

Giftig slam: – Vi vet ikke
om byen overlever, sier Istvan
Öveges (52). Han leder de
frivillige som graver tonn på
tonn med rødt, giftig slam i
den ungarske byen Devecser.

sokneprest Dagfinn Bjerkestrand å låne ut
kirka selv om paret har med egen prest.

20%

Verdikupong
fra Tekstilfunn

Verdikupong

Verdikupong
fra Skoringen

fra Tekstilfunn

elder mellom kl 18.00-22.0
fredag 12/11-2010
Verdikupong

40% på en valgfri vare

25%

fra Z-Optikk

mot fremvisning av denne
verdikupong

Massevis av knallgode tilbud hele dagen

Min seriøsitet - din tr
trygghet!
ygghet!

A-ha! Moddi
er millionær

• Side 7

Utland side 16 og 17
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Vi bryr oss om deg!

15,3

13,2

Desperat
kamp for å
redde byen

Trenger
ikke 7,7
millioner

side 2

www.orkdal-traﬁkkskole.no

Rennebu-politikerne
frykter innføring av
eiendomsskatt på «alt»
vil gjøre kommunen
mindre attraktiv for
hyttefolk og de som vil
bosette seg utenfor
Berkåk.
nyheter side 9

31

Ulike mattradisjoner fører
til flere forgiftninger.
Nyheter side 8 og 9

� � På Nesheim, Frol og Skogn er de lettet over å ha fått trygge trafikkløsninger ved
* Side 4-5
skolene. Men på Åsen må elevene krysse trafikerte veier til og fra skolen.

Førjulsstemning
med papir
side 6

Gårdsbranner
firedoblet

Eksotiske
matvarer
må kokes

* Side 20

LHK
starter
hjemme

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

Men du kan spare mye på
å benytte de billigste.
Nyheter side 2 og 3

Samler
levangsbilder

Kjemper
for
orklalaksen

Saken er fortsatt biff, men med ny marinade
og helt uten kordamer. Kultur side 4 og 5
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Mye kjøtt fra«nye» Moving Oos

Grunnlagt
1767

”Er planen for Sjøsida lagt bort?
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Kjemper
for nærbutikken

Endelig en varm dag

tronderbladet.no

Iselin fyller
seks år
i dag.

TORSDAG
11. november 2010

Bål laget
kjempesmell
• Side 8 og 9

38 år i bransjen!
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Trønderbladet

GSK ferdig
før tida

Olga (99) fikk
ny butikk

Side 8–9

DU OG DINE

Torild følger i
farens togspor

• Side 12

veke 22 - 05. juni
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Held seg i
det høge
Side 14 og15

82. årg. nr. 58

Laussal kr 20,-

Fann pengar til
ungdomsarbeidar
■■■ Budsjettnedskjeringar i Ulstein kommune førte til at
ein nyoppretta stilling som ungdomsarbeidar vart tatt bort
tidlegare i år. Då kommunestyret reviderte budsjettet
denne veka, fann dei likevel plass til stillinga

Kjempekastaren

Side 4 og 5

Gav liv til Michael Jackson

Side 12
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EM-gull
til Haddaljente
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Side 20 og 21

Side 33
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Nora
(91)
tok
kaka

Side 4–5
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Celine
med moden
pop-plate

Nybilsalget tar av

Lørdag 03. juli 2010

NYHETER

• Side 18 og 19

Nybilsalget har tatt av i
2010, lokale forhandlere
melder økning i salget.
– For tida er vi i landstoppen på Volvo, stråler
selger Ketil Johansen.
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Skyet, noe spredt regn, 6 grader.
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Side 6 og 7
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DEBATT: «Du kan jo prøve å spise litt sunn mat i sommer, da...!»
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Sentralbord

70018500

SEND OSS NYHEITSTIPS PÅ:
redaksjon@vikebladet.no

Kveldsvakt

90196171

Denne veka:
Anne Gry
Eilertsen
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Redaksjonell årsrapport 2010
Dette er den redaksjonelle årsrapporten fra mediehusene i Polaris Media
for 2010. For andre gang gir vi en samlet oversikt med fakta, beskrivelser og
vurderinger av det redaksjonelle arbeidet det siste året.
Hvert enkelt mediehus har rapportert om sin utvikling i leseroppslutning,
opplag med mer. De har også beskrevet ambisjoner og resultater i sitt redaksjonelle arbeid, enten det gjelder det journalistiske innhold eller produktutvikling. Vi har vært særlig opptatt av at redaktørene beskriver samfunnssaker de har jobbet mye med og som har hatt stor betydning.
Rapporten tar opp etiske dilemmaer og belyser mediehusenes forhold til
lokalsamfunnene de arbeider i.
Denne gangen har noen av redaktørene også skrevet artikler om pressespørsmål som har vært særlig aktuelle i året som gikk. Her forsøker vi å
belyse problemstillinger som gjelder flere og der vi kanskje kan lære noe av
hverandre.

Den endelige rapporten vil i tillegg ha en egen uttalelse fra det nyoppnevnte
redaksjonelle rådet i Polaris Media. I vedtektene for vårt konsern heter det
at et redaksjonelt råd skal ha særlige oppgaver knyttet til vernet om den
redaksjonelle uavhengighet og kommentere en årlig rapport fra redaktørene. På denne måten kan rådet både bidra til og utfordre redaksjonene
i deres arbeid med å løse sin oppgave, det vi noen ganger kaller for samfunnsoppdraget.
Det redaksjonelle rådet har bestått av Ole Mjøs, Marit Breivik, Gry Cecilie
Sydhagen og Per Edgar Kokkvold.
Samlet sett mener vi rapporten gir et godt innblikk i redaksjonenes arbeid
og utfordringer. Det kan ha nytte i konsernet og i våre styrer. Først og fremst
er rapporten likevel rettet mot medienes publikum. Derfor ønsker vi at hver
redaksjon publiserer sin rapport slik at alle i lokalsamfunnet kan lese den.

Tromsø, Steinkjer, Trondheim, Molde og Ålesund 9. mars 2011.
Arbeidsutvalget i redaktørforum i Polaris Media

Jørn-Christian Skoglund
iTromsø

Krister Olsen
Trønderbladet

Ole Bjørner Loe Welde Hanna Relling Berg
Romsdals Budstikke
Sunnmørsposten

Arve Løberg
Trønder-Avisa

Stein Arne Sæther
Adresseavisen

Arne Blix
Adresseavisen
(leder)
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Redaksjonelt råd er stiftet
Samfunnsoppdrag på alvor
Polaris Media fikk i 2010 sitt eget redaksjonelle råd.
Rådet skal bidra til å sikre redaksjonenes uavhengighet og være en utfordrer og medspiller i utøvelsen av medienes samfunnsoppdrag.
Oppgavene til det redaksjonelle rådet er bestemt i
vedtektene for Polaris Media:
1.

2.
3.

Avgi uttalelse om foreslått kandidat til sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet etter
innstilling fra de aktuelle selskapenes styre, før
ansettelsene skjer.
Avgi uttalelse og ha vetorett om forslag til endringer av redaksjonell plattform i konsernet.
Kommentere selskapets årlige publisistiske
rapport.

Rådet kan også i særlige tilfeller konsulteres av
styret i andre publisistiske spørsmål. Konsernstyret
har oppnevnt tre av medlemmene til rådet:
Ole Danbolt Mjøs (72). Professor i medisin, politiker (KrF), rektor ved Universitetet i Tromsø (198995), leder i Kringastingsrådet (1990-94), utredet
kvalitetsreformen i høyere utdanning (1998-2000)
og medlem/leder av Den norske Nobelkomite
(2003-08).
Marit Breivik (56). 140 håndball-landskamper
for Norge. Gull og bronse i OL og 11 VM og EM
medaljer som trener. Kåret til årets trener under Idretts-gallaen flere ganger, har fått Olav-

statuetten og er kåret til Årets trønder (2007) av
Adresseavisen.
Gry Cecilie Sydhagen (37). Har grunnlagt databedriften Metizoft i Fosnavåg i Herøy kommune i 2006.
Bedriften har spesialisert seg på å utstede grønne
sertifikater for skip. I 2009 ble Sydhagen kåret til
årets kvinnelige grunder av Næringsdepartementet og Innovasjon Norge.
I tillegg skal Norsk Presseforbunds leder med vara
sitte i rådet:
Per Edgar Kokkvold (65). Journalist i utenriksredaksjonen i Arbeiderbladet (nå Dagsavisen),
senere utenriksredaktør (1984–1991) og redaktør (1991–1996) i samme avis. Han har vært leder
for Pressens Faglige Utvalg (1994–1996). Han har
siden 1996 vært generalsekretær i Norsk Presseforbund.
Det redaksjonelle rådet arbeider i stor grad opp
mot Redaktørforum i Polaris Media. Redaktørforum består av alle medlemmer i Norsk Redaktørforening i konsernets mediehus og har et arbeidsutvalg som driver arbeidet i det daglige.
Medlemmer av redaktørforeningens arbeidsutvalg
var i 2010: Arne Blix, Adresseavisen (leder), Stein
Arne Sæther, Adresseavisen, Yngve Nilssen, HTG
(fra høsten 2010 erstattet av Jørn-Christian Skoglund, avisa iTromsø), Krister Olsen, Trønderbladet, representerer lokalavisene i Midt-Norge,

Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke,
Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten, Arve Løberg,
Trønder-Avisa.
Det publisistiske arbeidet hviler på den redaksjonelle plattform som er vedtektsfestet slik:
Selskapets publisistiske virksomhet skal drives
på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle
frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper.
Med en nyhetsformidling som er fri for bindinger,
åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk.
Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være
talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.
Hvert år legger redaktørforum frem en redaksjonell
årsrapport. Dette skjedde første gang for 2009. Fra
og med rapporten i 2010 skal det redaksjonelle råd
avgi en uttalelse om rapporten.
Redaktørforum har også som oppgave å stimulere
til faglig utvikling, innholdsutvikling og produktutvikling i konsernet. Det første større fellesprosjekt er Kortreist, opplevelser i nærmiljøet i
vårt område. Redaktørforum arbeider nå med en
mer omfattende utviklingsplan. Det arbeides også
med å få innført priser som kan stimulere journalistisk utvikling.
Se rådets kommentarer til årsrapporten side 26
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Det redaksjonelle rådet i Polaris
Media ble stiftet i 2010. Her er
rådet sammen med arbeidsutvalget i redaktørforum samlet utenfor Adresseavisens gamle lokaler
i Nordre gate i Trondheim.
Foran f.v.: Yngve Nilssen (HTG),
Arve Løberg (Trønder-Avisa),
Gry Cecilie Sydhagen (rådsmedlem),
Hanna Relling Berg (Sunnmørsposten), Marit Breivik (rådsmedlem)
og Stein Arne Sæther (Adresseavisen). Bak f.v.: Ole Bjørner Loe
Welde (Romsdals Budstikke),
Arne Blix (Adresseavisen) og Per
Edgar Kokkvold (rådsmedlem).
Rådsmedlem Ole Danbolt Mjøs og
Krister Olsen (Trønderbladet) var
ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto: Ivar Mølsknes
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Hvordan nå unge lesere?
«Jeg tvang mor mi til å abonnere på nytt. Vi liker å holde oss oppdatert. Du blir liksom avhengig av å lese avisa om morgenen. Og så er det
kjekt å se kjente fjes.»
Sitatet er hentet fra et intervju med ei tenåringsjente i Sunnmørsposten, og det gir oss tre
stikkord for hvorfor ungdom leser avis:
Oppdatert: De vil være godt informert om det
som skjer, både lokalt og internasjonalt
Tilgjengelig: De leser avisa fordi den er lett å få
tak i, enten på stuebordet hjemme eller i stativet
på skolen.
Gjenkjennelse: De vil lese om tema som angår
barn og ungdom, og vil gjerne se bilder av folk de
kjenner.
Unge lesere er som alle andre lesere; de må oppleve at avisa er relevant og nyttig for å bruke tid
på den. Utfordringa er å få dem til å bli kjent med
avisa.
Konkurransen «5 rette» har fått over 11 000
elever fra Nordfjord til Finnmark til å lese aviser
daglig siden høsten 2010. Elevene svarer på fem
dagsaktuelle spørsmål som er hentet fra deres
avis. Lærerne på de deltakende skolene gjennomfører konkurransen i en samfunnsfagtime, og
legger inn poengsummen på avisas nettsted ved
hjelp av passordbeskytta pålogging. Webløsningen gjør det mulig for elevene å følge med på
hvordan de enkelte lag og skoler ligger an, og de
tre beste lagene går videre til finale.
Nyhetskonkurransen har vist seg å være en god
måte å nå ut til unge lesere: Ved å lese avisa daglig,
blir elevene godt oppdatert, og kan lettere svare
på spørsmål i samfunnsfagstimene. Det kan gi
grunnlag for bedre karakterer i faget, og oppleves
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derfor som nyttig. Avisa blir lett tilgjengelig på
skolen, og kan dermed bidra til at det utvikles nye
lesevaner.
Konkurransen blir et element i avisa som skaper
gjenkjennelse, fordi det lages reportasjer om
deltakerne og om aktuelle tema. Det er ingen
overraskelse at avisredaktører ønsker at flest mulig, både unge og gamle, skal lese avis. Det er mer
interessant at mange fagfolk, også utenfor mediebransjen, er opptatt av at flere ungdommer skal bli
avislesere. De argumenterer med at avislesing er
en effektiv måte å skaffe seg kunnskap og innsikt
om aktuelle forhold i samfunnet.
Den finske forskeren Pirjo Linnakylä ved
Jyväskylä universitet i Finland undersøkte lesevanene til 6 000 finske 15-åringer i forbindelse
med Pisa-undersøkelsen i 2003. Undersøkelsen
viste klart at de ungdommene som leste dagsavis
flere ganger hver uke, var de som presterte best
på skolen. Det mest interessante var at dette ikke
bare gjaldt leseferdigheter, men elevene gjorde det
også bedre i matematikk, naturvitenskap og andre
fag som krever kunnskap om problemløsning.
Dessuten var de avislesende ungdommene mer
samfunnsengasjerte og flinkere til å bygge nettverk. Professoren, som utførte undersøkelsen
på vegne av arbeidsgiverorganisasjonen Tidningarnas Förbund, konkluderte med at avislesing
burde brukes aktivt for å støtte svake elever.
Nettopp ønsket om å få ungdommer interessert i samfunnsfaglige spørsmål, var bakgrunnen
for at lærer Per Gunnar Hamnøy tok kontakt med
Sunn-mørsposten høsten 2009. Han hadde erfart
at det var effektivt å bruke avisa som grunnlag for
en nyhetskonkurranse i sin egen skoleklasse. Sam-

arbeidet resulterte i konkurransen «5 rette», som
nå har spredd seg til sju andre aviser.
Tilbakemeldingene fra både elever, foreldre
og lærere er svært gode. Når elever forteller
at «5 rette» har gjort det mer moro med samfunnsfag på skolen, har vi oppnådd noe viktig. Kunnskap gir elevene bedre grunnlag for
å ivareta sine interesser og ta del i samfunnsstyringen. Demokratiet er avhengig av at folk er
godt informert. Ved å sette barn og unge i stand
til å orientere seg i det samfunnet de lever i, bidrar
vi til å oppfylle det som er samfunnsoppdraget
vårt. Og derfor er det vesentlig, ikke bare for
vår egen del, at stadig flere ungdommer leser
aviser. I dette ligger det også en forpliktelse for
oss som jobber i mediene, om å holde høg redaksjonell kvalitet i alt vi gjør.
Spørsmålet «hvordan nå unge lesere» er utfordrende, og jeg skal ikke påstå at vi har funnet
løsn-ingen. Vi er bare i begynnelsen av et arbeid
som kan bli svært spennende. I tillegg til nyhetskonkurransen «5 rette», har Sunnmørsposten
de siste åra hatt egne sider for ungdom. Stort sett
blir Ung-sidene laget av ungdom. Ungdomsredaksjonen har gitt oss unge medarbeidere som er
gode ambassadører for avisa, og vi har fått «lytteposter» i ulike miljø. På den måten kan vi lettere
speile hverdagen til leserne våre, og gjøre avisa
relevant for flere.
De siste lesermarkedsundersøkelsene viser at
Sunnmørsposten har de mest fornøyde leserne i
aldersgruppa 15 til 29 år. Det gjør oss optimistiske
med tanke på framtida.
Hanna Relling Berg
Anvarlig redaktør i Sunnmørsposten

Marita Kvalstad, Runar Johannessen og Kristoffer Ludviksen var med på
laget som vant nyhetskonkurransen 5 rette på Nordvestlandet i 2010.
De mener konkurransen har gjort det mer moro å lese aviser.
(Foto: Charlotte S. Karlsen)
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På nøytral grunn:
Da statsråden kom på besøk i april var sjukehusstriden i Nordmøre og Romsdal så opphetet at Helse Midt-Norge la møtet på
nøytral grunn, på Hustadvika gjestegård i Fræna.
Foto: Erik Birkeland
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Mediehusets rolle i en større regional strid
På helsa løs
Kampen for lokalsjukehusene preget nyhetsbildet over store deler av landet i 2010. Hvordan skal lokalavisa dekke en slik sak?
Onsdag 7. april 2010. En blå minibuss svinger inn
foran Hustadvika gjestegård i Fræna kommune.
Stedet er nøye valgt, på nærmest nøytral grunn
like i skjæringa mellom Nordmøre og Romsdal.
Inne i møterommet sitter ordførere, rådmenn og
sjukehusansatte fra begge regioner. De venter på
helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Eller
mest av alt venter de på et svar: Hva slags helsetilbud skal folk i Nordmøre og Romsdal ha de neste
årene? Vil det bli bygd nytt sjukehus i Molde? Får
Kristiansund beholde fødeavdelinga?
For helseministeren var nok dette en helt vanlig dag. Med stramt tidsprogram og en hale av tilskuere, demonstranter og pressefolk. For de fleste
som var til stede var det langt viktigere. I mange år
har dette vært den store saka i regionen.
I løpet av de siste to årene har vi skrevet uttallige artikler om sjukehussaka. Reist på styremøter
lokalt og regionalt. Sendt mengder av brev, e-post
og faks til departementet. I 30 år har Romsdalsregionen ventet på et nytt sjukehus i Molde. En
av Romsdals Budstikkes viktigste oppgaver er å
passe på at politikeres løfter blir fulgt opp.
I slike saker blir lokalavisa ofte beskyldt for å være
patriotisk. Eller nærsynt. Det kan derfor være verd
å bruke litt tid på lokalavisas perspektiv.

I sjukehusstriden har det i hovedsak vært to konfliktlinjer. På en side har det vært en kamp mellom
to regioner, ofte forklart med byene Molde og Kristiansund. På den andre sida har det vært en bitter
strid mellom lokale politikere og sentrale krefter.
Man kan lettest forklare dette ved å tegne en
pyramide. På toppen sitter helseministeren. I hvert
sitt hjørne ligger de to byene. Vårt publikum er innbyggerne i våre kommuner, åtte i Romsdal og to
på Nordmøre. Når man dekker saka, må man se
det store bildet, samtidig som man skriver for ett
hjørne.
Mange mener at sjukehussaka har blitt dekt helt
forskjellig av de to lokalavisene Tidens Krav i Kristiansund og Romsdals Budstikke i Molde. Det er
nok riktig, og det er ganske naturlig. Regionene
står steilt mot hverandre.
Denne konflikten har begge aviser skildret, ofte
med de samme kildene. Når helseministeren har
vært på besøk i regionen, vil folk i Romsdal lese
hva hun sa om Molde sjukehus. Folk på Nordmøre
vil i større grad lese hva hun sa om framtida for
Kristiansund. For en lokalavis er det naturlig å
fokusere på lokale nyheter. Konsekvenser og muligheter for det området der avisa kommer ut.
I en artikkel på nettstedet til Norsk Pressehistorisk Forening skriver amanuensis Øystein Sande
ved Høgskolen i Volda om lokalavisas rolle som
fellesskapsbygger. Dette er et tema som er omdiskutert i norsk presse. Ikke minst i forhold til dekningen av lokale konfliktsaker. Lokalavisa skal være
både lim og lupe, skriver Sande.

Når tusenvis av mennesker i et lokalsamfunn
demonstrerer, er det en stor nyhet for lokalavisa. Samtidig må ikke det forhindre at man stiller
spørsmål ved budskap, aksjonsform og framtreden,
dersom man finner grunn til det. En lokalavis skal
ikke bare speile. Den skal også granske. I tillegg skal
man stimulere til debatt. Det siste er svært viktig,
både for leserne, beslutningstagerne og avisa.
Sjukehusstriden i Nordmøre og Romsdal viser
også at lokalavisa ikke kan forholde seg sitt eget
område isolert. Man må jobbe, undersøke og
kartlegge, også utenfor eget dekningsområde. Utvalget av kilder må være bredere. Et brev på én
og en halv side var Anne-Grethe Strøm-Erichsens
avklaring da den kom, en onsdag to uker før jul.
Da hadde man lokalt brukt 70 millioner kroner på
å utrede og planlegge nytt sjukehus.
I mengden av dokumenter, viktige og mindre
viktige saker, er det ikke sikkert at dette brevet
fanger riksmedienes oppmerksomhet. Da blir
lokalavisas betydning enda viktigere. Lokalavisa
blir førstelinja med lokalkunnskap.
Tilbake til aprildagen da statsråden var på
besøk. Etter møtet på Hustadvika, kjørte den blå
minibussen med Anne-Grethe Strøm-Erichsen og
hennes følge i retning Molde. På et jorde like øst
for byen stoppet bussen noen få minutter. Der så
helseministeren på tomta som er pekt ut for det
nye sjukehuset.
Ole Bjørner Loe Welde
Ansvarlig redaktør, Romsdals Budstikke

11

Nr. to - posisjonen. Viktig rolle eller tapt slag?
Ai, ai, ai for en artig krig!
En profil i mediebransjen har formulert seg
på følgende måte om journalistikkens vesen:
«Det er et hundeliv, men det eneste livet som
er verdt å leve.»
Selv om hundeliv-uttalelsen har sin opprinnelse
noen år tilbake i tid, har den fortsatt aktualitet.
Eller rettere sagt: Større aktualitet i dag. For vindene skifter fortere enn noen gang. Vi står – hele
tiden - på terskelen til nye utfordringer, tøffere
krav fra leserne, behov for å verne om inntekter
som grunnlag for videre vekst og trygging av arbeidsplasser, håndtering av fallende opplagstall og
nye muligheter til å skape en levedyktig og plattformuavhengig journalistikk.
Livet i mediebransjen er et hundeliv, men du
verden hvor spennende det er!
Byavisen i Tromsø så dagens lys i 1898 under navnet Bladet Tromsø. I en årrekke har vi spilt rollen
som lillebror i byen. Etter år med svingende økonomiske resultater, og kort tid etter at opplagsveksten nådde sitt foreløpige toppunkt, endte 2008
med blodrøde tall i regnskapet. Omstillingene inn
mot 2009 viste seg ikke å holde mål, det ble behov
for enda større justeringer av kursen. I produktene og organisasjonen.
Det var bakteppet for en ny tidsregning for selskapet, som tidlig i 2010 ble døpt til Mediehuset iTromsø AS. Navneskiftet ble ledsaget av en

12

totalomlegging av papiravisen for å framstå med
tydeligere prioriteringer overfor leserne, store
endringer i staben og jobbmetodikken, og etablering av et lavere kostnadsnivå. Det har kostet, men
har vært nødvendig.
Etter å ha jobbet tett på iTromsø-miljøet i vel to
år, og som sjefredaktør i mediehuset siden november 2009, er det noen konklusjoner som er relativt
enkle å trekke:
• Livet som nummer to-avis byr på spenning og
utfordringer – daglig.
• Nummer to-tilværelsen gir ikke rom for
hvileskjær: Behovet for kontinuerlig å ligge i
forkant av utviklingen er konstant.
• Det som var godt nok for tre måneder siden, er
gjerne ikke det lenger. Hurtige temposkifter er
avgjørende.
• «The sky is the limit»: Vi må tenke gode, innovative og offensive løsninger – og helst legge
20 prosent ekstra på toppen av det. Begrensningene ligger først og fremst i våre egne
hoder.
Krevende, ja visst, men du verden hvor spennende.
Og givende.
En identisk konkurransesituasjon finner vi igjen
kun i Bergen og Stavanger. iTromsø er det eneste
mediehuset i Polaris Media som daglig står midt
i en beinhard mediekrig mot en stor og rik aktør.
Lansdelsavisen Nordlys er mye større enn iTromsø
i totalopplag, men avstanden i byen, som er iTromsøs definerte dekningsområde, er ikke avskrekkende. Og den digitale avstanden er enda mindre.

Dette bakteppet forklarer hvorfor vi tør være
«tøffe i trynet» når vi henger opp hårete ambisjoner for årene som kommer. Og at vi sikter høyt.
Mediehuset iTromsø har ikke tenkt å slå seg til ro
med lillebrorstemplet. Vi blir stadig bedre trent,
har bygd opp større muskler og er rustet til å ta
opp krigen om viktige posisjoner i Nord-Norges
største by.
Det blir selvsagt ingen «walk in the park». Men vi
trekker på oss rustningen for daglige kamper om
viktige annonsekroner, nye lesere og ikke minst:
En kamp om de viktigste nyhetene i byen.
Valget er enkelt: Vi har livets rett bare hvis
produktene oppleves som relevante for leserne
våre. Engasjerte lesere, enten de er sinte over eller
glade for det vi gjør, er en nødvendighet for alle
redaktører og journalister. I det øyeblikket likegyldigheten får vokse fram, er dødsdansen i full gang.
Dit skal vi selvsagt ikke.
Vi må oppleves som en viktig del av lesernes hverdag i Tromsø. Slagordet «kjenner du oss, kjenner
du byen» gir ikke ubetydelige forpliktelser overfor
leserne – hver dag.
Jørn-Christian Skoglund
Sjefredaktør, Mediehuset iTromsø

- Mediehuset iTromsø har ikke tenkt å slå seg til ro med lillebrorstemplet, sier sjefredaktør Jørn-Christian Skoglund.
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Når debatten blir for lokal
Den tradisjonelle papiravisleserinnleggsskribenten lever videre, men den har fått skarp
konkurranse fra elektroniske meningsbærere.
Internett har åpnet for mange nye debattanter som vegrer seg for å skrive innlegg i avisa.
Dette er viktige bidrag til folkets mening, men
de gir oss også innfløkte utfordringer.
Stadig flere mener via nett, og her er ofte ordlyden tøffere og innholdet kanskje mindre gjennomtenkt enn når man sitter og flikker på et
leserinnlegg til papiravisa. Folk har kortere betenkningstid når de svarer og kommenterer i en flyktig nettdebatt. Omløpstiden på meningene er kort,
og denne måten å debattere på, fører i mange tilfeller til besværlige situasjoner både for dem som
deltar i debatten og dem som skal forvalte den.
«Kan det være nødvendig å være så sint?»,
sang Knutsen og Ludvigsen for noen år tilbake. Det
er nettopp denne tanken jeg får selv, når jeg går
gjennom mange av innleggene som ligger til publisering i min egen nettavis. Sjikane og mobbing og
generelt uanstendig opptreden er det dessverre
for mye av. I en del tilfeller er personer navngitt og
miljøer utpekt, og mye har en språklig drakt som
vi kunne gitt egne unger husarrest for. Selvsagt er
det i mange tilfeller lett å avgjøre hvilke innlegg
som skal refuseres. Men ikke alltid…
Stadig flere norske småaviser vikler seg inn i
nettet. På godt og vondt. Rett som det er blir debatten så lokal at ikke engang lokalkjente jour-
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nalister, aller minst kontorstolslitende redaktører,
klarer å fange opp budskapet. Når krangelen skjer
mellom naboer eller nabobygder, står det mye
mellom linjene, som det ofte er umulig å dekode
for oss i redaksjonen. De mest lokalkjente kan dessuten legge sammen informasjon i tre-fire innlegg,
for så å sitte med kunnskap som det fra avisas
side absolutt ikke var meningen å distribuere. Det
finnes flere eksempler på at summen av flere innlegg har ført til at personer identifiseres.
Disse utfordringene møter vi nesten daglig. Et
eksempel: Når kommunestyret i 2009 vedtok å
legge ned to grendeskoler for så å flytte elevene
til kommunesenteret, ble det rørt i et bål som
har ulmet helt siden kommunesammenslåingen
i 1964. Bygdemotsetninger kom til overflaten, og
enkeltpolitikere som hadde vært med og stemt for
skolenedleggelse, fikk mer enn passet sitt påskrevet fra sambygdinger.
Dette skapte en hissig debatt, hvor det nærmest
var umulig å være «ordstyrer». Vi blir noen ganger
beskyldt for at personer blir hengt ut i vår nettdebatt. Vi skal være ærlige nok å si at vi har vært
slepphendt noen ganger. Personer som innehar
viktige posisjoner i lokalsamfunnet, skal selvsagt
kunne bli kritisert, også gjennom debatt. Det går
imidlertid ei grense for hva også disse skal måtte
tåle.
Nylig var en lokalpolitiker innom mitt kontor.
Vedkommende, førstekandidat for sitt parti ved

høstens kommunevalg, fortalte om svært vanskelige forhold innenfor eget parti. Nominasjonsprosessen hadde skapt tumulter, som blant annet resulterte i anonyme trusler. Politikeren orienterte
meg om interne forhold som redaksjonen burde ha
kjennskap til, i forhold til hva vedkommende fryktet kunne komme gjennom avisas debatt-kanaler.
Aller størst var frykten for at det i nettdebatten
kunne komme opplysninger og beskyldninger som
kunne gjøre personlig skade, også for vedkommendes familie.
At andre og større, nasjonale nettsteder har en
svært liberal holdning til hva som slippes ut av
ytringer, er et problem for mindre aviser som skal
forvalte en lokal nettdebatt. Vi blir gjerne stemplet som feige og undergravere av ytringsfriheten,
fordi lista vår er lagt lavere.
Som ansvarlig redaktør er jeg lite stolt av at
vi noen ganger bidrar til at det helles ondt blod i
allerede åpne sår. Derfor er jeg av den klare oppfatning at små lokalaviser bør ha et helt annet nivå
enn mange andre aviser for hva som tillates i slik
debatt. Vi som antakelig bruker minst ressurser på
å forvalte nettdebatt, burde faktisk bruke mest.
Krister Olsen
Redaktør Trønderbladet

Tegning: Flu Hartberg | fluhartberg@gmail.com
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Vi må lage digitale aviser
En av de viktigste lærdommene vi fikk i 2010,
var at abonnementsforholdet til våre lesere
ikke bare kan knyttes til papiravisen. Vi må
lage digitale aviser.
Ingen vet sikkert om lansering av Ipad i 2010 ble
gjennombruddet for lesebrett. Men det fikk mediebransjen til å øyne nytt håp for betalt innhold på
den digitale plattformen.
Siden midt på 1990-tallet har nyheter på papir
kostet penger, mens nyheter formidlet digitalt har
vært gratis. Det gjaldt selv om det ene oppslaget
var nøyaktig likt det andre.
Vi trodde lenge det måtte være slik. Norske
aviser måtte bli mediehus. Ellers ville den digitale
utvikling føre til at andre overtok vår rolle som
viktigste informasjonskilde og markedsplass i våre
lokalsamfunn.
Denne strategien har ført en god ting med seg:
Norske aviser har beholdt sin sterke posisjon overfor sine lesere og annonsører, også i en digital tid.
Men strategien har sin bakside. Ettersom nettsidene blir bedre og bedre, svarer flere av leserne:
Vi klarer oss med nettet. Konsekvensen er at en
større andel av journalistikken må finansieres av
reklameinntektene.
I 2009 snakket vi om nettavis og papiravis. I 2010
har vi skiftet dette ut med betalt og ikke-betalt
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innhold. Lanseringen av Ipad skapte en tro på at en
ny leseopplevelse kunne være muligheten til å ta
betalt for digitale aviser.
Rett før jul lanserte Adresseavisen E-Adressa.
Vi startet opp med en tro kopi av papiravisen.
Den kan nå formidles på mobil, på nettbrett eller
pc. Den kan leses godt, den kan lagres og den er
søkbar.
Vår tanke er at papiravisen er et massemedium
mange vil ha med seg i hverdagen, selv om man
er på reise eller ønsker seg et papiravisfritt hus.
Vi tenkte også at den redigerte komposisjonen og
den nøye gjennomtenkte strukturen har en verdi
også i en digital formidling. I fase to kan vi legge på
nye innholdsprodukter.
Vi valgte også å kreve betalt for E-Adressa. Et lite
tillegg for avisabonnentene. Nesten full pris for de
som bare ønsket avisen elektronisk. Etter en drøy
måned har vi ca 1 000 e-abonnenter.
Samtidig kom også andre aviser med egne digitale
aviser. De fleste bygger på papiravisen, men noen
lager helt nye Ipad-aviser. De fleste sier de vil kreve
betalt, men debuterer med en gratis prøveutgave.
Vil det være mulig å lykkes med dette, uten samtidig å ribbe nettavisene? Jeg vet ikke om det i dag
er mulig å svare på dette spørsmålet. Men jeg vet
at vi ikke har noe annet valg enn å gjøre det vi kan
for å få det til.

I 2010 er det få aviser som unngår en tilbakegang i abonnementstallet. Snittet vil ligge på ca 3
prosent tilbakegang. Noen opplever større frafall.
Få tror det blir lett å snu denne utviklingen. I så
fall kan vi neppe kompensere tilbakegangen med
økte priser.
I tillegg når vi ikke lenger like bredt ut med vårt
redigerte produkt. Det kan svekke vår posisjon i
lesermarkedet, selv om vi fanger opp mange på
nett.
Jeg tror abonnementsforholdet til våre lesere er
svært viktig, langt utenfor inntektene det gir. Når
våre lesere velger å betale for aviser de ennå ikke
har sett, bygger det på en tillit og en tilknytning til
våre produkter som er avgjørende. Det er nettopp
gjennom denne tilknytningen til samfunnet rundt
oss vi kan begrunne vår spesielle stilling. Samtidig forplikter det oss til å skape viktig journalistikk, også den som ikke uten videre skaper trafikk.
Jeg er sikker på at lesertilknytningen over tid også
påvirker journalistikken.
Folk reiser mer. En ny generasjon har et svakere
forhold til papir og et sterkere forhold til digitale
medier. Nye plattformer åpner for nye produkter og løsninger. Nå kan vi søke, lagre, oppdatere
løpende, legge på lyd og bilder, utnytte enorm
lagringskapasitet og distribuere lynhurtig verden
over.

Dette er muligheter vi ikke kan la være å utnytte.
Også til å videreutvikle det digitale abonnementsproduktet.
Jeg ser for meg at E-Adressa om kort tid vil få nye
tillegg. Oppdaterte nyheter hele tiden, kanskje også
oppdateringer som ikke er viktige på et åpent nettsted.
Vi legger arbeid i å bygge opp nye arkivtjenester slik at
våre abonnenter kan finne frem artikler og bilder som
har vært publisert tidligere. Vi forbereder nye bildetilbud, både levende og stille. På spesielle områder kan
vi tilby fordyping. Kanskje kommer også Adresseavisen
med søndagsavis, i digital form?
I tillegg kan opplagsavdelingen skreddersy nye abonnementstilbud. Vil du kombinere den daglige og oppdaterte avis med et tidsskrift på ditt spesialfelt?
Derfor tror jeg vi skal arbeide videre med det elektroniske abonnementet. Det er ikke sikkert det blir
en braksuksess over natten. Men ganske sikkert med
kvalitet over tid!
Arne Blix
Sjefredaktør i Adresseavien
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Lokal - regional - nasjonal.
Hvilke nyheter kan løftes?
Tute med ulvene?
Det gir faglig oppdrift og motivasjon når nyhetssaker blir fanget opp og videreformidlet til
flere. Det er en sunn drivkraft for enhver journalist og redaksjon, men kan det tenkes at vi
oppfyller samfunnsoppdraget vel så bra uten å
tute med ulvene?
Det er ingen grunn for Polaris-avisene til å mislike
at man blir sett fra utsiktstårnet i hovedstaden,
spesielt når tåka er kollentjukk og letter så sjelden.
Likevel; det finnes en nyhetssyklus som har en enerverende tendens til å gjenta seg selv, ikke minst
i riksmediene. Det er skapt en symbiose mellom
tabloide breaking news på morgenkvisten til en debattlenke bestående av politisk korrekte ytterpunkter fra tidlig ettermiddag til kveld. Gjerne med de
samme aktørene, i flere kanaler. Nyhetsbildet kan
raskt fortone seg som en slitt LP som ikke slipper
stiften over rillene, påvirket av alt fra sesongbetonte selvfølgeligheter til spin doctors med resepten
på lettvint suksess.
Sannheten
Spørsmålet er om et oppegående konsern med
sterke publisistiske ambisjoner, klebet til en omfangsrik kyststripe, skal gi fra seg premissene så
lett og ukritisk. Kan lokal og regional kunnskap
og tilhørighet gi oss et annet perspektiv på virkeligheten, den som befinner seg et sted mellom svart
og hvitt?
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Vårt oppdrag er naturligvis å synliggjøre spennvidden i demokratiet og hverdagen, men ikke uten å
tape av synet det som kan minne om den verden
slik vi ser den. Den som forbausende ofte finnes et
sted midt i mellom, eller på «den gylne middelvei»
som Aristoteles ville kalt det. Det trenger slett ikke
være et oppspill til kjedeligere journalistikk, men
kan like gjerne være en inspirasjon til mer sannhetssøkende virksomhet fra redaksjonene. Vi kan
til og med risikere at det er mer krevende å speile
sannheten enn å skyve mikrofonen opp i ansiktet på
de som roper høyest.
Surprise me!
I lokale og regionale medier kan nyhetssirkelen være
vel så konform. Den har sin sjarm i vårt ønske om
å være tilgjengelig og gjenkjennelig for våre faste
brukere, men kan også raskt bli vår bane i målsettingen om å være relevante for nye generasjoner.
Derfor kan vi redaktører bli flinkere til å etterspørre
den originale problemløsningen og vinklingen når
redaksjonelle oppgaver skal løses, enten alene eller
sammen i konsernet.
Det betyr naturligvis ikke å forlate grunnleggende
regler for faktabasert innhenting av informasjon
eller at det lefles med presseetiske idealer. Jeg ønsker et anspor til å tenke annerledes. Tørre å slippe
til andre stemmer og bedre penner, gjøre papiret til
en arena for både dybde og begeistring, om ikke annet inspirert av at nisjeaviser faktisk øker opplaget.
Inspirasjonen til en journalist og fotograf i firsprang
ut av døren, kan oftere være «overrask meg».

Alene og sammen
Tar vi denne utfordringen i fugleperspektiv, kan
medlemsavisene i Polaris Media selv legge premissene for god, relevant og sannhetssøkende journalistikk, uten å trampe i velkjente spor eller tekkes
Oslo. Den enkelte avis må ha rom for å dyrke sin
særegenhet, basert på kunnskap om lokalmarkedet, men det finnes temmelig sikkert områder der
drahjelp fra flere vil bidra positivt.
Nok en gang kan det hende sannheten ligger et sted
mellom frykten for å utvannes av stoffutveksling
og beskuelse av sin egen navle. Prosjektet Kortreist er et eksempel på evne og vilje til å se de gode
historiene. De samme aspirasjonene kan man ha innenfor politikk og samfunnsliv, kultur og forbrukerstoff. Det kan være en nærliggende målsetting for
våre aviser å være først, best og tydeligst på stoff
som gjelder kysten, inkludert fiskeri, havbruk, petroleum, alternativ energi, miljø og turisme.
Helter og bredde
Det er ikke noen motsetning mellom å avdekke,
overraske og pleie den gode historien og debatten.
Oppdraget må også være å informere, underholde
og begeistre innenfor det utvidete kulturbegrep,
der vi finner stoff som appellerer både bredt og
smalt.
I Trondheim vet de betydningen av å ha et fotballag
som sprenger grenser. I mindre lokalsamfunn er det
viktig å se både bredden og de som utmerker seg.
Her kan være grunnlag for tettere samarbeid, der
geografi og felles interesser skulle tilsi det.
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Grundige brukerundersøkelser vil gi oss en bedre
indikasjon på hva de unge etterspør, våre fremtidige brukere. Mange har også etter hvert sett
det åpenbare, at kvinnene er en maktfaktor for
hvilke biler som skal kjøpes og hvilke informasjonskanaler som velges.
Den glemte konvergensen
Den digitale plattformen blir åpenbart viktig for
å nå ut lokalt, regionalt og nasjonalt. Ett av de
store paradoksene er at mange mediehus har
senket garden i forhold til levende bilder, etter
min mening en av de viktigste komponentene for
å lage interessante sider på nett og leserbrett.
Arenaen og posisjonen er gjerne overlatt til
NRK. Lokal-TV og lokalradio er ikke nødvendigvis løsningen, men det er viktig å ha denne kompetansen på huset og en strategi for å utnytte
de synergiene som finnes mellom tekst, lyd og
bilder.
Rolf Edmund Lund
Ansvarlig redaktør
Mediehuset Altaposten
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Språket - vårt viktigste verktøy
Journalistisk kvalitet handler blant annet om
vinkling, kildekritikk, artikkeloppbygging, fortellerevne og språklig stil. Et forståelig og feilfritt norsk er like viktig. Denne artikkelen skal
handle om språk og rettskrivning.

Hva gjorde vi? Først gjennomførte nyhetsredaktør og undertegnende møter i alle avdelinger.
Her gikk vi gjennom situasjonen, stilte krav til de
skrivende og bad om (og fikk!) råd om hva vi burde
gjøre.

Den feilfrie avis finnes ikke. Daglig har vi og
alle andre større aviser altfor mange feil på trykk.
Leserne ergrer seg. En flott reportasje som inneholder stygge ortografiske feil, er i mange leseres
øyne likevel ikke en flott reportasje. Liten tue velter stort lass.

Først plukket vi ut en språklig sikker medarbeider
som fikk som oppgave å følge desken hver kveld i
én måned. Ferske sideprodusenter fikk en ekstra
støtte i startfasen.

Våren 2010 satte vi i Adresseavisens i gang et
prosjekt for å redusere antall feil og for å bevisstgjøre medarbeiderne. Prosjektet ble utløst av en
omorganisering på desken. Overgangen fra doble
lag, der redigerer og typograf jobbet sammen med
sidene, til «sideprodusenter» som er alene om å
gjøre ferdig avissider, gjorde oss mer sårbar for
svikt i kvalitetssikringen.
En analyse av Adresseavisen viste at vi, og jeg
vil tro de fleste andre aviser, har tre hovedkategorier feil: Den første er slurvefeilene (feiltasting,
uhell ved retting, mangelfull sjekking av navn og
fakta), den andre er kunnskapsfeilene (skribenten
mangler kunnskap om ortografi, grammatikk og
skriveregler), den tredje er redigeringsfeilene (ord
faller ut, avsnitt og bildetekster bytter plass, typografiske feil).
Uansett kategori, vi hadde for mange feil. Ikke
bare ergrer det leserne, det svekker også troverdigheten vår. Leserne spør: «Er innholdet til å stole
på når navn skrives feil, og journalisten verken vet
hva ordene betyr eller hvordan de staves?»
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Deretter engasjerte vi en pensjonert norsklektor,
og mangeårig leser, til og gå systematisk gjennom
alle artikler i fire uker. Hun avla rapport hver uke.
Selvsagt fant hun mange feil, men hun ga samtidig
utrykk for at det ikke sto så ille til som hun hadde
trodd. Etter sommeren stilte hun opp på et felles
morgenmøte for hele redaksjonen. Her tok hun for
seg de vanligste og verste feilene.
Ett av forslagene vi fikk, var å lage en slags
språkspalte, en intern e-postlogg med eksempler
på ferske feil i avisen. Ikke for å henge ut enkeltmedarbeidere, men under mottoet «ingen er feilfrie, og vi kan alle lære av hverandres feil».
Samtidig opprettet vi en egen e-postadresse
der alle kan skrive inn og melde fra om feil eller
stille spørsmål og ta opp språktema. I løpet av den
første måneden kom det inn 165 henvendelser fra
55 medarbeidere.
På grunnlag av dette og egne observasjoner,
laget jeg fra mai og ut året 17 «kvalitetslogger».
Dette er eksempler på noen av temaene som er
tatt opp: Bruk av og/å, korrekt staving av personnavn og stedsnavn, faste uttrykk, feil bruk av stor

forbokstav, de og dem, liste over språklige klisjeer
som vi bør unngå, kommafeil (gjennomsnittlig 60
pr. avis!) og en rekke tilfeller av unødvendige slurvefeil.
Vi har dessuten brukt loggen til fastslå
skrivemåte på en del nye navn og begreper: Ipad/
iPad (vi velger det første) og hva skal vi kalle dette
brettet? Lesebrett, nettbrett eller noe helt annet?
Det viktigste med et tiltak som kvalitetsloggen,
ved siden av selve læringen, er å forsterke gode
holdninger: Lær deg skrivereglene, sjekk når du er
i tvil og vær i tvil når du tror du er sikker, la kolleger
lese gjennom manus og bruk ordretteprogram!
Håpet er at stadig flere medarbeidere får et bevisst forhold til språket, og at de synes det er artig
å lage feilfrie manus, både når det gjelder fakta og
språk.
Når vi nå ansetter nye journalister og sideprodusenter, lar vi dem gjennomgå en grundig språktest. Det viser seg at det er store forskjeller fra
person til person. De beste nøyer seg med ti feil,
mens noen har over femti! De siste kvalifiserer
neppe til å redigere andres manus.
Hvis du, som årvåken leser, mener jeg har gjort
to stygge feil i det åttende avsnittet, så har du helt
rett!
Stein Arne Sæther
Samfunnsredaktør i Adresseavisen

Trondheim i dag:

Grunnlagt
1767
Uke 43
Nr. 248
244. årgang

Skyet og opphold, senere regnbyger, 6 grader.

Ute og ror

Herlig spenning og humor

Med vannski på slep.

- «Trolljegeren» det beste som har skjedd norske
troll på film siden Ivo Caprino. Kultur side 4 og 5

Sport side 6 og 7

Onsdag 27-10-2010

Store basebarnehager
blir tøft for
mange barn
Får flere utfordringer,
men barna blir slitne av å
forholde seg til mange
barn og voksne gjennom
en hel dag, mener forsker.
Nyheter side 2 og 3

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

Løssalg kr. 20

Skal ta makta
med Erna-hjelp

Stem på
motstandere
til Roar Strand

Han trenger hjelp fra
leserne til å ta ut motstandere til hyllingskampen på
Lerkendal 11. november.
Sport side 5

Ærlig selvbiografri
fra Keith
Keith Richards liv på syttitallet var et endeløst kaos
av knark, fester, damehistorier, politi og slåsskamper. Men selvbiografien hans er ikke
bare røverhistorie.
Kultur side 2 og 3

Vil ha krav
om nødpeilesender i
redningsflåter
Frøya-fiskeren som ble
reddet fra havsnød i går
hadde innstilt seg på tre
døgn alene ute i havet.
Nyheter side 4

Viser muskler

Høyre har medvind på meningsmålingene, og håpet om et maktskifte i Trondheim i 2011 er stort. Erna Solberg
hjelper gjerne til med å sørge for at Yngve Brox blir byens neste ordfører. Foto: KJELL A. OLSEN

Høyre-leder Erna Solberg kaster seg inn
i lokalvalgkampen i Trondheim for å vinne
tilbake makta fra de rødgrønne. – Trondheim
er den største byen hvor vi ikke sitter med den
politiske ledelsen i dag, sier Solberg.

NYHET: Dødsannonser 35

– Selv om Høyre blir valgvinner i Trondheim,
vil det ha liten betydning for stortingsvalget,
mener valgforsker Anders Todal Jensen.
Høyre gjør det stort sett bedre i lokalvalg enn
i stortingsvalg. Nyheter side 6 og 7
KUNDESERVICE: 07200
kundeservice@adresseavisen.no
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Gamle aviser - viktige nå?
Rockeren Åge Aleksandersen og konsernsjefen
i NTE, Torbjørn Skjerve, er begge over 60 år. De
har det til felles at de har en fortid som unge og
lovende skihoppere. De har begge hevdet at de
var best. Nå kan vi finne sannheten. Ved å gå i det
digitale avisarkivet til Trønder-Avisa kan vi finne ut
hvem av de to som var best som 12-åring i skibakken. Resultatlistene fra hoppbakken er bare et
tastetrykk unna.
Dette er kanskje ikke den viktigste saken du kan
hente i Trønder-Avisas digitale historiske arkiv.
Men det kan du også hente. I løpet av 2011 vil
arkivet være komplett med samtlige avisutgivelser fra Trønder-Avisa og forløperne for avisa
helt tilbake til 1862. Dette vil være et unikt historisk materiale både for avisas journalister – og for
mange utenfor avisa.
For alle som driver med slektsforskning – og
dem blir det stadig flere og flere av – vil avisarkivene
kunne bety meget verdifull informasjon. I det
digitale arkivet som Trønder-Avisa nå får laget i
samarbeid med Nasjonalbiblioteket, vil du kunne
søke på så vel redaksjonelt stoff som annonser. Det siste vil ikke minst være viktig for slekts
forskerne, for det betyr at alle dødsannonser og
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alle kunngjøringsannonser vil også være søkbare
og mulig å hente opp raskt og effektivt.
Avisene i Norge har en stolt fortid. Vi som driver
avisene i dag forvalter en betydelig historisk og
kulturell skatt – som takket være ny teknologi vil
bli lett tilgjengelig. Det vil kunne gi så vel historikere som slektsforskere eller skoleungdom verdifull
kunnskap om fortiden. Samtidig vil det være et
meget nyttig verktøy for fremtidens journalister
å kunne hente fram gamle saker og belyse dem i
ettertid.
Vi merker i dag en betydelig interesse både for
slekta, hjemstedet og røttene. Fram til i dag har
avisene som viktig kilde for å hente informasjon,
vært vanskelig tilgjengelig. Når arkivene nå blir
digitalisert, er historiske skatter tilgjengelig for
alle. I Trønder-Avisa jobber vi ikke bare med digitaliseringen av papiravisene, vi har også et eget
prosjekt for digitalisering av det historiske fotoarkivet og tegningene til den legendariske tegneren Olav Myhr.
Jeg startet med en historie fra 50-tallet – og
avslutter med en annen historie som viser hva
som kan finnes i dette digitale arkivet. TrønderAvisas arkivsjef Erling Koldaas fikk for en stund

siden telefon fra en kar som skulle skrive om
det legendariske Namsos-bandet Prudence sitt
forhold til Sparbu. Han lurte på om det var mulig
å hente festannonser fra festlokalene i Sparbu for
å dokumentere Namsos-rockernes besøk der. Og
ett tastetrykk senere kunne Koldaas hente fram
samtlige festannonser som fortalte hvor Prudence
hadde spilt i Sparbu og andre steder på Innherred
i starten av sin karriere.
Er du historisk interessert, kan du glede deg
til litt av en skatt! Og i Trønder-Avisa vil vi gjerne
bidra til at digitaliseringen av alle avisarkivene i
Polaris Media blir en realitet.
Arve Løberg
Sjefredaktør Trønder-Avisa

Historisk søk
Hva kan et for eksempel
et søk på «Rolf Dyrnes
Svendsen» føre til?
- En annonse for VG på
forsiden av Trønder-Avisa
19. februar 1982

Her et spørsmål vi fikk fra en lokal pop-historiker:
- Når spilte Prudence på Åsheim samfunnshus
(i Sparbu, Steinkjer)?
Her er svaret: 20. februar 1974. Arkivet gjør ikke
bare de redaksjonelle artiklene søkbare, også
teksten i hver enkelt annonse kan gjenfinnes.
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Lokalsamfunnenes stemme
Når 28 Polaris Media-redaktører rapporterer
om sin redaksjonelle virksomhet i 2010, er samfunnsengasjementet og bevisstheten om mediehusenes rolle i lokalsamfunnet tydelig.
Enten kampen står om lokalsykehus, flyplass,
veiutbygging eller skolenedleggelser, er avisen den
selvsagte arena for debatten og den fremste kanalen der innbyggerne kan holde seg oppdatert om
hva som skjer.
Nettopp lokalsykehusene har vært stridstema
flere steder, og på Nordvestlandet ble spørsmålet
om fremtiden til sykehuset i Molde en rikssak.
Flere av mediehusene har klart å avdekke forhold
som har fått oppmerksomhet langt ut over eget
nedslagsfelt. Mest kjent ble den såkalte biskopsaken
i Adresseavisen. Da den katolske kirke innrømmet
biskopens overgrep, ble det en internasjonal nyhet.
Men også forholdene omkring Troms kraft, som ble
avslørt av iTromsø, vakte oppsikt. Dette var opptakten til en målbevisst satsing på nyhetsreportasjen.
Da samme avis siterte kontroversielt fra en lokal
prests Facebook-side, ble det lagt merke til i vide
kretser. Presten klaget saken inn for PFU, men fikk
ikke medhold.
De redaksjonelle årsrapportene forteller også
om redesign, omlegging og utvikling av nye produkter. Nesten alle de større redaksjonene har hatt
slike prosjekter gjennom året, og flere av de mindre
avisene har høstet gode erfaringer med nye bilag.
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Eksempler er egen årbok og to ferie- og sommermagasin i Hitra-Frøya, jubileumsavis i Brønnøysunds Avis (90 år), Marit Bjørgen/OL-bilag i
Trønderbladet, vintermagasin i Sunnmøringen («ei
gullgruve») og en rekke temanummer i Åndalsnes
Avis.

Et stort antall klager viser at publikum kjenner til
klageadgangen og at de har et kritisk blikk på det
vi holder på med. At avgjørelsen i et klart flertall
av sakene går i avisenes favør, bør være et tegn på
at det ikke står altfor dårlig til med redaksjonenes
vurderingsevne og presseetiske bevissthet.

Mediehuset ved utløpet av Rauma har også
utmerket seg ved sterkt å bidra til at lokalsamfunnet samlet inn over 1 million kroner til rent vann
i Mumbeji i Afrika, mens Harstad Tidende ble første
avis med en daglig spalte for «framsnakkere».

Håndtering av nettdebatten er fortsatt en av
de største etiske utfordringene. Svært mange av
redaktørene er opptatt av å finne gode rutiner, og
flere nevner at de har prøvd ut ulike metoder for
å få til en bedre debatt. Identifisering av debattantene og strengere moderering er prøvd ut,
blant annet av Hitra-Frøya, Sunnmørsposten og
Innherreds Folkeblad.

På nettet er det tydelig at ikke bare hendelsesnyheter, men også webtv-saker generelt, skaper
stor interesse. Adresseavisen har hatt betydelig
trafikkøkning på sin nye player, og Folkebladet på
Finnsnes fikk kjemperespons på sin serie «69 grader
nord».
2010 var året da Kortreist-konseptet fra Romsdals
Budstikke ble sjøsatt i 16 av Polaris Media-avisene.
Samtidig har arbeidet med å forberede en Kortreist nettportal for lansering i 2011, pågått for fullt.
Spørrekonkurransen «5 rette» som er skapt av
Sunnmørsposten, er også adoptert av flere redaksjoner.
I 2010 mottok 14 av konsernets mediehus til
sammen 23 klager til PFU. Tre av disse endte med
«brudd på god presseskikk». Det gjaldt Folkebladet
(bruk av navn og karakterisering) og Vesteraalens
Avis (samtidig imøtegåelse). To saker endte med
kritikk fra PFU (Trønder-Avisa og Fosna-Folket).

Andelen innlegg som blir avvist, varierer kraftig,
fra noen få prosent til over tjue prosent. Uansett
er over 340 000 debattinnlegg publisert på våre
nettsteder, noe som dokumenterer at dette er en
uhyre viktig meningskanal.
Hvis vi ser bort fra veksten i antall mediehus, følger
Polaris Media den generelle tendensen med en svak
nedgang i opplag og lesertall og en økning i trafikk
på nettet. Bemanningen er noe lavere, mens antall
sider produsert har gått noe opp. Endringene er
imidlertid svært små. Det er en tydelig vekst i antall
innlegg på nett og papir.
Stein Arne Sæther
Samfunnsredaktør Adresseavisen

Samlet oversikt for Polaris Media-avisene
(rangert etter opplag)
Redaksjon
Adresseavisen
Sunnmørsposten
Trønder-Avisa
Romsdals Budstikke
Harstad Tidende
iTromsø
Folkebladet
Fosna-Folket
Sør-Trøndelag
Møre-Nytt
Trønderbladet
Fjordenes Tidende
Altaposten
Framtid i Nord
Hitra-Frøya
Innherreds Folkeblad
Vikebladet Vestposten
Fjordingen
Levanger-Avisa
Brønnøysunds Avis
Driva
Åndalsnes Avis
Vesteraalens Avis
Sunnmøringen
Andøyposten
Sortlandsavisa
iBalsfjord
Vesterålen Online
SUM Polaris Media

Opplag

Lesere,
daglig

73 434
30 730
22 416
17 494
12 072
9 085
7 394
7 126
7 120
5 705
5 444
5 308
5 117
4 922
4 860
4 755
4 421
4 269
4 088
4 035
3 976
3 891
2 359
1 974
1 898
1 598
1 174

212 000
92 000
67 000
45 000
38 000
37 000
23 000
20 000
26 000
14 000
15 000
17 000
13 000
13 000
12 000
10 000
13 000
15 000
14 000
13 000
15 000
10 000
10 000
5 900
8 000
7 000

256 665

764 900

Daglige
brukere
på nett

Høyeste
uketall

168 000
47 000
24 000
25 000
14 000
23 000
11 000
7 000
8 000

475 598
128 086
84 287
79 806
59 000
89 698
34 595
24 149
27 000

6 000
4 000
11 000

3 500
8 000
5 000
2 000

27 843
14 671
35 207
20 000
25 571
15 668
16 082
7 971
11 000
33 261
11 100
7 553

811

4 843

5 000
5 000
5 000

15 591
397 902

52 095
809 486

Red.
årsverk
162
52,7
54
30,5
23,5
21
16
7
11,6
6
6,7
6,5
20
7
5
4,8
5
7
6
10
6,6
5
4
3
3,7
2
1
3
491

Sider
26 356
16 404
15 348
12 040
11 200
13 695
11 200
4 420
8 195
4 380
5 132
3 900
9 884
3 741
3 080
3 860
3 920
2 985
4 260
6 832
4 040
3 556
3 328
1 100
2 216
2 040
950
188 062

Andel
Komkvinnelige
mentar,
kilder
Ledere kronikk
27,0 %
31,5 %
41,0 %
23,0 %
38,0 %
41,0 %
23,0 %
25,0 %
36,0 %
37,0 %
38,0 %
31,0 %
38,0 %
35,0 %
50,0 %
40,0 %
29,9 %
43,0 %
34,0 %
29,0 %
31,0 %
58,0 %
42,0 %
43,0 %
54,0 %
22,0 %
37 %

608
353
408
303
606
305
608
152
250
151
150
300
75

Leserinnlegg

Nettinnlegg
120 000
105 000
7 100
33 895
6 274
9 778
6 000
11 000
5 400

0
30

3 950
3 395
1 840
1 343
1 600
1 385
5 000
900
1 000
500
600
450
1 750
423
150
265
310
450
350
1 100
400
150
447
260
417
50

3
2 702

28 485

1 039
308
403
137
150
7
72
100

106
15
62

148
45
145
140
254
156
52
149
96
11
51

5 516

19

100
150

5 700
0
6 000
604
9 000
5 700

7 000
2 166
1 200
1 800

6 500
350 117

• Opplag, lesertall og nettbrukertall er hentet fra Forbruker & Media 11/1, publisert av MBL og LLA. Øvrige opplysninger er gitt av redaktørene.
• Andel kvinnelige kilder er basert på telling av uke 16 og 45.
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Uttalelse fra redaksjonelt råd Polaris Media:

Et annerledes årsregnskap
En klok mann har en gang sagt at pressefolk
ikke skal holde seg med guder, men dersom de
likevel insisterer på å gjøre det, bør de i hvert
fall finne seg et høyere alter for sin gudsdyrkelse
enn bunnlinjen i et årsregnskap.
Polaris Media har for andre år på rad valgt å
satse tungt på et annerledes årsregnskap, en redaksjonell årsrapport, med utgangspunkt i medienes
rolle, i pressens tredelte oppgave:
1) Formidle relevant informasjon til publikum
2) Avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet
3) Bidra til større mangfold og høyere kvalitet i den
offentlige samtale.
Det er en av oppgavene til redaksjonelt råd for
Polaris Media å kommentere denne selskapets
publisistiske rapport. Det gjør vi med glede.
Rådet er imponert over den redaksjonelle årsrapport for 2010 som nå er lagt fram, der 28 forskjellige redaksjoner har bidratt til bevisstgjøring innad
og til særs nyttig informasjon for alle som ønsker
å gjøre seg kjent med det som foregår i konsernet.
Informasjonen som presenteres, er ikke bare omfattende og til dels detaljert, men også relevant og
nyttig: Faktaopplysninger av mange slag, opplag
og opplagsutvikling, lesertall, antall medarbeidere,
geografisk plassering, antall leder- og debattartikler, prioriteringer og målsettinger, teknologiske
utfordringer, dialogen med leserne, redaksjonelle
satsinger og problemstillinger knyttet til samfunnsoppdraget, forvaltningen av presseetikken
og den journalistfaglige utvikling i de forskjellige
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mediehusene. Det er vanskelig å hevde at noe av
dette med fordel kunne ha vært utelatt i en omfattende publisistisk årsrapport.
Rådet merker seg at Polaris Media kommer godt
ut når det gjelder forvaltningen av de presseetiske
normer, som alle de 28 redaksjonene har ansvar
for å kjenne og er pliktig til å følge. Det ble levert
23 klager til Pressens Faglige Utvalg mot til sammen 14 av de 28 redaksjonene. Det avgjørende er
imidlertid ikke hvor mange klager man får mot seg,
men hvor mange av klagene som fører fram. I 2010
var det bare fem klager som gjorde det: tre fellelser
og to som endte med kritikk. Det må sies å være et
godt resultat.
Med tilfredshet merker rådet seg samtidig at
flere av redaksjonene vektlegger kvalitetsøkning
og kvalitetssikring, ikke minst når det gjelder den
språklige bevisstgjøring: et korrekt språk, og et
språk som ikke er så inflatorisk at det utvikler seg et
mediespråk på siden av det språk alle andre bruker
(«Sjokkert» der «reagerer med en smule undring»
hadde vært mer enn nok).
Rådet merker seg også at både større og mindre
redaksjoner i Polaris Media i 2010 med god, gravende journalistikk har satt dagsorden både lokalt,
regionalt og nasjonalt – Adresseavisen med overgrepssaken i den katolske kirke også utenfor landets
grenser. Til dels provinsielle og selvopptatte riksmedier – for det er noe provinsielt også over oslopressens selvdyrking – har antakelig bidratt til at flere

av disse sakene ikke har fått den oppmerksomhet
de fortjener. Her slutter rådet seg til den frustrasjon
ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund i Mediehuset
Altaposten gir uttrykk for i årsrapporten.
Årsrapporten viser at mange redaksjoner arbeider seriøst med å utvikle sine nettdebatter.
Krister Olsen i Trønderbladet skriver klokt om dette
i et eget kapittel, om problemene som oppstår når
nettdebatten blir så lokal at ikke engang lokalkjente
pressefolk klarer å oppfange det sjikanøse budskap
som ofte finnes mellom linjene. Norske medier er
ikke pålagt å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, men årsrapporten forteller oss at
mange redaksjoner arbeider bevisst med å kultivere nettdebatten, for eksempel med bistand fra
eksterne moderatorer, eller gjennom krav om at
nettdebattanter tilkjennegir sitt navn til redaksjonen selv om de får være anonyme overfor leserne.
På denne måten slipper man en del av de innlegg
som utelukkende bidrar til å forsøple debatten.
Det er likevel liten tvil om at nettdebatten vil
gi papiravisenes tradisjonelle debattsider stadig
sterkere konkurranse. Den er tøffere og mindre
gjennomtenkt enn debatten i papiravisene, men
den er også langt raskere og mer kommuniserende.
Ikke bare får en elektronisk meningsbærer publisert den han skriver med det samme; han får også
umiddelbar respons.
Rådet anbefaler redaksjonene å fortsette arbeidet med nettdebattene, vektlegge arbeidet i de
enkelte redaksjoner og synliggjøre arbeidet også i
fremtidige redaksjonelle årsrapporter.

I Polaris Medias vedtekter § 3 heter det blant annet at
selskapets medier har en forpliktelse overfor sitt publikum
om å stå for en nyhetsformidling som er «fri for bindinger,
åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk». Det
legges også vekt på lokal og regional forankring: «Det er et
overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til –
en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt». Det er altså ingen henvisning til en politisk
eller ideologisk overbygning.
Dermed er det også naturlig at de forskjellige redaksjoner, når de i rapporten gjør om status med hensyn til sin
samfunnsrolle, vektlegger kåring av årets navn, årets idrettsprofil, årets pepperkakehus, årets romsdaling, kamp for
fullverdig lokalsykehus, framtida for viktige lokale institusjoner osv, men også avsløringer av kritikkverdige forhold i lokalsamfunnet.

årsrapport 20

redaksjon@vikebladet.no
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Rønnes
danket ut
Bratseth

Tiguan

Instruktør Irene Tveit Sæverud ved Norsk
Fjordhestsenter og fjordhesten Nicko Valtin
im: bestevenner. Foto: Siri Kolseth
i Trondheer
r misbruk av barn

Biskopen
tilsto sexovergrep
mot mindreårig
Saken ble avsluttet

Har tullet
i hele høst

herjet med
Storbynatt har Vi har vært med bak
BA i hele høst. der Bård Tufte Johansen (t.v.)
kulissene, stedet vridd og vendt på vitser,
har
og Harald Eia
og prøvd på nytt.
16
finpusset, forkastetdem på side 13, 14, 15 og
Møt

GSK ferdig
før tida

kulturelite
- En etablert Trondheim
i
bestemmer

Vatikanet erkjenne

mer fritid

Noen av redaksjonene i Polaris Media har imidlertid også
en overordnet politisk rolle. Adresseavisen er eksempelvis «forankret i et uavhengig konservativt verdigrunnlag»,
Sunnmørsposten er en «partipolitisk uavhengig sosialliberal
avis».
Rådet vil foreslå at de medier som har overordnede
visjoner av politisk art, også flagger disse verdiene i fremtidige årsrapporter. Ingen medier behøver å skamme seg over
ha slike visjoner. Det er i virkeligheten en viktig del av den offentlige samtale at man har medier som våger å ta standpunkt,
som formidler verdier og målbærer holdninger – forskjellige
standpunkter, forskjellige verdier og forskjellige holdninger.
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Årets bilde: Med dette bildet vant Kim Nygård førsteprisen
i klassen «Sport action» i pressefotografenes kåring «Årets
bilde 2010». Bildet er tatt under en rugbykamp på Fidji.
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Marit Breivik
Gry Cecilie Sydhagen
Per Edgar Kokkvold
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Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen
I løpet av 2010 har arbeidet med fornyelse av papiravisen vært en av de
viktigste satsningene. På tampen av året lanserte vi også første utgave av et
digitalt abonnement, særlig tilpasset Ipad.
Vi gikk inn i året med stramme budsjetter, men har likevel klart å holde høy
standard på det journalistiske arbeidet. Det har blant annet gitt seg utslag i
prisbelønnet undersøkende journalistikk.
Redaksjonen står oppe i en betydelig nedbemanning (AFP). I perioden 2010
– 2012 får vi om lag 50 færre årsverk. I løpet av 2010 ble organisering og
arbeidsmåte på desken endret, slik at vi erstatter typograf og redigerer med
én sideprodusent.

Faktaopplysninger

Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde:		
				
Avdelingskontorer: 		
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

73 434 (-2 401)
212 000
168 000
475 598 (uke 44)
Trondheim
Arne Blix (56)
Trøndelagsfylkene pluss Nordmøre og 		
Nord-Østerdal
Røros, Oppdal, Kristiansund, Fosen
(Botngård), Levanger (2), Stjørdal, Oslo (3)
162
27 prosent
Mandag - lørdag
23 620 + Ukeadressa og Hjem: 2 736
69,2 prosent redaksjonelt

Trondheim i dag:

Grunnlagt
1767
Uke 35
Nr. 199
244. årgang

Tirsdag 31-08-2010

Skyet, perioder med regn, 12 grader.

Slik er bil-Norge

Reddet av sild og spareribs

Golf mest solgt, Kia konge
i nord. Bil del 2 side 10 og 11

Kystlosen inn i smulere farvann med
Hellstrøm-hjelp. Kultur side 4 og 5

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

Trondheims
«ukjente»
sykehjem

I dette sykehjemmet i
Spania kunne 29 trøndere
fått rehabilitering. Men
Vistamar står helt tomt.
Nesten ingen har hørt om
det kommunale tilbudet.
Nyheter side 2 og 3

«Var ikke
gamblere»

Milliontap
for Bjørnevik
på ro-ro-skip
Nå konsentrerer
Boa-konsernet seg om
kjernevirksomheten.
Økonomi side 21

Gigantsalg på
alle varer i 47
KBS-butikker

Salget starter mandag.
Nye KBS får 100 butikker
og blir større enn City Syd.
Økonomi side 18 og 19

Følelsesladet: Tidligere rådmann Inge Nordeide (foran) ble etter hvert svært følelseladet i sin redegjørelse, fordi han mener etterfølgeren Snorre Glørstad er urettmessig uthengt. Til venstre for Nordeide
sitter Griff-rådgiver Morten Christensen, og bak tidligere First-partner Dag Ivar Thobro.
Foto: JENS PETTER SØRAA

Statistikk meninger

Ledere: 				
Kommentarer: 			
Gjestekommentarer: 		
Kronikker: 			
Leserinnlegg: 			
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:
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Redaksjonell årsrapport 2010

304 x 2 (hovedleder/annenleder)
390
345
304
Ca 3 950
Ca 120 000
Ca 25 000 (17 prosent)

Løssalg kr. 20

Tidligere rådmann på kraftfond-høringen:

Trondheim
energi-forbilde
for hele Europa

side 10 og 11

Trondheim taper
som vintersportsby

Prosjektet Smart City skal
gjøre Trondheim til en
verdensledende by på
energieffektivisering.
Trondheim side 12 og 13

NYHET:

– Nå snakker jeg både
for meg selv og
Snorre Glørstad. Jeg
nekter å godta at dere
kaller oss gamblere.
Vi har gjort vårt beste,
men vi har likevel
gjort feil. Det sa
Trondheims tidligere
rådmann Inge
Nordeide.
På høringen i går
kveld avslørte ekspertpanelets medlem
Paul Hjelm-Hansen
at han så tidlig som i
november 2007 ba
kommunens administrasjon om en oppdatering om tapsrisikoen i de såkalte
CDO'ene.
Trondheim

Idrettskretsleder Jorodd Asphjell reagerer kraftig på at idrettspresident Tove Paule støtter Lillehammers planer om å søke
VM på ski og alpint. Trondheims posisjon som vintersportssentrum er kraftig truet. Adressa-dokument del 2 side 4-7
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KUNDESERVICE: 07200
kundeservice@adresseavisen.no
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Serie

Fredag 29. oktober 2010

Fredag 29. oktober 2010

Festskader

11

Festleken endte med knuste håndledd,
brukket rygg,, ødelagt hofte,
hoft punktert lunge,
nyreskade og kunstig koma
Roy-Sturla falt tolv meter fra Samfundet
Ble holdt i kunstig koma i tretti dager
Ryggen brakk på tre steder
Svekket hukommelse
Roy-Sturla Jensen (33)
falt tolv meter rett ned
og landet på islagt
asfalt. Da han slo opp
øynene etter fire uker i
kunstig koma, trodde
han at det hele var et
mareritt.

Livsfarlig festing
Fredagskvelden 9. februar i
2007 var det god stemning på
hybelen rett under taket på
Studentersamfundet i Trondhjem. Kompisene og Roy-Sturla
drakk øl og hørte på musikk da
de fikk ideen om å rappellere
ned på utsiden av det røde,
runde bygget. Han og kompisene fant et 30 år gammelt
branntau med sele. Den festet
han rundt livet og klatret ut vinduet. I lykkerus over at han
greide å fire seg ned til bakken
på utsiden av bygget, løp han
inn og opp – og satte utfor igjen.
Denne gangen røk tauet.

Uten minne
33-åringen fra Gravdal i Lofoten
husker ikke ulykken, der han falt
baklengs, snudde seg i fallet og
landet med hendene og kroppens venstre side først. Han er
blitt fortalt hvordan han i all
hast ble fraktet til St. OIavs Hospital, hvor de til alt hell hadde en
sjelden røntgenmaskin som lokaliserte hans indre blødninger
raskt. Da det senere var forsvarlig å flytte studenten, ble han
sendt til Nordlandssykehuset i
Bodø og deretter videre til sykehuset i Gravdal. 12. mai våknet
han for første gang etter ulykken
– etter fire uker i kunstig koma.
– Jeg var sikker på at jeg våknet opp til et mareritt: Jeg lå i
kroppskorsett, og begge armene
var låst med metallbolter til hver
sin side, siden håndleddene var

Serie

Livsfarlig festing
Adresseavisen setter i en
artikkelserie fokus på skader
og ulykker i forbindelse med
alkoholbruk på fest.

Tips oss:

HEIDI KULTORP SÆBA BAJOGHLI
916 86 220
900 47 257
heidi.kultorp@
adresseavisen.no

seba.bajoghli@
adresseavisen.no

Skriv din mening på

Mareritt: - Jeg var sikker på jeg
våknet opp til et mareritt, sier
Roy-Sturla Jensen. Her er han
under behandling ved Nordlandssykehuset. Foto: PRIVAT
fullstendig knust. Det gikk et
par dager fra jeg våknet etter komaen til jeg begynte å ta innover
meg at dette var virkeligheten.
Gradvis greide han å bruke
bena og stå, deretter jobbet han
hardt for å lære å gå igjen. Samtidig måtte han forberede seg på
å komme tilbake til Trondheim
og studentmiljøet. Over tre og et
halvt år etter fallet er han nå til-

bake som student.
Det siste Roy-Sturla husker
fra dagen ulykken skjedde er at
han hentet en gitar som han
hadde glemt på en buss dagen
før. Ellers er det svart. I dag fungerer han nesten like godt som
før fysisk, men håndleddene er
meget svekket, hofte og rygg er
mindre bevegelige og han har
store, synlige arr på kroppen.

Sin egen psykolog
Etter ulykken måtte han selge de
tre gitarene sine, og erstatte dem
med mindre gitarer som var
bedre tilpasset hans svekkede
håndledd. Hukommelsen og
konsentrasjonsevnen er noe
svekket, men 33-åringen er nesten fulltidsstudent på master i
musikkteknologi ved NTNU.
For to år siden laget han en eksamensvideo om fallet.
– Jeg brukte filmen på å gå
gjennom hele opplevelsen av
fallet og de fysiske og mentale
skadene.
– Hvordan har dette påvirket
ditt forhold til festing?
– Ikke noe spesielt, men hele
opplevelsen har gjort meg mer
moden. Jeg føler ikke lenger
samme behov for å lete etter svar
andre steder enn hos meg selv.
Jeg føler meg som et bedre menneske, både mot andre og meg
selv, sier studenten, som ikke føler seg så rastløs lenger.
Tabu
Adresseavisen har vært i kontakt
med flere personer som opplevde farlige og livstruende
ulykker på fest. De ønsker ikke å
stille opp i avisen. Enkelte påpeker at de har episoden lagt seg,
andre frykter at det vil påvirke
jobbsituasjonen deres i dag negativt.
– Jeg kan forstå at det føles
flaut å ta innover seg dumme
valg man har tatt. Det er logisk
at andre personer ser på meg
som en dum person som har tatt
dumme valg i alkoholpåvirket
tilstand. Jeg har imidlertid fått
noe positivt ut av dette. Jeg er
blitt bedre kjent med meg selv
og vet nå hva som er viktigst i
mitt liv, sier han.

Medisinprofessor
advarer unge mot
drikkekulturen
Tilbake på ulykkesstedet

Roy-Sturla Jensen skulle rappellere ned på utsiden av Studentersamfundet da det gamle branntauet røk. 33-åringen falt baklengs og landet tolv meter lenger ned på asfalten. Foto: GLEN MUSK

Les på neste side
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Mål og prioriteringer

bli skapt og testet: oppdaterte nyheter, arkivfunksjoner, flere bilder og video, nye
innholdstjenester med mer.

Fornyelse av papiravisen
Tidlig i 2010 definerte vi et eget prosjekt for å fornye papiravisen, den første helhetlige gjennomgang siden overgangen til tabloid i 2006. Målet var å strukturere
avisen bedre, skape nytt innhold og fornye presentasjonsjournalistikken.

Videreutvikling av adressa.no
I 2008 og 2009 ble adressa.no bygget opp på nytt med ny design og mange nye
funksjoner.

Det ble satt opp viktige utviklingsmål for 2010:

Arbeidet ble i all hovedsak avsluttet før jul, men lanseringen utsatt til 22. januar
2011.
I arbeidet har vi hatt ambisjoner om å lage en avis som er mer attraktiv for unge
familier og som er bedre tilpasset flermediebruk og krav til effektiv tidsbruk.
Prosjektet har tatt sikte på å fornye nyhetsformidlingen, blant annet ved å definere flere og ulike fortellerformer som også gis et særpreget presentasjonsuttrykk.
Sportsseksjonen er blitt en seksjon for sport og aktivitet. Breddeidrett, trening og
friluftsliv er blitt viktigere.
Kulturseksjonen er blitt en seksjon for kultur, opplevelse og refleksjon. Reiselivsstoffet er flyttet hit. Det samme gjelder debatt og kronikkstoffet. En egens
seksjon for ung debatt ble etablert.
I den nye meningerseksjonen er alle eksterne meninger samlet med gjestekommentar, kronikk, «Ordet fritt» og en ny arena for ung debatt under navnet «Snakk
ut». Her er Klaus Sonstad debattleder.
Papiravisen har fått ny design. Våre skrifter brukes på nye måter, luft brukes mer
og mer bevisst, ny fargepalett er utarbeidet og sidene fremstår mer tiltalende
med en grundig og gjennomtenkt utvidelse av verktøykassen.
Det elektroniske abonnement
I desember 2010 lanserte vi E-adressa. I første omgang er E-adressa papiravisen gjort tilgjengelig på mobil, lesebrett og pc. Løsningen gir søkemuligheter og
tilgang til tidligere avisutgivelser.
Avisabonnenter betaler et mindre tillegg for adgang til E-adressa, mens et rent
e-abonnent er priset til nær det samme som papirutgaven.
Vårt mål var å gjøre avisen tilgjengelig på nye måter, ikke skape et nytt produkt.
I 2011 etablerer vi en egen utviklingsdesk for E-adressa. Nye tilleggstjenester vil
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I 2010 har vi arbeidet videre med å utvikle nettstedet innholdsmessig. Enda
bedre nyhetsoppdatering, organisering av saker i utvikling, egne nettpresentasjoner som del av mediehusets store redaksjonelle satsinger og nye presentasjonsformer.
Vi har også arbeidet videre med sosiale medier for å øke interessen for vår
nettjournalistikk.
Vi har i 2010 endret organiseringen av vår debattjeneste slik at vi kan ha en enda
bedre forhåndskontroll.
Sammen med de andre regionavisene utvikles nå en rekke spesialtjenester med
stor leseverdi og annonsemulighet. I 2010 ble en helt ny reisetjeneste lansert.
100% fotball er også videreutviklet i løpet av året.
Web-tv
I september 2010 fikk TV-adressa en ny designet seksjon som er rendyrket for
visning av video. Ny større avspiller og svart bakgrunnsfarge ble valgt for å gjøre
det mer behagelig å se på. Løsningen er integrert med sosiale medier og det er
mulig å kommentere og dele klipp via Facebook og Twitter.
Nyhetsinnslag med levende bilder fra vær og trafikk har svært mange seere, fra
20 – 50 000 visninger. Den mest populære web-tv satsningen i 2010 var treningsserien «Timeout» med Tina Wulf og Rachel Nordtømme, tilsammen hadde de
åtte episodene 236 590 visninger.
Mobil og radio
I 2010 etablerte vi et omfattende utviklingsprosjekt for mobil sammen med våre
svenske samarbeidspartnere i Stampen. En rekke nye kommersielle og redaksjonelle tjenester er laget og nå i ferd med å bli tatt i bruk. For redaksjonen er det
blant annet snakk om nye tipstjenester, enklere avstemmingsmetoder med mer.
Vi har også arbeidet med et eget «lyn-desk» prosjekt. Formålet er å ble enda dyktigere på tipshåndtering og hurtig nyhetsoppdatering på mobil og i radio.

Sideplanlegging og kvalitet
I 2010 har vi gjennomført et omfattende program for bedre journalistikk
planlegging. Hver uke utarbeider alle avdelinger en oversikt over større
nyhetssaker og reportasjer. På dette grunnlaget utarbeides presentasjonsplaner for avisutgivelsene de neste dagene. Med bedre planer kan vi gjøre
en større del av avisen ferdig tidligere. På denne måten kan vi kvalitetssikre
oppslagene bedre, vi kan sikre en bedre stoffmiks i hver avis og jobbe mer
planmessig med illustrasjoner og presentasjon.
I forbindelse med avisfornyelsen er det også utviklet en rekke sidemaler for
presentasjon av ulike sakstyper. Disse vil i neste omgang bli tekniske maler
som gjør selve sideproduksjonen enklere og mer effektiv.
I 2010 har Adresseavisen også gjennomført et omfattende kvalitetsprosjekt.
Dette prosjektet er beskrevet nærmere under avsnittet «journalistisk utvikling» og i en egen artikkel.

Avisens samfunnsrolle

Adresseavisen har i 2010 arbeidet med flere store og kompliserte saker av
stor samfunnsmessig betydning. Noen eksempler er:
Biskopsaken
Onsdag 7. april hadde Adresseavisen denne oppslagssaken: Biskopen tilstod
sex-overgrep. Etter lang tids arbeid og tips kunne vi avsløre at den katolske
biskopen i Trondheim to år tidligere hadde måtte forlate sin post etter å ha
erkjent seksuelle overgrep mot en korgutt. Da vi konfronterte kirken med opplysningene, valgte Vatikanet for første gang å bekrefte en overgrepssak i
kirken.
Avsløringen ble fulgt opp i dagene og ukene etter og ble en nasjonal og internasjonal nyhet. Vi fulgte også opp saken fra Tyskland og Roma der vi møtte
pavens pressetalsmann.
Saken førte til omfattende endringer i den katolske kirkes håndtering av slike
saker. En rekke tidligere ofre for seksuelle overgrep fikk oppreisning.
Det er laget et eget særtrykk med metoderapport og gjennomgang av hele
dekningen av denne saken.
Kraftfondsaken
Trondheim har tapt og risikerer ytterligere store tap etter å ha investert
mange hundre millioner fra salget av det kommunale e-verket i svært omstridte spekulasjonsobjekter.

I en rekke oppslag avdekket Adresseavisen i 2010 hvordan dette kunne skje,
hvem som var involvert og hvordan politikerne ikke ble tilstrekkelig informert
om plasseringene og risikoen knyttet til dem.
Våre avsløringer førte til at rådmannen i Trondheim kommune valgte å trekke
seg fra sin stilling.
Kraftkrisen
Høsten 2010 ble svært kald i Trøndelag. Dette førte til ny debatt om kraftkrisen i regionen. For lite strøm gjør prisene svært høye i perioder med lite
reserve og høyt forbruk.
I en rekke oppslag har Adresseavisen belyst årsakene til kraftkrisen og utfordret kraftselskaper og politiske myndigheter.
Afghanistan
Norsk deltagelse i Afghanistan er også en viktig lokal sak. I 2010 har Adresseavisen derfor belyst våre soldaters oppgaver og utfordringer. Unge soldater
har for første gang stått frem og fortalt om tiden i krigssonen. Vi har dokumentert hvordan rekruttering og trening foregår og hvilke oppdrag norske
soldater må løse.
Som første avis fikk mulighet til innsyn i Forsvarets spesialkommando. Gjennom en serie reportasjer fortalte vi hvordan denne til nå ukjente enheten
jobber, hjemme og ute. Reportasjene bidro til nasjonal debatt om våre
styrkers rolle i Afghanistan.
Vi har også tatt imot skadede soldater fra vår region.
Tro og livssyn
I forbindelse med Olavsfestdagene var Adresseavisen og NRK-Trøndelag
bidragsytere til et folkemøte om tro og livssyn. Debatten ble arrangert på
plassen foran Nidarosdomens vestfront. I forkant av dette møtet laget vi
artikler der vi presenterte de største religionene som alle har sine tilhengere i
Trøndelag. Vi laget også en egen spørreundersøkelse som kartla folks forhold
til tro og livssyn. Dette materialet ble trykket som spesialavis.
Skattelistene og åpenhet
Vår dekning viser hvor viktig at skattelistene er åpne. Dette er viktig journalistikk. Vi avdekket blant annet at kvinner fortsatt tjener mye dårligere enn
menn. Det er også viktig å vite hvordan formuer og rikdom fordeler seg og i
hvilke geografiske og samfunnsmessige områder det finnes mest penger.
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OL-dekning og VM-oppkjøring
OL i Vancouver ble dekket med eget team (journalister, fotograf og kommentator) og i samarbeid med Media Norge-avisene. Med stor trøndersk dominans i
skisporet, var det et mål for oss å være norgesmestre på dekning av langrenn.
Gjennom høsten presenterte vi i en egen serie med de viktigste utenlandske
utfordrerne foran årets VM på ski. Vi møtte dem på deres hjemmebane.
Idrettsarenaer
Diskusjonene om idrettshall-utbygging i Trondheim, Granåsens status som
verdenscup-arena og manglende skøyteis på Leangen er drevet fram i våre kanaler, både gjennom nyhetssaker, reportasjer og undersøkende journalistikk.
Festivalsommeren
Kulturavdelingen har gjennomført et ambisiøst opplegg med omfattende og
vurderende dekning av et stort antall festivaler, spel og andre større kulturarrangementer gjennom sommeren. Olavsfestdagene i Trondheim har fått særlig
prioritet. Stoffet har vært presentert både i avisen, på nettet og som webtv.

Priser Adresseavisen har delt ut

Årets Trønder 2010 ble tildelt Siv Toverød og Tare Teksum for å ha vist at
også funksjonshemmede kan nå ambisiøse mål, særlig gjennom sin deltagelse
i TV-serien «Ingen grenser» med Lars Monsen.
For første gang ble nominasjonen foretatt sammen med NRK. 13 000 deltok i
avstemningen, og en egen jury vurderte forslag til kandidater.
Adresseavisens kulturpris, Ullmann-prisen, erstatter musikkprisen og ble tildelt forfatteren Carl Frode Tiller.
Olavstatuetten ble tildelt Tora Berger og Nils Erik Ulset for gullmedaljer i OL
i Vancouver.
Ut-Awards ble også i 2010 arrangert i Studentersamfundet, der det ble delt ut
en rekke leserpriser innenfor kultur og uteliv.
Den trønderske natur- og miljøvernprisen (i samarbeid med Trønder-Avisa)
ble gitt til Innherred biovarme AS ved Jostein Trøite.
Sjefredaktøren har i året som har gått formulert statuttene for mediehusets
tre hovedpriser på nytt.
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Priser mottatt

Adresseavisen har for 2010 mottatt flere priser for god journalistikk og produktutvikling:
SNDS (Society for News Design Scandinavia):
Bronse for fornyelsen av adressa.no.
Årets bilde 2010:
I den nasjonale kåringen av pressefoto gikk både 1. og 2. premien i klassen
sport action til fotograf Kim Nygård. Vinnerbildet er fra en rugbykamp på Fidji,
bildet som fikk andrepris er fra hundeløp på Sona i Stjørdal.
Trøndersk Journalistpris:
• Den trønderske journalistprisen 2010:
Sæba Bajoghli, Svein Inge Meland, Berit Baumberger, Siri Wahl-Olsen og Kim
Nygård: «Biskopens overgrep»
Juryen uttaler: «Et stykke håndverk i særklasse!»
• Hedersprisen 2010:
Journalistene Lajla Ellingsen og Mari K. By Rise:
Juryen uttaler: «Prisvinnerne har i en årrekke vist en holdning til journalistfaget
det står stor respekt av. Trondheims Terra-sak i fjor, kraftfondskandalen, er
et godt eksempel på hva metodisk, undersøkende og kritisk journalistikk kan
utrette.»
• Hederlig omtale for godt journalistisk arbeid i 2010:
Journalist Hilde Østmoe og fotograf Kjell A. Olsen:
«Livet uten Håvard» – reportasje i Ukeadressa om 15-åringen fra Heimdal som
falt om under fotballtrening og døde av hjertestans.
Juryen uttaler: «Sjelden har juryen lest en bedre sak om sjokk, sorg og savn.
Briljant og respektfullt.»
Mediebedriftenes Landsforbund:
• Adressa.no kåret til «Årets lokale nettsted».
• Gull til Christine Schefte for reportasjen om Linus som ble kåret til beste
web-Tv-nyhet.
Dessuten var adressa.no én av tre nominerte til «Årets nettsted i Norge» og
web-Tv-serien «Årets Åge» én av tre nominerte i klassen web-tv-serie.

Årets bilde: Med dette bildet vant Kim Nygård førsteprisen
i klassen «Sport action» i pressefotografenes kåring «Årets
bilde 2010». Bildet er tatt under en rugbykamp på Fidji.
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Journalistfaglig utvikling

«Journalistikken»
Etter initiativ fra sjefredaktøren, har en gruppe medarbeidere tatt ansvar
for jevnlig å arrangere faglige informasjons- og debattmøter for alle i redaksjonen. Én torsdag i måneden samles hele redaksjonen til felles morgenmøte.
Møtene varer inntil tre kvarter. Etter at vi startet høsten 2010, har vi hatt disse
møtene:
• 14. oktober: Hvem styrer - journalisten eller kildene? Innleder Gunnar Bodahl Johansen, IJ.
• 11. november: Sitatsjekken med innleder journalist Lajla Ellingsen, Adresseavisen.
• 9. desember: Gravejournalistikk - med innleder Harald Birkevold, Stavanger
Aftenblad.
Kurs og konferanser
• IJ-kurs: 9 medarbeidere
• Hellkonferansen 5.-7. februar: 58 deltakere
• Skup-konferansen: 6 deltakere
Interne kurs
• Antall interne kurs (med interne kursholdere): 61
• Antall deltakere på interne kurs: 171 (inkl. praktikanter, sommervikarer
og vikarer). Flere av kursene gjaldt opplæring i CCI, Escenic og Agresso.
• Antall deltakere på interne kurs med eksterne kursholdere: 41 (inkl. 6
deltakere på SKUP)
(Diverse deskkurs, Photoshop)
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Kvalitet og språk
Fra mai og ut året gjennomførte vi et prosjekt for å øke kvaliteten på språket
i avisen. Målet var å redusere antall feil på trykk og generelt å bedre holdningene til kvalitetssikring i alle ledd. Noen av tiltakene var: Egen deskcoach i
mai/juni, ekstern språkeskspert, egen e-postadresse for å melde inn feil og
stille spørsmål, utsendelse av språktips på e-post (17 utgaver av «Kvalitetsloggen») til alle i redaksjonen.
Evaluering
Den viktigste evalueringen foregår daglig i de ulike gruppene. Hver onsdag har
en av redaktørene evaluering for hele redaksjonen. Når vi har gjennomført
større journalistiske prosjekter som viktige serier og dekning av store begivenheter, evalueres disse særskilt.
Praktikanter
I alt har vi tatt i mot ni praktikanter fra journalistutdanningen i Volda, Bodø,
Oslo, Stavanger og Trondheim. De har vært i redaksjonen i fire til åtte uker
og har fått praksis og veiledning.

Etikk

PFU:
I 2010 er vi klaget inn for Pressens Faglige Utvalg én gang. Saken ble avvist
etter at klager ikke fulgte opp vårt tilsvar.

Høstmøtet
«Høstmøtet» er årets viktigste faglige og sosiale treff for hele redaksjonen.
126 deltakere møttes på Rockheim 13. november. Tema: Lesernes meninger
(leserpanel), omlegging av papiravisen, nye digitale plattformer og mulig betalt innhold, gjennomgang av noen av årets viktige saker. Dessuten quiz, underholdning, konsert med redaksjonens eget rockeband «Adressa Gruppen»,
festmiddag og dans.

Nettdebatten
I 2010 gjorde vi avtale med firmaet Interaktiv sikkerhet om at de tar seg av
moderering av nettdebatten kl 16-24 på hverdager og kl 9 til 24 lørdager
og søndager. De forplikter seg til å følge våre retningslinjer. Etter noen innkjøringsproblemer, fungerer dette greit. En viktig forutsetning er at vi følger
med hverandre og varsler fra dersom innlegg slipper gjennom kontrollen. Vi
diskuterer jevnlig hva som bør være terskelen for hva vi godtar. Retningslinjene oppdateres etter behov. I 2010 mottok vi ca. 145 000 innlegg, ca. 17
prosent av disse ble ikke publisert.

Sideprodusentopplæring
Omleggingen av desken med nye sideprodusenter skapte behov for ekstra opplæring. De som har journalistisk bakgrunn, trengte mer kunnskap om teknikk
og sidedesign, mens typografene gikk gjennom kurs i språk, etikk og generell
journalistikk.

Sletting på nettet
I det siste året har vi fått flere henvendelser fra personer som ønsker at vi sletter eller anonymiserer saker som er publisert på nettet. Det kan være folk som
angrer på at de stilte opp eller personer som ønsker at vi fjerner ufordelaktig
omtale av dem.
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adressa.no
Vi har diskutert temaet og laget kjøreregler. Vår holdning er at vi retter
konkrete feil, uansett om det er kort eller lang tid siden feilen ble gjort. Dette
gjelder også feilvurderinger. Vi følger selvsagt også PFUs retningslinjer
dersom vi blir felt. Ellers mener vi at det generelt skal mye til før vi sletter
eller gjør endringer i publisert materiale.
Dersom vi skal rette eller slette en sak der det ikke er påvist feil eller brudd
på Vær varsom-plakaten, må følgende forhold være til stede: Saken er
opplagt av stor belastning for den berørte part og har liten allmenn betydning eller er gammel.
Vi får også henvendelser fra folk som angrer på debattinnlegg de har skrevet. Vi mener at deltakerne i nettdebatten «eier» sine meninger og vil som
regel imøtekomme deres ønsker. Her er det viktig at vi gjør det vi kan for å
sjekke at identiteten stemmer.
Bruk av navn og bilder ved ulykker
Det er en av Adresseavisens viktige oppgaver å fortelle om ulykker som
skjer, så tidlig og så korrekt som mulig: Hva som skjedde, hvor det skjedde,
konsekvenser og mulig årsak. Ofte vil det også være riktig å informere om
hvem som er involvert.
I hvilken grad vil skal identifisere de involverte og hvordan dette skal skje,
har ofte vært gjenstand for diskusjon i året som gikk. I etterkant har vi, som
supplement til Vær varsom-plakaten, utarbeidet egne retningslinjer for
dette.
Arne Blix, sjefredaktør
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Altaposten
Papiravisens hovedmål er å sette dagsorden for lokale nyheter i dekningsområdet. Parallelt med puls i nyhetsformidlingen, har avisen som
mål å være lokalsamfunnets lim gjennom informasjon, underholdning og debatt. Ønsket er videre å være meningsbærende i Finnmark.
Vi har følgende kanaler:
• Dagsavisen Altaposten
• TV Nord
• Radio Alta
• altaposten.no

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesertall: 			
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall nett: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde avis: 		
Dekningsområde TV: 		
Redaksjonelle årsverk avis:
Redaksjonelle årsverk totalt:
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Redaksjonelle sider: 		
Fordeling stoff/annonser:
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• Taksering
• Oppretting
• Lakkering

TIRSDAG

1. februar 11
Nr. . Årgang . Løssalg kr ,–

300
15
0
1750
6000
10

av alle bilmerker.

Aronnesveien 45, 9514 Alta.
Tlf. 78 44 41 00

Bunkers MC
inne i varmen
til Hells Angels

5117 (-398)
13 000
11 000
35.207 (uke 20)
Alta
Rolf Edmund Lund (44)
Alta, Kautokeino og Loppa
Vest-Finnmark
14
20
38 prosent
Hver dag unntatt søndag
9 884
80/20

Statistikk meninger:
Antall lederartikler: 		
Egne kommentarer: 		
Faste gjestekommentarer:
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg nett: 			
Refuserte innlegg på nett:

Vi utfører

Bunkers MC fra Alta har tatt både politi og politikere på senga når de nå blir etablert som en
supportklubb for Hells Angels.
Side 8

Hylles av
Høgmo

Hedret for
blinkskudd

Øksfjordingen
Magnus
Andersen får de beste
skussmål fra TIL-trener Per
Mathias Høgmo.
Sporten

Blant 11.000 innsendte bidrag, falt
et av verdens største billedbyråer
for et bilde tatt av Alta-fotograf
Jørn Losvar.
Side 16

www.altaposten.no – Tipstelefon    

1 REPORTASJE

Lørdag 1. november 1
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Pål Karlsen Haugsnes trives så godt med bålkaffe
i trekoppen at han gjorde levebrød av det. Finnmarksnaturen er Gargia
Fjellstues største salgsvare.
– Det er egentlig dette som er livet.
Det har ikke gått mer enn litt over to år
siden Pål Karlsen Haugsnes (29) og
kona Cathrine (25) overtok Gargia
Fjellstue med gård og grunn. Med på
lasset fulgte inventar, badestamper, hytter, storlavvu, hundegård, kundeportefølje, loftsbolig og hele bøtteballetten.
Men det er Finnmarksvidda et steinkast unna som trekker besøkende.

Eksotisk stillhet
I lavvustilling, horisontalt plassert med
utstrekte bein og en stødig albue under
seg, myser fjellstueeieren utover fiskevannet på Bæskades. Omhyllet i ettermiddagens høstmørke er bålet vårt det
eneste lyspunktet i mange mils omkrets.
– Hør.
Øredøvende stillhet.
– Det er dette mange av de langveisfarende vil oppleve. Vi er så fjernt fra storbyens kjas og mas at stillheten og freden virkelig er eksotisk for dem.
Helaften på vidda
Med ujevne mellomrom tar Pål med seg
turister opp til Bæskades, sommer som
vinter. Enten for å oppleve det enkle turlivet, eller for å få en smak av mer actionfylte opplevelser.
– Vi har sentrert vår virksomhet rundt
fjellstua og Bæskades. Turene hit opp
går enten til fots, med firehjuling, scooter eller hundespann, forklarer han.
De motoriserte kjøretøyene er det
samarbeidsbedriften 70’ Nord Safari
som står for, og hundekjøringen arrangeres i samarbeid med forskjellige lokale aktører.
Symbiosen fungerer utmerket.
– Takket være samarbeidet kan vi
levere transport året rundt, inkludert
leirer på fjellet med overnatting og servering. Dermed er det mulig å få en helaften midt på vidda for de som måtte
ønske det.
Dårlig markedsført bestselger
Selv om Pål Karlsen Haugsnes har nok
av natur å ta av når opplevelseshungrige besøkende kommer, skulle han mer
enn gjerne sett at «bestselgeren» i Alta
var mer tilgjengelig og ble bedre markedsført.
– Svært mange utlendinger som tar
kontakt med oss har hørt om Alta
Canyon, og har lyst til å se denne. I dag
må du gå omkring én time for å komme
hit. Det gjør at mange dropper denne
og i stedet velger andre reisemål – gjerne utenfor Alta kommune.
Det egoistiske motivet for hans del er
at økt trafikk til Alta Canyon ville ført til

enda flere besøkende til Gargia Fjellstue.
– Men samtidig er det åpenbart at Alta
som reiselivsdestinasjon kunne tjent
godt på dette. Og dess flere turister
som kommer hit, jo bedre.

ARBEIDSPLASSEN: Dette skiltet er,
sammen med veien og et par spredte
hytter, det eneste du finner av tegn på
sivilisasjon under kjøreturen mellom
Gargia og Suolovuopmi. Bæskades er
Pål Karlsen Haugsnes sin primærarbeidsplass ved siden av fjellstua.
(Foto: Tom Skoglund)

Fjellstua viktigst
Men skulle Pål og Cathrine levd på å
kun selge turer til Bæskades, ville regnskapet til Nye Gargia Fjellstue AS vært
blodrødt. Aktiviteten på og rundt fjellstua er fortsatt den viktigste inntektskilden.
– Kurs og konferanser utgjør en viktig
del av aktiviteten på høst og vinter,
mens standardturisten kommer på

sommeren. Vi har videre opplevd økt
pågang av utdrikningslag, konfirmasjoner, bryllup og sosiale teambuildingsturer for bedrifter.
Med dette som utgangspunkt har de
nye fjellstueeierne lagt ned et ikke ubetydelig antall arbeidstimer for å utvikle
fjellstua.
– Grunnarbeidet var på mange måter
gjort av de forrige eierne. Her er overnattingsplass for 30 personer, vi har
lokaler som kan ta middels store konferanser og et stort og godt kjøkken.

Ombygginger
Konseptutviklingen har i stor grad gått

ut på å forbedre det de tidligere eierne
i sin tid bygde opp.
I forfjor ble dusj/garderobeanlegget i
tilknytning til badestampene rustet
kraftig opp.
(Fortsetter neste side)

VANLIG SYN: På firehjulingen er det
slett ikke uvanlig at man kommer
nært innpå reinsdyrene som holder
til på Bæskades. Nærkontakt med
de firbeinte er bonusen man kan få
under turer hit. (Foto: Tom Skoglund)
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Mål og prioriteringer
Mediehuset søker gjennom flere plattformer å være relevant for brukere
i alle aldre. Ved å utnytte synergiene fra flere kanaler, vil vi være et dynamisk mediehus som favner bredest mulig, men som også dyrker særegenhetene til de forskjellige mediene. En fersk brukerundersøkelse viser at
mediehuset når 95 prosent av befolkningen i Alta.
Hovedtrenden er at hendelsesnyheter og raske nyheter prioriteres for nett
og radio, mens papiravisen og TV gir rom for mer bakgrunn og ettertanke.
Radio Alta har nå innført morgensendinger fra klokken 7, noe som har gitt
en klar styrking av både kanalen og huset. Det bidrar også til at nettavisen
oppdateres raskere fra morgenen.

fortløpende mellom plattformene, der kanalenes genuine språk og form
rendyrkes. Det krever stor grad av journalistfaglig tilpasning.
I stadig større grad samles mediehusets mange uttrykk på altaposten.no.
Mediehuset Altaposten er også opptatt av språklig forbedring. Et kurs i
regi av NTB er gjennomført i redaksjonen i 2010.
Kompetanse på olje og gassindustrien har blitt viktig, blant annet i lys
av etableringen av oljeselskapet North Energy og Snøhvit-utbyggingen. I
2010 har en av journalistene fått spisskompetanse på oljevernberedskap,
et kurs i regi av ENI og Høgskolen i Finnmark.

En av de største ambisjonene for 2011 er å være mer relevant for de unge
i vårt dekningsområde.

Et fotokurs avvikles i samarbeid med avisa Avvir i februar.

Avisens samfunnsrollen

Etikk

Altaposten er svært opptatt av sette søkelys på kritikkverdige forhold
lokalt og regionalt, både gjennom ytringer og avdekking av forhold i spaltene. I 2010 har helsepolitiske spenninger i lokalsamfunnet stått sentralt,
både i lys av sykehusstruktur og samhandlingsreformen.
Bruk og overforbruk i kommunale budsjetter har vært et gjennomgående
tema, blant annet med en serie om barnevernet som ga strukturendringer
lokalt. Dette ses også i lys av et ekspansivt investeringsbudsjett, der badeland og katedral reises, mens rus- og omsorgstilbudet har klare mangler.
De store utfordringene innenfor infrastruktur i Finnmark har også stått
sentralt, sett i lys av nasjonale forventninger til nordområdene. Utbygging
av veier, fiber, flyplass og kraftlinjer har vært viktige punkter.

Altaposten har ikke blitt meldt inn til Pressens Faglige Utvalg i løpet av
2010. Det er stort fokus på presseetiske spørsmål i alle kanaler.
I forbindelse med store uskiftninger av staben ved inngangen til 2011,
arrangerer vi et tretimers kurs i etikk med Gunnar Bodahl Johansen fra
Institutt for journalistikk.
Av klare utfordringer innen det presseetiske området, er det verdt å peke
på manglende grenseoppganger for nettdebatt, spesielt i mindre aviser
der man ikke har nødvendige moderator-ressurser. Vi ser en klar fordel
i at folk flest har en demokratisk arena for ytringer, men grensene blir
gjerne tøyd innholdsmessig. I tillegg blir anonyme innlegg hovedtrenden.
Rolf Edm. Lund, ansvarlig redaktør

Journalistfaglig utvikling
Den journalistfaglige utviklingen er betydelig. Som mediehus i seks kanaler prioriterer Altaposten i øyeblikket bredest mulig kompetanseheving
multimedialt. Av en ressurs på 20 redaksjonelt ansatte, er det en målsetting at flest mulig skal ha forutsetninger for journalistisk arbeid på alle
plattformer. Intern opplæring gjør at synergieffektene nå er betydelige,
der innhold leveres på tvers av kanalene. Tekst, lyd og bilder utveksles
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Appetitten var upåklagelig
da barnehagebarna var invitert
til felles grøtfest og møte med
julenissen.
Foto: Kita Eilertsen

altaposten.no
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Andøyposten
2010 har vært preget av kommunalt aksjesalg, asylmottak og framsnakking.
I den første saken, måtte Andøyposten beklage påstander framsatt i avisen.
Redaksjonen har ikke fått endret sine rammevilkår i 2010. Det er imidlertid
en utfordring å skaffe vikarer når det er behov for det.
Det er vanskelig å vurdere sitt eget omdømme, men en leserundersøkelse i
februar 2010 konkluderer med at leserne er fornøyd med avisen.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Trafikk på nettet: 		
Utgiversted: 			
Redaksjonelle årsverk: 		
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

1 898 (+ 45)
8 000
Ikke målt.
Andenes
2,7 (+ redaktør/daglig leder)
Jørn Aune (43)
Andøy kommune
uke 16: 46 prosent, uke 45: 39 prosent.
tirsdag, torsdag, lørdag.
2 216 (2 228 i 2009)
80/20

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

11
0
417
0 (publiserer ikke innlegg på nett)

Strid om
Nordmela
barnehage

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

Vil investere for
160 millioner kroner

Portugisere
inn i nye Andenes
fiskemottak

Vesteraalens AS og
den portugisiske
giganten Rui Costa e
Sousa & Irmào samarbeider om storsatsinga ved Andenes
Fiskemottak - hvor det
skal investeres 160
millioner kroner. – Vi
skal i drift ved årsskiftet, og byggestart for
første trinn skjer om
få dager, sier daglig
leder Viktor Johnsen,
direktør Goncalo Guedes Vaz og direktør J.
Pimenta Borges - som
tirsdag møtte ordføreren og næringssjefen.

Bente
sykla
birken

Side 6

Sommerbilder

Onsdag kveld ble de første headlinerne til Rock Mot
Rus 2011 presenter samtidig på fem ulike scener
rundt om i Vesterålen, og øverst på artistlista står
årets komet i Norsk musikkverden, Kvelertak.

Side 8 og 9

Side 7

29

90

PIZZA BIG ONE
AMERICAN CLASSIC
580g
STABBURET
Pr. kg. 51,56

2990

Side 10

Asylmottaket
er borte

Har Kvelertak
på Rock Mot Rus

800 g
DEN STOLTE HANE
Pr. kg. 37,38

Ole
Kristian
blir ny
sokneprest
Side 11

Side 5

GRILLET KYLLING
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Oddbjørg Husøy

Side 3
Torsdag 2. september 2010 · Nr 97 · 32. årgang · Løssalg kr 18,–

Tilbudene gjelder t.o.m. 4. september 2010 • www.bunnpris.no – mobil.bunnpris.no – facebook.com/bunnpris.no
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Nå skjer det!
åpner utstilling og lanserer
diktboka m. opplesing
lørdag 4. september kl. 12.00

KJØTTDEIG
400 g, ferskvare
KLØVERKJØTT
Pr. kg. 49,75

19

90

FARRIS/
FARRIS BRIS
Alle varianter
1,5 ltr.
RINGNES
Pr. ltr. 5,94

890

+PANT

8

Andøyposten

Torsdag 22. april 2010

Andøyposten

Torsdag 22. april 2010

Pimp my fishing boat

9

50%

nter
e pla lørdag
n
n
rø ag og
lle g
på a ag, fred
d
tors
ENERGI: – Farger gir energi, sier randi Borgen. Kanskje en lilla blåstjerne kan få opp energinivået
ombord i fiskebåtene på andenes?

Tlf. 76 14 11 33 www.ernaborgen.no

KontaKt
oss
når du skal ha elektriske installasjoner i

SAMMEN: sukulenter er veldig holdbare planter, sier Eli, som har laget et arrangement med
lys og stein.

nYBYGG og ved REstaURERInG
tilbud på komplett
sikringsskap med jording

UTSIKT: Hvis været er dårlig, kan kanskje sukulenter med litt lilla pynt være pent å se på for
skipperen? randi har arrangert dem i metallkrukker som passer fint ved siden av gasshåndtakene.

kun 15.000,-

Åpningstider i vår butikk:

Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00
MESSA: Bordet er dekket med seaside-servise fra Black design, stilige kuvertbrikker i dongeri og glassvaser med arabicum fra Erna Borgen. – Her ombord går det mye i papptallerkener, sier
Håvard larsen, som synes Eli Jonassen og randi Borgen hadde gjort en god jobb med å «pimpe» snurrevadbåten «larsen senior». – stilig og kult, sier han. (alle foto: Tony gulla sivertsen)

«Larsen Senior»
ble ny med
blomster og farger
På MTV har de programmet «Pimp my ride», der
gamle biler blir stylet til
nye. Vi utfordret de to
blomsterhandlerne på
Andenes til å «pimpe»
opp snurrevadbåten
«Larsen Senior» med
vårens farger og trender innen blomster og
interiør.

GRØNT: Årets torskekvote er tatt opp, og da er pynt på dekk kanskje aktuelt? den store gruppen har
randi satt sammen av husfred, begonia og albiflor, i tillegg til naturprodukter som stein og mose.

Tony Gulla Sivertsen
tony@andoyposten.no

«Larsen Senior» er en fiskebåt
av den gamle sorten, bygget i tre
i 1966 og godt egnet for en liten
makeover fra Andenes sine to
blomsterhandlere Randi Borgen
og Eli Jonassen.
– Det er veldig inn med natur
og den skal inn i stua, forteller
de to, mens de danderer blomster
og passende tilbehør framme på
dekket blant tauverk og kjetting.

PYNT: detaljer er viktig og lilla er en populær
farge i vår. Her har randi pyntet opp litt i styrehuset på «larsen senior».

GLASS: glassfigurer fra Black design med fiskemotiv passet godt ombord i snurrevadbåten
«larsen senior».

ORKIDEER: Vårfargen turkis passer godt i et maritimt miljø. i
glassvasen fra Black design har Eli plassert en orkide uten jord.
– det er bare å riste av jorda, og så må man passe på å dusje
røttene. orkideen skal ikke stå i vann etterpå, så ha bare yters litt
vann i bunnen, sier hun.

– Ta naturen inn
Når naturen skal inn, er det i
form av for eksempel steiner,
mose og greiner.
– Det går også veldig mye i

metall og glass, forteller Randi,
og legger til at lilla er en populær farge denne våren sammen
med tradisjonelle vårpasteller
som turkis og limegrønn.
– Alt er lov alt etter hvilken
stil du har, og det er gjerne sånn
at man velger farger som gir enn
energi, sier Randi. Både hun og
Eli trives med å bringe litt farge
og blomster inn i det ellers så
maskuline og trauste fiskebåtmiljøet.
– Det passer helt perfekt, for
det er mye maritimt i interiøret denne våren, så å være ute
i et maritimt miljø er helt topp,
sier Eli. Hun har tatt med seg
både service og dekketøy i maritim stil fra Black Design, og
sammen med to lange glassvaser med arabicum og en kurv
med lilla blåstjerner fra Erna
Borgen, blir messa nede i båten forvandlet. Det er på tide
å rope opp eier Håvard Larsen
fra lasterommet, for å høre
hans mening.
– Stilig og kult
– Det var flott. Stilig og kult,
sier han når han benker seg ved
bordet i messa, og legger raskt
til at det nok hadde passet bedre på stuebordet hjemme, enn
ombord i en fiskebåt.
– Jeg tror ikke de vasene
hadde stått lenge før de hadde
tippet, sier han med et smil, og
medgir at innredning og pyn-

ting ikke er det som hovedfokuset ombord.
– Bare det er funksjonelt så er
det bra, sier han, og legger til at
de nok skulle hatt en liten innvendig oppussing av båten.
– Men det blir ikke i år eller til
neste år, til det er fortjenesten
for liten, før han legger til at det
tross alt heller ikke er meningen
at de skal tilbringe så alt for mye
tid i messa.
– Nei, vi er på havet for å jobbe, sier han.

• Lysarmatur • Installasjonsmateriell
• Stort utvalg i lyspærer • Varmeovner m.m.
Velkommen innom våre lokaler
i Industriveien 2 B.

Tlf. 76 14 10 60 - fax 76 14 27 20
mob. 959 63 344/969 63 345

Flotte 2 grens Orkideer kun

189,-

Vi har det du trenger
til konfirmantens
FESTBORD!

LANGE arabicum og strå
passer godt inn blant rør og
tauverk på dekket ombord i
«larsen senior».

Tlf. 76 14 11 01
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Målsetning og prioriteringer
•

•
•
•

Andøyposten hadde som målsetting i 2010 å bli bedre på småstoff og
notiser. Antall notiser og småstoff er mer enn doblet i forhold til 2009,
men det er fortsatt rom for forbedring. Vi kan bli bedre på å bryte opp
store saker til flere små for å øke lesbarheten.
Når det gjelder produktutvikling, startet vi med barneside der skoleelever
fikk være redaktører og produsenter for siden. Dessverre var interessen
fra skolene laber etter sommerferien.
Vi startet også «Andøybildet» der vi ber leserne sende inn bilder. Ett
bilde blir valgt ut og trykket i papiravisen, mens resten legges ut på
nett-sidene.
Innsendingen til sommerfoto-konkurransen var lavere i 2010 enn året før.
Vi tror det skyldes den noe dårligere sommeren i nord.

Avisens samfunnsrolle
•

•

•

Andøyposten er en viktig debattarena i saker som opptar lokalsamfunnet.
Skoler, asylmottak, kommuneøkonomi og oljevirksomhet er saker som har
engasjert andværingene i 2010. Det var i snitt nesten tre leserinnlegg per
avis i 2010. Andøyposten har også dekket disse temaene redaksjonelt.
Andøyposten deler ut julestjerner til hverdagshelter som fortjener
heder. Dette skjer i lørdagsavisene i desember – etter forslag fra leserne.
Den siste julestjerna i 2010 ble delt ut til Hans Edgar Furfjord, som også
ble kåret til Årets nordlending i 2010, for sin heltemodige innsats i forbindelse med en brann.
Selv om antall ledere økte fra 2009 til 2010, kan Andøyposten helt klart bli
bedre på å mene noe om forskjellige saker.

Journalistfaglig utvikling

Vi håper at Polaris Media 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

PFU-klager: 0.
Andøyposten måtte 17. april beklage påstander som ble fremsatt i forhold
til vedtektene til A. H. Holding AS, der Andøy kommune skulle selge sin
aksjepost.
En misforståelse mellom redaksjon og intervjuobjekt gjorde at vi fremsatte
påstander det ikke var dekning for.
Jørn Aune, redaktør
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andoyposten.no

Fraktebåten «Svealand» grunnstøtte i havna på Andenes om kvelden tirsdag 2. februar. Noen timer
senere lå båten ved kai etter å ha fått litt hjelp av redningsskøyta «Knut Hoem». «Svealand» fikk
hull i en ballasttanke på babord side og skader på en propell.
(Foto: Jørn Aune)
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Brønnøysunds Avis

Mens vi venter
på nissen

Side 10 og 11

Julekryssord
og julemix

Side 19, 20 og 21

Siste dag
på butikken

Side 7

God
jul!

Brønnøysunds Avis skal være lokalavisen for Sør-Helgeland. Den skal være tett
og nær, og ta temperaturen på sørhelgelendingenes liv, virke og hverdag.

Tiguan
Track & Avenue
Pris levert Helgeland:

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

514.900,-

4035 (-271)
13 000
8 000
33 261 (uke 48)
Brønnøysund
Anita Gustavsen (43)
Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad og Bindal
10
34 prosent
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag
6832 (snitt på 27 sider)
80/20

FREDAG

24. DESEMBER 2010 ■ NR. 250 ■ 91. ÅRGANG

…for Sør-Helgeland

■ PRIS 20,-

Hansens Bilverksted AS
Sandnessjøen

Tlf. 75 06 37 10 Mob. 950 72 529

Statistikk meninger
Ledere: 				
Egne kommentarer: 		
Faste gjestekommentarer:
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:

254
50
50
1 100
2 166
ca 250

Storbynatt: – Vi ville ha en positiv fyr som elsket jobben sin. En som hadde funnet sin plass i livet. Det er herlig med folk som digger det de gjør, sier Harald Eia, mannen som spiller den fiktive BA-journalisten
Egil Dingstad.
FOTO: MATTI RIESTO

Har tullet
i hele høst

Storbynatt har herjet med
BA i hele høst. Vi har vært med bak
kulissene, stedet der Bård Tufte Johansen (t.v.)
og Harald Eia har vridd og vendt på vitser,
finpusset, forkastet og prøvd på nytt.
Møt dem på side 13, 14, 15 og 16

Angrepet
av rasende
elgku
Egil Reppen og hunden Rago har
hatt et voldsomt møte. En elgku
gikk løs på bilen, og inni satt
Reppen.
Side 6
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Serviceprisen
2010 til
HIAS
Side 2 og 3

Fakta om Brønnøysunds Avis AS
� Vår visjon er «Brønnøysunds Avis –
for Sør-Helgeland». BA skal være først
og best på lokale nyheter. Det betyr at
vi utnytter og bruker kanalenes egenart.
� Brønnøysunds Avis skal ta vare på vår
tradisjon og særpreg, og gjennom det
drive kontinuerlig produktutvikling. Vi
skal være leserdrevet, det vil si at journalistikk og kommunikasjon med våre

lesere og annonsører ligger i bunnen
for alt vi gjør.
� Brønnøysunds Avis skal ha variert
nyhetsstoff, reportasjer, leserinnlegg,
privatannonser og forretningsannonser.
� Godkjent opplag i 2009 var 4.232.
� BA møter daglig 13.000 ulike leseres
ønsker og behov (jamfør MBLs siste lesertallsundersøkelse).
� BAs nedslagsfelt er Sør-Helgeland.

Selskapet dekker de fem kommunene
Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad og
Bindal. Regionen har drøyt 13.000 innbyggere, hvorav 7.000 bor i Brønnøy
kommune.
� Majoriteten av abonnentene bor på
Sør-Helgeland. 17 prosent bor utenfor
primærområdet.
� Papiravisen har en husstandsdekning
på 65 prosent i primærområdet.

� BAnett.no har i gjennomsnitt 18.500
unike brukere hver uke.
� I 2009 var omsetningen 23,85 millioner kroner.
� I 2009 oppnådde selskapet et resultat
før skatt på 1,86 millioner kroner.
� Egenkapitalen er på 66,2 prosent.
� BA har 21 faste ansatte.
� BAnett er større enn VG.no i sitt
dekningsområde.

JUBILEUMSBILAG

90 på
gata

� TORSDAG 7. OKTOBER 2010

Den gang
BA ble til

…for Sør-Helgeland

Brønnøysund
anno 1920

Tett og nært
på BAnett.no

FOTO: BÅRD PEDERSEN

Les den første
avisen i morgen:
Slik så førsteutgaven av
Brønnøysunds Avis
ut fredag 8. oktober
1920.
Jubileumsutgaven
– med sine åtte
sider – vil i sin
helhet bli lagt inn i
morgendagens
utgave av BA.

Først på nett: 6. mars 1995 var
Brønnøysunds Avis Norges aller
første avis på nett – en dag før
Dagbladet.
Følg oss på BAnett.no. Her får
du alltid oppdaterte nyheter,
bildeserier, fotokonkurranser,
foruten Annonsetorget.

Vi feirer
90 år
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Mål og prioriteringer

Brønnøysunds Avis feiret sine første 90 år i 2010. Den første utgaven av A.S.
Brønnøy Avis og Aksidenstrykkeri kom på gaten 8. oktober 1920 i 800 eksemplarer. I jubileumsåret presenterte avisen en rekke reportasjer om Sør-Helgeland på 1920-tallet, foruten saker om trofaste abonnenter, viktige historiske
begivenheter og medietrender i en ny tid. Mediehuset ga også ute en fyldig
jubileumsavis og innbød til en åpen publikumsdag med nær 250 gjester på
frokost- og kakebesøk.
2010 har før øvrig vært et år med store endringer for mediehuset. I sommer
skiftet BA eier, og ble en del av Adresseavisen Gruppen, ti år etter at HTG ble
hovedaksjonær. Ellers har nedbemanning, skifte av trykkeri og ny distribusjonsordning vært en del av året som nå er omme.

Avisens samfunnsrolle
•

•

•

•

•

•
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Samferdsel, fødestuen, eiendomsskatt, folkehelse, turisme, lokalpolitikk,
næringspolitikk, mange og store utbyggingsprosjekter og skolestruktur.
Alt er det tema som har preget BAs spalter i 2010. Her presenteres noen
saker litt nærmere:
Brønnøy-politikerne tok utfordringen - de skal trimme, og målet er å bli blant
landet sprekeste lokalpolitikerne. BA har fulgt prosjektet tett, og laget en
rekke reportasjer under vignetten Vår felles helse der folkehelsebegrepet
har stått i fokus.
BA er tett på befolkningsutviklingen på Sør-Helgeland, og Else-Gunn
Nergård (64) er blant dem som flyttet hjem til Vevelstad kommune etter
40 år i Oslo. Slik bidro hun til vekst og et folketall på 520 innbyggere i en
av Norges minste kommuner.
Også i år holdt Brønnøy fødestue stengt i sommerferien, og de fødende ble
fraktet med fly eller ambulanse til sykehuset i Sandnessjøen, 9 mil og to ferjer unna. Fødende kvinner og vordende fedre fortviler over ordningen – en
ordning som i fremtiden kan bli permanent da fødestuen i Brønnøysund
vurderes lagt ned.
Skoledebatten har særlig preget én av våre fem kommuner, Sømna. Her
vedtok politikerne i høst å bygge ny skole i en av de to tettstedene i kommunen, noe som har skapt mye debatt og sterkt engasjement. Debatten
har gått høyt, på redaksjonell plass, i leserbrev og ikke minst på BAnett.
no
Direkte flyrute mellom Brønnøysund Lufthavn og Oslo åpnet 10. mai. Endelig kom direkteruten på plass, på dagen ti år etter at den ble lagt ned.
Brønnøysunds Avis har fulgt saken tett og ofte disse årene, ikke minst
fordi samferdselsspørsmål er særlig viktig i en region med mange ferjer
og store avstander.

Redaksjonell årsrapport 2010

Priser delt ut

Serviceprisen: BA kårer en årlig servicepris. Her ber vi leserne komme
med forslag på virksomheter som yter en særlig god service i lokalmiljøet.
En fagjury nominerer fem kandidater som redaksjonen presentasjoner.
Leserne stemmer via sms, avis og nett. Leserengasjementet har vært
stort, og Helgeland Industrier AS (Hias) vant årets pris, hederlig omtale
og en vandrepokal.
Fotopris: BA ber leserne sende oss blinkskudd. Fotoene legges ut på BAnett og vi kårer månedsvinnere. Disse blir med til årsfinalen, der en fagjury
kårer årets beste leserbilde. Vinneren får en iPad. BA mottok totalt 1662
leserbilder i 2010.
BA-blomsten: Hver fredag deler redaksjonen ut en blomst til gledesspredere og gode hjelpere i lokalmiljøet. Forslagene er mange, og BAblomsten er blitt en fin måte å vise hverdagsheltene på.
Ramtindkonferansen: Dette er ikke en pris, men like fullt en del av avisens samfunnsrolle. Brønnøysunds Avis er medarrangør i den årlige Ramtindkonferansen, en næringslivskonferanse der vi særlig har lagt vekt på å
vise frem gode historier og lokale suksesser.
BA-sprinten: Tradisjonen tro, også i 2010 ble BA-sprinten arrangert;
20. februar fylte vi Storgata i Brønnøysund med snø, og lagde skifest.
Store og små møtte frem i bitende kulde til skikkelig skifest. De sprekeste
løp gjennom gata på tid, nær 200 unger gikk i lag med stolte foreldre,
mens showklassen lokket frem smil og fargesterke kostymer.

Journalistfaglig utvikling

Det oppfordres til at medarbeiderne deltar på eksterne kurs og konferanser, noe som både gir faglig løft og er en kjærkommen inspirasjonskilde
i travle hverdager. Medarbeidere har deltatt på valgkurs i regi av LLA og
deskkurs i regi av IJ.
Avisen evalueres på hvert redaksjonelle morgenmøte. Ellers har BA
onsdagsmøter, en fast morgensamling der alle ansatte deltar. Her
diskuteres vi blant annet faglige problemstillinger, som generelle
utviklingstrekk, etiske valg og dekning av konkrete saker.
Konkurransesituasjon
Brønnøysunds Avis er den avisen med suverent størst dekning på Sør-Helgeland. Helgeland Arbeiderblad som utkommer i Mosjøen, har imidlertid
avdelingskontor i Brønnøysund med tre ansatte. Vi følger godt med, og
opplever konkurransen om de gode og eksklusive sakene som stimulerende og artig.

Etikk

BA ble innklaget til PFU i februar 2010 (sak 38/10). Saken
handlet om et branntilsyn, der hybler ikke var byggemeldt
og det forelå avvik i brannsikkerheten. Utvalget konkluderte
med at avisen ikke hadde brutt god presseskikk.
Brønnøysunds Avis har i dag en åpen nettdebatt, og vi har
brukt mye energi og bevissthet rundt kvaliteten på denne.
Debatten følges tett, og usaklige/støtende innlegg fjernes
forløpende.
Anita Gustavsen, ansvarlig redaktør

Frivillighet: Rolf Jolhed må ha
koordieringen i orden når han
jobber som frivillig på Sømna.
Han kjøper varer til barnehagebarn i kommunen, og er
han på tur ut fra den lokale
matbutikken.
Foto: Hege Sæthre Lind
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Feriehus skjulte dramatisk historie:
Sommeridyllen til guttene Mikkel og Jakob Senquist
Mauritzen viste seg å være en portal rett inn i stormaktspolitikk, skyttergraver og arktisk eventyr.
Brønnøysunds Avis har i en rekke reportarsjer for første
gang fortalt den dramastiske historien til Johan Mikkelborg fra Tilrem.
Foto: Bente Milde
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Bulka
dyrt

Driva skal engasjere, glede og irritere. Vi skal være ei avis som leserne
kan stole på, og som skal være førstevalget blant innbyggerne i de
fleste dekningskommunene.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesertall: 			
Daglige brukere på nett:
Ukentlige brukere på nettet:
Redaksjonelle årsverk: 		
Kommer ut: 			
Antall produserte sider: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		

3 976 (-93)
15 000
5 000
11 100
6,6
Mandag, onsdag og fredag.
4 040
Sunndalsøra
Sigmund Tjelle (55)

Side 15

Surnadal: Gryende flomfare
Kultur: Ga bakoversveis
Næring: På hustoppen

Onsdag

Polaris Media Nordvestlandet

Driva

Side 6
Side 22-23

DRIVA MENER: «Snørasene
som gikk over riksveg 70 flere
steder natt til mandag minner
oss om hvor mektige og farlige
naturkreftene kan være.»

Side 9

NR 32
SUNNDALSØRA
17. MARS
UKE 11, 2010
40. ÅRGANG
LØSSALG KR 20,-

Let etter brukt- eller nybil hos
din lokale forhandler via

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

Lar ikke frykten
ta overhånd
...men har
respekt
for rasfaren

Statistikk meninger
Antall ledere: 			
Antall ledere: 			
Antall kommentarer: 		
Gjestekommentarer: 		
Fordeling stoffannonser:
Leser innlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:

151
156
100
50
75/25
Ca. 400
Ca. 1200
Ca. 150

Petter Erik Innvik (bildet) og familien i Ringvegen
park sov på stua natt til i går. De tok skredekspertenes råd om ikke å oppholde seg i rom med
vindu mot fjellet på alvor. Skredekspert Frode
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Sandersen i NGI tror den verste skredfaren mot
boliger er over i løpet av dagen.
Side 2,3,4,5 og 6.
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Navn: Inga Dalsegg (36)
Bosted: Rindal
Sivilstand: Singel, 0 barn, 2 katter

Siv Renate Heim gleder seg stort om dagen.
Snart skal hun få egen leilighet og flytte for seg selv.
Akkurat som alle andre.

Kari Gussiås.
Namn: Kari Gussiås
Bustad: Gussiås i Nesset
Yrke: arbeider på servicekontoret
i Nesset
– Det var vanskeleg å velje ein tekst
då det er så mange vakre songar og
dikt, men eg har no vald ein tekst frå
min barndoms dal i Valdres, seier
Kari om utfordringa ho fekk frå
Driva. Songen er skrive av Anders
Underdal (1880-1973), bygdediktar
og far til Margit Sandemo.
– Eg synest melodien er lett og fin,
og sjølve teksten seier mykje om at vi
skal vere stolte av det vi har rundt oss
og kan hende legge litt meir merkje
til det, seier Kari.

Mitt bu min heim
- min keisardom
Mitt bu min heim min keisardom
mitt rike her på jord
Det ligg så lunt og trygt og godt
i mellom fjell og fjord
Den vesle slåtteteigen
som der under lia låg
Den lyser som ein herreheim
det venaste du såg!
Der gyller det og angar det
av bær og blad og blom.
Her inne mellom fjell og fjord
eg har min keisardom.
Mi kone ho er dronning,
ja ei keisarinne fin
Ho bryggjer og ho bakar
og ho spinn sin eigen lin
Og ved sitt bord der benkjer
ho så gild ein barneflokk
Og ferm og fri ho svingar seg
og er sin eigen kokk.
Ja, kona er mi dronning
for ho fyller ut sitt rom.
Her inne mellom fjell og fjord
eg har min keisardom.
Og møtte meg ein herre
ut av mykje større stand
Ein konge ‘ell ein keisar
ein som råder over land
Og sa han lat oss byte,
ja kom lat oss byta buEg retta rygg og sa som så
nei takk min herre du!
Mitt bu og bøl eg byter
ei for framand herrerom
Her inne mellom fjell og fjord
eg har min keisardom.

Ny heim for Siv
– Du gleder deg vel til å invitere mamma
på kaffelag i nyleiligheta, Siv?
Miljøterapeut Line Todalshaug smiler
bredt og kikker bort på den unge damen
ved siden av seg. Siv Renate har ikke så
mange ord. Hun sier helst ja – eller nei,
men er våken og kvikk og støtter seg til
tegn til tale, og ikke minst et talende
kroppsspråk når det trengs. Eller hun skriver små lapper.
Nå nikker hun iherdig. Og gliser fra øre
til øre:
– Ja!

Siv Renate Heim får mye å feire denne
sommeren. Hun fyller 22 år i juni. Og omtrent akkurat samtidig er de nye leilighetene i Rindal sentrum innflyttingsklare. En

STORE PLANER: Planer må til når det skal
bygges nytt hus. Her kikker Siv på tegningene sammen med mamma Unni Vangen,
stefar Erling Vangen og miljøterapeut Line
Todalshaug.

AKTIV: Siv Renate har en jobb hun er veldig glad i, og lever et aktivt liv med skigåing, spill, musikk og matlaging.

av de fire nye leilighetene i kommunens
bofellesskap skal bli hennes. To unge
menn fra Rindal og en fra Surnadal skal ha
de andre. Siv skal flytte for seg selv. Driva
har fått lov å følge den spennende prosessen fram til det står fire nye boenheter
klare til bruk.
Siv Renate Heim sitter ved enden av
bordet på Rindal kommunes avlastningstilbud Litjtunet, som ble etablert i 2004.
Her tilbringer hun noen dager i uka, i tillegg til at hun er på jobb på Trollheim
Vekst sin Supro-avdeling i Surnadal. I dag
har hun med seg mamma Unni Vangen,
stefar Erling Vangen og miljøterapeut Line
Todalshaug som er hovedkontakt for Siv
Renate på Litjtunet.
På bordet foran oss ligger tegninger og
planer for det nye botilbudet, der den ene
endeleiligheten er øremerket Siv Renate.
Utenfor veggene reiser huset seg sakte,
men sikkert. I løpet av noen måneder starter arbeidet innendørs for alvor, og Siv Renate får være med og bestemme litt og
naturligvis innrede sitt eget hus.
– Det er mye som skal planlegges og tilpasses. Vi har fått være med på prosessen
hele veien. Det er flott at kommunen lar
beboerne og familiene få lov å være med
på å bestemme hvordan leilighetene til en
viss grad skal se ut, sier Unni Vangen.

Datteren hennes er født med Downs
syndrom. I tillegg hadde hun hjertefeil da
hun kom til verden. Det har blitt mange
sykehusopphold. Og ganske mange operasjoner. Nå står hoftene for tur, et område
som ofte plager mange med Downs, forteller mora.
– Så aktiv som Siv er, hemmer det
henne ganske mye at hoftene er dårlige. Så
vi ser fram til å få operert inn et kunstig
hofteledd. Selv om Siv kvier seg til enda et
drygt sykehusbesøk.
Siv bodde de første årene av livet på
Oppdal, men har bodd i Lomundalen
siden familien flyttet dit i 1997. Hun har
gått alle sine skoleår i Rindal, og hatt tett
oppfølging og spesialpedagogiske tiltak
opp gjennom skoletida.

Ein keisar han kan ramla
før enn nokon det veit av
Når grannekongen reiser seg
og stiller sine krav.
Han Ola nord i skogen
er min granne og min ven
Han skilnad ser må mitt og ditt
og fredar om si grend.
Om keisaren han ramlar –
sjå eg finn mitt trygge romHer inne mellom fjell og fjord
eg har min keisardom.
Tekst: Anders Underdal, utdraget er
henta frå boka Kvitterli-songar, Blix
1942.
Elin Høstmark

elin.hostmark@driva.no

TILRETTELEGGING: Siv Renate er født med Downs syndrom og hjertefeil. Her viser hun
fram noen av hjelpemidlene som brukes for å få struktur og oversikt over dagene.

Hva opptar deg akkurat nå?
– Et maleri, et bestillingsverk som jeg må få
ferdig på kortere tid enn avtalt. Kunden
trenger det raskere enn jeg trodde, så nå fokuserer jeg på å greie det rett og slett.

Inga Dalsegg.

Hvordan starter dagen din?
– Jeg liker å ha god tid. Når jeg er ferdig på
badet må jeg ha en skikkelig frokost. Om
vinteren lager jeg meg som oftest havregrynsgrøt som jeg spiser med litt egenplukkede
blåbær fra fryseren, og masse kanel. Om
sommeren blir det gjerne en sunn frokostblanding. Og så må jeg ha en stor kopp te
med mye melk. Jeg leser gjerne til frokosten.
Etterpå går jeg opp trappa, inn på atelieret og
maler helt til jeg blir sulten og trenger lunsj.
Hva gjør du helst i helgene/når du har fri?

– Da liker jeg å være sosial. Siden jeg bor og
jobber alene er det godt å finne på noe med
venner og/eller familie. Det kan være å gå på
hytta eller invitere noen på te. Jeg er glad i
brettspill, og inviterer ofte folk på brettspillkveld. Jeg er også litt hobbykokk, og ber
gjerne gjester på middag. Jeg og mamma driver også og ser gjennom Astrid Lindgren-filmene. I morgen står Lotta fra Bråkmakergata
for tur.
Hvordan vil du beskrive grunnstemningen
i livet ditt? Begrunn svaret.
– Det er optimisme og kreativitet! Jeg skjønner ikke at folk vil kaste bort energi på å
være negative og pessimistiske! Jeg tror at vi
har kun ett liv, ergo må vi nyte det og leve
det på best mulig måte. Det handler om prioriterting. Mange bruker for mye tid foran
tv-en når man kunne gjort noe gøy sammen
med andre i stedet, eller bare slappet av med
en god bok eller hva man nå foretrekker.

Nevn en kvinne i lokalsamfunnet ditt som
du setter stor pris på eller beundrer, og
hvorfor?
– Beundrer er vel i grunnen et ord jeg reserverer til ytterst få, i den kategorien havner
Michelangelo og slikt. Men kvinner jeg setter
stor pris på, er det dog mange av! Hvis jeg
må ta en, må det nok bli tante Vigdis, som
jeg alltid har sett på som en søster. Hun har
jeg vært nært knyttet til hele livet. Hun er
like leken og barnslig som meg. Vi har det
veldig gøy sammen, samtidig som vi kan
snakke om alvorlige ting også.
Hva ønsker du deg mer tid til i hverdagen?
– Jeg er flink til å legge det opp slik at jeg får
tid til det som betyr noe, det er vel en av fordelene med å være selvstendig næringsdrivende.
Eva Gikling

redaksjon@driva.no

SJEF: Siv Renate Heim jobber ved Trollheim
Vekst avdeling Supro i Surnadal. På Litjtunet i Rindal er Line Todalshaug en viktig
støttespiller.
– Nå som Siv er blitt voksen, er det naturlig at det skjer en gradvis løsrivelse.
Hun har hele tiden bodd hjemme, men de
siste årene har hun vært hjemmefra noen
netter i uka. Da har hun bodd på Litjtunet,
og reist på jobb og aktiviteter herfra. Dette
tilbudet har blitt økt fra en dag i starten, til
to dager etter to år og tre dager etter tre år
for å få det mest mulig smertefritt og greit
for alle parter, forteller Line Todalshaug.
– Du ser ut til å like deg godt her, Siv?
– Ja, nikker Siv og løper bort til benken
for å vise fram noe av det hun driver med.
Kokeboka er viktig. Siv er gjerne først i
køen når det er snakk om å lage mat eller
bake. Dagsplana med bilder, tegn og symboler danner ramme rundt dagene. Loggboka, som går mellom hjemmet og
avlastninga, og som gjerne er det første Siv
henter fram når hun kommer hjem. Da
skal mamma lese hva hun har gjort siden
sist.
– Jeg leser, og så snakker vi om det som
har skjedd rundt middagsbordet. Det er
fast rituale, forteller Unni Vangen.
Siv henter fram nyvaskede arbeidsklær
med Trollheim Vekst-logo, som hun er veldig stolt av. De har hun på seg på mandager, onsdager og fredager. Da kommer
minibussen innom og plukker henne opp
for å kjøre til arbeid i Surnadal. Ellers er
hun fast på ridning og hestestell hos Hege
Moen ved Folda Hest og Miljø.
Det er ei engasjert ung kvinne som forteller, gjennom kroppsspråk og korte setninger, om en aktiv hverdag der hun trives
godt og omgås gode venner og kolleger.

Hjemme i Lomundalen er det også godt
å være, får vi vite. Når torsdagen kommer,
ser Siv Renate veldig fram til å ta turen
hjem til foreldrene og tre yngre søsken.
Der går hun på ski, er gjenganger på vinterens poengrenn på Skogsletta, og aktiviserer gjerne de to brødrene på 10 og 8 år,
som hun klart mener må holdes i ørene,
ler mor Unni.

FLYTTER: Unni Vangen har fire barn, to av dem er «syndrombarn» med spesielle behov i hverdagen. – Det er ekstra sårt å slippe taket i de barna som har trengt deg mest, sier hun.
Siv Renate gleder seg til å invitere mamma på kaffe i sin nye leilighet som kommunen nå bygger i Rindal sentrum.
– Siv får dem med ut, selv om de kanskje ikke har tenkt seg til det. Hun har den
flotte egenskapen at hun bestemmer seg
for noe, og får det gjort. Samtidig synes
hun nok det er godt å få litt fri fra gutta
noen dager også.
– Ja! ler Siv over bordet når brødrene
bringes på bane. Som hos alle andre, er
det et søskenforhold som byr på både
krangler og samhold. Søster Linda ble 18
år i oktober, og Siv ser nå fram til en skikkelig jentetur med henne til Orkanger for
å handle klær.
– Da skal ikke guttene være med? spør
mora.
– Nei! kommer det kontant fra familiens storesøster. Og så gliser hun bredt.
Siden hun snart skal flytte for seg selv, har
det blitt litt handling i det siste. Og ønskelistene til jul og bursdager har vært preget
av bilder av husgeråd, småmøbler og

annet kjekt å ha til det nye hjemmet.
– Hva har du kjøpt deg sist da, Siv?
– TV! forteller Siv, og gestikulerer engasjert så vi skal forstå at det er en skikkelig
bra flatskjerm-Tv det er snakk om.
– Ellers driver vi en del med botrening
for tiden. Siv trener på å bli mest mulig
selvstendig før den nye hverdagen begynner, forteller miljøterapeut Line.
Viktige rutiner som vasking av leiligheten, skifting av sengetøy, handling av mat
og nødvendig utstyr og mye annet står på
timeplana framover.
– Siv er kjempeflink og kan mye allerede. Vi snakker mye om framtida, og gleder oss over det som skal skje. Og
samtidig som Siv skal klare mest mulig
selv, kommer hun naturligvis til å ha en
god del hjelp og tilsyn fra kommunen
fortsatt, forteller Line Todalshaug.

Den magiske datoen er 1. juni. Da skal
leilighetene være innflyttingsklare. Siv Renate og de tre unge karene skal ha hver sin
boenhet, pluss at det blir noe fellesareal.
For mamma Unni blir det en spesiell og
litt vemodig dag når eldstejenta flytter for
seg selv.
– Siv er jo i den normale alderen for å
etablere seg med noe eget, slik ungdommer flest gjør. Det har alltid vært meningen at hun skal bo for seg selv, og hun
ser veldig fram til det selv også. Men det er
veldig rart, sier Unni.
Hun er mor til to barn med
spesielle behov. To «syndrombarn», som har krevd mye ekstra
støtte, oppfølging og kjærlighet
siden de ble født.
– De barna du har brukt ekstra
tid på, og som har trengt deg
mest, er nok også de det er mest

Har du tips til noen vi kan intervjue: Ring Rita: 970 34 590

vemodig å slippe fra seg. Samtidig gleder
jeg meg veldig på Sivs vegne. Og jeg trøster
meg med at hun ikke flytter så langt, sier
Unni Vangen.
Siv Renate lover å ha kaffe og kake klar
når mamma kommer på første besøk.
Driva er også velkommen innom, får vi
vite.
Det går nok mot en veldig fin og aktiv
sommer hjemme hos Siv Renate.

Rita
Aarnes
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Målsetning og prioriteringer
Høsten 2010 kjørte vi i gang en ny serie i fredagsmagasinet vårt.
I serien «Kvinneliv» har vi fortalt om hverdagslivet til mange spennende kvinner i regionen vår. Tilbakemeldingene fra leserne er
gode. Dette har de lagt merke til. Vi har erfart at serien har gitt
magasin-delen bedre struktur. Den har bidratt til også å løfte layouten
i magasinet.
De samme erfaringene sitter vi igjen med også når det gjelder
Kortreist. Vi prioriterte ukentlige Kortreist-reportasjer gjennom
hele sommeren og høsten i 2010. I 2011 er vi i gang igjen. I en
liten redaksjon er en slik ukentlig satsing et betydelig løft.

Avisens samfunnsrolle
Dialogen med leserne er god. Vi er samarbeidspartner med en rekke
større kulturarrangementer. De siste seks årene har vi invitert leserne
med på Driva-tur. En busstur som har gått til ulike steder i Europa. Et
populært tiltak der det er lange ventelister for å få være med.
Vi kårer også årets Driva-navn. En hederstittel der leserne stemmer
fram vinneren. Stor respons.
Av større nyhetssaker kan nevnes debatten rundt bru og kort
tunnel eller lang Trollheimstunnel som trase for fastlandsforbindelsen mellom Sunndal og Surnadal. En debatt vi har brukt
mye spalteplass på i 2010.

Journalistfaglig utvikling
Ansatte har hatt tilbud om IJ-kurs også i 2010. Én redaksjonell
medarbeider har vært på kurs. Vi evaluerer produktet jevnlig i redaksjonsmøter.
Aura Avis har også Sunndal som utgiverkommune. Det gir en spesiell
konkurransesituasjon. I tillegg er Tidens Krav en betydelig konkurrent
om lesere og annonsekroner på indre Nordmøre.

Etikk
Ingen saker er klaget inn for PFU i 2010.
Sigmund Tjelle, redaktør/daglig leder
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Olav Magnar Furu dirigerer Sunndal pensjonistkor med
trekkspillet sitt. Her fra julekonserten i Hov Kirke.
Foto: Helle Gannestad
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SYNSPRØVE
Off. godkjent optiker
- øye for ditt syn

Avisa skal være best på å formidle historier og skape engasjement
for alle som bur i eller som er knytt til distriktet vi dekker. Vi skal
vere tydelege på prioriteringar av kva som vi meiner er viktige
og mindre viktige saker. Skal følgje folk frå vogge til grav.
Vi jobbar for å utvikle presentasjon som kan skape interesse
for innhaldet.

Faktaopplysningar
Opplag: 			
Lesertal: 			
Daglege brukarar på nett:
Høgste veketal: 			
Utgjevarstad: 			
Ansvarleg redaktør:		
Dekningsområde: 		
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelege kjelder:
Kjem ut: 			
Sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

Nr. 142 • 101. årgang • Måløy, onsdag 8. desember 2010

Tlf. 57 85 15 62

Løssalg kr. 20,-

Opprøret

5 308 (-126)
17 000
4 000
14.671 (uke 15)
Måløy i Sogn og Fjordane
Erling Wåge (52 år)
Vågsøy, Bremanger, Selje, Eid og
Vanylven i ytre Nordfjord
6,5
31 prosent
Mandag, onsdag og fredag
3 900
80 prosent redaksjonelt

Statistikk meiningar
Leiarar: 			
Egne kommentarar: 		
Faste gjestekommentarar:
Lesarinnlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:

150
36
70
450
0
0

(Foto: Hildegunn Løken Holtan)

Nordfjordingane viser eit brennande engasjement for lokalsjukehuset sitt. Måndag ettermiddag demonstrerte meir enn 3.000
menneske i Måløy til støtte for Nordfjord
sjukehus. Folkehavet vart vist på storskjerm

Vågsvåg i vinden
Seksjonsleder Arne Olsen
i NVE vil ha lokalt engasjement om vindkraft i
Vågsvåg. Side 10 og 11

Sentralbord: 57 84 90 00
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framfor Stortinget, der den eigentlege sjukehusdemonstrasjonen føregjekk. Bodskapen til helseminister Anne-Grete StrømErichsen (Ap) var tindrande klår: Stopp raseringa! Side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9

ZIZZI
str. 42 - 56

Ta 3 betal for 2
Div.

JULEKJOLER og
YTTERJAKKER, dame

- 30%

GAVER

Tilbudet gjelder kun torsdag

TIL HELE FAMILIEN

Gode pakkepriser på alpint-,
langrenn- og snowboardpakker!

MÅLØY STORMARKED, DEKNEPOLLEN, TLF. 57 85 33 33

Tipstelefon: 57 84 90 99

BARN, DAME, UNGDOM (GUTT)

Måløy BryggeTlf. 57 85 12 95

E-post: fjordenes.tidende@fjt.no

www.fjt.no
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Fjordenes Tidende

5

kampen for nordfjord sjukehus

Eidbedrifter engasjerte seg
Flere butikker på Eid
stengte tidligere mandag
for at ansatte skulle få
nå demonstrasjonen i
Måløy.

Lys i mørket: Faklane lyste opp og viste at nordjordingane
brenn for sjukehuset sitt. (Foto: Siri Kolseth)

Tende lys: F.v. Bente Olsen, Reidun Blaalid og Laila Gotteberg var
blant dei som heldt faklane høgt for Nordfjord sjukehus. (Kari M.
Råsberg)

Heldt appell: Tillitsvald og sjukepleiar Gunnlaug Haaland (t.v.) ved Nordfjord sjukehus heldt ein appe
ell på
vegner av dei tilsette ved Nordfjord sjukehus. Her ii samtale med Selma Strand Larsen. (Foto: Kari M. Råsbe
erg)

I front: Plakatgjengen hadde bodskapen klar og stod sjølvsagt
nærast kamera og skjermen. (Foto: Hildegunn L. Holtan)

Brennande engasj
sjement
Tusenvis av engasjerte
nordfjordingar møtte
opp på torget i Måløy
for å vise si støtte til
Nordfjord sjukehus
måndag.

– Vi har prøvd å tyde bileta, og
det er minst like mange utan faklar
som med faklar. Det er fullt av folk
utan faklar i bakken oppover mot
Gate 1. Eg trur ikkje vi tar for
hardt i om vi anslår at det var i
overkant av 3.000 menneske på
torget, seier Vidar Furnes.

Hildegunn Løken Holtan

Kø på brua
hildegunn.loken@fjt.no
telefon 959 71 558
Aksjonen i Måløy viste at nord– Det var eit utruleg oppmøte. Det fjordingane stiller opp for lokalsjuer folket som lagar stemninga, så kehuset og ikkje har tenkt å gi opp
dette gjekk over all forkampen mot nedleggventning, seier Vidar Furing. Samtidig med at
nes dagen etter massevintermørket la seg over
mønstringa i Måløy.
Måløy Torg kom også
Saman med Øyvind
folket. På Måløybrua
Reed og ei rekkje andre lovar det tettpakka med
kale eldsjeler brukte han
seintgåande
trafikk.
under ei veke på å organiSmilande måløyværinsere og rigge til den videogar konstaterte at eidaraoverførte demonstrasjone mobiliserte og kom
nen frå torget i Måløy. Inivestover for å støtte opp
tiativtakarane hadde eit
om engasjementet. Furmål om å samle 2.000 delnes har fått opplyst at det
takarar på aksjonen i
var kø frå Måløy vidareMåløy, som føregjekk
gåande og heilt inn til
samtidig med den landssentrum, noko han ikkje
omfattande demonstrasjokan hugse å ha høyrt om
nen for lokalsjukehusa Eldsjeler: Øy- før.
vind Reed
framfor Stortinget.
– Måløybrua såg ut
På ein 50 kvadratmeter (øvst) og Vidar som eit juletre. Det var
stor skjerm på Karl Johan Furnes tok ini- eit fantastisk syn, ler
tiativet
til
dehan.
fekk sjukehusforkjemparane i hovudstaden sjå fol- monstrasjonen.
(Foto: HildeGodtar ikkje kutt
kemengda i kystbyen. I
retur fekk dei frammøtte gunn L. Holtan) På balkongen på restauranten
Kraftstasjonen
på torget bilete og lyd frå
hadde ein gjeng med damer samla
demonstrasjonen i Oslo.
Dei tusen faklane som var kjøpte seg og tent faklar. Her ifrå hadde
inn for anledninga forsvann kjapt, dei glimrande utsikt over folkeog Fjordenes Tidende snakka med mengda.
– Vi vil behalde sjukehuset med
fleire som sa at dei hadde tatt med
seg faklar sjølve. Ifølgje Furnes blei både fødeavdeling, ortopedi og
akuttberedskap. Det er altfor langt
målsetjinga nådd - og vel så det.

Fungerande ordførar i Eid,
Kjell Magne Åshamar, er svært
glad for det engasjementet som
ytre Nordfjord viser i kampen
for Nordfjord sjukehus. Sjølv
var han deltakar under de-

monstrasjonen i Oslo måndag,
og han seier at bileta frå Måløy
gjorde eit stort inntrykk.
– Eg føler for å takke initiativtakarane og befolkninga i
ytre Nordfjord for eit kjempebra opplegg. Dette gjorde inntrykk langt inn i regjeringskontora, det veit eg ut ifrå dei eg
snakka med. Aksjonen i Måløy
var eit veldig godt alternativ, og
den viste verkeleg igjen og blei

Spontant
Sunde sier det var en spontan reaksjon på et spontant arrangement. Hun hadde egentlig lyst å
reise til Oslo, men det ble svært
upraktisk midt i julestria.
– Det var jo litt upraktisk å
stenge butikken noen timer også,
men det fikk bare være. Sykehuset er viktig. Alle har et personlig forhold til sykehuset, og en
dramatisk historie å fortelle. De
fleste har følt på kroppen hvor
viktig sykehuset er, sier hun.
Demonstrasjonen i Måløy ga
dem en mulighet til å være med
å støtte likevel.
– Vi fikk markert oss og gjort
det vi kunne. Det var et veldig
godt tiltak, og kjempebra at det
var på en annen plass enn Eid.
Nå viste vi tydelig at sykehuset
betyr mye også for kommunene
rundt, avslutter Sunde.
Andre butikker som stengte var
Skobutikken Sunde og Euro
Sko.
Fri med lønn
Andre eidbedrifter engasjerte
seg ved å gi sine ansatte fri med
lønn for å reise til Oslo.
– Dette er en utrolig viktig sak
for hele regionen. Det handler
om alt, både næringsliv og befolkning. Vi ville gjøre alt vi

På kort varsel: Hanne Kristin Hagen og Espen Hjelle var blant eidarane som hadde kasta seg rundt for å delta på demonstrasjonen
i Måløy. (Foto: Hildegunn L. Holtan)

kunne for å hjelpe saken, sier
Frode Taklo ved Coop Mega på
Eid, som var en av arbeidsgiverne som ga sine ansatte fri for å
reise til Oslo.
Taklo synes demonstrasjonen i
Måløy var et godt tiltak som bidro til forsterke budskapet fra regionen. Han er frustrert over politikerne som ikke viser vilje til å
gjøre noe i denne saken.
– Jeg tror i hvert fall ikke det

blir Ap-regjering etter neste
valg. Og Sp virker for meg mer
opptatt av posisjon enn å ta de
viktige sakene, sier han.
Andre eidbedrifter som ga ansatte fri med lønn var Opal Entreprenør og Eid Elektro. Norgesvinduet Bjørlo AS ga ansatte fri
uten lønn, men betalte til gjengjeld bussbillettene for ansatte
som ville reise.

Panoramautsikt: F.v. Jorunn Televik, Målfrid Ervik, Rita Andal, Birgit Gotteberg, Wenche Gotteberg og Liv Televik demonstrerte
d
frå balkongen på Kraftstasjonen. (Foto: Hildegunn L. Holtan)

å reise til Førde for å få hjelp. Eg synest ingenting om forslaget frå Helse
Vest. Det er så godt som ei nedlegging, seier Wenche Gotteberg.
Hanne Kristin Hagen og Espen
Hjelle var to av mange eidarar som
hadde reist til Måløy for å demonstrere.
– Dette tok vi litt på sparket. Vi

kunne ikkje reise til Oslo, og då er
dette eit godt alternativ. Det er imponerande å sjå at så mange har samla
seg, meiner Hagen.
Imponert
Furnes er imponert over kor mange
som på relativt kort varsel hadde
gjort om på planar og stilt opp for

– Gjorde stort inntrykk
Eid-ordføraren bekrefta
at direktesendinga frå
Måløy blei lagt merke til
i hovudstaden.

Reidun Sunde ved Lagerutsalget
på Eid var en av disse.
– Vi stengte butikken, tok med
de ansatte og dro, sier Sunde.

saka. Han har høyrt om fleire bedrifter og butikkar i Eid som stengde tidlegare enn vanleg slik at folk skulle
rekke ut til Måløy for å vere med på
massemønstringa for sjukehuset.
– Vi er strålande nøgde med mobiliseringa. Jungeltelegrafen har gjort
ein solid innsats. Rett før sendinga
starta var det over 1.000 personar

som hadde registrert seg som deltakarar på Facebook. Dette gjekk veldig bra, meiner Furnes.
– Tusen takk
Ifølgje Furnes fungerte også det tekniske som planlagt, med unntak av
nokre få mindre utfordringar. Han
påstår at han ikkje er sliten etter å ha

vore med på å organisere ein demonstrasjon på rekordtid.
– Nei, ein får jo eit kick av det heile, når det går så bra. Eg vil gjerne få
takke alle som møtte opp og alle
som har hjelpt til. Tusen takk til alle
som har bidratt til å gjere arrangementet til den suksessen det blei, seier Vidar Furnes.

Ber helseministerren endre vedtaket
lagt merke til. Så eg vil gjerne
takke dei som køyrde i gang og
dei som stilte opp på demonstrasjonen i Måløy, seier Åshamar.
Senterpartipolitikaren reiste
saman med rundt 50 andre eidarar med buss til Oslo grytidleg måndags morgon. Han fortel at medan sjukehusforkjemparane stod framfor Stortinget
kom det mange utflytta nord-

fjordingar og slutta seg til
gruppa. Han meiner at demonstrantane gjorde ein god figur, og han har meir tru på arbeidet med å berge sjukehuset
enn på lenge.
– Eg har fått ein ny inspirasjon til å arbeide vidare med ei
tildels tung og vanskeleg sak,
seier Kjell Magne Åshamar.

Sogn og Fjordane Rederiforening
(SFR) ber fra sitt årsmøte 4. desember helseministeren endre
Helse Vest sitt vedtak om Nordfjord sjukehus.
Årsmøtet viser til at styret i Helse
Vest har gjort vedtak om å legge
ned føde- og akuttberedskapen
ved Nordfjord sjukehus. SFR mener dette vedtaket i realiteten er å
betrakte som et nedleggingsfor-

slag, og må være gjort på sviktende grunnlag. Foreningen mener
de såkalte «hustandskriteriene»
må utredes nærmere med hensyn
til reisetid og risiko ved akuttsituasjoner. Helse Vest ser ikke ut til å
ha tatt hensyn til reiseavstander i
sitt styrevedtak, mener SFR. Videre mener foreningen at påstandene om vanskelig rekruttering av
fagpersonell må dokumenteres.

Sogn og Fjordane Rederiforening ber derfor i sin resolusjon om
at helseministeren endrer vedtaket i Helse Vest slik at Nordfjord
sjukehus blir opprettholdt som
fullverdig sykehus.
Resolusjonen er sendt til helseministeren, Helse- og sosialkomiteen, Sogn og Fjordane-benken,
Helse Vest og Helse Førde.
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Mål og prioriteringar

Vi skal formidle det viktigaste som skjer i det offentlege rom, pluss at vi skal la
folk som har meiningar om samfunnsutvikling få sleppe til. Vi skal skape engasjement, og formidle ein levande debatt om korleis våre lokalsamfunn skal vere og
utvikle seg.

Avisas samfunnsrolle

Kampen for lokalsjukehuset på Nordfjordeid har vore den mest omtalte saka i
2010. Her har det vore fleire store markeringar, underskriftskampanjar. Vi har
og hatt saker der vanlege folk har fortalt om sine opplevingar med helsevesenet,
og frykt for at den skal bli redusert. Har laga over 900 artiklar der Helse Førde er
nemnt.
Fjordenes Tidende var 100 år i 2010. Bursdagen var 5. april.

Journalistfagleg utvikling

Vi har hatt interne kurs med eksterne kurshaldarar, pluss at fleire i redaksjonen
har vore på eksterne krus utanom huset. Vi arbeider også med å ha fokus på val
og bruk av kjelder.
Prøver på at papir og nett skal bli ulike.
Avisa blir evaluert gjennom faste redaksjonsmøter. Vi brukar også eksterne folk
som gir tilbakemeldingar på språk, vinkel og kjeldebruk.

Etikk

Vi er ikkje blitt klaga inn for PFU i 2010. Vi har ein person som kontakta oss, og
som vurderer å reise erstatning mot oss fordi vi, etter ei ulukke der han vart alvorleg skadd og hamna i koma, publiserte namnet hans. To andre omkom. Det var
politiet som frigjorde namna på dei tre. Han som var i koma er framleis sjukmeldt
etter ulukka, men er rimeleg frisk. Vi har ikkje fått noko krav mot oss endå.
Vi har fokus på korleis vi handterer ulukker på nettsida, der vi er tidleg ute med
foto frå ulukkesområde. Vi har hatt fleire eksempel der nære pårørande er blitt
kjent med at deira næraste er utsett for ulukker gjennom vår nettside.
Erling Waage, redaktør
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Instruktør Irene Tveit Sæverud ved Norsk
Fjordhestsenter og fjordhesten Nicko Valtin
er bestevenner. Foto: Siri Kolseth
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Fjordingen
Fjordingen skal vere først ute med dei viktigaste nyhende for og om
folk i området vi dekkjer.

Faktaopplysningar
Opplag: 			
Lesarar: 			
Daglege brukarar på nett:
Høgste veketal: 			
Utgjevarstad: 			
Ansvarleg redaktør: 		
Dekningsområde: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelege kjelder:
Kjem ut:			
Sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

4 269
15 000
7 971 (uke 49)
Stryn
Bengt Flaten (46)
Stryn og Hornindal
7
29,9 prosent
Mandag, onsdag og fredag
2 985
77/23

Stryn fredag 24. desember 2010

Nr. 149

76. årgang Laussal kr. 20,–

www.fjordingen.no

Lokalavisa for indre Nordfjord

Familiedyst på Ullsheim

Statistikk meiningar
Leiarar: 			
Lesarinnlegg papir: 		

145
450
Knallsterk brødre-trio på Ullsheim. Her er det Johannes og Tarjei (t.h.) som prøver seg i ein uvanleg konkurranse på standplass. Bak følgjer veslebror Gaute spent med.
(Foto: Ove Sveen)

Tarjei Bø (22) leiar verdscupen i skiskyting,
og broren Johannes (17) leiar norgescupen i
sin klasse. Vesle julaftan var dei saman med
minstebror Gaute i leik og trening på Ullsheim.
Tarjei Bø kan sjå attende på ein formidabel

desember-månad med to verdscupsigrar og
ein andreplass. I tillegg var han ankermann
på Norge sitt vinnande stafettlag i Hochfilzen.
No ser han fram til juleferie med tilhøyrande
mengdetrening på ski.

Stor skepsis til auka
eigedomsskatt i Stryn
Stryn kommunestyre vedtok med
17 mot 8 røyster økonomiplanen
som inneber auka eigedomsskatt
frå og med 2014. Det er nødvendig for å finansiere utbygging av
Stryn omsorgssenter.

Per Kjøllesdal.
(Foto: Harald Vartdal)
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– Vi ønskjer ikkje å auke eigedomsskatten. Staten må inn med
meir pengar, var den klare meldinga frå Per Kjøllesdal (Sp) og
dei andre som deltok i debatten.
● Side 4 og 5

– Eg hadde nok drøymt om topp i verdscupen,
men at det skulle gå til topps no, hadde eg
ikkje forventa, seier Bø.
● Side 6 og 7

Ringt inn jula i 70 år
✩
✩

ønskjer alle sine lesarar ✩
og annonsørar ✩
ei god jul !

●

Side 12

✩

✩

✩
✩ ✩

Onsdag 8. desember 2010
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Onsdag 8. desember 2010
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Nektar å gje opp sjukeehus-kampen
Hornindal-ordførar Edvin Haugen (H) var på plass i Oslo for å
demonstrere mot kutt i sjukehusa.

- Trur ikkje
kampen
er tapt

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vart møtt med klare krav, fy-rop
og eit stort presseoppbod under demonstrasjonen i Oslo.

Både ordførarar og aksjonistar framfor Stortinget
hadde høyrt statsråden sine svar før. Dei krev
handling.
Anders Hauge-Eltvik

Leiar i sjukehusaksjonen Svein Hansen overleverte underskriftslister til
helseminister Anne-Grete STrøm-Erichsen. Til høgre politisk rådgjevar
Tord Dale.

redaksjon@fjordingen.no

Nordfjordingane møtte mann- og kvinnesterke
framfor Stortinget måndag og gav klår beskjed til
helseministeren: Vi aksepterar ikkje nedlegging av
Nordfjord sjukehus.
Nordfjordingar i kamp for Nordfjord sjukehus: F.v.: Annlaug Flo, Knut Leirgulen, Kristi Flo, Eivind Grov,

Jon Kjørstad, Jarle Grov og Hermann Fonn Grov på skuldra.

Hornindal-ordførar Edvin Haugen (H) var på plass framfor
Stortinget, og han meiner det
er viktig å seie klart og tydeleg
i frå.
– Det er viktig å støtte opp
om lokalsjukehusa, og å vise at
vi bryr oss, seier han.

Spent
Anders Hauge-Eltvik
redaksjon@fjordingen.no

Fleire hundre demonstrantar stod
saman utanfor Stortinget i eit
unisont nei til sjukehuskutt måndag kveld.
To bussar var fylt opp frå Nordfjord, i tillegg til dei som hadde
reist ned på eiga hand og utflytta
nordfjordingar. Alle fastslår at
dei skal kjempe til siste slutt for
sjukehuset sitt.

Mannsterke
Stryn og Hornindal var også godt
representert utafor Stortinget.
Annlaug Flo, Kristi Flo, Jon
Kjørstad, Jarle Grov og Eivind
Grov var nokre av dei som deltok
på demonstrasjonen. Eivind Grov
ved Hotel Alexandra seier sjukehuset er viktig både for fastbuande og gjestar i regionen.
– Vi er her for å vise politikarane kva dette dreiar seg om,
fastslo han. Grov nektar å tru at
kampen er tapt.
– Det er alltid håp. Vi treng lokalsjukehuset, det er veldig viktig for oss. Også for vår verksemd betyr nærleik alt. Vi har
hatt veldig mykje nytte og glede

av Nordfjord sjukehus, seier han.
Annlaug Flo budde tidlegare
på Flo, men har no flytta til Stryn
sentrum. Sjølv om ho er komen
nærare sjukehuset, aksepterar ho
ikkje at reisevegen skal bli noko
lengre.
– Vi er her for å vise at vi
treng Nordfjord sjukehus, og ikkje kan klare oss utan det på nokon måte. Eg har eit håp om at
politikarane forstår oss. Vi har
hatt mykje bruk for sjukehuset.
Då mannen min fekk slag, fekk
vi ei oppfølging frå sjukehuset
som ikkje kunne blitt betre, seier
ho.

Tunge appellar
På demonstrasjonen framfor
Stortinget var direkteoverføringa
frå Torget i Måløy godt synleg,
og hausta mykje ros. Appellane
frå aksjonistar frå heile landet var
ikkje til å misforstå: Ingen aksepterar lokalsjukehus utan innhald.
Helse- og omsorgsminister AnneGrete Strøm-Erichsen (Ap) hadde ikkje noko lett oppgåve då ho
skulle snakke til demonstrantane.
Ho hadde rett før fått overrekt
fleire tusen underskrifter frå bekymra distriktsinnbyggjarar landet rundt. Den politiske rådgjevaren hennar, Tord Dale frå Sogn

Haugen tykkjer det er vanskeleg å spå kor saka vil ende,
men fastslår at det er regjeringa som avgjer alt.
– Det er regjeringa som sit
med nøkkelen, i og med at det
ikkje er ei sak som skal opp i
Stortinget, slik det ser ut no.
Spørsmålet er, slik Haugen
ser det, kor stort presset blir,
og om regjeringa blir nøydde
til å ta saka til Stortinget. Ordføraren seier sjukehuset på
Nordfjordeid er så viktig at
alle må halde fram kampen.
– Det er klart det er viktig
med nærleik til tilboda. Vi brukar Eid i dag, og ønskjer å halde fram med det. Difor er det
viktig å stå samla med Eid og
Nordfjord i denne kampen, seier han.

og Fjordane, fekk i oppgåve å
bære underskriftene, og spørsmålet er no kor stor politisk
tyngd denne bunken får.

Endringar
Statsråden sleit med å overdøyve ropande aksjonistar i det ho
entra scena. Når ho til slutt
kom til ordet, opna med å seie
ho var imponert over arbeidet
sjukehusaksjonistane gjer.
– Vi har eit godt sjukehustilbod i Norge, og dei som vert
sjuke får god hjelp. Eg forstår
at de vil ha det slik, sa ho.
Strøm-Erichsen understreka
at det blir meir pengar til sjukehusa, år for år.
– Men nokre gonger må vi
gjere endringar, sa ho, og brukte omlegginga i psykiatrien til
distriktspsykiatriske senter som
eksempel.
– Så skal eg seie at vi treng
sjukehusa. Vi skal ikkje legge
ned, det er ikkje snakk om det.
Vi skal gje god behandling der
folk er, sa ho.
Det verka som få av dei forfrosne demonstrantane trudde
på dette, for Strøm-Erichsen
vart ropt av scena med orda
«Bla-bla-bla!» og «Hald det du
lovar!».

- Må i Stortinget

Stort engasjement under demonstrasjonen
utanfor Stortinget måndag. Frå venstre Margreta Navelsaker, Tora Haugland, Hilde Heggen
Haugland og Merete Wedvik, alle frå Eid.

Demonstrasjonen på
Stortinget i Oslo.

Måløy torg måndag kveld samla langt over 2.000 menneske, og vart direkte overført til storskjerm utanfor
(Foto: Ottar Færestrand)

Selje-ordførar og leiar i Nordfjordrådet, Gunn R.V. Helgesen (KrF) meiner demonstrasjonen i Oslo og markeringa i
Måløy viser at det er heile
breidda av folket i distrikta
som står saman om sjukehuset,
ikkje berre politikarar eller engasjerte aksjonistar.

I Oslo snakka ho med sin
partileiar, Dagfinn Høybråten,
og han er samd med henne i at
nedleggingsvedtaka som er
gjort rundt om i helseføretaka
må handsamast i Stortinget.
– Eg håpar det vert Stortinget som avgjer dette. StrømErichsen sa det ho har sagt
fleire gongar før, og eg trur det
må ei stortingssak til om det
skal bli nokre endringar, seier
ho.
Helgesen seier berre tida vil
vise om regjeringa lyttar til det
folket seier, men ho er sikker
på at oppmøtet gjorde inntrykk. Ho meiner prosessane i
Helse Førde best kan karakteriserast som skinnprosessar, som
ikkje har vore demokratiske.
No er ei demokratisk handsaming i Stortinget håpet.

- Opp til Sp
Sjukehusaksjonist Knut Leirgulen var nøgd med talet på
reisande til Oslo. Han skulle
sjølvsagt gjerne sett fleire, men
meiner målet vart oppnådd:
– Vi fekk vist Storting og
regjering kva folket meinar,
seier han. Leirgulen trur ikkje
at kampen er tapt, men han
meiner det heile er opp til Senterpartiet.
– Det er ikkje for seint, og
vi skal stå på til «the bitter
end». Men det står og fell på
Senterpartiet. Eg trur Arbeidarpartiet har bestemt seg, og dei
misser jo mykje medlemmer
på grunn av sjukehussaka. Eg
håpar Senterpartiet set taburettane på spel og trugar med regjeringskrise. Viss ikkje, er
sjukehuset snart historie, seier
han.
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Vi skal ha hovudfokus på nyhende og krydre avisa med dei gode og nære
reportasjane. Gjennom tekst og gode bilde skal vi gje lesarane i nærområdet til liks med utflytta stryningar og honndøler eit godt speglbilde
av kva som skjer på godt og vondt.
Vi skal vere ein god debatt-arena der folk skal få sleppe til med meiningane
sine. Og vi skal ikkje minst vere tilbodstorget der annonsørar og lesarar
møtast gjennom tilbod og etterspørsel.
Papiravisa er og skal vere hovudproduktet for Fjordingen. Nettavisa skal
utfylle papiravisa og trigge lesarane til å kjøpe/lese oss også på papir eller
i fullverdig elektronisk versjon.
Radio Stryn er avisa sitt ekstra krydder, litt ekstra smågodt i kvardagen.

Fjordingen sin redaksjon har i 2010 bestått av fem faste journalistar i tillegg
til ansvarleg redaktør/dagleg leiar som og er skrivande. Alle er fotograferande,
og alle har og ansvar for avisa si nettside.1,9 årsverk typografar fordelt på
tre personar gjer alt frå sideplanlegging, annonseproduksjon, sideombrekking
og sending til trykkeri.Avisa har eigen lokalradio, Radio Stryn, som vert driven
med eit halvt årsverk.

Avisas samfunnsrolle
•

•
•

Folket sin kamp for eit fullverdig Nordfjord sjukehus har vore ei av dei
viktigaste sakene gjennom året. Samtidig har det vore viktig å få fram kva
bygging av Kvivsvegen, som gir ny og ferjefri veg mellom indre Nordfjord
og søre Sunnmøre, vil bety i form av nye reisemønster og ny felles utnytting av infrastruktur som til dømes sjukehus, flyplass og høgskule.
Politiet i Stryn har hatt stort fokus på ungdom og trafikk, etter fleire år
med stygge trafikkulukker. Avisa har sett det som ei viktig oppgåve å ha
stor fokus på dette temaet.
Ei av dei viktigaste samfunnoppdraga er å invitere til debatt. Det gjer
avisa gjennom daglege leiarartiklar og ved ein levande lesarbrevspalte.

Journalistfagleg utvikling
•
•
•
•

Fortløpande fokus på å skrive poengtert og informativt, og med gode bilde
som illustrerer sakene godt.
Fokus på eit moderne nynorsk som samsvarar med folk sin daglegtale.
Kritisk journalistikk der avisa set dagsorden.
Meningsbærende leiarar som ofte er kritiske, av og til rosande, men som
i hovudsak skal setje dagsorden.

Etikk

Ingen saker meldt til PFU. Kontinuerleg fokus på etikk.
Bengt Flaten, redaktør
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Bas Oddleif Tjugen sjekkar tunneltaket i Kvivstunnelen med
spett etter kvar salve. Frå hausten 2012 vert Kvivstunnelen
ein del av den nye E39 mellom Hornindal og Volda.
Foto: Bengt Flaten
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TORSDAG

Ivan Nylund.

Ivan (64)
strøket av
ventelista
• Side 4 og 5

7 394 (-151)
23 000
11 000
34 595 (uke 35)
Finnsnes
Steinulf Henriksen (45)
Regionene Midt-Troms og 				
indre Sør-Troms, med de ti 				
kommunene Lenvik, Sørreisa, 				
Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu, 			
Målselv, Berg, Torsken og Tranøy.
16
23 prosent
Daglig unntatt søndag
Ca. 11 200 (37 sider i snitt)
75/25 prosent
608
52
20
5.000 (inkludert korte meningsytringer)
6.000 (inkludert korte meningsytringer)
100 (1,6 prosent)

■ Nr. 154

■ 46. årgang

■ Løssalg: Kr. 20,-

• Se flere hilsener på Leserto
rget

(Utafor Troms: Kr 22,-)

A-ha! Moddi
er millionær

Vant
stipend i
går kveld

Bardufoss lufthavn.

Rettssak
etter flykaoset

■ Senjaartisten Pål
Moddi Knutsen er
på vei mot stjernene.
I hard konkurranse
med Adjágas innkasserte han i går
kveld den tredje av
de fire A-ha-millionene i Trondheim. I
natt feiret han med
matpakke på toget
til Bodø.

• Side 7

Patron eksploderte.

Bål laget
kjempesmell
• Side 8 og 9

• Side 18 og 19

FOTO: LARS OVE HESJEDAL

Nybilsalget tar av
Nybilsalget har tatt av i
2010, lokale forhandlere
melder økning i salget.
– For tida er vi i landstoppen på Volvo, stråler
selger Ketil Johansen.
• Side 12

40,PR 4 PK

KJELDSBERG KAFFE 4 PK
Filtermalt, 4x250 g, 40,00 pr. kg

01

For Folkebladet ble 2010 preget av flere dramatiske hendelser, dødsulykker på
veiene og ikke minst den mye omtalte teltbrannen i Salangen, der bestefar og ett
barnebarn omkom og fire andre ble alvorlig skadet. Dette var en sak som satte
redaksjonen på store utfordringer, ikke minst i forhold til å nærme seg en sårbar
og utsatt familie.
Av større redaksjonelle satsinger kan nevnes web-TV-serien «69 grader nord Senja på langs», en serie som gikk over seks episoder med rundt 30 000 seere.
Web-TV har forøvrig vært det store redaksjonelle satsingsområdet til Folkebladet
i 2010, med i snitt to daglige egenproduserte innslag.

Faktaopplysninger

62

Dagens bursdagsbarn
■ 6 år

Iselin fyller
seks år
i dag.

TF1080710H01 CMYK

Harstad Tidende Gruppen

Folkebladet

6

NYHETER

NYHETER

mandag 8. november 2010
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mandag 8. november 2010

Her mangler 400.0000 kubikkmeter stein
GRYLLEFJORD: Ta
arealet av en fotballbane.
Grav deg 60 meter ned. Så
mye masse er tatt ut av
Torskenskaret for å ende
opp i moloen i Gryllefjord.
■ Espen Bless Stenberg

Ingen overskridelser

Etter planen skulle moloen stå ferdig høsten 2011, men det har gått radig unna
siden oppstarten.
– God produksjon og god effektivitet er
årsaken til at arbeidet går unna, sier han.
Pihl og sønner er et verdensomspennende dansk selskap, med 5.000 ansatte.
Det islandske selskapet Istak kjøpte de
nylig opp, og det er utelukkende arbeidere
fra Island som er i sving i Gryllefjord.
Anbudet på det gigantiske prosjektet var

opprinnelig på 55 millioner kroner, og
Zakariassen sier at de holder seg noenlunde til budsjettene.
– Man vet alltid at det blir litt ekstra,
men vi snakker ikke om noen store overskridelser her, sier Zakariassen.

Utfordringer

Nå som vinteren har kommet, vil entreprenøren få nye utfordringer å bryne seg på.
Blant annet skal veien opp til massetaket
holdes åpen, og det nytter ikke bare med
vanlig brøyting.
– Ekstra utstyr blir satt inn, og høvling,
salting, og sandstrøing skal holde veien
isfri hele vinteren. Unntaket er selvfølgelig når været er for dårlig til at brøytebilen
kommer seg fram.
espen.bless.stenberg@folkebladet.no
406 48 661

TF1081110H07

TF1081110H06

CMYK

CMYK
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06

400.000 kubikk med stein er allerede tatt
ut fra massetaket, for å bygge den nye
moloen i Gryllefjord. Framdriften i prosjektet er i rute, og ifølge byggeleder i
kystverket, Torfinn Zakariassen, skal man
være ferdig i midten av juni neste år.
– Siden vi startet arbeidet i mars, har vi
tatt ut 400.000 kubikk med stein, og størrelsen på bruddet er faktisk på 30 mål, sier
byggelederen.

Han forteller at moloen som skal gi husvære for fiskeindustrien, bygges av det
islandske selskapet Istak, som er eid av
danske Pihl og sønner AS.
– Vi har om lag 40 islandske arbeidere i
gang, både nede ved havna og oppe i steinbruddet, sier Zakariassen.

Enormt. Massetaket hvor entreprenøren henter stein til moloen, er på 30 mål, og allerede er det hentet ut 400.000 kubikk stein.

BEGGE FOTO: TORFINN ZAKARIASSEN, KYSTVERKET

Over vann. Snart vil man kunne skimte moloen like under vannflata.
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Mål og prioriteringer

Etikk

Folkebladets viktigste oppgave og mål er å ta vårt samfunnsoppdrag på alvor, og være den største og viktigste nyhetsformidler i hele vår region, både
på papir, nett og andre plattformer.
I 2010 ble det gjort endringer i Folkebladets papirutgave. Førstesiden er prioritert mer tydelig, by-stoff og nyheter er flyttet fram i avisa, mens ledere/
meninger og lesernes egne sider er flyttet bakover.
Også på folkebladet.no er det gjort betydelig endringer i Polaris-regi i
2010.
Av redaksjonelle satsinger har Folkebladet utvilsomt fått mest respons på
web-TV-serien «69 grader nord Senja på langs», med 30 000 seere og svært
mange positive tilbakemeldinger fra seerne. Web-TV er et satsingsområde i
Folkebladet, og i 2010 produserte vi i snitt to daglige, lokalt baserte innslag,
de klart fleste var rene nyhetssaker, som ble videreutviklet til papir dagen
etter.

Folkebladet har hatt et hektisk år, med mange presseetiske problemstillinger.
Ulykker og tragedier avføder naturlig nok mange slike avveininger, blant annet
med hensyn til bruk av bilder, offentliggjøring av navn, tilnæring til pårørende
osv.
Tre ganger i 2010 ble vi klaget inn til PFU. I den første klagen ble vi «frikjent»
i en sak om bruk av et bilde fra et ulykkessted, der en firmalogo var synlig på
en av ulykkesbilene.
To ganger var PFUs konklusjon «Brudd på god presseskikk». I den ene saken
ble vi klaget inn av politimesteren i Troms, som reagerte på at vi brakte navn
på en politiadvokat som var anmeldt etter rasismeparagrafen. PFU mente
Folkebladet burde anonymisert både navn og stilling.
Den andre saken gjaldt en featurereportasje fra et asylmottak, der klageren
mente avisen hadde gått for langt i enkelte karakteristikker av mottakslederen, spesielt i tittelbruken. PFU mente det ikke var vist tilstrekkelig
saklighet og omtanke, og at artikkelen rammet mottakslederen på en
uakseptabel måte.

Avisens samfunnsrolle
Daglige lederartikler og ukentlige kommentarer skrevet av avisas egne
medarbeidere skaper engasjement. Størst engasjement skapte sjefredaktørens kommentarartikkel «Tromsø suger», der fokus ble satt på Tromsøs
rolle som landsdelshovedstad kontra distriktene. Bare første dagen etter
publisering fikk redaksjonen 92 e-poster med respons. Artikkelen avfødte
også fylkespolitiske møter, debattmøter «på kaikanten» og NRK-innslag på
radio og TV.
Skoledebatter med trussel om nedleggelser i flere av våre kommuner har
også skapt stor debatt, et engasjement så sterkt at det knapt finnes noe
saksfelt som kan sammenlignes.

Journalistfaglig utvikling
Skolering av nyansatte har vært viktig, i tillegg til oppfølging av student fra
journalistutdanninga i Bodø. Det har vært avholdt redaksjonsmøter med
fokus på papiravisas framtid. Intern «folkeskole» ble tradisjonen tro gjennomført i oktober, med “«nett/nye plattformer kontra papiravisa» som
hovedtema. Avisa og nettet evalueres hver dag på morgenmøtet, samt at
det skrives daglig, intern logg der meningsutvekslingene i perioder er mange
og engasjerte.
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Steinulf Henriksen, sjefredaktør

folkebladet.no

Snurperen «Hundvåkøy» gikk på grunn i Finnsnesrenna i Gisundet 13. mars 2010.
Her ligger den ved Olaholmen like etter havariet skjedde en lørdag morgen, med
byen Finnsnes i bakgrunnen. Finnsnesrenna er en av kyst-Norges trangeste og mest
utfordrende passeringspunkter for skipstrafikken. Foto: Stian Jakobsen

På såpeglatt føre i bygda Fjordgård på Senja mistet denne bussen veigrepet og
tippet rundt 1. desember 2010. 11 passasjerer var om bord i bussen, men ingen
ble alvorlig skadet. Foto: Vidar Bjørkli
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Fosna-Folket
2010 ble nok et begivenhetsrikt år for Fosna-Folkets redaksjon. Forventningene
som lesere og eiere stiller til redaksjonens arbeid, både kollektivt og individuelt,
er i seg sjøl utfordrende. I løpet av året fikk vi satt i verk tiltak som vi i ettertid
mener var viktige og riktige, og som gjør at vi går inn i 2011 med pågangsmot
og entusiasme.
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20 000
7 000
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7
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SPORTEN: Jannike Hellem kan bli norgesmester

Tipsoss
Tips oss

SMS/MMS: <fftips> til 2097

23. juli 2010

FREDAG
Sliter
tungt

Nr. 84

Årgang 47

Løssalg kr 20,-

www.fosna-folket.no

Uhelbredelige
hjerteknusere

Side 6 og 7

Satser i
Botngård
Side 3
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900
11 000
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Camping
som før

FOTO: SKJALG LEDANG

Side 15
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Snart fire år gamle Emil Adsen Utstrand (til
høyre på bildet) fra Lysøya i Bjugn hadde forrige uke sommerbesøk av Anders Leivseth (6)
fra Bodø. Begge guttene lider av den uhelbredelige Canavans sykdom. Svært få med syk-

dommen lever til de blir 10 år. For sine familier er Emil og Anders ekte hjerteknusere som
har gitt dem et nytt syn på selve livet.
Side 15, 16 og 17

16

god helg

Fosna-Folket

Fredag 23. juli 2010

Fosna-Folket

god helg

Fredag 23. juli 2010

17

CANAVANS SYKDOM
Også kjent som Spongiform leukoencefalopati.
Medisinsk beskrivelse
Canavans sykdom er en sjelden, fremadskridende,
nevrologisk sykdom med forandringer primært i
hjernens hvite substans (myelinet), derav navnet
leukoencefalopati.
Forekomst
Sykdommen er svært sjelden, men relativt hyppigere hos visse jøder (Ashkenazi). I Norge kjenner
vi pr 2007 til 2-3 personer med diagnosen.
Årsak
Sykdommen skyldes en gendefekt (missense mututaion) lokalisert til kromosom 17 (17p13-ter).
Genfeilen medfører endringer i de innerste laget
av hjernebarken, men primært synlige i den hvite
substans som multiple veskefylte hulrom (vacuoler,
spongy degenration) og omfattende funksjonssvikt
i nevrologiske funksjoner.
Arvelighet
Tilstanden er autosomalt recessivt arvelig
(vikende), det vil si at begge foreldre må ha sykdomsanlegget for at sykdommen skal komme til
uttrykk. Par der begge er bærere av arveanlegget
har 25 % risiko for at hvert av deres barn skal få
sykdommen og 50 % for at de skal bli bærere av
arveanlegget.

SAMMEN OM SYKDOMMEN: Canavans sykdom er uhyre sjelden. Derfor synes familiene fra Bjugn og Bodø det gjør godt å treffes. Fra venstre Jørgen Leivseth (8), Anders Leivseth (6) mamma Helene Ha
Hanssen, pappa Arne Jørgen Leivseth,Vegard Leivseth (4), Stine Adsen, Emil Adsen Utstrand
(3), Kasper Adsen Utstrand (6), Espen Utstrand, og Sander Adsen Utstrand (1).
skyld, men også for å treffe familien de
har blitt kjent med gjennom et slags
skjebnefellesskap.

Roser helsevesenet

Begge parene er skjønt enig om at
mange som syter og klager over dårlig
helsevesen her til lands, de har fint lite å
klage over. Med hvert sitt barn som uansett oppfølging har dårlig prognose, så
mener de møtet med norsk helsevesen
har vært av det positive slaget. De føler
de har fått en svært god oppfølging uansett hvor de har henvendt seg. Ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger ble de kjent med hverandre. Og
ikke minst, der ble de klar over hvor
mange alvorlige lidelser som finnes uten
at folk flest engang har hørt navnet på
sykdommene. Møtet mellom familiene
på Frambu førte til at de har holdt kontakten, og blant annet feriert sammen på
Sørlandet. Da med besøk for store og
små i Dyreparken og hos Kaptein Sabeltann.

Tapperhet

KONTAKT: Mamma Stine Adsen har gode stunder med Emil i fanget.
Canavans sykdom er nådeløs i sitt forløp. Den angriper nervesystemet i hjernen fra spebarnsalder. Når friske barn
viser utvikling og evne til motoriske ferdigheter, så blir Canavans en kraft som
drar i stikk motsatt retning. Dag og natt
arbeider sykdommen sakte men sikkert
på en måte som ingen medisiner kan
kurere.

Øyeblikket

– Grusomt! Det sier Espen Utstrand om
øyeblikket han og Stine Adsen fikk
beskjed om at deres sønn hadde Cana-

vans sykdom. Da var lille Emil fire
måneder gammel. Etter utredning kom
legene ved St. Olavs med den klare
beskjeden til mor og far. Foreldrene hadde aldri hørt navnet på sykdommen,
men konsekvensene var lett å forstå.
– Legene la ikke akkurat fingrene mellom når de fortalte oss hva sykdommen
vil bety for Emil, erindrer pappa Espen. I
ettertid har han forståelse for at fagfolkene ved sykehuset ikke pakket de tøffe
realitetene inn i silkepapir. Men akkurat
der og da, da raste verden sammen!

Felles skjebne

Vel tilbake på Lysøya ble Internett kilde
for å søke kunnskap om sykdommen.
Det var tøffe dager, mens mor og far
sakte men sikkert innså hvor alvorlig
sykdommen som hadde rammet akkurat
deres lille gullgutt var. I ettertid gir de
ubetinget ros til alle de har fått bistand
og støtta fra etter at Emil fikk diagnosen.
Helene Hanssen og Arne Jørgen Leivseth fra Bodø er foreldre til Anders Leivseth som har samme sykdom. Forrige
uke la de for første gang ferieturen innom Lysøya i Bjugn. Både for guttenes

Det skiller rundt to år i alder mellom
Anders Leivseth og Emil Adsen Utstrand. Emil er fortsatt i stand til å spise sjøl,
om han får god hjelp. Anders må nå få
næring gjennom en sonde. Synet svekkes som regel raskt hos barna med Canavans sykdom. Hørselen derimot berger
de ofte. For de som står ungene nær kan
det synes som om den gradvise svekkelsen av andre sanser faktisk fører til en
skjerpet hørsel. At Emil og Anders er to
tapre gutter som absolutt er til stede i
rikt monn skjønner sjøl en som er på
første besøk. Det er ikke nødvendig med
taleevne slik vi kjenner det for å gi
uttrykk for behov, sorg, savn eller glede.
Kanskje er det heller sånn at sykdommen har gjort Emil og Anders bedre rustet på enkelte områder enn vi såkalt
friske noen gang kan drømme om å bli?

Utprøving

USA er det landet der det forskes mest
på denne sykdommen. På verdensbasis
er det kartlagt rundt 2.000 tilfeller av
Canavans sykdom. Trolig finnes det nok
mørketall også, da en del barn med Canavans i den fattige verden nok aldri får
stilt en riktig diagnose. Som sagt finnes
det ingen helbredelse for sykdommen,
men en medisin som man håper skal
kunne redusere utviklingen hos pasienten er nå under utprøving. Etter at det
ble vurdert av leger ved St. Olavs så har
Emil fått bli en av dem som får denne
medisinen. Effekten er så langt usikker,
men pappa Espen Utstrand mener han
kan føle at medisinen virker positivt.

Godt i Bjugn

Å få et barn med Canavans sykdom snur
livet opp ned for foreldre. Men de er
langt fra de eneste som påvirkes. Søsken
får også oppleve hva en slik sykdom
betyr. Og sist, men ikke minst. Den som
er direkte rammet av sykdommen
trenger pleie døgnet rundt. Utfordringene for familien er med andre ord
enorme, både fysisk og psykisk. I den
sammenheng priser Espen Utstrand og
Stine Adsen seg lykkelig over å være
bosatt i Bjugn. Fra første stund føler de
at kommunen har gjort sitt beste for å
bistå og finne løsninger som kan få
familien til å fungere, både sammen og
hver for seg. Heime på Lysøya har Emil
fått nesten som en egen liten fløy, der
han kan være sammen med sine assistenter samtidig som han er under
samme tak som mamma, pappa og søsken.

Familien i fokus

– Vi har nok fått et helt annet syn på
livet, etter at vi fikk Emil, forteller Espen
Utstrand. Og legger til at de blant mye
annet har sluttet å irritere seg over hverdagslige bagateller. Samtidig har de lært
seg å sette pris på litt andre ting og opplevelser.

Symptomer, komplikasjoner og forløp
Siden sykdommen ble beskrevet første gang i
1931 har man konstatert flere varianter. Av disse
er den som starter i tidlig barnealder (klassisk,
infantil CD) hyppigst. Den viser seg hos et tidligere
tilsynelatende friskt spedbarn som blir svakere i
kontakt og motorisk funksjon med uttalt slapphet
(hypotoni) og en påfallende rask vekst av hodeomfanget (HO), som tyder på at hjernen sveller
opp (macrocefali). Dette kan vises på vekstkurven
på helsestasjonen og skyldes enten at hjernen vokser uforholdsmessig (megalencefali) eller at det
utvikles øket veskemengde i hjernens hulrom (hydrocefali). Kombinasjonen uttalt slapphet, forsinket
utvikling, stort hode og tendens til strekkemønster
i lemmene kan ses ved flere andre nevrolgoiske
sykdommer i de første leveår og bør rask lede til
utredning i barneavdeling.Tilkommende irritabilitet,
strekkespasmer, spisevansker og epileptiske anfall
kan lede utredningen mot Canavans sykdom. Synet
reduseres etter hvert (synsnerveatrofi) og øynene

kan vise urolige bevegelser (pendulerende nystagmus). Økende funksjonstap leder til sterkt avkortet levetid og de fleste har til nå levd kortere enn
10 år.
En medfødt variant (kongenitt CS) viser seg i de
første leveukene og har et enda hurtigere og mer
alvorlig forløp. En ytterst sjelden variant (juvenil
CS) viser seg først i fire-fem års alder med talevansker, gradvis stagnasjon av utviklingen og epilepsi.
Diagnostikk
En klinisk-nevrologisk undersøkelse av barnet hos
barnelge/barnenevrolog med en utviklingsvurdering bør alltid være første steg i utredningen av en
nevrologisk funksjonsforstyrrelse. Billedskanning av
hjernen (cerebral MRI) viser bemerkelsesverdige
avvik med økt signal i T2-vektede og redusert signal i T1-vektede bilder. Det er primært hvit substans i sentrale hjernekjerner/nettverk som thalamus og globus pallidus som affiseres, mens putamen og nukleus caudatus er mindre affisert. MRI
kan imidlertid vise helt normale forhold i starten
av sykdommen. Nevrofysiologiske undersøkelser av
signaloverføringen mellom sansorganer som øye
og hørselsorgan til hjernen vil som regel vise tegn
relativt tidlig, mens nerveledningshastighet (EMG
og nevrografi) viser normale funn. Mest spesifikt for
diagnostisering av CS er påvisning av sterkt forhøyet konsentrasjon av N-acetylaspartinsyre i urinen og ryggmargsvesken (5-10 ganger høyere enn
normalt), eller mangel på aspartoacylase i en cellekultur, gjerne tatt fra hudoverflaten (fibrobalstkultur).
Dersom genfeilen er kjent fra andre i familien, kan
man gjøre prenatal diagnostikk på en prøve fra
morskaken (korionbiopsi).
Behandling
Det finnes pr i dag ingen helbredende eller forebyggende behandling for Canavans sykdom. Det
pågår imidlertid dyreforsøk og en studieprotokoll
for utprøving av genterapi, men noen resultat er
enda ikke publisert. Lindrende (palliativ) behandling
er viktig for å sikre best mulig livskvalitet. Dette bør
inkludere tiltak for riktig ernæring, kontroll av epileptiske anfall (epilepsimiddelet Topiramat er velegnet) og behandling av spasmer. Genetisk rådgiving og støtte til familien er helt nødvendig.

Kilde: Frambu senter for sjeldne sykdommer /
www.frambu.no

– Familien betyr mer, er både de og
gjestene fra Bodø enige om. De to familiene forteller også at de har sluttet å
planlegge tiden så mye. I alle fall langt
framover. Det setter sykdommen en
stopper for. Epileptiske anfall er noe som
følger med Canavans sykdom. Når slike
inntreffer er umulig å vite, da handler
det bare om å få den rette hjelpen.

Stolte søsken

I forbindelse med Emils sykdom så
mener mamma og pappa at mange
instanser lokalt har vist både ønske, vilje
og evne til å lære mer om sykdommen.
Blant annet så har de deltatt på en samling der mannskap fra redningstjenesten
på Ørland Hovedflystasjon og ambulansepersonellet fikk treffe Emil og lære
mer om hans sykdom.
– Også søsknene lærer mye, de får en
bra ballast å ta med seg videre i livet. De
er stolt av bror, men har nok litt vanskelig for å forstå alt. Samtidig viser de
ekstra omsorg, og vil ikke være med på
krangling med de andre kameratene,
forteller foreldrene fra Lysøya og Bodø.

MØDRE OG SØNNER: Helene Hanssen fra Bodø og Stine Adsen fra Bjugn har takket
være sønnene Anders og Emil blitt godt kjent med hverandre.

Ikke medlidenhet

En ting til er foreldrene til Emil og
Anders tydelige på. At de har et barn
som litt brutalt sagt lever på lånt tid
betyr ikke at de ønsker medlidenhet,
verken for seg sjøl eller ungene. Et sosialt liv utenfor familien blir det lite tid til,
men slekt og venner må kunne møte
både alvorlig syke barn og deres familier
på en naturlig måte. Samtidig har de
nok bedre enn mange andre fått se
hvem som er de virkelig vennene etter at
de fikk barn med Canavans syndrom.
Denne sommerdagen på Lysøya er det i
alle fall ingen tvil om hvem som sprer de
sterkeste solstrålene. Det er Emil og
Anders, to tøffe hverdagshelter som
naturen har gitt utfordringer større enn
vi noen gang kan forestille oss!
ASSISTENT Janne Robertsen med Emil på fanget, mens lillebror Sander har tatt plass hos
bestefar Harly Adsen.
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Mål og prioriteringer
Folket skal være den beste formidler av lokal informasjon om og for
fosninger. Som i så mange andre aviser, så er nedgangen i papiropplag en
vesentlig kilde til bekymring også i Fosna-Folket.
I 2010 hadde vi som mål å styrke papirproduktet på en måte som kunne
redusere opplagsfallet. Flere tiltak ble satt i verk i dette arbeidet. I løpet av
høsten 2010 rettet vi også fornyet fokus på vår nettutgave, der målsettingen var å øke antall unike brukere.
Prioriteringer og tiltak
Etter over ett år med vakanse i redaksjonen, fikk vi våren 2010 bemannet stillingen som hadde stått ubesatt. Dette gjorde oss bedre rustet til å
iverksette de tiltak vi hadde planlagt. I løpet av fjoråret har vi økt antallet
nyhetssider i papiravis betraktelig, særlig gjelder dette siste halvår av 2010.
Volumøkningen med hensyn til nyheter mener vi har bidratt til at opplagsnedgangen i siste del av 2010 viste en tendens til å flate ut.
Et annet tiltak var at redaksjonen utarbeidet et sett interne regler for nettpublisering. Disse reglene har til hensikt å sørge for at saker på nettet presenteres på en måte som er bedre tilrettelagt for nettavis, samtidig som de
bidrar til å skape et tydeligere skille mellom nett- og papirutgave.

Avisens samfunnsrolle
Framtida for Ørland Hovedflystasjon var også i 2010 den enkeltstående
saken som fikk mest oppmerksomhet i avisa. Det var ventet at Stortinget i løpet av høsten 2010 ville vedta den framtidige basestrukturen,
og Fosna-Folket har gjennom en rekke artikler forsøkt å formidle og underbygge ulike argumenter for at Ørland og Fosen er det beste alternativet i
denne sammenheng.
Lokalt har avisa fulgt tett flere saker som har stor betydning for innbyggerne i Fosen. Fortsatt er infrastruktur i form av veibygging det tema
som skaper største debatt i Fosen. Sjøl om det bompengefinansierte
prosjektet Fosenvegene AS startet opp i 2010, så er det fortsatt krefter
som arbeider for at alternativet Kystveien skal bli en realitet. Dette er et
sakskompleks vi følger tett også i 2011.
Fosen er i ferd med å bli et nasjonalt tyngdepunkt for utbygging av vindkraft. Lokalt er meningene sterke og delte om etablering av vindparker.
Fosna-Folket har i løpet av året viet temaet stor oppmerksomhet.
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Priser delt ut
Fosenprisen er et samarbeidsprosjekt mellom Fosna-Folket, primært ved
redaksjonen, og de fire lokale sparebankene i avisas dekningsområde. Avisas
lesere fremmer forslag på gode kandidater til talent- og hovedpriser innen
idrett og kultur. Totalt seks vinnere mottar diplom og til sammen 90.000 kroner i stipend.
De år juryen finner en verdig kandidat, deles det i tillegg ut en hederspris,
bestående av diplom og 25.000 kroner. Prisene deles ut under en idrettsog kulturgalla, der lokale krefter står for planlegging, gjennomføring
og underholdning.
Selve forestillingen har en utgiftsramme på pluss – minus 100 000 kroner, og
er gratis for de som ønsker å være publikum. Avisas «kontante» bidrag er 20
000 kroner, egenannonser, samt redaksjonell omtale av kandidatene i de ulike
priskategoriene.
Målet med prisen er å stimulere idretts- og kulturlivet over hele Fosen, samt
gjøre heder og ære på enkeltpersoner, lag og foreninger som har vist en ekstra
innsats.
Melodi Grand Prix
Ørland kommune var både i 2010 og 2011 vertskommune for delfinale
i Melodi Grand Prix. I den forbindelse tok Fosna-Folket på seg ansvaret for å
gjennomføre kvalifiseringen til finalen i arrangementet MGP Lokal. Dette er
en talentkonkurranse for ungdom i alderen 12 – 17 år, som vertskommunene
er pålagt å gjennomføre.
Fosna-Folket fikk god respons da vi inviterte de øvrige lokalavisene
i Adresseavisen-konsernet til å være samarbeidspartnere. Et tyvetall ungdommer og band deltok i konkurransen, som ble gjennomført ved at deltakerne
sendte inn musikkvideo med sine bidrag.
For oss ble dette en lærerik og krevende øvelse, der det totalt ble avgitt rundt
10 000 stemmer før de ti finalistene var klare. Fem av finalistene fikk varme
opp publikum før den direktesendte delfinalen fra landets største flyhangar
ved Ørland Hovedflystasjon.
Etter sending meldte både NRK og Dinamo at de aldri hadde opplevd så høyt
nivå på artistene fra MGP Lokal! Vi satser på å få muligheten til å gjenta dette
høsten 2011.

Journalistfaglig utvikling

fosna-folket.no

På dette området har vi stort sett jobbet internt i 2010. Et mål framover vil
være å prioritere den faglige utviklingen bedre. Papirutgaven er gjenstand
for forløpende intern evaluering. Utarbeidelsen av regler for nettpublisering bidro til økt oppmerksomhet omkring mediespesifikke egenskaper og
mekanismer.
Fosna-Folkets konkurransesituasjon ble ikke vesentlig endret i 2010. NRK
har distriktskontor på Brekstad, Adresseavisen avdelingskontor i Bjugn.
Dette gir oss en sunn konkurranse som nyhetsmedium.

Etikk
Det presseetiske tema som oftest er oppe til diskusjon, er hvor vi skal og
bør sette grensen for debatt på avisens nettsider. I denne sammenheng har
vi også en fortløpende debatt om vi bør kreve at alle innlegg på nettet er
signert med navn. Vi vil foreta en grundigere vurdering av disse spørsmål,
før nettavisa våren 2011 relanseres i forbindelse med overgangen til ny
plattform.
Fotballreferat i PFU
Pressens Faglige Utvalg behandlet 27. april 2010 en klage mot FosnaFolket (sak 289/09) Det var et referat etter en fotballkamp som ble klaget
inn. I referatet ble en gjestende klubb fra Trondheim blant annet omtalt
som «publag».
Tross forsøk på dette, så fikk ikke avisa tilsvar før teksten kom på trykk. PFU
ble delt i sin behandling av saken. Et flertall mente Fosna-Folket hadde opptrådt kritikkverdig, mens mindretallet mente ordlyden i saken var av en slik
art at ikke brøt med god presseskikk. Saken ble for øvrig behandlet i det første
PFU-møtet som ble direkte overført på web-tv. Konsekvensen av dette var at
Dagbladet laget sin versjon av PFUs behandling av klagen mot Fosna-Folket
som ble toppsak på dagbladet.no. I og med at PFU var delt i synet på klagen,
ble Fosna-Folket ikke felt for brudd på god presseskikk, men kritisert av
utvalget.
Skjalg Ledang, redaktør
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Framtid i Nord

Balanse
for SIK

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:		
Høyeste uketall: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde:		
				
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder:
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

4 922 (-211)
13 000

Side 9

WWW.FRAMTIDINORD.NO

Vi ønsker god jul

Sang julen inn
TORSDAG 23. DESEMBER 2010 • NR. 149 • ÅRGANG 23 • LØSSALG KR. 20,-

20 000
Storslett
Inge Bjørn Hansen (50)
Nord-Troms med kommunene:
Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord,
Nordreisa, Kvænangen
7 årsverk inkl redaktør
Tirsdag, torsdag og lørdag
24 sider
81/19

Statistikk meninger
75 (etablert i juni)
423
604
Foto: Jan R. Olsen

Lederartikler: 			
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nett:			

Koristene sørget for julestemning i Kåfjord. Dagens
Framtid i Nord gir deg tolv sider med julestoff og

opplevelser fra flere andre steder i Nord-Troms.

Bra i dag –
verre i morgen

Dette kan
ligge under
ditt tre

Kåfjordpolitikerne venter langt
verre tider i kommende
budsjettrunder.
Foto: Jan Arild
Hansen
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Side 4-5

Speilreflekskamera er en
av julegavevinnerne i år.
Foto: Martin Hauken Johannessen

Side 2-3

å juletreet
Jakten på
14

Framtid i Nord

Tirsdag 14. desember 2010

Framtid i Nord

Tirsdag 14. desember 2010

15

BÅLTIME: I blåtimen er det godt med en båltime. Geirmund Vik Sørger for lunk på kaffelars,
mens resten av gjengen bare nyter tida.

Julefred
med Jardar
LYNGEN: Jardar
Johansen skapte
julefred for drøyt 100
tilhørere i Lyngen kirke.

RETT: Asbjørn Rasmussen gliser bredt etter å ha funnet årets perfekte juletre.

STORSLETT: Det
er desember og tid
for å hente juletre.
På Loppevoll drar
små og store til
skogs på jakt etter
det perfekte treet.
I gammel tradisjon samlet lørdag en gjeng Loppevollinger og
venner seg i skogen bak Loppevoll gård på Storslett. Endelig
tid for å finne juletre. Med handsag, varm kakao og matpakke i

sekken, vandret følget med små
og store til skogs i dypsnøen, for
å hente hjem årets juletre.
Midt i rekka kom tre lyngshester trekkende på sleder med folk,
sittende under varme skinnfeller.
Til lyden av hestenes bjelleklang, snirklet følget seg inn i juletreskogen til Morten og Irene
Fredriksen. Opptoget skapte den
komplette julestemning i blåtimen opp lia.
Akkompagnert av barnelek og
håndsager som jobbet seg inn i
årets julegraner, ble det i rester
av dagens siste lys samlet ved til

Alle foto: North Star

bål for en kjærkommen kaffekos
og pølsesteking.
Kalde, men fornøyde trakk juletregjengen dagens fangst ned
til gården, for endelig å få sitt tre
hjem til varm stue for frisering
og julepynting.
WENCHE OFFERDAL

STEMNING: Birgitt D. Nilsen kusker familien fram mellom kratt
og over rabbene.

BJELLEKLANG: Øystein Fredriksen og Brynjar Berglund lot
seg trekke opp lia.

Den populære artisten sang
søndag nesten på hjemlig
grunn. Han har fritidshus på
Svensby.
- Lyngen kirke betyr noe spesielt for meg, sier Jardar.
Han befinner seg i innspurten
på sin tiende juleturne. Konsertene har vært godt besøkt.
- Det er et sikkert tegn på at
jula nærmer seg når jeg har gleden av å reise rundt i NordNorge sammen med tre fantastiske
musikere,
sier
tromsøværingen.
Konserten er en blanding av
mest norske, men også en dose
engelskspråklige, julesanger.
Han begynte med hva han selv
karakteriserte som ablegøyer,
før siste del hadde et mer høytidelig preg.
Jardars håndplukkede lag består av pianist Skjalg Bjørnstad,

JULEFRED: Jardar Johansen skapte stemning på Lyngseidet.
Foto: Arne Teigen
Petter Marius Gundersen på
trompet og Åsmund Wilter Eriksson på bass.
Kvartetten opptrer torsdag på

Storslett. Et besøk kan trygt anbefales.
Arne Teigen
lyngen@finord.no
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Mål og prioriteringer
Redaksjonen har jobbet med ny design – lansert i desember 2010. Vi har hatt
en total gjennomgang med endringer av seksjoner, notis-prosjekt, fokus på
førstesiden og satsing på bildepresentasjon.

Avisens samfunnsrolle
Vi har jobbet med konsekvens og relevans i forhold til samfunnssaker og politikk. Særlig har vi vært opptatt av skole/utdanningssaker, nedleggelser av
sykestuer med mer.

Journalistfaglig utvikling
Framtid i Nord har evaluert innholdet i avisen daglig siden juni 2010. Alle
medarbeiderne har deltatt i arbeidet. I forbindelse med redesign er det satt
søkelys på alle redaksjonelle områder, samt presentasjon.

Etikk
Framtid i Nord har ingen PFU-klager i 2010.
Inge Bjørn Hansen, redaktør
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Mari Boine på Riddu Riđu-festivalen 2010.
Foto: Charlotte Vatne
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Harstad Tidende

Grunnla g t 1887

TIRSDAG

Harstad Tidendes viktigste oppgave er å sette dagsorden og frembringe nyheter og informasjon som er relevant for folk og som har
konsekvenser for dem. I 2010 startet et større arbeid med produktutvikling.

i dag

onsdag

torsdag

+11

+13

+12

Uke 40 - Nr. 230 - 123. årgang

5. oktober 2010

– Glad pappa gir seg

Sport side 20 og 21

Sønnen til Egil Trudvang (bildet) lover champagnefeiring i Kvæfjord når hans far går av som sportssjef i Totonor ved årsskiftet.

Tips oss på telefon 77 01 80 01

Nord-Norge kr 20,- Sør-Norge kr 25,- Sverige kr 25,-

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall: 		
				
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Antall kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
				
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

12 072 (-436)
38 000
14 000
59 000 (uke 49 - 750.000
sidevisninger)
Harstad
Bård Borch Michalsen (53)
10 kommuner i nordre Nordland og
Sør-Troms (Harstad-regionen)
23,5
38 prosent
Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag,
fredag, lørdag
11 200
73/27

Statistikk meninger
Lederartikler:			
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			

606
150
1 600 (ekskl. byrunde-innlegg)
6 274

– Ett av
landets beste
Harstad har ett av landets beste
lokalsykehus. Det mener overlege Per Christian Valle.

Nyheter side 4 og 5

Oppgitt over
ruteknusing
Nyheter side 8

Skal gjøre
Harstad
attraktivt
Ellen Eliseussen og Lillian
Mathisen Sund inviterer
aktører innen kultur, opplevelse og reiseliv til samarbeid
om opplevelsesbyen Harstad.

Nyheter side 12 og 13

– Kystens
farligste
vrak
Polarskuta «Belgica» er et
ulåst sprengstofflager en kort
båttur fra Harstad sentrum.
Nyheter side 6 og 7

Blir dyrest i Troms
Dersom en økning på 200 kroner blir vedtatt vil elevbetalingen
for plass på Harstad kulturskole ha økt fra kr 1.600 kroner i
2003 til 3.011 i 2011.

Kultur side 32 og 33
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Festspillene i NORD-NORGE

2010
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SVINGTE: Tsuumi Sound System
fikk det til å svinge saftig på Ludo
Bar & Scene torsdag.
Foto: Frank Roger Roksøy

Harstad:

Forrykende
folkemusikk
Våger du å gå på noe
du ikke vet hva er?
Spørsmålet bør heller
være: Våger du å la
vær?

Anmeldelse

En fryd for sansene
Harstad:

Den som ble med på
Stranden fikk et dypdykk ned i jordens reise, fra livets oppstandelse frem til i dag – og
hva skal skje videre?
Anmeldelse
Christina Svanstrøm

E
GLASSKULE: Det er gjennom en glasskule publikum ledes fra verdens begynnelse og frem til i dag.

4 om
forestillinga

n dag på stranden, med en
mamma og pappa som
tenker mer på gode sitteplasser og duppeditter, ender i at
barnet finner en glasskule der
nede i sanden. Gjennom denne
glasskula ledes vi inn i en fortryllende beretning om verdens krigerske og vakre vals fra livets frø

Karoline Langmo (8)
– Det jeg likte best
var skilpadden som
la egg. Jeg ble ikke
redd når det var
mørkt, men jeg
skjønner at de litt
mindre barna ble det.

ble plantet i jorden av en mystisk
sjømann.
Hvorfor klarer ikke kunstneren å finne farger til å male solnedgangen, hvorfor faller en
soldat? Hvorfor dør en and av
sult, etter å ha prøvd å spise både brusbokser og ledningsstumper? Hvorfor forsvinner en
strand full av festende barbiedukker under et hav av bølger?

Nyansert
De danske skuespillerne gir
budskap forbi den barnlige
underholdning av vakkert dukketeater og lyssterke, fargerike
visuelle effekter. De voksnes undring og begeistring høres like
godt som barnas gjennom det
tidvis helsvarte lokalet.
Det var godt å se en barneforestilling som også trakk frem
livets skyggesider på scenen, og

Dina Veland
Dischington (8)
– Jeg også likte
skilpadda best.

bakte inn dagsaktuelle tema om
jorden vår, og dens fremtid videre. Hva skal vi tenke når
Stranden fylles med motorvei,
barer, barbiedukker, lys og leven, mens skuespillerne på ekte
«Diktatoren»-vis kaster en ball
formet som en jordklode over
det hele?

Lang tidsreise
Tiden fra jordens oppstandelse
og frem til i dag er av slike enorme dimensjoner at den ligger
utenfor våre arme hjerners fatteevne. Det er i så måte en
bragd av Marc van der Velden at
tidsperspektivet brytes ned til
en drøye 60 minutter lang forestilling. Men kanskje skulle scenefinurlighetene vært strammet
inn med ytterligere femten minutter.
For det er her bortimot det

John Anders
Fagereng (5)
– Det var best når
de sendte opp
raketter, og litt
skummelt når det
ble mørkt.

eneste ankepunktet i reisen på
Stranden melder seg: den er en
anelse for lang. Både barn og
voksne begynner å strekke litt
urolig på seg, før historien nøstes sammen og trekkes tilbake
til åpningsscenen med familien
på stranden igjen.

FORESTILLING:
FINN 2010
Barnas Festspill. «Stranden»
Medvirkende: Annemarie Jeppesen, Bjørne Kalhøj og Lene
Vestergård - skuespill, Marc van
der Velden - instruksjon og
manus, Hanne Sørensen dukkemaker og instruksjon.
Harstad barneskole, gymsal,
fredag formiddag
Publikum: 80

Hoppende glad

Det var med et åpent sinn
undertegnede gikk på konserten til finske Tsuumi
Sound System torsdag
kveld.
Jeg ante ikke hva jeg gikk
til, men hadde en mistanke
om at dette kunne bli bra.
Hvor herlig er det ikke da å
bli positivt overrasket?

Harstad:

Dansing har også Erika Helmersen (6) og Nora Amalie Finnerud (5) vært borti før.
– Vi er nesten naboer og har
danset mange ganger sammen,
sier Helmersen.
– Ja, og da har vi danset til
kjemperask musikk, med masse
hopping, sier Finnerud.

Kulturverksted

Krumspring

Det ni manns store orkesteret fikk spilte intens
og forrykende folkemusikk
som det svingte saftig av.
Og når godlåtene kommer som perler på en snor,
vet man at man er på rett
sted.
Det kompetente orkesteret hadde også en humoristisk snert på sin fine
kommunikasjon med publikum. Man måtte bare la
seg sjarmere. På alle måter.

Bevegelse står i sentrum
for barna som har deltatt
på danseverksted. Nora
Amalie Finnerud (5) og de
andre danserne sprudler
til lek og musikk.
Christina Svanstrøm

F

ørst oppvarming. Løping,
aping, strekk og tøy, rull og
bøy. Øynene er festet på instruktør Lotte Graffs bevegelser,
og gjør sitt for å la armer og bein
følge det mønster det skal.
– Det er bare å snurre. For
hver gang man snurrer, jo mindre svimmel blir man, roper
Graff ut for å overdøve den gladsvingende musikken som er lagt
til sekvensen.

Aleksander Strand Tøllefsen (7)
slår hjul og gjør andre krumspring over dansegulvet. Og å breake, det har han gjort før.
– Jeg har prøvd det på skolen
før, det var sånn jeg begynte å
danse, sier Tøllefsen.
Før danseverkstedet er over,
skal barna ha blitt kjent med bevegelser som kan settes sammen til en koreografert dans når
det lørdag blir vernissage for å
vise frem alt som er gjort på de
forskjellige kunstverkstedene.

HOPP: Nora Amalie Finnerud (5) hopper og danser sammen med de andre barna på
festspillenes danseverksted.

KONSERT:
FINN 2010
Tsuumi Sound System
Med Hannu Kella (trekkspill), Esko Järvela (fiolin).
Tommi Asplund (fiolin),
Pivi Talvitie (piano), Jussi
Nikula (perkusjon), Tarmi
Anttila (kontrabass). Jusu
Berghäll (saksofon) og
Jani Kivelä (gitar)
Ludo Bar & Scene torsdag
kveld
Publikum: 70

– Masse hopping
En haug med gutter og jenter
snurrer og virrer og ler og roper
og hoier. De storkoser seg.
– Til vanlig går jeg på dans
hver onsdag, forteller Kjersti
Gürgens Gjærum (7).

CMYK 45

I tillegg til å være visuelt underholdende, setter det hodet i sving når stranden gjøres om til en juglete feststrand og jordkloden kastes uvørent over som badeball.
Foto: Steve Nilsen

HT1260610H44

CMYK 44

KLODELEK:

Tom Inge Andersen
tia@ht.no - 476 09 931

Det går rundt og rundt for Erika Helmersen (6) når hun snurrer som en ekte ballerina over dansegulvet.
Foto: Steve Nilsen

HT1260610H45

SNURR:

AKTIVITET: «Dans for alle» og Tone
Graff står i regien for at barna i løpet av
danseverkstedet blir bedre kjent med
bevegelse og koreografi.

Lydens og lysets mann

Helle Martine
Sandevik (9)
– Dette var kult.
Hele forestillinga
var bra. Særlig
krabbene var litt
morsomme.

Harstad:

FORNØYD: – Jeg setter stor pris på
samarbeidet med Festspillene, sier
Brynjar Stabell Erdahl (26).
Foto: Einar Nymoen

– Festspillene er årets
største produksjon for
oss, og det er tredje gang
jeg har gleden av å lede
Lydteamet gjennom årets
mest hektiske uke.
Ole-P. Refsahl

Brynjar Stabell Erdahl (26) fra
Lydteamets bodøavdeling er en
av Festspillenes viktigste samarbeidspartnere. Med seg til Harstad har han en stab på 17
mann og fem biler fullastet med
lyd, lysutstyr og scenerigger.
Lydteamet er til stede på 15 forskjellige arenaer i festspillbyen.
Det var interessen for musikk
og teknikk som brakte Erdahl
inn i lydbransjen:

– Jeg kommer fra Svolvær og
begynte som 15-åring å skru lyd
for jazz- og rockklubben «Den
Ensomme Ulv» i Kabelvåg.
Allerede før avslutningen av
videregående ble jeg fanget opp
av Lydteamet, sier Brynjar.
Hans første år som produksjonsleder i Harstad var 2007.
Året etter ble han far og tok en
pause, men var tilbake i fjor:

– Jeg setter stor pris på samarbeidet med Festspillene. En
produksjon av denne størrelsen
krever månedsvis av forarbeid,
og staben i Harstad besitter en
profesjonalitet som er unik i
landsdelen, sier 26-åringen som
i helga skal være med på å få
mange tonn utstyr på plass i bilene.

75

Harstad Tidende Gruppen

Gymnastikksalen i Byskolen i Harstad en kald januardag. Foreldrene har
innkalt politikerne til møte for å konfrontere dem med et forslag om å
legge ned ungdomstrinnet ved sentrumsskolen. 150 foresatte har møtt
frem for å lytte, noen også for å uttrykke sin vrede. Redaktøren i lokalavisa pleier å bli bedt om å lede slike debattmøter, og gjør det gjerne.

Avisas samfunnsrolle

Også denne gangen konstaterer han med tilfredshet de mange henvisningene til avisartikler: «Det sto i avisa at…», «vi ansatte får ikke informasjon om noe som helst; vi leser det i avisa…», «kommunen prøvde å
holde det hemmelig, men avisa hadde funnet ut at…».

•

•

•
•

Målsetning og prioriteringer
Opplevelsen i debattmøtet demonstrerer at avisa er viktig, at vi evner
å sette dagsorden og frembringe nyheter og informasjon som er relevant for folk og har konsekvenser for dem. Det er slik vi løser vårt samfunnsoppdrag hver dag, hver uke, hvert år. Harstad Tidende gjør en forskjell.
Harstad Tidende gjennomførte i 2010 fase 1 i en produktutvikling som
skal gå over to år. En friskere avis ble lansert 23. september. Vi har fokusert på flere store og små nyheter og på en fast dobbelside med bystoff hver dag, med flere faste elementer (aktualitetsbildet «Byen vår»,
«Harstad Tidende tar saken», flere byrundeinnlegg, «Harstad-humor»
og framsnakking).

Sykehuset: Norsk sykehusvesen er i endring. Harstad Tidende har svært
tett fulgt forslag til endringer i akuttmedisin og fødeomsorg og avdekket
informasjon på et tidlig tidspunkt.
Fjernvarme: Det skal bygges fjernvarmeanlegg i Harstad. Avisa har fremskaffet nyheter om prosjektet og vært arenaen for debatt.
Travparken: Harstad er travbyen i nord. Avisa har i 2010 avdekket sterke
konflikter i travmiljøet.
Byutvikling, bompenger: Det er aktuelt med bompengefinansiert veiutbygging i Harstad. Avisa har gjennom nyheter, kommentarer og debatter
sørget for å holde saken varm. Harstad Tidende er en kritisk medspiller til en
positiv utvikling i byen og regionen.

Så er ikke alt viktig nødvendigvis harde nyheter. Avisa skal være til stede og
bidra også i hverdagen og i det lille. Derfor stiller vi opp, for eksempel når Frelsesarmeen inviterer til samarbeid om pepperkakebaking i barnehagene, hvor
overskuddet skal gå i julegryta. Aldri tidligere har det vært så velfylt i Frelsesarmeens gryte til jul.
Framsnakking er et av nyordene i 2010, og ble et fenomen med 150 000 tilhengere på Facebook. I mediesammenheng ble ordet benyttet første gang i Harstad
Tidende, og vi ble første avis ut med en daglig spalte for framsnakkere.

Flere av de faste elementene i avisa (for eksempel antallet nyhetsartikler og notiser per dag) er målsatt. Opptellinger viser at vi i det
vesentlige har nådd disse målene.

Priser mottatt: Øyvind Askevold Kaarbø vant premien for «beste pressefoto»
under Hålogaland Journalistlags konkurranse i 2010.

Som en del av analysegrunnlaget for produktutviklingen, gjennomførte
vi leserundersøkelser og møter med en fokusgruppe av kvinner. Når fase
2 av prosjektet nå iverksettes, vil nye undersøkelser bli gjennomført,
og fokusgruppen vil ha nye møter.

Fotojournalistikken har vært prioritert som det viktigste enkelttiltak for økt kompetanse. Ambisjonen er å la bildene fortelle i høyere grad. Nivået skal bli høyere
for de beste fotografiene, men vi skal også «heve det laveste nivået».

Avisa Harstad Tidende er mediehusets viktigste kanal. Vi publiserer også
gjennom nettavisen ht.no, den månedelige byavisa BYharstad og det
regionale magasinet Panorama, som kommer ut fire ganger i året.
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I løpet av 2010 har avisa fulgt mange lokale saker tett. Noen eksempler:
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Journalistfaglig utvikling

En dyktig fotojournalist i permisjon fra Adresseavisen er engasjert for månedelige miniseminarer om fotojournalistikk. Hun velger også ut «månedens foto»,
og står til rådighet som veileder for fotograferende journalister som ønsker en
coach.

AKUTTEN: Harstad Tidende har siden 23. september brakt et aktualitetsbilde over fem spalter på side 3, under vignetten «Byen vår».
Bildet «Akutten» er hentet fra Harstad sykehus. Hit kommer folk med de fleste problemer, uansett tid på døgnet. Det er snart midnatt, og
sykepleierne Mette Mona Forsberg (t.v) og Arnt Arntsen (til høyre)har akkurat gått på nattevakt. De tar i mot informasjon fra turnuslege
Anna Grindvik. – Herregud hvor spennende dette yrket er! Vi vet aldri hva dagen bringer, det er selvfølgelig mye som er utrolig trist, men
det er rørende å se hvor dypt pasientene graver etter humoren i kritiske situasjoner, sier Forsberg.
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Etikk
Harstad Tidende ble i 2010 innklaget til Pressens Faglige Utvalg to ganger:
Fadderbarnas Framtid (FAF) (sak 100/10)
Klageren mente det var framsatt feilaktige påstander om organisasjonen,
og at organisasjonens ledelse heller ikke hadde fått en mulighet til samtidig
imøtegåelse. Saken ble løst i minnelighet ved at organisasjonen fikk på
trykk et leserinnlegg der det ble redegjort for de spørsmål som var tatt opp i
den opprinnelige nyhetsartikkelen.
Adv. Tom Ovesen p.v.a. klient (sak 138/10)
Klageren, som er næringsdrivende i Harstad-regionen, mente Harstad
Tidende opptrådte i strid med god presseskikk i forbindelse med en omtale av
en bostyrerapport om firmaer han hadde vært daglig leder for. Han reagerte
på at han ble navngitt og avbildet og mente seg forhåndsdømt. Han reagerte på at avisen redigerte et innlegg han hadde sendt som e-post. Klageren
nådde ikke frem. PFU konkluderte at Harstad Tidende ikke hadde brutt god
presseskikk.
Etter utvalgets mening var det fullt ut presseetisk akseptabelt både å navngi og avbilde klageren i samband med omtalen av konkursen i klagerens
firmaer. Utvalget la her avgjørende vekt på at opplysninger om konkurser
er offentlig tilgjengelig informasjon som det må være naturlig for pressen å
omtale, også med hensyn til identitet på de involverte. Utvalget registrerte
også at klageren hadde fått full anledning til samtidig imøtegåelse, et tilbud
han bare i begrenset grad benyttet seg av.
Bård Borch Michalsen, sjefredaktør
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ÅRETS BILDE I HÅLOGALAND 2010: Fredrik Notice (Harstad IL)
headet inn 1-1 i en kamp mot Senja 16. mai, og tok sin første av to
feiringer i Mini Jacobsen-stil. Foto: Øyvind Askevold Kaarbø.
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Hitra-Frøya
Redaksjonen i Hitra-Frøya lokalavis har også 2010 vært preget av godt «drive»
og samarbeidsvilje, videreutvikling av samspill nett og papir og journalistisk
fordyping i små og store lokalsaker.
Ved inngangen til året ga dette oss tittelen «Årets lokalavis i Trøndelag 2009».
I tillegg ble en av våre journalister tildelt hederlig omtale for sin artikkelserie
om lakselus under kåringen av «Årets journalistpris i Trøndelag». Begge tildelingene er vi både stolte av og selvfølgelig veldig glade for.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:		
Høyeste uketall:			
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

4 860 (-140)
12.000 *)
5 000
25 571
Fillan, Hitra
Bjørn Rønningen, 38 år
Hitra og Frøya, samt ytre deler av Snillfjord
(Hemnskjel, Sunde)
5
35 prosent
Tirsdager og fredager
3 080 (snitt 30,5 sider)
Ca 60/40

SPORT:

SPORT:

Styrker stallen
med sju nye

Heltent
entt før
start

Side 10

Side 13

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

Granskes for
utskriving av
27.299 tabletter
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NYHETER:

Sjekker ølavgjørelse
Fylkesmannen sjekker
nærmere om Frøya
kommune har vært for
streng mot ﬂere utsalg
som ﬁkk øl-bevillingen
inndratt før jul.
side 5

NYHETER:

Sliter
i snøen

Helsetilsynet vurderer nå
hvilke konsekvenser det
skal få for legen som har
skrevet ut 18.440 Paralgin
Forte og 8.859 Vival til en
pasient over ﬁre år.
Dette tilsvarer åtte ganger
over døgndosen for slike
vanedannende medisiner.
Side 4-5

Statistikk meninger:
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*) Ikke registrert i siste Forbruker & Media, så tallet er basert på tidligere resultater

Lederartikler:			
Egne kommentarer: 		
Faste gjestekommentarer:
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:

TRELAST OG

BYGGEVARER

Mange hjortedyr sliter nå
av mangel på mat og
langvarig kulde. Som
dette rådyret, som Kjell
Reitan tok hånd om før
helga.
side 6

NYHETER:

Fornyer
merkevaren
Nå skal vi selges som
eventyrlige og hemningsløse. - Passer oss godt,
skriver vi på kommentarplass.
side 7

(har ikke)
12
50
Ca 150
Ca. 9 000
Ca. 1 700

Feiret med
Elton John
KULTUR: Elton John-slagere dannet

rammen rundt det ﬂotte 20-årsjubileet
til Frøya Janitsjar.
Side 12-13

NYHETER:

Måtte til
naboen
Da pasienten fra Hitra
ikke kunne sendes hjem
eller til sykehus, ble
Frøya redningen.
side 8

Lokalavisa Hitra•Frøya

14

Sommeravisa 2010

Lokalavisa Hitra•Frøya

15

Sommeravisa 2010
PÅ VEI TIL MATROSEN:
Etter Skårungen og
Sjøblomsten går turen
over brua til Aursøya
og Den Muntre Matros.

Pub til pub

Hvis man reiser tørst fra
Mausund, er det fordi
det er dagen derpå.

på Mausund
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Mål og prioriteringer
Nedfelt i vår strategi er visjonen om å være den beste formidler av lokal
informasjon i øyregionen. Det innebærer at vi skal være til stede på større
og mindre hendelser som skjer innenfor alle samfunnsområder i lokalsamfunnet. Samtidig skal vi drive aktivt, oppsøkende nyhetsresearch for å
kunne være en kritisk overvåker av lokalsamfunnet.
Resultatet av vårt journalistiske arbeid skal presenteres på den teknologiske plattform som vi gjennom nyhetsdøgnet mener er den beste, det vil
si papiravis, nettavis eller video (HF-TV).
Stoff-fordeling
I perioden juni til oktober ble det gjennomført en måling av stoff-fordelingen
mellom kommunene i dekningsområdet. Målingen viser en 50/50-fordeling av antall førstesideoppslag mellom Hitra og Frøya.
Når det gjelder hovedoppslag (sidetopper), var det i måleperioden en
fordeling 47 prosent Hitra, 41 prosent Frøya og 12 prosent «nøytral»,
mens i kategorien «andre oppslag» var stoff-fordelingen omtrent 50/50
mellom øyene. I helgesakene (God helg) var det en overvekt Hitra-saker,
mens i leserspaltene var det en overvekt Frøya-saker.
Vi sier oss relativt godt fornøyd med resultatene som denne undersøkelsen viser, da vi ved hver utgave har fokus på en noenlunde jevn geografisk
fordeling. I tillegg vil selvsagt nyhetsbildet være avgjørende for valg av
oppslag.
Vekst på nett
Nettavisa har en intern målsetting om publisering av minimum fem nyhetssaker daglig i midtukedager. Det er ikke gjennomført konkret måling
over hyppighet og stoffutvalg i nettsaker dette året, men stikkprøver viser
at vi jevnt over oppfyller målsettingen.
Bruk av våre digitale produkter har hatt en fortsatt sterk vekst gjennom
2010, og spesielt fra høsten av og ut året.
I kvartalsperioden november 2010 og ut januar 2011 nådde vi en ny
milepæl, med over 2 millioner sidevisninger. hitra-froya.no har nå godt
over 600.000 månedlige sidevisninger, og et «grunnfjell» av unike brukere
pr uke som ved inngangen til det nye året ligger på 15.000-16.000. Denne
utviklingen er vi svært godt fornøyd med.
Mest sette videoinnslag på vår HF-TV var nyhetsreportasjen «Se kirkegården gynge», i forbindelse med uvær i september 2010. Den har p.t.
godt over 12.000 visninger.
Det er ved inngangen til 2011 satt nye mål for den digitale utviklingen.
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Samarbeid
Lokalavisa tar del i lederforumet blant lokalavisene i Adresseavisen Gruppen,
og samarbeider med disse i flere utviklingsprosjekter, både redaksjonelle og
innenfor IT og marked. Vi har for eksempel i løpet av 2010 startet forberedelsene til og utviklingen av ny nettavis, som har ventet lansering våren 2011,
i samarbeid med de øvrige lokalavisene i Adresseavisen Gruppen.
Hitra-Frøya har også en representant i det nyopprettede utviklingsrådet, hvor
fokus er digital utvikling for konsernets mediehus.
Det er stor omstillingstakt i bransjen, også hos oss, så også 2010 har vært
preget av flere ulike utviklingsprosjekter:
Årbok for Hitra og Frøya
En stor redaksjonell satsing i 2010 var produksjonen av Årbok for Hitra og
Frøya, basert på innhold hentet fra lokalavisa det foregående året. Boka er
på 264 sider, glanset papir. Bilder og de største begivenhetene er de bærende
elementene gjennom boka, men også mindre og mer kuriøse saker har fått en
annen presentasjon enn tradisjonell avislayout. Stoffet er kategorisert både
kronologisk (måned for måned) og tematisk (sport, kultur, næringsliv osv.)
Redaksjonelt er vi veldig godt fornøyd med sluttproduktet, der vi har fått vist
fram nye måter å presentere lokaljournalistikk på. Løftet har imidlertid vært
såpass stort for en liten stab på mediehuset, sett i forhold til det vi har fått
igjen, at lokalavisa har besluttet å avvente en oppfølger.
Omlegging av nettdebatten
Omtrent midtveis i året innførte vi samme prinsipp for innlegg i nettdebatt
som for ordinære leserspalte i papiravisa. Den som vil delta, må tilkjennegi sitt
navn/epostadresse overfor redaksjonen. Vedkommende kan fortsatt velge å
opptre anonymt/med nickname.
Antallet innlegg har sunket en del. Til gjengjeld har det blitt langt enklere å
moderere debatten og å holde en viss form for anstendighet. Fortsatt kan
saklighetsnivået diskuteres, men «verstingene» har nå uteblitt fra debatten. Det generelle inntrykket av nettdebatten i Hitra-Frøya tror vi har økt. Vi
refuserer i gjennomsnitt ca. 20 prosent av innkomne innlegg.
Kortreist
Redaksjonen har begynt å produsere reportasjer innenfor malen til fellesprosjektet “Kortreist” i Polaris Media. Vi har som målsetting å levere en ny kortreist-opplevelse til våre lesere hver tredje uke. Vi har så langt ferdigprodusert
ni reportasjer, sju av dem ble publisert i 2010.

Kveldsvakter
2010 er det første hele driftsåret med utvidet arbeidstid for journalistene, med
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.
Dette har gjort oss i stand til å dekke flere saker på kveldstid, også de «mindre»
sakene som før ble nedprioritert av mangel på tilgjengelige ressurser. Ordningen har dessuten gitt oss muligheten til mer rutinemessig å kunne publisere
på nett også kveldstid. Vi har ennå litt igjen før rutinene sitter godt nok på
dette feltet.
Feriemagasinet
Mediehuset har flere faste bilag gjennom året, hvor Havbruk, Næringsliv og
Sommeravisa er de største. Nytt av 2010 er at vi i tillegg til Sommeravisa i
juni, lanserte Feriemagasinet i juli. Dette for å redusere omfanget på Sommeravisa, som var i ferd med å bli i overkant stor, og for å forlenge dette stoffets
levetid gjennom turistsesongen, som er viktig for øyregionen. Dette grepet var
en fordel både redaksjonelt, produksjonsmessig og markedsmessig, og vil bli
videreført.
Julekalenderen
I løpet av 2010 har enmannsforetaket Videomagi samlokalisert med oss i våre
redaksjonslokaler i Mediehuset på Fillan. Målsettingen er å kunne ha et mer
kontinuerlig fokus på videobilder. Dette var også grunnlaget for at vi i desember kunne gjennomføre det hittil største videoløftet i vår redaksjon - en
julekalender på vår HF-TV. I kalenderen presenterte vi daglige videoreportasjer med julerelaterte temaer. Redaksjonen i Hitra-Frøya bidro med journalist/reporter, mens Videomagi har stått for den tekniske produksjonen. Julekalenderen fikk en veldig god mottakelse blant lesere/seere, og bidro til at vår
HF-TV tiltrakk seg oppmerksomhet fra nye grupper seere/nettbrukere.
E-avis
Hitra-Frøya har til nå ikke hatt tilbud om elektronisk avis til våre lesere, utover
en PDF-utgave i løssalg. Vi hadde et mål om å kunne lansere en betalt abonnementsløsning for e-avis før nyttår 2010, men ulike tekniske og praktiske
hensyn gjorde at lanseringen er blitt noe utsatt. Fra februar 2011 tilbyr HitraFrøya betalte abonnementsløsninger på e-avis.

Avisas samfunnsrolle
Redaksjonen er bevisst på å forsøke å lage et så bredt medietilbud 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 for eksempel av at papiravisa har en husstandsdekning på Frøya
på rundt 80 prosent og på Hitra på ca. 90 prosent.
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.
Lokalavisa har vært dagsordensettende i en lang rekke saker. Fra 2010
huskes kanskje best diskusjonene og avsløringene som fulgte etter Hitrarådmannens plutselige avgang etter konflikt med politisk nivå. Dessuten
saken der lokalavisas journalist gikk inn i konflikten mellom taxisjåfører
og påståtte pirattaxi-sjåfører på Frøya.
Avsløringene om at FosenNamsos Sjø erstattet bilferje med passeasjerferje i et planlagt verkstedopphold, satte også dagsorden og skapte stor
diskusjon i øyrekka.
Meningsspaltene i papiravisa er flittig benyttet, det samme gjelder
artikkelkommentarer på nett. Vi har også gjort spede forsøk med
kronikker, samt en spalte 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.

Journalistfaglig utvikling
Våre journalister har det siste året deltatt i Hellkonferansen for journalister. En gang i blant gjennomfører vi såkalte formiddagssamlinger i redaksjonen, hvor ulike redaksjonelle tema tas opp. Hyppigheten her har dessverre vært noe lavere i 2010. Et eksempel på tema i formiddagssamlinger
i 2010 har vært å få bedre innsikt i digitale utviklingstrender. Dette ble
gjort sammen med gjesteforeleser Rolf Dyrnes Svendsen (digital redaktør
i Adresseavisen).
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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, der involverte er personer som av mange er
meget godt kjent i lokalmiljøet, ja, kanskje også redaksjonsmedarbeiderne.
Et eksempel på dette er et par meget alvorlige trafikkulykker på Frøya våren
2009, som fanget regional og nasjonal medieoppmerksomhet.
Hitra-Frøya lokalavis har blitt klaget inn til Pressens Faglige Utvalg èn gang
i 2010 i forbindelse med omtale av en voldsepisode på Hitra. Notisen fra august 2010 omtalte en hendelse på Hestnes, der en mann var anmeldt etter
å ha slått en annen med rive.
Saken ble innklaget av advokat Knut Fallrø på vegne av klient til Pressens
Faglige Utvalg. Klageren mente hendelsen ble omtalt på en slik måte at
klageren blir identifisert. Samtidig klaget man på pågangen fra journalisten
som ønsket kommentarer til en utvidet sak om naboskapet på Hestnes.
PFU konkluderte med at Hitra-Frøya ikke har brutt god presseskikk.
Bjørn Rønningen, redaktør
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hitra-froya.no

STOR STEMNING: Statsminister Jens Stoltenberg
hadde med seg sine ministre Kristin Halvorsen,
Lisbet Berg-Hansen og Liv Signe Navarsete da de
besøkte oppdrettsgiganten Salmar på Frøya.
Foto: Lars Otto Eide
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Innherreds Folkeblad
Verdalingen

To r s d a g 1 6 . d e s e m b e r 2 0 1 0

Nr. 145 – Årgang 111 – Løssalg kr. 20

VERDALINGEN
Etter designomleggingen og overgangen til Ajour-produksjonssystem i 2009,
har 2010 vært preget av å konsentrere arbeidet om kjernevirksomheten som
er papiravisa.

G R U N N L AGT Å R 1 9 0 0

Se her,
Aker Verdal

Faktaopplysninger
Opplag:				
Lesere:				
Daglige brukere på nett:		
Høyeste uketall:			
Utgiversted:			
Ansvarlig redaktør:		
Dekningsområde:		
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder:		
Kommer ut: 			
Antall produserte sider: 		
Fordeling stoff/annonser:

4 755 (-104)
10 000
5 000
15 668 (12 927 i snitt)
Verdal
Tor Ole Ree (48)
Verdal kommune
4,8 inkludert redaktør
50 prosent
Tirsdag, torsdag, lørdag
3 860

Ledere: 				
Leserinnlegg: 			
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:

148
265, pluss rundt 70 fra nettdebatten.
5 700
15 prosent

Konkurshistorien
som må fram i lyset

SIDE 2 OG 3

Må lære
kamelsluking

SIDE 8

Statistikk meninger

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

Rocket jula
inn på Kætz

I september ble Stiklestad Park Hotell slått konkurs. 18 ansatte på Kornmagasinet mistet
jobben. Lokale bedrifter tapte hundretusenvis av kroner. Allerede før konkursen stiftet
eieren Knut Valle «Nye Stiklestad Park Hotell», mens de ansatte ventet på feriepenger fra
det gamle selskapet. De pengene har de fortsatt ikke fått.
LES HELE HISTORIEN, SIDE 9, 10, 11, 12 OG 13

UKENS TILBUD

Pi 22asnurrer
kun kr. 20,-

Nerviks
julebakst m/meierismør
Goro, fattigmann, berlinerkranser, havrekjeks, colakjeks, silkekaker, tyskeskiver
m.m. i butikkene.

LIMA

SKYGGEGASSOVN
PANEL
4,2 kw
Før 995,-

Furu 12x120 øko

NÅ

729,-

2%

kjøpeutbytte
av brutto beløp

SIDE 14 - 15

1000-KRONERS TIPS: 958 22 000
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Partipolitisk fri og uahengig lokalavis for Verdal kommune.
Kommer ut tirsdag, torsdag og lørdag.
Opplag 4895
Ansvarlig redaktør: Tor Ole Ree
Daglig leder: Odd Arild Sandnes

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.
Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene
og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i
presseetiske spørsmål.

Adresse: Rådhusgt. 17 Pb. 46
Sentr. 0101 Oslo.
Tlf: 22 40 50 40 - Fax: 22 40 50 55
E-post: pfu@np-nr.no

Den lumske elva
� Vømmølhelga 2010 vil for alltid bli husket med

blandede følelser. Mens festen ennå var ung,
skjedde det en tragisk ulykke under dramatiske
omstendigheter i Verdalselva. Arrangørene av Vømmølfestivalen kan på ingen måte lastes for det som
skjedde, men likevel føles det svært tungt for
mange det som har skjedd.
� Drukningsulykken skjedde langt nedenfor festivalområdet, og politiet har vært tilbakeholdne med
å si noe om omstendighetene forut for ulykken.
Men uansett årsak er det sorg på Innherred over
tapet av 21 år gamle Andreas Bjørvik fra Levanger. Vi
har ingen unge å miste. Derfor bredte sorgen seg
blant folk denne søndagen. «Ingen kjenner dagen
før solen har gått ned» heter det. Det var vakker sol
over Innherred lørdag kveld – og solen gikk knapt
ned. Slik vil vi minnes den første helga i juni; vakker
– men i ettertid også vond og vanskelig.
� Legger vi følelsene til side, kan vi reflektere og
diskutere sikkerheten langs bredden av Verdalselva.
Da vi tidligere i vår gikk langs promenaden på Tinden så vi flere barn som lekte i forbygningen få
meter fra ei stri og kald elva. Vi grøsset over hva som
lett kunne ha skjedd.
� Det diskuteres blant menigmann om det bør settes opp et sikkerhetsgjerde ved Folke-parkområdet,
men også langs elvekanten på andre siden. Diskusjonen bør gå i de nødvendige fora i tillegg til ved
lunsjbord og på gatehjørner. Brannvesen, idrettslag,
Røde Kors, kommuneledelse og politikere må ta tak
i dette og vurdere ulykkesrisikoen langs elva.
� Ulykker skjer, og det kan aldri bli 100 prosent sikkert å ferdes langs flomstore elver. Det gjelder også
for dem som kjenner elvas luner. Hvert år skjer det
ulykker eller nestenulykker med laksefiskere i trønderske elver. I møtet med naturens krefter har mennesket lite å stille opp med.
� tor.ole.ree@verdalingen.no

Vi har ingen
unge å miste

SENTRALBORD
TIPS/VAKTTELEFON
E-POST

VERDALINGEN TIRSDAG 08. JUNI 2010

VERDALINGEN TIRSDAG 08. JUNI 2010

74 07 26 60
95 82 20 00

For mye skjenk

annonser@verdalingen.no
redaksjon@verdalingen.no
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� Natt til lørdag fikk politiet melding om slåssing og amper stemning på Esso. –Vi pratet med de

som var tilstede og det roet seg helt ned, sier operasjonsleder Ola Hofstad ved Nord-Trøndelag
politidistrikt.
Klokken 11.50 lørdag kom det en telefon fra Domussenteret om en full mann. – Det var en full
person på Domus. Han hadde helt klart fått for mye å drikke og ble kjørt hjem av politiet, selv om
han ikke hadde så lang vei hjem, sier Hofstad. Mannen var født i 1954.

ge tidspunkt
Verst tenkelig

Suveren vinner

� Atletene fra Vømmøldalen,

som flyttet huset til Martin i
Svingen, ble kåret til beste
ekvipasje i årets vømmøltog.
Se film fra opptoget på verdalingen.no/webtv

Politiet vet ingen ting
om hvorfor Andreas
Bjørvik havnet i vannet.
KRISTIAN STOKDAHL

Andreas Bjørvik

ELIN SOFIE LORVIK

elin.lorvik@verdalingen.no

Lørdag kveld like før klokken
23.00 falt Andreas Bjørvik på
21 år fra Levanger i Verdalselva.
Klokken 23.17 gikk alarmen
hos hjelpekorpsene i NordTrøndelag Røde Kors. Store
letemannskaper har lett kontinuerlig i helgen, men uten hell.
Mandag ettermiddag var den
Bjørvik fortsatt ikke funnet.

Fryktes druknet

FRYKTES DRUKNET: Innsatsleder for
politiet i Nord-Trøndelag, Svein Hovdal, tror det er liten sjanse for å finne
Andreas Bjørvik i live.

Udokumentert

HELIKOPTERSØK: To helikopter og et
småfly fra Værnes flyklubb har deltatt i søket. Bjørvik ble sist sett like
ved E6-brua i bakgrunnen.

søke over.

Få verdalinger

Stort søkeområde
STORT LETEOMRÅDE: Letemannskaper leter i hele indre Trondheimsfjorden
etter den savnede.

DYKKERE: Flere dykkere fra Trøndelag brann- og redningstjeneste har saumfart elvebunnen og den dypeste renna på utkikk etter den savnede.

sier Guddingstua

det lå en mann i Verdalselva da
de kjørte over Verdalsbrua på
E6. De varslet politiet, mens de
to mennene i bilen bak, kastet
seg i elva for å forsøke å redde
ham. Sterk strøm gjorde redningsarbeidet vanskelig og de
greide ikke å få ham i land, men
måtte gi slipp for å berge sine
egne liv.

Overflatesøk
80 frivillige fra Røde Kors i
Nord-Trøndelag har vært i
aksjon siden letingen startet lørdag kveld. De bidrar blant annet
i strand- og overflatesøk og de
bruker båt, kano og kajakker for
å komme til der det er grunnest.
– Åtte båter søker fra havna
og opp mot Trones, samt hele
indre Trondheimsfjorden, helt
fra ytterspissen på Ytterøya og
innover, opplyser Vidar Guddingstua. Røde Kors har hatt båter
på fjorden kontinuerlig siden
alarmen gikk lørdag kveld, men
Verdal Røde Kors hjelpekorps

har ikke egen båt.
– Dette er den andre aksjonen
på kort til med søk i sjøen og vi
skulle gjerne ha hatt en egen båt
til bruk i denne typen leteaksjoner, sier Guddingstua. Nå
bruker de medlemmenes private
båter eller låner fra Verdal havnevesen lokalt.
– Hjelpekorpset i NordTrøndelag har egen båt, Overhalla har to, Malm har en og det
burde vært båt på Verdal også.
Vi har forholdsvis mye søk etter
savnede på sjøen, sier Guddingstua som mener de mangler en
rik onkel.
Det var passasjerer på en ekspressbuss som først oppdaget at

Vanskelige søkeforhold
– Det er fryktelig vanskelige
forhold med dårlig sikt og
strøm, forteller Kjell Husby fra
Trøndelag brann og redningstjeneste når han kommer opp etter
en og en halv times søk.
– Grums fra is og vårløsning

gir veldig dårlig sikt. Vi har fra
en halv til to meter sikt, sier
Husby.
Sammen med to andre dykkere fra Trøndelag brann- og
redningstjeneste, bytter han på å
gå ned til bunnen. Dykkerne
henger etter et lodd som er festet til båten, slik slipper de å
bruke krefter på å svømme. Det
er en dykker nede om gangen
og dykkeren saumfarer da elvebunnen.
– Dette er en effektiv søkemetode som gjør det mulig for
dykkeren å bruke mindre luft og
som egner seg godt der det er
slett og fin bunn slik som her.
Men det er et stort område å

– Det søkes i retning Ytterøya
og mot Skarnsundet, samt mot
Koabjørga fra Trones i tillegg til
elva. Vi har et helikopter og et
småfly, samt fem redningshunder med i søket i tillegg til Sivilforsvaret, dykkere og Røde
Kors, sier politiets innsatsleder
Hovdal.

Festivalhelg
Selv om det var Vømmølfestival
i Verdal denne helgen, var Bjørvik ikke deltaker på dette
arrangementet da han falt i elva.
– Dette har ingenting å gjøre
med festivalen, bekrefter presseansvarlig for Vømmølfestivalen, Ingrid Følstad. Ulykken
skjedde flere kilometer unna
Folkeparken.
– Det er klart det preger en
festival når noe slikt skjer. Forferdelig trist og leit, synes hun.

karuseller og sukkerspinn. I år
kommer Hugos Tivoli som vanlig til sentrum.

om at det er noe vi antar er årsaken til ulykken, sier operasjonsleder Lars Letnes ved NordTrøndelag Politidistrikt. Han
forteller at politiet vil sende ut
en pressemelding der de klargjør at dette er noe TrønderAvisa må ha konkludert med på
egen hånd.

På nordsiden
Det som er riktig er at Bjørvik
gikk sammen med to andre personer langs elvepromenaden fra
en adresse på Trones i retning
sentrum. Underveis skal han
ifølge disse ha sagt at han skulle
tisse. Da de snudde seg for å se
om han kom etter dem så de
ikke noe til ham.
– Det er ingen som skal ha
sett at han havnet i elva, og dermed vet heller ikke vi noe om
årsaken så langt, poengterer
operasjonsleder Lars Letnes.

Vil vurdere
sikkerheten
Vømmølfestivalen mener sikkerheten rundt
fester i parken er god,
men vil vurdere den på
nytt etter helgens hendelse.

folkning er på vømmølfest, men Vidar Guddingstua som er operativ leder i Verdal
SPESIELL HELG: Det er ikke bare enkelt å samle troppene når størsteparten av Verdals befo
okken 09.00.
Røde Kors Hjelpekorps er positivt overrasket over hvor mange som møtte opp søndag klo

Innsatsleder for politiet i NordTrøndelag, Svein Hovdal forteller at sjansen for å finne Bjørvik
i live er liten.
– Vi leter etter en mann vi
frykter er druknet, og har lett og
leter med betydelige mannskaper både til fots, med båter,
kanoer og dykkere, sier han.
Nord-Trøndelag Røde Kors
Hjelpekorps er en frivillig organisasjon som baserer seg på at
medlemmene stiller opp ved
behov. På grunn av Vømmølfestivalen var det mange av hjelpekorpset sine medlemmer som
var eller hadde vært på fest, og
dermed ikke hadde anledning til
å møte som personell på natten.
– I vårt beredskapsarbeid er
frivillige vår viktigste ressurs.
Denne gangen var det flere utabygds fra som deltok i leteaksjonen de første timene enn verdalinger. Det er ikke normalt.
Dette er en spesiell helg, sier
Vidar Guddingstua, operativ
leder i Verdal Røde Kors Hjelpekorps.
Søndag var derimot17 av de
23 som er ferdig opplært i hjelpekorpset i Verdal på vakt.
– Det fortjener de skryt for,
det er jeg meget fornøyd med,

I går ettermiddag foregikk
letingen fortsatt med stor styrke
etter levangermannen som antas
å ha druknet i Verdalselva sent
lørdag kveld.
Noen teori om hva som var
årsaken til ulykken har politiet
foreløpig ikke. Påstanden i
Trønder-Avisa mandag om at
han skal ha forsøkt å krysse elva
er noe som politiet ikke vil gå
god for.
– Det er noe som ikke kommer fra oss. De skal ha brukt et
lydopptak hvor innsatslederen
hevdes å ha uttalt dette, men vi
har hørt gjennom det flere
ganger og det sies ingen ting der

På grunn av Vømmølfestivalen var hjelpekorpset til Verdal Røde Kors
redusert i helgen. Det
var flere utabygds fra
involvert i søket etter
den savnede Andreas
Bjørvik enn verdalinger.

� Ingen Verdalsmartna uten

Kjenner ikke
omstendighetene
kristian.stokdahl@verdalingen.no

FRYKTES DRUKNET: Innsatsleder for
politiet i Nord-Trøndelag, Svein Hovdal, tror det er liten sjanse for å finne
Andreas Bjørvik i live.

Snart snurrer
karusellene

KRISTIAN STOKDAHL

kristian.stokdahl@verdalingen.no

Selv om ulykken skjedde langt
fra Folkeparken, og ikke hadde
noe med Vømmølfestivalen som
sådan å gjøre, fører den likevel
til en grundig vurdering av sikkerheten på parkfestene.
– Vi blir naturligvis dypt
berørt av en så tragisk ulykke.
For oss er det også helt naturlig
å se om sikkerheten rundt selve
parken er god nok når noe sånt
skjer, sier leder for Vømmølfestivalen, Geir Ove Sagvold.

Stort vakthold
Arrangørene hadde 12-15 vakter
langs elva i et belte på et par-tre
hundre meter. De hadde også en
båt klar som de kunne ro ut i
hvis noe hendte.
– Vi har pratet om både oppsetting av gjerde og det å ha båt
med motor i nærheten, men
foreløpig har vurderingen vært
at vi heller har satset mer på
vakthold, forklarer Sagvold.
Med vakter som følger nøye
med vil de hindre at folk ramler
eller går ut i vannet, og hvis
noen uheldigvis skulle falle uti

så
har
Vømmølfestivalens
arrangører til nå konkludert med
at en robåt tilfredsstiller behovet
for å komme seg et lite stykke
uti elva.

Ny vurdering
De vil likevel gjøre en ny og
grundig vurdering når de oppsummerer årets festival de nærmeste dagene. Program- og
presseansvarlig Ingrid Følstad
deler festivallederens tanker, og
legger vekt på hvor tragisk
ulykken føles for festivalen selv
om den skjedde langt unna festområdet.
– Vi mener sikkerheten rundt
parken er veldig god, men andre
tiltak er naturligvis noe som bør
diskuteres, sier hun.

Ingen kritikk
Leder for brann og redning i
Verdal kommune, brannsjef
Arnstein Kvelstad, synes Vømmølfestivalen har tatt sine forholdsregler og føler at de har
tatt godt innover seg faren ved å
ha parkfester like ved elvebredden.
– Vaktholdet oppleves å være
godt, og de har tross alt en båt
klar hvis noe skulle skje. Om
sikkerheten er godt nok ivaretatt
er egentlig en vurdering de selv
må ta, og på meg så virker det
som om at det er noe de har
tenkt mye på, sier brannsjef
Arnstein Kvelstad.
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Etikk

Mål og prioritet har vært å stabilisere antall abonnenter gjennom en satsing
på nyheter og folkstoff, i et godt samspill med verdalingen.no

Vi har hatt mye etikkdiskusjon rundt verdalingen.no og nettdebatten. Vi har
opplevd at sentrale aktører i næringsliv og kommune ikke har likt vårt nettsted og meningene som er publisert.
Vi har fått en del negativ omdømme etter gjentatt utspill og gjentakelser
om at «det er bare søppel» på verdalingen.no. Vi har hatt mye intern fokus
på dette og vi har strammet inn på hva vi publiserer. Nå har det ikke vært
slik at vi har publisert sjikane eller hets, men flere meninger har likevel både
provosert og irritert.

Avisens samfunnsrolle
Saker som har hatt betydning for lokalsamfunnet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aker Verdal – nye kontrakter etter ordretørke.
Vindmøllesatsningen i Verdal som har løsnet.
Skoleutbyggingen (ny stor barne- og ungdomsskole).
Innstramminger i pleie og omsorg og spørsmålet om uansvarlighet har blitt stilt.
Planene om nedleggelse av legesenter Vuku har ført til mye
diskusjon, med tilløp til splittelse i de politiske partiene.
«Oppussings-prosjektet» og arbeidet med ny undergang under
jernbanen i sentrum.
Rånerne – flere oppslag. Noe som har ført til opphetet debatt på
våre nettsider.
Drukningsulykke i Verdalselva og brannulykke med dødelig utgang.
Asylmottaket i Vaterholmen som til slutt brant ned.
ASVO-saken – (en gammel sak om en psykisk utviklingshemmet
som ble utsatt for overgrep)
Brevsaken – (lokal politikere/stortingspolitiker i en betent sak
(brudd på taushetsplikt) om en sterkt utviklingshemmet gutt.
Lokal forurensing som førte til fiskedød i Skjørdalsbekken,
Motorsykkelklubben Poltergeist, og mulig tilknytning til Hells Angels.
Tromsdalens – planer for utvidelse av kalkuttaket. Dannelsen av
Tromsdalens Venner.
Avsløringene rundt investor Knut Valle og Stiklestad Park Hotell.

Journalistfaglig utvikling
Journalistene har deltatt på Hell-konferansen og kurs/samlinger i NJ-regi.
En av journalistene deltok høsten på studieprogrammet Kritisk og undersøkende journalist (KRIJOU) i Volda. Deltakelse i digitalt råd i Polaris.
Løpende evaluering av produkt gjøres på morgenmøter og interne møter.
Vi har invitert noen kjernelesere (fokusgruppe) til å si sine meninger
gjennom månedlige tilbakemeldinger.
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Som et eksperiment forsøkte vi i desember å kreve at alle innlegg skulle stå
med fullt navn. Dette førte til at debatten stilnet, og de som ytret seg var
stort sett et lite knippe godt voksne menn. Vi opplevde at mangfoldet av
meninger forsvant.
Fra januar 2011 har vi åpnet for innlegg med anonyme nick, men der vi
krever navnet på innsender.
Tor Ole Ree, redaktør

Rånerne fikk flere oppslag, noe som har
ført til opphetet debatt på våre nettsider.
Foto: Vegard Mahle Aas

verdalingen.no

Elefanter i friluft i Verdal er snart en
saga blott. Nye regler vil etter hvert
gjøre det forbudt å reise omkring med
elefanter for underholdningens skyld.
Foto: Marit Arnesen Veimo
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FOTO:

iBalsjord

Halvveis over, men
likevel under
Side 2

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.

NR. 17 TORSDAG 4. FEBRUAR 2010

UKE 5

1. ÅRGANG

20 KRONER

Layoutmessig fikk vi ryddet opp og laget en bedre struktur med flere faste
elementer på faste sider.

Ungdomsrådet vil
ha helsetilbud

Hadde ikke
Få
Har ikke nettdebatt

Side 14
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FRYKTER
KATASTROFE:
Alexander Midtbø på Øvergård
kan bare konstatere at jordene
hans er blitt til
skøytebane.
Nå frykter
han det verste
når tininga
setter inn.

Side 10

Pakket og klar

Statistikk meninger
Lederartikler: 			
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			

Husker du isbrann våren 1995?
I år kan det bli på samme viset.
Isen har lagt seg knallhard på
jorder og plener.

Side 9

Leonardo fikk sin
Askepott

Side 12

IB1040210H01 CMYK

1 174
Tall mangler		
Tall mangler
Tall mangler
Storslett
Inge Bjørn Hansen (50)
Balsfjord
1
22 prosent
Fredag
Ca 950 (19 i snitt pr utgivelse)
95/5

FOTO: Jan Arild Hansen
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Nyheter

Telefon: 77 72 00 00 e-post: nyheter@ibalsfjord.no SMS til 2242: IBALS <ditt tips>

ordkjosbotn
Anfield Road 9040 No
Naboene han bifaller i stor
grad forslaget. Åtte-ni av de
nærmeste naboene hans,
majoriteten, er faktisk fans av
samme klubb. Når vi skriver «i
stor grad» er det en erkjennelse av at den nærmeste
naboen hans ikke vil bli fornøyd med å bo i Anfieldveien.
Hans lag spiller på Old Trafford.

følgelig, og Liverpool vant 10. Det ga mersmak. Å høre
hele stadion synge You»ll
never walk alone gir gåsehud,
forteller han om opplevelsen.
Han og en gjeng blodfans
reiser derfor til England mot
slutten av måneden for å få
med seg oppgjøret mot topplaget West Ham.

Ga mersmak

– Hva med å kalle veien Elland
Road i stedet? spør Postenkollega Jon Arne Lyngsmo.
Han er Leeds-fan, stakkar.
Søreng smiler stivt og nikker slik man gjør til små barn
som sier underlige ting, men
det spørs om ikke det forlaget

Klubben i hans hjerte, Liverpool for de som fremdeles var
i tvil så langt inn i artikkelen,
er så langt unna at han bare
har fått sett de spille en gang.
– Da spilte de mot Manchester City, Torres scoret selv-

Små muligheter

er vel så bra. Det gjenstår jo å
se om kommunen godkjenner, rister på hodet, ler eller
gråter av forslaget.
– Mulighetene for å få
gjennomslag tror jeg helt ærlig
er liten, men prøver man ikke
får man det i hvert fall ikke til,
sier Søreng.
Om navneendringen ikke
skulle bli noe av gjør det likevel ingenting, for Liverpool
slo Chelsea sist helg.
– Men det hadde vært fint å
kunne skrive Anfieldveien på
postkassen…

Espen Andreassen

– Spesielt forslag
CMYK 02

Rådgiver Gunnar
Kvaal vil ikke
utelukke at veien
kan få hete
Anfieldveien.

Alle foto: Espen Andreassen

Når ikke Arnt-Erik Søreng kan komme til
Liverpool, må Liverpool komme til han.
Nå har han foreslått å døpe om Øvre
Steinvollan til Anfieldveien.

eldveien.
– Helt siden jeg og nabo
Marius Lingrasmo bygde hus i
Øvre Steinvollan har vi spøkt
om at vi skulle kalt veien vår
Liverpoolveien, Anfield Road
eller noe liknende, smiler Søreng.

Posten-ansatt Arnt-Erik Søreng seg opp i godstolen. Her
ville han ha et ord med i laget.

Søreng har en drøm, eller
rettere sagt to drømmer. Men
da han fikk oppleve Bon Jovi
live var det bare drømmen om
Anfield Road igjen.

Så å si enige naboer

Søreng skrev brev til kommu-

nen der han foreslo at hans lille gate i Øvre Steinvollan
skulle bli kalt Anfield Road.
Den umiddelbare tilbakemeldingen fra kommunen var at
veinavnene ikke kunne være
på et fremmed språk. Dermed
rettet han forslaget til Anfi-

Han har tidligere etterlyst
spenstigere forslag til hva
veiene i kommunen skulle
hete. Nå har rådgiveren fått
det som han ville.
– Det var kanskje et litt spesielt forslag, påpeker han.
Kvaal er den som samler inn
de forskjellige forslagene og
koordinerer arbeidet til politisk behandling.
– Nå må jeg understreke at
det er politikerne som tar
beslutningen. Men det legges
stor vekt på hva lokalbefolkningen ønsker, påpeker han.
Kvaal ønsker derfor ikke å
skyte ned forslaget, men han
påpeker at det er kommet flere
forslag til veinavn i Øvre
Steinvollan. Dermed får Anfieldveien konkurranse fra
skikkelig spenstige forslag
basert på geografi og historiske navn.

Espen Andreassen

Maks 150 tegn.

Ny ulykke på E8
To personer ble brakt til sykehus etter at to personbiler kolliderte med en løpsk vogntoghenger på E8 ved Kantornes
mandag kveld.
Føreren av personbilen, en
taxi, slapp unna med skrubbsår, blåmerker og nakkesmerter. Også den andre person-

skaden var av det milde slaget
i denne sammenheng.
Da politiet kom til stedet
stod trailertilhengeren midt i
veibanen. Førerkortet hans ble
beslaglagt på stedet. Senere
ble det vist til ekstrem glatt
veibane som en mulig årsak til
ulykken.

Balsfjordinger
handler mest
SSBs tall over detaljvarehandelen for første halvår av
2010 viser at en kraftig
økning i handelen i kommunene Harstad, Salangen og
Balsfjord.
Helt øverst i Troms ligger
Balsfjord med 2170 kroner

mer brukt på handel per innbygger, mens Harstad og
Salangen kan vise til en
økning på henholdsvis 1353
og 1137 kroner.
Balsfjordinger handlet dermed for 26.746 hver i første
halvår av 2010.

Lover stankbedring
Den ekstreme lukta fra fyllinga på Stormoen har skapt
bekymringer for de nærmeste
naboene. Administrerende
direktør i Perpetuum, Are
Lorentsen, skal nå forsøke å få
kartlagt hva den vonde lukta
skyldes. Til det har han hyrt
inn eksperter.
– Dette arbeidet startet i
dag, og jeg tror vi vil komme
veldig langt med dette. Med
kartlegging og handlingsplan

ønsker vi å ha ei total håndtering av problemet, sa Lorentsen til NRK tirsdag.
Han får ikke bare støtte fra
naboene for tiltaket. En av de
som har sett seg lei av å leve i
den evige stanken er Kato
Henriksen.
– De har tidligere sagt at de
skal gjøre noe, og lukta har
ikke blitt borte. Dette har jeg
ingen tro på, sier han til NRK.

HANEN inviterer
til kurs
Gunnar Kvaal i Balsfjord kommune koordinerer arbeidet
med å få navngitt alle veiene i kommunen.

Torsdag 25. november arrangerer bransje- og markedsorganisasjonen HANEN kurs i
bygdeturisme på Vollan Gjestestue.
Kurset skal blant annet ta
for seg pakking og turoperatørsamarbeid for bygdeturisme- og gårdsmatbedrifter.

IB1121110H03

IB1121110H02

Arnt-Erik Søreng tilbringer ukedagene sine på Posten. I helgene er det alltids en Liverpool-kamp på TV.

Da Balsfjord kommune etterlyste forslag til hva veiene i
Balsfjord skulle hete satte

Side 3

CMYK 03

Side 2

HANEN har rundt 500
medlemmer og er bransje- og
markedsorganisasjon for bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske.
Kurset er åpent for alle. Søknadsfrist for å delta er 12.
november.

Har du glemt
å ta et abonnement
på iBalsfjord?
1 års abonnement

390,-

- Mulighetene for å få gjennomslag tror jeg helt ærlig er liten, men prøver man ikke får man det i hvert fall ikke til, sier Søreng og lar fanen vaie over Anfieldveien.

Kontakt oss på telefon 777 20 000 eller
e-post: abonnement@ibalsfjord.no
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IBalsfjord brukte sitt første reelle driftsår til etablere seg som et reelt
avisvalg i alle deler av kommunen.

Avisas samfunnsrolle
Med kort historie, og mens avisa fortsatt er i etableringsfasen, er det vanskelig å peke på en enkelt sak eller en enkelt rolle. Tilstedeværelsen har
økt bevisstheten til konkurrerende Nye Troms, noe som også virker inn på
iBalsfjords bevissthet og satsing.

Journalistfaglig utvikling
IBalsfjord arbeider for at avisa gjennom kilder og lokale kilder/medarbeidere skal utgi et produkt som profesjonelt er forankret i vedtatte etiske
verdier og tilnærming til de saker som tas opp

Etikk
Å utgi en avis så tett på et lokalt område, betyr spesielle etiske utfordringer. Det er få basiskilder i forvaltningen, og de som jobber for og med avisa,
står ofte kilder nær. Dette er forhold som tas opp og drøftes.
Inge Bjørn Hansen, ansvarlig redaktør
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TØFF START: Rektor Berit Johanne Karlsen
fikk en tøff start da skolen brant ned, men
kom i mål fordi alle var løsningsorienterte.
Foto: Yngve Nilssen.

SUMMENDE NÆRING: Honningproduksjon i Balsfjord.
Små innsikter som skaper søte produkt.
Foto: Sverre Røed-Bottenvann
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iTromsø

GRATULERER MED DAGEN!

Bladet Tromsø AS endret navn til Mediehuset iTromsø AS i 2010 og fortsatte den
langsiktig strategien som går ut på å produktutvikle papiravisen og de digitale
kanalene tilpasset nye lesevaner. Det har vært viktig for iTromsø i 2010 å konsolidere den økonomisk positive utviklingen som mediehuset har hatt siden 2008.
Organisatorisk er de journalistene som tidligere var ansatt i Harstad Tidende
Gruppen Multimedia (HTGM) overført til iTromsø. Dette gir større slagkraft både
for papir- og nettutgavene.
Ikke minst gjennom satsing på en større nyhetsreportasje hver lørdag i papiravisen, har iTromsø utover høsten og vinteren produktutviklet seg og presentert
saker som har skapt stor debatt. Dette har utvilsomt økt avisens omdømme. Den
digitale satsingen har gjort itromso.no til nyhetsledende i Tromsø-markedet.

2 år. Alla Rodina
Denies

30 år. Håkon
Willumsen

13 år.
Espen Solstad

Side 39

5 år. Johannes A.
Indrevik

TK betaler for
kraftråd til Ap
NR. 214 TORSDAG 16. SEPTEMBER 2010 UKE 37 112. ÅRGANG 20,-

WWW.ITROMSO.NO

Faktaopplysninger
Opplag:				
Lesere:				
Daglige brukere på nett:		
Høyeste uketall:			
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør:		
Dekningsområde:		
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder:		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert:		
Fordeling stoff/annonser:

9 085 (-344)
37 000
23 000 (daglig)
89 698 (uke 32), snitt 61 000
Tromsø
Jørn-Christian Skoglund (37)
Tromsø kommune
21
41 prosent
Mandag – lørdag
13 695
75 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Antall ledere:			
Antall ledere:			
Faste gjestekommentatorer:
Leserinnlegg:			
Byrunde-meninger:		
Innlegg på nettet:		
Refuserte innlegg på nett:
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303
305
7
1 385
5 256
9 778
231 (2,3 prosent)

Jan-Erik Larsen

Hans Kristian Amundsen

Tor Zachariassen

Arild Hausberg

avslører spillet om kraftmilliardene

Side 13, 14 og 15

KOKELIMONKEDAGER
RLIG
LATTEPRISER!
LAVE

STARTER I DAG!
SE STOR ANNONSE INNE I AVISEN.
Se også www.jekta.no

10 Lørdag 16. oktober 2010

Lørdag 16. oktober 2010 11

Rushtidsranet

■ Snart skal bileierne i Tromsø melkes for mer penger enn hva huseierne betaler i

eiendomsskatt

Avgiftsmuren
politikerne vedtar i
år vil gi bileierne
minst 7.000 kroner i
årlig lokal bilskatt.
Men folk sør på
Tromsøya slipper i
stor grad unna.

DYR
ADMINISTRASJON
■ Dagens ordning med drivstoffavgift drar inn 21 millioner og
koster rundt 200.000 kroner å
administrere (knapt 1 prosent).
■ Med den nye bomringen skal
det settes opp fotobokser og
autopass-system på 11 steder i
byen.
■ Ordningen skal maksimalt dra
inn 160 millioner kroner årlig.
Etablering, vedlikehold og administrasjon av disse er beregnet til
16 millioner kroner årlig (10 prosent).

Belag deg på en ny økonomisk
tidsregning – i hvert fall om
du bor i bydelene. Den kalles
for «rushtidsavgift», «køprising» og «veiprising». Men
mest av alt er det en bompengeordning.
Bilskattesystemet blir
offentlig først neste måned.
Det største grepet er at byen
deles inn i fem soner.
Sonen som slipper billigst
unna er den der det bor flest
folk.
BYDELSBOMRINGEN: Den
som trodde at «rushtidsavgiften» skulle begrense seg kun
til rushet har misforstått
kommunens intensjoner:
■ I tidsrommene 07.00 til
09.00 og 15.00 til 17.00 skal
det koste 12 kroner å kjøre
forbi bomringen.
■ Men også utenom rushti-

BLE OVERBEVIST: Komitéleder
Sigurd Langseth.

STORE FORSKJELLER: Mens beboerne på Olsgård (øverst i midten på

den blir det avgift å betale. Da
skal det koste 5 kroner å
passere kontrollpunktet.
■ Det blir kun gratis å kjøre
forbi avgiftspunktet på tider
av døgnet hvor det ikke går
busser.
Man betaler for én passering i timen, og maks åtte i
døgnet.
Bydelene skal deles av
gjennom 11 bomstasjoner.
Her vil det bli fotobokser og
brikkesystem. Stasjonene
kommer ved Tromsøbrua,
Tromsøysundtunnelen, langs
alle armer ved rundkjøringen
i Breivika. I tillegg skal det
opp bomstasjon på alle veier
inn på Erling Kjeldsens vei

DE DYRE SONENE: iTromsø
har tatt turen til Olsgårdlia.
Den er i en av de dyre skattesonene. Derfra er det et kort
steinkast, men en hel avgiftsverden, til Bo i Nord. Hadde
Hans Petter Amundsen (26)
og Ingvild Grunnvåg (26)
kjøpt et hus 75 meter lenger
øst, ville de sluppet langt
billigere unna.
– Jeg synes det virker
urettferdig og vilkårlig. Det er
ikke alle som har mulighet til
å kjøpe seg villa til seks
millioner kroner i nærheten
av sentrum. Det er tydelig at
det er vi som bor i bydelene

(Tverrforbindelsen).

som må betale, sier Ingvild
Grunnvåg.
For å komme seg ut fra den
enveiskjørte veien de bor i,
må de kjøre ut via Erling
Kjeldsens vei. Herfra er det
avgiftsinnkreving i alle
retninger – det være seg til
sentrum, Kvaløya eller
Breivika.
GRATISSONEN: Alle som
skal til de store arbeidsplassene i Breivika må betale.
Beveger du deg ut på Erling
Kjeldsens vei koster det.
Enten du krysser bruene eller
Tromsøysundtunnelen, må
du punge ut.
Bor du imidlertid sør for

bildet) må betale avgift for å komme seg til sentrum, slipper innbyggerne lenger ned i Bo i nord (fremst på bildet) unna. Langs Erling Kjeldsens vei kommer det flere kontrollpunkter.

Erling Kjeldsens vei og skal til
hvilket som helst sted sør for
denne, slipper du fullstendig
gratis unna. Over 10.000 av
byens rundt 33.000 kjøretøy er

Det finnes
ingen
naturlige
steder å legge
kontrollpunktene.

Sigurd Langseth, Rødt

registrert her. Det er også her
de fleste arbeidsplassene og det
alt vesentlige av offentlige
tilbud er.
– Det er vanskelig å dele SørTromsøya inn i soner, rett og
slett fordi det er så mange veier
på kryss og tvers. Det finnes
ingen naturlige steder å legge
kontrollpunktene. På samme
tid kan en argumentere med at
en beboer sør på Tromsøya som
kjører inn til sentrum, må
betale parkeringsavgift, sier
Sigurd Langseth, som tilhører
partiet Rødt og er leder av
byens miljø-, energi- og
transportkomité.
GRATIS, MEN FÅR MEST: Det

pikante er at på den foreløpige
listen for hva bompengene skal
gå til, så er det tiltak innenfor
«gratissonen» som prioriteres
høyest. Førsteprioritet er gangog sykkelveinett i sentrum,
deretter kollektivtransport og
universell utforming i sentrum, og sist veiutbygging.
Også der er sentrumssonen
prioritert.
Behovet for å gjøre noe på
Stakkevollveien sør for Breivika trekkes spesielt fram i
forarbeidene til avgiftsordningen. Her skal det en voldsom
investering til for å bedre
standarden innenfor gratissonen.
Det skal bidras til reduksjon

av støy i grøntområdet midt på
Tromsøya. Det skal tilrettelegges for videre næringsutvikling
og boligutvikling på vestsiden
av Tromsøya. Det skal til en
bedre «tilkobling» til Tromsø
Havn.
BETALER 10.000: For den
nyetablerte familien i Olsgårdlia kan bompengene komme
opp i titusenkronersklassen
årlig.
Minstejenta Ingrid Sofie (5
måneder) går på babysvømming på Elisabethsenteret,
mens sønnen Sigve (3) driver
med turn på Gyllenborg skole. I
tillegg kommer turer til familie
og venner, til trening og til

butikken. Selv anslår familien
at bilen benyttes til om lag 100
kilometer kjøring i uken. Det
meste av aktiviteter foregår
utenfor egen sone.
– Det blir nok en del ekstrautgifter, sier Hans Petter
Amundsen, som arbeider som
turnuslege ved UNN.
Når det lar seg gjøre sykler
han sønnen i barnehagen før
han drar videre på jobb. Sykle
gjør også kjæresten som
studerer medisin. De har
forståelse for politikernes
argumenter om at rushtidsavgiften skal bedre både kollektivtransport og gang- og
sykkelveinettet.
– Jeg ser verdien av en slik
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Mål og prioriteringer

2010 har vært preget av færre fast ansatte medarbeidere og økt bruk av frilanstjenester. iTromsø har produktutviklet papiravisen ved å innføre «Reportasjen» på lørdager, noe som har avdekket flere kritikkverdige samfunnsforhold og skapt økt oppmerksomhet om avisen.
«Kortreist» er blitt et fast innslag i papiravisen på lørdager, og målet har vært å
produsere 35 notiser hver eneste dag. Tanken bak er å gi leseren flere titler på
færre sider og dermed skape en opplevelse av at det står mye i iTromsø. Avisen
har også benyttet seg av flere gjesteskribenter, noe som både har skapt debatt
og gitt et større engasjement for avisen.
Nyhetskonkurransen «5 rette» for ungdomsskoleelever i Tromsø er innført i
løpet av 2010.
Målet er å fortsette produktutviklingen, både på papir og digitalt, og dermed
skape fortsatt utvikling i alle kanaler.

Avisens samfunnsrolle

iTromsø har i 2010 hatt flere saker som har skapt stor debatt, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi nevner:
TK-saken
Troms kraft hyret PR-selskapet First House til å påvirke sine egne eiere i forbindelse med selskapets eierskapsmelding. Avsløringen førte til at lederen av
kraftselskapets representantskap trakk seg. Avsløringen var også en medvirkende årsak til at Tromsøs ordfører kort tid etter bekjentgjorde at han ikke stiller til valg som Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011.
Facebooksaken
Studentprest og Virkelig-redaktør Eirik Junge Eliassen skrev på sin Facebookprofil til sine 2.700 venner at «det er reservert et sted innerst i helvete for
israelittisk lederskap» etter israelernes blodige angrep på Gaza-konvoien i mai.
Dette førte til en voldsom debatt hvor spørsmålet var hvorvidt iTromsø uten
videre kunne sitere fra Junge Eliassens private Facebook-profil.
Saken ble brakt inn for PFU, som ga uttrykk for at iTromsø ikke hadde brutt
god presseskikk og slo dermed slo fast at en Facebook-side ikke er privat og
kan refereres fra.
Køprising
En lørdagsreportasje høsten 2010 om planlagt innføring av køprising og
etablering av en bomring rundt Tromsø sentrum skapte enormt engasjement.
Det var politisk flertall for køprising før reportasjen, men etter at debatten
hadde rast fra seg, var det langt fra politisk flertall for at bilistene skulle betale
36 kroner hver eneste dag i rushtidsavgift for å kunne kjøre gjennom sentrum
av Tromsø.
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Samekofte-stuntet
Kiwi-ansatte fra hele landet samlet seg til hyggelig lag i Tromsø. Alle
ble utstyrt med grønne samekofter. Dette skapte enormt oppstuss,
og det ble en formidabel debatt knyttet til misbruk av samisk kultur.
Men Kiwi-festen var fin, den …

Revy og teater er en framtredende del av Tromsøs pulserende og spennende kulturliv. Revytradisjonen lever godt både på de videregående
skolene i byen og på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
Foto: Marius Hansen

Gullegget
Et forslag om å bygge en ny storstue for Tromsø by skapte enorm
diskusjon ut over høsten 2010. Styret for RDA (regionalt differensiert arbeidsgiveravgift) øremerket 200 millioner kroner til et næringsprosjekt som skulle inneholde ny innendørs arena for Tromsø
Idrettslag, badeland og konsertarena. Dette møtte sterk politisk motstand fra politikere som ikke ville gi prosjektet et tomteområde på
fastlandssiden av Tromsø. Saken skapte stor debatt, ikke minst etter
reportasjer i iTromsø.
Priser delt ut
Mediehuset kåret «Årets tromsøværing 2010», som ble bergenseren
Trond Mohn. Han har bidratt med 120 millioner kroner til Universitetet i Tromsø og Tromsø Idrettslag de siste årene.
iTromsø var også med på kåringen av «Årets handels- og servicebedrift» i Tromsø i 2010. Kåringen har skjedd hvert eneste år siden
1982.

Etikk

iTromsø ble to ganger stevnet inn for Pressens Faglige Utvalg i
2010:
• Eiendomsmegleren Lennart Hamborg innklaget iTromsø med
bakgrunn i reportasjer knyttet til hans meglervirksomhet og
feilaktig bruk av Remax-logoen. iTromsø ble ikke felt av PFU
• Den andre saken var studentprest og Virkelig-redaktør Eirik Junge
Eliassen som stevnet mediehuset inn for PFU etter at iTromsø hadde
omtalt hans Facebook-profil hvor Eliassen til sine 2.700 venner
skrev at «det er reservert et sted innerst i helvete for israelittisk
lederskap» etter israelernes blodige angrep på Gaza-konvoien i
mai. Junge Eliassen mente at det var private ytringer på hans private Facebook-profil, og hevdet at iTromsø ikke uten videre kunne
sitere fra den. iTromsø ble ikke felt av PFU.
Jørn-Christian Skoglund, sjefredaktør
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Levanger-Avisa
2010 har vært et år på det jevne for Levanger-Avisa. Avisa har dekket
lokalsamfunnet på en tilfredsstillende måte. Redaksjonen består av
fem journalister, i tillegg til redaktørstillingen. Det har vært endringer
i ledelsen av avisa gjennom året. Stillingen som daglig leder har vært
konstituert helt til 1. november da Roger Rein tiltrådte som redaktør
og daglig leder. Rein overtok som redaktør etter Nils Ottar Ask som har
ledet Levanger-Avisa i nesten 20 år.

Torsdag 02. september

GRUNNLAGT I 1848 SOM NORDRE TRONDHJEMS AMTSTIDENDE

Kjemper
for nærbutikken

* Side 3

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

4 088 (-90)
14 000
Ca 3 500
11 000 (uke 41)
Levanger
Roger Rein (50)
Levanger kommune
6
43 prosent
Tirsdag, torsdag og lørdag
4 260
26 prosent redaksjonelt stoff

ÅRGANG 163 – NR. 101 – KR. 20,00

Frykter trafikert
skolevei i Åsen

Tar tak i
trafikkproblemer

* Side 7

Samler
levangsbilder

* Side 20

� � På Nesheim, Frol og Skogn er de lettet over å ha fått trygge trafikkløsninger ved
* Side 4-5
skolene. Men på Åsen må elevene krysse trafikerte veier til og fra skolen.

Statistikk meninger
Lederartikler: 			
Leserinnlegg papir:		
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:

140
Ca 350
Ca 7 000
Ca 300 (30 prosent)

LHK
starter
hjemme

 
 

* Side 10 og 11
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Én skole – 25 nasjonerr og 26 morsmål
83 elever ved Frol oppvekstsenter har et annet
språk enn norsk som
morsmål.
– Jeg husker jeg var redd før min
første skoledag på Frol. Jeg lurte
på hvordan elevene ville være,
hvordan lærerne ville være og om
vi kunne snakke engelsk med
hverandre, forteller Senay. Han
kom fra Eritrea til Norge for et år
siden og sammen med Samanta
fra Litauen, Sabawooh fra Afghanistan og Lele fra Thailand deler
han sine opplevelser med det å
starte på en norsk skole uten å
kunne snakke norsk. De har alle
reist fra sitt hjemland og startet på
Frol oppvekstenter. Alle fire
kjenner seg igjen i erfaringen
Senay sitter med fra da han gruet
seg til første skoledag i norsk
skole, på Frol oppvekstsenter.
– Jeg var veldig redd før jeg
gikk til skolen, men det ble en
veldig fin dag. Elevene leste norsk
for meg og vi snakket også litt
engelsk, smiler Samanta som nå
snakker norsk med elevene. Lele
forteller at hun følte seg ensom da
hun kom på skolen.
– Men jeg fant ut at det var
bare å gå bort til elevene og
begynne å snakke med dem så får
man venner, forteller hun.

26 ulike morsmål

83 elever ved Frol oppvekstsenter
har et annet morsmål enn norsk.
Disse kommer fra 25 ulike land.
– Tallene varierer noe, alt etter
tilflytting og utflytting i løpet av
skoleåret. Men akkurat nå ser det
slik ut. De minoritetsspråklige
elevene våre er både barn av
arbeidsinnvandrere, familiegjenforeninger med mødre som har
giftet seg med norsk-etniske
menn, flyktninger og asylsøkere.
Siden vi er mottaksskole for
minoritetsspråklige
elever
i
Levanger går det også elever fra
flere andre skolekretser her, forteller avdelingsleder Kari J. Aunan ved Frol oppvekstsenter. I mottaksundervisningen er det ansatt
en pedagogisk utdannet tospråklig
lærer, en ufaglært tospråklig lærer
og fire tospråkassistenter.
– I tillegg har vi flere lærere
som underviser i spansk, tysk og
engelsk. Alle elevene på ungdomstrinnet på Frol har muligheter til å velge blant disse språkene
i språklig fordypning, forteller
Aunan.

Både norsk
og trøndersk

De minoritetsspråklige elevene
forteller de setter pris på å gå i en
skole hvor de kan bli kjent med
flere som må lære seg norsk.
– Hvis alle hadde vært norske
hadde vi ikke forstått så mye.
Men når vi snakker norsk til hver-

andre forstår vi hverandre og hvis
vi ikke gjør det hender det vi
snakker engelsk, sier Samanta,
som legger til at det er på skolen
hun lærer å snakke norsk.
– Jeg bor på Ytterøy. Men når
jeg er ute og leker, vil venninna
mi at vi skal snakke engelsk sammen.
– Første dag på skolen sa jeg
ikke et ord. Men nå snakker jeg
med norske elever, forteller Sabawooh og forteller at minoritetsspråklige elever har egen undervisning når norsk står på timeplanen.
– Vi lærer også norsk når vi
bruker biblioteket. Der kan vi lese
norske bøker og spille norske
spill, legger Senay til.
– Men trøndersk det er vanskelig. Dere sier «Korsn går de» og
«æ». Jeg har en lærer som liker å
snakke trøndersk. Det er ganske
morsomt. Jeg har lyst å lære meg
både norsk og trøndersk, ler Sabawooh.

Samanta Stangvaltaite
Født: Litauen
Alder: 10 år
Klasse: 5.
Flyttet til Norge: Mars 2010
«I Litauen er vi aldri ute mens vi er på
skolen. Her er vi til og med ute når
vi har kroppsøving.»

Liker ikke fellesdusj

Verken Sabawooh, Lele, Samanta
eller Senay har gått på norsk
skole i over halvannet år. Men de
har fort tilvent seg kulturen i den
norske skolen, til og med den norske matpakka er allerede godt
integrert.
– Vi tar med brød til lunjen,
forteller de og ramser opp pålegg
som peanøttsmør, leverpostei og
brunost. Og de roser skolen de
går på.
– Lærerne her er snille. I
Afghanistan ble du slått med
stokk dersom du ikke gjorde som
han sa. En gang jeg ikke hadde
gjort leksene, slo læreren stokken
over fingrene mine. Det gjorde
skikkelig vondt. Her blir elevene
aldri slått, forteller Sabawooh.
Samanta er begeistret over alle
datamaskinene elevene har tilgang
til.
– Når læreren sier at vi kan
bruke PC så stormer alle til datamaskinene. Vi hadde ikke datamaskiner i Litauen. Så når jeg første
gang ble bedt om å gå til datamaskina, satt jeg bare å stirret på
skjermen. Heldigvis kom en lærer
og hjalp meg, forteller hun.
Men alt er heller ikke rosenrødt i den norske skole. Fellesdusjen etter kroppsøving kunne de
alle vært foruten.
– Jeg liker å dusje, men ikke
sammen med andre. I Eritrea hadde vi skillevegg mellom hver dusj,
forteller Senay. En annen side ved
kroppsøving de kunne vært foruten er utegym.
– Det kan regne, blåse sterkt
eller snø; hvis læreren har
bestemt at vi skal være ute så blir
det utegym selv om det kan være
iskaldt, hutrer Samanta.

Senay Asgbome
Født: Eritrea
Alder: 11 år
Klasse: 6.
Flyttet til Norge: Desember 2009
«Jeg liker norsk, matte og engelsk.
Minst liker jeg utegym. Da er det
alltid enten snø, regn eller vind.»

Lele
Født: Thailand
Alder: 13
Klasse: 8.
Flyttet til Norge: Februar 2009
«I Thailand går vi hjem og spiser lunsj.
Nå tar jeg med meg matpakke og
spiser brødskiver med brunost.»

MARTE SKJESOL
99 59 98 05 – marte@levangeravisa.no

FAKTA
Frol oppvekstsenter
� Mottaksskole for språklige minoriteter
� Totalt cirka 620 barn og elever
� Av disse har 83 elever annet morsmål enn norsk
� 12 elever er fra Afghanistan, ellers er det elever fra Island, Palestina, Iran,
Litauen, Thailand, Irak, Sierra Leone, Burma, Tyskland, Polen, Sudan, Eritrea,
Somalia, Tyrkia, Kosovo, Filippinene, Angola, Kina, Bosnia, Romania, Saudi
Arabia, Russland og Kenya.

Sabawooh Rodwal
Født: Afghanistan
Alder: 14 år
Klasse: 9.
Flyttet til Norge: Februar 2009
«Jeg husker første skoledag. Da
snakket jeg ikke med noen
mennesker på skolen.»

g har elever med 26 ulike morsmål.
MOTTAKSKOLE: Frol oppvekstsenter er mottaksskole for språklige minoriteter og
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Mål og prioriteringer

Den viktigste oppgaven til Levanger-Avisa å speile lokalsamfunnet, bygge
identitet og skape begeistring og ivareta Levangers interesser i regionen og
landsdelen. Vi ønsker engasjement i spaltene våre. Det skal også vises i kraft
av de saker vi tar opp og velger å løfte fram for leseren.
Som ny redaktør har jeg kommet med ett eneste uttrykte mål; at LevangerAvisa skal bli største avis i Levanger. Vi er i en sterk konkurransesituasjon med
Trønder-Avisa som har et opplag i Levanger på rundt 750 eksemplarer flere
enn oss.
Levanger-Avisa har satt i gang flere tiltak for å snu opplagsnedgangen som har
preget utviklingen på hele 2000-tallet. Det er de stadige forbedringer av avisproduktet som skal bringe oss dit. Det handler om redaksjonelle prioriteringer,
mer systematisk nyhetsdekning, utvikling av avisas ytre, kompetanseheving i
redaksjonen og ikke minst å bygge omdømme i lokalsamfunnet. Avisa må ha
en selvstendig mening og hevde den på en saklig måte.

Samfunnsrollen

Dagliglivet i Levanger-Avisas redaksjon er ikke preget av de store avsløringer.
Vi har ambisjon å ta pulsen på Levanger, holde tak i saker som skaper debatt
og være en korreksjon når de folkevalgte er på kollisjonskurs med sine innbyggere.
Innvandreravis
I 10 år har Levanger-Avisa vært «vertskap» for «Nordlig Regnbue» som er en
avis som lages av innvandrere ved Sjefsgården voksenopplæring i Levanger.
Gjennom to sider hver lørdag får lokalavisas lesere innblikk i det som rører seg
i innvandrermiljøet i Levanger. «Nordlig Regnbue» blir framhevet som en av
flere forklaringer på at integreringsarbeidet går veldig godt i Levanger.
Trehusbyen Levanger
Trehusbyen Levanger står foran det største fredningsprosjekt i norsk historie.
240 eiendommer i sentrum skal inn i en stor verneplan, i en såkalt kulturmiljøfredning. Det er Riksantikvaren som håndterer saken som er omfattet med
stor interesse og en bred dekning i lokalavisa.
Lokalavisa har tradisjon for å stille seg på lokalsamfunnets side når det trues
av «ytre fiender». Det handler om å dekke kampen for nærbutikken, skole eller
det lokale kulturtilbudet. I 2010 husker vi blant annet engasjementet for nærbutikken på Ekne.
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Diskusjon om kino og kulturhus i Levanger har pågått gjennom flere år.
Lokalavisa har fulgt saken nært og er et viktig organ for leserdebatt og
meningsbryting.
Engasjement om jubileum
En sak som skapte meget stort engasjement på tampen av 2010 var lesernes
jubileumsgave i forbindelse med Levangers 1000-årsjubileum i 2011. Sparebank 1 Midt-Norge ga bort 500 000 kroner som skulle brukes på et foreslått
formål i kommunen.
Avisa presenterte de ulike alternativene og våre lesere stemte gjennom SMSavstemming. Over 3000 brukte «stemmeretten» og det var jevnt løp mellom
to av de fem alternativene. Turstien til utsiktspunktet Stokkvola i Åsen ble
presentert som vinner lille julaften.
Priser
Journalist Roger Svendsen ble tildelt prisen «Årets bilde» i Trøndelag 2010
for små redaksjoner.

Journalistfaglig utvikling

Ansatte har deltatt på faglige samlinger som Hell-konferansen og noe i regi
av journalistlaget. Internt foregår det en kontinuerlig diskusjon knyttet til
produktet, og vi har knyttet til oss eksterne fagfolk som vi trekker på innimellom. Vi ser imidlertid et klart behov for å sette dette mer i system for å få
en mer kontinuerlig utviklingsprosess knyttet både til innhold og utforming,
faglig utvikling av ansatte, både som team og enkeltpersoner.

Etikk

Avisa har ikke hatt noen saker i PFU det siste året. De største utfordringer på
det presseetiske området er knyttet til debatten på våre nettsider, og i hvor
stor grad og på hvilken måte innlegg skal modereres.
Roger Rein, redaktør

levangeravisa.no

Skribent og lokalhistoriker
Asbjørn D. K. Eklo kom i fjor
med ny bok Trehusbyen Levanger.
Foto: Roger M. Svendsen
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Møre-Nytt

Haustnytt
frå

kr 15,-

Hovdebygda, tlf. 700 40 100

Møre-Nytt skal vere ei lokalavis for folk i Ørsta og Volda, og dei som
ynskjer å vite meir om det som hender i desse to kommunane. MøreNytt skal vere den viktigaste kjelda for nyhende i regionen.

Faktaopplysningar
Opplag: 			
Lesarar: 			
Brukarar på nett: 		
Utgjevarstad: 			
Ansvarleg redaktør: 		
Dekningsområde: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
Kvinnelege kjelder: 		
Kjem ut: 			
Sider produsert i 2010: 		
Fordeling stoff/annonsar:

5 705 (-78)
14 000
Førebels ikkje på nett
Ørsta
Rune Sæbønes (47)
Ørsta og Volda kommunar
6
37 prosent
Tysdagar, torsdagar og laurdagar
4 380
78,3 prosent redaksjonelle sider

Ope 10–18 (16)

– Fantastisk å
få sjå Noreg

Liv Ullmann kom til Ørsta onsdag.
– Det er fantastisk å få sjå
Noreg på denne måten, seier
Liv Ullmann. Onsdag kom
den turnerande skodespelaren
til Ørsta saman med m.a. Pål
Sverre Valheim Hagen. Dei to
opplevde eit fullsett Ørsta
kulturhus under framsyninga
av «Lang dags ferd mot natt»
onsdag kveld, og Valheim Hagen fekk også lagt inn ei lita
omvising til Hagen der han
ættar ifrå.
(Side 8)

Populært moteshow på Bjørke

Torsdag 16. september 2010

Nr 108 – 76. årgang

Ope: 10 – 18 (15)

Hotel Union får byggje ut
Etter eit møte mellom kommunen, fylkeskommunen
og eigarselskapet 62 grader
Nord onsdag, ser det no ut
til at Hotel Union Øye kan
byggjast ut. Det er semje
om eit kompromiss der
nybygget vert flytta nokre
meter lengre vekk frå den
opphavlege bygningen enn
tidlegare planlagt. No
håper dagleg leiar Terje
Devold i 62 grader Nord på
opning i 2012.
(Side 11)
Toppsjef i Flakk-gruppa, Knut
Flakk, og adm.dir Terje Devold i
62 grader Nord, er svært nøgde
med at dei får byggje slik dei har
ynskt.

Merkesteinane kan vere berga

Statistikk meningar:
Leiarartiklar: 			
Eigne kommentarar: 		
Faste gjestekommentarar:
Lesarinnlegg i papiravis:

Har ikkje
Har ikkje
Innført frå 2011.
Ca. 500

Klesdesignar Sølvi Myklebust
var ei av dei som synte fram
sine kreasjonar på Bakketunet i helga.
Moteframsyninga på Bakketunet på Bjørke søndag vart
ein stor suksess. Fleire hundre
menneske var innom utstillinga på garden, der lokale
klesdesignarar stilte ut kjolar
i landlege omgjevnader.
(Side 17)

Merkesteinane-gjengen kan truleg få halde fram som før.

Stiftinga Merkesteinane kan vere berga. Det vert no arbeidd for at stiftinga skal verte ein del av Furene AS. Det
er Søre Sunnmøre regionråd som no har sett i gang ein
prosess der Merkesteinane får eit formalisert samarbeid
med Furene AS, og med ein sikker økonomi.
(Side 13)

Ved manglande avislevering
på laurdagar
ring 916 29 004

Sjå annonse side 5
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Målsetjingar og prioriteringar

Etikk

Møre-Nytt arbeider kontinuerleg med journalistisk kvalitet. I slutten av
2010 starta for alvor arbeidet med å etablere ei eiga nettavis. Målet er å
kome på nett med Møre-Nytt i løpet av fyrste halvår 2011.
Møre-Nytt har også arbeidd mykje med formgjevinga av papiravisa.
Dette er eit arbeid som skjer kontinuerleg. Det handlar både om språk
og fotografering frå journalisten si side, og om sjølve bladbunaden.

Møre-Nytt har ikkje hatt saker til handsaming hos PFU. Ei sak vart
meldt inn, men vart ikkje teken opp til handsaming av Pressens
Faglege Utval.

Avisas samfunnsrolle
Møre-Nytt har gjennom 2010 teke opp ei rekkje saker som har sett
dagsorden. Lokalt har dette handla om sentrumsutviklinga i Ørsta, og
konflikt mellom kjøpesenter og etablerte butikkar. Det har handla om
utviklinga for flyplassen, og konflikt med etablerte verksemder som kanskje må vike til fordel for flyplassen.
Møre-Nytt var også den avisa som tettast følgde rådmannskonflikten i Ørsta kommune, der rådmannen vart sagt opp grunna det kommunestyret meinte var eit rusproblem.
Ei sak som Møre-Nytt tok opp, og som vart nasjonal, var tilbygget til
Hotell Union Øye på Øye i Hjørundfjorden. Her vart det reagert på vernestyresmaktene si haldning til eit tilbygg i same stil som det opphavlege hotellet, sveitsarstil. Denne saka rullar og går framleis.
Møre-Nytt legg stor vekt på nær kontakt med innbyggjarane i Ørsta. Den
beste måten er å vere til stades i ymse bygdelag når noko hender. Difor prioriterer Møre-Nytt å vere til stades på idretts- og musikkstemne,
marknader og festivalar.
Møre-Nytt deler ikkje ut prisar. Avisa har heller ikkje teke i mot prisar i
2010.

Journalistfagleg utvikling
Møre-Nytt har i 2010 tilsett to ny journalistar. Den eine erstatta ein som
slutta, medan det i tillegg vart oppretta ei ny stilling. Det vil seie at nær
halve staben er ny, og då har det handla om å utvikle og lære opp desse
journalistane internt.
Møre-Nytt er dessutan som tidlegare nemnt i gang med eit nettprosjekt,
og mykje av den utviklingsorienterte verksemda er retta mot dette. I
tillegg er lokala til avishuset under ombygging, og venta ferdigstilling
er i mars 2011. Då vil det igjen verte fokusert på fagleg og redaksjonell
utvikling.
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Rune Sæbønes, redaktør

Frp-leiar Siv Jensen vitja Ørsta i 2010 for å verte orientert
om kraftlinesaka på Sunnmøre. Her i samtale med partifelle
og bedriftseigar Asgeir Standal som insisterer på at kraftlina
ikkje må gå i sjøkabel. Foto: Roy-Arne Folkestad.
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I 2010 har vi jobbet aktivt og målrettet for å videreutvikle journalistikken.
Vi har et ønske om at avisa skal være særegen, og at vi gjennom uka skal
gi leseren aviser med egenart. Et viktig prosjekt i 2010 er at vi har jobbet
for å gi den enkelte avisdag egenart. Som et ledd i dette lanserte vi i 2010
egen fredagsseksjon. Vi har jobbet mye med hvordan papiravisa skal skille
seg fra nettavisa. Og hvordan man kan lage en organisasjon som gir en god
papiravis og et godt nettsted.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

17 494 (-243)
45 000
25 000
79 806 (uke 49)
Molde
Ole Bjørner Loe Welde (34)
Molde, Eide, Gjemnes, Rauma, Vestnes,
Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra og Fræna.
30,5
23 prosent.
Mandag til lørdag
12 040
74,7 prosent redaksjonelt.

.

lørdag

LØRDAG

Polaris Media Nordvestlandet

Romsdals Budstikke

Hovedsaka:

Poliosjuke
50 år
etter

Portrettet:

Ragnar
Palsson

Et bad
til glede
I dag åpner Moldebadet.
Pappa Ronny
Kvammen og Tønnes
(3 1/2) tjuvstartet
sammen med Romsdals
Budstikke.
De jubler over at Molde
og Romsdal
har fått et badeland
i særklasse!

side 26-31

side 22-24

I dag:

19
sider
lørdag

Lørdag 10. april 2010 | Uke 14 NR. 81 | Årgang 168 | www.rbnett.no | Løssalg kr 20,-

«Jeg orket ikke spørre
legene om hvor ille det
kunne ha gått».

Elin Berg.

Realiserte
designerdrøm
side 10 - 11

Charlotte Kirkeland.

Helt vilt
på Oterøen
side 48-49

Statistikk meninger
Lederartikler: 			
Egne kommentarer:		
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:
				

303
137
1343
33 895
Ca 580
(1,7 prosent – etterhåndsmoderering)

Hardt skadet: Tor Erik Smørholm er hjemme igjen etter å ha operert hele ansiktet.

�� Træff-keeper Tor Erik Smørholm fikk hele
ansiktet knust da han kolliderte med kneet til en
lagkamerat.

Generalsponsor

Utstyrsleverandør

Dagens kampsponsor

MOLDE

Redaksjonell årsrapport 2010

STRØMSGODSET

TORSDAG 15. APRIL KL. 18.00 Aker Stadion. Dørene åpner kl. 16.30

Kjøp billetter på moldefk.no, i SupporterShop Molde eller i billettboden 1,5 time før kamp.

T ip s te l efo n : 9 9 2 5 3 0 0 0
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VS

FOTO: ERIK BIRKELAND

� � – Det er bittert at jeg aldri kan spille fotball
igjen, men det er likevel en liten pris å betale for å
side 14-15
få et normalt liv, sier Smørholm.

•

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

•

www.moldefk.no

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

6
.

Romsdals Budstikke

�

Onsdag 15. desember 2010

NYHETER

NYHETER

Romsdals Budstikke

�

Onsdag 15. desember 2010
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HELSEMINISTEREN I MOLDE

HELSEMINISTEREN I MOLDE

En flammende protest
Men helseministeren vendte publikum ryggen
1.000 fakkelflammer
mot en blytung, mørk
desemberhimmel.
I tillegg det dobbelte
antall sinte og fortvilte,
men engasjerte og
kampklare mennesker.
ODD ROAR LANGE OG MARIT HEIENE
redaksjon@r-b.no

Ingen hyggeprat: Helseministeren later ikke til å ha hatt
noen kosestund på møtet med Ap-kollegene i går. Bak:
FOTO: BJØRN BRUNVOLL
Sidsel Rykhus og Egil T. Ekhaugen.

MOLDE: Somreagertemedvantroda

helseministeren vendte ryggen til
spørsmålet og utfordringen hun
fikk:
«Kan du garantere at vi får sykehus på Eikrem?!»
I stedet for å svare forlot AnneGrete Strøm Erichsen talerstolen
ogdetfremmøttepublikummetpå
Lundavang. Til pipekonsert.

Molde Ap
gir seg ikke

Kjølig møte. Dette ble mottagelsen for landets helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen, som
fikk et kjølig møte med et brått
synkende antall velgere foran sjukehuset i Molde.
Ministeren kom til Molde for
å slokke protestbrannen mot utsettelsenavsjukehusbygging.Men,
i stedet opplevde de fleste fremmøtte at hun helte bensin på bålet
ved å gjenta at hun aldri har lovet
penger til Molde sjukehus uten at
detvarnokpengertilhelebyggingen og driften.
– Et stort svik, var kommentarene fra hoderystende, fakkelbærende tilhørere.

Helseministeren fikk servert
hard kost fra sine egne i går. –
Vi gir oss ikke, sa Sidsel Rykhus
etterpå.
MARIT HEIENE
marit.heiene@r-b.no

MOLDE: Døra ble lukket da helse-

minister Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte partikollegene i Ap i går,
rettetterdetåpnemøtetmedRomsdalRegionråd.
Ordfører Jan Petter Hammerø
fortellerathan,frasittnabokontor,
aldriharhørtetsliktlydnivåfraformannskapssalen som under dette
møtet.«Ogdetvarikke latter.»
Etterpå bekreftet leder i Molde
Ap, Sidsel Rykhus, at det var sterke
meninger statsråden hadde fått
høre fra dem som var plukket ut
til å formidle det lokale Aps syn på
ministerensavgjørelse.

«Klok vurdering». Stort bedre
ble ikke stemningen inne i sjukehusets festsal da flere utsendinger
fra sjukehuset i Kristiansund støttet ministeren for det de mente var
en «klok vurdering».
Den halvtime lange utendørsprotesten ble etterfulgt av fakkeltog til rådhusplassen i Molde.
«Nytt sjukehus nå!» Utenfor
rådhuset hadde flere hundre samlet seg før ministeren skulle komme ca kl 10.30. Juletreet sto midt
på plassen, uten at folk ventet en
gledeligoverraskelseavdengrunn.
I folkemengden på rådhusplassen skiller de seg ut, de fire-fem
eldre damene med plakatene
«HOLDLØFTENE».Fordidehadde
stilt seg rett foran inngangsdøra.
Helseministeren slipper ikke inn
utenå gå forbi dem.
Damene er seniordansere som
skulle svingt seg i rådhussalen kl
11, men måtte vike for ministerens
møte med ROR.
– Men vi avgir gjerne plassen til
dette formålet, sier de, og legger til
at det demonstrerer fordi de regner
med å trenge et sjukehus før 2020...
– Tror dere ministeren snur?

Intet nytt. Statsrådenhaddeuansettikkenoeannetbudskaptilsine
egne enn hun hadde gitt i løpet av
dagen.
– Vi sa til henne at vi skal bygge Molde sjukehus, og det skal
ligge på Eikrem. Og at det ikke er
noen vits i å pusse opp det gamle,
annetenndetmestprekære.
– Nå må hun bare godkjenne
konseptrapporten så vi kan komme i gang.

Tydelig budskap: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk med seg budskapet etter møtet med folkehavet utenfor
sjukehuset i går morges.
FOTO: ERIK BIRKELAND
– Nei, sier en.
– Vi håper det. Men om vi tror
det…, sier en annen.
– Er dere mest sint, mest oppgitt, eller..?

– Oppgitt, sier en.
– Og sint. Vi må jo være sinte
også, føyer en annen til.

Roper slagord. Sintelaterimid-

lertid resten av folkemengden til å
være. Det høres når ministerens
ankomst ryktes, og de taktfaste
ropene«Nyttsjukehusnå!Nyttsjukehus nå!» begynner. Mens en
passasje åpner seg fra trappa og
tvers over plassen forbi juletreet,
såAnne-GreteStrøm-Erichsenmed

følgeskalslippefram.
Der kommer de, gjennom sidepassasjen fra biblioteket – med
direktørene Gunnar Bovim og
Bjørn Engum, statssekretær Robin
Kåss,osv.

Folkemøte. Straksfølgethargått
innirådhuset,strømmerfolketter.

Med plakatene. For statsrådens
møte med Romsdal Regionråd
– ROR - i rådhuset er åpent for
publikum, og det vil tydeligvis
mangefåmed seg.

Danserne stilte:
F.v. Karin Flovikholm,
Eli Holm-Sandnes,
Jenny Holm og Marie
Tverli droppet gjerne
seniordansen til fordel
for sjukehuskamp.
FOTO: ERIK BIRKELAND

Vil stå på. Rykhus skulle gjerne

slett,sierRykhus.
– Det har stått at vi har tenkt å
legge ned partilaget, men det skal
vi ikke.Nå skal vi stå på ogslåss.
Rykhusforsikreratpartilagetnå
vil trykke på inn mot partiledelsen
og stortingsrepresentantene, og
ellers stå sammen med de andre
partienei kampen.

– Optimist. Jon Aasen, fylkesordførerkandidat i Ap, sier han er
mer optimist etter partimøtet med
ministeren.
– Vi hadde etentydigbudskap til
henne, heldigvis. Vi forventer oppstart av Molde sjukehus på Eikrem
så fort det er mulig å få økonomien
på plass.
Aasenvisertilathelseministeren
påradioenigårettermiddaglåtmer
positiv til Eikrem enn tidligere på
dagen.
– Jeg føler at hun nå er på gli,

sier han, og legger til at Ap har
en viktig jobb å gjøre i å få systemet
til å tropå nyttsjukehusi Molde.
– Du tenker i 2020, da, når
økonomien kanskje ligger til
rette?

–Nei,nei,nei.Myefør.Hvisvifår
departementet med oss, så bør vi
klare deti 20 13–14.
– Da må staten inn med penger som Helse Midt ikke har?

– Er vi sikker på at Helse Midt
ikke har penger? Jeg kjenner til
hvordanmanskriverbrevtildepartement...

settatdethaddeværtgittklarsignal
for byggestart2013.
–Menviskalsørgeforatdetskjer,
vedå stå påvidere.

– Hva vil Ap i Møre og Romsdal
gjøre nå?

– Hvordan er stemningen i
Molde Ap etter møtet?

– Så du er mer optimist nå enn
før helseministerens besøk?

– Fortsatt ikke lystig. Men den er
kampklar. Vi gir oss ikke, rett og

– Ja. Og jeg håper inderlig jeg har
grunntil det.

– Fortsette dialogen med dem
som sittermedmakta.
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SPORT

Mål og prioriteringer
Ny fredagsseksjon
Like før sommerferien lanserte vi seksjonen fredag. Utgangspunktet var at vi ønsket å gi fredagsavisa et eget uttrykk.
Fredag er en viktig avisdag for leserne, ettersom det nærmer
seg helg, og de har litt bedre tid. Samtidig oppdaget vi at fredag var lite attraktiv for annonsører. Dette gjorde at vi tidvis
hadde ei fredagsavis som kunne oppfattes som tynn.
Ambisjonen med fredagsseksjonen var å lage en seksjon ved
inngangen av helga. Vi ønsket at seksjonen skulle ha et aktuelt innslag med litt ukesluttpreg. I tillegg ønsket vi å prioritere
mat, mote og livsstil. Dette er stoffområder som tidligere har
blitt prioritert sporadisk. Fredagsseksjonen har fått et eget
formuttrykk. Faste innslag i fredagsseksjonen er:
• Fredagsintervjuet: Aktuelt nyhetsintervju fra uka som gikk.
Spørsmål og svar.
• Anbefalt: Helgeanbefalinger fra en lokal person.
• Sett & Hørt: Små presseklipp fra andre medier som har
omtalt saker med relevans for vårt område.
• Mat: Med fokus på lokale kokker og lokale råvarer.
• Mote med egen lokal motespaltist.

Romsdals Budstikke

.

Tilbakemeldingen på fredagsseksjonen fra lesermarkedet har
vært positiv.

�

Lørdag 15. mai 2010
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sport

sport@r-b.no

FOTO: BJØRN BRUNVOLL
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er.
årlig til lag og forening
g ut flere millioner kroner
Anne Grete Eidsvig
et» deler han og kona
Gjennom «Prosjekt Tilhørigh
og Molde Fotballklubb.
og støtter både byen
er en ekte Molde-patriot
Røkke
Inge
Kjell
Patriot:

– Fotball er ikke
lidenskap for meg,
sier Kjell Inge Røkke.
Likevel bruker han
70.000 kroner på MFK
hver eneste dag.

Kortreist
Satsinga på den lokale reiselivsspalta Kortreist ble videreført i 2010. Parallelt
med at konseptet ble utviklet i Romsdals Budstikke ble det også plukket opp
av 16 andre aviser i Polaris Media. Fra juni 2010 var Kortreist på Rbnett som
en pilot. Prosjektarbeidet med Kortreist som konsernprodukt ble videreført i
2010 med Jan Inge Tomren som prosjektleder.
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100 % Fotball
Romsdals Budstikke sluttet seg til 100 % Fotball i mars 2010.
Dette innebar en opptrapping av fotballdekningen på nett, blant annet med
eget fotballmagasin for web-tv. MFK-magasinet kjørte vi hele vårsesongen.
I høstsesongen kjørte vi et annet tv-konsept med tre frittstående innslag i
forkant av kampdager.
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Forts. neste side

5 Rette
Romsdals Budstikke ble høsten 2010 med i skolesatsinga 5 Rette. Prosjektet er utviklet i Sunnmørsposten. I Romsdal, Eide og Gjemnes deltok vel
2000 elever.
Bilag
Vi fortsatte i 2010 arbeidet med å videreutvikle bilagsporteføljen. Hjerte
for Romsdal ble videreført med utgivelser i mars og desember. I tillegg
hadde vi før første gang magasin med tema olje og gass (mars). Andre
bilag var: Seriestart (mars), Moldejazz 50 år (juni), Nordsjøfestivalen (august), Næring (september) og jul (desember).

Sentrum
Gjennom en reportasjeserie i mars satte Romsdals Budstikke spesielt fokus
på utviklingen i Molde sentrum. Flere butikker legger ned. Tomme butikkvinduer møter folk. Reportasjeserien hadde som formål å opplyse og diskutere
løsninger. Samtidig testet vi også noen «etablerte sannheter», blant annet
knyttet til eierstruktur og handelsmønster. Avisas journalistikk var sentral da
aktørene i sentrum inviterte til debattmøte/konferanse om saka.
Gørvellplassen
Det nye kulturbygget på Gørvellplassen har vært en stridssak i 2010. Gjennom
løpende nyhetsdekning og kritisk journalistikk har avisa fått frem nye sider av
saka.

Møt flere mennesker
Vi hadde som ambisjon for journalistikken at vi i løpet av året skulle møte
flere mennesker gjennom spaltene. Ved slutten av året telte vi opp faste
intervjuer, det vil si fredagsintervju, portrettintervju og sommerprat. Vi
så på kjønnsfordeling, aldersfordeling og geografisk tilknytting. Når det
gjelder de planlagte intervjuene hadde vi en overvekt av kvinnelige intervjuobjekt.

Trenerskiftet i MFK
Høsten 2010 valgte MFK å avslutte kontrakten med hovedtrener Kjell Jonevret.
Romsdals Budstikke brakte denne nyheten før alle andre medier, og var også
nyhetsledende i ukene og månedene som fulgte frem til Ole Gunnar Solskjær
ble ansatt som ny hovedtrener.

Flæmspark
Like før seriestart 2010 lanserte vi papirkonseptet «Flæmspark» skrevet
av sportsjournalist Vegard Flemmen Vaagbø. Hver onsdag gjennom fotballsesongen presenterte vi denne enkeltsida med egen vignett. Flæmspark
er en arena for de gode historiene, spisse kommentarer og småstoff.

Kontaktpunkt med leserne
Livedekning av hendelser med kommentarfunksjon: I løpet av året har vi
flere ganger brukt «Cover it Live». Dette har vært fra folkemøter, styremøter
i helseforetaket eller idrettsbegivenheter. Denne funksjonen gjør at vi forløpende får kontakt med leseren. Kan skape debatt og svare på spørsmål. Under et styremøte i sjukehussaka kom det inn 300 skriftlige kommentarer og
spørsmål.

Avisens samfunnsrolle
Romsdals Budstikke skal være den ledende medieaktør i vårt område. Vi
skal være et talerør for regionen som står for journalistisk kvalitet.
I løpet av 2010 har en rekke saker med stor betydning for lokalsamfunnet:
Sjukehus
Året har vært preget av debatt om framtidig sjukehusstruktur i 2010. Avisa har brukt store ressurser på dette, blant annet gjennom å dekke alle
styremøter i Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge. Beslutningene i disse organene har stor betydning for folk i regionen. Samtidig som
selve møtene, referatene og beslutningene er fjernt for mange. Gjennom
en løpende kritisk journalistikk har vi satt søkelys på hvordan helseforetaket styres. I løpet av 2010 ble dette en nasjonal mediesak.

Debattmøter: Romsdals Budstikke har flere ganger i løpet av 2010 stilt på debattmøter i lokal regi. Både for å lede debatter og som deltagere. Den største
satsinga har vært intervjuserien «Tett På» i samarbeid med Teatret Vårt.
Et utvalg reportasjeserier i 2010:
Romsdalinger i OL – vi lagde lokal OL-serie i samband med OL i Vancouver.
Da rocken kom til Molde – historisk reportasjeserie om da rocken kom til
Romsdal.
Moldejazz for 50. gang – eget bilag og jubileumsmarkering på trykk i samband
med at Moldejazz ble arrangert for 50. gang.
Bjørnson-året - egen vignett på kultur for markering av jubileumsåret.
Krigsvåren – 70 år siden krigsutbruddet. Egen reportasjeserie på papir og artikkelsamling på Rbnett.
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Priser delt ut
Romsdals Budstikke delte ut to priser i 2010:
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 eller papirkupong. I år la vi om rutinene
slik at alle som stemte på nettet måtte oppgi navn og kontaktinformasjon.
Dette for å unngå at samme person stemmer flere ganger. Totalt fikk vi like i
underkant av 4000 stemmer.
Årets romsdaling ble Aleksander Øverland Berg som var deltager i Lars Monsens dokumentarserie «Ingen grenser». Årets romsdaling fikk et spesiallagd
maleri av kunstneren Arne Nøst.
Årets profil i lokalfotballen ble delt ut etter sesongslutt. Denne prisen har blitt
delt ut for sjette gang. Vinner ble John Arne Øien fra Midsund IL. Vinneren fikk
et premiekrus med gravering.
Priser mottatt
Journalist Anita Vingen ble tildelt Møre og Romsdal Journalistlag sin featurepris for en reportasje om nybrottstida på Farstad.
Fra begrunnelsen: «Juryen har lagt vekt på bruken av det gamle bildematerialet frå nybrottstida på Ny Jord på Farstad. Det same gjeld skildringa dei to
søstrene gir av livet då dei vaks opp der. Juryen gir også plusspoeng for avbalansert layout og presentasjon slik at det historiske bildematerialet kjem til sin
rett. Det same gjeld bruk av faktaopplysningar som gir mange yngre lesarar ny
kunnskap om korleis landet vårt vart dyrka, utbygd og busett.»
1Fm var en av fem nominerte til å vinne prisen for «Årets Promo» under Radio
Prix, men NRK P1 stakk av med seieren i denne kategorien. 1Fms promo var
produsert av Stian Viken og promoterte kanalens fotballsatsing i 2010.

Journalistfaglig utvikling
Kurs i portrettskriving
I mars hadde vi kurs i portrettskriving med journalist Ingvild Wedaa Tennfjord.
Tennfjord en frilansjournalist med faste oppdrag for blant annet Magasinet i
Dagbladet og Dagens Næringsliv. Kurset fokuserte på intervjuteknikk, forberedelser, metode og etterarbeid.
Samling for sportsjournalister
Romsdals Budstikke stilte med to representanter på fagseminaret for sportsjournalister i Polaris Media.
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I løpet av året var flere medarbeidere på kurs i regi av IJ, Redaktørforeningen, MBL og/eller STUP. Avisa var representert på flere fagkonferanser
blant annet Mediedagene i Bergen og SKUP.
1 FM: Stian Viken og Marianne Øverland Hjelset har vært på Radiodager i
Oslo. En konferanse for hele den norske radiobransje med både nasjonale
og internasjonale foredragsholdere. Her holdt Stian foredraget «1Fm Molde - Stor lyd i liten by/ En lokalradio med suksess».
Evaluering
Avisa og Rbnett evalueres skriftlig fortløpende. Hyppigheten varierer, men
målsettingen er at hver avisdag skal evalueres. I den skriftlige evalueringa
vektlegges prioriteringer, faglige utfordringer, etikk og løsningsvalg. Evalueringa brukes også som et virkemiddel i forhold til produktutvikling.
Evalueringa sendes på meil til alle ansatte. Skrives av ansvarlig redaktør.
Konkurransesituasjonen
Lesermarkedsundersøkelsen for 2010 viser at vi har en solid posisjon
i vårt lesermarked. Romsdals Budstikke er eneste dagsavis i Molde. I
konkurransekommunene Vestnes, Eide, Gjemnes har Romsdals Budstikke
nummer én posisjon.
Opplagsutviklingen er sterk. Vi har som målsetting å holde nedgangen
under 2 prosent. I 2010 hadde vi en nedgang i abonnement på 0,8 prosent. Vi
bremset også nedgangen i løsslag. Totalt utgjør nedgangen 1,4 prosent.
Digitalt måler vi oss opp mot andre nettsteder, lokale og nasjonale. Polaris Media sine aviser er større enn VG i Molde. Hovedårsaken til dette er
Rbnett. Lesermarkedsundersøkelsen viser at Romsdals Budstikke er det
prefererte mediet i dekningsområdet ved hendelser. Romsdals Budstikke
hadde i 2010 en vekst på vel 8 prosent i nettrafikken.
Lyttertall for 1 FM
1. kvartal: 21% daglig, 39 % ukentlig
2. kvartal: 19% daglig, 44 % ukentlig
3. kvartal: 19% daglig, 44% ukentlig
4. kvartal: 21% daglig, 46% ukentlig
Med disse tallene er vi den tredje mest populære lokalradioen i Norge
basert på oppslutning i eget område.

Se, han hører:
Før kunne lille Erik bare kjenne bassen i ryggen. Etter å ha operert inn et implantat gleder han og pappa Thomas Hals Amsrud
seg over at han endelig kan høre musikken også.
Foto: Bjørn Brunvoll.
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Etikk
Romsdals Budstikke hadde i 2010 ingen saker til behandling i Pressens Faglige
Utvalg (PFU). Mediehuset legger vekt på kommunikasjon og dialog med leserne.
Det er spesielt tre-fire problemstillinger som går igjen.
Artikkelkommentarer: På nett og papir har vi en rekke aktive debattanter.
Korte, usignerte spontaninnlegg (artikkelkommentarer på nett og sistesida på
papir) blir ofte diskutert og vurdert. Her er det ofte en grenseoppgang mellom hva som er innenfor ytringsfriheten og injurielovgivinga. Og hva vi synes
er god og saklig debatt. Enkelte reagerer på det vi slipper gjennom. Andre er
rasende fordi de føler seg «sensurert» når innleggene ikke kommer på trykk/
blir publisert.
Sjukehus: Saka om sjukehusstruktur i Nordmøre og Romsdal er krevende. I
lokalsamfunnet er det sterkt engasjement til saka. Knivingen mellom byene, og
uenighet mellom de politiske partiene har ført til stort engasjement. Og mange
utfall fra begge sider.
Detaljnivå i ulykker: Hvor detaljert skal man være i beskrivelser av ulykker.
Lokalavisa er ofte blant de aller første på ulykkesstedet. Dette kan noen ganger
medføre at man får informasjon om hendelsesforløp gjennom øyenvitneskildringer, bilenes plassering eller spor på stedet. Hvordan skal vi bruke disse opplysningene? Ofte er en eller begge parter i ulykken skadd. Hvem skal da snakke
deres sak? Vi har hatt noen slike saker i 2010 som har ført til gode fagdebatter
i redaksjonen.
Politiloggen: Mye av kontakten med politiet styres nå gjennom politiloggen på
nett. Denne oppleves ofte som lite utfyllende. Det kan til tider være vanskelig
å få kontakt med politiet for utfyllende kommentarer. Dette ble tatt opp med
politimester Arnstein Nilsen under et debattmøte i Møre og Romsdal Redaktørforening i februar 2010.

Oppsummering
Mediehuset har i 2010 styrket sin posisjon som det ledende nyhetsmediet på
nett og papir i regionen. Avisas opplagsutvikling har vært stabil, og god sammenlignet med mange andre lokalaviser. Samtidig har vi styrket vår digitale
posisjon. Romsdals Budstikke har vært en viktig nyhetsleverandør i regionen,
og gjennom det vært en bidragsyter til debatt og samfunnsutvikling.
Ole Bjørner Loe Welde, ansvarlig redaktør
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Eksklusivt møte:
I samband med reportasjeserien «Krigsvåren» fikk Romsdals Budstikke
møte Prinsesse Astrid, fru Ferner. Prinsessen var med da kongefamilien
reiste fra Oslo i aprildagene 1940. Foto: Kjell Langmyren
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Sortlandsavisa
SortlandsAvisa har i vårt tredje år etablert oss enda sterkere. Riktignok har vi hatt noen «voksesmerter», etter en ekstrem vekst i 2009 (32
prosent), samt flere fulldistribusjoner i 2010. Men en god høst sikret en
liten økning i 2010, og vi går inn i 2011 med mål om stor opplagsøkning
i dette året - minst tresifret antall aviser.
Økonomisk har 2010 vært et godt år, det første med pluss i regnskapet
og en driftsmargin på noe under 10 prosent.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesertall: 			
Daglige brukere på nett:		
Utgiversted:			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

1 598 (+29)
7 000
*)
Sortland
Gard Lehne Michalsen (25)
Sortland kommune
2
54 prosent (uke 16), 35 prosent (uke 45)
Torsdag
2 040
Rundt 80/20

*) Vi har en relativt passiv nettside, med få saker og intet telleverk.
Fra vinter 2011 blir vi en seksjon på vol.no.

Statistikk meninger
Ledere: 				
Egne kommentarer:
Leserinnlegg: 			
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Travelt
på Holm

Fire barn i
fembøring

Vurderer
lokaler

Pål Hansen: - Vi ble skviset

av kommunen og Bulldozer

side 10-11

Flyttet hjem uten
hus og jobb
Forrige uke flyttet familien
fra
Opdan Hasselgreen hjem
Tromsø til Sortland - uten
jobb eller eget sted å bo.
tre år
Men med en datter på
og tvillinger på åtte månemed
der ble det nødvendig
og
mer plass, besteforeldre
gode oppvekstvilkår.

side 8-9

Kjøp penal og skolesekker allerede

nå!

Salget
er i gang

33, Sortland
o n 99 15 55 66 n Strandgata

o n red@sortlandsavisa.n

www.sortlandsavisa.n

- Hvis du skal sitte i Oslo
og søke toppjobben her
hjemme, blir du mange
år i Oslo, mener Børge
Opdan. For ett år siden
tok han med familien
hjem uten hus eller
jobb. Det har gått
over all forventing.

side 11-12

SOMMERSALG!
40% - 60%
starter torsdag kl. 0930

51
Ca 30
40-50 *)

*) De fleste i en fast kommentarspalte, som oftest er ekstern. Med unntak av
noen spesielle enkeltsaker, har vi få “vanlige” leserinnlegg

på massevis av barne-, dame- og herresko!
Åpent mandag- onsdag 0930-1630 • torsdag – fredag 0930 – 1900 • lørdag 1000-1500

Fokusgården • Sortland • www.skoringen.no

www.sortlandsavisa.no n red@sortlandsavisa.no n 99 15 55 66 n Strandgata 33, Sortland
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SortlandsAvisa

Torsdag 23. september 2010
nei til vårjakt på gås

Karl Peder Haugen i Sortland kommune skriver i
et svarbrev til Fred Reinsnes, Reinsnes, at det ikke
anses for å være aktuelt med gåsejakt på våren. Det
er ikke tillatt etter viltloven, og anbefales ikke av
Haugen, verken forvaltningsmessig eller dyreetisk.

spør om lavere fartsgrense

Nina A. Berg bor i Åsanveien på Holmstad, og spør
Sortland kommune i en e-post om det kan være
aktuelt å få satt ned fartsgrensen, fra 80 km/t til 50
eller 60 km/t. - Vi her glade i barna våre, og ønsker
derfor å få satt ned fartsgrensen, skriver Berg.

SortlandsAvisa
ingen BYgdeBokstøtte

Sametinget skriver til Sortland kommune at søknaden
om støtte til bygdeboka bind 4 og 5 ikke vil bli realitetsbehandlet, fordi årets avsetning for «andre kulturtiltak» er fordelt. Det opplyses imidlertid at Sametinget
ved nyttår vil lyse ut nye søkbare midler for 2011.

vil studere vesterålen

En gruppe studenter fra Universitetet i Tromsø ønsker å dra på feltkurs til Sortland og Vesterålen 11. til
14. oktober, for å studere ulike sider ved utviklingen
i Vesterålen. Det er snakk om 13 studenter og to
lærere fra utdanningen i samfunnsplanlegging og
kulturforståelse.

søker om rusfri-penger

Sortland kommunes midler til rusfrie tiltak har fått
flere søknader. Blant annet fra Sortland rockeklubb,
som søker om 10 000 kroner til gjennomføring av
årets konserthøst. Dans i Vesterålen søker om 10
000 kroner til Ungswing, et kurs rettet mot ungdom
i aldersgruppen 13 til 17 år.

Torsdag 23. september 2010
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se vesterålskraft-filmen

Vesterålskraft skriver i en pressemelding at filmen som
ble laget i sommer av Ragnarock Film fra Melbu, nå
er ferdig. Filmen tar på et lite minutt for seg Vesterålskrafts 70 år lange historier, med fokus på grunnlegger
P.C. Reinsnes.

mørkeblå ledelse ett år før valget
- nå ser vi at det er mulig, er
gjenklangen fra både Høyre
og frp. men ennå er det ingen
som vil si høyt at de har lyst til
å bli ordfører.

Norfakta
2009

- Har en
jobb å gjøre

Valg
2007

- dette tar vi selvfølgelig alvorlig, sier ronald steen, leder i sortland arbeiderparti.
samtidig forklarer han det med nasjonale
tendenser, og en svært aktiv opposisjon.

En meningsmåling Norfakta har gjennomført for SortlandsAvisa og Vol.no,
ville gitt dramatiske omveltninger i det
lokalpolitiske landskapet om det ble valgresultatet:
• Arbeiderpartiet går fra tolv til åtte representanter.
• Frp øker fra sju til ni.
• Høyre øker fra sju til ti, og er i målingen største parti med 28,4 prosent.
For de andre partiene er det mindre
endringer. Sp mister en, Rødt mister en,
og Venstre kommer i målingen inn med
én representant.

- det er mulig

En som gleder seg over målingen, er Høyre-politiker Tor Hov Jacobsen.
- Hvis man ser på kommunestyret i dag,
er det fem partier som samarbeider. Da
kan det virke ganske vanskelig å kunne
bryte det flertallet. Men denne målingen
viser at det faktisk kan være mulig, sier
Tor Hov Jacobsen.
Leder Grete Ellingsen i Sortland Høyre
er naturlig nok også fornøyd.
- Nå er det jo en «høyrevind» over landet, men jeg ble positivt overrasket da jeg
så denne målingen. Vi er veldig engasjert
og bruker mye tid på politikk - da er det
godt å få slike bekreftelser. Jeg tror nok det
skjer fordi vi har dyktige folk, som jobber
godt, sier Ellingsen, og legger til:
- Men jeg håper folk forstår at de også
må stemme på oss, hvis de ønsker skifte.

ordførerkandidat?

Men når spørsmålet dreier over til å
handle om hvem som skal være Høyres
ordførerkandidat neste år, er det langt
mer uklart.
Det eneste som er sikkert, er at nominasjonskomiteen ble satt ned for en tid
siden, med tidligere ordfører Ingolf Markussen som leder. Når 67-åringen nå lar
seg velge som leder av nominasjonskomiteen kan det være et signal om at han ikke
ønsker å satse videre (se undersak).
Da er det naturlig å stille spørsmålet til
lokallagsleder Ellingsen.
- Har du ambisjoner om å bli Høyres
ordførerkandidat?
- Det som er interessant, er at nominasjonsprosessen er i gang. Og de jobber
med disse spørsmålene. Vi har mange
gode folk, og har plass til enda flere, svarer Ellingsen.
Hun opplyser forøvrig at nominasjonskomiteen foreløpig ikke har spurt henne
hva hun selv tenker om valget og lista.
- Men et lite lurespørsmål, da - har du
lyst til å bli ordfører?
- Av respekt for at nominasjonskomiteen skal få gjøre jobben sin, velger jeg å
ikke svare på det, sier Ellingsen.

opp fra dvalen

Hvilke navn nominasjonskomiteen jobber
med, kan en altså foreløpig bare spekulere

meningsmålingen
• Meningsmålingen er utført med 300 respondenter i Sortland kommune, av Norfakta. Målingen
er gjennomført med telefonintervjuer til tilfeldig
utvalgte respondenter.
• 26 prosent svarte vet ikke, 9 prosent svarte vil
ikke svare. Det vil si en «valgdeltakelse» på 65 prosent - 15 prosent høyere enn den reelt var i 2007.
• Feilmarginen er oppgitt til maks 5,4 prosent.
• Meningsmålingen er utført for SortlandsAvisa og
Vesterålen Online.

dette ville blitt
kommunestyret

- vi må fortsatt holde stø kurs,
sier ordfører svein roar jacobsen.
les intervju med han på vol.no.

dersom målingen ble valgresultatet,
ville kommunestyret bestått av fire
jevnstore blokker: Høyre, frp, ap - og
røkla. med rent flertall til de to blå, som
ville hatt 19 av 35 representanter.
i. Men et navn som kan være aktuelt, er
Tor Hov Jacobsen.
Etter permisjon fra politikken en tid, har
han «våknet opp fra dvalen» i høst og engasjert seg i flere saker.
- Har du ambisjoner foran neste års
valg?
- Akkurat nå gjør nominasjonskomiteen
sitt arbeid, og det skal de få gjøre. Så skal
jeg gi mitt svar når jeg blir spurt.
- Det gir mye å være med i politikken,
samtidig som man må vurdere for og i
mot man skal holde på med dette, sier Jacobsen.
- Men hvis du får spørsmål om du ønsker å være ordførerkandidat, hva svarer
du da?
- Det har jeg ingen kommentar til nå.
- Kommentaren din er i hvert fall ikke
«nei»?
- He, he - jeg har ikke svart noe, sier Jacobsen.

Høyre og Frp er i dag like store med sju
representanter hver, og hvilket parti som
skulle få ordføreren ved borgerlig flertall,
ønsker ingen å si noe om foreløpig.

Hempel fra frp?

Imidlertid beskriver begge samarbeidet
som godt, og antyder helt uforpliktende at
det gjerne er slik at det største partiet får
ordføreren.
John Hempel var Frps førstekandidat
ved forrige valg, og er tilsynelatende den
sterkeste kandidaten til det samme i år.
Slik svarte han på spørsmålet i februar i
år:
- Hvis jeg får tilbud om å stå øverst på
lista, og hvis jeg takker ja, så er det for å
bli ordfører. Det er klart det kan være fristende. Både for å gjennomføre politikken
vår, og å bli kjent med kommunen innenfra, sa Hempel.
- Hva sier du nå?

sidetall

gard l. micHalsen
- Dårlig nytt - ja det er jo dårlig nytt for Høyre og Frp
også, nå må de finne ut hvordan de skal spare eiendomsskatten!, svarer en tross alt munter Ronald Steen, når han
blir gjort kjent med målingen.
Men går raskt over i en mer seriøs tone:
- Med alle mulige forbehold om at dette er en meningsmåling og det som er av feilmarginer - dette er i tråd også
med de nasjonale tendensene, sier Steen.
- Men er det bare det som spiller inn - ingen lokale årsaker?
- Det er klart, i Sortland har vi en opposisjon som er
aktiv, og det er lett å være i opposisjon hele veien. Jeg tror
nok at vi nærmer oss valgkampen, skal vi få fram et annet
bilde enn det høyresida gjerner prøver å tegne. Om at det
går ganske bra i Sortland, mener Steen.
- Likevel, når dere går ned fra tolv til åtte representanter i målingen - det er en liten vekker for Ap?
- Ja, det er det. Vi tar det selvfølgelig alvorlig, og vi har
en jobb å gjøre for å peke på realitetene i situasjonen og
vår politikk, sier Steen.
Han, Ap og de andre partiene kan nå se framover mot
en valgkamp neste år som kanskje starter tidligere enn
vanlig.
Også i Ap er nominasjonsprosessen såvidt i gang, og en
komité er nedsatt.
- Men de har ikke gjort så mye ennå. Vi har imidlertid
for vane å først velge de to øverste på lista, og ta resten
i neste omgang. Det er ikke usannsynlig at det skjer på
samme måte i år, sier Steen.

CMYK

CMYK

sidetall

gard l. micHalsen

opposisjonen i dagens kommunestyre gjør rent bord i norfaktas meningsmåling. stående, nærmest:
grete ellingsen (H) og john Hempel (frp).
Arkivfoto: Gard L. Michalsen
- Det er forsåvidt det samme, at det er
mange hvis her. Nå skal nominasjonskomiteen få jobbe videre, og så blir det opp
til komiteen og medlemmene, lyder svaret
til SA nå.
Og fortsetter:
- For meg er det mange brikker som må
falle på plass. Da jeg ble spurt tidligere i
sommer om jeg stilte meg til disposisjon,
var svaret ja. Men plass har ikke vært
tema.

eiendoms-skatten, da?

Hempel er som resten av Fremskrittspartiet selvsagt fornøyd med målingen.
Samtidig er den ikke veldig overraskende, mener Einar Karlsen, leder i Sortland
Frp og leder i partiets nominasjonskomité.
- I dag har Høyre og Frp 14 representanter. Vi har hele tida vokst fra tre til fem til
sju representanter - og da er det kanskje

naturlig at vi vokser til ni neste år?, mener
Karlsen.
- Hvorfor tror du Ap taper så mange
velgere?
- Nå må vi ta forbehold for at dette er en
måling og ikke valg. Det er også vanskelig å si, det må du kanskje spørre Ap om?
Men det kan være et signal på at det er litt
stillstand i Sortland - at det skjer lite. Og
at samtidig mangler vi både gode veier,
gatelys og andre tjenester mange steder,
sier Frp-lederen.
- Det koster lite i opposisjon å foreslå
tiltak som aldri blir vedtatt - men er noe
annet når man kommer i posisjon. Hvordan skal dere fjerne eiendomsskatten, for
eksempel?
- Verken vi eller noen andre kan fjerne
17 millioner på ett år. Men vi er mot eiendomsskatten, og vil starte med å redusere
den. Det skal vi synliggjøre også i vårt forslag til neste års budsjett, sier Karlsen.

ingolf svarer snart

Eks-ordfører Ingolf Markussen er valgt til leder av nominasjonskomiteen i Høyre, hvor han sitter sammen med Arne
Emil Iversen og Ingebjørg Glad Pedersen.
Men Markussen vil ikke være med på at det i seg selv betyr
at han ikke vil satse videre i politikken. I dag er han gruppeleder og medlem i formannskapet.
- Nei, det har skjedd før at noen har gått ut av komiteen.
Nå først skal alle som var på lista sist, gi beskjed innen 1.
oktober om de ønsker stille seg til disposisjonen. Deretter
begynner jobben med å få inn nye navn, og sette opp lista,
sier Markussen.
- Hva tenker du selv om din egen rolle etter valget?
- Det vil jeg ikke si noe om ennå, men etter 1. oktober skal
jeg gjøre det, sier han.
- Men uavhengig av det - det er ingen tvil om at en slik
måling inspirerer?
- Nei, det er klart at den gjør det. Det er helt klart også positivt i forhold til jobben med å få inn flere kandidater - det
blir mye enklere nå, mener han.

lite ordførerengasjement

Hvilke navn som kan være aktuelle foran neste
års valg, er tilsynelatende ukjent blant velgerne
i sortland.
Norfakt har i sin meningsmåling også stilt spørsmål om hvem de
300 respondentene ønsker som ordfører etter kommunestyrevalget neste år.
Spørsmålet er stilt helt åpent, uten navngitte alternativer.
Og viser seg i realiteten å fortelle lite annet enn at velgerne ikke
vet hvem som er aktuelle foran neste års valg - eller hvem de selv
ønsker som ordfører.
Hele 70 prosent svarer «vet ikke». Det er i skarp kontrast til for
eksempel Bø kommune i tilsvarende måling, der 53 prosent har
gjort seg opp en mening om én kandidat - Sture Pedersen (H).
Nåværende ordfører Svein Roar Jacobsen leder i så måte klart
i Sortland, men får likevel «bare» 15 prosent i målingen. Andre
navn som Grete Ellingsen, John Hempel og Ingolf Markussen får
alle tre prosent hver.
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Mål og prioriteringer
SortlandsAvisa skal være verdens beste lokalavis for Sortland! Vi skal være et
supplement og alternativ til andre kanaler, og gi leserne noe de ikke får andre
steder.
Vår viktigste oppgave er kanskje den vi mener andre medier ikke gjør: Være
vaktbikkje overfor kommuner, offentlig forvaltning og næringsliv – tørre å ta de
kontroversielle debattene. Spesielt med tanke på problemstillingene åpenhet, offentlighet og habilitet.
Samtidig skal vi være en tradisjonell, trivselsfremmende og nær lokalavis, som
skriver om menneskene her og hva de gjør. Vi prioriterer for eksempel tid og
ressurser på ukentlig portrettintervju med bruk av profesjonell fotograf.
De gode historiene skal fram, også i et næringsliv som nok er litt preget av
jantelov og at man ikke skal snakke for høyt om egen suksess. Alle som tjener
gode penger er selvsagt godt lesestoff, uavhengig av om bedriftene ønsker det
selv eller ikke.
Sist, men ikke minst, vi skal være avisen for de unge. Vi skriver mye om barn,
ungdom og unge voksne, og har en solid leserskare av mennesker i etableringsfasen (30-40), samt at vi er populær blant både tenåringer og borteboende studenter.
Vi er fortsatt ung, og har gjort få store produktutviklinger. Små endringer og
gode ideer kan gjennomføres raskt, og det vil vi fortsette med.
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Kommentar vakte diskusjon
I et eget punkt må kanskje habilitetsdebatten rundt én av ordførerkandidatene nevnes. I en redaksjonell kommentar stilte vi spørsmålstegn ved habiliteten til Høyres kandidat - som er inngiftet i byens viktigste og rikeste
familie, og som har en ektemann med mer enn 30 verv i en rekke selskaper. Vi
har hele veien understreket at hun er en dyktig politiker, men stilt spørsmål
ved utfordringene og habilitetssakene som vil dukke opp. Saken førte til en
voldsom oppmerksomhet både «på gata» og i avisspaltene, og en debatt som
gikk i to måneder.
Priser delt ut
Hvert år deler vi ut prisen «Årets sortlending», etter avstemning fra våre
lesere. I 2010 ble denne prisen delt ut til den unge miljøvernaktivisten Ingrid
Skjoldvær (17).
Priser mottat
Under landsmøtet i Landslaget for lokalaviser i april 2010 fikk vi hederlig
omtale i konkurransen «Årets lokalavis». Vi siterer fra juryens begrunnelse:
«Juryen har særlig merket seg avisas stoff om, av og for ungdom, en idérikdom andre lokalaviser kan la seg inspirere av. Også billedkvaliteten er god,
og bildene får leve i en ryddig og moderne design. I denne avisa finnes reportasjer med glimt i øyet side om side med seriøs og god nyhetsjournalistikk.»

Avisens samfunnsrolle

Journalistfaglig utvikling

SortlandsAvisa skal være en positiv og byggende kraft for utvikling i Sortland (og
Vesterålen), men samtidig være kritisk og kontroversiell der vi finner det riktig
og viktig. Det siste året har vi vært drivkraften og ledende medium i flere store
og viktige saker og debatter, som:
• Kystvakten flytter hele ledelsen til Sortland - vi var første avis som omtalte
debatten i forkant av prosessen, og fulgte den hele veien med god journalistikk.
• Blåbyen og utviklingen av den. Ideen er å male hele byen blå, og halve byen
har vært blå i mange år. Men i like mange år har prosjektet dessverre stått i
stampe grunnet strid og uenigheter.
• Ungdomsmiljøet i Sortland. Kriminalitet, manglende ungdomstilbud, men
lys i tunnelen og positive prosjekter for ungdom som har kommet skeivt ut.
• Offentlighet og åpenhet i forvaltningen, både generelt, og spesielt i forhold
til ansettelsessaker og hemmelighold rundt slike prosesser.

Vi har lite tid og penger å bruke på kurs og konkret faglig utvikling og kompetanseheving. Noe har vi imidlertid deltatt på:
• Kurshelg med vesterålsavisene og Våganavisa i Svolvær høsten 2010, med
støtte fra LLA.
• Valgkampkonferanse med LLA høsten 2010.
• Markedssamling i LLA.
• Interne markedssamlinger og redaksjonelle samlinger i Polaris/HTG.

Redaksjonell årsrapport 2010

Det er ingen tvil om at vår største utfordring nok er at vi «overproduserer»
i forhold til den kapasiteten vi egentlig har. Vi har tatt mål av oss til å produsere en fyldig avis med både mange saker og tidkrevende journalistikk med svært begrensede ressurser.
Det fører til en knallhard prioritering, der vi må bruke lite tid på de raske sakene, for å kunne ha tid til å bruke mye tid på de tidkrevende sakene.

Like viktig er den daglige og faglige debatt og utvikling. Vi skal ha faste
evalueringer og morgenmøter hver torsdag, samt at det dukker opp små
og store diskusjoner i hverdagen gjennom hele uka. De siste er kanskje de
viktigste - å skape et miljø og en arena for faglig debatt.
Samtidig er det ingen tvil om at kompetansen i redaksjonen ble hevet da
Dag Erlandsen, med 25 års lokal presseerfaring, ble ansatt som journalist
i sommer.
Mye av stoffet vårt for og av ungdom, produseres av ungdom. Svært
mange unge frilansere i alderen 13-20 år har vært innom - trolig har vi
hatt 15-20 personer på den redaksjonelle lønningslista i 2010. Noen av
disse bidrar med enkle saker og faste spalter for en kort periode, mens
andre bidrar over lengre tid og får prøve seg på større og mer krevende
journalistikk.
Vi har også et godt samarbeid med både ungdomsskolene i kommunen,
og spesielt medielinja i nabokommunen. Over flere år har vi hatt elever på
utplassering hos oss - uten unntak med stor suksess.

Sortlandsavisa fikk hederlig omtale
under Landslaget for lokalavisers
kåring «Årets avis». Juryen berømmet
at avisa har reportasjer med glimt i
øyet, side om side med seriøs og god
nyhetsjournalistikk.
Foto: Ove Aalo (selvportrett)

Etikk
SortlandsAvisa har så langt i våre tre år ikke vært innklaget til Pressens
Faglige Utvalg. Vi har imidlertid en tidvis utfordrende og kritisk journalistikk, og det har vært tilfeller der omtalte parter har vurdert å gjøre det. Vi
har helt sikkert også gjort små eller store blemmer. Men siden vi altså ikke
har vært klaget inn, er det vanskelig å vite om vi ville blitt dømt for noe.
Presseetikk er og skal være viktig. Spesielt tilstreber vi:
• Å gi samtidig tilsvar der det er aktuelt, påkrevet - og forbedrer saken.
• Hyppig bruk av sitatsjekk. Kildene får som hovedregel lese hele saken,
ikke bare utklipte sitater. Selvsagt ikke med noen fri rett til å endre på hva
som helst, men med mulighet for å rydde opp i misforståelser.
En utfordring i et lite samfunn er at vi selvsagt har hatt saker som gjør
at enkelte annonsører avstår fra å bruke oss. Samtidig som vi lever med
annonsører som er «bortskjemt» med en viss grad av tekstreklame og
koblinger mellom reklame og redaksjonell omtale. Her skal vi ha et hardt
skille - og har heldigvis en annonseavdeling som har respekt for og interesse for god journalistikk.

117

Harstad Tidende Gruppen

sortlandsavisa.no
Vi har også vært involvert én gang i Pressens faglige utvalg i 2010, som
klager. I forbindelse med noen jubileumssider/annonsesider fra et bilfirma, klaget vi inn Bladet Vesterålen for brudd på Vær varsom-plakaten og
Tekstreklameplakaten. Det endte med fellende uttalelse for brudd på god
presseskikk.
En ryddig og respektfull journalistisk arbeidsprosess, sammen med evne
og vilje til å ta opp kontroversielle saker og debatter, gjør at vi stort sett
har en høy standing og integritet i lokalmiljøet. Vi kan være tøffe, men har
siden 2008 opparbeidet oss en respekt som gjør at folk både tar telefonen
og forsøker å svare etter beste evne når vi ringer.
Gard Lehne Michalsen, redaktør
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Forfatter Mikkel Bugge
portrettert for Sortlandsavisa
sommeren 2010. Vi bruker
bevisst profesjonell fotograf
til så å si alle våre portrettintervjuer.
Foto: Ove Aalo, Studio Blå
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Sunnmøringen

Laussal kr 15,00

SUNNMORINGEN.NO

Julaften

t o g on

Sunnmøringen skal vere den viktigaste nyheitsformidlaren i dekningsområdet. Den posisjonen har avisa befesta i 2010, spesielt i høve til
nettavisa. Det viser auken i talet på unike brukarar/sidevisingar. Overgang til ny nettplattform (Escenic) og mange fleire oppdateringar enn
før, har gjeve resultat.

Nr. 94

Stranda, laurdag 18. desember

ga r i

2010

veka
rgang

Lokalavis for bygdene i Stranda kommune

Utvidar
toppidrettstilbodet
Stranda vidaregåande skule
utvidar toppidrettstilbodet. I
tett samarbeid med Stranda
Idrottslag blir det studietilbod
innan fotball og handball frå
neste haust.
Side 4

Faktaopplysningar
Opplag: 			
Lesarar: 			
Brukarar på nett: 		
Høgaste veketal: 		
Utgjevarstad: 			
Ansvarleg redaktør: 		
Dekningsområde: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
Andel kvinnelege kjelder:
Kjem ut: 			
Sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

1974 (-18)
5 900
2 432 (veketal)
4 843 (veke 50)
Stranda
Herborg Bergaplass (53)
Stranda kommune
3
42 prosent
Onsdag og laurdag
Ca 1 100
Ca65/35

Statistikk meiningar
Leiarar: 			
Eigne kommentarar: 		
Lesarinnlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			

7-15
KIWI Stranda

64.

(Foto: Atle Hole)

(Foto: Herborg Bergaplass)

Vil ikkje meir

Forretningane i
Stranda Handels- og Turistforeining
har desse opningstidene

Etter halvanna år i rådmannsjobben har Ann Kristin
Langeland fått nok, og søkjer seg bort. Både i organisasjonen og det politiske miljøet er reaksjonane
sterke. «Trist» og «sterkt beklageleg» går igjen i
kommentarane. Fleire trur det kan bli vanskeleg å
finne ny rådmann.
Side 3

NB! BENSIN/KIOSK/DAGLEGVARE HAR EIGNE OPNINGSTIDER!

96
0
260
0

Søndagsåpent

I DAG
Laurdag 18. desember .............................kl. 09.00 (10) – 16.00

VEKE 51
Måndag – onsdag........................................kl. 09.00 (10) – 19.00
Lillejulaftan.......................................................kl. 09.00 (10) – 18.00
Julaftan .......................................stengt (gjeld ikkje daglegvare)

14-20

Steinar Hjelle har lagt ned
enormt mange timar med
gratisarbeid for fotballen.
Hjelle er ei eldsjel - og ein
sann kvardagshelt.
Side 8

(Foto: Herborg Bergaplass)

Glede for
alle

Se www.kiwi.no for åpningstider i julen.

VEKE 52
Romjula ..............................................................kl. 09.00 (10) – 14.00
Nyttårsaftan .....................................................kl. 09.00 (10) – 13.00

Fotball-helt

5.-7.-klassingane ved Ringstad skule imponerte endå ein
gong med syngespelet «En
glede for hele folket». I dei
viktige rollene som Maria og
Josef viste Ingrid Kristine
Sylte og Richard Pasztor gode
skodespelar-takter.
Side 7

Inger Tryggestad, Sve, 6200 Stranda
e-post: inger.tryggestad@mimer.no
www.ingers-trans.org

Pizzameny Take-away, kr 179,Ring 70

26 02 51 for bestilling.

Bestilling kl. 09.00 - 19.30 (17.30)
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Vakttelefon 40 45 13 33
- Turtransport - Rullestolplasser
- Persontransport
- Karaoke i bilen

Trenger du hjelp til t.d. snømåking, nedvask, flytting,
vinduspuss m.m.? Ta kontakt på tlf. 40 45 13 33.
For mer info, heimeside www.inger-trans.org

8

Onsdag 10. februar 2010

9

Onsdag 10. februar 2010

Klovnen Sveive (Sveinung Vemøy) gratulerte sokneprest Øystein Braaten
med eit nytt hus.
Rådmann Ann Kristin Langeland takka soknerådsleiar Ingeløv Tronstad og alle som har vore med å laga eit nytt
fellesrom på Stranda.

Foreldra til konfirmantane sikra kyrkjekaffi og mat.

Ingeløv Tronstad prisa alle hendene som har vore
med på arbeidet med å reise Kyrkjestova.

Mix-koret var på plass laurdag for å synge på basaren.

På plass i storstova

Biskop Ingeborg Midtømme var med og sat glans
over alle dei hendene som
har vore med på å reise det
nye kyrkjelydshuset på
Stranda.
Av Sindre Omenås

Prost Øystein Kjølberg la vekt
på at det er viktig for alle å ha ein
plass der ein kjenner seg heime, og
meinte Kyrkjestova var ei gåve til
heile Stranda. Biskopen meinte det
passa bra å markere opninga av huset i februar.
– Vi er inne i openbaringstida i
kyrkjeåret, som er vekene etter jul
og fram mot faste og påske, for-

klarte biskop Midtømme ved inngangen til preika.
Festgudstenesta blei avløyst av
kyrkjekaffi i den nye storstova.

– Eit godt team
Leiaren for soknerådet, Ingeløv
Tronstad, nytta der høvet til å takke
alle hendene som kvar på sitt vis
har vore med å reise bygget.
– Eg er overfylt av takksemd,
og vi har vore eit godt team saman
med Gud, sa Tronstad.
Ho fekk også gratulasjonar frå
kommunen.
– Som regel er det politikarane
som stikk av med alle slike festlege
oppgåver, men eg klarte å snike til
meg denne, sa rådmann Ann Kristin Langeland. Ho har tidlegare vo-

re kyrkjeverje i Stranda kommune,
og var difor ekstra glad for å få vere
med på denne festen.
– Eg er glad for at kommunen
har vore med å gjort dette mogleg.
Samstundes ønskjer eg å rette ei
takk til dei som har jobba for å få
reist dette bygget, som er eit hus
som der vi alle kan møtast i fellesskap, sa rådmannen.

Veksthus
Ivar Berge hadde laga prologen
for Kyrkjestova, og la vekt på at det
nye forsamlingshuset låg på prestegarden.
– Ein hage blir hus, og huset ein
hage, sa Berge, og viste til at Kyrkjestova vil bli eit godt veksthus.

– Dette er ein takkens dag, og
det er no opp til oss alle å bere dette
bygget vidare, sa Berge.
Kyrkjekaffien avslutta festveka
til soknerådet, som starta med Lina
Sandell-konsert onsdag.

Nye gåver
Fredag og laurdag var det basar i
den nye Kyrkjestova.
Soknerådet fekk inn rundt åtti
tusen kroner på arrangementa denne veka. I tillegg fekk dei ei gåve på
100.000 kroner frå Sparebanken
Møre, som skal gå til utstyr og aktivitetar i huset.
Laurdag var det klovnen Sveive
(Sveinung Vemøy) som var trekkplasteret, saman med ein konsert
med Mix-koret.

Sjølv om klovnen hadde med
seg fleire tryllekunstar, meinte han
at han berre var ein «tullekunstnar»
samanlikna med det ekte tryllekunstnaren. Det var ikkje Josef,
som ein i salen meinte.
– Det var nesten, smilte klovnen Sveive.
Sokneprest Øystein Braaten
fekk også ei overrasking av klovnen, som hadde laga ein bukett av
ballongblomar.
Etter ei aktivitetsrik veke kunne
soknepresten puste ut etter kyrkjekaffien.
– Det har vore kjekt, og eg gler
meg til å flytte fokus på å fylle Kyrkjestova med aktivitetar, sa Øystein Braaten søndag kveld.

Biskop Ingeborg Midtømme vitja Stranda kyrkje i helga.

Basar-vinnarar

På gamle stiar
Gamlepresten på Stranda var tilbake på gamle
tomter for å feire den nye
Kyrkjestova.

Kåre Bakke seier dei tolv åra han hadde på Stranda står som ekstra viktige for han og kona Anny.

– Eg trur eg kan forstå kor
flott dette er for alle som er knytt
til kyrkja på Stranda. Eg var i alle
fall glad for å ha både gamle Kyrkjestova og Hevsdalsheimen då
eg var sokneprest her, seier Kåre
Bakke.

Han var prest på Stranda i tolv
år, frå 1981 til 1992. Før han flytta til Os kommune, der han var
sokneprest og prost i Mid Hordland prosti.
– Dei åra eg var på Stranda
står som veldig viktige for meg.
Det var då borna mine voks opp,
forklarar Bakke.

Pensjonist
Kåre Bakke seier han og kona

Anny har gode minner frå Stranda, og at dei prøver å leggje turen
til Sunnmøre så ofte som mogleg.
– Vi får låne ei hytte på Strandafjellet med jamne mellomrom,
og det alltid kjekt.
No er den tidlegare soknepresten pensjonist, men stiller av og
til opp som forkynnar i misjonsselskapet.
Festgudstenesta søndag samla ein stor kyrkjelyd.

Fredrik Hessegjerde var ein god assistent til trylleklovnen Sveive.

Trekning, basar Kyrkjestova
1. Salongbord: Ingrid Muren
2. Lenestol: Petra Berge Hovden
3. Tredelt hardangersett: Emma
Helstad
4. Kvit duk: Emma og Leif Berge
5. Legosett: Jostein Nikolaisen
6. Dukke: Emma og Leif Berge
7. Boblejakke, voksen: Ruth og
Otto Hermann Overvoll
8. Attagekuffert A: Familien Berild
9. Attagekuffert B: Familien Løfald
10. Snekkersett: Velaug Vassbotn
11. Kjøkkenmaskin: Lisa Mork
12. Citruspresse: Aud Eikrem

13. Kaffekvern for veggmontering: Fred Hovdal
14. Badevekt: Harald Rimstad
15. Wookpanne: Torbjørg og Per
Magne Vågsæter
16. Svelepanne: Arna og Helge
Lysebo
17. Mixer: Olve Heggen
18. Oljeskift m/ 5 l. olje: Jorid
Grønbeck
19. Barnegenser m/ lue: Else og
Jakob Skarbø
20. Maleri: Lilly og Gudmund
Bjørnstadjordet
Stranda Energiverk si sponsing av
straumforbruket i januar 2010 vart
vunne av Lars Jakob Skarbø
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Mål og prioriteringar

Journalistfagleg utvikling

•

•

•
•
•

•
•
•

Betre nettside med fleire lesarar er ei utfordring for opplagsutviklinga. Vi veit at store deler av fråfallet skuldast at folk synest dei får
nok nyheiter/informasjon på nettet, dette gjeld spesielt utflyttarar,
men også i lokalmarkedet (nettlesing + papiravis på jobben, oppgjev
mange).
Utan at vi har konkrete tal på det, veit vi også at svært dårleg distribusjon i delar av nedslagsfeltet på slutten av året bidrog til betydeleg
fråfall.
Samla sett, for nett og papir, har Sunnmøringen fleire lesarar enn på
mange år. Den store utfordringa som er prioritert i 2011 er å tene
pengar også på nettavisa.
Viktigaste produktutviklinga for papiravisa er utgjeving av Vintermagasinet Stranda, lansert 26. november i eit opplag på 40.000 eks +
e-avis. Magasinet vart svært godt motteke, og var ei gullgruve også
økonomisk. Planen er å gje ut vintermagasin årleg, og det blir vurdert
sommarmagasin.
Kortreist-reportasjar ein gong pr. månad frå mai.
Redesign-prosess vart påbegynt, og blir sluttført første halvår 2011.
Sunnmøringen deltek på sosiale medier (Facebook, 853 venner pr.
20.1.2011)

•
•
•
•

Ein journalist har gjennomført STUP-kurs (15 studiepoeng):
Kritisk, undersøkende journalistikk.
Ein journalist har delteke på språkkurs i regi av LLA.
Konsern-opplæring har gjeve auka kompetanse innan
nettpublisering.
Evaluering blir gjort undervegs i arbeid med saker,
og på redaksjonsmøter.
Auka konkurranse frå lokalradioen si nettside har gjort det nødvendig med skjerpa nettpublisering. Også konkurranse frå regionale
medier gjer at vi har fokus på jamnleg nettoppdatering og bruk av
nettavisa mellom papirutgjevingane.

Etikk
Ein PFU-klage, avisa frikjent på alle punkt etter forenkla handsaming i
klageorganet. I PFU-uttalen fekk avisa ros for praksisen med å kontakte
«vanlege» folk før omtale av forhold dei sjølve ikkje veit er offentlege, t.d.
brev til kommunen. Etter samråd med PFU-sekretariatet, publiserte ikkje
avisa avgjersla i PFU-saka, sidan omtale var klagars ankepunkt.
Herborg Bergaplass, redaktør

Avisa si samfunnsrolle
•

•
•
•
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Saker med utgangspunkt i kommunen har også dette året prega
avisspaltene, og Sunnmøringen har sett dagsorden med fleire saker,
og blitt sitert i både distrikts- og rikspresse. Det gjeld spesielt saker
om kommuneøkonomien, storutbygging på Strandafjellet og fleire
konflikter ordføraren har vore involvert i. Innbyggjarane i Stranda
har eit engasjert forhold til lokalavisa, og brukar den aktivt som debattarena. Mange følgjer med på avisa si direkteoverføring frå kommunestyremøtene, og deltek aktivt på den parallelle bloggen.
Avisa heidra også dette året kvardagsheltar i adventstida, ved å dele
ut julekorg og lage omtale.
Avisa profilerte seg på stand i samband med Strandadagane i september. Eit populært innslag var å tilby folk å kikke i det manuelle
bildearkivet vi hadde med på standen.
Stand også på vinterens store hending – Alperittet.
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Det er med stor glede vi i Sunnmøringen presenterer vårt aller
første Vintermagasinet Stranda. Vi vonar magasinet blir godt
motteke, både blant våre faste abonnentar, nye lesarar over
store delar av nordvestlandet og ikkje minst hyttefolket og skituristane på Strandafjellet.

Konsertar og show inngår i opningsfesten på Roalden
27. desember. Tredje juledag skal den nye stolheisen
og paviljongen opnast med brask og bram. Programmet er i skrivande stund ikkje heilt klart. Følg
med på skisenteret si heimeside for detaljert program.

!

TEST VOLKL-SKI GRATIS
Strandafjellet blir testsenter for ein av verdas største skiprodusentar.
Skisenteret har inngått ei historisk avtale med Volkl, som inneber at
gjestene kan teste ski heilt gratis, og få kjøpt dei til ein hyggeleg pris.
Ordninga blir gjennomført i samarbeid med Stranda Skiservice, som
driv skiutleig og skishop på Strandafjellet.

Med ny superheis og endå ein paviljong er Strandafjellet i ferd med å

bli eit alpeparadis.

STRANDA
Vi er stolte over å kunne vise kva Stranda og Strandafjellet har
å by på. Det er ikkje reint lite allereie no, og meir skal det bli. I
magasinet kan du lese om alt det spennande som skjer på
Stranda – til fjells, til lands og til vanns. Etter å ha ligge nesten
nede for telling for berre halvanna år sidan, har Strandafjellet
reist seg som ein fugl Fønix og er i ferd med å ta steget opp i
øvste divisjon blant norske skisentre. På litt sikt er kommunen
si målsetjing at Strandafjellet skal bli ein internasjonal vinterdestinasjon. Ambisiøst? Ja visst, men med den optimismen
som har prega Strandafjellet og Stranda sidan «snuoperasjonen» våren 2009 ligg alt til rette for å lykkast.

Med ønske om ein fin vinter

Welcome to my world ... – Kva treng ein å seie, spør marknadssjef i Strandafjellet Skisenter AS, og forventar ikkje

Gondol

Den storslåtte utsikta er gratis, og best av alt: Den
er for alle, også dei som likar seg best utan ski på
beina. For visst går det an å ta stolheisen både opp
og ned!
Neste vinter skal stolane i Roalden-heisen
byttast ut med gondolar. Ikkje rart marknadssjef
Skrede smiler godt med tanke på å kunne tilby så

celeber «skyss» opp til Roalden-panoramaet.
For eit panorama er det. Og med stor stemning i
og utanfor den litt unorske paviljongen på skrå
ned for toppstasjonen (1062 moh) vil det ganske
sikkert bli høg alpe-faktor utover vinteren, ikkje
minst når vintersola bestemmer seg for å varme
såpass at det blir triveleg å kvile trøytte skibein
ute på terrassen.
Løyper i ny drakt

Men skifolket skal ikkje berre opp, dei skal ned
igjen også. Alle nedfartane på Roald-sida er no utbetra. Løypene er grunnpreparert og gjort
breiare, ja, dei framstår rett og slett i ny drakt.
Tom Anker Skrede har den 2,5 kilometer lange
Merafta-løypa som personleg favoritt.
– Men no kan det nok hende det dukkar opp
nye favorittar, gliser han.
Strandafjellet Skisenter har i alt 17 nedfartar på
menyen, og er FIS-godkjent. Det bør jobbast mot
å få arrangere FIS-renn, meiner marknadssjefen.
Men draumane strekkjer seg lenger:
– World Cup-renn, ja.

Roaldshorn fjelltrekk
Tallerkenheis
Lengde: 886 m.
Fallhøgde: 360 m.
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Snøkvit
Barneheis/barneområde
Tallerkenheis
Lengde: 150 m.

Nyheiter i fleng

Tom Anker Skrede vil ikkje prate så mykje om
World Cup endå. Og så har han så skrekkeleg
mykje anna å fortelje ved inngangen til den nye
sesongen:
■ Barneområdet er nytt, med ny, 150 meter lang
tallerkenheis og ei helling10
på fem-sju prosent.
Perfekt for dei minste og nybyrjarar! Heile
området er tilrettelagt for leik.
■ Strandaparken (terrengparken) er utbetra, og
har blitt både lengre og breiare. Vi har leigd inn
dei lokale «spesialistane» Herman Lersveen
Pedersen og Jonas Wågsæther som har hand om
parken saman med staben vår.
■ Nytt snøproduksjonsanlegg gjer tilhøva i
Strandaparken og transportområdet på
Fursetsida langt betre.
■ Vi har den skandinaviske meisteren i trakkemaskinkøyring, Sjur Ringstad i staben. Det
borgar for topp kvalitet i nedfartsløypene!
■ Ny kleskolleksjon!

Tom Anker Skrede tek seg til lua; splitter ny og
del av kolleksjonen, som ikkje var heilt klar til
presentasjon innan Vintermagasinet Stranda gjekk
i trykken.
Paviljongen på Roalden er heller ikkje
presentabel innvendig riktig endå, men det blir
den i god tid før kyrkjeklokkene ringjer jula inn
står. Ved juletider overtek skisenteret drifta av
Furset-paviljongen også, slik at restaurantverksemda vil omfatte to paviljongar og varmestova.
Ståle Fjørstad frå Stranda er tilsett som «restaurantsjef» og skal koordinere drifta av dei tre
serveringsstadene.
Skulle du av ein eller anna grunn ikkje kome deg
til topps på Roalden i vinter, får du nye sjansar
allereie til sommaren.
For Roalden-heisen og paviljongen blir heilårsope – med den same spektakulære utsikta.
Ski eller ikkje ski – Roalden ventar på oss alle.

17 nedfartar
Frå krevjande til svært lett
Terrengpark
Strandaparken
Flomlysanlegg
Furset-sida
Sammenhengande 1300 m,
lengst på Nordvestlandet
Alpepass
Åtte skisenter – eitt heiskort:
Strandafjellet Skisenter,
Stordal Alpinsenter,
Sunnmørsalpane Skiarena
(Fjellseter),
Stryn Skisenter,
Harpefossen Skisenter,
Ørsta Skisenter,
Ørskogfjell Skisenter
Volda Skisenter

Stemninga i paviljongen på toppen av Fursetheisen er det lite å utsetje
på. Denne vinteren blir paviljongen også ope fredag kveld.

«Fredagspils» i høgda
Paviljongen på toppen av
Furset-heisen var ein suksess
SUNNMØRINGEN FREDAG
26. NOVEMBER
frå dag ein. Denne sesongen blir
fredagskveld-ope ganske
sikkert ein ny slager. Med
kveldskøyring og open
paviljong ligg alt til rette for ein
triveleg start på helga.
– Hyttefolk har etterspurt eit
slikt tilbod, og vi set opp bussar
til og frå Stranda slik at også
Restaurantsjef Ståle Fjørstad (t.v.)
fastbuande kan begynne helga
og kjøkkensjef Romain Verzi.
her oppe, ta fredagspilsen på
(FOTO: SINDRE OMENÅS)
fjellet, fortel marknadssjef Tom
Anker Skrede, og opplyser at
returen til bygda blir kl. 2300.
grytene skal paviljongane og
Små konsertar, stand up og
varmestova tilby svoltne og
quiz inngår i planane for fretørste skituristar god mat og
dagsarrangement i Fursetdrikke. Tilbodet vil variere frå
paviljongen, som også er eit
enkle, raske rettar i varmestova
attraktivt selskapslokale.
til ein meir sofistikert meny,
Venteleg blir Roaldenbasert på lokale råvarer i
paviljongen minst like populær
paviljongen på Roalden.
som arena for alle typar lukka
Roalden-paviljongen blir heillag. Har du planer om å feire
årsope, men ikkje kvar dag. I
runde år eller anna i desse
skisesongen er den ope i
spektakulære omgjevnadene,
helgane - og sjølvsagt heile
gjeld det å vere tidleg ute. For
påska.
allereie tidleg i haust var det
Å tippe at det blir rift om
booka inn 50-årslag i mars 2014. plassane på paviljong-terrassen
Med kjøkkensjef Romain
når påskesola skin, gjev neppe
Verzi og to-tre kokkar ved
veldig høge odds ...
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CARAVANPLASS NESTE ÅR
TEKST OG FOTO: HERBORG BERGAPLASS

Jo og Sølvi Andersen står bak

satsinga på ein caravanplass

Redaksjon: Telefon 70 26 11 22. Telefax 70 26 12 93. E-post sunnmoringen@sunnmoringen.no
Annonser:Telefon 70 26 11 22. Telefax 70 26 18 93 E-post annonser@sunnmoringen.no
Abonnement: Telefon 70 12 00 00. E-post abonnement@smp.no

Skibakkane på Strandafjellet innbyr til

Bandet
Lengde: 70 m.

Sommarope

Lokalavis for bygdene i Stranda

Furset-paviljongen stod klar til førre sesong, og folksamt var det både
(FOTO: SVEIN LUNDE)
inne og ute. Utsikta er det lite å utsetje på også der.

Skuletrekket
Flomlys
Tallerkenheis
Lengde:175 m.

svar. Den vanvittige utsikta talar for seg sjølv.

Postboks 24, 6201 Stranda. Bankgiro nr: 4202.21.28226
Abonnementspris: kr 1075,- pr. år, kr. 625,- pr. halvår.
(Portotillegg utanfor M&R og S&F). Utgjevingsdagar onsdag og laurdag.
Org. nr.: 933 640 434 MVA. Medlem i Landslaget for Lokalaviser.
Utgjevar. Sunnmøringen AS. Trykk: Polaris Trykk Ålesund.

Herborg Bergaplass, red./dagl.leiar, tel. 70 27 05 70/93 00 16 33
herborg.bergaplass@sunnmoringen.no
Maria Nerhus, journalist, tel 70 25 37 53/48 27 74 48. maria.nerhus@sunnmoringen.no
Sindre Omenås, journalist, tel. 92 23 76 31. sindre.omenas@sunnmoringen.no
Stig Langøyli, marknadskons, tel. 70 26 09 16/91 57 19 66. stig.langoyli@sunnmoringen.no

Furset-heisen
Ekspressheis
Flomlys
Opna 20. november
Lengde: 1131 m.
Tid: 3,5 min.
Fallhøgde: 330 m.
Kapasitet: 2000pers./t

Egga fjelltrekk
T-krok
Lengde: 1185 m.
Fallhøgde: 315 m.
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Assosiasjonane til kjende vinterdestinasjonar i
Mellom-Europa hadde mange allereie i fjor, der
dei sat og kosa seg i eller utanfor paviljongen på
toppen av Furset-heisen.
Når Strandafjellet Skisenter 3. juledag opnar
den nye seks-setars heisen til Roalden og slår opp
dørene til ein endå større paviljong, blir assosiasjonane neppe mindre.
– Ubetaleleg, sukkar marknadssjef i Strandafjellet Skisenter, Tom Anker Skrede der han står
utanfor paviljongen og ser seg rundt - 1031 meter
over havet. Høge fjell på alle kantar; kjende
toppar så langt auga rekk. Og langt der nede;
fjorden.

STRANDAFJELLET SKISENTER

Roalden-heisen
Telemix ekspressheis
(gondol frå sommaren 2011)
Lengde: 2100 m.
Tid: 7 min.
Fallhøgde: 618 m.
Kapasitet: 2400 pers./t

STRANDAFJELLET SKISENTER: ROALDEN – VÆRSÅGOD!

Mange på nordvestlandet har Strandafjellet som «sin» vintersportsstad. Med årets nykomar; stolheis/gondol til toppen av
Roalden vil heilt sikkert mange fleire få augene opp for den
unike opplevinga det er å stå på ski i slike spektakulære omgjevnader. Omgrepet «Frå fjell til fjord» gjev verkeleg meining
når du står på toppen av Roalden, med høge fjell rundt deg på
alle kantar og ser Storfjorden spegle seg langt der nede.
Difor er det ikkje det minste rart at stadig fleire ønskjer seg
hytte på Strandafjellet. Nye hyttefelt med byggeklare tomter
blir rulla ut i stort tempo, og mykje infrastruktur skal på plass.
All aktiviteten i området vitnar om ein destinasjon i rivande utvikling - ei utvikling som gjev positive ringverknader for heile
lokalsamfunnet.

Dette er ringverknader både fastbuande og du som tilreisande
nyt godt av. I dette magasinet prøver vi å spegle også det
positive som skjer i Stranda sentrum – ein liten fem minuttars
køyretur ned frå fjellet. Stranda blomstrar, og Sunnmøringen
som lokalavis ønskjer å bidra til blomstringa med det
magasinet du held i handa no. Takk vere eit godt og konstruktiv
samarbeid med næringslivet, kan denne vesle lokalavisa spre
«den glade bodskap» i eit opplag på 40 000 eksemplarer.
Vi håpar du som allereie har tilknyting til Strandafjellet og
Stranda finn relevant og nyttig lesnad her, og at magasinet kan
vere til inspirasjon for deg som er på leit etter DITT fritidsparadis.
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PLANFRITT KRYSS
Neste sesong blir det planfri kryssing av
fylkesvegen på Strandafjellet. Arbeidet med
kryssinga tok til hausten 2010, og vert sluttført våren/sommaren 2011. Delar av muren,
kledd med naturstein er allereie på plass.

:-)

BLOMSTRINGSTID
FRÅ FJELL TIL FJORD

STOR OPNINGSFEST

fartsfylt aktivitet.

(FOTO: MARIA NERHUS)

Strandaparken er utbetra, så her er det berre å slå seg laus!
(FOTO: MARIA NERHUS)

Jo og Sølvi Andersen gler

seg til å presentere ein

caravanplass med fokus

på vinter- og skiturisme

knytt til skisenteret på Strandaf
jellet.

neste vinter.

Det blir plass til rundt hundre
campingvogner og
bubilar på den nye caravanplass
– Vi er fleire som er med
en på Strandafjellet, som etter planen
er Sølvi og eg som vil ha på eigarsida, men det
plass ved elva kunne bli
vil
ansvaret for den daglege
eit
vinter. I planane er også står ferdig til neste
opphaldsområde på sikt, fint rekreasjons-og
eit servicebygg, med høg- drifta, forklarar Andersen.
forklarar Jo Andersen.
standard sanitæranlegg,
Han meiner det er spesielt
Sjølv om det er vintersesong
daglegvarebutikk og
kaférestaurant med plass
komfort knytt til caravanplassviktig å lage god
hovudtanken bak caravanplassen som her
til rundt 70 gjestar.
en, spesielt med
en, meiner
– Det er ikkje mange andre
gode bad og sanitæranleg
Andersen at sommarmar
g.
skidestinasjonar i
knaden på Stranda og
vårt område som har lagt
– Familiar som bruker campingvog
fjellet er interessant.
til rette for campingn som hytte
vogner, så eg er sikker på
har dei siste åra hatt auka
– Majoriteten av vognene
at
fokus på komfort. Det
vil stå permanent
frå folk som ønskjer å sikre det blir stor pågang
ser vi der det er mange
gjennom vinteren. Om sommaren
campingvog
seg
plass neste vinter,
ner sommars- av dei
seier Jo Andersen.
tid. Vi blir no eit alternativ
flytte til andre stader. Eg vil truleg fleire
på vinteren, i staden
håper faktisk det,
for å plassere vogna på
slik
at
vi
får
frigjort
plass til
vinterlagring, seier
Få vinterstader
Andersen.
nomreise i vårt turistområd dei som er på gjene.
Det er ekteparet Jo og Sølvi
Jo Andersen trur sommartrafi
Andersen som står
kken på Strandabak drivarselskapet av caravanplass
Rekreasjonsområde
fjellet kan auke kraftig,
no når skianlegget kan
en. Det er
også oppretta eit eigarselskap
Reguleringsarbeidet er
frakte folk til toppen av
iverksett
som står for utRoalden i stolheis og
bygginga, der fleire lokale
vil bli ferdig i løpet av vinteren. for området, og
gondolbane.
interessentar er med,
Ein voll er lagt
som Stranda Anleggsserv
inn
for
å
skjerme
caravanplassen for støy
ice AS og Eiendom 1.
frå
fylkesvegen. I tillegg vil
vi eit vasspegel og badeTEKST OG FOTO: SINDRE OMENÅS

– Norges svar på Alpene
– i hjartet av
Fjord-Norge.
Ordførar i Stranda og styreleiar
i
Strandafjellet KF, Frank
Sve (bildet)
legg ikkje skjul på ambisjonane
for
Strandafjellet.
Med stort engasjement
har han gått
i bresjen for utbygginga
på Strandafjellet, og har klokkartru
på
ktet. På sikt er målet å bli prosjeeit internasjonalt toppanlegg.

VINTERCARAVAN 10
OSE TIL HIMMELSENG 8–9
1
JENTER MED MOT 4 FRÅ SOVEP
TEREN 32 UT PÅ TUR! 40–4
EVENTYRET ROALDEN 2–3
UTBYGGING PÅ STRANDA
DAFJELLET 14–15 KULTUR-VIN
STRAN
MR.
FJELLET
11
DA
STRAN
MATFATET
▲
▲

FOTO: SINDRE OMENÅS

Styrer storutbygging
a
Utbyggjar er Strandafjelle
kommunale foretaket har t KF. Det
lånt ca. 115
mill. kroner til nye stolheis
på
Fursetsida (2009) og Roalden
Med i investeringane høyrer (2010).
to
paviljongar, infrastruktu
r, snøproduksjonsanlegg og ein del anna.
Strandafjellet KF lyste ut
skisenteret på anbod, og drifta av
Strandafjellet Skisenter AS var
einaste
tilbydar. Stranda kommune
eig meir

enn halvparten av aksjane
i
skapet. I desse dagar pågår dette selstrukturering i eigarskapet, ei ommen
Stranda kommune vil framleis
vere
ein stor aksjonær.
Strandafjellet Skisenter
AS skal betale leige til Strandafjelle
t KF. Ferdig
utbygd er leiga sett til 7
mill. kroner i
året. Fram til då er leiga
5 mill. kroner
i året.
AV HERBORG BERGAPLASS
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Foto: Knut Arne
Aarset

Sunnmørsposten kan se tilbake på et godt avisår i 2010, både økonomisk og
redaksjonelt. Avisa har satt dagsorden med flere saker, og har hatt stor leseraktivitet. De saksområda som ble mest debattert i 2010, var sjukehusstruktur,
kraftlinjer, byutvikling og bevaring av jugendbyen, religion/livssyn og samferdsel. Nettutgaven har økt kraftig i oppslutning, mens papiropplaget går
tilbake, særlig løssalget. Nyhetskonkurransen «5 rette» involverer over 2000
ungdomsskoleelever som leser Sunnmørsposten daglig for å kunne svare på
aktuelle spørsmål. Konkurransen har spredd seg til flere aviser, og har i dag
over 11 000 deltakere på landsbasis.

Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:
Høyste uketall:			
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
				
				
Redaksjonelle årsverk:		
Andel kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

30 730 (-1 195)
92 000
47 000
128 086 (uke 50)
Ålesund
Hanna Relling Berg (52)
25 kommuner på Nordvestlandet, 		
dvs. Sunnmøre, Nordfjord og kommunene
på sørsida av Romsdalsfjorden.
52,7
31,5 prosent
Alle dager bortsett fra søndag
16 404
76,5 prosent redaksjonelle sider

Statistikk meninger
Lederartikler: 			
Egne kommentarer: 		
Faste gjestekommentarer:
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg nett: 			
Refuserte innlegg: 		
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25. januar

Sindre Nakken, bybrannvandringsgeneral.

Kva er eigentleg
kysttorsk?

des. 2007

Faktaopplysninger
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Torsk torskeoppdrett fisk fiske sjømat
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Sunnmørsposten

Nesten 2.000
brann-vandret

NÆRINGSLIV 15

2010

Nr. 20

128. årgang

Sjalusi
og begjær

KULTUR 4

KULTUR 1

Pris kr 20,-

Ordføreren er ute i ålesundsnatta.
Han ser mye fyll og ungjenter
med altfor lite klær.
Men han mener at byen er trygg.

NYHETER 6–8

FOTO: ADRIAN ØHRN JOHANSEN

353
175
133
3 395
Ca 105.000
Ca 4200 (3,8 prosent)

Janne Tove Løken fra Ørsta
miste mannen Bjørn Malvin
Moe etter kreftsjukdom,
her ved minnebordet i stova i
mannen sin barndomsheim
23.01.2010
Foto: Knut Arne Aarset

Trygg
mot slutten
Janne Tove Løken veit
kva eit godt lokalsjukehus betyr. Då mannen
døydde, gav sjukehuset i Volda tryggheit.
NYHET 12

Det å sammenligne
overgrepene med å
sikre hus og biler
faller på sin egen
urimelighet.
ARNE OVE RØDSTØL

MENINGER 17

Knut Flakk i Spilka.

Satser
på fjorden
Knut Flakk er overbevist om at Hjørundfjorden blir et av
hovedprodukta i turistnæringa på Sunnmøre.
NYHET 2
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Mål og prioriteringer
Sunnmørsposten skal bidra til positiv utvikling på Sunnmøre og
Nordvestlandet ved å drive grundig, undersøkende journalistikk,
informere, avsløre, opplyse og skape arena for debatt og idéutveksling. Avisa skal også sørge for at saker som er viktige for landsdelen, når opp på den nasjonale dagsorden.
Prioriteringer i 2010
Utvikle det journalistiske innholdet, styrke kontakten med leserne,
effektivisere arbeidet på papirdesken, innføre ny publiseringsplattform på nett (Escenic), utarbeide ny publiseringsstrategi og gjennomføre prosjektet «Framtidig papiravis». I papiravisprosjektet ble
det lagt vekt på å identifisere papiravisas sterke sider, og foreslå
konkrete tiltak som kan styrke avisa.
Når det gjelder effektivisering på desken, er vi i gang med malstyrt
produksjon, men har ikke kommet i mål. Dette arbeidet blir derfor
videreført i 2011.
Alle grupper i redaksjonen ble utfordret til å sette seg konkrete mål
for hva de skulle oppnå i 2010.
• Ålesundsgruppa gjennomførte serien «Bydelsblikk» hvor de
skildret hva som foregår i de ulike bydelene en vanlig hverdag.
Serien består av sju lengre reportasjer hvor vi kommer tett på
folk og blir bedre kjent med de ulike delene av byen.
• Kulturgruppa undersøkte hvor mange jugendhus Ålesund har
mista, og satte søkelys på hvordan byen forvalter sine kulturminner. Serien «Jugendbyen» skapte debatt både på nett og papir, og det ble arrangert folkemøte om temaet.
• Lokalkontora gjennomførte serien «Når miljø blir butikk», og
presenterte små og store bedrifter som satser på miljøvennlig
teknologi.
• Næringslivsgruppa laget reportasjeserie om innovative bedrifter
som ble nominert til Nyskaperprisen. Gruppa videreutviklet dessuten opplegget med å presentere årsresultatene til alle lokale
bedrifter på en informativ og engasjerende måte.
• Sportsgruppa satte seg som mål at de hver dag skal ha minst en
toppsak som ikke handler om fotball. Dessuten ukentlige kommentarer og flere idrettspolitiske saker.
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Saker som har hatt betydning:
I tillegg til disse planlagte prosjektene som alt er nevnt, er det mange
andre saker som har satt dagsorden:
• Opprydding i renholdsbransjen. Sunnmørsposten avdekket dårlige
lønns- og arbeidsforhold, mangelfulle kontrakter og sosial dumping. LO karakteriserte forholdene som hårreisende utnytting, og
reportasjene fikk konsekvenser. To sjefer valgte å trekke seg fra sine
stillinger.
• Svart omsetning. Ved hjelp av videomateriale kunne smp.no dokumentere hvordan deler av serveringsbransjen i Ålesund unnlater å
registrere kontantsalg og bryter bokføringsloven.
• Hvordan eldre må kjempe for å skaffe seg en sjukeheimsplass
• Dokumentar om hvorfor så få ålesundere med høyere utdanning
velger å flytte tilbake til hjembyen. Samtidig blir næringslivet på
Sunnmøre stadig mer avhengig av folk med høyre utdanning.
• Søkelys på politiets manglende varslingsrutiner. Tre ledere i brannvesenet i Ålesund sto fram og fortalte om flere episoder hvor de
mener brannvesenet er blitt varslet for seint i forbindelse med drukningsulykker. Oppslagene førte til møter og bedre samhandling mellom
nødetatene i byen. Journalist Pål Bakke fikk hederlig omtale av Møre
og Romsdal Journalistlag for denne serien.
• Sjukehusstruktur og kamp for fødeavdelingene i Volda og Nordfjordeid.
• «Når pappa blir tvangsinnlagt». En familie står åpent fram og forteller
om sine erfaringer med det psykiatriske tilbudet. En sterk reportasje
om et mangelfullt behandlingstilbud og om pårørende som ikke vil gi
opp, som har betydd mye for andre i samme situasjon.
• Reportasjer avdekker ukultur når det gjelder fart, promille og bilkjøring
på Nordøyene.
• Både miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen og Mattilsynet reagerte da Sunnmørsposten skrev at et anlegg på Vestnes årlig skal
ta imot 2 000 tonn kloakkslam fra Ålesund. Det samme gjorde
naboene til anlegget. Oppslagene har ført til stopp i mottak av silavfall,
og grundigere vurdering av prosjektet.
• Fotoreportasje om folk på Nordvestlandet i fire årstider.

Dialog med leserne
Mange lesere engasjerer seg i avisa, enten i form av leserbrev, kommentarer
på smp.no, leserbilder, brev til redaksjonen eller ved personlig frammøte for
å diskutere saker.
I januar i fjor opprettet smp Facebook-side, og antall medlemmer har nå passert 10 000. I forhold til lesertall, var Sunnmørsposten en av avisene i Norge
med flest FB-venner i 2010. Programmet «Cover it live» har vært benyttet
til å rapportere både fra konserter, foredrag og fra tenningen av verdens
største sankthansbål på Slinningen i Ålesund.
Programmet gir effektiv toveiskommunikasjon med leserne. Nyhetskonkurransen «5 rette» engasjerer over 2000 ungdomsskoleelever på
Nordvestlandet hver uke. Elevene leser papirutgaven for å svare på spørsmål,
mens poengsummen blir registrert på smp.no.
I april 2010 ble det arrangert stor 5-rette finale ved Blindheim ungdomsskole.
Finalen ble direktesendt på smp.no.
Sunnmørsposten har svært ofte besøk av skoleklasser som vil bli bedre kjent
med avisa. En av målsettingene for 2011 er å utvikle bedre program for disse
skolebesøkene.
Priser delt ut
Sunnmørspostens idrettspris: Skiskytter Tarjei Bø
Sunnmørspostens kulturpris: Forfatter Maria Parr
Sunnmørspostens hederspris: Ekteparet Målfrid og Mindor Sulebust som i
over 30 år har drevet fritidsklubb for funksjonshemma i Ålesund.
Årets Nyskaper: Bedriften Jets AS på Hareid har utviklet en ny type vakuumtoalett som gir opp til 90 prosent reduksjon i vannforbruket. (Nyskaperprisen er et samarbeid mellom Sunnmørsposten, lokale banker, Ålesund
Handelskammer og Kunnskapsparken)
Priser mottatt
Fire av Sunnmørspostens journalister har mottatt priser i 2010:
Journalist Karsten Lilleheim har fått Ålesund kommunes hederspris. Møre og
Romsdal Journalistlags nyhetspris for 2010 gikk til Eirik N. Meling for saker
om tvilsomt kommunalt tomtesalg.
Pål Bakke og Inger Otterlei fikk hederlig omtale for saker om henholdsvis
svikt i politiets varslingsrutiner og forholdene ved fødeavdelingen i Ålesund.

Journalistfaglig utvikling
Ekstern opplæring: Sunnmørsposten har hatt flere medarbeidere på IJkurs, SKUP-konferanse, SNDS-konferanse og journalistkonferansen Hauststormen.
Tre medarbeidere har fått STUP-stipend for å gjennomføre videreutdanning
og én medarbeider deltok på kurset «Medielandskap i endring» i Washington og New York.
Intern opplæring: Det er gjennomført grunnopplæring i Escenic for alle
på nettdesken i Sunnmørsposten og i datterbedriftene. De fleste onsdager
gjennomføres et møte i redaksjonen med et journalistfaglig tema som etikk,
kildebruk, nettjournalistikk, offentlighetslov etc.
Alle medarbeidere som deltar på større kurs og konferanser, må dele
kunnskap og erfaringer med resten av redaksjonen på et onsdagsmøte. Dessuten brukes disse møtene til å invitere personer utenfra.
I 2011 hadde vi besøk av en advokat som analyserte vår krimdekning, en
lærer som kommenterte språket i avisa, samt Maritimt Forum som orienterte om den maritime næringa på Nordvestlandet.
I samarbeid med Institutt for Journalistikk er det gjennomført to internkurs
i redaksjonen:
• Kommentar og analyse v/ Erika Jahr og Asgeir Olden
• 15 spørsmål i den presseetiske analysen
v/ Gunnar Bodahl- Johansen
Evaluering: Ansvarlig redaktør gjennomfører en ukentlig evaluering mandag
morgen. Den daglige evalueringen foregår mellom journalist og nærmeste
leder.

Etikk
Sunnmørsposten ble klaget inn til PFU i tre saker i 2010, men ingen endte
med fellelse.
Sak 153/10: Herøy kommune v/rådmannen mot Sunnmørsposten.
Bakgrunnen var en artikkel hvor Herøy kommune blir anklaget for å drive feil
saksbehandling i en ekspropriasjonssak. Kommunen mener de burde ha fått
kommet til orde og forsvare seg mot kritikken, og det var vi enig i. Saken ble
løst ved at vi snakket sammen, og Herøy kommune trakk sin klage.
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smp.no
Sak 182/10: Arne Johan Hoddevik mot Sunnmørsposten, for en sak
om strid mellom campingplasseier og leietaker. PFU avviste klagen på
formelt grunnlag, idet den var foreldet.
Sak 244/10: En far klaget på at Sunnmørsposten publiserte navnet på
hans to år gamle sønn i forbindelse med et intervju med barnets mor,
som kjempet for å få tilbake foreldretten.
Vær varsom-plakaten er klar på at barn ikke skal identifiseres i barnefordelingssaker, og vi erkjente at det hadde skjedd en glipp ved at navnet
sto i en bildetekst.
Vi tok saken opp som tema på onsdagsmøte og skjerpet rutinene våre.
Det var nok for barnefaren, som trakk klagen.
Nettdebatten
Den største etiske utfordringen har vært å unngå overtramp i nettdebatter. Vi ønsker at flest mulig skal kunne delta i debatter på smp.no, også
de som ikke er flinke til å ordlegge seg og som aldri vil ta ordet i store
forsamlinger, og som aldri vil våge å stå fram med navn. Samtidig har vi
null toleranse for sjikanering og mobbing. To tiltak er gjennomført i 2010
for å sikre god og forsvarlig kvalitet på debatten:
Alle må registrere seg med navn og telefonnummer for å få anledning
til å kommentere. Fra januar 2011 er det inngått prøveordning med eksterne moderatorer som overvåker debattene kontinuerlig. Selv om det
i en periode har vært nedgang i antall innlegg, er vi godt fornøyd med
ordningen.
Hanna Relling Berg, ansvarlig redaktør
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5 rette Blindheim:
Foto: Nils Harald Ånstad
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Adresseavisen Gruppen

Sør-Trøndelag
TORSDAG
11. november 2010

Avisa Sør-Trøndelag ønsker å være distriktets viktigste kommunikasjonskanal mellom folket og makthaverne og å være distriktets
viktigste leverandør av nyheter og gode leseopplevelser.

Faktaopplysninger
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Kjemper
for
orklalaksen

Førjulsstemning
med papir
side 6

7 120
26 000
8 000
27 000
Orkanger
Anders Aasegg Morken (44)
Orkdal, Skaun, Agdenes, Snillfjord,
Meldal, Hemne, Rindal, Rennebu
11,6
36 prosent
Alle dager unntatt søndag
og mandag.
8 195
65/35 prosent

Statistikk meninger:
Lederartikler: 			
Egne kommentarer: 		
Faste gjestekommentarer:
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nett: 			
Refuserte innlegg på nett:

Nr. 215 Årgang 102
Løssalg kr. 20,00

250
0
Ca. 100
Ca. 1 000
5 400
2 400 (31 prosent)

���Fv 714 er i rute

Trenger
ikke 7,7
millioner

side 2

www.orkdal-traﬁkkskole.no

Vi bryr oss om deg!

side 31

���Elevene ønsker gangfelt

side 8

2000

10
ÅR

side 12

Stenger kirka for
«homobryllup»

Rennebu-politikerne
frykter innføring av
eiendomsskatt på «alt»
vil gjøre kommunen
mindre attraktiv for
hyttefolk og de som vil
bosette seg utenfor
Berkåk.
nyheter side 9

– Gjennomførbart
– Ei investering i skimuseum i Rindal har
ingen betydning for
kommunes driftsbudsjett for 2011, sier rådmann i Rindal Bjarne
Nordlund.
nyheter side 16

Foto: Privat

Kim-Are (22) og Lasse (21) Næss Leistad
ønsker å «fornye» ekteskapsløftet i Buvik
kirke. Men ingen prester i Skaun forretter
forbønn for homofile. I tillegg nekter

Handledag

sokneprest Dagfinn Bjerkestrand å låne ut
kirka selv om paret har med egen prest.
nyheter side 4 og 5

Amﬁ – Norges største senterkjede
fredag12. november

Vi har utvidet åpningstid

09.00 - 22.00

30%

*

* Vinmonopolet, Posten, Via Travel, Klipperiet og Vitus Apotek har avvikende åpningstider

20%

Verdikupong
fra Tekstilfunn

Verdikupong

Verdikupong
fra Skoringen

Gjelder mellom kl 18.00-22.00
fredag 12/11-2010

Gjelder mellom kl 18.00-22.00
fredag 12/11-2010

40% på en valgfri vare

100,- avslag på en valgfri vare

fra Tekstilfunn

mot fremvisning av denne
verdikupong

mot fremvisning av denne
verdikupong

elder mellom kl 18.00-22.0
fredag 12/11-2010
Verdikupong

Z-Optikk
40% på en valgfri vareGjelder fra
mellom kl 18.00-22.00

25%

mot fremvisning av denne fredag 12/11-2010
100,- avslag på alle solbriller
verdikupong
mot fremvisning av denne

Massevis av knallgode tilbud hele dagen
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���Bøndene vil satse

verdikupong

4

nyheter

Sør-Trøndelag Torsdag 11. november 2010

nyheter

Sør-Trøndelag Torsdag 11. november 2010

ka for homopar
Prest stenger kirk
Dagfinn Bjerkestrand, sokneprest
i Buvik kirke.

Stein Ellinggard, sokneprest med
ansvar for Børsa og Skaun.

Sokneprest Dagfinn Bjerkestrand i Buvik kirke
ønsker ikke å «vie» et homofilt par. I tillegg nekter
han å låne bort kirka selv om brudeparet har med
egen prest.
ØYVIND BROSTRØM
oyvind.brostrom@avisa-st.no

– Jeg ble lei meg da jeg fikk
denne beskjeden, sier Kim-Are
Næss Leistad.
22-åringen fra Buvika inngikk
partnerskap med Lasse Næss
(21) i Romsdal tingrett i 4.
august i år. Men han ønsket også
et tradisjonelt bryllup i sin
«egen» kirke på toårsdagen i
august 2012.
– På nettsiden til Skaun kirkelige fellesråd står det at alle i
prinsippet kan gifte seg i den
norske kirke. Men slik var det
altså ikke i Skaun, forteller
Kim-Are.

Ønsker ikke offentlig
debatt
For tre uker siden kontaktet han
sokneprest Stein Ellinggard,
sokneprest med ansvar for Børsa
og Skaun. Elliggard fortalte at
ingen prester i Skaun kommune
per i dag forretter en såkalt forbønn (se faktaramme) for likekjønnede par. Og en slik sak hadde ikke vært problemstilling tidligere.
– Hvorfor vil du ikke forrette
forbønn for homofile?
– Denne saken er nokså
omdiskutert i kirka, og det er
ikke lenge siden det var en voldsom diskusjon omkring temaet.

926 86 333

Jeg ønsker ingen offentlig debatt
om dette, svarer han og informerer om at det finnes prester i
Orkdal prosti som er villig til å
forrette en forbønn.

Mer åpenhet
– Men får Kim-Are låne Børsa
kirke, dersom han og partneren
har med en prest som er villig til
å foreta velsignelsesseremonien?
– Den samtalen må jeg i tilfelle ta med ham og ikke med
deg (ST). Jeg vil verken
bekrefte eller avkrefte noe. Men
jeg vil ikke diskutere det i
media, sier Ellinggard, som
poengterer at situasjonen har
endret seg i slike saker sammenlignet med for ti år siden, i form
av langt større åpenhet.
– Intensjonen min er selvfølgelig å bruke Buvik kirke i
hjembygda, og Ellinggard har
opp gjennom åra vært «min»
prest, sier Kim-Are.
Nylig ble det også kjent at Ellinggard er på flyttefot til Trondheim, så han ville uansett vært
uaktuell som prest om knapt to
år.

Samvittighetsprinsipp
Men soknepresten i Buvika,

– Jeg blir kvalm
– Jeg føler jeg har laget en
feilvare som ikke er bra
nok for kirka.
Det sier mora til Kim Are, Lisbeth Pettersen i Buvika.
Hun er både oppgitt og forbannet på måten hennes sønn og
hans ektefelle blir behandlet på i
«sin egen» kirke.
– Kirka skal være inkluderende, ikke ekskluderende som i

dette tilfellet. Jeg opplever at
dette er mobbing, sier hun.
Pettersen uttaler at hun «blir
kvalm» over hvordan forespørselen om vielse blir håndtert.
Og hun forsikrer at hennes reaksjon i saken er at hun melder
seg ut av statskirka.
– Det blir for mye for meg.
Også jeg føler meg ekskludert.
Min sønn er liksom ikke bra
nok menneske fordi han er
homofil, sier hun skuffet.

5

Kim-Are (foran) og Lasse Næss Leistad ble viet i Romsdal tingrett 4.
august i år.
Foto: Privat

Dagfinn Bjerkestrand, går
enda lenger enn Ellinggard: Han
nekter å forrette forbønn. I tillegg nekter han å åpne Buvik
kirke for en homofil velsignelse
foretatt av en mer liberal prest.
– Jeg er ennå ikke kommet dit
at jeg forretter forbønn for
homofile. Dette er et standpunkt
jeg har diskutert både med andre
prester (fra begge sider) og med
meg selv og min egen samvittighet, sier Bjerkestrand.
– Men du lar heller ikke det
unge paret få låne kirka hvis de
selv ordner med en mer liberal
prest?
– Det er en vanskeligere sak,
og en annen debatt. Men siden
jeg er sokneprest der, er jeg
ansvarlig for det som foregår i
kirka. Jeg må stå til svar dersom
en eventuell aktivitet av negativ
art skjer.

Forstår skuffelsen
– Men dette er jo en positiv sak
av to menn som har et positivt
syn på kirka?
– Det gjør det dobbelt så vanskelig å si nei. Men siden jeg
selv sier nei til å foreta velsignelsesseremonien, mener jeg det
blir feil å slippe til andre prester
inn i kirka for en slik seremoni,
sier Bjerkestrand, som kom til
Buvik kirke i 2001.
– Kim Are sier han opplever
kirka som menighetens hus og
ikke prestens. Følger du den
tankerekka?
– Han har helt rett i det. Å føle
at han blir utestengt fra Guds
hus, er sikkert forferdelig skuffende, sier Bjerkstrand.
– Forstår du skuffelsen hans?
– Helt klart! Og det er synd at
mitt problem (vil ikke foreta

velsignelse) blir hans/deres
problem. Men det handler om
samvittighetsprinsipper. Jeg må
kunne stå for det jeg mener. Jeg
er imidlertid åpen for at jeg kan
ta feil; at dette er en feilvurdering.

For mye makt?
– Har prester for mye makt i
menigheten?
– Det kan hende. Det må de
som eventuelt opplever den
makta svare på. Jeg har ikke diskutert denne saken med menighetsrådet. Men de kan likevel
ikke overprøve mitt standpunkt.
Det er bare biskopen som kan
«ta over» kirka dersom jeg gjør
mye tull, forklarer Bjerkestrand.
– Har du fått en forespørsel
om å forrette forbønn for homofile tidligere?
– Nei, aldri, svarer han.
– Kan du komme til å skifte
syn i slike saker på sikt?
– Det er mulig, men jeg vet
ikke hvilken vei det går; altså
om jeg blir mer liberal eller
enda mer konservativ, sier soknepresten i Buvika.

– Nedslående
Kim-Are Næss Leistad sier følgende til Bjerkestrands svar: –
Det var nedslående. Jeg synes
det er rart at presten kan nekte
noen å bruke kirka. Via en person i Nidaros bispedømme fikk
jeg informasjon om at det finnes
prester både i Vår frue kirke og
Nidarosdomen som vier homofile par. Da synes jeg det er rart at
ingen i Skaun kommune gjør
det. Og i hvert fall at man heller
ikke får bruke sin «egen» kirke,
legger 22-åringen til.
– Hva gjør dere nå?

Her i Buvik kirke får ikke det homofile paret oppleve
o
en kirkelig seremoni. Årsaken er at ingen prester i Skaun i dag forretter en såkalt forbønn for likekjønnede. I tillegg stenger sokneprest Dagfinn Bjerkestrand døra for homofile par
som ønsker en velsignelsesseremoni.

– Vei ikke. Et alternativ er
Nidarosdomen. Men det vil
medføre leiekostnader i motsetning til sin egen kirke der seremonien er gratis. Jeg vurderer
også å markere toårsdagen på å
melde meg ut av statskirka
(partneren Lasse har aldri vært
medlem). Dette med «nestekjærlighet» og at «kirka er for

Homofile bryllup
• 1. januar 2009 fikk par av samme kjønn mulighet til å gifte seg i Norge, på lik linje med heterofile par.
• Ekteskapsloven gir trossamfunn rett, men ikke plikt til å vie likekjønnede par.
• Så langt vil nesten ingen trossamfunn i Norge vie likekjønnede par. Prester har i dag ingen vigselsrett.
• Mens det arbeides for at det skal skje, er det mulig en få en velsignelsesseremoni (ikke juridisk bindende) i kirken, så lenge presten kan stå inne for det.
• Det er altså prestens syn på lesbisk og homofil kjærlighet som blir avgjørende for om dette lar seg
gjennomføre.
• En offentlig oversikt viser at det i dag er 120 prester i landet som er villig til å gi likekjønnede par en
såkalt velsignelsesseremoni i kirken.

alle», har jeg i hvert fall opplevd
ikke stemmer, sier Kim-Are.

Adopsjon
Det homofile paret planlegger å
adoptere barn. En tommel-

fingerregel da er at man bør ha
vært gift i minst to år, blant
annet for å synliggjøre et stabilt
familieliv.
Seremonien i Buvik kirke,
nøyaktig to år etter at de ble viet

i Romsdal tingrett, var ment
som et synlig «startskudd» for
adopsjonsprosessen.
PS! Dette står som informasjon på nettsiden til Skaun kirkelige fellesråd: «Hvem kan

gifte seg hos oss? Det kan i
prinsippet alle som er medlemmer av Den norske kirke. Det
holder at én av brudefolkene er
medlem. Du behøver heller ikke
være bosatt i Skaun kommune,

÷30-50%

Arkivfoto

men i slike tilfeller kan det
komme en ekstra betaling for
tjenesten. Alle kirkens medlemmer som bor i Skaun, har rett til
gratis bryllup hos oss».

7230 Fannrem - Tlf 72 48 58 11

på alle varer
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Mål og prioriteringer
•
•
•

Stabilisere opplaget ved å lage et produkt abonnentene ikke kan unnvære.
Bedre samhandling mellom papir og nett, der de to plattformene i større
grad styrker hverandre.
Styrke nettproduktet.

Avisens samfunnsrolle
•
•

Saken om homofilt ektepar som ble nektet forbønnshandling i sin egen
kirke, Buvik kirke. (Denne saken fikk nasjonal oppmerksomhet)
Artikkelserie om distriktspsykiatrien, hvor vi avslørte kritikkverdige
forhold ved Orkdal DPS. Artikkelserien førte til at ledelsen ble byttet ut,
arbeids-miljøet ble bedre og pasientene fikk et styrket tilbud.

Journalistfaglig utvikling:
•
•
•

Avisen dekker kostnadene til Hellkonferansen for alle i redaksjonen.
Daglig evaluering av det redaksjonelle produktet på morgenmøtene
tett og god samhandling mellom redaksjonsledelse og journalist under
utarbeidelse av kontroversielle og viktige saker, for på den måten å
kvalitetssikre i forkant, samt styrke journalistenes trygghet og
kompetanse.

Etikk
•
•
•

Ingen PFU-saker i 2010
Å sette grensen for hva som skal slippe igjennom av nettdebattinnlegg,
er utfordrende og arbeidskrevende.
Å holde maktpersoner på armlengdes avstand, er utfordrende. Som
journalist i ei lokalavis møter du maktpersoner både som informanter
og som kilder hvor de blir gjenstand for et kritisk søkelys. Å bevege seg
og navigere mellom disse to rollene, kan ofte oppleves som utfordrende.

Anders Morken, redaktør
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Øyvind Haugen Wingan (16) og Årstein Wingan (17)
fra Vingvågan i Snillfjord driver kilnotfiske etter laks
som sommerjobb. Foto: Kirsti Kringstad
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Torget reiser seg
8: Steinkjer Torg settes

i stand – igjen. Skal stå
ferdig fra 2. juli.

2010 ble et år preget av at vi gjennom hele 2009 ble merket av finanskrisen. Vi kom mer tilbake til en normaltilstand både i eget mediehus
og i samfunnet rundt oss.
Samtidig var året preget av en stor indre diskusjon blant alle medarbeiderne, styret og eierne om eierskapet i mediehuset.

Nærkontakt i
Styggdalen

lørdag

24: Skjebnen førte Turid
Aksnes og beileren Karl
Ove Indal sammen.

29. mai 2010 ■ uke 21
nr. 119 ■ løssalg 20,00

■ Thorbjørn ble alvorlig skadet i hoppulykke 22. desember i fjor:

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
Andel kvinnelige kilder: 		
Redaksjonelle årsverk: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

22 416 (-439)
67 000
24 000
84 287 (uke 7) (gjennomsnitt 57 262)
Steinkjer
Arve Løberg (56)
Nord-Trøndelag
41 prosent
54
Mandag – lørdag
15 348
72/28 prosent

Endelig ute
av sykehuset
Utskrevet: Forrige uke kunne endelig Thorbjørn Brandt forlate sykehuset etter den alvorlige hoppulykken i Granåsen 22. desember i fjor.

Statistikk meninger

Tøff vei: Etter nesten to måneder i sykesenga startet den tøffe opptreningen. Hver dag har 19-åringen fra Verdal trent seg tilbake til livet.

7 0
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Fremtid: – Målet mitt nå er å klare meg selv i hverdagen. Skulle jeg en
gang i fremtiden komme meg tilbake til hoppbakken, er det bonus.

FOTO: JOHAN ARNT NESGÅRD

408
403
1 840 (inkl kronikker, innlegg og replikker)
7 100
1 600 (18 prosent)

 7

Ledere: 				
Kommentarer: 			
Leserinnlegg papir:		
Innlegg på nett:			
Refuserte innlegg på nett:

Fotodokumentar: Vi har fulgt Thorbjørn og familien gjennom flere
måneder. Se bildene og les historien over 14 sider i dagens Pluss.

De streikende
har god støtte

Eggen har tro
på Steinkjer

Grand Prix-fest
uten TV-signal

STEINKJER: – Streikeviljen er
stor, hevder hovedtillitsvalgt
Rolf Bosnes i Fagforbundet i
Steinkjer. Og melder om støtte
fra publikum.
■ SIDE 4 OG 5

STEINKJER: Nils Arne Eggen
mener Nord-Trøndelag bør
ha en 1. divisjonsklubb i
Steinkjer. Og han vil ikke høre
snakk om pengemangel.
■ SIDE 24 OG 25

OSLO: Lowri Rees og Håvard
Kalseth er klare for finalefest.
Med full gjesteliste og stivpyntet stue bør kanskje
TV-signalene være på plass.
■ SIDE 22 OG 23

UDI sa opp asyl-kontrakten

VERDAL: I går fikk asylsøkerne endelig lov til å flytte fra Vaterholmen til den gamle brannstasjonen i sentrum. Omtrent samtidig
sa UDI opp avtalen med Verdal mottak, som nå vil bli helt avviklet
1. september.
■ SIDE 10

Selge bolig?
Verdal
74 04 35 20
Levanger
74 02 88 00

Lynghaugen 2, Verdal, Trones
Visn: Tirsdag 01.06. kl. 16.30

Elvebredden 5 F, Levanger Sentrum
Visn: Tirsdag 01.06. kl. 19.00

4 NYHETER
Integrering på e@

INDERØY: Ungdomsrådet i Inderøy i samarbeid
med Internettkafeen e@ inviterer tirsdag kveld
de nye flyktningene i Inderøy til en skikkelig blikjent-kveld. Varaordfører Ida Stuberg, som er
styreleder i e@ og de folkevalgtes representant i
Ungdomsrådet, sier at det har kommet tolv flyktninger til Inderøy innenfor det siste halve året,
og alle er invitert til arrangementet. Stuberg sier
at ungdommene selv har ordnet med underholdning. Blant annet vil musikkelever fra Inderøy
videregående skole underholde.

Slutter som politiker

VERDAL: Elin Tuseth (bildet)
har fått fritak for alle sine
politiske verv for resten av
perioden. Hun har startet
i en lederjobb i Levanger
kommune, og klarer ikke å
kombinere det med politikk
i hjemkommunen. Hun søkte
om permisjon i februar 2009, og fram til i høst.
Nå ser hun at det ikke er mulig å kombinere jobb
og politikk. Det betyr at Brit Kverkild rykker opp
til fast plass i kommunestyret. Anne-Eli Kjesbu
tar over Tuseths verv i plan- og utviklingskomiteen, og Trine Hallem blir andre vara til formannskapet.

Forrige vinter var
den sjuende kaldeste
Vinteren 2009–2010 var den sjuende kaldeste
siden 1957. Kaldest var det i 1965–66.
Det viser statistikk klimaforskerne på Meteorologisk institutt har utarbeidet. De har
sett på antall gjennomsnittsmålinger i løpet
av en vinter siden 1957 og sjekket hvor mange
prosent av målingene som har vært kuldegrader. Vinter er definert som månedene januar,
februar og mars.
I den kaldeste vinteren, 1965-66, ble det
målt kuldegrader i 94 prosent av målingene.
Forrige vinter ble det målt kuldegrader i 89 prosent av målingene, noe som plasserer vinteren
2009–2010 på sjuendeplass på målingen. (NTB)

Fant død forbrent mann

HAUGESUND: En død person, trolig en mann,
er funnet med store brannskader i et skogholt
i Haugesund. Politiet vet ikke hvem avdøde er.
Politiet betegner saken som et mistenkelig
dødsfall, men vil ikke si noe om bakgrunnen for
dette. Personens identitet er foreløpig ukjent.
– Vi jobber med å identifisere personen. Kriminalteknikere jobber på stedet, og personen
vil bli fraktet til obduksjon når undersøkelsene
her er avsluttet, opplyser etterforskningsleder
Torbjørn Nervik til NTB.
Personen hadde store brannskader, og utbrente gjenstander som ble funnet på stedet,
kan sannsynligvis relateres til friluftsliv og telting, opplyser politiet. (NTB)

Frykter tre barn er
bortført i Sverige

FOTO: BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX

GÖTEBORG: De tre barna som forsvant fra bydelen Högsbo i Göteborg søndag kveld, er fortsatt
sporløst forsvunnet. Politiet frykter at barna er
bortført.
De tre guttene er ett, to og fire år gamle. Moren skal ha fortalt politiet at hun var ute med
barna, og hun forlot dem en kort stund da hun
gikk inn i leiligheten de bor i. Da hun kom ut
igjen, var barna forsvunnet, men barnevognen
sto igjen utenfor.
Politiet ble varslet ved 19-tiden søndag
kveld. Politiet ser ikke bort fra at det dreier seg
om en barnefordelingssak. (NTB)

NYHETER 5

Nå starter årets verste brannmåned
TRØNDER-AVISA TIRSDAG 30. NOVEMBER 2010

Desember er uten tvil årets mest
aktive måned for brannvesenet.
Forebyggingssjef Iver Bjartan i
Steinkjer har flere tips til deg.

– Det er en vesentlig økning i branner, spesielt før
jul og i mellomjula. Desember er en kald måned, og
pipebranner og sotbranner kan føre til husbranner,
sier Bjartan.
Brannen på Sparbu i går kan ha oppstått etter
fyring i ovnen i det tomme bygget. Både naboer på
stedet og politiet opplyser til Trønder-Avisa at det
ble fyrt tidligere på dagen.

Gode råd om fyring

Sivert Rossing

Her er forebyggingssjef Iver Bjartan i Inn-Trøndelag Brannvesens tips for å unngå branner i førjulsstria:

sivert.rossing@t-a.no / Tlf. 07412

TIRSDAG 30. NOVEMBER 2010 TRØNDER-AVISA

■ Ikke fyr med våt ved. Den danner beksot, som igjen kan ta fyr.
■ Ikke fyll opp for mye ved i
ovnen eller peisen. Det øker
brannfaren, og er dessuten lite
økonomisk.
■ Ikke steng av lufttrekkene.
■ Unngå rundbrenning (mye ved
og lite luft slik at ovnen holder
seg varm hele natta).
■ Gamle ovner kan være farligere enn nye. Spesielt kan
avtrekksventiler være farlig

på gamle ovner, og du bør ikke
stenge dem helt.
■ Bruk elektrisk utstyr på riktig
måte. Halvparten av alle branner starter i elektrisk utstyr,
og mange av disse skyldes feil
bruk av utstyret. Unngå for eksempel skjøteledninger.
■ Ta det med ro. Stress gjør at
du kan glemme levende lys,
mat på komfyren eller å slå av
elektrisk julepynt.
– Det er jo ingen dager i året

det bulkes så mange biler som
lille julaften. Folk har det travelt,
og stressfaktoren bidrar også til å
starte branner, sier Bjartan, som
med egne øyne har sett branner
skapt av matlaging eller julepynt.

Aksjon boligbrann
Brannvesenet er naturligvis
svært klar over brannfarene i
desember, og de siste årene har
de forsøkt å gjøre noe med det.
Denne uka er det derfor «Aksjon

boligbrann». Bjartan og hans
ansatte i Steinkjer skal besøke
rundt 200 husstander. De oppsøker da privatboliger, og undersøker røykvarslere, slukkeutstyr
og elektriske systemer.
– Vi bruker stort sett feierne
til jobben. De er vant til å gå inn i
hjemmene til folk. Når vi besøker
boligene orienterer vi om brannfare, og har med batterier så vi kan
bytte i røykvarslere. Det er opp til
folk å slippe oss inn, men de fleste

ønsker oss velkommen, og mange
har etterspurt om vi kan komme
hvert år, forteller Bjartan.
Aksjon boligbrann er en
landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.
Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og
fortsetter med en boligkontrollene – som skjer resten av uka.

Bare ruiner
igjen av
bakeriet
Etter to timer med ekstrem
røykutvikling ble det gamle
bakeriet i Sparbu overtent
– og brant ned til grunnen.
Sivert Rossing og
Johan Arnt Nesgård (foto)
sivert.rossing@t-a.no / Tlf. 07412

Alarmen gikk få minutter etter
klokken tolv i går. Og allerede på
E6 inn mot Sparbu kunne man
skimte en slags røyksopp – hvor
lufta ble presset ned på grunn av
det kalde været. Da brannvesenet
kom til stedet begynte de både
med slukking og med luftblåsing
for å stoppe røykutviklingen.
Det førte til enorme røykmengder over hele Sparbu sentrum. Tilskuerne som samlet
seg på bensinstasjonen like ved
kunne faktisk ikke se verken
huset som brant, brannfolkene
eller bilene som sto mindre enn
50 meter unna.

Vanskelig slokking
I halvannen time jobbet brannvesenet for å unngå overtenning.
De var flere ganger inne i bygget,
de slo hull på alle vinduene, og
de brukte snorkelbil. Men jobben
var vanskelig, og brannen hadde
spredt seg til begge etasjer og
begge ender av huset før de kom
til stedet.
– Det er en gammel tømmerbygning som er utforet både på

T-A.NO

innsiden og utsiden. Så det er
mange hulrom å brenne i, sa
brannvesenets leder på stedet
Iver Bjartan en drøy time etter
at alarmen gikk.

Flammene vant
Litt før klokken to sto flammene ut av vinduene, og da måtte
brannvesenet nøye seg med å
hindre spredning til andre bygg
i nærheten.
Varmeutviklingen var faktisk
så ekstrem at brannvesenet måtte
flytte sine egne biler. TrønderAvisa var tilskuer på omtrent 50
meters hold, og måtte flytte unna
flere ganger på grunn av strålevarmen.
Politiet sier at fyring i en ovn
kan være årsaken til brannen.
Ingen personer skal ha vært til
stede da det begynte å brenne.

Ingen beboere
– Vi har fått opplyst at huset var
ubebodd, og bekreftet at ingen
befant seg inne i det. Huset er
under oppussing, sa politiets
innsatsleder Ulf Bertil Wiseth
på stedet.
Naboer Trønder-Avisa har
snakket med forteller at bygget
som huset det gamle bakeriet
i Sparbu nylig har skiftet eier.
I sommer var det oppussingsarbeid på byggets fasade, men
etter det Trønder-Avisa forstår
var man ikke ferdig med jobben
innendørs.

Se video av brannen
på www.t-a.no

Det er en vesentlig økning i branner,
spesielt før jul og i mellomjula.
Iver Bjartan

14.20: Det gamle bakeriet på Sparbu brant i går ned til grunnen.

Brannen ble meldt som røykutvikling like etter klokka tolv, men et par timer senere slo flammene ut av vinduene og brannvesenet måtte konsentrere seg om å hindre spredning til nabobygningene.
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Avisens samfunnsrolle

I generalforsamlingen i juni 2010 godkjente man overdragelse av 10,1
prosent av aksjene i selskapet til Polaris Media ASA, samtidig som man
vedtok en omfattende samarbeidsavtale mellom de to selskapene.

Utenlandske arbeidstakere
Gjennom hele 2010 har redaksjonen fulgt næringslivets bruk av arbeidstakere
fra utlandet. Vi har brukt mye tid på kontakt med mange som har kommet
flyttende til fylket for å ta seg arbeid. Denne kontakten resulterte i en større
nyhetsserie om utenlandske arbeidere i gartnerisektoren på Frosta, og etter
Trønder-Avisas reportasjer ble det gjort betydelige innrømmelser fra gartnerisektoren og utenlandske arbeidere fikk bedre arbeidsvilkår.
Journalist Anders Nordmeland og fotograf Johan Arnt Nesgård fikk diplom og
hederlig omtale av juryen på Hell-konferansen i februar 2011 for denne serien
høsten 2010.

Og Trønder-Avisa kom inn som 20 prosent aksjonær i Levanger-Avisa.
Gjennom samarbeidet med Polaris Media, har mediehuset fått en viktig samarbeidspartner på hele utviklingen av de digitale produktene i
Trønder-Avisa. Dette har styrket mediehusets satsinger på nettutgaven
og andre digitale utgaver.
Polaris-samarbeid
Samtidig har man fått på plass samarbeidsprosjekter som vi tror vil
styrke avisa. Det gjelder kunnskapskonkurransen «5 rette» for ungdomsskoleelever hvor 1 000 nordtrønderske ungdommer er med. Og det
gjelder serien «Kortreist» som ble planlagt i 2010, men som først ble lansert i januar 2011.
Nordtrøndersk OL
Avisa var også preget av at det var OL i Vancouver med sterke nordtrønderske prestasjoner, og det var første gang på mange år at avisa
ikke var representert under lekene. Det ga en ekstra inspirasjon til medarbeiderne om å finne alternative løsninger for vår dekning, noe vi maktet på en god måte.
Oppkjøp av lokalaviser
Mediehuset Trønder-Avisa utvidet antall aviser gjennom kjøp av Snåsningen, som kommer ut en dag i uka i Snåsa. Mediehuset gir nå ut
avisene Trønder-Avisa, Steinkjer-Avisa, Inderøyningen, Lokalavisa Verran
Namdalseid, Snåsningen og Ytringen.
Publiseringsstrategi
I 2010 har vi ikke gjort store endringer eller ny produktutvikling av
Trønder-Avisa eller nettutgaven. Mye av arbeidet har bestått i å lage
bedre publiseringsstrategier så vel for nett- som papirutgave. Det er en
utfordring for hele redaksjonen å finne en god balansegang mellom hvor
sakene blir publisert, og dette er en diskusjon som vi ikke er ferdig med.
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Sørsamenes situasjon
Trønder-Avisa har de siste årene viet sørsamenes situasjon stor plass. Det
er i særlig grad journalist Håkon Arntsen som har fulgt opp denne saken. De
utfordringene som sørsamene står overfor – og hele storsamfunnets
utfordringer for en etnisk minoritet – har også vært fulgt opp på kommentarog lederplass i avisa. Dette ble også fulgt opp ved at sametingsråd Ellinor Jåma
ble kåret til «Årets nordtrønder 2010».
Priser mottatt:
Best of Scandinavian Newsdesign
Trønder-Avisa ble mestvinnende norske avis i den skandinaviske
designkonkurransen som ble tildelt i 2010. Vi fikk bronse for en nyhetsside i
konkurransen, som eneste norske avis som fikk medalje i denne kategorien.
I tillegg fikk vi sølvmedalje for en featureside og hederlig omtale i kategorien
sportsside og featureside.
Årets avisside i Norge
Avisa ble nominert til en pris i konkurransen «Årets avisside» i klassen for
featuresider og vi ble i mai 2010 tildelt diplom med hederlig omtale for en
featureside.
European Newspaper Award
Vi ble tildelt «Award of Excellence» for coversiden på Pluss fra 18. september
2010. Saken handlet om en gammel drapssak fra Verdal.

Fotopris
Fotograf Johan Arnt Nesgård ble tildelt utmerkelser for «Årets bilde
2010» på Hell-konferansen for trønderske journalister og redaktører.
Bildene er fra reportasjeserien om kombinertløperen Thorbjørn Brandt.
Serien vant også førstepris i klassen sport feature i konkurransen «Årets
bilde» nasjonalt i regi av Pressefotografenes Klubb Norge.
Journalistpriser
Journalist Anders Nordmeland og fotograf Johan Arnt Nesgård fikk
diplom og hederlig omtale for sin serie om gartneribransjen på Frosta og
utenlandske arbeidstakere under Hell-konferansen.
Torun Støbakk som har vært ansvarlig for ungdomssidene «Filter», ble
på årsmøtet i Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR) tildelt
«Ung Mediepris».

Journalistfaglig utvikling

Språkrøkt
Redaksjonen hadde høsten 2010 en betydelig språkrøkt gjennom intern
kursing med Asgeir Olden fra Institutt for journalistikk. Han har hatt kurs
for deskmedarbeidere i tittel- og ingresskriving og oppfølging med en
rekke av våre journalister i språkoppfølging.
Dette har vært meget matnyttig, og vi har fulgt opp de første kursene
med nye kurs i januar/februar 2011.

I Vær Varsom-plakatens punkt 4.13 heter det: «Faktiske opplysninger skal
rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»
Utvalget merker seg at dette ble gjort etter at klager og hennes nærmeste
tok kontakt, og at redaksjonen også ga klager mulighet til å påvirke hvordan
beklagelsen skulle utformes.
Etter utvalgets mening har Trønder-Avisa strukket seg langt for å imøtekomme klager. Utvalget vil også berømme redaksjonen for å innrømme feil.
Slik utvalget ser det, må redaksjonens bestrebelser på å rette opp og beklage i
dette tilfellet kunne veie opp for det opprinnelige overtrampet. For øvrig, med
hensyn til graden av identifisering, mener utvalget at Trønder-Avisas omtale
er tilstrekkelig anonymisert og legger også dette til grunn for sin vurdering.
Trønder-Avisa har ikke brutt god presseskikk.»
Arve Løberg, redaktør
PLUSS | MUSIKK

Etikk

Trønder-Avisa er i 2010 blitt innklaget i fire saker. I én av disse har PFU
ment at Trønder-Avisa har opptrådt kritikkverdig. Dette er den mildeste
form for påtale som PFU kan gi til mediene. Ingen av de andre sakene har
endte med fellende dom.
En av sakene ble påklaget i 2010 og er avgjort av PFU i januar 2011.
Denne har en prinsipiell betydning og vi tar med utvalgets konklusjon:
«Utvalget noterer seg at Trønder-Avisa har vært i kontakt med både
kommunen som anmeldte kvinnen, politiet som har etterforsket saken,
og Fylkeslegen som også er bedt om å se på saken. I utgangspunktet
mener utvalget at dette burde være tilstrekkelig kontroll av opplysningene. Men samtidig konstaterer utvalget at den påklagede artikkelen er
upresis og inneholder feil.

Da Hans Rotmo skulle
skrive og komponere nytt
låtmateriale til «Vårres jul 2»,
rant sangene ut av ham.
SIDE TOLV | TRØNDER-AVISA LØRDAG 30. OKTOBER 2010

TRØNDER-AVISA LØRDAG 30. OKTOBER 2010 | SIDE TRETTEN
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Andre aviser i TrønderAvisa-konsernet
Trønder-Avisa eier helt eller delvis flere fådagers aviser som det
ikke er laget egne redaksjonelle
årsrapporter for. Vi tar derfor
med nøkkeltall for disse avisene,
som har egne papirutgaver men
ikke egne nettutgaver:

FRE25.DAG
juni 2010

.no
gulebiler
Steinkjer

Nr.

39

avisa

Okt. 2010
22. Des.
FREDAG 24.
42 • Løssalg kr. 20,Uke 52

Musikkfest

LÆRING
TRUCK - NYHET MOPEDOPP
EN BIL)
FØRERKORT (STOR/LIT
ERSKRAN
LASTEBILKRAN/TRAV

Årgang 18 • Nr. 26
Løssalg kr. 20,-

ADR-KURS

934 62 000

10 pkn.

TAGETES kr. 29,-

Ikke bare Fredrikke

ikke bare om Fredrikke,
(bildet), og hensier forfatter Hans Magnus Ystgaard set.
i kulturhu
spiller til kveldens premiere

før kr. 49,-

STEINKJER: – Det handler

Side 10

Tlf. 74 15 30 63 - www.gar

tneri.no

Grov
farse
00

Drømmetur

Sist helg ble John Pål
Inderberg tildelt Norges
viktigste musikkpris,
Lindemanprisen. Tildelingen skjedde på Norges
Musikkhøgskole, med
Ethel Inderberg til stede.

– Distriktsfiendtlig

PR. KG.

49

Side 8 og 9
Tlf. 741 56 000

Nerver

Service på t?

airconditionanlegge

• Periodisk
kjøretøykontroll
• Service og reperasjoner
på de ﬂeste bilmerker

Røra
Bilverksted AS

Tlf. 74 15 60 60
www.rorabilverksted.no

I kvelder det premiere på
i
"Vinterreise-Vårdrøm"
kulturhuset, og Mildri Ryans (bildet) premierenerver er der de skal være.

Hyllavn. 4, 7670 Inderøy

AUTORISERT RØRLEGGER FIRMA

Side 12–13

godkjent firma
Rørleggere med fagbrev og sentralt
• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Prosjektering av sanitæranlegg
og varmeanlegg
• Rehabilitering av boliger
• Nybygg
• Nå tilbud på vannmålermontasje

Eldrebølge

Sundsøya 2 7670 Inderøy
Tlf. 74154889 Mob. 90739683
gormp@online.no
www.mobileverksted.no mail.

Karibien.

Steinkjer-Avisa
Utkommer:
Utgiversted:
Redaktør:
Opplag:
Eierandel:
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Viking MB 248

Side 16

Side 5

...med hjertet i Steinkjer

Viking
Gressklipper

post@steinkjer-avisa.no

www.steinkjer-avisa.no

Hver fredag
Steinkjer
Odd Birger Grønli
4 455 (+173)
100 prosent

TIPS OSS: 74 10 01 30

7 038730 000031

7 038730 000024

10 nye sykehjemsplasser
innen 2013. Det er et av
tiltakene som skal gjøre
Steinkjer kommune i
stand til å møte fremtidenseldrebølge,forteller
.
Iren Hovestein Haugen

i ferd
I disse dager er han
nistmed å oppleve pensjo
drømmen, 72-årige Trond
egen
sin
Med
y.
Brattø
han
er
illa"
seilbåt "Bogav
til
nå på vei fra Steinkjer

2.990,7JHJSEFHHPEFUJMCVEQÇ
SFQFSBTKPOFSFUUFS1,,

Det synes han er
ssen sin ned til hovedveien.
fått påbud om å flytte postka
at det vil ramme en del
Willy Ustad på Utøy har
bare gjelder ham, men
Side 8
. Ustad frykter at dette ikke
distriktsfiendtlig av Posten
eldre mennesker.

– Svineri

Slutter

1. juli slutter Arild Vist som
lensmann i Inderøy og går
over i ny stilling hos politimesteren i Nord-Trøndelag.
ert
Ingeborg Gran blir konstitu
Side 5
lensmann.

g
Aud Ingunn Letnes Ramber
folk
på Røra synes lite om at
til
bruker utmarka på gården
– Sviå kvitte seg med søppel.
neri, er hennes kommentar.
Side 6

Inderøyningen

Fossum Auto AS
Verksted tlf. 741 54 200

Telefon: 4000 6745

Utkommer:
Utgiversted:
Redaktør:
Opplag:
Eierandel:

y
Postboks 19 - 7671 Inderø

avisa@inderoyningen.no

Hver fredag
Inderøy
Stig Leinan
1 992 (-4)
97 prosent

www.inderoyningen.no

Raus-damer med
kalender av
tolv tøffe menn
www.lokalavisa.as
SEPTEMBER 2010 ●
NR. 34 ● ONSDAG 15.

13-16

inge
«Hinsides alle forventn

Side 34-35

Side 36

ONSDAG

bønder og møllere
� Travle dager for korn

Gylne tider

Høytid i Roktdalen
har
Christin Merethe Vekseth
å forberede
brukt de siste uke til
kafé i senåpning av butikk og
hun.
trum. Til helgen åpner
Side 24

Norske Naturopplevelser
satser på mat og foto

Stipendvinner

2-3

7 038730 000062

16-årin
Verran. En overrasket
premieren
mottok stipendet under
kveld.
på gruveteateret fredag

Kjartan
Sammen med blant annet
n vil
Trana og Steinar JohanseKaren
Anne
Christer Rognerud og
i IsmenHolstad gjøre området
fotografer og
ningen attraktivt for
matelskere
Side 6-7

døgnet
kornbønder arbeider nå
Kristian Anzjøn og andre
setter inn.
g i hus før høststormene
rundt for å få årets avlin
å ta i mot de tusenfor
hall
lager
ny
es
trenger
Og på Storåsen bygg
Norgesfôr Hundseth Mølle
vis av tonn med korn som
til kommende sesong.

Lokalavisa
Verran Namdalseid
Utkommer:
Utgiversted:
Redaktør:
Opplag:
Eierandel:

Hver onsdag
Verran
Borgar Jønvik
2 086 (+654)
100 prosent

-

Utkommer:
Utgiversted:
Redaktør:
Opplag:
Eierandel:

Hver tirsdag
Snåsa
Tore Viem
1 575 (-25)
100 prosent

Løssalg kr 20,00

I går gikk de
postansatte
Tove Torsvik,
Sissel Sørvik,
Helen Rosøy
og Hildur
Bach ut fra
postkontoret
på Kolvereid
for siste gang.
Da ble distriktets siste
postkontor
tømt og lagt
ned. Nå er all
posttjeneste
i regionen
overført til
Post i butikk.

Side 7

Det er full byggeaktivitet ved Emilsen Fisks
anlegg på Lauvøya. Et
nytt administrasjonsbygg er under oppføring, og snart vil det
også bygges nytt kjøleog
rom, emballasjelager
t,
fryselager ved anlegge
opplyser daglig leder
Trond Emilsen.

Lurudalens kunstverk
mellom to permer lager bok

Snåsningen

21. september 2010
Nr 74 - Årgang 29

Siste dag på post

LAUVØYA

Helge Formo fra Grong mellom
om jernbanestrekningen
skal bidra
Snåsa og Grong. Verket omkring
er
med faktaopplysning
gen i
byggingen av denne streknin
tidsrommet 1919-1929. Side 26

Kolvereid• 74 39 55 40

KOLVEREID

Emilsen
bygger ut
rne
Neila Issat (bildet) og reineie i
var forrige helg samlet til høytid
erking
Roktdalen. Det var kalvem
13
og slakting. Side 11, 12 og

Innfarten AS

Man.-fre.: 06.00 -24.00
Lør.-søn.: 08.30 -24.00

et
slår ring om ytterdistrikt

Tante Pose
åpner i sentrum

og Alva
Tina Kolstad Skevik, Lea
det var artig
Toldnes Kaldahl syntes
besøkte
å mate kaninene da de
på Brørs
Åpen Gård-arrangementet
lørdag.
sist

Oline Ressem er årets
ndet i
20 Astrid
vinner av Pånnivågn-stipe
g

Åpningstider

tirsdag

Åpen gård

6

Sørvestlig bris.
Regnbyger.

Drivstoff - Mat - Bilvask
Gaveartikler m.m.
Velkommen til en
hyggelig handel!

NR. 44 • UKE 47
LØSSALG KR. 20,-

Lian fire
Forrige fredag fant Helge
ården. Nå
livløse valper i hundeg
og politi
ønsker både hundeeier
forgiftet
tips om hvem som har
en av
hundene, som kostet
valpene livet.

4

Været:

Sport:
Sterk hjemmeseier
for Rørvik
Side 9

24. NOVEMBER 2010

r!»

tilskuer
Begeistret gruveteater

Forgiftet

Nytt om navn:
Theo fyller 2 år og
sender en hilsen til
kjente og kjære.
Side 2

7 038730 000017

LØSSALG KR. 20,-

Unge godterieksperter
har testet litt av
årets julegodterier

Ytringen
Utkommer:
Utgiversted:
Redaktør:
Opplag:
Eierandel:

Fyrvokteren

Født på Ryum –
favoritt blant kokker

Havlandet

I dag kommer andre
utgave av magasinet
Havlandet som bilag til
Ytringen.

Skal gjøre skipsførerne

miljøvennlige

Bilag

Nærøy kommune
INFORMERER
Side 18

Side 5

Tirsdag og fredag
Kolvereid
Tor Ludvigsen
3 478 (-88)
47 prosent
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Trønder-Avisa har mottatt flere priser for reportasje- og fotoserien
om kombinertløperen Thorbjørn Brandt som skadet seg stygt under
hopptrening. Blant annet ble det førstepris i klassen feature sport
i den prestisjetunge konkurransen «Årets bilde 2010».
Foto: Johan Arnt Nesgård
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Trønderbladet har lagt bak seg et spennende og utfordrende år. Tross
vanskelig og utfordrende økonomi underveis, har vi klart å opprettholde
den redaksjonelle virksomheten, og det på en måte vi kan si oss godt
fornøyd med. Redaksjonen har levert gode nyhetssaker og notiser, featurereportasjer og andre bidrag som har sikret Trønderbladets posisjon som
nyhetsledende i vårt område. Vi har til og med hatt en økning i antallet
redaksjonelle sider i 2010, noe som er et tegn på høy produktivitet og at
det er mye som skjer.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere: 				
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør:		
Dekningsområde: 		
				
Redaksjonelle årsverk: 		
Kvinnelige kilder: 		
Kommer ut: 			
Antall sider produsert: 		
Fordeling stoff/annonser:

5 444 (-147)
15 000
6 000
27 843
Melhus
Krister Olsen (40)
Melhus, Midtre Gauldal og Skaun, samt 		
Leinstrand i Trondheim kommune
6,7
Ca. 38 prosent
Tirsdag, torsdag og lørdag
5132 (+172)
Ca. 65-70 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Antall ledere/kommentarer:
Leserinnlegg: 			
Innlegg på nettet: 		
Refuserte innlegg på nett:

Endelig en varm dag

tronderbladet.no

Side 3

+18

Min seriøsitet - din tr
trygghet!
ygghet!
38 år i bransjen!

JJAN
AN K
KÅRES
ÅRES BBIL
IL
Tlf.: 72 87 17 22 / 900 26 499
www
.jkb.no
www.jkb.no

Trønderbladet

''UNSTIG
UNSTIG FFINANSIERING
INANSIERING s ''OD
OD GGARANTI
ARANTI PPÍÍ VVÍRE
ÍRE BBILER
ILER
Nr. 75

Lørdag 03. juli 2010

NYHETER

GSK ferdig
før tida

32. årgang

20,-

Nora
(91)
tok
kaka

Side 4–5

NYHETER

Olga (99) fikk
ny butikk

Side 8–9

DU OG DINE

t7BOUGFNNJMMJPOFS
J-PUUP
t(JSBMUUJM
CBSOFCBSOB

Torild følger i
farens togspor

Side 20 og 21

Side 33

151
600
5 700 publiserte (av 7 500 innsendt)
1 800 (24 prosent)

Celine
med moden
pop-plate

Side 26

Foto: Kristin Myklevoll

Adresseavisen Gruppen

Trønderbladet

BUVIK
3-roms med stor innglasset balkong
Saltnessand S.nr. 10
P-Rom/BTA/BRA: 76/88/81 kvm
Prisant.: 2.290.000,- + omk
Visning: Mandag 05.07 kl. 18.00-18.30

DEBATT: «Du kan jo prøve å spise litt sunn mat i sommer, da...!»
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www.heimdaleiendom.no

Side 2

14

Lørdag 9. oktober 2010

Lørdag 9. oktober 2010

15

Tok imot
innbygger
nr. 15.000
Gunn Kristin Gjersvold (24) tok selv imot
datteren Vilde da jenta meldte sin ankomst.
Vilde er innbygger nr. 15.000 i Melhus.
29. september startet riene, og
Gunn Kristin Gjersvold og
samboeren Martin Trondsen
på Hovin ante da verken at
datteren ville ut i en fart, og at
hun ble innbygger nr. 15.000.
- Det var kanskje fordi hun
ville bli nr. 15.000, at hun kom
før termin, undres mamma
Gunn Kristin.
Vilde meldte fra at hun
ville ut ni dager før beregnet
termin.
Stresset ikke
- De to første fødslene tok
lengre tid, og jeg tenkte det
ikke var noe å stresse for da
jeg våknet klokka 03 av riene,
sier Gunn Kristin.
Det tar 45 minutter fra
Hovinåsen til sykehuset, men
Gunn Kristin trodde hun
hadde god tid. Hun forteller
at sykehuset tilbød å sende
ambulanse, men Gunn Kristin
takket nei. I stedet satte Gunn
Kristin og Martin seg i bilen
for å kjøre avgårde, men Vilde
ville ikke vente på at kjøreturen var slutt.
- Jeg sa til Martin at han
måtte stoppe bilen, men jeg
tror ikke han rakk å stoppe
bilen, sier Gunn Kristin.
Hun dro selv fram ungen,
og Martin fikk stoppet bilen i
Fosskrysset på Hovin. Ambulansen kom fem minutter etter
at Vilde var født, og Vilde ble
født klokka 04.30. Først da de
kom på sykehuset, ble navlestrengen klippet.
- Det var ingen dramatikk.
Det gikk så fort at jeg ikke
rakk å tenke, sier Gunn Kristin.
Ordføreren på besøk
I fødselsattesten står det at
Gunn Kristin er jordmor, og
at Fosskrysset er fødested.
Hun kom inn på sykehuset

om natta 29. september, og 1.
oktober ble mor og barn sendt
hjem fra sykehuset.
Gunn Kristin hadde egentlig termin 8. oktober, altså i
går. Det var også den dagen
ordfører Erling Bøhle kom
sammen med Trønderbladet
for å feire at innbygger nr.
15.000 er ankommet. Tallet
er beregnet av Melhus helsestasjon. De har tatt utgangspunkt i innbyggertallet pr.
1.1.2010 og så telt seg fram
ettersom nye melhusbygger
er kommet til. Antall inn- og
utflyttere samt antall døde er
det altså ikke tatt hensyn til.
Med Vildes ankomst, ble
Gunn Kristin trebarnsmamma. Vildes søsken er Emil på
fem år og Karoline på 2 1/2
år. Gunn Kristin er i ferd med
å utdanne seg til sykepleier,
og akkurat nå føler hun at det
holder med tre unger.
- Men jeg ser ikke mørkt på
å få en til en gang i framtida,
sier Gunn Kristin.
Hovinsbygg i generasjoner
Familien bor i det nye boligfeltet på Hovinsåsen, og der
venter mange lekekamerater
på Vilde. Gunn Kristin er for
øvrig fjerde generasjon som
bor på Hovinåsen, og Vilde
har altså besteforeldre og
oldeforeldre i nærheten. Pappa
Martin hadde sin første leveår
i Trondheim, og så fulgte år
på Lundamo før han kom til
Støren. Nå bor altså familien
på Hovin der de flyttet inn i
boligfeltet juni 2008, og Gunn
Kristin har mye fint å si om
Hovin der hun selv vokste
opp.
- Det er trygg skolevei, og
det er mange lekekamerater.
Det blir fint å vokse opp i
boligfelt, sier Gunn Kristin.
Hovin skole ligger ikke
langt unna, og det er det

God
helg444

foreløpig god kapasitet. Et
stort boligfelt er under opparbeiding mellom Hovinåsen
og skolen, og vil gi enda flere
kompiser etter hvert som husene kommer opp. Ved skolen
er det planlagt ny barnehage
samt kunstgrasbane. Dessuten
er det både korps, idrettslag
og sangkor og mange turmuligheter.
Ordfører Erling Bøhle
hadde med blomster til Gunn
Kristin for å markere begivenheten, og et kort som Vilde
kan ha som minne. Lillejenta
følger våkent med i samtalen,
og den barnekjære ordføreren
spør etter hvert om å få holde
jenta. Selv har han to barnebarn, og det tredje er ventet i
november.
Vokser av seg selv
- Mange kommuner gjør
veldig stas på innbyggere ved
et visst tall, og de gir bleier
for ett år eller gratis tomt.
I Melhus trenger vi ikke å
gjøre noe for å øke folketallet.
I Sør-Trøndelag er det bare
Trondheim som er større enn
Melhus, sier Bøhle.
Politikerne har vedtatt at
veksten skal være inntil 1,5
prosent, og enkelte har ment
at Melhus lett kunne hatt
20.000 innbyggere om det
hadde vært mer frislipp på
boligbygging. I nedre Melhus
har det vært strenge restriksjoner på boligbygging på
grunn av skolekapasiteten,
og Bøhle er ikke entusiastisk
overfor søknaden fra Melhus
Utvikling om å få godkjent
reguleringplanen for Gimsøya.
Planen vil åpne for storstilt
boligbygging, og på sikt kan
det bli flere hundre boliger på
Gimsøya som ligger i Melhus
sentrum vest. Formannskapet
skal tirsdag behandle reguleringsplanen.

OVERREKKELSE: Gunn Kristin Gjersvold og Vilde får overrukket blomster og kort fra ordfører Erling Bøhle.

- Vi må ta forbehold siden
Gimse skole og Brekkåsen
skole har sprengt skolekapasitet. Tiltakshaverne må vite
hvordan situasjonen er, sier
Bøhle.
Tenker skole
Han avviser at det har blitt
mange nei til dem som vil legge ut boligfelt, men han viser
til at kommunen ikke ville ha
klart å henge med på skolekapasitet, helsesøstertjeneste og
barnehageplasser om veksten
hadde blitt kraftigere enn de
1,5 prosent. For øvrig har veksten vært rundt en prosent de
siste årene. Bøhle peker på at
det er bedre skolekapasitet på
Kvål, og at boligfeltet Brannåsen er i emning.

Vokst jevnt
og trutt

Kvikkleira i dalbunnen
skaper en del problemer for
boligbygging, peker ordføreren på. På Korsvegen mangler
gang- og sykkelvei til et boligfelt som allerede er anlagt slik
at det gis avslag på byggesøknader. På Gåsbakken er det
kloakkproblemer. Begge disse
stedene er det lite boligbygging.
- Vi har ingen fraflyttingsproblematikk, og det er ingen
steder der det er fraflytting.
Jeg kan ikke skjønne at vi
trenger å endre på vedtaket
om vekst inntil 1,5 prosent,
men det er urealistisk å tro at
en nabokommune til Trondheim ikke skal ha vekst, sier
Bøhle.

Men jeg ser ikke mørkt på å få en
til en gang i framtida

EN BLUND: Vilde liker seg godt i vogga, og tar gjerne en blund.

OPPVEKST: Her skal Vilde vokse opp som medlem
av en familie på fem.

Innbyggertallet i Melhus er nesten
doblet siden 1964.
Da kommunesammenslåinga
skjedde i 1964, var det 8820 innbyggere
i Melhus kommune. I 1970 var tallet
økt til 9095, og i 1980 var det 10.975
innbyggere.
I 1990 var det 12.432 innbygger, og i
2000 13.169. I 2006 14.176 og ved årsskiftet 14.841. Først i februar 2011 vet
en det endelige folketallet pr. 1.1.2011.
Økningen har altså vært jevn og
trutt, men faktisk var antall fødsler pr.
år høyere på 1980-tallet. Flest kom til
i 1986 med 243 fødsler mot 241 i 1981.
I 1993 var det faktisk tilbakegang i
folketallet, men så økte det på igjen. I
2003 var det 203 fødsler og i fjor 186.

Av Gunn Heidi Nakrem

Gunn Kristin Gjersvold
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Mål og prioriteringer

Innføringen av et redaksjonelt system (Ajour) har fått mye fokus dette
året. Vi har gjort noen endringer i redaksjonen hva gjelder arbeidsoppgaver, som følge av Ajour. Ennå har vi ikke klart å få en optimal løsning
på arbeidet med internett, men dette er under planlegging og skal iverksettes så fort som mulig.
Satsinger for året
Marit Bjørgens suksess under OL i Vancouver er nok det vi husker aller
best fra året som gikk. For ei lita lokalavis, med 4,2 journalistårsverk, er det
ikke bare enkelt å «huse» en verdensstjerne. Det var langt lettere å følge
Marit Bjørgen da hun ennå var ei lita jente og nøyde seg med kretsrenn og
ikke reiste så langt.
Etter at hun slo gjennom internasjonalt i 2003, har det ofte vært en utfordring å være ei lita lokalavis med små ressurser og få reisedøgn. Vi
føler likevel at vi i 2010 klarte å få til en ganske bra dekning av henne.
For å markere hvor viktig Marit Bjørgen er i vårt område (også for lokalavisa), laget vi like etter OL ei egen Marit-avis på 24 sider. Vi hadde et omfattende intervju med Marit, snakket med folk rundt henne, hentet fram
gamle konkurrenter og gravde iherdig i et analogt arkiv. Vi laget et eget
Marit-kryssord og kontaktet Adresseavisens tegner JanO for å få laget en
eksklusiv tegning av Marit. Originaltegninga overleverte vi senere til OLdronninga. Som en gest til Marit ga vi ut avisa på hennes 30-årsdag!
Trønderbladet har høyt fokus på nyheter. Vi er i den spesielle situasjonen at vi har konkurranse fra andre lokalaviser i alle de tre kommunene vi dekker. I tillegg er det kommet flere nettsteder som også har
nyhetstjeneste. Dessuten gjør vår nærhet til Trondheim, at Adresseavisen er en vesentlig konkurrent i hele vårt nedslagsfelt. Adresseavisen er like store som oss i vår egen primærkommune. Dette gjør
at vi har høy beredskap på det som skjer, selv om vi noen ganger må
erkjenne at vi er ei lita avis.
Lokale nyheter er og blir vår hovedprioritet. I tillegg vil vi satse enda mer
på næringslivsjournalistikk og ha flere egne næringslivsaviser. Vi vil dessuten involvere oss i Polaris-avisenes samarbeidsprosjekt «Kortreist».
I 2011 vil vi satse mer på nettavisa vår, og ha fokus på å utvikle et nettsted som konkurrerer i minst mulig grad med papirutgaven.
Produktutvikling: I forbindelse med omlegging til redaksjonelt system,
har vi utarbeidet nytt design for papiravisa. Produktutvikling i 2011 vil
trolig først og fremst dreie seg om utviklingen av nettutgaven.
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Marit-avisa

Seksjon 2 – lørdag 20.

mars 2010

Trønderbladet

OL-DRONNINGA:
Marit Bjørgen ble omkranset av utallige fans og pressefolk,
da hun ankom Gardermoen etter OL-suksessen i Vancouver.
Rognes-jenta tok like godt tre gullmedaljer samt en hver i
sølv og bronse. Rett bak Marit står en av hennes største
fans, ordfører Erling Lenvik. Foto: Anette Vårvik

Avisens samfunnsrolle

En av årets viktige saker i Melhus har vært den nye bomringløsningen i Trondheim. Plasseringen av en bomstasjon har ført til at en mindre vei gjennom
Melhus er blitt «sparevei» for bilister som normalt kjører på E6. Dette har gitt
dramatiske konsekvenser for lokalbefolkning, skoleskyss, etc. Ved å holde denne
saken varm, har Trønderbladet bidratt til at det nå settes fokus på tiltak i det
aktuelle området.
I Midtre Gauldal har årets store happening vært utbygging og åpning av Gauldal
skole- og kultursenter (GSK), en unik sammensmelting av ungdomsskole,
videregående skole, kulturhus og idrettsanlegg. Sentralisering av enkelte tilbud,
har skapt stor debatt og til tider et ampert ordskifte.
Vi har for øvrig, over lengre tid, opplevd en boikott av Trønderbladet fra Norsk
Kylling på Støren, fordi vi også har et kritisk søkelys på bedriftens virksomhet.

tronderbladet.no

Dialog med lesere og lokalsamfunn
Vi har relativt åpne sluser hva gjelder debatt, både i papir- og nettutgaven.
Likevel har vi måttet bli noe strengere på grunn av en del uanstendige innlegg
(fortrinnsvis på nettet). Gjennom egne publiseringsregler har vi tvunget fram en
bedre debatt, med mindre usakligheter, noe leserne setter pris på.
Vi redigerer eller refuserer aldri lesernes kritikk mot Trønderbladet i form av
debattinnlegg. Svært sjelden kommenteres slike innlegg åpent fra redaksjonens
side.
Vår markedsavdeling har tett kontakt og samarbeid med sentrale kommersielle
aktører, og bidrar i enkelte sammenhenger inn mot konkrete arrangement.
Redaksjonen har en bevisst holdning til at slike «bånd» ikke skal være til hinder
for en fri og upåvirket nyhetsformidling.

Journalistfaglig utvikling

I 2010 dreiet det meste av kompetanseheving seg om innføringen av nytt redaksjonelt system. Dårligere økonomi har gjort at vi ikke har kunnet prioritere
annen faglig utvikling de siste to årene. Vi har kontinuerlig interne evalueringer av det redaksjonelle arbeidet, og hadde høsten 2011 et eget redaksjonelt
seminar.

Etikk

Ingen PFU-klager i 2010.
Den største utfordringen vår i forhold til etikk, er nok nettdebatten. Alle i redaksjonen deltar i godkjenning og publisering av nettinnlegg, og den «etiske lista»
ligger på ulike høyder. Noen er mer liberale enn andre. Dette skaper en del klager
og protester fra lesere.
Krister Olsen, redaktør
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Vesteraalens Avis
I mai 2010 fikk AS Vesterålens Avis ny eier da avisen ble kjøpt opp av Harstad
Tidende AS. 1. september fikk avisen også ny ansvarlig redaktør. 2010 har for
Vesteraalens Avis vært et historisk år.
Det har aldri vært foretatt så store endringer i organisasjonen i avisens 118 år
lange historie. Sommeren og høsten har derfor vært hektisk for de ansatte.
I juni ble annonseproduksjonen flyttet til Harstad Tidene annonseproduksjon.
1.oktober ble økonomi- og regnskapsfunksjonene flyttet til TSØ. 27. oktober
flyttet VA sideproduksjonen av redaksjonelle sider til Asap på Finnsnes. I begynnelsen av desember ble også opplagssystemet overtatt av tjenestesenteret på
Finnsnes. Fra januar 2011 er VA over på nytt opplagssystem, ALDA.
Det har til tider vært mye nytt å få orden på, men i det store og hele har det
gått bra både med de rent praktiske endringene samt med den økonomiske
situasjonen.

Faktaopplysninger
Opplag: 			
Lesere:				
Daglige brukere på nett:		
Utgiversted:			
Ansvarlig redaktør:		
Dekningsområde:		
Redaksjonelle årsverk:		
Andel kvinnelige kilder:		
Kommer ut:			
Antall sider produsert:		
Fordeling stoff/annonser:

2 359
10 000
Mangler tall
Stokmarknes
Gro Smith (34)
Hadsel kommune
4
58 prosent
Tirsdag, torsdag og lørdag
3 328
75 prosent redaksjonelt stoff

Statistikk meninger
Ledere: 				
Kommentarer:			
Leserinnlegg papir: 		
Innlegg på nett:			
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Sporadisk
447
Mangler tall

14

tirsdag 9. november 2010

tirsdag 9. november 2010

Eventyrlig
suksess!

15

MEDALJENE TIL HADSEL TK
Senior
Kim Eilertsen, gull
Ken-Thomas Kvæl, sølv
Ove Schei sølv
Yadullah Montazeri, to gull
Ann Kristin Fredriksen, bronse
Oddbjørn Nilsen, bronse
Vegard Steingrimsen, bronse
Åge Lind, bronse

Junior
Jakob Amundsen, gull
Khairullah, gull og sølv
Ahmad Tawakoli, sølv og bronse
Sharif Ahmani, sølv
Rayan Husein, bronse
Ronja Ongstad, to bronse
Aida Ovesen Sowe, bronse
Marie Holten, sølv og bronse

Alt klaffet da Hadsel Taekwon-Do-klubb
arrangerte norgesmesterskap på hjemmebane.

14

Fangsten. Hadsel kan nemlig
skilte med å ha fostret fem ferske
norgesmestere, og hadselværingene tok totalt hele 21 medaljer i
løpet av helgens mesterskap i
Hadselhallen. Mesterskapet er
delt i to hoveddeler, senior- og
juniorklassen. Innenfor dette
deles utøverne inn i klasser
basert på vekt og beltefarge. Dette er grunnen til at det deles ut
mange medaljer i løpet av et slikt
mesterskap som i helgen ble
arrangert i Hadselhallen.
Hardt arbeid. Aller best av hadselværingene gjorde Yadullah
Montazeri det, med gull i både
mønster og sparring for sin klasse.
- Dette hadde jeg virkelig ikke
trodd, og det føles veldig bra. Jeg
har jobbet hardt for dette i et
halvt år, med treninger fire ganger i uka, smiler 18-åringen fra
Melbu.

- Stolt og rørt. Ken-Thomas
Kvæl, en av Hadsel TKs to store
ildsjeler, gikk med vilje forsiktig
ut, blant annet til VA, med sine
medaljeprognoser i forkant av
mesterskapet.
- Vi hadde en målsetting om tre
medaljer, til Ove, Kim og meg.
Jeg visste at vi hadde flere utøvere kapable til å hevde seg, men
ønsket ikke å legge press unødig
press på dem, sier Kvæl.
Det var altså en velfungerende
taktikk.
- Det er helt fantastisk, jeg er så
glad at jeg blir rørt. Det har vært
en helt eventyrlig helg, sier Kvæl.

Framtidens NM-mestere: Mer enn 60 unger deltok i «Kids Cup».

Klimakset. Han tok selv to sølvmedaljer. En i knusing, der det
enkelt og greit er om å gjøre å
knuse flest plastplanker. Den
andre andreplassen tok han i
sparring, etter en høydramatisk
finale mot sin tidligere elev og
klubbkamerat, Kim Eilertsen.
Sistnevnte
har
imidlertid,
gjennom internasjonale mesterskap, opparbeidet seg mer kamprutine enn sin tidligere læremester
- Manusforfattere i Hollywood
kunne ikke skrevet et bedre
manus, forteller Kvæl.
Noen minutter inn i kampen så
eventyret ut til å dreie over i en
mer skremmende sjanger. KenThomas Kvæl traff Eilertsen
klokkerent, men fullstendig
innenfor regelboken, på hakespissen.
- Jeg var borte littegrann. Men
etter å ha kommet meg på beina,
gav det meg litt ekstra tenning til
å vinne. Dette var sjansen til å
vise at jeg hadde tatt skrittet
videre fra hva Ken-Thomas hadde lært meg, sier sparringsmesteren.

Litt Scheis: Ove kjempet som en terrier, men motstanderen ble til slutt for stor og sterk.

VA1091110H15

VA1091110H14

Nerver. Broren Khairullah tok
gull i mønster og sølv i sparring.
I sistnevnte øvelse tapte han en
spennende finale mot klubbkompis Jakob Amundsen.
- Jeg var veldig nervøs før finalen.
Det er klart Khairullah og jeg har
sparret mot hverandre på trening
tidligere, men det blir ikke det
samme. Det var deilig å vinne
gullet, sier Amundsen.

Og i følge presidenten i Taekwon-Do-forbundet
fortjener
Hadsel TK en ekstra stor gullmedalje for selve arrangementet.
- Han sa til meg at det kommer
til å bli leit for de som skal ha NM
neste gang. Det er litt Lillehammer-OL over det, sier Kvæl.

- Vurderte du aldri å…
- Nei, det var ikke aktuelt, svarer
Eilertsen på spørsmålet om han
hadde kvaler med å risikere helsa.
Show. Det var ikke bare kamp
om mesterskap og medaljer som
ble presentert for de mange hundre tilskuerne i Hadselhallen.
Rundt seksti barn, med en sterk
overvekt av hadselunger, deltok i
«Kids Cup». I tillegg fikk man,
som leder i Hadsel TK, Ove
Schei, lovte på forhånd, et skikkelig show. Med effekter i form
av røyk og laserlys holdt Ingar
Eilertsen, 6.DAN, en oppvisning i
Taekwon-Do-teknikk som viste
kampsportens opprinnelse.
- Målet vårt var at alle deltakere
og publikum skulle gå fra hallen
med et smil om munnen, sa Ove
Schei midtveis i søndagens program.
Det målet, og flere til, må sies å
ha blitt nådd til gangs.

15

Tribuner fulle av jublende publikum, gulvet dekket av hvitkledde
barn og voksne og skryt fra presidenten i kampsportsforbundet
om at dette var tidenes beste
mesterskap. Når man trodde at
det ikke kunne bli bedre, at Hadsel TK umulig kunne toppe dette,
så gikk jammen arrangørklubben
til verks og sikret en nærmest
utrolig mengde medaljer.

Glad gjeng: Taekwon-Do engasjerer alle aldre.

To gullgutter: Jakob Amundsen (røde hansker) vant sin klasse i sparring mot klubbkompis Khairullah Montazeri.

Sistnevnte tok NM-gull i mønstring for juniorer.

Foto: Atle Nielsen.

ATLE NIELSEN

Drama: Det gikk hardt for seg da læremester Ken-Thomas Kvæl ble beseiret av sin tidligere elev Kim Eilertsen.

Plankeknusende politiker: Ordføreren har lært en ny metode for å
skaffe opptenningsved.

Øvelse gjør norgesmester: Yadullah Montazeri (grønt belte) forklarer at han har trent hardt i et halvt år for å
kunne få de to NM-gullmedaljene han vant i helgen.
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Mål og prioriteringer

Vesteraalens Avis har som sitt viktigste mål å få opp hustandsdekningen
i Hadsel. I tillegg er nettsatsning med søsterbedriftene i Vesterålen et fokusområde i året som kommer.
Redaksjonelt jobbes det mye med å bli bedre på nyhetsstoff, få flere stoppunkter,
og VA har startet en satsning på mer featurestoff. VA har også fokusert en del
på foto og har endret layout på store deler av avisen i oktober 2010. VA ønsker
framover mer ungstoff i avisen, samt føljetonger som «Her bor vi», «Mitt lag» og
«Min forening».
Samarbeidet om satsning på internett mellom Vesteraalens Avis, SortlandsAvisa, vol.no og Andøyposten skulle vært satt i gang høsten 2010, men ble
satt på vent på grunn av de mange andre omfattende endringene som måtte på
plass. Dette blir det derfor fokusert sterkt på i 2011.

Avisens samfunnsrolle

I året som gikk hadde VA en spesielt stor sak på sommeren som tok mye spalteplass og som engasjerte mange lesere/hele kommunen. Den såkalte «Trollfjord
Kraft-saken», der en tidligere ansatt i det kommunalt eide Trollfjord Kraft AS sto
fram og fortalte at han følte seg presset ut av sin stilling som markedssjef to år
tidligere.
Denne saken var starten på det som skulle bli en rekke artikler, samt et enormt
engasjement på leserbrevplass i avisen.

Journalistfaglig utvikling

I året som gikk har en av våre journalister vært på kurs om valgdekning i regi
av LLA.

Etikk

I 2010 ble VA klaget inn til PFU i etterkant av den tidligere nevnte «Trollfjord
Kraft-saken».
PFU-sak 223/10:
Vesteraalens Avis (VA) publiserte i perioden juli – august 2010 en rekke artikler
vedrørende en konflikt mellom en tidligere ansatt i Trollfjord Kraft og selskapets
administrerende direktør Jacob N. Jacobsen og styreleder Hugo Olsen. Sistnevnte
er også tidligere ordfører og leder av Felleslista i Hadsel kommune. Disse to klaget
VA inn til PFU og klagen besto av en rekke punkter. VA ble i januar 2011 felt på
ett punkt. Det gjaldt et leserbrev som hadde vært på trykk. Leserbrevet inneholdt
sterke påstander om administrerende direktør i Trollfjord Kraft, som burde fått
samtidig imøtegåelse av påstandene.
Gro Smith, ansvarlig redaktør
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vesteraalensavis.no

Kraftfull kampsport:
Norgesmesterskapet i taekwon-do
ble arrangert i Hadsel i november,
og arrangørene maktet å lage en
magisk ramme rundt de fartsfylte
kampene. Foto: Atle Nielsen
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Vesterålen Online
Vårt mål er å være Vesterålens ledende aktør på hendelsesnyheter,
samt være en viktig arena for lokalnyheter i sin videste forstand. VOL
er best når det smeller.

Faktaopplysninger
Daglige brukere på nett:
Høyeste uketall: 		
Utgiversted: 			
Ansvarlig redaktør: 		
Dekningsområde: 		
				
Redaksjonelle årsverk: 		

15 591
52 095 (uke 44)
Sortland
Rune B. Eriksen (43)
Vesterålen med kommunene Andøy,
Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes
3

Statistikk meninger
Egne kommentarer: 		
Leserinnlegg: 			
Debattinnlegg: 			
Refuserte innlegg på nett:
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3
1 500
5 000
Ca 20 prosent

Mål og prioriteringer
Vesterålen Online er en regional nettavis som følger hendelsesnyheter og de
viktigste nyhetene fra samfunns- og kulturliv i våre fem nedslagskommuner.
Vi følger først og fremst de tettest befolkede kommunene Sortland og Hadsel, med kommunesentrene Sortland og Stokmarknes i front. I kommunene
Øksnes, Andøy og Bø henger vi med på de største sakene, og støtter oss på
samarbeidet med lokalavisene der.

Nettstedets samfunnsrolle
Eksempler på saker vi har fulgt over tid i løpet av fjoråret, er samferdselsspørsmål i Vesterålen. Spørsmål rundt trafikk langs vei og spørsmål om
flyplasstruktur har vært viet stor oppmerksomhet. Vi har jobbet aktivt med
offentlighet i forvaltningen overfor flere av kommunene vi har med å gjøre i
det daglige. Arbeidet har til en viss grad gitt resultater. Redaksjonens kompetanse på området er hevet flere hakk, og det gjør oss sikrere i den daglige
dialogen med det offentlige.
VOL er gode på hendelsesnyheter. En kraftig storm herjet Vesterålen i
månedsskiftet oktober - november. Mange ville ha informasjon om dette. Når
lyden av sirener gjaller i Vesterålen, er leserne trygge på at de finner svaret
hos oss. En rekke dødsulykker har preget overskriftene i nettavisen i året som
ligger bak oss. Den mest leste saken i så måte kom i slutten av juni da to unge
svenske menn omkom i forbindelse med at et vogntog kjørte av veien. Godt
besøk ble det også på artikler i forbindelse med at en eldre mann omkom under en brann i en omsorgsbolig. I restene av et fullstendig nedbrent spikertelt
og en campingvog ble en person funnet omkommet i september. Heltemodig
innsats berget livet til tre barn i denne tragiske hendelsen.
Redaksjonen har fulgt spørsmål om kommuneøkonomien i regionen, og vi
har etter beste evne fulgt med på hva som skjer i kommunestyresalene.
Viktige kommunale saker:
I Andøy kommune var det mye snakk om asylmottak i året som gikk, og det
var mye oppmerksomhet rundt bygder som ville «flagge ut» til Sortland.

VOL har fulgt med i «hjemkommunen» Bø. Etter mange år med nedtur,
leter vi etter bedre tider i kommunen som har fått ny kvinnelig rådmann.
En lokal oppfinner høster, sammen med kommunens ordfører, stor oppmerksomhet i forbindelse med spenstige bruplaner.
Sortland kommune er regionens ubetingede vekstområde, både økonomisk og hva gjelder folketall. Kommunen sliter med trang økonomi, og vi
følger både økonomien og planene om å bygge kulturfabrikk. Kommunen
fikk ny rådmann. I september ble det besluttet å samle ledelsen for Kystvakta på Sortland.
I Hadsel fikk politikerne både ris og ros i forbindelse med vedtak om overtakelse av et privat kulturhus. Kommunen skiller seg ut i Vesterålen ved
å ha en FrP-ordfører. Det er et verv som tvinger frem realpolitikeren, og
legger bånd på opportunisten. En verdifull erfaring for både medier, lesere
og politikere.
Leserundersøkelse
VOL gjennomførte høsten 2010 en spørreundersøkelse sammen med
Andøyposten, Radio Bø, Sortlandsavisa, Øksnesavisa og Vesteraalens Avis
for å lodde stemningen ett år før kommunevalget. Undersøkelsen ble utført av Norfakta og la grunnlaget for egen valgseksjon og en omfattende
artikkelserie hvor vi kommer til å følge med på alt som skjer i politikken
frem til kommunevalget høsten 2011.
Av andre enkeltsaker som ble veldig godt lest i 2010, må vi ta med historia om de fire fiskerne som fikk en kjempestor hai i garn som stod på 350
meters dyp. En artikkelserie om et 70 meter langt yachtskrog, som slet seg
under slep utenfor Vesterålen, ble også veldig godt besøkt.
Vi forsøker fortsatt å ha vidåpne dører for de litt skjeve og morsomme
saker som dukker opp. VOL skal, selv om nettavisen er voksen, fortsatt
underholde.

I Øksnes har vi sammen med lokalavisen der hatt søkelys på hva som skjer
med den lokale boligstiftelsen, som har kjempet med nebb og klør mot at
det offentlige skal ha innsyn i hva som skjer i foretaket. Vi har også hatt flere
saker fra Nyksund, som er i ferd med å skape seg et navn som turistmål.
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Harstad Tidende Gruppen

Journalistfaglig utvikling
I løpet av året har to av medarbeiderne til Vesterålen Online vært på
START-kurs i Fredrikstad. Kurset anbefales varmt, også for journalister
med flere års fartstid.
Trange budsjettrammer gjør at få ansatte må produsere mye stoff. Det
er avgjort en fare for at kravet til kvantitet i enda større grad enn tidligere presser kvaliteten.
Redaksjonen legger stor vekt på å tidlig identifisere og diskutere etiske
problemstillinger både før og etter publisering.

Etikk
Vesterålen Online var i 2010 innklaget i to ulike saker, hvor den ene
var etisk og faglig interessant. Saken handlet om publisering av navn
og bilde på en omkommet uten pårørendes samtykke. Konklusjonen
var ikke brudd på god presseskikk, men redaksjonen har vunnet svært
nyttige erfaringer til neste gang vi står i en lignende sak.

Forsvarsminister Grete Faremo ankom Sortland med KV Heimdal, 15. september 2010. Faremo gikk rett på podiet og sa: - Sist gang hun var her var det første
spørsmålet jeg fikk da jeg gikk ut av bilen, om når ledelsen i Kystvakta skulle samles
på Sortland. Jeg er her for å svare på det spørsmålet i dag. Jeg har besluttet å samle
ledelsen for Kystvakta på Sortland. Foto: Erik Jenssen

Rune B. Eriksen, redaktør

En semi-trailer kjørte 30. juni 2010 av veien i Kåringen, ikke langt fra Lødingen.
To svenske menn i 20-årene omkom. Foto: Marius Birkeland
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Det gamle samvirkelaget i Sigerfjorden ble i begynnelsen
av september totalskadet i en voldsom brann.
Foto: Marius Birkeland
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I 2010 har Vikebladet Vestposten gått over på ny plattform for nettavisa (Escenic), vi har redesigna papiravisa, og innført avisteiknar på
leiarane. Sidetalet har auka.
Talet på årsverk er ikkje endra, og frilansbudsjettet er om lag som i
2009. Vi konstaterer ein liten nedgang i opplaget. Han skriv seg frå
laussalet. Talet på abonnement har auka med 33.

”Er planen for Sjøsida lagt bort?
veke 22 - 05. juni

2010

Held seg i
det høge
Side 14 og15
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Faktaopplysningar
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Ansvarleg redaktør: 		
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Fann pengar til
ungdomsarbeidar
■■■ Budsjettnedskjeringar i Ulstein kommune førte til at
ein nyoppretta stilling som ungdomsarbeidar vart tatt bort
tidlegare i år. Då kommunestyret reviderte budsjettet
denne veka, fann dei likevel plass til stillinga

Kjempekastaren

Side 4 og 5

Gav liv til Michael Jackson

Side 12
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til Haddaljente
Side 10

Egg i
generasjonar
Side 6 og 7
Side 8 og 9
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90196171

Denne veka:
Anne Gry
Eilertsen

Magisk vandring
over fjella

På første pitstopp dukka “Den grønkledde” i Nina Bøe sin skikkelse opp. Jakob Bolstad måtte spele Peer Gynt på sparken.

kortreist

OPPLEVING

I ein serie reportasjar presenterer vi lokale
reisemål i og rundt distriktet vårt.

I dag: Fjelltur frå Flø til Brandal over
Skolma.
Kva: Fjellturen startar

På Brandalssætra diska Toril Overå opp med vellagra ostar og
fruktdessert.

på Flø, går via Gotane og
opp Ytreflødalen. Deretter
fyl ein fjellkanten av
Skolma og går ned mot
Grøthornvatnet og vidare
ned til Brandalssetra. Her
fyl ein setrevegen ned til
bygda.
Hav møter himmel og Godøya ligg

Kvar: Parker ved vassver- som ein kval i fjorden.
ket sitt bygg ytst på Flø før
du tek vegen utover Gotane.

Passar for: Folk med noko fjellturerfaring. Høver ikkje for
born under skulealder.
Utstyr: Fjellsko, ein del våte parti og kryssing av elvar. Ein
bør ta med niste og vindtett anorakk.

Karin Kleven Breivik og Kerstin Krogstad blir servert trerettars
av Toril Bjåstad.
Wenche Jøsok er
skrekkslagen etter
møtet med ormen.

AVSTANDAR:
Frå Hareid
Frå Ulsteinvik
Frå Eiksund
Frå Larsnes
Frå Fosnavåg

ca. 20 km
ca. 8 km
ca. 22,3 km
ca. 36,1 km
ca. 37,7 km

KULINARISK
FJELLTUR
Pitstopp 1:
Scampi p
spyd med
cherrytomatar og paprika
Brownies

Helene Pieroth Skinnes (fremst) og Lisbeth Longva har lagt Flø bak seg.

Fjellturen frå Flø til
Brandal laurdag vart ei
magisk vandring med
innlagt huldre- og ormedans, matstoppar og
møte med Elvis på
Brandalssætra.
Anne Gry Eilertsen
anne.gry@vikebladet.no

28 deltakarar var med på turen i
regi av Hareid Hotel. Vegvisarane
Lisbeth Longva og Mary Ann
Brandal stod klare på parkeringsplassen yst på Flø for å lose deltakarane trygt til Brandal sentrum.
Ut etter Gotane låg dei flate
markane i skugge under Smørkinnemassivet. Men så starta oppstigninga, og snart var vi ute av
skuggeheimen. Råsa vart brattare
og brattare, og etter å ha kryssaYtrefløelva, vandra vi vidare langs
fjellkanten. Ikkje så langt fråYtre-
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fløvatnet var det klart for første
“pitstoppen”. Hotellsjef Wenche
Jøsok hadde lurt seg opp tidlegare
på dag, med ryggsekken full av
spyd med scampi og andre lekkerbiskenar – og brownies som avslutning.
Pitstoppen baud også på åndeleg føde. Ut frå fjellet kom brått
“Den grønkledde” og ropte etter
Peer Gynt. Nina Bøe var “Den
grønkledde” og Jakob Bolstad og
Raymond Longva vart plukka ut
til å spele Peer Gynt.
Mette og lukkelege pakka turfølgjet saman sakene sine og sette
kursen opp mot Skolma. Ferda
gjekk framleis langs fjellkanten,
og fleire av vandrarane let vere å
sjå ned. Dei av oss som torde det,
kunne nyte synet av fraktebåtar på
blått hav, Godøya, Runde og hav
som møter himmel.
Og så var vi på Skolma. Dette
magiske fjellet med utsyn mot
Sunnmørsalpane, Vartdalsfjorden,

Ålesund og Giske. Dei første som
kom på toppen fekk med seg gitarspel og song av Ronald Øvrelid.
Han skulle synge fem songar i eit
bryllaup og hadde dårleg tid, og
måtte dermed stikke ned att før
alle nådde opp. Men dei som ikkje
fekk høyre songen hadde det fint
likevel. Aldri har Skolma vore
vakrare. Utan eit vindpust, og med
klarsyn i mils omkrins, var det
berre å setje seg ned å nyte naturen. Snart kom også spekematen,
og luna banan med sjokolade over,
fram frå nistekista. Ein av turdeltakarane, Anne-Marie Holstad,
fylte 73 år, og nokre av deltakarane song bursdagssongen for
henne på toppen av Skolma.
Men vi måtte vidare. Føtene bar
så lett nedover fjellsida. Sola
strålte og gjorde Giske om til ei
gresk øy i havet, og i Skolmedalen
beita ein flokk med sauer. Feite og
varme, og lukkeleg uvitande om at
får-i-kål-gryta nærma seg.

Enno ei stund skal saueflokken
få beite under Skolma. Turflokken
runda av i retning Grøthornvatnet,
og tok ein stopp ved Mikkelhellaren. Der bøygde hotellsjef Wenche
Jøsok seg ned for å plukke litt blåbær. Brått skar eit kvin gjennom
den lette fjellufta, og sjefen for hotellet for hoppande som i fridans
ned gjennom lyngen.
Ho hadde møtt ormen –.
Etter å ha summa oss litt, slo vi
andre følgje med henne. Ved elva
frå Grøthornvatnet var det mange
som nytta høvet til å leske seg med
kaldt fjellvatn, og deretter starta
nedstigninga mot Brandalssætra.
Komne inn i granskogen like før
sætra, kommenterte ein av turgåarane kor romantisk der var, og
fekk kjapp tilbakemelding frå
fjellgeita Anne-Sofie Brandal:
– Ja, og dersom det finst nokon
som framleis er forelska, kan dei
kose seg her.
Forelska eller ikkje. Gjennom

skogen glimra det raudt i Brandalssætra, der maten venta. Vellagra ostar og fruktdessert. Og
nærast ut av skogen kom vår eigen
Elvis, fjellvandraren Vidar Dimmen. Medan låg ettermiddagssol
gylla sætreveggen, song Dimmen
“Love me tender”, så mjukt og
vakkert at stunda kjendest heilag.
Men alt har si tid. No var det
bratta ned mot Brandal som stod
for tur. Nedover og nedover, over
stein og røter. Slitne, og nokre av
oss mo i knea, kom vi ned til sentrum. Der stod minibussa klar til å
frakta oss til Hareid Hotel, der dei
trerettars venta.
Svoltne, litt tørste og fylte av
velgjerande fjelluft tok vi fatt på
lettrøkt hjortefilet, sesamsteikt ørretfilet og pannacotta med mangopure.
Vi er mange som gjerne vil oppleve ein slik kulinarisk fjelltur ein
gong til.

Vil leggje opp til
nye turar
Hareid Hotel har fått
svært gode
tilbakemeldingar på
turen den kulinariske
fjellturen frå Flø til
Brandal, og vil prøve å
arrangere nye turmål.
Anne Gry Eilertsen
anne.gry@vikebladet.no

Hotellsjef Wenche Jøsok fortel at
det sidan laurdag har strøymt på
med rosande ord, både om fjellturen, kulturopplevingane og maten.
Det er tydeleg at folk har likt pakken som Hareid Hotel har sydd

saman.
Kortreist
Mykje av maten som vart servert
både under pitstoppane i fjellet og
på Hareid Hotel etterpå, vart kortreist mat, og Jøsok seier dette er
litt av filosofien som hotellet vil
leggje seg på.
– Vi vil bruke mest mogleg lokale råvarer, og vi vil samarbeide
med lag og organisasjonar i regionen.
Kvar neste kulinariske tur skal
gå, kan Jøsok ikkje svare på enno,
men ho trur ikkje det blir i haust.
Kanskje blir det ikkje før til
våren.

Pitstopp 2:
Spekeskinke, fenalår på
spyd med melon.
Banan og sjokolade

Pitstopp 3:
Vellagra ostar
Fruktsalat

TRERETTARS
å Hareid Hotel:

Frå Skolma. Tre turdeltakarar syng bursdagssongen til Anne-Marie
Holstad som fylte 73 år.

Forrett:
Lettrøykt hjortefilet
med smørsteikt sopp og
sukkererter, sautert spinat
og pastinakk, raudvinstrekte
raudløk og tyttebærrømme.
Hovudrett:
Sesamsteikt ørretfilet
med baconsteikt blomkål,
broccoli og ingefær, agurksalat, appelsintrekt gulrot,
duchesspotet og urtesaus.
Dessert:
Mørk sjokolade pannacotta
med mangopure, marinerte
skogsbær og brunostis.

Ruta frå Flø til Brandal.
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Mål og prioritering

Vi skal vere det viktigaste informasjonsorganet i Hareid og Ulstein og
dessutan vere eit viktig informasjonsorgan i ein større region.
Setje dagsorden i lokalsamfunnet gjennom kombinasjonen offensiv,
kritisk og avslørande nyheitsjournalistikk og oppfølgjande leiarartiklar.
Vi arbeider stadig for 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. (Må vedgå at vi ikkje har lykkast så godt
som vi gjerne ville; arbeider vidare med dette i 2011).
Nytt:
• Teikning til nesten kvar leiarartikkel frå februar 2010.
• Redesign av heile avisa frå mai 2010. Flytting av ein del stoff/spalter.
• Utviding og forbetring av kulturseksjonen «Saman på Søre» i
papiravisa. Kvar torsdag køyrer vi eit oppsamlingsheat på førehandsomtale av kunst, kultur, møte og utelivsarrangement henta frå dei
sju kommunane i «Eiksund-regionen».
Mykje av dette stoffet har blitt publisert i nettavisa gjennom veka,
men så samlar vi det heile i papir torsdagane.
• Meir aktiv satsing på lesarbilde og barneteikningar.

Samfunnsrolla
•

•

•
•
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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. Denne saka vart viktig for oss utover i 2010. Vi gjekk djupt inn i
saka, noko som også utløyste ein lang og intens lesardebatt med eit
stort folkeleg engasjement. Det vart starta ei støttegruppe for ekteparet. Saka utløyste også eit innbyggarinitiativ overfor kommunen,
slik at saka kom opp på nytt i kommunestyret.
Ein strid omkring viltnemnda og nokre jaktlag i Hareid kommune fekk
også stor merksemd i 2010. Kommunestyret la ned viltnemnda, og
slo saman to jaktvald midt i perioden. Kommunen er no meld til politiet som etterforskar det heile.
Vi har sett kritisk søkelys på Ulstein vidaregåande skule, der idrettsfaga ekspanderer på kostnad av språk og realfag. Forsterka med ein
skarp leiar, skapte saka stor merksemd og debatt.
I haust har vi sett søkelyset på skuleøkonomien i den «rike»
Ulstein kommune. Stengt symjebasseng, ingen pengar til leksehjelp
(lovpålagd), innkjøpsstopp, kø på SFO, m.m. Samtidig løyver kommunen fleire hundre tusen til eit magasin på glansa papir. Mykje debatt.

Redaksjonell årsrapport 2010

Døme på dialog med lesarane:
• «Ventilen» – ei «på tråden»-spalte der lesarane også kan stille
spørsmål til avisa.
• Spalter med barneteitkningar, lesarbilde og historiske bilde.
• Elles svarer vi på utfordringar og spørsmål frå lesarane og nyttar
både nett og papir til slikt.

Journalistfagleg utvikling
•
•

Fagleg tema: Språk og design.
Største faglege utfordring:
1) Sjølvstendig gravearbeid/avslørande journalistikk.
2) Økonomisk journalistikk retta mot næringslivet.

Etikk
•
•

Ingen PFU-klager i 2010.
Aktuelle presseetiske problemstillingar: anonymisering i krimsaker
og i høve til arbeidet med born og ungdom, kjeldevurdering, samtidig
kommentar, m.m.

Asle Geir Widnes Johansen, redaktør

vikebladet.no

Dette har ein gong
vore ei stor gravrøys med hellekammer i. Steinhella til
venstre på marka
syner kor langt
haugen rakk. Opp
gjennom generasjonane har det blitt
fjerna mykje stein
frå denne haugen.

Redaktør
Asle Geir Widnes Johansen

redaksjon@vikebladet.no

reglane slik desse
å arbeide etter dei presseetiske
Vikebladet Vestposten ønskjer n. Vi oppmodar dei som kjenner seg råka av
PFU er
er nedfelte i Ver Varsam-plakate
om å ta kontakt med redaktøren.
urettmessig avisomtale,
av Norsk Presseforbund.
eit klageorgan oppnemnt
spørsmål.
mot pressa i presseetiske
Organet handsamar klager
40 50 55
tel. 22 40 50 40, fax 22
Rådhusgt. 17, 0158 Oslo,

Arkeolog Gro Anita Bårdseth fortalde på sparket litt om bautasteinar.

Annstein Flø ved den eine
bautasteinen på Ulstein. I
bakgrunnen står Aksel
Hauge, leiar i Ulstein historielag.

På vandring
mellom bautasteinar oggravrøyser
Therese Myrene Aurvåg (t.v.) i Tegneren har stått for
den grafiske utforminga av informasjonstavlene.

Astrid Pilskog på vandring over ei flatmarksgrav. Truleg ei kvinnegrav. Flatmarksgravene har ofte båtform.

Strekninga frå Ryssholmen til
gamle Ulstein kyrkjegard er
tett av gamle kulturminne. For
deltakarane på
kulturminnevandringa søndag
vart det ei vandring mellom
bautasteinar, over langgraver
og gravrøyser frå bronsealder
til vikingtid.
Anne Gry Eilertsen
anne.gry@vikebladet.no

Vandringa var i regi av Ulstein Historielag
og Ulstein kommune.
Nærare 100 personar hadde møtt fram då
lokallagsleiar Aksel Hauge helsa velkomen.
Kjentmann under vandringa var Annstein
Flø, som Hauge presenterte som ein av dei
eldste mannspersonane på Ulsteinstranda.
Bautasteinar - til nytte eller ofring?
Annstein Flø tok oppstilling ved ein om lag
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to meter høg bautastein, og slo fast at ingen,
verken lek eller lærd, veit kvifor han er reist.
Alt blir spekulasjonar. Vel 200 meter lenger
borte, i retning mot Flø, står endå ein bautastein.
– Begge steinane står slik at dei kan ha
vore feste for vikingskip. Kanskje har dei
vore støtte til å dra skipa i land. Men dei kan
også ha vore reperbane. Dei kan vere røyste
til nyttebruk, sa Flø.
Han lanserte også teorien om at steinane
er sette opp i heidensk tid, og at det i så fall
er snakk om ein offerplass. Eller eit merke
for flatgraver, som vart brukte før det vart
vanleg med gravhaugar, filosoferte Flø.
Kjentmannen Annstein Flø hadde ei til dels
fagtungt forsamlingrundt seg. Arkeologane
Øyunn Kleiva, Gro Anita Bårdseth,, Frode
Pilskog og Trond Linge var med i følgjet..
Kleiva, som jobbar i Møre og Romsdal
fylkeskommune, har vore med på registrering av funn i området, og ho har også vore
ein viktig aktør for dei fem informasjonsskilta som er sett opp på strekninga frå kyrkjegarden på Osnes til Gotane på Flø.

Berre i Noreg, Sverige
og på Bornholm
Også Gro Anita Bårdseth har vore involvert
i teksten på informasjonsskilta. Under vandringa søndag fortalde ho at bautasteinar er
steinar utan inskripsjon, og at det er i Noreg,
Sverige og på Bornholm det finst slike steinar.
Samanlikna med runesteinar har det vore
lite gransking på bautasteinar.
Men ho opplyste at bautasteinane er oppsette i to tidsepokar. Den første i eldre romartid, folkevandringstida, som var ei uroleg
tid. Den andre perioden var i sein vikingtid,
tidleg mellomalder, som også var ei uroleg
tid, då kristendomen kom til landet.
Bautasteinane er truleg reiste for å halde
ved like eit minne. Steinane er oftast plasserte i nærleiken av ei ferdselsåre, der sjøvegen møter landevegen. Dette stemmer godt
med dei to bautasteinane på Ulstein.
Både gravhaugar og flatmarksgraver
Fylkesarkeolog Øyunn Kleiva opplyste at det
på strekninga frå Ryssholmen til gamle Ul-

stein kyrkjegard i dag ligg fem mindre og ein
stor gravhaug, og at der tidlegare har vore
endå fleire.
Ei av gravrøysene som har forsvunne er ei
kvinnegrav frå eldre romartid. Ho låg der
gamle Ulstein skule (i dag atelier) står. Då
skuletomta vart grave ut vart det funne ei
bronsenål og ein fingerring i gull i grunnen.
I ei anna gravrøys, truleg ei mannsgrav frå
yngre jarnalder, er det funne både øks og
spjut.
Ned mot sjøen finst det enno fleire flatmarksgraver. Dei ligg nokså parallelt på
marka, og dannar ein haug mellom seg.
Langrøysene er fint bevarte, og er truleg
frå eldre jernalder. Nokre av dei er forma
som båtar.
Gravrøyser var vanleg i bronsealderen, så
kom ein lang periode med flatmarksgraver.
Rundt Kristi fødsel vart det igjen vanleg med
gravhaugar. Dei vart ofte plasserte som utpostar mot skipsleia.
Gamle naust
På veg utover mot gamle Ulstein kyrkjegard
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Fylkesarkeolog Øyunn Kleiva og Aksel Hauge i
eit område der det ligg fleire gravrøyser,

Hareid har passertHistorievandring
på Kvitneset
4900 innbyg
gjarar

vart det gjort ein stopp ved ei gammal nau- Trond Linge, Ulstein kommune og Ulstein
strekke. Og Annstein Flø heldt ei grundig Historielag og Therese Myrene Aurvåg i
orientering om nausta i Nilsgarden, Husla- Tegneren. Også grunneigarane fekk rosande
I Hareid kommune
erfor velvillig
garden, Tollefsgarden, Svendsgarden,
Kol- ord
I marsinnstilling.
2009 hadde Vikebladet
109.
det noIvagarden
4909 innbyggVestposten ein reportasje
beingarden, Jensgarden,
og
Kulturminnedader ordOrdføraren opplyser at fødsels- dette er ein fordel. Er veksten
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Treng fleire
barnehageplassar

I Hareid kommune er
ledig kapasitet i skulane og det
i Skulefritidsordninga. Men barnehagekapasiteten begynner å
bli for
liten, og det er trong for ei
barnehageavdeling til i kommunen.

– Bør prioritere
symjing før magasin

Inger-Johanne Saunes,
FAU-leiar ved Ulsteinvik barneskule, vart
mektig provosert då ho
fann magasinet Blest
i
postkassa.
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t Blest har
Utgjevarane av magasine

måtta tåle motbør. ILL. JORULF
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Åndalsnes Avis
2010 ble resultatmessig det nest beste året i avisa historie med ei omsetning på nesten 12,4 millioner kroner, et overskudd på to millioner kroner
og en driftsmargin på hele 16 prosent. Norsk Fjellfestival og RaumaRock
er festivaler vi skal samarbeide enda mer med i 2011. Prosjekt Z ble årets
mest omtalte sak; Rauma-samfunnet samlet inn over en million kroner
for å sikre Mumbeji i Afrika rent drikkevatn, mye takket være våre mange
redaksjonelle saker. Vi sendte også en journalist helt til Afrika for å lage
saker på «Vårt Afrika». Vi opplever et stort engasjement for lokalavisa
i «verdens beste kommune for naturglade mennesker». Vi er «På lag
med Rauma». Vi kommer ut på papir tre dager i uka (tirsdag, torsdag og
lørdag), men profilerer oss med avisa sju dager i uka; www.andalsnesavis.no blir stadig mer populær hos både leser og annonsører.
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3 891 (-144)
10 000
2 000
7 553 (uke 40)
Åndalsnes
Lars Smisethjell (48)
Rauma kommune (over 90 prosent 		
dekning)
5
31 prosent
Tirsdag, torsdag og lørdag
3 556
76,2 prosent redaksjonelt stoff
52
150
1 800
55 (3 prosent)
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Lesjinger
sikret skoleplass

Avtale. En avtale sikrer nå at
ungdomsskoleelever fra Lesjaskog får rettigheter til skoleplass
på Rauma videregående skole.
Oppland betaler.

• Side 4 og 5

Foto: Anders Hagen

Avviser rykter

Kvartal 1. Talsmann for gårdeierne i Kvartal 1- prosjektet, Terje
Vikås, smiler og avviser rykter
om at noen har trukket seg fra
prosjektet. – Avtalene står ved
lag og vi jobber fortsatt for realisering, sier Vikås.

• Side 4 og 5

Kjære Torbjørn! Svært mye er
ugjort når det gjelder sikkerhet
for mjuke trafikkanter i Rauma.
Vi etterlyser politiske initiativ og
massivt påtrykk.

Flere vanntårn på
plass i Mumbeji
Prosjekt Z. Torbjørn Hjelden representerer Rauma næringslag under sin reise
i Zambia. Han har opplevd en utrolig
takknemlighet og han har sett at prosjektet som finansieres fra Rauma, blir
en realitet.

Neste uke. De første kranene med rennende vann åpnes i neste uke og det er
bygd flere vanntårn for oppbevaring av
det livsviktige og rene vannet.

• Fra Zambia på side 6 og 7

• Side 4

Endelig
HELG
Tar styringa
i bobilbransjen

Pilot på
testtur
Side 10 og 11

Med smak
av suksess
Side 14 og 15

Side 16
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Mål og prioriteringer

Frigjorte ressurser ved eventuelt å flytte sideproduksjonen til Romsdals
Budstikke (målet er start 1. mai 2011) skal primært brukes til å videreutvikle nettet vårt.
Kortreist-konseptet: I fire måneder om sommeren (mai – august) kjører vi kortreistserien hver 14. dag, ellers i året minst én gang i måneden.
Turmålkonkurransen de nevnte fire månedene blir presentert i
Kortreist.

De dagene papiravisa kommer ut, har vi faglige vurderinger på morgenmøtene med fokus på: innhold, ingresser, brødtekst, foto, redaksjonell
vinkel. I tillegg har vi økt fokus på feilskriving (Tansa fanger ikke opp alt).

Etikk

Ingen PFU-saker i 2010, ingen i 2009 (1 i 2008 som vi vant). Tre PFU-saker totalt
i avisa siste 11 årene, ingen fellelser.

Annet

Vi ga ut 151 aviser i 2010 og vi skal videreføre temanummer på egen rygg
(vil også skje i 2011): Hus & Heim (februar og oktober), Det Skjer i Rauma
(april og oktober), Norsk Fjellfestival (juni), RaumaRock (juli), Martnaavis
(september), samt juleavisa som beskåret magasin (desember).

Prosessen med nye lokaler går videre. Vanskelig å finne nye lokaler i et
nybygg som er mest ønskelig.
Flere sosiale sammenkomster for de ansatte m/familier: grilling etc
sankthansaften, forestillinger på kulturhuset, fjelltur og julebord for de ansatte
med samboer/ektefelle. Fokus på samhold i ÅA-familien er viktig.

Avisens samfunnsrolle

Lars Smisethjell ansvarlig redaktør/daglig leder

Leserne engasjeres blant annet gjennom fotokonkurranser, kåring av
Raumas flotteste pepperkakehus, hilsninger på mors- og farsdagen og
konkurransen «Kjenner du Rauma?», Årets nyttårsbilde og redaksjonelle
saker som blir kommentert gjennom leserbrev osv.
Vi har satt dagsorden gjennom vårt engasjement i saken om fjellpartiet
Mannen. På grunn av det har også lesernes meninger om denne saken vært stor gjennom hele året, fram til fjellpartiet ble «friskmeldt» i
desember 2010.
Vi gikk offensivt ut i Klimakampen 2010. Åndalsnes Avis vant regionkampen blant bedriftene (beste bedrift i Romsdal). Og 20. januar kom
gla’meldingen: Åndalsnes Avis hadde gått helt til topps i konkurranse
med hele 59 andre bedrifter i Møre og Romsdal. Vi var Årets Bedrift i
Klimakampen 2010!
En rekke mindre grep i huset avgjorde til vår fordel: Installering av to
varmepumper halverte strømforbruket, innkjøp av sykkel til bruk for
redaksjonen/marked sine medarbeidere på korte oppdrag, redaktørens
sykkeltur over fire mil sammen med ordføreren i øsende regnvær på den
bilfrie dagen i slutten av september, kildesortering med mer.

Journalistfaglig utvikling

Målsettingen om én fra redaksjonen på fagkurs hvert år ble oppdatert i
2010. Fire av fem journalister var på kurs i året som har gått, to av tre på
marked. Vi har lagt opp et tilsvarende løp i 2011.
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Idretten engasjerer mange i Rauma og er følgelig en viktig del av det redaksjonelle
stoffet i mange av de 152 avisene vi gir ut i året. Her fra et lokaloppgjør i håndball
mellom Åndalsnes IF og Isfjorden IL. Foto: Lars Smisethjell.

andalsnes-avis.no

Åndalsnes Avis gir ut ulike temanumre på egen rygg i løpet av
året. Hus & Heim gis ut to ganger, i februar og i oktober. På bildet
ser vi Leah Oline Støve Søvik som har dilla på Hello Kitty.
Foto: Ellinor Rørvik Lothe.
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