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NYHET. SIDE 8

Politimann varslet siktet  
– risikerer personalstraff
Tjenestefeil. Politimannen ble i Høyesterett idømt en bot på 15.000 kroner for grov tjenestefeil 
etter at han i forkant av et avhør sendte SMS til en jeger som hadde skutt en ulv i oktober 2016. 
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HJELP – VI REGNER NED!
Ungene i Søndre Egge barnehage elsker regnværet – men slett ikke alle er like begeistret.

MENINGER. SIDE 20

«De prehospi-
tale tjenestene 
er avgjørende 
for befolknin-
gen ved behov 
for akutt  
helsehjelp.»

 
HENRIK SANDBU,

FAGDIREKTØR,  
HELSE MIDT-NORGE RHF
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Byrefser advarer mot høyhus
Byrefser Erling Okkenhaug er ikke nådig i sin dom over  
Steinkjers planer om et tolv etasjer høyt hus midt i sentrum. 
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Utkastelsen  
satt på vent
Den nye advokaten til Beatriz 
Vega Melendez har stoppet 
utkastelsen av firebarnsmoren.

SPORT. SIDE 16 OG 17

Håper på EM
Håndballesset Silje K. Waade 
er kvitt skadeproblemene, stor-
trives i sin nye klubb og håper 
på EM-deltakelse i desember.

KULTUR. DONALD-TEGNER FRA OVERHALLA
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Nyheter
Tipstelefon: 980 30 030 • SMS/MMS: Kodeord «TA TIPS» 

TIL 2399 (5 kr). De beste tipsene honoreres med 5.000  
kroner. Øvrige tipsere belønnes med flaxlodd.  

«Sørlandsrefseren»  
Erling Okkenhaug kjem-
per for at byutvikling 
skal respektere opp- 
rinnelige stedsmiljøet  
og inkludere lokalbefolk-
ningen i prosessene.  
Nå står Steinkjer for tur.
STEINKJER: Erling Okkenhaug, 
bosatt i Oslo, men med sterke, 
trønderske aner, har i en manns-
alder engasjert seg i bevaring og 
utvikling av bymiljøer. Nå stiller 
han spørsmål ved om Steinkjer 
har plass for en tolv etasjer stor 
høyblokk midt i sentrum. 

– Å bygge en tolv etasjers blokk 
foran stasjonen, der byen ønsker 
velkommen, er fullstendig på jor-
det. Det vil ødelegge en intimitet 
og en velkomst som kunne vært 
utviklet langt bedre med et torg 
nummer to, sier Okkenhaug.

•Mange ste-
der omregulerer 
man så lynraskt 
at velgerne ofte 
ikke vet når de 
skal engasjere 
seg. Klar, ferdig, 
– FOR SENT!»
Erling Okkenhaug

– Bevar den lave byen
Han kaller seg selv for human-
økolog, og er ikke spesielt opp-
tatt av arkitekturen i sitt engasje-
ment for byutvikling. Det er 
mennesket som bor og lever der 
som er hans fokus. 

– Vi må forstå hva som tjener 
mennesket, og komme oss unna 
den lammende diskusjonen om 
hva som er stygt og pent. Koselig 
er et ikke-ord blant arkitekter, 
men det er akkurat det bybildet 
skal være, sier Okkenhaug. 

På spørsmål om koselig ikke er 
et subjektivt begrep, repliserer 
han kontant. 

– Det er forsket mye på hva 
omgivelser gjør med oss. Det fin-
nes naturlover for hva som får et 

menneske til å føle seg vel. Vari-
asjon gir glede, sier Okkenhaug. 

Under bilturen gjennom sen-
trum sveiver han ned vinduet og 
tar bilder av bygningene han ser, 
kommenterer linjer og byrom. 

– Her var det søren meg fint! 
utbryter han undervegs, gjen-
nom Kongens gate. 

– Det må ikke ødelegges med 
dårlige grep. 

Han får medhold av kommu-
neantikvar Robert Øfsti over en 
kaffe med utsikt over torget. 

– Da Sverre Pedersen planla 
Steinkjer etter bombingen i 
1940, la han vekt på begrepet 
hageby. På Sørsia skulle ikke byg-
gene være høyere enn tre eta-
sjer, på Nordsia maks to etasjer, 
sier kommuneantikvaren.

 Han er bekymret for hvordan 

 • Erling Okkenhaug stiller spørsmål ved – og innleder åpent møte om byutvikling i Steinkjer onsdag. 

– Fullstendig på j ordet med høyhus i sentrum
BEKREFTER TVIL
LEDER
To hendelser sørvest i Trøndelag de siste dagene har 
nok en gang ført til debatt om organiseringen av 
politiet i kjølvannet av politireformen. Fredag 
kveld var Hitra-tunnelen, som forbinder øyregio-
nens 10.000 innbyggere med fastlandet, stengt i 
godt over fire timer etter at et vogntog fikk mot-
orstopp. Lørdag ble det skutt mot et forsamlings-
hus hvor 10–15 mennesker jobbet for å gjøre i 
stand til fest senere på kvelden. Det tok nærmere 
tre timer før politiet aksjonerte.

Det synes høyst uklart hvorfor Hitra-tunnelen var 
stengt i timevis fredag kveld. Det er tre løp i tun-
nelen, og vogntoget sperret bare et ene. Dermed 
ville det vært uproblematisk å dirigere trafikken 
forbi, men Statens vegvesen forklarer at den som 
hadde myndighet til å be politiet dirigere trafik-
ken forbi vogntoget, aldri ble varslet. Etter mer 
enn fire timer tok det lokale brannvesenet ansvar 
og sørget for å håndtere trafikken. Ordførerne i 
de berørte kommunene er kritiske og mener at 
både politiets og Vegvesenets agering i forbin-
delse med hendelsen er under enhver kritikk.

Dagen etter ble det skutt mot et samfunnshus på 
Frøya. Et prosjektil skal ha passert nær en av de 
tilstedeværende. Nok en gang tok det uforsvarlig 
lang tid før politiet var på plass, fordi man ventet 
i én time til kveldsskiftet kom på jobb før utryk-
ningen startet. Det var ingen lokale politiressurser 
tilgjengelig. Politimester Nils Kristian Moe inn-
rømmer at det kan ha vært feil å vente på vakt-
skifte. Det tror vi er en klok innrømmelse. Situa-
sjonen var uavklart og man visste ikke om det var 
en mentalt ustabil person i området som kunne 
tenkes å skyte mot nye mål – eller om det hele 
skyldtes et uhell. Da politiet til slutt kom til stedet, 
ble etter hvert tre personer i tjueårene innbrakt.

Ordførerne på Frøya og Hitra mener politireformen 
må ta hovedansvaret for at politiet i regionen er 
blitt fraværende utenfor alminnelig kontortid. To 
lensmannskontorer er nedlagt og erstattet av en 
politipost. Man skal antakelig være varsom med 
å skylde enkeltepisoder på reformen – men det 
er mye som tyder på at den "spisse enden" ute i 
distriktene ikke er blitt skarpere de siste årene. 
Da er det berettiget å stille spørsmål ved om res-
sursene brukes riktig. Vi registrerer at Politidirek-
toratet overstyrer de lokale politimesterne i hvor-
dan distriktene organiseres. Flere mener dette 
har ført til at blant annet Trøndelag politidistrikt 
binder opp unødvendig mange person i adminis-
trative oppgaver. Dersom dette er riktig, er det 
alvorlig – og viser dessverre at mye av tvilen 
rundt "nærpolitireformen" har vært berettiget. 
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E-post: redaksjonen@t-a.no /  
abonnement@t-a.no / annonse@t-a.no
Adresse: Hamnegata 20, 7738 Steinkjer
Følg oss på sosiale medier: @tronderavisa.
App: Last ned vår app og få tilgang til  
150 år med avishistorie.

KONTAKTINFO

74 12 12 00 Send meninger og  
debattinnlegg på mail  
til redaksjonen@t-a.no  

Vi tilstreber en åpen og fri  
debatt, og oppfordrer derfor 
alle debattanter til å under-
tegne med fullt navn. Innlegg 
kan bli refusert uten ytterligere 
begrunnelse eller beskjed. 
Meninger finner du bak i avisa.

MENINGER DAGENS SITAT

nybygget til Campus ved Nord 
Universitet vil framstå. 

– Du sa at man skaper bygg, 
ikke bebyggelse, sier han, hen-
vendt til Okkenhaug. 

– Det er nettopp det jeg er 
redd for skjer der. Det blir mas-
sivt, sier Øfsti. 

Regnværet bidrar ikke til å 
heve inntrykket når Jæktbyen 

reiser seg mot vannlinjen. 
«Byrefseren» er langt fra impo-
nert. 

– Eiendomsspekulasjon
– Dette er helt forferdelig. Det 
finnes bare en betegnelse – og 
det er latskap. Dette er eien-
domsspekulasjon, ikke steds-
utvikling, understreker han 

krast mellom murvegger og 
betongstøpte moloer. 

– Det er ikke dyrere å bygge 
hyggelig, det handler kun om 
bevissthet, sier Okkenhaug. 

Han omtaler seg selv som 
mannen på gata, som står og 
roper. Innbyggermedvirkning er 
noe Okkenhaug fortsatt etter-
spør.

– Man må forelegge befolknin-
gen alternativer, og politikerne 
må ikke la utbyggere overkjøre 
befolkningens stemme. Hva 
skjer da med lokaldemokratiet, 
sier han og fortsetter.

– For Steinkjer er det tre «I hvert 
fall-regler» som gjelder: Behold 
den lave byen. Oppretthold den 
spennende variasjonen i bebyg-

gelsen. Komponer bruksområder 
for å skape mer liv i sentrum.  

– Steinkjer er en lav by og pas-
ser som det. Det må for all del 
bevares, understreker «byrefse-
ren».

Pia Marie Lerseth  
og Harald Sæterøy (foto)
pia.lerseth@t-a.no / Tlf. 982 99 268

 • Erling Okkenhaug stiller spørsmål ved – og innleder åpent møte om byutvikling i Steinkjer onsdag. 

– Fullstendig på j ordet med høyhus i sentrum

ENGASJERT: Erling Okkenhaug kaller seg for humanøkolog, og reiser 
landet rundt med foredrag om byutvikling. Onsdag står Steinkjer for 
tur – i et åpent møte med politikere, utbyggere og innbyggere. 

– LATSKAP: Erling Okkenhaug mener Jæktbyen er et eksempel på 
latskap. – Dette er forferdelig! Her er det kun snakk om eiendoms-
spekulasjon og ikke stedsutvikling, sier han. 

– GALSKAP: Erling Okkenhaug (t.v.) mener det vil være galskap å bygge et tolv etasjer høyt hus på 
O2-tomta. Ifølge byrefseren burde man heller gjøre området intimt og hyggelig for å ønske reisende 
velkommen til den lave byen Steinkjer. Her sammen med kommuneantikvar Robert Øfsti. 

•KrF har solgt Finnmark  
på billigsalg på bakrommet.  
Vi er dypt skuffet.
Tarjei Jensen Bech, fylkesordfører (Ap) i Finnmark –  
som ikke har gitt opp håpet om å snu tvangssammenslåingen.

3ONSDAG 26. SEPTEMBER 2018 NYHETER


