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IKKE LENGER SYKEHJEM: Åsen helsetun mister trolig sykehjemsplassene, men får omsorgsboliger i stedet.

savnet og dersom noen ser dem så, 
meld i fra!

Einar Vandvik

mer frem. En trenger heller ikke å 
delta i diskusjonen, men å lytte, 
det er også nyttig, ordfører og råd-
mann! 
Ordføreren er vår fremste 

tillitsvalgte og rådmannen er vår 
administrative leder. De var sterkt 

for påfallende at verken ordfører 
eller rådmann ikke møtte opp, en-
ten selv eller med en som repre-
senterer disse. Filmen og disku-
sjonen etterpå burde kommunens 
ledelse ha fått med seg! En treng 
ikke å være enig i det som kom-

sikre Risørs særpreg ved planlagt 
utbygging av den nye bydelen 
Holmen. Sammenligningen med 
Levanger og planene for utbygg-
ingen på Havna var slående.
Demokratiet starter der folk 

møtes og diskuteres. Det var der-

Torsdag kveld var rundt 200 men-
nesker samlet i Festiviteten i Lev-
anger for å se filmen om Erling 
Okkenhaugs utrettelige arbeid for 
å bevare trehusbyers særpreg i 
byutvidelse. Som eksempel på 
dette fulgte vi han over flere år i å 

Ordføreren og rådmannen etterlyses!

noe av det siste vi har her i nær-
området ved Holmhaugen og en 
kan bare vagt tenke seg om hva alt 
av uheldige omstendigheter dette 
fører med seg, og hva vi mister, 
men hvem hører på den vanlige 
innbygger? Det er oftest makta 
som rår!
Til og med i villastrøk makter 

ikke den rette instansen å stoppe 
uheldig påbygging av flotte ene-
boliger og som til slutt minner om 
et visst sted utenfor Johannesburg, 
litt lenger nede på kartet. Det er 
greit med forskjellig stil i hus-
byggingen, men stilene bør ikke 
blandes. Hver stil sitt område!
Det ble også sagt på samme 

møte at alle forretninger burde lig-
ge utenom selve sentrum så kunne 
de som bodde i sentrum kose seg 
med å bare bo der når de kom 
hjem fra jobb. Da kunne folket i 
byen gå på jobb, komme hjem fra 
jobb og så bare være i huset/leilig-
heten/blokken sin og virkelig leve 
og hygge seg. Nå har det seg slik 
at svært mange av de som bor i 
sentrum og i nærområdene har 
sluttet med å gå på jobb hver dag, 
de har gått over til å bli pensjonis-
ter. Disse personene har et stort 
behov for at det skal være mange 
butikker i sentrum, kontorer og alt 
av hjelpeinstanser, som man etter 
hvert i livet trenger mere og mere 
av.
Heldigvis har vi noen personer 

enda som er såpass framsynte at 
de VET hva som kommer til å skje 
etter hvert som det bygges, der 
flere og flere biler kommer inn i 
trafikken og alt blir bare kaos. Vi 
trenger det livet som forretninger 
bl.a. gir oss og med flere og flere 
forretninger og bedrifter føler vi 
oss også tryggere, noe som kan-
skje ikke er så dumt i den tida som 
vi nå lever i?

Hanne Holthe Munkeby

Jeg må virkelig si at jeg er meget 
imponert over vår rådmann og 
ordfører i Levanger kommune! 
(Selv om jeg nesten aldri ser dem 
uten at de skal klippe ei snor eller 
overrekke et eller annet!) De sty-
rer kommunen uten å trenge et 
eneste ord fra sine arbeidsgivere, 
som er oss, skatteyterne som leve-
rer våre skattepengene til felles-
kassen hvert år! Ikke alle, men de 
fleste gjør jo det og de fleste er 
meget interessert i hva disse peng-
ene blir brukt til, våre penger!
Toppene/de som skal styre, 

trenger kanskje ikke å høre om 
våre ønsker, behov, våre syns-
punkter på så mange områder og/-
men kanskje er det et og annet 
"«klokt hode» blant de/oss andre 
også, som har noen gode/flotte 
ideer å komme med ang. styring 
og utforming av den byen/kom-
munen som vi alle aller helst vil 
bo i.
Torsdag den 5. mars var det 

innbudt til stort åpent møte i en 
fullsatt Festiviteten hvor en rekke 
fagfolk skulle informere om hvor-
dan man tar vare på kommunen/-
sentrum/byen vår. Heller ikke her 
trengte ikke toppene i kommunen 
å møte fram for å «bidra» med sin 
tilstedeværelse! Til og med «hajn 
Harald» i Oslo møter opp på ste-
der som han ikke alltid har så mye 
fagkunnskap om, men han møter 
opp, kaster glans, og viser at han i 
alle fall er interessert! Dette er noe 
alle setter pris på!!
Alle mennesker får omsider et 

ettermæle og alle har et ansvar i 
jobben sin. Byggekulturen og tra-
fikkproblemene er noe som det 
snart ikke er råd å gjøre noe med, 
for alt «forkorker» seg om ikke 
lenge, om alt skal fortsette som det 
ser ut til i »Jeg vet en by ved fjord-
en, et vakkert lite sted. Det har 
noen tydelig forstått!
Det klemmes inn en stor ung-

domsskole i et vakkert parkanlegg, 

Vi vil bestæm sjøl

nok i virkeligheten allerede be-
stemt seg. Dere som skal ivareta 
Åsen, er det deres egne plasser i 
politikken dere er mest redd for 
tro? Har i alle fall ikke hørt om at 
noen av dere har vært på banen. 
Vet dere egentlig hva som er Åse-
ns beste? Jeg bare lurer. 
Jeg savner politikere som står 

opp for den plassen de bør kjempe 
for. Husk, dere blir gamle en gang 
dere også. og vi som velgere bør 
vel kanskje velge dem vi føler kan 
kjempe for det lille vi har igjen i 
Åsen. Åsen blir, etter mitt syn, delt 
opp bit for bit. Og alt trekkes til 
sentrum.
Heldigvis har min mor i alle 

fall tre hjemmesykepleiebesøk 
hver dag. Disse gode hjelper som 
farter rundt med klokka i hælene, 
smiler da i alle fall og er hyggelig, 
og de bruker de minuttene de har 
til min mors og andres beste. 
Husk dere i de andre grendene, 

neste kan det være deres tur.

Rigmor Kvittem

vært opptatt av å komme i kontakt 
med befolkningen der jeg har 
vært. Har knyttet noen gode rela-
sjoner, og har i alle fall fått se at 
der er de eldre en del av familien, 
omtrent inntil sin død. De er 
trygge i sine omgivelser. 
Da skjærer det meg i hjertet at 

rundt omkring på våre eldresentre, 
sitter det i dag mange som tappert 
smiler, og forteller politikere og 
andre at, jo da, de har det da bra. 
Vi bor jo i et av verdens rikeste 
land. Men ingen spør dem om 
hvordan de egentlig kunne tenkt 
seg å ha det. Jeg har holdt mange 
hender, tørket mange tårer, men 
også fått mange gode varme klem-
mer, bare for å lytte. 
Til slutt vil jeg spørre. Hvor er 

så dere politikere, som skal kjem-
pe for bygda vår? Har, etter et fol-
kemøte hørt at noen gikk ut ganske 
krast i begynnelsen, og ville for-
svare det lille vi har i Åsen, for så 
å enes med flertallet til slutt. For 
meg virket dette folkemøtet som et 
spill for galleriet. 
Man utsetter saken, men har 

og nervøs. Hvor blir det av gevins-
ten av det arbeidet hun selv har 
vært med å legge ned? 
Hun prater med andre eldre 

som henne, som også gråter og er 
fortvilet. Er det ingen som hører 
på oss lenger da? Jeg bruker timer, 
dager og uker på å berolige og 
støtte, samtidig som frustrasjonen 
brer seg hos meg også. 
Jeg skulle så gjerne latt min 

mor bo hjemme hele tiden, men da 
jeg er blind, må jeg ha noen pus-
terom innimellom. Men jeg gråter 
over dette. Det var ikke slik jeg 
ville det. 
Jeg prater med mange om situ-

asjonen, men de fleste mener at 
dette er jo noe de eldre må godta. 
Og da lurer jeg på om vi mellom 
50 og 60 år på en måte dytter etter 
for å realisere oss selv. Hytteturer, 
sydenturer, vennegjengopplegg 
virker på meg som at det betyr mer 
enn omtanken for våre eldre. De 
har jo lært seg at de skal ikke kla-
ge. De skal bare innrette seg.
Jeg har også reist utenlands, og 

i og med at jeg ikke ser, har jeg 

«renten av dette vil jeg selv få når 
jeg blir gammel». 
Min mor har alltid vært blid og 

utadvendt, hatt godt humør og 
vært full av pågangsmot. Så skjer 
det som skjer med de fleste som 
blir gammel, helsa begynner å 
skrante, og plutselig er man nødt 
til å be om hjelp. Hun fikk da kom-
me på avlastningsopphold på sy-
keheimen, og fant seg godt til rette 
der oppe etter hvert. Hun kunne 
sitte ved vinduet og skue utover 
deler av den bygda hun er så glad 
i, og for henne representerte dette 
trygghet og forutsigbarhet. Videre 
fikk hun fortsatt være hjemme i 
perioder, med tre tilsyn fra hjem-
mesykepleie hver dag.
Så begynner man å telle kroner 

på Levanger, og finner ut at det er 
ikke lønnsomt med sykeheimen på 
den måten den fungerer i dag. Den 
alderdommen som hun har sett på 
som trygg, smuldrer plutselig bort. 
Hun får høre at Skogn helsetun, 
Breidablikktunet osv, kan bli alter-
nativer for henne. Hun mister 
mildt sagt fotfeste, blir innesluttet 

Vanligvis er ikke jeg den som er 
ute med kommentarer til alt og 
alle, men denne gangen klarer jeg 
bare ikke å la være. 
Jeg og min mann bor i en dob-

beltbolig i Åsenfjord, hvorav min 
mor bor i den andre delen av boli-
gen. Hun fyller snart 91 år, og har 
bortsett fra 12 år bodd i Åsen. Her 
har hun hatt sitt arbeid, og hun har 
vært ivrig med i lag og foreninger 
som hele tiden har jobbet for Åse-
ns beste. Dette har hun gjort i 
trygg forvissing om at det arbeid 
og den innsats hun har vært med 
på skulle gi henne en trygg og fo-
rutsigbar alderdom i Åsen. 
Gjennom Skjesol Sanitetslag 

har hun vært et aktivt medlem 
siden hun fulgte sin mor på de 
første møtene da hun var 12-13 år. 
Senere har hun og hundrevis av 
andre kvinner stått på for å samle 
inn penger, og fordele goder, deri-
blant til sykeheimen. Gjennom å 
være tilstede og servere kvelds-
mat, hjelpe til med hyggestunder 
for de eldre og annen innsats når 
det trengtes. Ofte sa hun da at 

Åsen, vår gode og fagre bygd
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KOMMENTAR Ansvarlig redaktør
Roger Rein

VIKTIG: Anne Turid Berg, her flankert av barna Mari Berg og Leiv Tore Berg, sier              
holdet i livet mitt, sier hun.

de samme spørsmåla. Utvalget 
tror ikke alle helt forstår hvor vik-
tig dagtilbudet er, og hva det betyr 
for alle de som bruker det. Nå vil 
utvalget be fylkesmannen om le-
galitetskontroll. Det samme har 
opposisjonspartiene SV og 
Venstre gjort.

Anne Turid Berg var også med 
da dagtilbudet ved St. Eystein ble 
nedlagt i 2005. Nå er hun redd hun 
mister sitt andre tilbud på kort tid.

– Det var forferdelig den gang. 
Det blir ikke bedre nå.

Blir ikke orientert
– Dette berører selvsagt brukerne, 
men også svært mange av de pårø-
rende. For oss er det viktig å vite 
at mor har det bra, sier sønn Leiv 
Tore Berg. Etter at hans mor ble 
rammet av slag, har hun fått opp-
trening, hun treffer andre, gjør 
håndarbeid, deltar i sosiale sam-
menkomster og er med på turer.

Sønnen undrer seg over kalku-
latoren til Levanger kommune, og 

– Dagtilbudet betyr alt, sier Anne 
Turid Berg (70).

– Det er hverdagen min. Ja, rett 
og slett innholdet i livet mitt.

Berg ble for en tid tilbake ram-
met av slag. Siden har hun benyt-
tet seg av dagtilbudet på Levanger 
bo- og aktivitetssenter hver eneste 
dag. Hun betaler en dagsats på 270 
kroner. Og stortrives.

Nå står tilbudet i fare for å bli 
lagt ned.

– Det vil si, vi vet ikke. For-
svinner det helt? Blir det erstattet 
med noe annet? Hva skjer, egent-
lig? Hvor er informasjonen? Og 
hvorfor involveres vi ikke?

– Lukket
Pårørende er oppgitt over det de 
mener har vært en lukket prosess. 
En omstilling innen omsorgstje-
nestene som få skjønner seg på, og 
som haster av gårde uten at bru-
kernes stemme blir hørt.

Samarbeidsutvalget ved Lev-
anger bo- og aktivitetssenter stiller 

Hvis jeg ikke har vært her?
Trolig sittet hjemme og kikket i veggen eller på TV.

– Betyr a

Men dette er et område det er vanskelig å engasjere 
seg innenfor, fordi det krever kunnskap og mot å ut-
fordre fordi det er en sterk makt som utfordres. Enga-
sjementet som ligger latent kan bli utløst dersom 
noen går i bresjen med en motkraft. Tror jeg.

Ethvert lokalsamfunn har godt av levende debatt 
rundt utvikling. Man har godt av å bli utfordra på 
sannhetene. Derfor trenger vi vaktbikkjene, de som 
passer på og stiller de ubehagelige spørsmål. Det er 
på den måten det skapes en dynamikk som gir oss al-
ternative retninger å velge blant, ikke ensidig ut fra 
trender og hva som hele tida lønner seg ut fra gitte og 
bestemte forutsetninger. 

Det er allerede innkalt til et nytt møte om byutvik-
ling. Det skjer på Brusve kommende torsdag. Da får 
vi kanskje se hvem som tar på seg rollen som vakt-
bikkjer i tida framover? Blir det en gammelhoinn? 
Eller er det noen med frisk og nytt blod som melder 
seg?

I min ungdom var jeg politisk aktiv. Et par tiår 
etterpå ble jeg invitert tilbake til Steinkjer Arbeider-
parti for å gi dem en analyse på et dårlig valgresultat. 
Da jeg kom inn i møtet virket det som om jeg bare 
hadde vært borte ei lita stund. Det verste var ikke at 
det stort sett var de samme folkene som satt der. Det 
verste var at de også mente det samme som for 20 år 
sida.

Jeg må innrømme at jeg fikk litt den samme følel-
sen i Festiviteten torsdag kveld. Det var med få unn-
tak de trofaste gjengangerne som meldte seg med 
sine meninger. Det var noe veldig forutsigbart over 
det hele, da lokalsamfunnet tok ballen fra Sørlandsre-
fseren for å bringe saken inn på et lokalt spor.

Misforstå meg rett når jeg skriver dette. Dette 
handler ikke så mye om de som var der, ildsjelene 
som har stått på barrikadene i Levanger gjennom en 
mannsalder. Ære være dem for det. Min refleksjon 
handler først og fremst om de som ikke var der. De 
som burde ha vært der. De som etter min mening må 
være der om ønsket om å mobilisere en motvekt og 
en kraft for byutvikling skal lykkes.

Jeg er derfor litt spent på hvem som tar på seg rol-
len som småbyens vakthunder i tida framover. En 
miks av gammel erfaring og ungdommelig utålmo-
dighet og kreativitet er kanskje den beste?

«Hvem viderefører Levangers bysjel», spurte Erling 
Okkenhaug i en kronikk her i avisa sist lørdag. Tors-
dag kveld samlet den samme Okkenhaug godt over 
100 tilhørere i Festiviteten som ville se på filmen 
«Sørlandsrefseren» og være med på diskusjonen om 
byutvikling i Levanger.

Dokumentarfilmen handler om Erling Okkenhau-
gs mangeårige private kamp mot det han oppfattet 
som en vandalisering av trehusbyen Risør. En kamp 
som ble kronet med seier denne vinteren. Da kastet 
utbyggerne av den planlagte blokkbebyggelsen på 
Holmen like utenfor havnebassenget i sørlandsbyen 
inn håndkleet. 

Historien fra Risør satte også i gang tankevirk-
somheten til folk her i byen. En viss parallell ser vi 
når det gjelder planen for utbyggingen av havna. Selv 
om utbyggingsplanene av det som betegnes som inn-
herreds indrefilet har vært lite kontroversiell de siste 
åra, er det også her delte meninger om løsningen som 
er valgt. Hvorfor må man ende opp med leilighets-
komplekser i fem etasjer, og en utbygging i byens 
randsone som er veldig ulik den vi finner i byen?

Svaret på spørsmålet er egentlig opplagt. Det 
handler mest om hva som er mulig ut fra økonomi og 
lønnsomhet. Alle skal ha sitt før et hus står ferdig. 
Det være seg kommunen som eier det meste av grun-
nen på havna, eller den som står bak utbygginga. Det 
er ikke noe galt i det, nødvendig. Men kunne resul-
tatet vært annerledes om det også lå andre verdier til 
grunn da planleggingen startet opp? 

Eller sagt på en annen måte; Åpner det seg nye 
muligheter på havna dersom utbyggingen ikke går 
som planlagt? Hva skjer om det viser seg at den ved-
tatte reguleringsplanen ikke er gjennomførbar fordi 
etterspørselen ikke er der? 

Erling Okkenhaug er ikke imponert over den ved-
tatte havneplanen. Han synes ikke at den er noen god 
løsning for Levanger. Okkenhaug er ikke fremmed 
for å bruke sitt engasjement og pågangsmot i byen 
hvor han har sine røtter. Alle som har sett filmen fra 
Risør forstår at han er en kompetent systemkritiker 
som vet å finne akilleshælen. Han framstår som et 
ubehagelig gnagsår både for lokale myndigheter og 
utbyggere. Om han finner det han mener er en god 
sak, er han i stand til å etablere allianser som kan øke 
temperaturen rundt byutvikling i trehusbyen.

Jeg tror mye folk er opptatt av hvordan småbyen 
utvikles, og bekymret for hvilken veg utviklinga går. 
Det viste også oppmøtet og tilbakemeldingene jeg 
har registrert etter torsdagens møte i Festiviteten. 
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ENGASJERT: Ikke se bort fra at Sørlandsrefseren Erling Okkenhaug vil bruke sitt sterke engasjement her i 
Levanger ved neste korsveg. Det kan bli spennende. Foto: Svein Holthe

Hvem tar rollen som
småbyens vaktbikkje?

HVEM PASSER PÅ? Blir det en gammelhoinn? Eller 
er det noen med friskt og nytt blod som melder seg?




