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skjenkebevillingen ved meråkerhotellet
Direktør Hansen ved Meråkerhotellet har overlatt ledelsen av Grand Hotell 

på Sundalsøra og den nye direktør ved Meråkerhotellet, Nikolai Vinnan 
søkte i siste kommunestyremøte om å få overført skjenkebevillingen. Bevil-
lingen ble gitt med 19 mot en stemme, men i forbindelse med denne saken 
forlangte flere representanter ordet og ba om at regelen for denne bevilling 
burde innskjerpes. De stillet seg tvilende til det riktige i at folk flest og unge 
gutter i særdeleshet satt på kaffeteriaen og drakk øl til langt på kveld. En 
mente det ville være en stor fordel om skjenking av øl sluttet kl. 22.00, for 
det er gjerne den siste timen fra 22 til 23 som medfører størst fare.

9. mai 1964

slutt på pendlerlivet
Dersom kommunestyret følger den enstemmige tilrådingen fra formann-

skapet, vil Forradal barneskolekrets få 6-årig barneskole fra høsten av.
Dermed blir det slutt på pendler-livet for elevene i 4.-6. klasse i For-

radal, som pr. i dag har sin skolegang ved Hegramo skole.
Kommunestyret behandler denne saken på sitt møte i kveld.
Saken følges med stor interesse av bygdafolket i Forradal, som i første 

omgang tok initiativet til å få opprettet 6-årig barneskole i bygda. Det var 
foreldrerådet og samarbeidsutvalget ved skolen som reiste forslag om dette. 
Siden er saken behandlet to ganger.

11. mai 1989

ifølge en ny norstat-under-
søkelse mener 54 prosent 
i midt-norge at dagens 
ungdom jobber mindre enn 
foreldregenerasjonen, mens 
44 prosent sier ungdom må 
ta større lederansvar i 
samfunnet.
Helt sjef-prisen etterlyser nå 
arbeidsom ungdom fra Nord-
Trøndelag som motbeviser for-
dommene.

savner kandidater 
Helt sjef er en arbeidslivspris for 
ungdom som viser arbeidsinn-
sats, engasjement og lederevner. 
På én uke har juryen mottatt 
150 forslag til kandidater, men 
få av disse kommer fra Nord-
Trøndelag.

– Målet er å løfte frem ung-
dom som ønsker å bidra i ar-
beidslivet og ta lederansvar. Vi 
har mottatt mange gode nomi-
nasjoner, men savner kandida-
ter fra Stjørdal og Meråker, sier 
tidligere NHO-president og 
juryleder i Helt sjef, Leif Frode 

Onarheim i en pressemelding.
Vinneren kåres i Oslo i juni, 

der arbeids- og sosialminister 
Robert Eriksson også deltar.

Ungdomsmagasinet Spirit, 
restaurantkjeden McDonald’s 
og fagorganisasjonen Lederne 
står bak prisen.

tre nominerte 
Nesten halvparten av de nomi-
nerte kandidatene kommer fra 
Østlandet og flest er fra Oslo. 
Kun tre er fra Nord-Trøndelag.

– Vi ønsker å øke interessen 
for lederskap blant unge basert 
på norske verdier og oppfordrer 
folket i Stjørdal og Meråker til 
å nominere ungdom de kjen-
ner, sier Jan Olav Brekke, for-
bundsleder i fagorganisasjonen 
Lederne. 

I Helt sjef-juryen sitter tidli-
gere NHO-president Leif Frode 
Onarheim, Paralympics-utøver 
Birgit Skarstein, motegründer 
Simen Staalnacke og Christina 
Nergaard i JobbUnder18.

skeptiske i midt-norge 
Befolkningen i Midt-Norge ge-
nerelt er over gjennomsnittlig 
skeptiske til dagens ungdom. 41 
prosent mener ungdom i dag er 
latere enn før. Det er 2 prosent 
over landsgjennomsnittet og 4 
prosent over Oslo, som er mest 
positive til dagens unge. 

Initiativtakerne bak Helt sjef 
tror ungdom er bedre enn sitt 
rykte. 

Vinneren av Helt sjef får 
10.000 kroner, egen ledercoach 
og en inspirasjonsreise. I 2013 
var det den 24-årige bakerigrün-
deren fra Dokka, Kim Røbergs-
hagen, som gikk til topps.

– Fokuset er på «vanlig» ung-
dom. Man trenger ikke master-
grad, dress og slips for å vinne. 
Det holder å ha guts og vise 
initiativ, sier Christina Fraas, 
prosjektansvarlig i ungdomsma-
gasinet Spirit. 

lars sørnes 74 83 95 00
lars@bladet.no

Savner ledertalenter fra Stjørdal

JURY: årets helt sjef-jury består av birgit skarstein (foran), juryleder leif Frode onarheim, alf inge stiansen, simen 
staalnacke og Christina nergaard.  Foto: NiLS F. WiSLøFF

Bladet har tatt opp før, og da 
skjedde det noe. Nå prøver jeg 
igjen. sier en mann på telefonen. 
og han fortsetter:
Det handler om de stygge hullene 
på parkeringsplassen ved Mega i 
sentrum. De har vært fylt igjen en 
gang, og da ble det tålelig bra. Det 
gikk i alle fall å kjøre over uten å 
ødelegge dekkene. Nå har hul-
lene dukket opp igjen - like skarpe 
i kanten som før. Dette kan ikke 
de ansvarlige for parkeringsplas-
sen være bekjent av. Å kjøre slalåm 
mellom hullene kan også føre til 
farlige trafikksituasjoner. Nå holder 
det ikke bare med å fylle hullene 
med sand eller singel. Dette kjøres 
bort igjen. Nei, her må det asfalt 
til. Hvis ikke blir hullene større og 
større. og farligere og farligere for 
bilene. Det skulle vel ikke koste 
mangene kronene å få lagt asfalt i 
hullene, sier mannen.

nå må hullene ved 
mega fylles igjen

På vegne av Nord-trøndelag tu-
ristforening (Ntt) har Arcideco AS 
utarbeidet et forslag til en privat 
detaljreguleringsplan for Stordalen 
turisthytte i Meråker kommune. 
Forslaget til reguleringsplan inne-
holder et område på 3,5 dekar på 
samme areal som dagens Bjørneg-
gen turisthytte. Det foreslås et areal 
på 1,2 dekar til parkering og 2,3 de-
kar til turisthytte. Planene til Ntt er 
å bygge ei betjent hytte og ei selv-
betjent hytte. i planen er det også 
lagt inn et areal på 4 dekar som skal 
være et aktivitetsområde tilknyttet 
turisthytta. Aktivitetsområdet vil 
være åpent for allmennheten.
Formannskapet har nå godkjent 
reguleringsforslaget, og har sendt 
saken ut på offentlig ettersyn og 
høring til berørte parter.
Rådmannen har i sin innstilling sagt 
at han tror en ny turisthytte vil være 
positivt for Meråker som turiststed.

høringsstart for ny 
turisthytte i meråker

Rolf tore Hofstad, som er elev 
ved ole Vig vg. skole, er en av to 
deltakere fra Nord-trøndelag som 
er kvalifisert til å delta i Yrkes-NM 
i sveisefag. i Nord-trøndelag har 
det blitt arrangert skolemesterskap 
og Midt-Norsk mesterskap for å 
kvalifisere deltagere til NM. i skole-
mesterskapet deltok hele 14 elever 
fra sju forskjellige skoler.  to av disse 
er kvalifisert til å delta på NM. Det 
er da som nevnt Rolf tore Hofstad 
og John Arne Hjelmstadbakk fra 
Levanger vg. skole. 20.-22. mai 2014 
arrangeres yrkes-NM i sveisefaget på 
Verdal, Vitec AS. ti lærlinger og seks 
skoleelever fra forskjellige steder i 
landet er med å konkurrere om å 
bli Norges beste sveiser. Arrange-
mentet arrangeres av Norsk industri, 
i samarbeid med Vitec AS, Norsk 
Sveiseteknisk Forbund, WordSkills 
Norway og opplæringskontoret for 
teknologifag i Nord-trøndelag.  

ole vig-elev til
Yrkes-nm

stjørdals-blink-målvakt johan-
nes stokke (23) har varslet at 
han ikke vil stå i mål i manda-
gens lokaloppgjør mot lånke.
Men det må han nok fint finne seg 
i å gjøre. 

– Jeg har gitt beskjed til Stjør-
dals-Blink om at jeg ikke har lyst 
til å spille kampen, men jeg tror 
ikke ønsket går gjennom. Jeg må 
bare være profesjonell og gjøre 
jobben i målet, sier Johannes 
Stokke. 

Mandag er det lokaloppgjør i 
fotball på kunstgresset på Tøns-
åsen mellom Lånke og Stjørdals-
Blinks andrelag i 5. divisjon avde-
ling 1. 

Det blir en spesiell kamp for 
Johannes Stokke. Han er født 
og oppvokst i Lånke og bor bare 
rundt 200 meter unna Tønsåsen. 
Men han er keeper i Stjørdals-
Blink. 

– Huff, jeg ser ikke fram til 
kampen. Det blir ikke artig å stå i 
mål mot Lånke. Det er jo klubben 
i mitt hjerte, forteller han. 

I ettermiddag spiller Stjørdals-
Blink mot Verdal i 3. divisjon. I 
den kampen står mest sannsynlig 
Vebjørn Skeide i mål. Det betyr 
at Stokke må finne seg i å vokte 

buret mot Lånke på mandag. 
– Jeg liker klubben godt og 

det er mange trivelige folk der. 
Jeg har trua på det som foregår i 
Lånke nå, og det er blitt en ek-
stra glød. I tillegg har jeg mange 
kamerater som spiller på laget, så 
det blir en veldig spesiell kamp for 
min del, sier 23-åringen. 

Han spilte i Lånke fram til han 
var sisteårs guttespiller. Da gikk 
han til Tangmoen før det senere 
ble Stjørdals-Blink. 

– Hvordan blir det å eventuelt 
slippe inn mål mot kamerater?

– Jeg skal iallfall ikke slippe inn 
mål fra Anders Dybvad. Alt annet 
er greit. Men han er nok ikke god 
nok til å score på meg uansett. Jeg 
kjenner han godt og vet hvor han 
skyter, sier Stokke og gliser. 

Men aller først er han opptatt 
av at Stjørdals-Blink skal ta med 
seg poeng fra Verdal i ettermid-
dag. 

– Det blir en tøff match. Helst 
skal vi ta med oss tre poeng hjem 
til Stjørdal, men vi er fornøyd 
bare det blir poeng, avslutter 
Lånke-patriot Johannes Stokke. 

lars sørnes 74 83 95 00
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Vil ikke stå i mål 
mot moderklubben

lokaloppgJøR: stjørdals-blink-spiller johannes stokke har ikke lyst til å stå 
i mål mot moderklubben lånke mandag kveld. 
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»» dagens»kjerringråd

»» på»sparket

»» dagens»tegning

»» skrønehjørnet »» sitatet

Skriv, ring eller send e-post
Til Bladets lokalsider ønsker vi tips om 
store og små hendelser og situasjoner 
i Stjørdalen, om valg av personer, 
ansettelser, nyvalg og så videre. 
Innsendte personomtaler kan gjerne 
utstyres med bilde. Ellers er intet for 
lite eller stort for Bladets lokalsider. 
En bever i skogkanten eller et stort 

hull i vegen er like aktuelle saker for 
oss. Vi mottar også gjerne generelle 
tips om nyheter og reportasjer.
Ring oss på telefon 74 83 95 00,  
Vår e-postadresse: 
redaksjonen@bladet.no
Postadresse: Postboks 163, 
7501 Stjørdal.

yoghuRt
En kvinne var i lebgre tid plaget av soppinfeksjon på tungen, men ble 

kurert etter at hun i en periode hadde spist yoghurt hver dag. Hun lot yog-
hurten være i munnen en god stund før hun svelget den.

Hentet fra «Den store kjerringrådboken» av Miriam Wicklund

trøske
Stina var på bytur og satte sykke-
len fra seg. Da kom det en politi-
mann og sa til jenta:

– Sykkelen kan ikke står her. 
Statsministeren kommer forbi 
her.

– Gjør ikke noe, jeg låser syk-
kelen.

Latter er slett ikke noen dårlig be-
gynnelse på et vennskap, og det er 
absolutt den beste måten å avslutte 
det på.

Oscar Wilde

NAVN: Silje Mæhre Berbu
BoStED: Kvislabakken
ALDER: 9 år

– Hva ville du brukt 1 million 
kroner til?
– Satt dem i banken.
– Drømmejobben din?
– Dyrlege.
– Artigste på TV?
– Disney Channel.
– Din favorittmat?
– Taco.
– Kuleste musikk?
– Isac Elliot.
– Beste skolefag?
- Kunst og håndverk.

– Ditt favorittspill?
– Hay Day.
– Har du kjæreste?
– Nei.

DAgENS tEgNiNg ER LAgEt AV koNRAD, 5 åR

Rita Børgefjell (53) er ansatt 
som ny daglig leder ved hegra 
Festning. hun startet i jobben 
denne uken.

– Jeg har egentlig flyttet til Snåsa, 
men i sommer skal jeg bo på fest-
ningen. Jeg har fått jobb som dag-
lig leder på restauranten på hegra 
Festning. En jobb jeg gleder meg 
til å ta fatt på, sier Rita Børgefjell.

Rita har bodd i stjørdal i tretti 
år, men flyttet til Snåsa i fjor høst. 
Da hun ble forespurt av Foren-
ingen Hegra Festnings Venner 
om å ta jobben som daglig leder, 
var hun veldig klar for en retur til 
Stjørdal for noen måneder.

– Jeg startet i jobben denne 

uka, selv om ikke restauranten 
åpner for daglig drift før 1.juni. 
Før den tid tar vi kun i bestilte lag. 
Dessuten er det masse bestillinger 
å ta seg av og en god del ting som 
må ordnes før sommeren, så det 
er greit å komme i gang. 

– Du skal bo på festningen 
også?

– Ja, det passet bra sånn. Jeg 
må jo ha en plass å bo, og så er 
det kjekt at jeg kan følge med 
litt på det som skjer her utenom 
åpningstid også. Det har allerede 
begynt å komme en del folk som 
ferdes på området.

Til daglig serveres det kaffe 
og vafler i tillegg til kioskvarer 
på festningen i sommerhalvåret. 

Mens det på søndagene er den 
tradisjonelle rømmegrøtserverin-
gen som såtr på programmet. Rita 
planlegger imidlertid å utvide til-
budet litt i sommer.

– Jeg har lyst til å få utvidet 
mattilbudet litt ja. Både i ukeda-
gene og helgene. Jeg tror det lig-
ger et potensial her. På onsdagene 
er restauranten også åpen på et-
termiddag og kveld, så da kan det 
hende at vi får til et middagstilbud 
også disse dagene, sier Rita Bør-
gefjell, som håper på godt besøk 
på festningen i sommer.

BjøRN FuLDSEth 922 54 322
bjorn.fuldseth@bladet.no

Den nye sjefen på festningen

daglig leder: Rita Børgefjell er ansatt aom ny daglig leder ved hegra Festning. hun skal ta seg av den daglige driften 
ar restauranten.  FoTo: Bjørn FuLdSETH

i helgen starter sessongen 
med et Nasjonal Lurecours-
ing konkurranse på Sona 
Camping.

Norsk Lure Coursing Komite 
avd. Trøndelag er svært glad 
for å kunne invitere til nasjo-
nal LC-konkurranse på Sona 
Camping.

Prøven er åpen for alle raser i 
gruppe 10. Lure Coursing er en 
simulert harejakt som går ut på 
at mynder jager et kunstig bytte 
rundt omkring på et jorde. 

Så de som ønsker å se vede-
løpshunder i full fart på Sona 
Camping denne helga, kan bare 
glede seg videre til de to siste 
helgene i mai. 

Da kjøres det med hunde-
vogner/sparkstøttinger. 

Det er Midt-Norsk 
barmark-cup i hundekjøring 
sin sessongstart, og påfølgende 
helg med en rekruteringssam-
ling for Norges hundekjørere i 
forbunds regi.  

Og mens laksefiskerne har 
inntatt elven helga etter, dun-
drer hundspannene langs elve-
bredden i et nattløp den 6. juni. 
Da kjører Stjørdal Trekkhund 
Klubb sitt jubileumsløp etter 
30 år som klubb i gang. 

Og når siste hundespann går 
over mål ved midnatt er Midt-
kil Hundfestival igang på Sona 
Camping, der det blir hundak-
tiviteter hele helgen.

Hundehelger i Sona


