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Dagens dikt Min hjertesak

«Svært glatt på E6»
med skøytene, isen ligger
klar i gater og på fortau så
langt lårhalsene rekker!
Stjørg

«Må demontere bilen for å
skifte lyspære»
Hyundai er flinke til å be-
skrive dette i instruksjons-
boka,men andre (f.eks VW)
sier at dumå kontakte nær-
meste VW-verksted for å få
skiftet lyspære. Dette er jo
helt på jordet.
Lesekyndig

«Fradømt all musikalitet»
Ser faktisk ikke problemet
med at hun ble pågrepet i
nærheten avNansenskolen.
Nansenskolen er ikke et
fristed.
TommyT

«Ikea tilbakekaller
glasskrus»
«Ikea ber omat kunder
umiddelbart leverer de til-
bake.» «Dem»!
BjørnT.

«Russisk TV inn i
Amelie-saken»
Hvordan er detmulig å ta en
mastergrad på et universitet
nårman oppholder seg ulov-
lig i Norge?
OlaDunk

Nettdebatt

Les flere innlegg på
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Nok salt nå!
Mer enn nok salt i Trondheim!
At salt gjør veikanten til en
opphopning av ufremkommelig
snøslaps og at det fryser til glatt
is i veibanen (med eller uten det
samme slapset oppå) er en godt
dokumentert sak. Saltet trekkes
med bilene ut til småveier og
med fotgjengerne ut på gang-
veier og stier der det bare gjør
ugagn. Det tar knekken på dekk
og skotøy. Kan rette instans i
Trondheim kommune forklare
hvorfor en fortsetter å salte?
Kanman vise til klar statistikk
som sier at saltet redder oss fra
benbrudd og trafikkulykker? Er
det ikkemulig å saltemer spesi-
fikt på steder som er ulykkesut-
satt eller glatte; i kryss, ved
bussholdeplasser og liknende.
Er det fordi det (på kort sikt)

er rimeligere å salte enn å
skrape og strø? På lang siktmå
både fotgjengere, syklister og
miljøet betale for dette. Frem-
kommeligheten for syklister og
fotgjengere har vært under
enhver kritikk i vinter. Saltingen
og brøytingen i kombinasjon
har hopet opp snø (slaps) i vei-
kanten. Både syklister og fot-
gjengere blir derfor fordrevet ut
i veibanen. Der er det et sjanses-
pill å oppholde seg.Heldigvis
ser det ut til at tomme lagre skal
sette en delvis stopper for saltet.
I hvert fall foreløpig. Nå somvi
harmildvær, håper jeg fortau og
veier blir ryddet før vi igjen får
snøfall og glatte veier. Her har
huseierne også en jobb å gjøre.

SUKKERBERTA

Sult
En flokk av vakre sidensvans
har dunballmykemager,
så kaldt og langt ifra sankthans
i einerbusk og hager.

Flyr skakkemens de gløtter ned
og lander i et nakent tre;
har du gjort det du burde nå,
hengt opp no’mat som vi kan få?

KARENMARIE OMA

Folk på Frosta aksepterer ikke at bussforbindelsen til Trondheim legges ned. Skatval i forgrunnen og
Frosta og Tautra i bakgunnen. Foto: BJARNE VESTMO

Overkjørt
Finnes det fortsatt enmulighet?
På ettersommeren begynte vi

å få noen signaler omat be-
stillingstransportmed taxi
skulle bli permanent for Frosta
kommune, etter en prøvetid på
to år. Denne prøveperioden var
slik at taxi ikke skulle gå på
samme tid sombuss til Åsen.
Dette ble en ordning somble
godtmottatt. Før jul får frostin-
gene beskjed omat bestillings-
transport blir permanent, og at
Frostabussen legges ned (det er
kun skoleruter
som skal kjø-
res), dette kom
somet sjokk på
oss.
Etter at dette

ble kjent på
Frosta har det
vært stort enga-
sjement for å
beholde Frosta-
bussen sin
forbindelse til Trondheim. På
facebook er det opprettet et eget
møtestedmed over1000med-
lemmer. Den 2. januar ble det
arrangert fakkeltog for bevaring
av bussen, som førte til at vår
ordfører begynte å innse at
befolkningen var overkjørt i
denne saken.
11. januar blir det informa-

sjonsmøte, fire dager etter at
siste buss fra Frosta kjørte til
Trondheim.Dette ble etmøte
med stort engasjement, og det
meste av innlegg var til fordel
for bussen,men representan-
tene Tor Erik Jensen ogHarald
Overrein fraNord-Trøndelag

Fylkeskommune hadde liten
forståelse for hva de frammøtte
mente,men det skal evalueres
til sommeren ble det sagt. Skulle
det da bli sånn at bussen skal
settes inn igjen er sannsynligvis
kombibussen solgt, noen sjå-
fører har funnet seg ny jobb og
fraktavtalene har gått tapt,men
Nord-Trøndelag Fylkeskom-
mune tar sjansen, så får vi heller
si «Takk…….». Det som skjer nå
er enmåte å redde taxinæringa i
distriktene på, etter at fylkes-

kommunen for
to år siden tok
fra taxinæringa
sykehustrans-
porten. Dette
førte til at næ-
ringamåtte
avikle hver
femte bil i N.-
Trøndelag. Så
for å rette opp
dette, så skal

bussrutene fjernes.Hva blir
neste trekk??
Til Fylkeskommunen: Se på

mulighetene en gang til. Kan-
skje det kan kombineresmed
bestillingstransport og buss?
Frosta kommunestyre, for-
mannskap og administrasjon
var dette den eneste løsningen?
Vi har ønsket at de folkevalgte
og rådmannhadde kjempet for
å bevare bussen, det hjelper lite
å si i ettertid av ordfører at «æ
læggmæ flat.»
Frostabussen har stor be-

tydning for bedriftermed sitt
lasterom for gods, både til og fra
Trondheim. Frosta har sommål

å legge til rette for større tu-
risme, det er også etmål å øke
befolkningen.Hvilke områder
får vi de fleste turistene fra?
Hvor flytter de fleste fra når de
bosetter seg på Frosta?
Hvis dere folkevalgte forstår

fakkeltoget, innleggene (de
fleste) på informasjonsmøte,
innlegg/kommentarer på face-
book (de fleste), innlegg i aviser
osv. Så tar dere opp saken på
nytt så fort sommulig, og gjerne
i kommunesalenmed kameraet
på, slik at befolkningen kan
høre hva somblir sagt.
Til slutt vil vi kommemed en

oppfordring til de politiske
partier, gjør det kjent i lokal-
avisa hva somvar partiets svar i
denne saken. Det er kommune-
valg og fylkestingvalg12. sept.
2011. Det kan væremed å for-
enkle valget for noen av oss
frostinger.

LARS VIKEN GARTNERI V/LARS VIKEN
BILXTRA FROSTA
V/HJØRUNDHAGERUP
FROSTA LEFSEBAKERI A/S
EINAR A. SKOGTRØ
CAESAR SALAD V/JOHANNES VINGE
NORDFJÆRAGARTNERI
V/EILIF NORDFJÆRAN
TINGSTAD GARTNERI V/KARL OVE
DYBVADOG TOVE STENE DYBVAD
BLOMSTERDRØM
V/KRISTIN EINARSON BERG
OGMARTHE FLÆGSTAD
KJØRSVIK GARTNERI A/S
JAN KJØRSVIK OG GRETE
GUNNARSON VIKEN
ØSTRE GARTNERI A/S V/JONAS VIKEN
+ FLERE

Vi har ønsket at
de folkevalgte og

rådmann hadde kjem-
pet for å bevare bussen,
det hjelper lite å si i et-
tertid av ordfører at «æ
læggmæ flat.»

Uverdig avAarbergsbotten
Høyres fylkesordførerkandidat,
Torhild Aarbergsbotten gikk i
innlegg av fredag 7. januar (Fos-
nafolket) om skoleskyss og
ungdomskort langt over streken
i forhold til hvilke spilleregler vi
politikere ønsker å forholde oss
til. I sammeuke somHøyres
ordførerkandidat i Trondheim
frykter at AP vil drive skitten
valgkamp, gårHøyres fylke-
sordførerkandidat til angrep på
APs ungdomskandidat PerOlav
Hopsø og påstår han ikke har
satt seg inn i saken, og at dette
er en vane for den samme repre-
sentanten (!).
Dette er en uverdigmåte å

omtale politiskemotstandere
på, noeHøyres fylkesordfører-
kandidat er nokså alene ompå
Fylkestinget. Hopsø setter seg
grundig inn i alle saker han

engasjerer seg i, og er en svært
dyktig ungdomspolitiker. Hvor-
dan forventer Aarbergsbotten at
rekrutteringen av ungdom til de
ulike politiske partiene skal skje
når toppkandidater somAar-
bergsbotten omtaler sinemot-
standere på dennemåten? APs
Hopsø fortjener en unnskyld-
ning fraHøyres fylkesordfører-
kandidat. I samme innlegg
påstår også Aarbergsbotten at
AP farermed løgn og sprer
skremselspropaganda når vi
ordrett referererHøyres forslag
omå fjerne gratis skolskyss. På
Fylkestingetsmøte i oktober i
sak 89/2010 fremmetHøyre
følgende forslag, leserne kan
selv vurdere hvordanman skal
tolke forslaget: «Fylkestinget
ber rådmannen omå søke Sta-
ten v/Kunnskapsdepartementet

omdispensasjon fra retten til
gratis skoleskyss for elever i den
videregående skolen, jf Opp-
læringsloven(..)».
Dette kan umulig tolkes som

noe annet enn atHøyremener
skoleungdomog deres foreldre
må betale for at ungdom skal
komme seg til sin videregående
skole.
Arbeiderpartiet er for en gra-

tis videregående skole og jobber
hele tiden for å nå detmålet.
Gratis skoleskyss har vært en
rett elever har hatt imange år.
Høyre vil isteden at alle som er
avhengige av skoleskyss skal
betale 4000,- kroner ekstra i
året.

KARIANNE O. TUNG
Fylkestingsrepresentant
for Arbeiderpartiet

Kongsgård-
prosjektet
Avaldsnes
I Adresseavisen den12.1. ut-
trykker professor Axel Chri-
stophersen sinmanglende
tillit til et forskningsprosjekt
jeg leder; Kongsgårdpro-
sjektet Avaldsnes. Formeg ser
det ut til at han baserer sin
vurdering på faktafeil.
Christophersen skriver at

prosjektet har «det erklærte
mål å finne sporene etter
HaraldHårfagres kongs-
gård»,men det er nok ikke
riktig.Måletmed prosjektet
er, for å sitere prosjektbe-
skrivelsen, å «undersøke
kongsgårdenes plass i det
tidlige norske kongedømmet
og deres rolle i kongedøm-
mets forhistorie gjennomdet
første årtusen e.Kr.» Som
kjent var Avaldsnes kongs-
gård imiddelalderen.
Prosjektbeskrivelsen er

utarbeidet av undertegnede i
dialogmed prosjektets inter-
nasjonale faglige referanse-
gruppe. Alle deler av pro-
sjektet er kvalitetskontrollert
av dets eier, Kulturhistorisk
Museum (KHM), somhar
kontraktmed én eneste finan-
siell bidragsyter til prosjektet,
Karmøy kommune. Kontrak-
ten forplikter KHM til å gjen-
nomføre prosjektbeskriven,
ikke til å levere noe bestemt
forskningsresultat. Kontrak-
ten sikrer dessutenKHM full
styringmed alle deler av pro-
sjektet innenfor de rammer
Riksantikvaren har satt. Det
gjelder både den toårige ut-
gravningen og det etterføl-
gende femårige forsknings-
prosjektet.
Skalman offentlig uttrykke

mistillit til en søsterinstitu-
sjon og til kolleger der, bør
man ha fakta på det rene.
Ellers kunne det jo gå på
tilliten løs.

DAGFINN SKRE
Professor
Kulturhistorisk Museum
Universitetet i Oslo


