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Nyheter
Leder

VÅRE GRA TU LA SJO NER  går i 
dag til In der øy-for fat te-
ren Kari Stai. Den ne uka 
ble hun til delt Bra ge pri-
sen for bar ne bo ka Ja kob 
og Neikob.  Det var en 
stolt pris vin ner som mot-
tok prisen i den ær ver di-
ge Gam le Lo gen i Oslo.  
Å få Bra ge pri sen er noe 
av det stør ste en for fat ter 
kan opp le ve, og det spe-
si el le med Kari Stai er 
at hun ikke bare skri ver 
men også har il lust rert 

boka hun fikk 
p r i  s e n  f o r. 
Bok-folk hus-
ke r  at  K a r i 
S t a i  h a d  d e 
ut stil ling på 
bib lio te ket i 
Stein kjer i for-
bin del se med 
Hil mar-fes ti-
va len for noen 
uker si den. Nå 
lo ver Kari Stai 

fle re bø ker til både sto-
re og små. Det er bra, for 
Kari Stai er en flott stem-
me i lit te ra tu ren.

EN AN NEN  stor for fat ter er 
Knut Fald bak ken. Han 
fikk Bra ges he ders pris 
for hele sitt for fat ter skap, 
som er et av de leng ste i 
norsk sam tids lit te ra tur. 
Man ge hus ker ro ma nen 
"Sin mors hus", som Fald-
bak ken fikk sitt gjen nom-
brudd med, og som skap-
te enor me dis ku sjo ner i 
åre vis. Fald bak ken har 
skre vet mye for og om 
ung dom, nå er han om si-
der blitt be løn net også på 
na sjo nalt plan. 

I STEIN K JER  har turn-ild-
sje len Wil ly Sko gø  fått  
kom mu nens kul tur pris 
for sitt sto re en ga sje ment 
for barn og unge. Sko gø 
har vært en in spi ra tor for 
man ge, både som tre ner 
og på dri ver, og har hatt 
en fag lig sterk fin ger med 
i ut vik lin gen av ba sis hal-
len for på Cam pus. Man ge 
sy nes det er flott med kom-
mu nal he der til den ne ild-
sje len.

DEN NE UKA  har Oslo-kvin-
nen Rei dun Orestb (88) 
vært på al les lep per. Rei-
dun sat te inn en an non-
se i Af ten pos ten der hun 
hun øns ket å være sam-
men med noen på julaf-
ten. Reidun ble gjest både 
i Dags re vy en og Ak tu elt. 
Re spon sen lot ikke ven-
te på seg.  Hun har rørt 
man ge til tå rer. For noen 
år si den had de ens li ge og 
en som me i Stein kjer et til-
bud om fel les ju le fei ring. 
Til bu det har for svun net. 
Det er synd.

Priser

 Kari Stai 
er en 
fl ott 
stem me 
i lit te ra-
tu ren

STEIN KJER: Et knapt 
fl er tall av po li ti ker ne 
vend te tom me len ned for 
over byg ge ne over tak-
ter ras se ne i Kongensga-
ta 20. By går den er én av 
by ens mest ka rak te ris-
tis ke gjenreisningsbygg.
ØY VIND BO NES
oyvind@steinkjer-avisa.no

For ett og et halvt år si den ble 
det opp ført fire over bygg over 
fire tak ter ras ser i Kongensgata 
20 på Nord sia. Det ble gjort uten 
til la tel se fra Stein kjer kom mu-
ne, men gård ei er Dag finn Jens-
hus fikk an led ning til å søke i 
et ter kant. Søk na den ble der imot 
av slått av Stein kjer kom mu ne.

Av sla get be grun nes først og 
fremst med at over byg ge ne bry-
ter med gjen reis nings ar ki tek-
tu ren, men også at over byg ge ne 
ikke til freds stil ler de vi su el le 
kra ve ne i plan- og byg nings lo ven. 

Gård ei er Dag finn Jens hus har 
kla get på ved ta ket og tirs dag 
be hand let po li ti ker ne i ho ved ut-
valg for tek nisk, mil jø og na tur-
for valt ning kla ge sa ken.  

Be va rings ver dig
Før ved ta ket møt te po li ti ker-
ne par te ne i en be fa ring i Kon-
gensgata. Fra kom mu nens side 
trakk Geir Gil de fram den nye 
re gu le rings pla nen for Nord sia 
by del, som ble ved tatt i 2008. Der 
står hen sy net til gjenreisnings-
bebyggelsen sen tralt og fle re 
by går der fikk sta tus som be va-
rings ver di ge – der iblant Kon-
gensgata 20.  

– Det te hand ler om by ens 
iden ti tet. Det er vik tig at gjen-
reis nings ar ki tek tu ren ikke tyn-
nes ut med sli ke end rin ger av 
fa sa den på en sen tral by gård i 
Kongensgata, sier Geir Gil de, 
en hets le der for byg ge sa ker og 
opp må ling i Stein kjer kom mu-
ne.

Han un der strek te også at en 
god kjen nel se av over byg ge ne 
i Kongensgata 20 vil gjø re det 
van ske lig å stop pe til sva ren de 
ut bygg i de and re by går de ne.  

Enes te løs ning 
Også gård ei er Dag finn Jens hus 
er opp tatt av å be va re og set te i 
stand by går den, men er klar på 
at over bygg over tak ter ras se ne 
er det bes te al ter na ti vet. 

– Det har vært pro ble mer med 
lek ka sjer i lei lig he te ne un der 
tak ter ras se ne, men med over-
byg ge ne har jeg fått slutt på det. 
Der for me ner jeg hele sa ken blir 
satt på ho det når kom mu nen kre-
ver at jeg ri ver over byg ge ne for at 
går den skal be va res. Med dis se 
over byg ge ne hind rer jeg lek ka-
sjer og mugg sopp i lei lig he te ne 
– det me ner jeg er å ta vare på 
by går den, sier Dag finn Jens hus. 

Det at et over bygg er enes te 
løs ning for å unn gå lek ka sjer, er 
ikke Geir Gil de enig i.

– Det må være mu lig å få til et 
tett gulv på tak ter ras sen uten 
et slikt over bygg – det fin nes det 
man ge eks emp ler på. Det er et 
spørs mål om hvil ke tek nis ke 
løs nin ger man vel ger, sier Gil-
de. 

Ikke fer dig 
Over byg ge ne be skri ves av kom-
mu nen som ufer di ge og et frem-
med ele ment på byg nin gen, mens 
gård ei er for sik rer om at det skal 
bli fint når det står fer dig.

– Jeg skal set te inn vin du er og 
gjør alt fer dig når den ne sa ken er 
over. Over byg ge ne skal bli mest 
mu lig lik de som fin nes i Fin ne-
går den, for tel ler Jens hus.

Det ar gu men tet blir også 
av vist av kom mu nen.

– Sa ken gjel der over byg ge ne 
slik de står nå – det er det vi har 
tatt stil ling til i den ne sa ken, slår 
Gil de fast.

I kla gen vi ser Dag finn Jens hus 
til fle re by går der med til sva ren-
de over bygg, der iblant den så kal-
te Fin ne går den.

– Det er fle re by går der som 
har til sva ren de over bygg, så jeg 
skjøn ner ikke hvor for jeg ikke 
får lov, for tel ler Dag finn Jens hus 
og vi ser til by går de ne i Kongens-
gata 3, 7, 11, og 12. 

Her var sva ret for kom mu nen 
at dis se by går de ne fikk til la tel-
sen før den nye re gu le rings pla-
nen ble ved tatt i 2008. 

Kla gen ble av vist med ho ved-
ut valgs le der Bjørn Lud vig Bergs-
mo (Sp) dob belt stem me – mot 
fem stem mer fra Ap. Der med 
sen des sa ken til Fyl kes man nen. 

Kri tikk til gård ei er
Noen av de fol ke valg te som var 
med på be fa rin gen re ager te på 
bo for hol de ne til asyl sø ker ne. 
Nerminka Viteskic (Ap) kom 
med krass kri tikk av gård ei er 
Dag finn Jens hus.

– Her bur de det ikke bo folk – 
punk tum, sa Nerminka Viteskic 
et ter å ha vært inne i to av lei lig-
he te ne i tred je eta sjen i by går den. 

– Vi har ven tet med å pus se 
opp lei lig he te ne til be fa rin gen 
var fer dig, sva rer Dag finn Jens-
hus, noe også Stein kjer Mot taks-
sen ter be kref ter.

– Rom met med vann ska de har 
i en pe ri ode vært un der opp syn 
og det har blitt igang satt fore-
byg gen de til tak, men en to tal 
re no ve ring av rom met har blitt 
ut satt i på ven te av en av kla ring i 
sa ken. Et ter tirs da gens be fa ring 
iverk set ter Stein kjer Mot taks-
sen ter umid del bar oppus sing av 
den ak tu el le lei lig he ten. De to 
be bo er ne som bor i lei lig he ten 
har på tross av fle re opp ford-
rin ger sagt nei til al ter na tivt 
bo sted i den ne pe ri oden. Det er 
li ke vel slik at et ter den ne be fa-
rin gen tvangs flyt tes de til en 
mid ler ti dig bo pel, mens rom met 
blir re no vert, sier mot taks le der 
Bjørn Atle Blengs li ved Stein-
kjer Mot taks sen ter, som in vi-
te rer Nerminka Viteskic til en 
nær me re ori en te ring.

Huseier må trolig rive 

BEFARING: Politikerne i hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning var på befaring i Ko
Dermed sendes saken til Fylkesmannen for endelig klagebehandling. 

FUKT: Lekkasjer er et stort problem i leiligheten under takterrassen i Kongensgata 
20. Her er Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp) og Geir Gilde på befaring. 


