
Kva er felles for Tor Erik Jenstad, 
Torvald Sund og Henning Som-
merro? Jo, dei kjem 
til Steinkjer 4. mai. 
Steinkjer Mållag og 
Mållaget Sparbyggjen 
markerer Språkåret 
2013 med ein Super-
laurdag i Dampsaga 
kulturhus. Noregs 
Mållag har teke ini-
tiativ til ei landsomfat-
tande markering som dei kallar 
Nynorskstafetten. Alle lag over 
heile landet vil få besøk, og blir 
oppfordra til å ha arrangement. 
”Myldredagen”  startar kl.12.00 
med barnetime i Biblioteket, der 
forfattar Kari Smeland vil fortelje 
frå boka si. Elevar frå Kultursko-
len opnar og avsluttar barentimen 
med musikk. Det blir bok-kafe i 
Foajeen med kaffesal og matsal, 
utstilling av bøker frå biblioteket.  

Der vil også Noregs Mållag ha 
informasjon om Språkåret 2013, 

og nynorskstafetten. 
Tidleg ettermiddag  
flyttar vi over til Høve-
len og forfattaren Tor-
vald Sund som fortel 
om ” Ei litterær reise 
frå Fårøyane til Jamt-
land”.  Han kjem inn 
på dialekten jamtska 

som  vi etterpå får høyre 
når skodespelar Tore Granås 
framfører teaterforteljinga Vest-
mannen i regi av Innspæll. Så føl-
gjer  Tor Erik Jenstad som er kjent 
frå språk- og dialektforskning,  
han har med seg kvartetten  som 
by på musikk, bildete og dialekt.    
”Myldredagen” sluttar  med KOR-
kalaset  ”Mellom bakkar og berg”, 
der komponist og musikar Hen-
ning Sommerro leiar lokale kor 
og  allsong  inn i vårkvelden. 
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STEINKJER: Fylkesmannen støtter 
Steinkjer kommunes vedtak om at 
fire takoverbygg i Kongensgata er 
ulovlig og må fjernes.

ØYVIND BONES
oyvind@steinkjer-avisa.no

Etter at de fire takoverbyggene 
ble bygd søkte gårdeier Dagfinn 
Jenshus om dispensasjon fra 
reguleringsplanen for Nordsia. 
Søknaden ble avvist av rådman-
nen og begrunnet med at over-
byggene bryter med gjenreis-
ningsarkitekturen, men også at 
overbyggene ikke tilfredsstiller 
de visuelle kravene i plan- og 
bygningsloven.

– Dette handler om byens iden-
titet. Det er viktig at gjenreis-
ningsarkitekturen ikke tynnes 
ut med slike endringer av fasa-
den på en sentral bygård i Kon-
gensgata, sa Geir Gilde, enhetsle-
der for byggesaker og oppmåling 
i Steinkjer kommune, da saken 
ble behandlet av kommunen i 
fjor høst. 

Han understrekte også at en 
godkjennelse av overbyggene 
i Kongensgata 20 vil gjøre det 
vanskelig å stoppe tilsvarende 
utbygg i de andre bygårdene.

Politisk befaring
Gårdeieren klaget på vedtaket til 
rådmannen, og saken ble sendt 
videre til politikerne i hovedut-

valg teknisk, natur og miljøfor-
valtning. Etter en befaring og 
politisk behandling ble derimot 
avslaget opprettholdt.

Opprettholder avslaget
Etter det avslaget valgte gårdeier 
Dagfinn Jenshus å opprettholde 
klagen og saken ble sendt til fyl-
kesmannen, men utfallet ble det 
samme.

– Fylkesmannen har kommet 
til at overbyggene er en vesentlig 
tilsidestillelse av reguleringspla-
nenes formål, og stadfester der-
med kommunens avslagsvedtak, 
skriver fylkesmannen i et brev 
til Steinkjer kommune og Nor 
Marina AS, som eies av Dagfinn 
Jenshus. 

Må fjernes
Det betyr etter all sannsynlighet 
at overbyggene må fjernes, men 
det er fortsatt mulig for gård-
eiere Dagfinn Jenshus å klage 
saken videre til Sivilombuds-
mannen.

Steinkjer kommune har ikke 
tatt kontakt med gårdeieren 
etter at avslaget fikk støtte fra 
fylkesmannen.

– Vi avventer litt og ser om det 
skjer noe med overbyggene. Det 
som er klart er at takoverbygge-
ne er ulovlige og må fjernes. Vi 
skal gå i dialog med gårdeieren 
etter hvert, sier Geir Gilde til 
Steinkjer-Avisa. 

Takoverbygg må fjernes 
AVVISTE KLAGEN: Fylkesmannen avviser klager fra gårdeier Dagfinn Jenshus. 

DEMENSOMSORG: Steinkjer kommune øker innsatsen for demente og pårørende. Fra venstre omsorgssjef Iren Hovstein 
Haugen, nytilsatt demenskoordinator Gunn Nordgård og Målfrid Tessem fra pårørendeforeninga.

Ny demenssatsing
STEINKJER: Gladdag i 
Steinkjer kommune: 
nytilsatt demenskoordi-
nator er på plass. 
     

Gunn Nordgård er tilsatt som 
demenskoordinator i Steinkjer 
kommune i en halvstilling, og 
dette vil løfte demensarbeidet 
i kommunen betraktelig og får 
stor betydning både for de ansat-
te i helsetjenesten, pasienter og 
pårørende.

– Det er mange utfordringer 
innenfor helsesektoren, og dette 
med demens er en av de største. 
Derfor er det svært gledelig at vi 
har fått på plass en demenskoor-
dinator nå, sier ordfører Bjørn 
Arild Gram, som får støtte av 
varaordfører May Brit Lagesen.

– Demens er et komplekst 
område som vi har diskutert 
svært mye.

Det gjøres mye bra arbeid 
overfor de som har demens, 
men nå får vi koordinert dette 
arbeidet mye bedre, og det er  en 
veldig riktig og god satsing, sier 
Lagesen.

Fornøyd sjef
Omsorgssjef   Iren Hovstein Hau-
gen  sier at behovet har vært 
tydelig i flere år.

– Vi har mye god demensom-
sorg, og nå blir den betydelig 
bedre, ikke minst ved at vi får 

hevet kompetansen ytterligere i 
hjelpeapparatet, sier Haugen.

Tett samarbeid
– En av mange oppgaver blir å få 
til et tett samarbeid om demens-
arbeidet, ikke minst opp mot de 
pårørende, sier den nytilsatte 
demenskoordinatoren, Gunn 
Nordgård.

Hun er utdannet psykiatrisk 
sykepleier og har bred erfaring 
med omsorgsarbeid fra før, blant 
annet på Betania. Hun har også 
jobbet med HUNT.

– Jeg føler meg veldig velkom-
men i stillingen og skal starte 
med det viktigste, som er forhol-
det til de pårørende. Det blir et 
nært samarbeid med fastlegene,  
samtidig som jeg skal veilede og 
undervise de som jobber i helse-
tjenesten, sier Nordgård, som ser 
fram til en utfordrende jobb.

– Også innenfor demensomsor-
gen handler det om å prioritere, 
og jeg vil gjerne ha kontakt med 
pårørende, sier Nordgård.

Tabubelagt
I  Steinkjer er  det  en e gen 
dememsforening, der Målfrid 
Tessem er  med.

– Vi er selvsagt svært glade for 
at denne stillingen er opprettet. 
Vi har allerede hatt møte med 
Gunn Nordgård om det videre 
arbeidet. Ofte er  et slik at når et 
familiemedlem får demens blir 
det å famle i blinde. Sykdommen 

er tildels også tabubelagt. Mange 
synes det er vanskelig å snakke 
om demens, men med en egen 
koordinator i kommunen håper 
og tror vi at dette blir lettere nå. 
Koordinatoren vil jo være til-
gjengelig på sitt kontor på Stein-
kjer Sykehjem.

I Steinkjer er det 350 mennes-
ker som har   diagnosen demens. 
Det betyr at det også er mellom 
1500 og 2000 pårørende som berø-
res.

– Terskelen for å søke hjelp 
har vært høy. Nå håper vi at den 
blir lavere, sier Tessem, som 
også sier det er viktig at de pårø-
rende opparbeider seg kunnskap 
om sykdommen. Også de trenger 
hjelp og støtte.

– Noe som også er svært vik-
tig er at jeg skal ut i heimene og 
kartlegge problemene der, med 
hensyn til blant annet sikkerhe-
ten til den enkelte. Hvis vi lykkes 
med dette arbeidet betyr det også 
at vi kan bidra til at folk kan bo 
hjemme lenger, og på den måten 
få økt livskvalitet sammen med 
sine nærmeste, sier Nordgård.

– Det at  vi  nå bygger ut 
demensomsorgen med nye til-
tak, skolering og økt samarbeid 
gjør at vi får en langt bedre 
omsorgstjeneste. En egen koor-
dinator er et lite, men svært vik-
tig skritt på veien, sier May Brit 
Lagesen.

Årets  TV-aksjon er  viet 
demensarbeidet i Norge.

Superlaurdag med nynorsk

Henning Sommerro.


