
FREDAG 3. MAI 2013STEINKJER-AVISA8

STEINKJER: Den gamle 
prosteboligen i Furu-
skogvegen i Steinkjer 
skal muligens rives, for 
så å gi plass til fi re kom-
munale store leiligheter.

TRINE BINDE BRATBERG
trine@steinkjer-avisa.no

Det er Steinkjerbygg AS som 
eier det gamle huset, som inntil 
ganske nylig har vært utleid til 
Kriminalomsorgen (Fengselsun-
dervisningen i Nord-Trøndelag). 
Steinkjerbygg vil nå søke om å få 
gjort endring i boligmassen.

– Steinkjer kommune, som 
eier Steinkjerbygg, bestiller 
ulike typer kommunale boliger 
av oss. Det gjelder både i stør-
relse, beliggenhet og fleksibili-
tet. De har blant annet bestilt en 

del større leiligheter. Årsaken 
til det, er at en del av dem som 
bor i kommunale boliger, ofte er 
mange familiemedlemmer. På 
den kommunale tomten i Furu-
skogvegen har vi mulighet til å 
tilby fire store, nye leiligheter, 
sier Svein Olav Hansen, som er 
leder i Steinkjerbygg..

– Burde man ikke bevare det 
gamle, fine huset?

– Huset, som ble bygd i starten 
av krigen – som bolig for prosten, 
ser fint ut. Men det er i dårlig 
stand. Det ble foretatt en teknisk 
gjennomgang på huset for to år 
siden. Prisen på nødvendig opp-
gradering kom da på ca. 4 millio-
ner kroner.

– Når skal huset rives?
– Vi vil sende inn en byggesøk-

nad, etter at naboene har sagt 
sitt. Jeg blir forresten litt skuffet, 
for uansett hvor vi skal bygge, så 
reagerer naboene, sier Hansen.

Kan bli kommunale leiligheter

FINT HUS – STOR TOMT: Steinkjerbygg AS har planer om å rive det gamle huset fremst i Furuskogvegen. De har fått tegnet et nytt hus, som ikke er ulikt dagens hus, som skal gi plass til fire familier som har behov for 
en stor kommunal leilighet. – Steinkjer kommune har bestilt en del større leiligheter av oss, og dette er en av de få sentrumsnære tomtene som Steinkjerbygg råder over, sier Svein Olav Hansen i Steinkjerbygg.

MANGE SMÅ LEILIGHETER: Steinkjerbygg AS har mange små leiligheter, som her i Elvegata i sentrum. En del, spesielt innvan-
drerfamilier, har behov for større leiligheter, da noen av dem har mange barn. 

STUDIETUR: Fra venstre Ingrid Vangstad, Hans Einar Overrein, Nils Ramsøy, Lars Olav Flakkenberg, Trygve Slagsvold Vedum, 
Camilla Melting, Magnus Delbekk, Jens Bartnes, Aina Kjønstad.

OSLO: Senterungdommen reiste 
inn til byen for å få motivasjon i 
kampen for distriktene i den kom-
mende valgkampen.   

ØYVIND BONES
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Senterungdommen maner til 
kamp for at Senterpartiet skal 
fortsette i regjeringen sammen 
med Arbeiderpartiet. Forrige 
helg dro en gjeng i Senterung-

dommen i Steinkjer til Oslo for å 
treffe partiets ministre.

– Vi hadde et omfattende pro-
gram med besøk av Marit Arn-
stad, Trygve Slagsvold Vedum, 
Liv Signe Navarsete og omvisning 
på Stortinget med Lars Peder 
Brekk, forteller Nils Michael 
Nilsson Ramsøy, som er politisk 
nestleder i Senterungdommen.

– Vi fikk høre utfordringene vi 
har foran oss i valgkampen og nå 
er vi topp motivert. 

Studietur til Oslo


