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Hva må gjøres for å 
skape mer liv og røre 
på Torget?

Fem om Torget
i Steinkjer

Karianne Skotte
– Sitteplasser som er mer skjer-
met fra trafikken. Det vil gjøre 
det triveligere på Torget, ikke 
minst for barnefamilier. Det må 
også legges til for skaterne – det 
vil skape mer liv.  

Vegard Bakke Larsen
– Få tilbake den gamle torg-han-
delen. Gjerne med en kul variant 
av Farmers marked. Jeg er veldig 
glad i økologiske råvarer, så det 
hadde vært helt topp.

Ragna Vestrum
– Jeg ønsker meg mer torg-han-
del. Det må også legges til rette 
for kafe og ølservering. En skøy-
tebane kan også skape mer liv - 
det er i hvert fall veldig populært 
i Oslo. 

Trond Bylund
– Få lokale bønder til å selge 
lokale råvarer på Torget. Jeg bor 
i Inderøy og er bortskjemt med 
lokale råvarer, og tror det vil ska-
pe mer liv og røre. Men vet ikke 
om det er liv laga. 

Atle Bardal
– Jeg er veldig glad i det bygart-
neren gjør. Han har gode ideer 
og må slippes mer til på Torget. 
Noen småbord, sitteplasser og 
kafedrift vil også få flere til å 
bruke Torget. 

STEINKJER: Å flytte 
turistkontoret inn til 
sentrum er ett av forsla-
gene til Robert Øfsti for 
å få mer liv på Torget. 

ØYVIND BONES
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Kommuneantikvaren er derimot 
rask til å understreke at det er 
hans personlige mening.

– Skal vi ha nytte av turistene, 
så må vi få de inn til sentrum og 
Torget. Vi må vise fram det vi 
har i sentrum, ikke minst Stein-
kjer kirke som trekker mange til 
byen, sier Robert Øfsti. 

Enkleste løsning
Han satt også i den forrige 
arbeidsgruppen, som skulle 
gjøre Torget klart for byjubileet 
i 2007. 

– Da ble den enkleste løsnin-
gen valgt og vi fikk en stor sam-
lingsplass for de store anlednin-
ger. Det var et bevist grep og det 
fungerer utmerket. Vi ble enig 
om minst mulig påfunn på Tor-
get, og var klar på at resten får 
komme etter hvert, sier Øfsti. 

Nå er arbeidet for å møblere 
Torget startet og i mars inviteres 
det til folkemøte om Torget.

– Det viktigste er å få folket i 
tale og få inn små og store ideer. 
I denne prosessen må vi tenke 

stort, og være åpen, lys og glad 
for gode ideer, sier Robert Øfsti.

Kunstisbane
Han er klar på at det ikke er 
arbeidsgruppen som skal klekke 
ut de gode ideene alene, men har 
eksempler på både store og små 
tiltak for mer liv på Torget.

– Kunstisbane er et forslag. Det 
beste argumentet for det er okto-
ber, november og desember. Et 
eksempel på et mindre tiltak kan 
være å male benkene på Torget i 
forskjellige farger. Eller kanskje 
lage byens største snøhaug midt 
på Torget. 

Å ta i bruk Torget til skiften-
de kunstutstillinger er også en 
mulighet.

– Vi kan for eksempel ha mid-
lertidige utstillinger av skulptu-
rer eller vise videokunst på veg-
gene på Samfunnshuset.

Samfunnshuset må bevares
Som kommuneantikvar  er 
Robert Øfsti veldig klar på at 
Samfunnshuset må få stå i fred.

– Det er regulert til bevaring, 
og det vil jeg holde sterkt på i 
dette arbeidet. Inngangspartiene 
og fasaden på bygget er hellig, så 
der vil jeg være streng.

Vil treffe folk
Det snakkes nå om å møblere 
Torget slik at det blir en møte-
plass midt i byen.

■■ Debatten om Torget

Turistene til sentrum 

FARGERIKE BENKER: - Et enkelt tiltak kan være å få noen spreke farger på benkene på Torget. Et større tiltak er å anlegge en kunstisbane, sier Robert Øfsti som sitter i 
arbeidsgruppen som skal samle inn gode ideer for mer liv og røre på Torget. 

SKØYTEBANE: Spikersuppa skøytebane i Oslo. Foto: Bjørn Erik Pedersen

– Torget har tradisjonelt vært 
en møteplass der folk treffes og 
snakker i lag. Folk kommer for å 
se og treffe folk, og ikke får å se 
på eventuelle møbler. Det er når 
folk samles og snakker sammen 
at de gode ideene klekkes ut, 
mener Øfsti. 

Og på jakten etter de virkelig 

gode ideene håper han på stort 
engasjement i debatten, og på 
folkemøtet i mars. 

– Målet med folkemøte er å 
koble folk sammen. Derfor er 
folkemøtet i mars viktig, og jeg 
håper at mange engasjerte stein-
kjerbygg møter opp slik at alle 
gode ideer kommer fram.


