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Mære, og tidligere Beitstad, lege-
kontor har siden 2003 mottatt et 
distriktstilskudd som kompensa-
sjon for manglende pasientgrunn-
lag. Det for å sikre legekontor også 
utenfor sentrum. 

1. mars 2014 ble alle helse-
stasjonene i Steinkjer samlet på 
Rådhuset, og fra 1. januar 2016 kut-
tes tilskuddet til de to legene ved 
Mære legekontor. Tilskuddet er på 
63.200 kroner.  Begrunnelsen for 
å samle legene i sentrum, er fulle 
lister hos alle sentrumsleger. 

- Alle de andre listene er helt ful-
le, og vi vet at flere står uten fast-
lege, spesielt studenter og andre 
som ikke har bil og da ikke kommer 
seg til Mære, skriver rådmannen.

Saken ble vedtatt i hovedutvalg 
helse og omsorg.

Kutter støtte til 
Mære legekontor

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
har tildelt årets frivillighetspris til 
Hans Foosnæs. Han beskrives som 
en ”engasjert idrettslig matemati-
ker” og prisen begrunnes slik:

– Hans har hatt et livslangt enga-
sjement for fysisk fostring. Siden 
1965 har Hans vært trener for både 
barn og voksne innen friidrett i 
Beitstad Idrettslag. Han har lagt 
ned utallige timer med opparbei-
delse og vedlikehold av friidretts-
anlegget. Utallige stafetter har han 
organisert med både forarbeid og 
deltakelse. Selv var Hans en habil 
hekkeløper og lengdehopper, og 
fikk en landskamp for Norge i 400m 
hekk. Alder er ingen hindring, heter 
det, og Hans er fortsatt utøver på 
veterannivå.

Han er også en aktiv ildsjel for 
lokalsamfunnet Vellamelen – og for 
realfaget. 

– Hans Foosnæs har i en manns-
alder også vært ildsjel i realfag. Det 
er naturligvis mye av innsatsen 
vedr. realfag som er utført i nor-
mal arbeidstid, men engasjement i 
dette fagområdet kan trekke store 
veksler til Hans sin fritid. Hans kan 
med rette kalles en »engasjert 
idrettslig matematiker», og er forts-
att i daglig tjeneste ved Steinkjer 
vgs. Frivillighetsprisen deles ut i 
årets siste kommunestyremøte. 

Frivillighetspris 
til Hans Foosnæs

STEINKJER: Kommuneanti-
kvaren setter en stopper for 
endring av fasaden i Kirkegata 
9, men politikerne åpner for 
bruksendring. 

Skrivefeil og uklare beskjeder 
fra Steinkjer kommune har 
preget saken om Kirkegata 9. 
Strandvegen 12 AS, med Sig-
mund Hynne i spissen, eier byg-
get og ønsker å bygge leiligheter 
også i førsteetasjen. 

Reguleringsplanen for Sørsia 

bydel legger føringer på en del 
sentrumsgårder som er beva-
ringsverdig. Kirkegata 9 er ikke 
nevnt, men det skyldes en skrive-
feil i planen. 

Derfor må Strandvegen 12 AS 
søke om dispensasjon for å ta 
i bruk førsteetasjen til boliger 
og endre fasaden på bygget som 
tidligere huset Hindberg møbel-
snekkeri, og som er nærmeste 
nabo til Madam Brix.

Det legges spesielt vekt på å 
bevare byggets historiske verdi. 

Denne uka ble saken sendt til 
politisk behandling.

– Her har kommunen opptrådt 
uklart og snakket med to tunger. 
Det er uheldig, sier Bjørn Ludvig 
Bergsmo (Sp), leder av hovedut-
valg teknisk, miljø og naturfor-
valtning.  Både hovedutvalget og 
formannskapet er derimot klar 
på at reguleringsplanen skal 
følges, men åpner for en bruks-
endring uten at fasaden endres. 
Det forslaget fikk også flertall i 
formannskapet. 

Skrivefeil og rot om Kirkegata 9

STEINKJER: Pøbelpro-
sjekt-sjefen Eddi Eids-
våg, sier ingen skal 
hentes til jobb. Det er 
heller ikke akseptabelt 
å komme for seint. Ei 
heller ruse seg, om det 
ikke er det dem vil.
TRINE BINDE BRATBERG
TRINE@STEINKJER-AVISA.NO

Torsdag holdt Eddi Eidsvåg, som 
siden 1997 har drevet det såkalte 
Pøbelprosjektet, foredrag på 
Reko. Brukere av Reko og NAV, 
ansatte i NAV og andre samar-
beidspartnere var invitert til 
"Åpent arrangement for pøbler", 

som de kalte det. Og Eddi Eids-
våg var rett på sak:

– I Pøbelprosjektet har vi tre 
regler: Har du lyst til å slutte 
– bare slutt. Er du borte uten 
gyldig fravær, er du for syk til 
å være hos oss. Da er det bare 
å slutte – og stille seg i kø for å 
komme med oss igjen. Er du 
rusa, ser jeg at du er det. Da kan 
vi ble enige om å levere prøver, 
sier Eddi, som ikke syr puter 
under armene på ungdommer 
som er med i hans pøbelprosjekt.

Driver ikke ambulanse
Han sier det å hente noen hjem-
me, for at de skal komme seg på 
jobb, er helt uaktuelt.

– Hallo, vi driver ikke ambu-
lanse. Vi henter ingen! Vi driver 

heller ikke med leke-jobber. Still 
opp, være presis. Men for å klare 
det må man ha lyst til å gjøre noe 
med livet sitt, sier Eddi, som hev-
der mye av problemet for mange 
er at de sitter oppe halve natta og 
spiller dataspill.

Spiller data halve natta
– Ungdommer – og voksne sier de 
har problemer med å komme seg 
opp om morgenen. Det er ikke 
vanskelig å stå opp om morge-
nen. Det er vanskelig å legge seg 
tidlig, sier Eddi Eidsvåg, som er 
opptatt av at vi er gode nok.

– Først når vi forstår at vi er 
gode nok, kan vi lære mer, sier 
han, som heller ikke bekymrer 
seg. Hevder han.

– Bekymring er bortkasta tid.

Foredraget hans som heter "Eg 
er god nok", skapte både etter-
tanke og latter, og var absolutt 
verdt å ha med seg.

Driver ikke med kopiering
AS Reko driver ikke med kopi-
ering og salg av kontorrekvisita, 
som mange forbinder med dem. 
AS Reko er et kompetansesen-
ter for mennesker på veg til 
arbeidslivet, tilbake i jobb eller 
tilbake i hverdagen. Selskapet 
eier og driver Kastvollen reha-
biliteringssenter i Inderøy og 
attføringsavdelinger i Steinkjer 
og Namsos. Det er 13 ansatte ved 
de to attføringsavdelingene, som 
til enhver tid har 100 brukere på 
vei ut i arbeid. Reko samarbeider 
med 380 bedrifter. 

Folk spiller bort natta

FORNUFTIG OG UNDERHOLDENDE: Eddi Eidsvåg hadde veldig mye klokt og interessant å fortelle. I tillegg er han en underholdende foredragsholder som går rett på 
sak. Tone Flaten, som er leder ved Reko sitt senter for Arbeidsinkludering i Steinkjer, sier de jobber aktivt med frafallsproblematikk blant ungdom.


