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i Prosjekt i Vikna

Frilufts- og nærmiljøanlegg
5,0 mill.

Parkanlegg 1,5 mill.
Badeplass Ryum 1,6 mill.
Sansehage 0,3 mill.
Tur- og sentrumskart 0,4 mill.
Varmtvannsbasseng 8,3 mill.
Viknalosen 0,6 mill.

i Prosjekt i Flatanger

Områderegulering 0,3 mill.
Stier/nærmiljøtiltak 1,8 mill.
Uteareal pleie og omsorg0,5 mill.
Miljøgate 1,0 mill.
Badeplass/sandvolleyball0,5 mill.
Uteareal samfunnshuset 0,2 mill.
Lyssetting 0,75 mill.
Kart 0,2 mill.
Fargesetting 0,5 mill.
Brygger 5,0 mill.
Teater 0,8 mill.
Lokal prosjektledelse 0,75 mill.
Planlegging 0,2 mill.

i Prosjekt i Grong

Kulturbasert stedsutvikl. 5,6 mill.
Variert boligtilbud 1,5 mill.
Gode uterom 0,95 mill.
Ungdommelig stedsutv. 4,12 mill.
Innflytterprosjekt 0,65 mill.
Næring i kulturarrangem.1,1 mill.

NAMSOS: – Det er ei spennende
tid for ungdommen, og vi vet at det
er mange som debuterer når det
gjelder alkohol på denne tida av
året. Derfor oppfordrer vi foreldre
til å være spesielt oppmerksomme,
sier forebyggingsrådgiver Marit
Brøndbo.

De siste årene har det vært lagt
til rette for at ungdom hadde et
rusfritt tilbud på Lagre’ 16. mai.
Det skjer ikke i år.

– Det er flere grunner til at
Lagre’ ikke har et tilbud i år. Blant
annet var arrangementet i fjor lite
besøkt. Faktum er at ungdoms -

klubben vil være stengt fra og med
onsdag 12. mai til 18. mai, fortel -
ler Brøndbo.

Foreldreengasjement
Det betyr at ungdom vil finne
andre steder å møtes. Og det er i
den forbindelse at fagfolket ber om
engasjement fra foreldre-genera -
sjonen.

– Vi ønsker å gjøre foreldre klar
over at det ikke vil være noe til -
rettelagt tilbud i forbindelse med
«langhelga». Det betyr at de må
følge ekstra godt med, blant annet
ved å inngå klare avtaler. Foreldre
bør vurdere å la være å reise bort
om de ønsker å følge med og kon-
trollere hva barna holder på med,
sier lensmann Rolf O. Viken.

Medlemmene i ungdomsteamet
vet at det vil dukke opp tilfeldige

arrangement. De advarer spesielt
mot hjemme-alene-fester.

– Foreldre må ikke være naive.
En uskyldig tv-kveld med et par
venner kan fort utvikle seg til noe
ganske annet. Ungdom kommuni-
serer uhyre kjapt og i løpet av kort
tid kan et bolighus bli fylt med 
uønskede gjester. Det er viktig at
foreldre er til stede for å unngå
slike situasjoner, sier ungdomskon-
sulent Tor Moltu.

Lensmann Viken bekrefter at
hjemme-alene-fester har ført til at
politiet har måttet gripe inn.

– De siste helgene har det vært
flere tilfeller av slike fester hvor vi
har måttet hjelpe ungdom med å få
tømt boligen for uønskede perso -
ner. Det er ingen ønsket situasjon
for noen av de involverte, sier
Viken.

Viktig med grenser
Ungdomsteamet har for tida fokus
på forebygging rettet mot alders -
gruppa 13-15 år.

– Vi vet at det er mange som
mener at konfirmasjonen er et ven-
depunkt når det gjelder omgang
med alkohol. Vi vet også at nord -
trøndersk ungdom første gang
drikker alkohol tidligere enn ung-
dom andre steder i landet. Skal vi
lykkes med å endre på det, er det
nødvendig med bevisste foreldre.
Det er viktig at foreldre setter
grenser – og at ei foreldregruppe
gjerne gjør det i fellesskap, sier
Marit Brøndbo.

Brøndbo har erfaring for at for-
eldre synes det er greit at fagfolket
sier poengterer dette.

– Vi får tilbakemeldinger om at
foreldre setter pris på vårt engasje-

ment og på argumentene vi bruker.
Det gjør det lettere for dem å sette
grenser og kommunisere med egne
ungdommer.

Kommunens ungdomskontak-
ter vil som regel være til stede der
hvor ungdommen samles. 

– Vi ferdes i ungdomsmiljøene
og er fleksible. Men vi kan ikke
være alle steder. Derfor er foreldre-
engasjementet viktig. Fra foreldre-
møter jeg har vært med på i regi av
Mot, vet jeg at foreldre setter pris
på å bli utfordret når det gjelder
forebygging, sier ungdomskontakt
Cathrin Gulstad.

EIVIND KVAM 74 21 21 39
eivind.kvam@namdalsavisa.no

Foreldre – følg med barna deres!
Ungdomsteamet i Namsos
oppfordrer foreldre til å
være spesielt oppmerk-
somme på hva barna foretar
seg i tida som kommer. 

KOLVEREID: Byggestart for det
nye ungdomsskolebygget og
svømmehallen på Kolvereid er
satt til 1. oktober. Prosjekterings-
gruppa skal ha detaljbeskrivelsene
klare i uke 26, mens anbudsfris -
ten er satt til 10. september.

Prosjektgruppa med arkitekter,
landskapsarkitekt, ingeniører og
rådgivere innenfor ulike fagområ-
der, har nå møter hver 14. dag. I
går var de igjen samlet til arbeids-
møte på Kolvereid.

Mye positivt
Drifts- og utviklingssjef Håvard
Hernes er prosjektleder for denne
utbyggingsoppgaven, som er den
største i Nærøy noensinne.

– Nå er vi ei gruppe på 12 per-
soner i tillegg til kommunen, som
byggherre. I den fasen som er lagt

bak oss har veldig mange vært
involvert, med tanke på det enga-
sjementet som har vært fra de
ansatte i Nærøy ungdomsskole.

– Beskrivelsene av bygget er
forelagt prosjekteringsgruppa, og
det legges nå inn de siste korrige-
ringer knyttet til en andreetasje i
svømmehallen. Det er den delen
kommunestyret ba oss ta inn med
tanke på å imøtekomme ønsker og
behov for fysioterapi og trening.

Hernes opplyser at dette tilleg-
get legges inn som et viktig ele-
ment til svømmehallen. Kommu-
nestyret har forutsatt at kostnader
med økt investering på ca. 13 mil-
lioner kroner, blir innarbeidet i
driftsgrunnlaget for hallen
gjennom en utleieavtale med
Fysioterapi & Trening AS.

– Det er så mye positiv aktivitet

som er knyttet til utnyttelsen av en
andreetasje i svømmehallen, at det
skal mye til om vi ikke får realisert
denne utvidelsen. Men klarer vi
ikke å komme i mål med en drifts-
avtale, har vi lagt inn at denne
modulen med annenetasjen kan
løftes ut av prosjektet, uten at det
skaper forsinkelser, understreker
Hernes.

Lavenergibygg
Fra prosjekteringsgruppa beskri-
ves utbyggingsoppgaven som
spennende.

– Dette er et lavenergibygg,
hvor det i byggtekniske spesifika-
sjoner er lagt opp
til en energiøkono-
misering som lig-
ger langt under
kravene i bygge -
forskriften, hevder
de.

I det ligger det også krav i
anbudsbeskrivelsen på utførelse i
forhold til tetthet og trykkprøving
av rommene for et optimalisert
inneklima.

Den økonomiske ramma for
hele utbyggingsprosjektet ble av

kommunestyret for snart et år
siden, satt til 143 millioner kroner
inklusive merverdiavgift. Senere er
tillegget på 13 mill. kommet med
for å få en andreetasje i svømme-
hallen. Samlet investering med fra-
trekk av spillemidler og merverdi-
avgift fordrer et låneopptak på
rundt 110 millioner kroner.

Hyrer byggeleder
Hernes ser med spenning fram
mot anbudsåpninga.

– Vi håper at tidspunktet skal
passe slik at dette blir en attraktiv
utbyggingsoppgave for flere
entreprenører, og at dette gjen-

speiler seg i pris.
Prosjektlede-

ren opplyser
videre at de ikke
har lyktes med å
få ansette bygge-

leder, men at de nå går ut i mar-
kedet for å leie inn nødvendig fag-
lig kompetanse for å følge utbyg-
ginga fra prosjekteringsfasen og
fram til ferdigstillelse våren 2012.

STEINAR FLASNES 951 38 037
steinar.flasnes@namdalsavisa.no

Full fart mot
storprosjektet

– Dette er et byggeprosjekt som vekker inter-
esse hos entreprenørene, både i omfang og
ved tekniske løsninger. Referansebygg vil ofte
reflekteres i gode anbud, mener prosjektleder
Håvard Hernes i Nærøy kommune.

Nye Nus pluss
svømmehall

KOLVEREID: Flatanger, Grong og
Vikna har startet et samarbeid for 
å gjøre kommunesentrene mer
attraktive. Både for at de som bor
der i dag skal ha det bedre, men
også for å lokke andre til å flytte  
dit.

– Stedsutvikling er noe det må
jobbes med kontinuerlig. Dette
prosjektet er en del av den jobben
vi holder på med til daglig, sier Dag
Roar Opdal i Vikna kommune. 

Det hele startet med en hen -
vendelse fra Kommunal- og regio-
naldepartementet (KRD). 

– De har satt av en pott penger
til et prosjekt som de kaller Bolyst
2010, og det er fra den vi har søkt
midler, sier Opdal.

Tre namdalskommuner
satser på sentrums-
utvikling.

Gjennom første runde
Kommunene har hver for seg laget
ei liste over tiltak som de gjerne vil
ha gjennomført.

– Innspillene fra alle tre er sam-
let i en felles søknad som nå fylkes-
rådet har behandlet, sier han.

I den søknaden er det søkt om
200 000 kroner til et forprosjekt
som har en total kostnadsramme på
500 000 kroner. 

Nå har stedsutviklingsprosjektet
i regi av de tre kommunene kom -
met gjennom første nåløye.

Prosjektet fra Namdalen havnet
som nummer tre på ei prioritert
liste som fylkeskommunen har
sendt KRD.

– Når vi har havnet så høyt oppe
på denne prioriterte lista, har vi
stort håp om å få pengene, sier
Opdal.

Når forprosjektet er avsluttet,
ligger det i kortene at kommunene
skal søke om enda 2,5 millioner fra

KRD til å drive hovedprosjektet
framover i de neste fem årene. 

– Samtidig må kommunene gå
inn med en halv million hver, og det
er forutsatt at fylkeskommunen
bidrar med like mye som kommu-
nene. Til sammen 5,5 millioner,
sier Opdal.

Kvalitet koster
50 millioner som alle prosjektene til
sammen er kostnadsberegnet til, er
mye penger for de tre namdalskom-
munene.

– Nå er det slik at vi har satt opp
ei liste over de tiltakene vil helst vil
gjennomføre. Kall det gjerne ei
smørbrødliste med godt pålegg, sier
Opdal.

Etter hvert som prosjektet går
sin gang, vil de se om denne lista
krymper.

– Hele vegen har vi satt tiltak på
denne lista hvor vi har mulighet for
ekstern delfinansiering. Så får vi se

om alle prosjektene blir realisert,
sier han.

Målet er at stedsutviklinga skal
styrke innbyggernes stolthet over å
bo i kommunen.

– Politikerne i Grong har bevisst
satset på miljøtiltak som skal styrke
bolyst og identitet til de som bor i
kommunen. Det nye prosjektet blir
en videreføring av det arbeidet som
har vært i gang lenge, sier rådmann
Svein Helland.

Spørreundersøkelser de har gjort
blant ungdommen viser at det vir-
ker.

– Mange flere ungdommer sier
nå at de er stolte av å bo i Grong,
og at de gjerne vil flytte tilbake etter
utdanning enn det var for ti år
siden, sier Helland.

Vært gjennom dette før
Flatanger, Grong og Vikna var med
i et tilsvarende prosjekt tidligere.
Den gang sammen med Steinkjer. 

– Dette var et fruktbart samar -
beid for alle parter, og de tre kom-
munene i Namdalen ønsket å bygge
videre på den kontakten som var
da, sier Dag Roar Opdal.

Kommunene erfarte den gangen
at det var lettere å hente inn ekster-
ne midler når de var en del av dette
samarbeidet. Denne gangen valgte
Steinkjer å stå utenfor det tidligere
samarbeidet – og lanserte et eget
prosjekt som de søker penger til. De
har blitt prioritert sist av alle som
søkte.

BIRGER AARMO 909 63 298
birger.aarmo@namdalsavisa.no

50 millioner på trivsel

PROSJEKTGRUPPE:
Detaljarbeiet er inten-
sivert for planen med
ny ungdomsskole og
svømmehall på Kolve-
reid. I går var det nytt
møte i prosjektgruppa.
Fra venstre foran: Lars
Petter Sjøvold i RG Pro-
sjekt, Tor Inge Askim i
Rojo arkitekter og
Randi Torås, RG Pro-
sjekt. Bak fra venstre:
Drifts- og utviklings-
sjef Håvard Hernes,
Martha Vårheim i Rojo
arkitekter, Ola Ram-
stad, RG Prosjekt og
Helge Høybakken,
Elprosjekt Trøndelag.

ENGASJEMENT: Gruppa som arbeider med rusforebygging i Namsos oppfordrer foreldre til å vise engasjement og til å sette grenser i tilda som kommer. Fra venstre: lensmann Rolf O.
Viken, forebyggingsrådgiver Marit Brøndbo, ungdomskonsulent Tor Moltu og ungdomskontaktene Jan Greiff og Cathrin Gulstad. FOTO: BJØRN TORE NESS

POTENSIALE:   Planlegger Dag Roar Opdal i   Vikna mener det i dag nokså forsømte parkområdet midt i sentrum har
stort potensial for glede og nytte. FOTO: TOM LYSØ

GÅR VIDERE: Miljøgata i Gong kom i stand etter siste runde med stedsutvikling. Gjennom neste prosjekt håper de 
å videreutvikle gata til noe enda mer særpreget. FOTO: ERLEND MALMO
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