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29,90
3 hjørnedeler + 2 midt-
deler + bord m/glassplate.
Sort eller grå kunstrot-
ting. Inkl. rygg- og sitte-
puter, ekskl. pynteputer.

WWISCONSIN modulgruppe STORBLOMSTTRET
STEMOR 10 pk

PÅSKELILJER

Sommerblomst som tåler kjølige netter og
litt frost. Rene farger i brett á 10 stk.

Småblomstret påskelilje i potte som kan
plantes tidlig ut og tåler noe frost. 9 cm potte

5 for 50,-

5990,-5990,-

29,90 5 for 50,-
WISCONSIN modulgruppe STORBLOMSTRET

STEMOR 10 pk
PÅSKELILJER

Vintergauken
for 39. gang

MED I FJOR: Marte Sandstad (t.v.) og Ragne Woll var med i Vintergau-
ken i fjor. På søndag får de sjansen igjen.

noe snillere, opplyser Rønning. 
Vintergauken favner ved siden av 
de mange mosjonistene også en 
egen konkurranseklasse. Fore-
løpig er det ikke kjent hvor mange 
som stiller i konkurranse og som 
følgelig akter å haste rundt på best 
mulig tid for å vinne hovedpremi-
en som er et gjøkur. Vintergauken 
har på det meste samlet over 700 
løpere. Deltakerantallet har riktig-
nok vært noe lavere de siste åra, 
men fortsatt stort nok til at det yrer 
av liv langs hele løypa. Deltakerne 
kan velge distanser på 10 og 17 ki-
lometer. Den lengste sløyfa inklu-
derer en sveip innom Skjøtingss-
tua.

ROGER M. SVENDSEN
46540709 - roger@levangeravisa.no

Søndag 25. mars går det tradi-
sjonsrike turrennet av stabelen for 
39. gang, som vanlig med start og 
innkomst ved Bumyra skistadion i 
Markabygda.

– Forholdene er fine, og løype-
kjørerne kommer garantert til å 
legge godt til rette også under ren-
ndagen til helga, sier Bodil Røn-
ning som fra de to arrangørlaga re-
presenterer Skogn. Det er Skogn 
og Markabygda som står bak Vin-
tergauken. Turrennet foregår i 
klassisk stil. Årets utgave vil sann-
synligvis få en noe endret trase 
helt mot slutten, siden det i øye-
blikket ikke lar seg gjøre å renne 
på ski langs veien i Gulldalen.

– Endringene betyr samtidig at 
unnakjøringene i alle fall ikke blir 
noe verre enn før, kanskje heller 

Vintergauken begynner å få en riktig så innholdsrik 
historie. Men i år er det en ny vri på løypa.
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I fengsel for fyllekjøring
En mann fra Levanger i begynnelsen av 20-årene er dømt til 45 dager i fengsel og må betale 10.000 kroner i 
bot for biltyveri, fyllekjøring uten førerkort og festbråk. I oktober i fjor stjal han en bil fra en bolig i Skogn og 
kjørte gjennom Skogn sentrum. Han kjørte også en ATV i påvirket tilstand i september samme år. Han hadde 
drukket før begge hendelsene, og ble målt til 1,21 i promille ved blodprøven i oktober. Han hadde heller ikke 
førerkort for bil. Han straffes også for å ha forstyrret nabolaget ved å spille høy musikk i halv fire-tiden en natt i 
november. Mannen får også utsatt retten til å ta førerkort i tre år.

Friskmelder drikkevannet
Vannet i Øvre Skogn Vassverk er igjen trygt å drikke. Torsdag formiddag 
meldte Levanger kommune via sine hjemmesider at drikkevannet i Øvre 
Skogn Vassverk igjen er friskmeldt. Prøver påviste E.coli-bakterier i 
drikkevannet mandag, og innbyggerne tilknyttet vassverket ble bedt om 
å koke vann som brukes til mat og drikke inntil kontrabeskjeden forelå. 
Nye prøver er tatt, og vannet er igjen rent.

Satser i Sverig
Bjørn Dæhlie p
Med tidenes største vin-
terolympier på laget, 
starter Brynjar Farstad 
salget av 57 leiligheter i 
Åre sentrum.

MÅLGANG: Terje Fordal og Anne Grete Nyborg i heftig innspurt i Vin-
tergauken på Bumyra skistadion i Markabygda.

UTVIKLER: Daglig leder Brynjar Farstad i Stiklestad Eiendom utvikler leiligheter i Å

utrolig dyktig forretningsmann, 
som er viktig for å få et attraktivt 
sluttprodukt, sier Farstad om sin 
nye kollega. 

300 millioner 
Stiklestad Eiendom har siden opp-
starten i 2004 utviklet en rekke bo-
ligprosjekter i Innherred og Midt-
Norge. Blant annet står selskapet 
bak Skoleparken, Reinsholm og 
senest Frol Boligpark og Sagbruk-
stomta. De siste årene har selskap-
et søkt mer mot Midt-Sverige, og 
selskapet har solgt boliger for om-
kring 300 millioner kroner siden 
2004.

TOR J. FRIBERG
95 81 76 40 - tor@levangeravisa.no

Luksus øverst
I prosjektet Årevägen er det 
bevisst utviklet leiligheter for alle 
deler av markedet, med alt fra to-
romsleiligheter og opp til topplei-
lighetene på 112 kvadratmeter. 
Toppleilighetene har egen heis rett 
inn i hver leilighet, høy standard 
og eget spa på badet med utgang 
til privat terrasse. 

– Det har vært viktig for oss å 
skape et differensiert prosjekt med 
boliger som passer aller, sier han. 

Stor investering
Totalt utgjør prosjektet en inve-
stering på rundt 150 millioner 
kroner for utviklerne. Da er det 
viktig å gjøre jobben grundig. 

– Bjørn beviser at han er en 

12. mars ble det nye selskapet Åre 
Sentrum AS registrert i Foretaks-
registeret. Bak selskapet står Stik-
lestad Eiendoms eiere, med Bryn-
jar Farstad som daglig leder og 
styreleder. Med seg på laget har 
han Gunnar Reitan og ingen ring-
ere enn Bjørn Dæhlie som styre-
medlemmer. 

Stort kontaktnett
Selskapet starter i løpet av våren 
salget av 57 leiligheter midt i 
smørøyet i Åre sentrum. Overta-
kelsen av ferdigbygde leiligheter 
blir trolig før jul 2014.

– Både Bjørn og vi har erfaring 
fra eiendomsmarkedet i Åre, og vi 
har gode kontakter i både befolk-
ning, kommune og potensielle 
kunder. Derfor valgte vi å samar-
beide om dette prosjektet, sier 
Farstad fornøyd. 

Komplekset inneholder også 
1.200 kvadratmeter næringsloka-
ler, der politiet planlegger å flytte 
inn. 

Skryter av Dæhlie
Han er glad for å ha fått med seg 
selveste Dæhlie på eiendomspro-
sjektet, som nå har fått navnet 
Årevägen. 

– Dette var egentlig et prosjekt 
Bjørn hadde jobbet med i noen år, 
men det skjøt fart da vi gikk sam-
men, sier Farstad. 

Stor interesse
Stiklestad Eiendom eier 50 pro-
sent av Åre Sentrum AS, som ut-
vikler leilighetskomplekset. Bjørn 
Dæhlies investeringsselskap eier 
den andre halvparten. Åre-regio-
nen har vist seg å være svært inter-
essant for for Stiklestad Eiendom. 
Av 57 leiligheter er 20 enheter, in-
kludert de fire luksusleilighetene 
på toppen, alt reservert. 

– Og det er før vi har begynt 
markedsføringen, legger Farstad 
til. FAKTA

SKAL SELGES: I løpet biav våren starter salget av 57 leiligheter i Åre 
sentrum.

FAGSKOLE: Lærerne Lillian Lüllau (nr to fra v.) og Hilde-Britt Aarvik (nr to fra h.), samt studentene Gunn 
Ånonli (t.v.), Monica Målø (t.h.) og Kent Jørgen Ryan.

Samhandlingsreformen
gjør fagskolen viktigere

bygging, behandling og rehabilite-
ring av mennesker med psykiske 
problemer og lidelser.

Helse, aldring og aktiv omsorg 
er for de som arbeider innen dette 
fagfeltet med forebygging, be-
handling og rehabilitering av 
eldre.

Rehabilitering er for alle som 
jobber innen oppvekst, pleie og 
omsorg og som jobber tverrfaglig 
og i tverretatlig samarbeid rundt 
enkeltmennesker i ulike aldre.

Utdanningene er modulbasert 
med samlinger og nettbasert un-
dervisning og strekker seg over tre 
semester, halvannet år. 

Fornøyde studenter
Studenter som startet i fjor og som 
har kommet halvveis i løpet roser 
tilbudene.

– Ingen tvil om at det hever 
kompetansen, sier Gunn Ånonli 
fra Snåsa.

– Her blir vi oppmerksomme 
på nye måter å tenke på, og det gir 
en hel del aha-opplevelser, bemer-
ker Kent Jørgen Ryan fra Stein-
kjer. Han studerer rehabilitering, 
og sier motivasjonen i stor grad 
ligger i pasientenes framgang.

– Å se at det nytter. De små 
skrittene som forteller at det går 
framover. Følelsen det gir betyr at 
du kan dra heim etter endt arbeids-
dag med god samvittighet, forkla-
rer han.

ROGER M. SVENDSEN
46540709 - roger@levangeravisa.no

Er et alternativ
Fagskoletilbudet i helse- og opp-
vekstsektoren deles igjen inn i de 
fire utdanningsløpene psykisk hel-
searbeid, veiledning, rehabilite-
ring og helse, aldring og aktiv om-
sorg.

– Fagskoleutdanning bygger på 
utdanning fra videregående skole, 
og er et alternativ til høgskole- og 
universitetsutdanning. Det som 
gjør fagskolen annerledes er den 
praktiske tilnærmingen til fagene. 
Utdanningen legger sterk vekt på 
tette bånd til arbeidslivet. Studen-
tene lærer seg å kombinere teori 
med praksis gjennom å arbeide 
med virkelighetsnære utford-
ringer. Fagskole er en karrierevei 
og representerer kompetansehe-
ving som er viktig for samfunnet, 
påpeker Strandheim.

Fire utdanningsløp
Slik beskriver rektoren de fire ut-
danningstilbudene:

Veiledning er ei utdanning som 
er relevant for alle som arbeider 
med lærlinger, men også alle som 
arbeider innen pleie - og omsorg 
og innen oppvekstsektoren.

Psykisk helsearbeid har som 
mål å styrke kompetansen hos hel-
se og sosialpersonell innen fore-

Det mener i alle fall Levanger 
videregående skole som for den 
nordtrønderske fagskolen har nett-
opp helse og oppvekst som an-
svarsområde. I disse dager annon-
seres tilbudene for allmuen, og 
skolen håper på lang kø av søkere. 
Og det er flere enn søkerne som 
bør kjenne sin besøkelsestid, også 
arbeidsgiverne bør åpne øynene 
for studietilbudet, mener avdel-
ingsleder for fagskolen, Sigrunn 
Reitan.

Ukjent med behovet
– Jeg tror nok for eksempel kom-
munale arbeidsgivere har et større 
behov enn de ser. Til nå har driv-
krafta vært større fra studenten 
enn fra arbeidsgiveren, sier hun.

For det er nå altså slik at kom-
petansehevingen som følger i kjøl-
vannet av nevnte studietilbud er 
noe som definitivt vil kunne være 
en etterspurt vare for kommunene. 
Kommuner som på mange om-
råder er nødt til å styrke seg for å 
håndtere nye oppgaver som sam-
handlingsreformen gir føringer 
for.

– Mens teknisk fagskole i leng-
re tid er godt kjent i folks bevisst-
het, er det ikke i samme grad slik 
for helse- og oppvekstsektoren, 
sier rektor Odd-Inge Strandheim.

Med samhandlingsreformen i sving, blir fagskoletil-
budet i helse- og oppvekstsektoren enda viktigere 
enn før.
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Okkenhaug i Geno-styret
Karl Fredrik Okkenhaug fra Levanger er valgt inn som nytt varamedlem 


