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Havnet på midtrabatten
Like før klokka 22 torsdag kveld fikk politiet melding om et trafikkuhell ved rundkjøringen på E6 i Mule. En 
BMW sto på tvers over en midtrabatt ved rundkjøringa.
– Det var ingen personskader eller trafikale problemer, Men bilen var såpass skadet at den måtte fjernes av en 
kranbil, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Nord-Trøndelag politidistrikt. Sjåføren, en 18-åring fra Namda-
len, fortalte til politiet at han fikk sleng på bilen i rundkjøringa. Politiet mistenker ikke at bilen holdt spesiell 
stor fart. – Men 18-åringen fikk et gebyr for to dårlige dekk, sier Tiltnes.

Ap-representant ber om fritak
Terje Veimo har søkt om fritak fra sine verv i Levanger kommune. Vei-
mo er vararepresentant for Arbeiderpartiet til kommunestyret og med-
lem av kontrollutvalget. Årsaken til at han ikke kan fortsette som folke-
valgt i Levanger er at han har flyttet til Verdal. Dette er hjemlet i kom-
muneloven. Rådmannen mener søknaden bør innvilges. Formannskapet 
avgjør saken på sitt møte onsdag.

Motsetninger i 
Gulbygget
Ungt talent møter 
etablert akvarellmaler 
hos Levanger kunst-
forening.

LOVENDE MALER: Andreas Widerøe Hagen har fått stor oppmerk-
somhet for sine malerier i løpet av året. Nå stiller han ut sine bilder i 
Gulbygget til Levanger kunstforening, og deltok selv under åpningen 
lørdag. Foto: Tove Guttelvik

kunstforeningen. 

Etablert maler
Utstillingen er delt mellom Wide-
røe Hagen og Per Arild Mørseth. 
Sistnevnte er en etablert Trondhei-
mskunstner i 50-årene, som er 
kjent for sine duse farger og rolige 
landskapsmotiver og personskild-
ringer. I likhet med hans yrke som 
oljearbeider, graver han fram mo-
tivene fra lerretet. 

– Han har en svært god maler-
teknikk, sier Guttelvik, som syns 
det er spennende med motsetning-
ene mellom ung og gammel i ut-
stillingen, som står i Gulbygget til 
søndag 14. oktober. 

Fugler til jul
Kunstforeningen jobber nå også 
med forberedelsene til årets juleut-
stilling. Der stiller Karl Mårtens ut 
sine ettertraktede akvarellmalerier 
av fugler. 

– Det blir en spesiell utstilling, 
og særlig for de fugleinteresserte 
bør dette være populært, sier Gut-
telvik. 

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

23 år gamle Andreas Widerøe 
Hagen fra Trondheim har på kort 
tid blitt et ettertraktet navn i kunst-
miljøet. I sin første store separatut-
stilling på Ismene tidligere i år 
tømte kundene galleriet. Lørdag 
åpnet han sin utstilling i Gulbygget 
hos Levanger kunstforening. 

– Vi er veldig heldige som får 
Andreas hit til Levanger nå. Han 
begynner å bli veldig etterspurt, og 
det kan bli lenge til neste gang, 
sier Herlaug Hjelmbrekke i Lev-
anger kunstforening. 

Fanger blikkene
Den unge kunstneren maler port-
retter og motiver fra blant annet 
Nidarosdomen og Trondheim 
sentrum med ekspresjonistiske 
teknikker. I tillegg maler han svært 
særegne portretter. 

– Han er en meget talentfull, 
ung kunstner. Blikkene han fanger 
i ansiktene er helt fantastiske, sier 
Hjelmbrekke og Tove Guttelvik i 

Tetter hullet
Sagbrukstomta har 
ligget brakk lenge, men 
snart kommer de siste 
leilighetsbyggene på 
Stabelvollen opp.

IKKE LENGER BRAKK: Leilighetsbygget nærmest elva er snart ferdig, mens de 
første bygget til våren 2013. 

Nøyer seg med to eta-
sjer
Tomta er regulert til både forret-
ninger, kontor og boliger, men 
Stiklestad Eiendom planlegger 
kun boliger på området. Det er i 
tråd med området for øvrig og noe 
kommunen er fornøyd med. Be-

generelt på Stabelvollen har også 
økt betydelig som gir oss en be-
kreftelse på at området er popu-
lært, sier Farstad. I de nye byg-
gene er de planlagte leilighetene 
3-4 rom og mellom 73 og 88 kvad-
ratmeter store, alle med universell 
utforming.

Stiklestad Eiendom planlegger to 
leilighetsbygg med til sammen 20 
leiligheter på den såkalte Sagbruk-
stomta 2.

Stram bystruktur
Med de to siste leilighetsbyggene 
får innkjøringen til Levanger en 
helhetlig kvartalsstruktur fra 
Toyota-bygget og fram til Levan-
gerelva. På Sagbrukstomta 1 nær-
mest elva, er de 11 leilighetene 
snart innflyttingsklare. 

– Vi har fått veldig mange gode 
tilbakemeldinger på arkitekturen, 
fargesettingen og materialbruken 
på trinn 1. Dette har tenkt å vide-
reføre mest mulig. Vi skal ha en 
stram bystruktur mot gatebildet, 
med samme materialbruk og far-
ger som trinn 1, sier daglig leder 
Brynjar Farstad i Stiklestad Eien-
dom. Plan- og utviklingskomiteen 
behandlet detaljreguleringen av 
Sagbrukstomta 2 på sitt siste 
møte, og hadde ingen innsigelser 
mot planene. Tvert imot ønskes 
planene velkommen.

– Bymessig er det svært posi-
tivt at denne sentrale tomta ved 
innkjøringen til Levanger sentrum 
nå planlegges utbygd, skriver råd-
mannen i innstillingen.

125 leiligheter
Det 4,7 dekar store området har 
ligget brakk og gjengrodd, noe 
som har irritert mange. Farstad har 
inntrykk av at folk er glade for at 
tomta blir bebygd.

– Ja absolutt, det har vi fått 
flere tilbakemeldinger på. Dess-
uten er det nok mange som ønsker 
seg leilighet her. Området er flatt, 
enkelt å spasere til sentrumskjer-
nen, eller rett og slett bruke de fine 
turområdene som nå er etablert 
rundt Røstad/Kjærlighetsstien, 
sier Farstad. Med de 20 siste lei-
lighetene har Stiklestad eiendom 
bygd 125 leiligheter i fire bygge-
trinn på området ved Levangerel-
va. Farstad er ikke redd for at de 
siste 20 leilighetene blir vanskelig 
å selge.

– Vi opplevde en stor etterspør-
sel etter leilighetene på trinn 1, 
som nå straks er ferdig. Prisene 
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GIR SEG: Storingsrepresentant Gerd Janne Kristoffersen trekker seg fra 
nominasjonsprosessen. Arkivfoto: Roger M. Svendsen.

Trekker seg
verdighet omkring nominasjons-
prosessen. Jeg håper partiet nå 
samler seg om en kandidat som 
har den nødvendige brede støtten i 
partiet og konsentrerer all fokus 
og energi om dette i den viktige 
tiden som kommer, sier hun.

Fem av fylkets 18 lokallag har 
utelatt Kristoffersen fra lista. 
Blant de fem er storkommunene 
Steinkjer, Namsos og Stjørdal. 
Svein Erik Veie, leder av Felles-
forbundet på Norske Skog Skogn, 
uttalte for kort tid siden at han 
mente kandidater med så liten tillit 
burde vurdere å trekke seg.

Stortingsrepresentant Gerd Janne 
Kristoffersen kunngjorde fredag 
kveld at hun trekker seg fra nomi-
nasjonsprosessen i Nord-Trønde-
lag Arbeiderparti. I en pressemel-
ding gjør hun det klart at den som 
skal inneha denne posisjonen, må 
ha bred støtte i partiet.

– Det har jeg hatt i mine år på 
Stortinget. Nå registrerer jeg at det 
gjennom nominasjonsprosessen 
framkommer et delt syn på hvem 
som bør inneha listetoppen de 
kommende fire årene. I respekt for 
den tilliten jeg mener førstekan-
didaten må ha, velger jeg å trekke 
meg for å skape nødvendig ro og 

– Registrerer at det er delt syn på hvem som bør 
være listetopp de kommende fire årene.
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NTE-direktør søker fritak
Harald Lein har søkt om fritak fra sitt verv som varamedlem i overskat-
tetakstnemnda i Levanger. Lein er administrerende direktør i NTE Mar-
ked AS, og mener jobben ikke er forenelig med vervet i nemnda. Lein 
beskriver en jobbhverdag med mange møter, som vil kollidere med mø-
ter i overskattetakstnemnda. Rådmannen sier seg enig i vurderingen, og 
anbefaler at formannskapet innvilger søknaden om fritak.

Til Oslo for å fortelle om Levanger
Robert Svarva, Odd Håpnes og Anna Maria Laugsand reiser mandag til 
Oslo hvor de er invitert til et møte med statssekretær Kjell Erik Øie i 
Helsedepartementet. Øie jobber med en stortingsmelding om innovasjon 
i helsevesenet og har i den sammenheng gitt uttrykk for at han gjerne vil 
vite mer om Levanger kommunes arbeid med tverrfaglig senter for kul-
tur og helse.

t i byporten

to andre byggene på Sagbrukstomta foreløpig er på planleggingstadiet. Brynjar Farstad håper på byggestart for det 
Illustrasjon: Stiklestad Eiendom

UTEOMRÅDE: Mellom de nye byggene og de 72 leilighetene på Stabe-
lvollen er det planlagt et stort grøntareal. Parkeringen for de nye bebo-
erne blir på den andre siden, ut mot fylkesvei 774. Illustrasjon: Stikle-
stad Eiendom

LARS ØSTRAAT
93 25 46 56 – lars@levangeravisa.no

byggelsesplanen tillater dessuten 
treetasjes bygg, men Stiklestad 
Eiendom nøyer seg med to etasjer.

– Denne tomten er foran de ek-
sisterende boligene på Stabelvol-
len, som har sine balkonger og 
uteplasser mot denne tomten. Der-
for har det vært viktig for oss å 
senke bygget for å sikre sol og ly-
sinnfall. Vi vil også anlegge et 
stort grøntareal mellom de nye 
husene og eksiterende hus, slik at 
man får luft og gode areal mellom, 
sier Farstad.

Byggestart til våren
Han håper leilighetene kan legges 
ut for salg i løpet av høsten, så 
snart reguleringsplanen er vedtatt.

– Og med en allerede lang liste 
av interessenter regner vi med sal-
get går bra, slik at vi kan starte 
med det første av byggene våren 
2013, sier Farstad.


