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– i hvert fall på Kongsmoen. Der stilte Åshild Strand og elleve andre  
opp for å rundvaske nærbutikken som de er så glade i.

  
SIDE 2–3

Bygdafolket vasket 
butikken på dugnad

 

– EN ÆRE: Bård Ingebrigtsen fra Namsos er nominert 
til Spellemannprisen som årets beste produsent.
 

SIDE 12

Namsos-produsent 
Spellemann-nominert

NYHET

Arnt vil selge både  
øl, mat og drivstoff
 

SIDE 8

HELG

Herløv Eldnes (90) har  
abonnert på NA i 70 år

BILAG SIDE 4–7



Det er ingen ting å si  
på dugnadsviljen når tolv 
damer og herrer frivillig 
stiller på rundvasking  
av nærbutikken rett  
etter jul.

KONGSMOEN: Nærbutikken 
er viktig for folk på bygda. Uten 
den  er det ikke mye igjen. Det 
skjønner folket på Kongsmoen, 
og når butikken må ha hjelp, så 
stiller man opp på dugnad. 

Det har de gjort utallige ganger 
før, og om det er maling, ryd-
ding, bygging eller snømåking 
så dukker arbeidsvillige kongs-
mobygg opp for å gjøre en inn-
sats for butikken. Denne 
gangen var det rundvasking  
som sto på programmet.

Damene på lageret
– Vi tjuvstartet litt. Vi skjønte at 
dette ble vi ikke ferdige med i 
løpet av noen timer en kveld, 
så vi startet klokka 11 i dag, og 
har holdt på siden, forteller 

Astrid Aune og Reidun Okstad 
som hadde tatt på seg oppga-
ven med å rydde og rundvaske 
på lageret da vi var innom litt 
over klokka 18 onsdag kveld.

Damene på lageret hadde da 
nesten kommet gjennom run-
den, og i reolene var alt stilt 
opp som på geledd.

– Det var vi to som hadde va-
retellinga her inne også, og vi 
hadde en viss oversikt over hva 
som burde kastes. Over år er 
det mye som hoper seg opp på 
et lager. Ukurante varer for  

Bygdafolket tok rundvasken på dugnad

– Viser at de er glade i nærbutikken sin

DUGNAD FOR BUTIKKEN: Onsdag kveld møtte folk på Kongsmoen opp for å rundvaske nærbutikken 
sin. Tolv stykker brukte en hel kveld, og enkelte vel så det, for å få butikken fin. To av dem var Liv Anita 
Haugerøy (nærmest) og Lydia Okstad.
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TRØNDELAG

Travelt for konfliktrådene
Konfliktrådene i Trøndelag behandlet 892 saker i fjor og det er saker 
som omhandler vold, trusler og krenkelser som dominerer. 273 saker 
omhandler slike forhold og av voldssakene var det 47 saker som ble 
overført fra politidistriktet og som dreide seg om familievold. Konflik-
trådene i Trøndelag har flest saker i landet der ungdom mellom 15 
og 18 år er idømt fengselsstraff eller ungdomsoppfølging i 2016. I 
at var 997 gjerningspersoner i kontakt med konfliktrådene i fjor og 
det fordeler seg på 332 kvinner og 665 menn. Av disse var 311 i 
alderen 15 til 18 år.

Namdalsavisa arbeider etter Vær-Varsom-plakatens regler for god 
presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale 
oppfordres til å kontakte redaksjonsledelsen. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorgan og behandler klager mot pressen i presseetiske 
spørsmål. PFU, Rådhusgata 17, 0158 Oslo, tlf: 22 40 50 40. E-post: pfu@presse.no

Fra flere hold kommer det nå nye tanker om hva 
som skal til for at  Norge skal klare den nødven-
dige omstillinga i årene framover. NHO setter 
søkelyset på hvordan landets bedrifter kan  
bidra til det grønne skiftet. Ap-leder Jonas Gahr 
Støre lover en kompetansereform og statsminis-
ter Erna Solberg snakker varmt om å heie fram 
dem som skaper de nye jobbene.

Samfunnsøkonom Svein Harald Øygard (Ap) mener 
det bør settes ned en ny sysselsettingskommi-
sjon, etter modell av den Per Kleppe ledet tidlig 
på 90-tallet. Den munnet ut i det vellykkede  
solidaritetsalternativet der fagbevegelsen,  
arbeidsgiverne og staten sto sammen om en 
rekke tiltak for å redusere ledigheten.

Poenget til  Øygard er at dagens arbeidsledighet er 
historisk høy, målt i undersøkelsen til Statistisk 
sentralbyrå. I tillegg er det et underkommuni-
sert faktum at graden av 
sysselsatte i forhold til  
arbeidsstyrken har vært 
fallende over en rekke år. 
Det er ekstra bekymrings-
fullt at det har blitt 18.000 
flere langtidsledige i Norge 
det siste året. 

Få har treffsikre svar på hva 
Norge bør gjøre i denne situasjonen. Derfor vil 
det være klokt å sette ned en ny sysselsettings-
kommisjon med eksperter og representanter 
fra partene i arbeidslivet. Regjeringa gjorde en 
fatal feil med produktivitetskommisjonen, hvor 
det bare var eksperter. Dermed fikk verken fag-
bevegelsen eller arbeidsgiverne et ordentlig 
«eierskap» til tiltak som er nødvendig for å øke 
produktiviteten i det norske samfunnet.  

Ekstra tankevekkende er det at offentlig sektor for 
første gang på over 20 år nå beslaglegger over 
50 prosent av verdiskapinga, slik den kommer 
til uttrykk i brutto nasjonalprodukt. Det skjer i 
en tid hvor oljeinntektene er i ferd med å svikte 
og eldrebølgen slår inn i form av økt behov for 
pleie og omsorg.

Politikerne må våge å ta strukturelle grep som kan 
skape vekst, stimulere til omstilling og øke sys-
selsettingen. Her bør Ap-forslaget om en kom-
petansereform og styrket fagopplæring komme 
inn i bildet. I ei tid med større behov for nye 
jobber og mer omstilling i arbeidslivet må  
begrepet livslang læring fylles med konkret  
innhold.    

Det nye     
arbeidslivet

«Regjeringa gjor-
de en fatal feil med 
produktivitets-
kommisjonen.»
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Bygdafolket tok rundvasken på dugnad

– Viser at de er glade i nærbutikken sin

eksempel, sier Okstad.
Det gikk i søpla, og resultatet 

ble mer oversikt i hyllene.

Må hjelpe hverandre
– Det er bare én person på jobb 
på butikken vår til enhver tid. 
Denne personen skal sette inn 
varer, betjene kunder og gjøre 
alt det daglige. Det blir rett og 
slett ikke tid til skikkelig rengjø-
ring som dette, sa en av dug-
nadsdamene som gikk løs med 
klut og grønnsåpe i hyllene.

Det var i forbindelse med  

varetellinga noen dager før, ei 
varetelling som selvfølgelig 
også foregår på dugnad, at be-
hovet for en skikkelig og grun-
dig rundvask ble avdekket. 

Der og da ble vaskedugnad 
bestemt, og folket meldte seg 
frivillig til å være med.

– Folk stiller opp for nærbu-
tikken sin. Det er nesten litt  
rørende, sier bestyrer på COOP 
marked Kongsmoen, Janne 
Lona, som både administrerte 
og stekte vafler. For vafler hø-
rer med når det er dugnad.

Latter mellom reolene
Duggen hang på vinduene, og 
vaskerne gikk varme i løpet av 
de timene vaskedugnaden  
pågikk. 

Men selv om arbeidet gikk 
for fullt, så var de gode kom-
mentarene ikke langt unna. 

– Man må ha det litt skøy 
også. Ellers blir det en dårlig 
dugnad, sier Johannes Okstad 
som sammen med Asle Aarmo 
var headhuntet inn som tak-
vaskere. En oppgave de gikk løs 
på med liv og lyst.

– Om det ble reint vet jeg 
ikke, men vannet ble skittent så 
vi må ha gjort noe riktig, spøkte 
de to dugnadsveteranene.

Viktig for bygda
Fylkesmann, styreleder i Mer-
kur-programmet og nærbutik-
kentusiast Inge Ryan er 
imponert, men slett ikke over-
rasket over at folket på Kongs-
moen vasker butikk på dugnad.

– De viser gang på gang at de 
er glade i nærbutikken sin. 
Uansett hva det er så stiller de 

opp. Og det er veldig viktig for 
et lokalsamfunn å ta vare på 
butikker som den på Kongs-
moen. En ting er at dette er 
stedet man kjøper melk og 
brød. En annen, og kanskje vel 
så viktig ting, er at butikken er 
en sosial møteplass som man 
må ta vare på, sier Ryan.

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

DAMENE PÅ LAGERET: Reidun Okstad (til venstre) og Astrid Aune 
visste de hadde en stor oppgave foran seg, så de startet like godt 
dugnaden mange timer før alle de andre for å bli ferdige med 
lagervasken.

GLAD SJEF: Butikksjef Janne Lona er både stolt og glad for at folk 
stiller opp når noe skal gjøres på butikken. Enten det er byging, 
snømåking – eller som denne uka; rundvasking.

RØYRVIK 

Penger til skogprosjekt 
Rådmannen i Røyrvik foreslår at kommunen bevil-
ger 12.000 kroner årlig i tre år til Skogprosjekt 
Namdal 2017–2019. Prosjektet skal ha fokus på 
økt aktivitet og verdiskaping i skogen, med blant 
annet bygging av nye skogsbilveger og oppgrade-
ring av eksisterende. I Røyrvik vises det til godt 
resultat av skogpådriver-prosjektet som ble avslut-
tet i fjor. Kommunene i Indre Namdal er søkt om et 
årlig tilskudd på til sammen 95.000 kroner.

NÆRØY

Salsbruket i fokus
Kystgruppen har bevilget 50.000 kroner i tilskudd 
til forprosjektet «Salsbruket i fokus». Pengene tas 
fra det regionale næringsfondet og vil gå inn som 
en del av den totale finansieringa av forprosjektet 
som har et budsjett på 115.000 kroner. Forpro-
sjektet skal følges opp med et hovedprosjekt som 
vil handle om bygdemobilisering for å skape økt 
bolyst og å utvikle næringslivet på Salsbruket. For-
prosjektet skal avsluttes innen ett år. 

NAMSOS 

– Flere interessenter
15. august ble drifta på Shell Hylla i Namsos inn-
stilt. 

Gårdeier på Hylla, Ivar Andreas Sellæg Asbøll, 
opplyste til NA i fjor sommer at han håpet på ny 
drift på tomta i løpet av høsten 2016. Men lokalet, 
som er er regulert for næring, står fortsatt ubrukt.

– Jeg ønsker å avvente litt for å finne den beste 
løsninga. Vi ser på mulighetene for at flere aktører 
kan drive næring på samme tomt, sier Asbøll.
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