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Arkeolog Lars Forseth i Nord-Trøn-
delag fylkeskommune opplyser at
gravrøysene som er funnet på tomta
har vært kjent i flere tiår, uten å være
innlagt korrekt i reguleringsplane for
tomta – som er direkte regulert til
barnehageformål. Årsaken er at da
funnet ble gjort på 70-tallet ble
detaljene lagt inn manuelt, og det
oppsto en regnefeil i planen. Den
feilen har ikke blitt rettet før nå.

– I reguleringsplanen fra midten
av 70-tallet oppsto det trolig en reg-
nefeil under måling eller overfø-
ring av funnområdet til kart. I etter-
tid har vi oppdaget feilen. Da det
ble en byggesak på tomta ble forn-
minnene tatt tak i og lagt inn i
registreringsprogrammet Askelad-
den, sier Forseth. 

– Kan Grønmyr bygge barneha-
ge til tross for funnene?

– Funnet omfatter omtrent en
tredjedel av tomta. Såfremt kom-
munen endrer reguleringsplanen
slik at selve funnområdet blir spe-
sialområde for bevaring vil det ikke
være noe problem å bygge barne-
hagen som planlagt. For oss er det
ikke et problem verken arealmes-
sig eller kulturmessig dersom fun-
nområdet bevares, sier Forseth og
mener at selve funnområdet kan
forbli urørt. Prosjektutvikler Nor-
dal kan foreløpig ikke ta stand-
punkt til muligheten for å bygge
rundt fornminnene, men tviler på
om det er mulig å bygge rundt fun-
nene på grunn av den skrående
tomta. 

30 år 
gammel 
regnefeil
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Vi serverer rett fra grillen.

GRILLMAT
utenfor butikken

NYTTÅRSAFTEN
KL. 12 - 15

med ønske om et Godt Nytt År!

Ingrid Sæther håper å
finne seg jobb i regio-
nen etter traineeperio-
den på Innherred.

Som en av sju traineer i Intro Inn-
herred har Ingrid Sæther fra Spar-
bu fått en unik sjanse til bli kjent
med næringslivet. I løpet av to år
skal hun praktisere i tre ulike
bedrifter i Nord-Trøndelag for å
samle erfaring og ny kompetanse.
Nå er hun utplassert på Norske
Skog Skogn og stortrives i jobben
som byggingeniør.

– Brei erfaring
– Etter at jeg hadde fullført utdan-
ningen, var jeg litt usikker på hva
jeg ville jobbe med. Derfor så jeg
traineestillingen som en fin mulig-
het til å få prøve ulike jobber, sam-
tidig som jeg får brei erfaring fra
yrkeslivet, sier Sæther.

Hun mener traineejobben er den
beste, første jobben hun kunne ha fått.

– Du får prøve deg på flere
arbeidsoppgaver samtidig som
oppfølging og opplæring er bedre
enn i vanlige jobber. Variasjonen
og det grundige opplegget veier
opp for lønna som er litt lavere enn
normalt, sier Sæther.

Sparbu-jenta er også kjent fra
håndballbanen, både fra Skiens-
klubben Gjerpen og Levanger 

Håndballklubb. Etter flere år på
Østlandet, har traineejobben ført
henne tilbake til Levanger-hånd-
ballen.

Håper på fast jobb
– Jeg spilte i Gjerpen mens jeg tok
utdanning i Skien. Traineejobben
gjør at jeg kan fortsette å spille
håndball på toppnivå, og den kom-
binasjonen er viktig for meg, sier
Sæther.

Etter perioden på åtte måneder i
Norske Skog skal hun videre til fir-
maet Øverbygg i Overhalla. Siste
etappe blir oppholdet på Aker Ver-
dal. Når traineejobben er avsluttet
etter tre arbeidsopphold, håper
Sæther å finne seg jobb i regionen.

– De sier at traineer er populæ-
re i arbeidsmarkedet, så jeg håper
det er store sjanser for jobb når trai-
neetiden er over, håper Sæther.

Nysgjerrig
Cirka 30 ungdommer møtte tors-
dag opp på det årlige juletreffet
som arrangeres i regi av Innherred
Vekst, Markedsplassen Levanger
og Verdal Næringsforum. Roy
Brennskag fra Skogn var en av de
nysgjerrige som tok turen innom

Levanger videregående skole for å
se hva næringslivet i regionen kun-
ne tilby.

– Jeg studerer for tiden i Gjøvik
hvor jeg tar bachelorgrad i infor-
masjon og sikkerhet. Nå er jeg
hjemme på juleferie og var inter-
essert i å finne ut av hvilke jobb-
muligheter som finnes i lokalmiljø-
et. Hvis kjæresten godtar det, kan
det bli aktuelt å søke jobb på Inn-
herred og flytte tilbake til Levang-
er, sa Brennskag.

Labert oppmøte
Juletreffet ble i år arrangert for
femte gang og for aller første gang
i Levanger. Leder i Markedsplas-
sen Levanger, Lars Edvard Hoff,
var litt skuffet over oppmøtet.

– I fjor deltok 70-80 ungdom-
mer på treffet. Det litt skuffende
oppmøte i år er kanskje preget av
situasjonen i arbeidsmarkedet hvor
det er stor etterspørsel etter
arbeidskraft, sa Hoff.

VEGARD KNUDSEN
740 19014 – vegard@levangeravisa.no

Trives som trainee

Levangerkarusellen 2008
Fire tirsdagskvelder (kl. 18:30) arrangeres langrenn på/av  
følgende datoer/idrettslag:
15.01    IL Aasguten          friteknikk
22.01    Frol IL                  klassisk
05.02    Markabygda IL   friteknikk
26.02    Ekne IL                sprint, klassisk

Levangermesterskapet i langrenn (lør 08.03, 
arr. Sp. kl. Nessegutten) teller også med i karusellen.
Alle født i 1998 (10 år) eller tidligere kan delta i konk. klassene.
Egne trimklasser (valgfri distanse, ingen tidtaking). Deltakere i
trimkl. for 8 år og 9 år starter med individuell starttid.
Deltagelse i minst tre renn gir premie.
Nærmere informasjon om rennene fås hos skigruppa i 
idrettslaget ditt.
Lagvis påmelding til Ronglan IL (tekn. arrangør) 
innen 10. januar.

TRIVES: Ingrid Sæther (t.h.) stortrives i jobben som byggingeniør ved Norske Skog Skogn. Utviklingsleder ved
papirfabrikken, Lars Strøm, mener det er en berikelse for bedriften å ha trainee Strand i arbeid.

18-åring 
hjemkjørt
Like over midnatt natt til torsdag
fikk politiet melding om at en
sterkt beruset mann lå utstrekt på
bakken i Håkon den godes gate.
Mannen som er en 18-åring fra
Levanger, ble hjemkjørt av poli-
tipatruljen. 

Nektet 
adgang
En 20-åring fra Levanger likte
dårlig at han ble nektet adgang til
et utsested i sentrum natt til tors-
dag. Politiet ble kontaktet da
mannen ble aggressiv og stor-
kjeftet, men da patruljen ankom
utestedet hadde kranglefanten
forlatt stedet.

Gjengbråk
ved Backlund
Natt til onsdag var det tilløp til slås-
sing utenfor Backlund hotell. To
gjenger havnet i verbalt klammeri,
men da patruljen kom til stedet
hadde fuglene fløyet.

Eierløs, rødtigret, veldig kjælen
og tam ukastrert hannkatt ble
funnet i Kleivstuveien på
Levangernesset onsdag denne
uka. Katten har et sjøgrønt hals-
bånd og er ikke id-merket. Den
oppholder seg nå på Smådyrkli-
nikken på Levangernesset.
Smådyrklinikken er stengt, men
mulige eiere kan ta kontakt med
klinikken på nyåret.

Katt savner
eier


