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SIDE 10: I kveld braker det løs med 
Steinkjermartnan. Alle bodplas-
sene er utsolgt for lengst, og mart-
naskomiteen og Vårt Hjem kan 
ønske velkommen til et "nytt" torg.

Klart for  
rekordmartna

SIDE 8: Journaliststudent Silje 
Helgesen f ra  Byafossen har 
sammen med sine medstudenter 
gjennomført en drøftingsoppgave 
om lokalavisa der de kommer fra. 
Hun er imponert over at Steinkjer-
Avisa holder så bra på opplaget, og 
sier hun foretrekker avisa på papir.

Har trua på 
lokalavisa

SIDE 26: Torhild Ramberg er årets 
martnaskunstner med utstillingen 
"Uttrykk for inntrykk". Ramberg 
var også martnaskunstner for 13 
år siden, i 2003.

Martnaskunstner

SIDE 34 OG 35: Simen Kvarme fra 
Stod er en 16-åring litt utenom det 
vanlige. Ikke bare er han en svært 
lovende skiskytter, han markerer 
seg også innen motbakkeløp, ori-
entering, musikk og som imitator.

God i det meste

SIDE 4 OG 5: Norconsult i Steinkjer vokser seg stadig større. Nylig sikret de seg oppdraget  
med det nye Helse- og beredskapshuset på Nordsileiret, og kontorleder Atle Romstad har  
nå 37 ansatte i de nyrenoverte lokalene i den tidligere Samvirkelagskafeen i Kongensgata. 

Samler kloke hoder
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Leder

I kveld markeres starten 
på Steinkjermartnan 
med åpningsshow og 
fyrverkeri. 52 år etter 
oppstarten for den 
nyere tids martna, er 
den vel etablert som en 
av Midt-Norges største 
sommerarrangement. 
Folk strømmer til fra 
fjern og nær, og for flere 
lag og foreninger – ar-
rangør Steinkjer næ-
ringsforum inkludert – 
er Steinkjermartnan en 
hovedinntektskilde.

Martnan var i mange år 
enerå-
dende som
somme-
rens "hap-
pening" i 
Steinkjer, 
men etter 
årtusen-
skiftet 
har den 
fått sterk 
konkur-
ranse fra 

Steinkjerfestivalen, 
Slabberaset og Viking-
festivalen. 

Selv om denne opp-
blomstringen av 
arrangementer natur-
ligvis er svært positiv 
for Steinkjer totalt 
sett, har det medført 
noen utfordringer for 
martnan. Det skal godt 
gjøres å konkurrere 
med artistprogrammet
til Steinkjerfestiva-
len, og festivalen har 
også langt på vei tatt 
martnans plass som 
det arrangementet alle
utflytta steinkjerbygg 
"må" hjem til - spesielt 
de som tilhører katego-
rien unge voksne.

Sånn sett er det impo-
nerende å se hvordan 
martnan holder stand. 
En bevisst satsing på 
en bred folkelig profil 
på artistene, i tillegg 
til økt fokus på lokale 
utstillere, har hevet 
kvaliteten. "Juggel" og 
lakrisselgere har sin 
naturlige plass i utstil-
lerfloraen, men det bør 
ikke bli for mange av 
dem, slik det var ten-
dens til en periode.

Steinkjermartnans for-
trinn er først og fremst 
det uformelle folkelivet 
- enten det er i martnas-
gatene på dagtid eller 
på torget kveldstid. 
Martnan er også et el-
dorado for de minste, og 
den kommende uka er 
det mang en skolesekk 
og gassballong som får 
en ung eier. Når hylene 
fra barn som mister 
en slik gassballong 
blandes med hylene 
fra tivoliet, da er det 
martna i by'n!

Martna i by'n

Mart-
nan 
holder 
stand

STOR ARBEIDSPLASS: Nå er det 36 ansatte ved Norconsults avdeling i Steinkjer, og flere blir ansatt utover høsten. Her er noen av de ansatte samlet i kantina med utsikt utover torget. Fra venstre Atle Romstad, Bjørnar Solberg, Julie Grønnesby Heir, Svein 
Kristiansen, Siri Alette Aurstad, Halvor Gresseth, Gunhild Kvistad, Ola Ramstad og Rune Richardsen. 

STEINKJER: Norconsult i 
Steinkjer klarer å sikre 
seg de største oppdra-
gene og høyt kvalifiser-
te ansatte fra de nyre-
noverte lokalene i den 
tidligere Samvirkelags-
kafeen i Kongensgata. 
ØYVIND BONES
OYVIND@STEINKJER-AVISA.NO

I sommer ble det klart at Nor-
consult skal stå for prosjek-
teringen av det nye Helse- og 
beredskapshuset på Nordsilei-
ret. 

– Vi lever av slike prosjekt,
så Helse- og beredskapshuset 
er en stor og viktig jobb for oss, 
sier Atle Romstad, som er kon-
torleder for Norconsult i Nord-
Trøndelag.

Prosjekteringen av helse-
huset på 13.000 kvadratmeter 
vant Norconsult i konkurranse 
med ni andre tilbydere fra hele 
landet. Arkitektarbeidene skal 
utføres av Praksis arkitekter 
i samarbeid med Norconsult 
Solem Arkitekter, som underle-
verandør til Norconsult

Helsehusjobben vil toppe lis-
ten over oppdrag for Norconsult 
i Steinkjer i tiden fremover, i til-
legg til små og store oppdrag 
over hele fylket. 

– Vi er snart ferdig med inno-
vasjonscampusen ved Nord uni-
versitet, samt at vi har mange 
oppdrag med vann og avløp, 
andre bolig- og næringsbygg, 
samferdselsanlegg og takse-
ring. Vi deltar også med plan-
leggingen av Rismelen, sier Atle 
Romstad. 

Nyansettelser
Norconsult er Norges største 
og en av de ledende tverrfaglige 
rådgiverbedrifter i Norden med 
nærmere 3.000 ansatte fordelt 
på 51 kontorer i Norge og 29 i 
utlandet. Med totalt 62 ansatte 
fordelt på fire avdelinger i fyl-
ket, er Norconsult det største 
rådgivningsfirmaet i fylket – og 
det desidert største i Steinkjer 
med 38 ansatte. Avdelingen i 
Steinkjer dekker de fleste fag, 
deriblant byggeteknikk, brann, 
VVS, elektro, landskap, geo-
teknikk, plan og samferdsel, 
prosjektadministrasjon og tak-
sering. 

 I 2013 ble RG Prosjekt, som 
ble startet av Atle Romstad 
og Ove Grubbmo i 1987, kjøpt 
opp av Norconsult. Etter det 
har rådgivningsfirmaet vokst i 

Selger kompetanse fra Sørsia
Nyheter

antall ansatte og omsetning, og 
bedriften er stadig på jakt etter 
nye kloke hoder. 

– Vi selger våre ansattes kom-
petanse, så vi er alltid på jakt 
etter personer med kompetanse 
og erfaring. Nå i august anset-
ter vi to nye, samtidig som søk-
nadsfristen for to stillinger gikk 
ut mandag, sier kontorlederen. 

For Steinkjer kommune, og 
flere av nabokommunene, er 
det viktig å trekke utflytta unge 
voksne med utdanning og erfa-
ring hjem til Steinkjer. Det er 
også på sjekklisten når Atle 
Romstad leter etter nye ansatte.

Jakter utflytta steinkjerbygg
– Mange søker hjemover når de
etablerer familie. De vil vi gjer-
ne ansatte, for de er ofte mer 
stabile og det viser seg at de blir 
i jobben. Det er viktig for oss. 

De får også en del åpne søkna-
der om jobb. 

– Vi får stadig henvendelser
fra personer som ønsker å flytte 
hjem og er på jakt etter jobb. Er 
det dyktige folk med riktig kom-
petanse og erfaring, så blir de 

ansatt. Vi selger kompetanse og 
oppdragene kommer hvis vi har 
de rette personene, sier Rom-
stad, og legger til at Norconsult 
er eid av de ansatte.

Selv om de ansatte i Norcon-
sult ikke utfører selve arbeidet 
på byggeplassen, så ender arbei-
det foran pc-en med noe kon-
kret. Det er drivkraften til Atle 
Romstad og de andre ansatte.

– Vi står for prosjektering,
utredninger og lager detaljerte 
arbeidstegninger, men står ikke 
for det utførende arbeidet. Men 
det er artig å se at vårt arbeid 
ender opp i et konkret bygg, veg 
eller at vann og avløp utbedres 
for fremtiden. Vi lanserer også 
ideer og realiseres andres ideer, 
og bidrar til å utvikle Steinkjer. 



MELVIA CHICK RODGERS&
The South Side Blues Revue- US

Sugar Ray & the Bluetones- US
Eden Brent- US
Tribute to ELVIS Presley

Vidar Busk
Paal Flaata
Stephen Ackles

Johnny Hoy & the Bluefish- US
THE BLUES SISTERS

Ina Forsman- FIN
LaylaZoe- CAN
TashaTaylor- US

Ian Siegal- UK
Mike Sanchez- UK
DizWatson &Tony Uter- UK/JAM
Aki Kumar,
Hans Bollandsås- Dr. Bekken- US/NO
Miller Anderson

& His Hounds FromHell- UK/NO
Jack Broadbent- UK
Daniel Eriksen- NO
Peer Gynt- NO
Ida Bang & the Blue Tears- SWE
MojoMakers- DK
Maria HaukaasMittet- NO
Anke Angel- HOL
Reidar Larseeennn &Arne Skage- NO
MONO- NO
Eric Sliiim Zahl &The SouthWest Swingers- NO
MARDI GGGRAS NITE- NEWORLEANS SPECIAL

DizzzWatson, Reidar Larsen, Dr Bekken- UK/NO/FIN/DK
J. T. Laurrritsen & Buckshot Hunters- NO
DJ.Donnn PPPedro- NO , Hell Storband- NO , ODIN- NO
Wanja Løøøvø Band- NO , Daniel Røssing Trio- NO
Jonne &&& Fotveita Bruktjazz- NO , Tito Lausteen Quartet- NO
Jolly JJJumper & BigMoe w/The Jimbo Jambo Band- NO
Bertheussen &&& Fjellberg Duo- NO , Edvardsen &&&SSSønn- NO
The Bitch & ONE of the Bluesmen- NO , DJ. Ranja- NO
Ytre Suløen Jass Ensemble w/Tricia Boutte- NO/US
Bob Dylan Tribute, Hell Blues Kor/ Øyvind Brandtzæg- NO

wwwwwwwwww bluesinhell no

444 SSSCCCEEENNNEEERRR IIINNNNNNEEE PPPÅÅÅ SSSCCCAAANNNDDDIIICCC HHHEEELLLLLL --- 444000 BBBAAANNNDDD
SSSTTTOOORRR FFFAAAMMMIIILLLIIIEEEDDDAAAGGG III KKKIIIMMMEEENNN KKKUUULLLTTTUUURRRHHHUUUSSS

MMMAAAGGGIIICCC MMMAAARRRKKKEEETTT ––– FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLLKKKUUUNNNSSSTTT ––– NNNYYYDDDEEELLLIIIGGG MMMAAATTT

GODETOGTILBUD – NATTBUSSERTIL TRONDHEIM
HOTELLPAKKER – FESTIVALPASS

DDDEEEVVVOOONNNAAALLLLLLMMMAAANNN BBBAAANNNDDD- US

NINE BELOWZERO- UK

NO
NO

NO

Fonnfjellreklam
e.no
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STOR ARBEIDSPLASS: Nå er det 36 ansatte ved Norconsults avdeling i Steinkjer, og flere blir ansatt utover høsten. Her er noen av de ansatte samlet i kantina med utsikt utover torget. Fra venstre Atle Romstad, Bjørnar Solberg, Julie Grønnesby Heir, Svein 
Kristiansen, Siri Alette Aurstad, Halvor Gresseth, Gunhild Kvistad, Ola Ramstad og Rune Richardsen. 

VOKSER: Atle Romstad, kontorleder for Norconsult i Nord-Trøndelag, forteller om 
flere prosjekter og ansatte ved avdelingen i Steinkjer. 

Selger kompetanse fra Sørsia

Norconsult har en finger med 
i spillet i de fleste store kommu-
nale utbyggingsprosjektene. Et 
viktig grunnlag for samarbeid 
med Steinkjer kommune er en 
rammeavtale, som Norconsult 
sikret seg for fire år. Det har 
ført til at Norconsult blir enga-
sjert tidlig i mange prosjekter, 
inkludert Helse – og bered-
skapshuset.

– Rammeavtalen ble lagt ut på 
anbud for fire år siden. Da sik-
ret vi oss avtalen i tøff  konkur-
ranse, men nå har rammeavta-
len gått ut. 

Jeg mener en slik rammeav-
tale er rasjonelt både for oss 
og kommunen, og vi er klar for 
en ny anbudskonkurranse, sier 
Atle Romstad. 




