
ort hjerte

Onsdag 26. juni 2013 Trondheim Nyheter 13

dugnad og på svært lavt buds-
jett, er det tegnet av et av byens
aller minste arkitektfirmaer.
SamboerneRunaBjørke ogStef-
fen Wallinger driver Bjørke Ar-
kitektur fra stua rett ved siden av
Rosenborgbanen.

Estetiske kvaliteter
– Dette oppdraget dreide seg
om temaer vi er spesielt opptatt
av. Steder der mennesker møtes

har ofte en tilfeldig utforming.
Aktivitetene våre påvirkes des-
suten av været og klimaet vi lev-
er i.Vi er også opptatt av å tilpas-
se nye bygninger til omgivel-
sene og vil gjerne skape arkitek-
tur med estetiske kvaliteter, sier
Bjørke ogWillinger.
De synes det var stimulerende

å arbeidemed et svært lite buds-
jett. Flere av de oppfinnsomme
løsningene i klubbhuset er et re-

sultat av dårlig økonomi.
At verken klubbhuset eller

utearealet er blitt utsatt for hær-
verk, til tross for at det befinner
seg folk der til sent på kveld, er et
tegn på hvor godt det er blitt tatt
imot i nabolaget.

Nytt liv i gammel brygge
I tillegg til byggeskikkprisen til
Trond klubbhus, fikk restaurer-
ingen av brygga i Kjøpmannns-
gata 37 hedrende omtale i går.
Bygningen som oppprinnelig
hadde seks lave etasjer og et la-
gerareal på 2500 kvadratmeter,
er gjort om til lokaler for Galleri
SG og kontorfellesskap på til
sammen1500 kvadratmeter.
I samarbeid med huseieren,

håndverkeren og byantikvaren
har Bergersen Arkitekter gitt
nytt liv til ei gammel brygge som
kan være et forbilde for andre,
mener juryen.
Bergersen Arkitekter går nå i

gang med å bygge ei helt ny
brygge i Fjordgata 78, der den
opprinnelige bygningen brant i
2007.

TRYGVE LUNDEMO 95198 723
trygve.lundemo@adresseavisen.no

Trondheimskvitter
Deter såsmartålegge
martentil dagen ETTER at
sommerrutenekicker i
gang! Tenk omfolk kunne
snakke medhverandre?
#AtB#trondheim
@MariusEnge

Moving to #trond-
heim in3 days.
Exited yeta little
scared.
@MelinaSatin

Sykkelbyen Trondheimer etaktuelt temaog
martnasarrangørene slår etslag for hverdagssyklisten.
Prosjektleder Rokstadanbefaler folkå ta turentil Mart-
nan påsykkelen.På Torvet erdet nåegen sykkel-
parkering ogmuligheter for gratis servicepådoningen
fra kyndige folk fraTrondhjemsVelicopedklubb,
Sykkelklubben Victoriaog Syklisteneslandsforening.

Sykkelfest på Martnan
Kl. 09.00: MøteiStrategisk
samarbeidsforum for
kunnskapsbyen.

Kl.13.00: Møtei Arbeids-
utvalget i Trøndelagsrådet.

Ordførerens dag

Saken strekker seg helt tilbake
til 1989. Ekteparet Heidi og
Bernt Martinussen overtok
Øvre Bakklandet 33 som huser
Baklandets Skydsstation. Tan-
ken var å rehabilitere og
ominnrede. Men da det viste
seg at bygningen var fredet,
måtte planene legges bort.
I 1994 ble det bestemt et ma-

keskifte med den kommunale
tomta i nr. 56 rett over gaten

mot at kommunen overtok nr.
33.
Martinussen, som er bosatt i

USA, har hatt planer om å by-
gge helt til han nylig la tomten
ut for salg for nærmere fire
millioner kroner. Etter forhan-
dlinger mellom eier via megler
og kommunen, kom man frem
til en pris på 3,75 millioner
kroner pluss avgifter.
Tirsdag sa et enstemmig for-

mannskap ja til kjøpet.
Dermed blir tomta innlemmet
i Gåsaparken ved Nidelvens
bredd.
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KjøperGåsapark-tomta
Det kommunale kjøpet av
en boligtomt grensende til
Gåsaparken, markerer
avslutningen på en årelang
og pinlig konflikt i
Trondheim.

Gåsaparken: En langvarig og bitter strid er over etter at
Trondheim kommune tirsdag besluttet å kjøpe boligtomten
i Øvre Bakklandet. Foto: RUNE PETTER NESS

Nei til piggdekkgebyr
Et bredt flertall i formann-
skapet sier klart og tydelig
nei til gjeninnføring av
piggdekkgebyret.

Andelen brukere av piggfrie
vinterdekk er gått kraftig ned
etter at gebyret ble fjernet i
2010.Og selv omdet er gjort en
stor innsats for å holde fore-
komsten av svevestøv under
de fastsatte grenseverdiene, er

det ved målestasjonen i El-
geseter gatemålt for høye kon-
sentrasjoner i flere dager enn
tillatt.
Bredt politisk flertall til

tross, formannskapet kan bli
overprøvd. Vegdirektoratet
harmandat til å tvinge gebyret
på piggdekkbilistene dersom
andre tiltak ikke er gode nok.
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Venter strid rundtTorvet
Det kan bli parkerings-
kjeller under Torvet. Nytt
dekke vil kreve betydelig
utgraving.

Dermed er det duket for enda
en strid om graving i gamle
kulturlag iMidtbyen.
Det er store planer for byens

viktigste byrom når trafikken
fjernes for godt, trolig i august.
Da skal det blant annet legges
et flunkende nytt dekke på
plassen.
For tiden blir det vurdert om

dekket krever full utgraving av
kulturlaget i hele lagets dybde.
Vurderingen skjer i samarbeid
medRiksantikvaren.

Store påkjenninger
Samtidig gjør Sintef vurderin-
ger for å finne den beste opp-

byggingen.Det nye dekket skal
tåle store påkjenninger som
tunge kjøretøy og rigging av
store scener.
– Om betonglag og full ut-

graving blir konklusjonen, er
det nærliggende å tenke at be-
tongdekket kan være taket på
et underjordisk parkeringsan-
legg, sier Einar Aassved Han-
sen, kommunaldirektør for by-
utvikling. Han sier et parke-
ringsanlegg ikke vil kreve yt-
terligere utgraving.
Det er etablert et samarbeid

mellom Trondheim Parkering
og prosjektgruppen som job-
ber med Nye Torvet. Forespør-
selen til Riksantikvaren er sup-
plert med skissemateriale fra
Trondheimparkering.
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Begeistret: Ordfører Rita Ottervik ga i går byggeskikkprisen til
Kaare M. Gisvold (t. h.), som har vært prosjektleder for klubbhuset. Bak:
Arkitektene Runa Bjørke og Steffen Walllinger. Foto: JENS PETTER SØRAA


