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Avtal et møte med oss i våre kontorlokaler i Klæbu.Selge bolig med 
salgsgaranti? 72599240 heimdal@proa.no

Vellykket revy

Elias Thome føyer seg inn i rekken av klæbygger som  
spiller eliteseriehåndball. Elias debuterte på det høyeste 
       nivået forrige heig. Side 7

Kultur side 9, 10 og 11

Nyheter side 2, 3 og 4

Tanemsrevyen gikk av 
stabelen mandag kveld. Vi 
lar Oliver Myhre Glørstad og 
Ida Therese Ulberg  
Reinli illustrere suksessen.

Etter åtte års forberedelser er det klart for byggestart av de syv første av 
nærmere 400 boenheter i Granmofeltet. Ekteparet Stig Ove Bakken og 
Ann Kristin Torp Bakken har satset alt.

Nå starter 
Granmo-eventyret

Usynlig tannregulering
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Nye pasienter får undersøkelse, 
inkl. profesjonell tannrens

KUN 495,- T.O.M 31.03.18

HAR DU LØSTSITTENDE 
PROTESER? 
Da kan du ha rett på refusjon fra 
HELFO for implantatbehandling. 
Du betaler da kr. 10 000,- 
mot normalpris kr. 55 000,- GRATIS

KONSULTASJON

Elias Thome debuterte i eliteserien  
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Nyheter Nyheter

Nå kommer de første boligene til Granmo-feltet. Nesten ni år etter at 
ekteparet Ann Kristin Torp Bakken og Stig Ove Bakken så annonsen om 
salg av eiendommen første gang. Etter omfattende forberedelser er det 
nå klart og de syv første boenhetene er solgt og er klar for oppføring. 
Totalt er det foreløpig gitt tillatelse til oppføring av 371 boenheter i den 
svært store utbyggingen.

Granmo-utbyggingen:

Nå kommer de syv 
første boligene

Allerede til skolestart i høst kan de 
første husene stå på plass i det første 
utbyggingsfeltet, som bærer navnet 
B2.

Syv av 37
-I første omgang er det nå klart for de 
syv første av trolig 37 i feltet B2, sier 
Stig Ove Bakken som sammen med 
kona Ann Kristin styrer det hele fra 
lokaler tilhørende Klæbu Sparebank 
i sentrum.
Og sentrumsnært blir også Gran-
mo-feltet som i praksis vil binde 
sentrum og området rundt Sørborgen 
skole til ett hele en gang i framtida. 
Markedet avgjør når alle boenheter 
er solgt og oppført, det kan ta ti år 
eller det kan ta 15 eller mer.
B2-feltet er det første av seks utbyg-
gingsfelt, eller det kan bli mer. For 
det siste og største, B4 på 27 dekar, 
kan bli delt opp en gang i løpet av de 
kommende årene.

Over 400?
Reguleringsplaner og tillatelser som 
er gitt tilsier maksimalt 371 boenhe-
ter. Til sist kan det ende opp med over 
400 boenheter.
-Vi vet ikke hva som skjer detaljert på 
akkurat det området. Når vi kommer 
inn i Trondheim kan det bli krav 

om fortetting og da kan det bli flere 
enheter, sier Stig Ove Bakken som 
for øvrig ser positivt på at Klæbu blir 
en bydel av Trondheim.
-Både det at vi blir en bydel av Trond-
heim og at vi får oppgradert veien til 
Klæbu kan ha betydelig positiv effekt 
framover, tror Bakken.

Mangfoldig tilbud
I Trondheim er det svært vanskelig 
å skaffe seg enebolig eller endog 
tomannsbolig. Og skjer det er det til 
høye priser.
-Her kan vi tilby nesten alle former 
for bolig, enten det er tomannsboli-
ger, 4-mannsboliger eller rekkehus. 
I Trondheim har de stort sett bare 
leiligheter i store leilighetskomplek-
ser å tilby. Og det er enkelt å bo her 
og jobbe i byen, sier Bakken.

Satset alt
Det var altså i 2009 at paret Bakken 
så annonsen om at eiendommen til 
Gudrun og Karl Torvmark, gården 
Granmo eller på folkemunne Skoma-
kergården, ble lagt ut til salg. Paret 
hadde etterkommere og arvinger som 
var spredt rundt i det ganske land og 
det var naturlig å selge.
Storkonsernet Skanska satt først på 
en opsjon på den 1000 dekar store 

eiendommen, men sa den fra seg 
i 2009.
-Først forsøkte vi å få med oss inves-
torer på dette, det var litt stort for oss 
alene. Men ingen turde å være med, 
forteller Stig Ove Bakken.
-Det endte med at vi gikk inn med alt 
vi hadde. Vi solgte til og med huset 
vårt og flyttet inn i leilighet, forteller 
kona Ann Kristin Torp Bakken. Hun 
var kreftsykepleier i Tønsberg før 
hun landet i Klæbu med Stig Ove. 
Han på sin side hadde en ledende 
stilling i Norske Shell i Oslo før en 
trafikkulykke på Stav i Malvik satte 
en stopper i 2003.
-Jeg sliter ennå med ettervirknin-
gene, forteller han.

Lang prosess
Da ekteparet med fem barn fikk 
tilslaget på eiendommen i oktober 
2010 startet en lang og ny prosess. 
Reguleringsplaner skulle på plass, 
men først av alt måtte det nye 
grunnundersøkelser til. Skanska 
hadde gjennomført disse undersø-
kelsene ved hjelp av et kjent konsu-
lentfirma, men disse dataene fikk 
ikke Bakken-paret tilgang til. Alt 
måtte tas om igjen med de kostnader 
dette medførte. 35-40 nye borehull 
ble banket i bakken under de geo-

tekniske undersøkelsene. 
-Grunnen under består stort sett 
av sandholdig jord. Bare et mindre 
område inneholder stabil leire, men 
den har ingen sted å dra så det er 
trygt, sier Stig Ove Bakken.

Infrastruktur
Ekteparet Bakken inngikk en omfat-
tende utbyggingsavtale med Klæbu 
kommune som også – ikke minst 
– inneholdt hvordan infrastrukturen 
i det store utbyggingsfeltet skulle 
håndteres.
-Vi vil rose Klæbu kommune for et 
kjempegodt samarbeide for å få dette 
til. Vi har hele tiden vært tidlig ute 
og åpne om hvordan vi har tenkt, 
og stort sett har det gått veldig greit, 
fremholder Stig Ove.
-Og de gangene vi har hatt uoveren-
stemmelser er dette løst opp enkelt, 
skyter Ann Kristin inn.
Infrastruktur er selvsagt et grunn-
leggende punkt når man bygger ut 
boligfelt. Og her har ekteparet lagt 
den store beløp. 
Generelt er paret åpne på alt, men 
kvier seg litt når det kommer til 
kostnader.
-Totalt vet jeg ikke hvor mye vi har 
lagt ned her, men jeg kan si så mye 
som at infrastrukturen ble kostnads-

regnet til cirka 24 millioner kroner. 
Sluttbeløpet vet vi jo ikke før vi er 
ferdige, sier Stig Ove Bakken.

Tøff finansiering
Hvordan et ektepar uten erfaring fra 
bransjen skal kunne makte å gjen-
nomføre dette, selv med solgt bolig, 
kan fremstå som en gåte. Men det er 
betydelige verdier på oppsiden her og 
det har tydeligvis bankene også sett.
-Nå var Klæbu Sparebank inne og 
bisto med finansieringen av infra-
strukturen. Banken har vært veldig 
gode for oss med raske beslutnings-
veier. Vi greier å betale for oss ennå, 
smiler Stig Ove.
-Folk tror det blir søkkrike på dette?
-Ja, jeg skjønner det. Men da må folk 
også skjønne hva vi har lagt ned og 
det er lenge til vi får igjen investe-
ringene, sier han.

Stier binder sammen
I utbyggingsavtalen med kommu-
nen er det også innbakt et punkt 
om bygging av turstier i området. 
Det blir stier både fra Finnmyra og 
Rydland og mere til som skal lysset-
tes. Kommunen skal ta stien opp fra 
Granmo-feltets vestre side og opp til 
Sørborgen. Alt blir med andre ord 
hengende sammen. Granmo-feltet 

vil bidra til et større hele i Klæbu 
sentrum i tillegg til alle positive 
virkninger dette har for lokalsamfun-
net. Selv om husenhetene kommer 
utenfra vil byggingen av nærmere 
400 boenheter over tid også komme 
lokalsamfunnet til gode.

Samarbeidspartnere
-I starten trodde vi at vi skulle hånd-
tere hele utbyggingen og gjennom-
føringen selv. Etter hvert ble dette 
veldig krevende så vi fant det best å 
finne andre løsninger, forteller Stig 
Ove.
-Det var veldig mye å sette seg inn 
i. For oss var dette en veldig bratt 
lærekurve. I ettertid ser vi at vi nok 
også brukte litt for mye tid på detal-
jer, sier Ann Kristin.
Dermed ble det valgt en løsning 
med å selge ut felt for felt slik at en 
utbygger stå for gjennomføringen.
Med sitt selskap Granmo Eien-
domsutvikling solgte de ut feltet 
B2 . Kjøperne er byggmester Stein 
Helge Fredheim i Norgeshus-for-
handleren Fredheim & Paulsby 
Bygg og Kristoffer Formo i Formo 
Holding. Sistnevnte er styreleder i 
utbyggingsselskapet Granmo Bolig 
AS. (Se egen sak side 4, red.anm.) De 
har også opsjon på å kjøpe de neste 

utbyggingsfeltene, B3A, B3B, B9 
og B1 som etter planen skal bygges 
ut i denne rekkefølgen. Til sammen 
kan det bygges 235 boenheter. Så 
kommer det største feltet, B4, til slutt 
og her er det ikke gitt opsjon ennå.
Dermed er utbyggingseventyret 
i Granmo-feltet i gang. Bydelen 
Klæbu i Nye Trondheim kan bli 
svært attraktiv å bosette seg i og 
utviklingen.

◆ KJELL DAHLE

Oversiktsbilde: Slik fortoner det enorme utbyggingsfeltet Granmo seg i et perspektiv.

Satset alt: Ekteparet Stig Ove Bakken og Ann Kristin Torp Bakken jobber fram det store prosjektet fra sitt nøysomme kontor i 
bankbygget i Klæbu.

Inngang til feltet: 
Ennå står den gamle 

driftsbygningen til den 
opprinnelige eieren, 

men den skal selvsagt 
fjernes.

Infrastruktur:
 Gravemaskinene har 

vært i sving lenge i 
Granmofeltet.
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EXTRA LAVE PRISER

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER

Som medlem i Coop Midt-Norge får 
du 2% kjøpeutbytte på alt du handler!

Prisene varer t.o.m. søndag 18. februar
Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

Pizzafest!

TORO 
SUPPER/SAUSER/GRYTER
Utvalgte varianter

  Rask og god 

middag!

-30%

coop.no/extra
Coop Extra Norge extra_norgeCoop Extra Norge extra_norge

XTRA STRIMLET 
SVINEKJØTT
550 g. Pr pk
Pr kg 72,36

GRØNNE PLANTER MIX
12 cm. Pr. stk

COCA-COLA/COCA-COLA 
ZERO 6 PK
6 x 1,5 l. Pr pk. Eks. pant
Pr l 13,22

3980
FINDUS FISK
Utvalgte varianter. 225-1000 g

VASKET OG 
SPISEKLAR SALAT
Ruccola 50 g, 
Babyleaf Mix 65 g, 
Babyspinat  100 g, 
Middelhavssalat 125 g. 
Pr. pose

COOP REALE 
KARBONADER
720 g. Pr. pk. 
Pr. kg 88,06

119

-30%

1500 6340

3990

-Vi er ekstremt godt fornøyd med utviklingen 
i Granmo-feltet, sier Kristoffer Formo utbyg-
gingsselskapet Granmo Bolig AS. Formo er sty-
releder i selskapet, et selskap som igjen selger 
ut boenhetene i Granmo-feltet gjennom merke-
varen Granmolunden.

Utbyggeren:

-Ekstremt godt fornøyd

Til å forestå selve salgsprosessen har 
Granmo Bolig engasjert den store 
eiendomsmegleren Eiendomsmegler 
1.

Suksess
Utbyggeren ser selvsagt ingen annen 
grunn enn til å hevde at dette blir en 
suksess. Noer annet ville for øvrig 
ha vært merkelig.
-Når startet salget og hva er status, 
Formo?
-Vi startet salget i slutten av novem-
ber, og vi har allerede solgt syv 
boenheter som ganske snart er 
klare til oppføring. I tillegg er vi 
i disse dager i forhandlinger med 
ytterligere to som kan komme, sier 
Kristoffer Formo som driver dette i 
hovedsak sammen med Stein Helge 
Fredheim i Fredheim & Pølsby Bygg 
i Fossegrenda i Trondheim. Dette 
selskapet igjen har samarbeide med 
NorgesHus som skal levere byggene.
-At vi kan selge så mange hus på så 
kort tid på den mørkeste tiden av 
vinteren og ellers i disse tider er bare 
helt bra, sier Kristoffer Formo.

Bynært
-Hvorfor blir dette populært og 
hvorfor gikk dere inn i dette, Formo?

-Vi driver med eiendomsutvikling 
og har lenge sett at det i Trondheim 
er det en stor etterspørsel fra spesi-
elt barnefamilier etter selvstendige 
boenheter. Dette er vanskelig å opp-
drive i Trondheim og da begynte vi 
å se oss om i randsonen og Klæbu 
ligger jo flott til. Det er bynært og 
enda bedre blir det når nyveien 
kommer, dette vil så klart ha en 
positiv effekt.

-Gjennomarbeidet
-Hva er spesielt med Granmo-feltet?
-Det er som sagt bynært og prosjektet 
er særdeles godt gjennomarbeidet. 
Og gjennom våre samarbeidspart-
nere kan vi levere hus til svært kon-
kurransedyktige priser og vi har en 
effektiv produksjon som sikrer dette, 
sier Kristoffer Formo som gleder seg 
til fortsettelsen.

◆ KJELL DAHLE

Styreleder Kristoffer 
Formo i Granmo Bolig AS 
er godt fornøyd så langt. 
(Foto. Privat).

Illustrasjon : Slik kan 
noen av boenhetene 
fortone seg i Granmo-
lunden.
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Torgeir Bergrem klarte ikke å ta ut potensialet i 
det siste finalehoppet. Han satset alt og klarte 
dessverre ikke å holde seg på beina. Det ble alli-
kevel en flott åttendeplass på klæbyggen som 
har sin beste OL-disiplin igjen. 

Elias Thome fikk sin eliteseriedebut da Kolstad i 
helga slo Fyllingen 38-29. Den 19 år gamle klæ-
byggen scoret samtidig også sitt første elitese-
riemål. 

Fokusert Torgeir vil være
med i medaljekampen

I TOPPEN: Torgeir Bergrem gjorde en flott figur da han ble nummer åtte i den første snowboardkonkurransen i OL. 

-Jeg føler vel at det har vært litt både 
og så langt i mesterskapet. Kort 
sagt så har det vært mye bra og en 
del som har vært under pari. Men 
det er i bunn og grunn det som er 
snowboardsporten. Det handler om 
små marginer, sier Torgeir som ikke 
har reist til Sør-Korea for å «safe» i 
de situasjonene hvor det kan være 
mulig å tyne ut noen poeng ekstra. 
Det var akkurat det aspektet som ble 
hans bane i det siste hoppet i Torgeirs 
andre vinter-OL. 

Han klinket til i håp om at det skulle 
være mulig å sikre seg en medalje. 
Det ville i så fall ha toppet det andre 
han har vært med på innenfor snow-
boardsporten etter at han begynte å 
konkurrere internasjonalt. 26-årin-
gen var en av de beste i den første 
finalerunden. Han oppnådde fjerde 
høyeste poengsum. Det innebar at 
han som har lagt grunnlaget for den 
strålende karrieren i Vassfjellet, var 
i posisjon til å kjempe om pallplas-
sering da det hele skulle avgjøres.

Kjempet om medalje  
Torgeir forteller at det hadde vært 
ønskelig at han lyktes like bra i 
siste runde i finalen som den første. 
Landslagsutøveren visste at det sto 
om medalje da han tok på seg brillene 
og gjorde seg klar for de siste «sve-
vene» i en godt preparert OL-bakke. 
Bergrem gjorde et ærlig og tappert 
forsøk på å overgå det meste han har 
gjort på snøbrett da det hele skulle 
avgjøres. Det førte til at han kom litt 
ut av kurs. Men ikke mer enn at det 
ble en flott åttendeplass på Klæbus 
OL-farer. 
-Det er medaljer som teller i mes-
terskap. Det har liten betydning 
hvor du ender såfremt du ikke er på 
pallen. Jeg føler at jeg har prestert 
bra så langt i OL. Men det jeg har 
levert har ikke vært hundre prosent. 
Det er forbedringspotensial og det 
ønsker jeg å få gjort noe med i big 

Air-konkurransen. Nå blir det lett 
trening i noen dager før jeg retter 
blikket mot den konkurransen jeg 
har sett mest frem til i de olympiske 
vinterlekene, sier han som er et av 
de største norske håpene. 

God nok for pallen 
Torgeir Bergrem vet at han med 
fullklaff er god nok til å klatre opp 
på seierspallen når det skal avgjøres 
hvem som skal få gull, sølv og bronse 
i big Air. Selv om han har hatt en 
brokete inngang til dette mesterska-
pet. Det var alt annet enn optimalt at 
Bergrem pådro seg et brudd i hånden 
og fikk et langt konkurranseavbrekk 
mot slutten av fjoråret. Han fokuserer 
lite på det. Torgeir er tydelig på at det 
er mulig å prestere selv om han var 
ute en lang periode. 
-Hvordan forholdt du deg til de 
vanskelige og utfordrende vindfor-

holdene?  -Vinden her er uberegnelig 
og kan påvirke resultatene. Men det 
er jevnt over de beste som hevder 
seg uansett vær og vindforhold. Det 
er helt klart vanskeligere å beregne 
når det blåser friskt. Spesielt dersom 
vinden kommer i kast, sier Torgeir 
som så langt ikke har fått med seg 
så mye av OL. 
Det har for hans vedkommende 
handlet om å forberede seg best 
mulig til den første konkurransen. 
Nå blir det litt roligere i noen dager 
før han for alvor skal gire seg opp til 
favorittdisiplinen. Torgeir opplyser 
at hoppet ser bra ut og at alt ligger 
til rette for at det skal bli en flott 
konkurranse i Asia. 

◆ SVEIN HALVOR MOE

Elias 
debuterte 
i eliteserien 

DEBUTERTE:  
Elias Thome spilte  
sin første kamp i  
eliteserien da han og
lagkameratene slo 
Fyllingen i helga. 

-Det var artig at jeg fikk sjansen. 
Jeg var i tvil da jeg fikk forespørsel 
fra Kolstad for noen uker siden. Jeg 
spilte ikke fast på Charlottenlunds 
1.divisjonslag og var usikker på om 
jeg var god nok til å ta opp kampen 
med Kolstad-spillerne. Det føler jeg 
at jeg er selv om det i helga var en 
del spillere som var ute med skade. 
Dermed var veien til en plass i trop-
pen litt kortere enn den vanligvis 
bruker å være. Jeg har imidlertid god 
tro på at jeg være med å kjempe om 
spilletid fremover, sier Elias etter 
at han har brutt en ny barriere på 
håndballbanen.
Den hurtige kantspilleren har hatt 
en bratt og fin utviklingskurve etter 
at han gikk til Tiller, og deretter 
meldte overgang til Charlottenlund. 
Der har Haugamyra-gutten spilt 
håndball de tre siste årene. Thome 
har hatt en langsiktig drøm om å bli 
eliteseriespiller. Han forsto at den var 
nærmere enn noen gang da Kolstad 
kom med en forespørsel. Elias som 
går det fjerde og siste året på hånd-
ballinjen ved Heimdal videregående 
skole, følte at han hadde lite å tape 
på å si ja. Derfor valgte han å skrive 
under på overgangspapirene. 

Ble omskolert 
-Jeg vurderte frem og tilbake en 
periode før jeg gikk til det skrittet 

og meldte overgang. Det handlet for 
mitt vedkommende om å utfordre 
seg litt ettersom dette var noe som 
lå utenfor komfortsonen. Jeg føler at 
jeg har blitt godt mottatt i gruppen, 
sier han som startet karrieren som 
bakspiller. Etter hvert har Elias blitt 
omskolert til kant. Der får han god 
bruk både for spilleforståelsen, tek-
nikken og hurtigheten. Den ferske 
eliteseriespilleren har helt siden han 
begynte å spille håndball i Klæbu, 
vært flink til å forflytte seg hurtig.  
-Hva tenker du i forhold til den videre 
håndballsatsingen, Elias?  -Jeg skal 
gjøre det som er mulig for å bli bedre. 
det at jeg får muligheten til å trene 
aktuelle A-landslagsspillere nesten 
dag, vil forhåpentligvis gi meg et løft. 
Jeg har hatt flere gode støttespillere 
etter at jeg begynte å spille håndball. 
Først og fremst i foreldrene mine 
og Håvard Wold som var den første 
treneren jeg hadde i Klæbu. Han er 
den dag i dag en som bakker meg 
opp. Jeg hadde neppe vært der jeg er i 
dag om det ikke hadde vært mamma, 
pappa og Håvard, sier Elias som er 
spent på fortsettelsen. Han har lyst til 
å spille flere kamper på det øverste 
nivået de kommende ukene. 

◆ SVEIN HALVOR MOE

Klæbu idrettslags gode J 16-lag fikk en kjempe- 

start i den landsomfattende J 16-serien. Det ble 

nemlig full pott da de gjestet Kongsvinger. 

Full pott i Kongsvinger 

20-17 over Kongsvinger og 25-21 
over Reistad ble fasiten i de to 
første kampene i Bring-serien. To 
seire av like mange mulige var 
den lovende 2001-årgangen veldig 
fornøyde med. Det kan vise seg 
at de fire poengene som jentene 
sikret seg i Glåmdalen, blir gull 
verdt når poengene telles opp på 
senvinteren og vårparten. KIL 
har satt seg som mål at de skal nå 
sluttspillet. 
-Vi føler at det er fullt mulig selv 
om det er et forholdsvis hårete 
mål. Jentene tåler ikke så mange 
feilskjær før sluttspillet glipper 

ettersom det er mange i puljen. 
Det er mange vanskelige kamper 
fremover, sier Rune Nervik til 
KlæbuPosten. Han har vært trener 
for denne gjengen i en årrekke. 
Nervik legger ikke skjul på at det 
betyr mye for selvtilliten å få en 
god start.

Tre nye kamper  
Det er halvannen uke til neste 
runde i Bring-serien. Klæbu-jen-
tene slipper da å legge ut på langtur 
ettersom det er Charlottenlund 
som er vertskap for den. CSK, 
Njård og Konnerud er motstander 

i de tre kampene. Det var for øvrig 
ingen av de tre lagene som tok 
poeng i den første runden. Både 
Njård og de to andre tapte begge 
sine første kamper. Treneren tar 
allikevel ikke lett på det. 
-Vi vet av erfaring at prestasjonene 
svinger veldig fra runde til runde. 
Det er mye som tyder på at disse 
lagene møtte gode motstandere i 
sin første runde. Charlottenlund 
har vi hatt mange bataljer med 
opp gjennom årene. Senest da vi 
møtte de i den såkalte Toppse-
rien denne sesongen. Jeg tror fort 
at vertskapet kan bli den verste 
nøtten å knekke, sier Nervik til 
lokalavisa. 
Han begrunner det med at det er 
lokaloppgjør og at CSK er ute etter 
å sikre seg deres skalp. Trenerild-
sjelen innrømmer at det vil se lyst 
ut dersom de plukker med seg seks 
poeng fra Charlottenlundhallen, 

GOD: Karen Forset spilte to gode kamper 
i Kongsvinger. 

SOLID: Kaja Ørndal Nervik fikk 
bestemannspremie i en av kampene. 

og står med ti poeng etter fem 
kamper. Men minner om at det 
skal spilles og ikke minst preste-
res før det er mulig å innkassere 
poengene. Karen Forset og Kaja 

Ørndal Nervik fikk hver sin best-
emannspremie i de to kampene i 
Kongsvinger.  

◆ SVEIN HALVOR MOE
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Velkommen til gratis foredrag - Våg å følge drømmen!

Invitasjon til våre  
kunder mellom  
18 og 25 år!

Lasse har i over 20 år vært en av Norges mest profilerte fotografer. I dag er han  
like mye filmskaper, konseptutvikler og gründer.  

Les mer og meld deg på her: klabu-sparebank.no/ung 
Begrenset plasser

Velkommen til et inspirerende 
foredrag med Lasse Berre om 
å våge og følge drømmen! 

Tid: 8. mars, kl. 18 
Sted: Banksalen, Klæbu 
Sparebank i Klæbu

FREMTIDEN TILHØRER ALLE

opel.no

MOKKA X LAGERKAMPANJE
Velg mellom:

Avslag på

kr. 39.000,-
eller

Få med utstyr for

kr. 45.000,-

*Kampanjen gjelder 2017 modeller. Eksempel forbruk/utslipp: Mokka x 140 hk bensin. Blandet kjøring 5,9/100 km. Utslipp CO2(g/km) 140.

 Lagerbil får du fra 

kr. 300.400,-*

Maskinagentur
Vestre Rosten 83, 7489 Trondheim • Tlf.: 72 89 72 89 • maskinagentur@maskinagentur.no

Åpningstider 08.30-16.30 • Salg: 08.30-16.30, torsdag til 19.00, lørdag 10-14

-Tanemsrevyen er 
Norges Hollywood

Tanemsrevyen 2018

Celine Winje Vik kaster seg ut 
fra scenen etter endt dans i et 

kjent bilde fra Hollywood.
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Vi er ikke blitt markedsleder over natten. Vi er blitt 
Norges største megler 5 år på rad fordi vi selger flere 
boliger enn alle andre. Derfor har vi også mer erfaring 
og kunnskap om det å selge bolig.

Vi vet hva som er viktig
og hva som gir deg best 
mulig pris for boligen din

Ta kontakt i dag for en
gratis verdivurdering!

Daniel Lanto

Eiendomsmeglerfullmektig

Klæbu- og Tanemspesialist

Telefon 938 53 070

Benytt en lokalkjent megler. Jeg har full oversikt over ditt nærområde
og min lokalkunnskap gir deg en ekstra trygghet for best mulig pris på
din bolig. Ta kontakt så planlegger vi ditt boligsalg sammen.

Lurer du på hva boligen din er verdt?
Jeg vet ganske mye om det.

AVDELING SØR-ØST – VI ER SPESIALISTER I KLÆBU/TANEM
DU FINNER OSS I HEIMDALSVEIEN 7, 7472 TRONDHEIM

Petter Bakke
Avd.leder/
Eiendomsmegler MNEF
Telefon 976 61 665

Marius Lyng
Eiendomsmegler
Telefon 905 64 736

Anders Karlstrøm
Trainee
Telefon 995 01 466
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For Klæbu generelt og Tanem spesielt er 
Tanemsrevyen er av årets store kulturbegiven-
heter. For ikke å si den største av alle. Denne 
gang var det enda mer spesielt ettersom dette 
var en markering også av 30-årsjubileumet til 
Tanem skole under revyforestillingen i Klæbuhal-
len mandag kveld.

Tanemsrevyen 2018Tanemsrevyen 2018

-Tanemsrevyen er Norges Hol-
lywood, strålte en av de to dyktige 
konferansierne, Julia Småvik. Hun 
ledet det hele på en flott måte med sin 
gode kollega Jonas Søbstad.

-Gleder seg
Over 400 betalende tilskuere hadde 
funnet sine plasser i Klæbuhallen 
denne februarkvelden. Forestillingen 
er et resultat av nitidige forberedelser 
som har pågått i måneder.
-Dette er et høydepunkt for elevene. 
De gleder seg alltid til revy og spør 
stadig når den blir, smiler rektor 
Grete Nyheim.
-Hva betyr det for skolen?
-Det betyr veldig mye for skolen, men 
den betyr også mye for hele Tanem. 

Her har vi et flott fellesarrangement 
som har med elever, foreldre, kultur-
skolen og Klæbu skolemusikkorps 
samtidig, sier hun etter vel gjennom-
ført forestilling.

Variert
Forestillingen var både god, variert, 
underholdende og vel organisert. 
Fantastisk å se de unge jentene og 
guttene utfolde seg så fritt. Komplett 
fri for sceneskrekk. De formelig 
boblet over av spilleglede.
Her var Sesamtoget til Mummidalen, 
Senkveld med Thomas og Harald, 
Corcovado og veldig mye mer.
Vi lar bildene tale for seg.

◆ KJELL DAHLE

Samlet gjeng fra 1. trinn i aksjon.

Star Wars med blant andre Andrea Lyngra Hay.

Jenter i grønt: Leona Mariel Engesland Mehaj og Eline Skard Klaussen.

Klæbu skolemusikkorps krydret forestillingen musikalsk.

Vanessa Messelt som Johnny Depp som sjørøver.

Erlend Bergan Strømsvik og Marius Lindahl i vogna. Rosa skilte seg ut på scenen.

Jørgen Høiaas og Petter Borchgrevink Nygaard med et slag for et 
pizzamerke.

To jenter med mic: Jenny Mathea Schei Nilsen og Ingrid Viktoria Stene Tulluan.

Alexander Tømmervold Skjevik og Erik Holiløkk fra 3. trinn elegant på scenen.To gutter, i orange og hvitt. Leonel Engesland Mehaj og Jørgen Pedersen.Med gode bevegelser på scenen.

Justin Alexander Celocia Santavy og Solveig Økland Jakobsen tok seg 
godt ut i blått.

Konferansierne Julia Småvik og Jonas Søbstad holdt forestillingen 
glitrende sammen.
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Brå start
Før Brechan startet sitt virke som 
lærer i Klæbu, utdannet han seg på 
Trøndelag Musikkonservatorium 
og Trondheim Lærerskole. I tillegg 
hadde han fått erfaring fra Brechans 
Musikkførskole - som han selv star-
tet. Etter at han kom over en annonse 
i avisa – hvor det sto at det var en 
ledig stilling som musikklærer i 

Klæbu – slo Lars til. Han ante ikke 
hva han begikk seg ut på før han ble 
kastet i ilden.

- Jeg fikk timeplanen en mandag, 
og dagen etterpå skulle jeg ha min 
første undervisningstime. Det kom 
tre elever: En i rullestol og to lig-
gende i sengen sin. Timen etter kom 
det fem personer som ikke kunne 

snakke. Etter den timen dro jeg til 
inspektøren og spurte hva jeg skulle 
gjøre – og fikk klar beskjed om at jeg 
skulle gjøre jobben min. Da måtte 
jeg bare prøve å gjøre det beste ut 
av situasjonen, og det endte med at 
jeg tok med trekkspillet mitt for å 
spille for dem. For å finne ut hvil-
ken musikk de forskjellige elevene 
responderte positivt på måtte jeg 

brukte stereoanlegg og prøve meg 
frem. Elevene varierte i alder fra ti til 
sytti år, og mange var både språkløse 
og uutviklet i hodet. Dermed måtte 
jeg finne frem til hva hver enkelt av 
de likte, og det kunne være alt mulig 
rart. Etter hvert klarte jeg å finne 
det ut, og da ble det veldig givende 
for alle parter. Dessverre kom det 
en reform på starten av nittitallet 

som førte til at institusjonene skulle 
legges ned, og folk ble sendt tilbake 
til hjemkommunen hvor de skulle 
bo i egen leilighet, forteller Lars K. 
Brechan til KlæbuPosten.

Musikalsk oppvekst
«Musikk-Lars» fikk musikken inn 
med morsmelken. Hans musikal-
ske oppdragelse startet for fullt 

«Musikk-Lars» holder 
koken som pensjonist

PENSJONIST
I KLÆBU

I DAG: LARS K. BRECHAN

I 1976 ble Lars K. Brechan musikklærer 

på Hallsetheimen skole. Det visste seg å 

være midt i blinken for begge parter, og 

han ble værende som musikklærer i bygda 

helt frem til han pensjonerte seg for tre år 

siden. I Klæbu er 65-åringen best kjent som 

«Musikk-Lars».

i barnehagealder, da han var elev 
på en musikkbarnehage nær barn-
domshuset på Strindheim – hvor han 
fortsatt bor. Der vokste han opp i en 
heimvernsblokk, som eldstemann i 
en søskenflokk på tre. Broren til Lars 
driver den dag i dag sitt eget par-
kettstudio, mens søsteren er daglig 
leder i Strindheim Håndball. Faren 
til Lars var innkjøpssjef på Trond-
heims Mekaniske Verksted, og var 
i sine yngre dager en av Trøndelags 
beste sprintere. Da han var seksten 
år gammel sprang han angivelig 
sekstimeteren på 7.3 sekunder – 
og det med store piggsko på grus. 
Moren til Lars var hjemmeværende, 
i tillegg til at hun aktivt kjempet for 
kvinners rettigheter gjennom Norges 
Husmorforbund. Lars beskriver en 
oppvekst preget av musikk. Han var 
blant annet ivrig på pianoet, spilte 
klarinett og saksofon i Strindheim 
Skoles Musikkorps, og da han startet 
på ungdomsskolen valgte han som 
hør og bør musikk som valgfag. 
Siden den gang har det stort sett gått 
i musikk for Brechan.

Startet egen musikkskole
Etter at ungdomsskolen var fullført 
i 1969, startet han på Sund Folke-
høgskole på Inderøy. Mens han gikk 
der spurte læreren elevene om noen 
ville starte på Musikkonservatoriet 
i Oslo ved endt skoleår, og Lars og 
noen kamerater bestemte seg for 
å ta sikte på det. Ved endt skoleår 
prøvespilte han og fikk innpass på 
skolen. Samtidig ble det opprettet 
en tilsvarende skole i Trondheim, 
som tilbydde lærerutdanning på 
grunnskolenivå. Lars kom i kontakt 
med skolen og fant ut at de manglet 
fire-fem elever på linjen. Dermed 
tok han umiddelbart kontakt med 
noen av kameratene fra Sund Fol-
kehøgskole, og det endte opp med at 
gjengen gikk tre år på faglærerlinjen 
og musikkførskolen i Trondheim – 
istedenfor i Oslo.
-
- Da jeg gikk ut av konservatoriet 
tok jeg ett år i Forsvaret. Da jeg 
kom tilbake startet jeg en privat 
musikkførskole – kalt Brechans 
Musikførskole. Jeg fikk leid meg 
et lokale på Persaunet hvor jeg slo 
meg ned, og tok inn fire elever om 
dagen. Innholdet i timene varierte fra 
å fortelle musikkeventyr til å tegne 
noter. Da elevene var blitt seks år 
gammel hadde jeg blokkfløytekurs 
med dem. Etter at jeg hadde drevet 
musikkskolen for meg selv i ett 
år, så jeg en annonse om en ledig 
stilling som musikklærer i Klæbu 
og søkte på den. Deretter dro jeg på 
ferie, og da jeg kom tilbake hadde jeg 
fått tilbud om jobben. Da slo jeg til, 
forteller Brechan, som har en sønn 
sammen med sin kone.

Ble værende i Klæbu
Brechan ble værende i stillingen 
som musikklærer på Hallsetheimen 
skole helt til det ble ble lagt ned etter 
femten år. Han forteller at det var stor 
glede å spore hos elevene i musikkti-
mene han holdt for dem. Selve timene 
foregikk like ofte hjemme i boligene 
til elevene, som i skolebygget. Om 
sommeren og vinteren hadde de 
store avslutningsfester hvor elevene 
selv fikk muligheten til å smake på 
rampelyset. Til tross for at mange 
hadde alvorlige funksjonshemninger, 
klarte alle sammen å gjøre et eller 
annet på scenen.

 - For å sette det i perspektiv kan jeg 
si at de som er med i TV-programmet 

Tangerudbakken er mye friskere enn 
våre elever, men det er likevel noen 
likhetstrekk. Da jeg vær lærer på 
Hallsetheimen samarbeidet vi mye 
med Kulturforbundet, og STUI 
hadde kursing for oss som jobbet 
med psykisk utviklingshemmede. 
Det handlet mye om hvordan vi 
skulle bruke musikk for å få de til å 
bevege seg. I 1981 var jeg på et slikt 
kurs på et hotell, og på slutten av 
kurset kom jeg i prat med en dame 
som siden ble kona mi. Året etter 
flyttet vi sammen og to år etter det 
igjen giftet vi oss. Hun var miljøar-
beider hos en tilsvarende institusjon i 
Stokke, og ble senere ansatt på skolen 
på Hallset. Hun har tre unger fra et 
tidligere forhold, og sammen har vi 
en som heter Trond på trettitre. Han 
er faktisk utdannet som produsent 
av populærmusikk i Southampton. 
Akkurat nå livnærer han seg som 
arbeider på bildelelager, og på friti-
den lager han en del musikk på PC. 
Hvis jeg vinner i lotto skal jeg kjøpe 
et stort studio til han, lover Brechan 
som på slutten av 70-tallet startet å 
dirigere kor.

Endte opp på ungdomsskolen
Etter mange år som musikklærer på 
Hallsetheimen skole og pleiehjem-
met, begynte han i 2004 som lærer 
ved Klæbu ungdomsskole. Der jobbet 
han helt til han gikk av med pensjon 
for noen år siden.
-
- Da jeg var lærer var jeg alltid klar 
på at jeg var på skolen for elevene, 
og ikke for rektor eller de andre 
lærerne. Det viktigste for meg var 
at alle sammen skulle trives i timene 
mine, samtidig som de skulle lære om 
musikk. Hver gang jeg introduserte 
et nytt tema til elevene startet vi med 
en relevant film. Min filosofi gikk ut 
på å gi elevene rammevilkårene og 
verktøyene de trengte for å gjøre det 
bra, men jeg var ikke typen til å stå 
og forelese hele tiden. Hvis elevene 
trengte hjelp eller innspill til det de 
jobbet med stilte jeg meg selvsagt 
disponibel. Vi pleide å ha et stort 
individuelt musikkprosjekt og revy 
i niende klasse. De siste årene ga jeg 
elevene et kompendium med oversikt 
over alle de store komponistene fra 
de siste 300 årene, og ga de i oppgave 
å fordype seg i en av dem. Da skulle 
de spikre sammen en oppgave på 
ti sider.
«Musikk-Lars» forteller at de pen-
sjonerte lærerne fra ungdomsskolen 
holder kontakten med hverandre. 
Annenhver måned treffes de på 
Sandmoen for å mimre og fornye 
vennskapene sine. Det synes Bre-
chan er trivelig.

Hektet på skøyter
Bestefaren til Lars Brechan var 
treneren til «Falken-trioen». Han 
hadde ingen relevant utdanning, men 
han var i besittelse av en intelligent 
idrettshjerne. Selv brydde ikke Lars 
seg noe særlig om skøyter da han 
var ung, men på sine eldre dager 
har han nærmest blitt slukt opp av 
skøytesporten.
-
- Gutten min gikk på skøyter, og i 
2006 fikk jeg spørsmål om jeg ville 
være med i kretsstyret og svarte ja. 
Da måtte jeg kuttet ut musikken til 
en viss grad slik at jeg kunne dedi-
kere nok tid til skøytesporten. Nå 
har jeg sittet i kretsstyret i tolv år 
og trives veldig godt med det. Jeg 
har gjort mye mer enn det det jeg 
er pålagt; jeg har blant annet startet 
hjemmesiden til kretsen, og da må 

Underholder: «Musikk-Lars» 
vet hvordan man skal trollbinde et 
publikum.

I glansdagene: Brechan kny-
ttet tette bånd til elevene sine. 

Hans beste venn: Lars har det 
sjeldent bedre enn når han spiller 
på sitt kjære trekkspill.

Populær lærer: Lars omringet 
av elever på skoleballet.
 

BILDETEKSTER
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jeg være tilstede. Jeg er tilstede på 
alt fra rekrutt treningene til kunstløp, 
og bryr meg og skriver om alt mulig 
innen sporten. Jeg er også utdannet 
overdommer og starter, i tillegg har 
jeg en del andre funksjoner på stev-
nene. Jeg bruker mye av tiden min på 
å dokumentere skøytehistorien, og 
legge ut gamle resultater og historier 
på nettet, avslutter Lars K. Brechan.

PER MORTEN 
BLOMBERG ULSETH
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FREDAGER FØR UTGIVELSE KL. 15

ANNONSEFRIST

Innleveringsfrist:  
Mandag kl. 10.00. 

redaksjon@klebuposten.no

GRATULASJONS-

HILSEN!

14.02  Hjørdis Jardar

15.02  Sigfred Sigbjørn

16.02  Julian Juliane Jill

17.02  Aleksandra Sandra 
Sondre

18.02  Frøydis Frode

19.02  Ella Elna

20.02  Halldis Halldor

Onsdag 14.02
40 år

Tomas Sørensen Hestnes, 
Tanem

Vegar Ytterdal Larsen, Klæbu

Torsdag 15.02
40 år

Leiv Olav Denholm, Klæbu

Fredag 16.02
60 år

Bente Viste, Klæbu
40 år

Hege Sivertsen, Klæbu

Tirsdag 20.02
50 år

Irene Eide Bostad, Klæbu

Roma & Toscana 
12 .–19.  A PR   ·  FR Å 15 975,-  

I Luthers fotefar
MED EDVARD HOEM 
8.–14.  A PR   ·  FR Å 15 950,-

Vandretur i Andalucia
29.  A PR IL – 6 .  M A I ·  FR Å 13 950,-

Kroatia, Bosnia & Montenegro 
MED HANS WILHELM STEINFELD 

5.–12 .  M A I    ·  FR Å 19 950,-

Island 
MED SYLFEST LOMHEIM
9.–14.  M A I & 1 .–6 .  AUG   ·  FR Å 15 975,-

Beatles-tur til Liverpool   
23 .–27.  M A I   ·  FR Å 11 950,-

Moskva & St.Petersburg 
MED HANS-WILHELM STEINFELD
24.–31.  M A I & 7.–14.  SEP   ·  FR Å 27 950,-

Normandie 
MED SYLFEST LOMHEIM
19.–26 .  M A I   ·  FR Å 15 950,-

Vandretur til Makedonia  
1 .-7.  JU NI ·  FR Å 14 950,-

Yogacruise i Adriaterhavet
2 .–9.  JU NI ·  FR Å 15 950,-

Irland & Nord-Irland  
5.–12 .  JU NI ·  FR Å 15 990,-

Kiev & Odessa
MED HANS WILHELM STEINFELD
19.-26 .  JU NI ·  FR Å 25 950,-

Midtvesten USA 
I  UTVANDR AR ANE SINE FOTEFAR
21.–31.  JUL I   ·  FR Å 22 995,-

Historiecruise i Vesterled 
MED SYLFEST LOMHEIM  
& TORGRIM TITLESTAD
19.–27.  JUL I   ·  FR Å 20 950,-

Cruise med vandreturar  
i Kroatia
8.-15 .  SEPTF ·  R Å 15 950,- 

Roma & Napoli 
MED SIMEN EKER N  
& TOMAS LAPPALAINEN
21.–28 .  SEPT   ·  FR Å 18 950,-

Georgia 
MED HANS-WILHELM STEINFELD
21.–29.  SEPT   ·  FR Å 28 950,-

New York & Washington 
MED EVA BR ATHOLM

28 .  SEPT – 6 .  OK T   ·  FR Å 28 950,-

Vandring i Sør-Frankrike
MED TOVE BAKKE
25.-30.  OK T ·  FR Å 14 950,-

Nashville, Memphis  
& New Orleans    
30. OK T –8 .  NOV    ·  FR Å 29 950,-

San Fransisco,  
Los Angeles & Las Vegas 
MED EVA BR ATHOLM 
26.  OK T – 5 .  NOV   ·  31 950,-

Vandring på Madeira
30. OK T – 7.  NOV ·  FR Å 13 950,-

I Jesu fotefar
MED SYLFEST LOMHEIM
31.  OK T – 6 .  NOV ·  FR Å 18 950,-

Smaken av Toscana
15 .-21 .  NOV ·  FR Å 15 950,-

2018h i s t o r i e  .  k u l t u r  .  f o l k e l i v 

sylfest LOM
HEIM

 eva BRATHOLM

 hans-wilhelm STEINFELD

edvard HOEM

TLF. 918 20 304       post@fotefartemareiser.no       www.fotefartemareiser.no       

  

 simen   

 torgrim  

 tove

BAKKE EKERN TITLESTAD

www.betelklabu.no

Gudstjeneste 
Søndag 18. februar 

kl. 11.00
Birgitte Rødseth 

www.kirken.no/klabu

18. februar
Gudstjeneste 

kl.11.00.
Prostiprest Hilde-Anette  

L. Grüner

Klæbu kirke
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Ønsker du å se at Klæbu 
blir stadig større, eller 
liker du det som det er? 
For min del kan Klæbu 
gjerne bli enda større, 
da dette medfører at 
innbyggerne får enda flere 
muligheter til å gjøre det 
til et enda bedre sted. 
Man får enda flere aktivi-
tetstilbud, noe som igjen 
stimulerer til at man får 
økt aktivitetsnivået blant 
beboerne.
 
Hvilke muligheter har 
man som ungdom her? 
Det er jo egentlig ikke så 
mange muligheter for de 
unge her, men man har jo 
alltids ungdomsklubben 
som et tilfluktssted.
 
Hvor ser du deg selv om 
ti år? 
Om ti år regner jeg med at 
jeg fremdeles er bosatt 
i Klæbu og styrer med et 
eller annet.
 
Hvordan kan man få 
ungdom mer engasjert i 
politikk og samfunnsre-
laterte spørsmål? 
For å få engasjert ung-
dommen i politikk må 
den rett og slett treffe 
ungdommen enda mer. 
Jeg tror at man øker inter-
essen ved å snakke om 
det som den yngre garde 
bryr seg om.

Bør 16-åringer ha  stem-
merett?
 Ja, jeg mener at de som 
har fylt 16 år skal ha rett 
til å stemme ved både 
kommune- og stortings-
valgene.

Hva ville du vist frem til 
en vilt fremmed i Klæbu? 
Til denne vilt fremme-

MARTINUS  SKAUGE

Skole: Klæbu ungdomsskole

Alder: 14 år

Bosted: Klæbu/Buvika

de personen på besøk i 
kommunen vår ville jeg til 
de færrestes overraskelse 
vist frem Vassfjellet.

Hvem er ditt forbilde? 
Jeg må være så ærlig å si 
at jeg ikke har noe spesielt 
forbilde.

Hva opptar deg mest?
 Det er vel en del forskjellig, 
men ingenting som skiller 
seg ut mer enn noe annet.

Hvem tror du blir Klæbus 
neste kjendis? 
Det er vanskelig å si. Man 
kan vel si at det kan bli 

hvem som helst, men jeg 
vet ikke hvem som ligger 
best an.

Hvordan er det å vokse 
opp her? 
For meg har det i alle fall 
vært fantastisk å vokse 
opp i Klæbu. Et nydelig og 
trygt sted.

Hva er særegent for en 
”typisk klæbygg”? 
Jeg vet ikke helt hva som er 
det mest særegne med oss 
fra Klæbu, men dialekten 
vår er jo noe for seg selv.

POST@KLEBUPOSTEN.NO
MOB. 4000 5836

1/1 ÅR   KR. 1030,-

1/2 ÅR   KR. 640,-

ABONNÉR
på lokalavisa!

Løsning 
Sudoku

Svein Halvor Moe
Daglig leder/redaktør 
Tlf. 971 93 570
shalvorm@online.no

Line Eldegaard
Frilansjournalist 
Tlf. 993 88 189
lineld@hotmail.com

Per Morten B. Ulseth
Juniorredaktør/journalist
Tlf. 465 06 139
permorten_95@hotmail.com

Rolf Pedersen
Markedssjef
Tlf. 911 30 110
rolf@klebuposten.no

Kjell Dahle
Journalist
Tlf. 958 97 774
kjell.dahle@oksytocin.no

Partipolitisk uavhengig lokalavis. 
Utkommer onsdager.
Telefon: 4000 5836 
 
E-post:  post@klebuposten.no
 annonse@klebuposten.no
 redaksjon@klebuposten.no

Abonnement: 1/1 år: kr. 1030,- 1/2 år:  kr. 640,-

Annonsepriser (eks. mva):
Pr. spalte mm    kr. 4.90
1. side        kr. 6,50
Private linjeannonser:  kr. 15,- pr. linje
Minstepris linjeannonser:  kr. 45,-

Annonsefrist:
Fredager før utgivelse kl. 15.00.
Trykk: Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.
Ettertrykk av bilder, stoff og annonser tillates kun 
etter avtale, og redaksjonen står uten ansvar for 
stoff som ikke er bestilt. 

Layout og sats: Fonnfjell Reklamebyrå AS 

VI HØRER MER ENN GJERNE 
I FRA DERE, LESERE!

– din lokale stemme


