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Til Stjørdalens Blads lokalsider ønsker vi tips om store og små hendelser i Stjørdal og
Meråker. Det kan være valg til styrer og råd, ansettelser og så videre. Legg gjerne ved ett
eller flere bilder. Ingenting er for stort eller for lite for våre lokalsider. En bever i skogkanten
eller et stort hull i veggen er like aktuelt. Vi tar også gjerne i mot generelle tips om
nyheter og reportasjer.
Ring oss på telefon 74 83 95 00 eller skriv til vår epostadresse: redaksjonen@bladet.no.
Du kan også sende brev per post til: Postboks 163, 7501 Stjørdal.

Møte om
fylkesveger
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Vi blir aldri lykkelige før
vi lærer å le av oss selv.
Dorothy Dix

PÅ SPARKET

STJØRDAL

Fylkesråden for Samferdsel
i Nord-Trøndelag har invitert
kommunene i fylket til egne
dialogmøter som ledd i forberedelsene til rullering av
fylkets Samferdselsplan og
Fylkesvegplan for perioden
2018–2025. Kommunene
Frosta, Stjørdal og Meråker er
invitert til dialogmøte 12. mai
i Stjørdal.
Fylket og Statens vegvesen
er i gang m, ed å legge en plan
for hvilke fylkesveger som
skal oppgraderes i årene som
kommer. Derfor ber de om
innspill og prioriteringer fra
kommunene.
I Stjørdal har spesielt to
fylkesveger vært satt politisk
fokus på denne våren. Det
handler om fylkesveg 26
mellom Hegra og Hell langs
Sørsiden av Stjørdalselva. Her
sprekker asfaltdekket opp. De
som bruker vegen, karakteriserer den som farlig for
myke trafikanter.
Også fylkesveg 30 ved
Raaen i Skjelstadmark har
hatt store problemer i vårløsinga i år. I perioder har ferdsel
langs denne vegen vært sammenlignet med å kjøre i graut.

Navn: Emilie Standal
Bosted: Hell
Alder: 9
- Hva ville du brukt 1 million kroner til?
- Vet ikke.
- Drømmejobben din?
- Vet ikke.
- Artigste på tv?
- Liv og Maddie.
- Din favorittmat?
- Taco.
- Kuleste musikk?
- Vet ikke.
- Beste skolefag?
- Kunst og håndverk.
- Ditt favorittspill?
- Minecraft.
- Har du kjæreste?
- Nei.

Fra Fylkesveg 26 sørsida av
Stjørdalselva der asfalten
sprekker opp.

DAGENS TEGNING

Mette Stene Ertsgaard ønsker å få inn kandidater til kulturskolepris.

Foto: Bjørn Fuldseth

Ønsker forslag på
kulturskoletalenter
Stjørdal kulturhus deler
ut pris til kulturskoletalent i samarbeid med Nordea og Norsk kulturskoleråd.
STJØRDAL

EDVARD HOLMQUIST
FREDRIKSEN

En enkeltelev eller en gruppe
elever ved Stjørdal kulturskole
har mulighet til å vinne Nordeas
kulturskolepris. Man kan vinne
både 5.000 og 10.000 kroner,
som skal gå til formidlingsutstyr
i kulturskolen.
– Prisen handler om noe langt

viktigere enn penger, nemlig å
ville formidle noe, sier inspektør
ved Stjørdal kulturskole, Mette
Stene Ertsgaard.

Tre kriterier
For å vinne prisen må man oppfylle tre kriterier. For det første
må man være elev ved kulturskolen. Det andre kriteriet er at
man er et talent med gode formidlingsegenskaper, og kandidaten må sist, men ikke minst, vise
et høyt faglig nivå.
– En viktig motivasjon er at du
muligens trenger litt økonomisk
drahjelp og møte noen personer
som kan utgjøre en forskjell for
deg på veien videre, sier Stene
Ertsgaard, som understreker at

både enkeltpersoner, grupper og
ensembler kan få prisen.

Utvikle kulturlivet
Fristen for å søke selv eller foreslå andre gode kandidater er
torsdag 1. juni.
– Vi og samarbeidspartnerne
ønsker på denne måten å løfte
fram lokale talenter og bidra til at
disse videreutvikler seg. Det er
samtidig et mål om at mottaker
av prisen skal være med på å utvikle kulturlivet i kommunen og
være en god representant for
Stjørdal, sier Stene Ertsgaard.
redaksjonen@bladet.no
74 83 95 00

DAGENS KJERRINGRÅD
Søvnproblemer - masser nesen

La en annen person stryke fingrene fra nesseroten og ut til nesetippen din. Hånden tas bort før den samme bevegelsen gjentas. Trettheten vil komme sigende i løpet av minutter i følge en kvinne.

Hentet fra «Den store kjerringrådhåndboken» av Miriam Wicklund

SKRØNEHJØRNET
Kjørt barnevogn

– Du skulle kjørt barnevogn, du, ropte den ene bilisten.
– Ja, og du skulle sittet oppi, skrek den andre.

DAGENS ORDTAK
Hage og glede

Den som planter en hage, sår glede.

Dagens tegning: Laget av Madelen Ekren Sundal, 4 år, Sorta

