
Nyheter

Teipbiter på hus i Stjørdal og 
Levanger bekymrer politiet - 
som tror teipbitene kommer 
fra tyver som prøver å finne ut 
om beboerne er hjemme. 

Politiet gikk onsdag ettermiddag 
ut og fortalte at de har fått flere 
bekymringsmeldinger om krimi-
nelle som merker boliger med 
tape for å finne ut om beboere er 
på ferie. Til Trønder-Avisa sier 
operasjonsleder Monica Ravlo at 
de har fått meldinger fra flere 

boligeiere i Nord-Trøndelag.
– Politiet har mottatt meldin-

ger om teipbiter på hus i Stjørdal 
og Levanger, sier Ravlo.

På Twitter advarer politiet i 
Nord-Trøndelag folk mot å skrive 
på facebook at de skal reise bort. 
De ber også folk om å ta inn post 
for dem mens de er på ferie, holde 
lys påslått, og andre kjente sik-
kerhetsråd. 

Også i Sør-Trøndelag har det 
kommet lignende meldinger om 
merking av boliger. Politiets teori 

er at kriminelle merker boliger 
for å finne ut om beboere er på 
ferie, for å så begå innbrudd.

– Vi har ikke fått noen meldin-
ger om innbrudd i forbindelse 
med dette, men vi følger med, 
sier operasjonsleder Morten 
Mørkved i politiet i Sør-Trønde-
lag. Han vet ikke hvor på husene 
teipbitene skal være festet. 

Foreløpig har politiet heller 
ikke opplysninger som bekrefter 
at teipen stammer fra kriminelle, 
men de ønsker at nordtrønderne 

skal ta forholdssregler i forbin-
delse med meldingene.

– Hold utkikk og si fra dersom 
du ser noe slikt på huset ditt. 
Hold også gjerne utkikk etter 
mistenkelige folk og biler, sier 
Mørkved. Politiet ønsker at folk 
som ser noe mistenkelig skal ta 
kontakt med dem på telefon 
02800. 

Monica Iren Solberg Susegg
monica.susegg@t-a.no / Tlf.93089598

Ber huseiere i fylket ta sine forholdsregler

ADVARER: Monica Frost Ravlo i poli-
tiet sier politiet har fått melding fra 
huseiere i Stjørdal og Levanger. 

Fra og med 1. juli kan du tidlig-
stemme på valget av kommune-
styre- og fylkestingsvalget der-
som du ikke har anledning til å 
stemme ved forhåndsstemmegi-
vingen som starter 12. august.

Dette kan du gjøre på ditt 
lokale rådhus på servicetorget.

Velgere som på grunn av syk-
dom eller uførhet ikke kan avgi 
stemme på rådhuset, kan etter 
søknad til valgstyret avgi for-
håndsstemme der de oppholder 
seg. 

Du kan tidligstemme til og 
med 11. september.

VALGET

Stem på forhånd

Politiet meldte fra om røykutvik-
ling i bolighuset i Vidablikk i Stjør-
dal klokken 18.42 onsdag kveld. 
Kort tid etter - klokken 18.50 - 
meldte de på Twitter at brannve-
senet hadde kontroll på stedet og 
at brannen var slukket. En person 
ble tatt hånd om av helseperso-
nell på grunn av at han hadde 
pustet inn en del røyk. 

Politiet visste ikke brannårsa-
ken da Trønder-Avisa var i kontakt 
med dem i 19-tiden torsdag kveld, 
men skulle etterforske saken 
utover kvelden.  

Brann i bolighus

Månedstemperaturen for hele 
landet lå 1,7 grader under norma-
len, opplyser Meteorologisk insti-
tutt. Juni i år var også den 18. 
kaldeste siden 1900.

Ifølge tallene var det relativt 
kaldest i Trøndelag, mens noen få 
stasjoner i Finnmark har hatt tem-
peraturer over normalen.

Forrige måned var også en våt 
måned. Månedsnedbøren for 
hele landet var 125 prosent av 
normalen. Størst avvik var det i 
Trøndelag og Nord-Norge, mens 
Østlandet var tørrest med 80 
prosent normal månedsnedbør.

Juni var både 
våt og kald 

STEINKJER

Steinkjer kommune får sammen med 
Trøndelag Forskning og Utvikling 
(TFoU) og flere lokale teknologibedrifter 
2,6 millioner kroner for å utvikle en ny 
generasjons trygghetsalarmer.
Alarmen skal gi eldre økt livs-
kvalitet, og frigjøre ressurser til 
de som trenger hjelpen mest. 
Midlene ble tildelt fra Regionalt 
Forskningsfond Midt-Norge 
denne uken. I tillegg kommer 2 
millioner i «dugnadsinnsats» 
fra aktørene som deltar.  Trygg-
hetsalarmen skal etter planen 
bli en fysisk enhet, med et sys-
tem som gjør at elementer fra 
andre, enkeltstående trygghet-
salarmer kan samles på ett 
sted. 

Forbedret versjon
– Vi vil utvikle en ny versjon 
trygghetsalarm. Se for eksem-
pel for deg at du har installert 
en komfyralarm i huset, som 
varsler deg om komfyren ikke 
blir slått av, eller en alarm som 

varsler deg om når du skal ta 
medisinen din. Vi vil at flere 
slike alarmer skal kunne sam-
les på én og samme enhet. Her 
vil det være en åpen standard, 
slik at også nye typer funksjo-
ner og sensorer skal kunne 
kobles på i fremtiden. sier Inger 
Marie Bakken, som er senior-
rådgiver i TFoU. 

Hun hadde sammen med 
representanter fra Steinkjer 
kommune og fylkeskommunen 
tirsdag samlet seg til møte på 
Fylkets Hus angående det nyfi-
nansierte prosjektet. 

Hun sier prosjektet i bunn 
og grunn handler om å legge 
bort det analoge, og ta inn den 
digitale hjelpen i hverdagen.

Målet er at eldre skal kunne 
bo lengre hjemme, mestre hver-

dagen og få bedre forutsetnin-
ger til å kunne ta vare på seg 
selv. 

Vil frig jøre ressurser
Samtidig vil det frigjøre ressur-
ser for helsepersonell, som da 
kan benyttes til de som trenger 
hjelpen mest. Rådmann i Stein-
kjer kommune, Torunn Aust-
heim, som også var til stede på 
møtet, er en av dem som viser 
stort engasjement for det nye 
prosjektet.

– Det handler om ressurser 
og økt verdighet for de eldre. 
Det er kjempestas å få på plass 
dette prosjektet. Kommunen 
har hatt en tradisjon for å være 
innovativ, og jeg tror dette er 
starten på noe mer. Det blir 
interessant å se og vi får solgt 
det ut, sier Austheim under 
møtet. 

Levende laboratorium
Det er selskapene CMT Lyng, 
FourC, Trollhetta, Sikom og 
Nice Industridesign som vil 
være de nærmeste samarbeids-
partnerne til prosjektet fra 
næringslivet. Austheim sier 

forskningsprosjektet kan gjøre 
Steinkjer kommune til et 
levende laboratorium. 

– Vi vil inkludere innbyg-
gerne i dette prosjektet. Både 
når det gjelder å kartlegge 
interessen for et slikt produkt, 
intervjue brukere og teste det 
ut i hverdagen. Steinkjer kan 
bli det levende laboratoriet, og 
innbyggerne blir forsknings-
assistenter, sier hun. 

Oppstartsmøte er satt til før-
ste september, og prosjektet 
skal ha en tidsramme på tre år. 
Styreleder i Regionale Fors-
kningsfond Midt-Norge, Anne 
Marit Mevassvik, sier tildelin-
gen av midlene skal øke fors-
kningsgraden i regionen, og 
skryter av søknaden fra Stein-
kjer kommune.

– Vi hadde mange gode 
søkere til midlene vi utlyste 
denne gangen, både fra det 
offentlige og næringslivet, men 
panelet valgte til slutt dette 
prosjektet, sier hun. 

Kim Goksøyr Strande
kim.strande@t-a.no/98252180

●● Trygghetsalarm. Steinkjer fikk midler til nytt forskningsprosjekt.

Skal trygge hverdagen
Samlet til møte: Rådmann Torunn Austheim (f.v.), styreleder i Regionale Forskningsfond Midt-Norge, Anne Marit Mevassvik, spesialrådgiver Arild Egge, 
helsesjef Ingeborg Laugsand, enhetsleder Marit Strugstad, seniorrådgiver i TFoU, Inger Marie Bekken og kommuneergoterapeut Eli Ringseth.  
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