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Trappebygging
er matematikk
Ei trapp til Svorka Energi
i Surnadal har blitt ei
skikkelig matematisk
nøtt for Byggeﬁrma Ivar
Moum AS på Kvål.
Daglig leder Merethe Moum
tror det er laget få slike trapper
i Norge.
Håndverk
- Dette er ordentlig håndverk
som en ikke ser så mye av til
daglig. Det er så mye masseproduksjon ellers. Det er litt trivelig
at en kan lage dette i nærmiljøet,
sier Moum.
Moum forteller at hun har
studert matematikkbøkene for
å finne ei oppskrift for trappa,
men at hun ikke har funnet den
så langt.
- Vi har ennå ikke funnet ut
hvordan vi skal regne ut konstruksjonen, men vi har fått den
til i praksis, forteller Moum.
Trappa skal leveres til Svorka
Energi som skal installeres den
i sitt nye administrasjonsbygg.
Administrasjonsbygget er under
oppføring, og planen er at trappa
skal monteres i løpet av oktober.
Utgangspunktet for trappa var ei
skisse Georg Øye har laget. Han
hadde sett ei slik trapp i SAS-hotellet i København, og ble inspirert.
Ingen standard
- Det er veldig spesielt at det
ikke er vanger på trappa, og det
er veldig sjeldent at en bruker så

19. oktober pågår årets tv-aksjon, og
innsamlede midler går til Blå Kors. Aksjonen er i år rettet mot barn og unge som
rammes av voksnes rusmisbruk.
Melhus formannskap har bevilget
20.000 kroner til aksjonen. På innsamlingsdagen er det behov for bøssebærere,
og en av dem som er på jakt etter bøssebærere er Eid skole og barnehage. FAUleder Bård Egil Alstad tar gjerne imot
henvendelse fra folk som kan tenke seg
å være bøssebærere i skolekretsen.

Utfordring
- Det har ikke vært direkte lett
å bygge trappa, og den har vært
ei utfordring. Dette er ikke slikt
en gjør til vanlig, sier Anders M.
Holten som sammen med Idar
Vold lager trappa.
Den daglige lederen er utdannet arkitekt, og tegnet blant annet vinnerutkastet da Idegården
i Melhus sentrum skulle bygges. Hun tok over Byggefirma
Ivar Moum etter at faren så tidlig gikk bort på grunn av kreft.
Den uvanlige trappa er en type
arbeidsoppdrag Merethe Moum
synes er spennende, og hun synes det er et pluss at det er mulig
å produsere slikt i Norge.
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Ordførertur til Rensfjellet

De siste årene har Trondheimsregionens friluftsråd bedt ordførere samarbeide om ordførerturer. Under disse turene inviteres
allmennheten til å bli med til et

Trenger bøssebærer

tykt stål. Håndløperen er bøyd og
vridd, og vi har ennå ikke funnet
ut hvordan den kan avsluttes. Det
er ingen standard på denne trappa, og det er ikke så mange slike
trapper rundt om i Norge.
Fordelen med denne type
konstruksjon er at trappa får et
veldig åpent uttrykk. Moum forteller at det er litt delte meninger
internt om utseende på trappa.
Den skal pulverlakkeres og får
teppegulv til slutt. Siden den er
så komplisert i sammensetningen, kunne de ansatte ikke starte
med nederste trinn, bygge på
med nye trinn og så håpe at det
stemte øverst i trappa.

GELENDER: Håndløperen skal på plass, og den skal være både bøyd
og vridd. At trappa mangler vanger (”sidevegger”), gjør trappa luftig.

Ordfører Erling Bøhle
ønsker at neste års
ordførertur går til
Rensfjellet som deles
mellom ﬂere kommuner.



turmål, og ordføreren er med
som guide. I fjor tok ordfører
Erling Bøhle folk med til blant
annet gruvene i Vassfjellet, mens
turen i år var et samarbeid mellom Melhus og Skaun. Da gikk
turen til Øyberget som er et flittig brukt turmål i begge de to
kommunene. Begge ordførerne
deltok, og det var en vennskapelige kappestrid om hvilken
kommune som mobiliserer flest

SAMARBEID: Bygginga av den spesielle trappa fordrer både godt
samarbeid og tålmodighet, og de egenskapene ser det ut til at Idar
Vold og Anders M. Holten har.

turgåere. Ordførerturene pleier
vanligvis å bli holdt på forsommeren, og holdes i en rekke
kommuner.
Ut fra debatten i det siste
om hvilken kommune som har
Rensfjelltoppen, foreslår ordfører Erling Bøhle at neste års ordførertur går til nettopp Rensfjellet. Han ser for seg at ordføreren
i Midtre Gauldal også deltar, noe
som er naturlig siden toppen hø-

rer til Midtre Gauldal og Selbu.
Bøhle foreslår at turen starter i
Midtre Gauldal ettersom gåavstanden til toppen blir kortere
enn om en starter fra Melhussida.
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