
Nabil får flere
til å spise ute

Han har lært oss å sette
mer pris på utenlandsk
mat, 30 år gamle Nabil
El-Khatib i City Pizzabar.
Etter at han og familien slo
seg ned i Steinkjer for vel
tre år siden, er det flere og
flere av oss som har begynt
å innta maten ute, det væ
re seg lunsj eller middag.

Mange sier til Nabil at de
setter stor pris på litt an
nen mat enn det vi ellers
får kjøpt på restauranter.
Nabil, som seiv kommer
fra Jerusalem, har to kok
ker som kommer fra Ma
rokko og Jeriko. Ingen tvil
om at dette har slått heldig
ut.

— Nordmenn spiser mye
kjøtt, og vår mest populæ
re rett er uten tvil kebab —
kanskje den mest spiste
rett i hele verden, tror Na
bil.

Det er tre år siden han
startet City Pizzabar, sene
re har han også utvidet
med restauranten Aladdin.
Etter at han måtte forlate
Jerusalem i 1976 på grunn
av aroligheter og demon
strasjoner der de truet med
at de ville brenne butikken
hans, har han bodd blant
annet i Oslo, Fredrikstad,

Sarpsborg, Mo i Rana og
også i Sverige. Via tilfeldig
heter havnet han og fami
lien til slutt i Steinkjer,
hvor de sier de trives me
get godt.

Og Nabil er ikke redd
konkurranse fra andre re
stauranter, heller ikke den
kinesiske restauranten
som snart åpner i Stein
kjer.

—Vi trenger flere re
stauranter i Steinkjer. Vi
vil bare utfylle hverandre,
og kanskje få flere til å gå
ut og spise. Her er plass til
flere. Vi burde hatt flere
discoteker også. Skapt mer
liv i byen.

Seiv hevder Nabil at
150—200 personer spiser
hos ham på en vanlig uke
dag. Faktisk kommer det
flere på en måndag eller en
tirsdag enn i helgene. "~

— Folk er slitne etter ar
beidet og går heller ut og
spiser en billig lunsj i ste
det for å dra heim og lage
mat, som kanskje koster li
ke mye, sier en alltid smi
lende Nabil El-Khatib.

Nabils lunsj hord er blitt
populært i Steinkjer

Levanger:

400.000 kroner til
Okkenhaug-prosjekt

Breidablikk ungdomshus
i Okkenhaug skal utbedres,
slik at det kan tjene som
kroppsøvingsrom for Ok
kenhaug skole. Til dette
har kommunestyret i Lev
anger innvilget et rente- og
avdragsfritt lån på inntil
400.000 kroner.

I vedtaket heter det også
at hvis det blir nødvendig å
bygge heis for funksjons
hemmede, skal beløpet
økes med inntil 300.000
kroner. Nettopp det siste
ble et sentralt stridsemne i
debatten. På vegne av SV
foreslo Maja Eric at Brei
dablikk innvilges et lån på
700.000 kroner, slik at man
får med en sjaktheis i pro
sjektet allerede nå.

SV-forslaget oppnådde
bare åtte stemmer. I den

øvrige del av vedtaket, som
ble fattet enstemmig, heter
det at utbedringene skal
være ferdig utført innen
skolestart i høst.

Videre har kommunesty
ret godkjent bruttoareal
for et nybygg ved Okken
haug skole, på 460 kvadrat
meter. Plan- og bygge
nemnda får i oppdrag å
legge fram forprosjekt med
kostnadsoverslag for ny
bygget.

Et forslag fra John Grøn
li (A), om å se på mulighe
tene for en omlegging av
vegen forbi Okkenhaug
skolen i forbindelse med
rulleringen av Fylkesveg
planen, ble enstemmig
oversendt formannskapet
til videre behandling.

Troms

Selskinn-problemer
Tromsø (NTB): I Tromsø og
Bergen ligger det i dag
200.000 selskinn på lager.
Markedet for produkter av
selskinn falt sammen da
den internasjonale opinion
vendte seg mot selfangs
ten.

Nå arbeider det nystift
ede firmaet Davinor i Sør
reisa i Troms med å utvikle
nye produkter basert på rå
varer fra sel. En markeds
undersøkelse som er fore
tatt med støtte fra Distrik
tenes utbyggingsfond (DU),
viser at det kan oppnås
godt salg av setetrekk for
biler, gulvtepper og ligge
underlag laget av selskinn.

— Vi satser alt vi eier og
har for å lykkes med dette

prosjektet. Selen er en res
surs som selvsagt må bes
kattes og det er nødvendig
for å opprettholde den øko
logiske balanse i Baren
tshavet, sier Marit Eriksen
og Ole Ovesen i Davinor til
NTB.

Distriktenes utbyggings
fond har gitt positive signa
ler om støtte til prøve
produksjon i år. Marit
Eriksen og Ole Ovesen
framhever selskinnets sli
testyrke og også prismes
sig mener de at deres nye
produkter kan konkurrere.
Firmaer har vært svært in
teressert i å formidle salg
av setetrekk for biler av
selskinn.

Steinkjer Avløserlag en
storbedrift i kommunen

Av Odd Overskott

Steinkjer Avløserlag er blitt
en bedrift som veier virkelig
tungt i kommunen. I fjor kom
omsetningen over fem milli
oner kroner, laget betalte inn
840.000 kroner i skatt til
Steinkjer kommune, og det
hadde faktisk 180 navn på
lønningslistene før året var
omme. Det er nå i alt 255
medlemmer, og de fikk av
løsning i til sammen 12.405
dager.

Det har skjedd en klar vrid
ning fra en organisering i av
løserringer og til andre for
mer for avløsning, sier for
mannen, Odd Sæheim fra
Sparbu. For tre—fire år siden
var det 32 ringer i laget. Nå er
det bare 21 fulle stillinger.
Samtidig ble det i fjor lønnet
ut 150 personer i andre avløs
ningsformer. Hovedsakelig er
det barn eller foreldre, men
også skoleelever fra Distrikts
høyskolen og fra Mære land
bruksskole, og flere andre
skoler deltar i avløsningen.

Fordelingen kan avleses på
årsoppgjøret: I ringene ble det
avløst i alt 5.236 dager, og i
andre avløsningsformer 7.168
dager.

Både Sæheirn og den dagli
ge lederen, Olav Øvrelid, had
de gjerne sett enda større til
slutning til laget enn tilfellet
er. I dag er det ca. 60 prosent
av brukerne som er med. Men

i f.eks. Hedmark Avløserlag
er tilslutningen hele 99 pro
sent, så det er enda en god del
å gå på, synes de.

På årsmøtet ble Odd Sæ
heim gjenvalgt som formann
Øvrige i styret er Trond Wæh

re, Åshild Øye, Jostein Hol
berg og Tor Jonstad. Sist
nevnte representerer av
løserne.

Styrets største hodebry er
økonomien i administrasjon
en. Auken i administrasjons
tilskuddet for inneværende år

er ikke nok til å dekke kost
nadsauken i administrasjon
en. Styret vil derfor gå mer
aktivt inn for å få med flere
medlemmer, og likeså for
sammenslåing av Beitstad og
Steinkjer Avløserlag.

Daglig leder Olav Øvrelid (til v.) og styreformann Odd Sæheirn gleder seg over oppslutningen fra
brukerne, men ønsker gjerne flere velkommen i laget.

Felleskjøpet:

Bygger ut data-tjenester
Av Tor Harald Haukås

Felleskjøpet Trondheim
satser nå på utbygging av et
nytt datasystem som på sikt
skal gi kundene mulighet til
direkte tilknytning til bedrif
tens ordresystem. Installe
ringen av minimaskiner på
avdelingskontorene i Stein
kjer, Verdal og Stjørdal er al
lerede i gang.

Leverandør av det nye data
systemet som også inkluderer
en stor vertsmaskin ved ho
vedkontoret i Trondheim, er
Bull A/S. Avtalen som nå er
inngått med Felleskjøpet
Trondheim har en verdi på 15
millioner kroner.

— Vårt mål er å posisjonere
oss med framtidsrettede løs
ninger. Vi legger vekt på at
kunder og ansatte skal na de
beste løsninger og få samme
service både i Trondheim og i
Tana, og det skal være mulig
heter for vekst, sier økonomi
direktør Johan A. Elverum i
Felleskjøpet Trondheim.

Han forteller videre at be
driften nå starter et prøvepro
sjekt hvor kunder skal kunne
kople seg direkte til Felles
kjøpets ordresystem fra sine
egne PC-er gjennom de lokale
avdelingskontorene som blir
«knutepunktene» i systemet.
På sikt skal man kunne tilby
kundene en komplett pakke
som inneholder løsninger og
mikromaskiner.

— Tanken er at det skal bli
mer bekvemt å være kunde

hos oss, sier Elverum. Som
nevnt er installeringen av mi
nimaskiner startet, og den
første stor-maskinen skal væ

re på plass i oktober.
Felleskjøpet Trondheim har

en omsetning på over to milli
arder kroner årlig. Virksom

heten er representert pa
rundt 100 steder fra Trond
heim til Finnmark og har
rundt 700 ansatte.

Felleskjøpet bygger ut et integrert datasystem for sine avdelinger og kunder nordafjells. På bil
det ser vi fra v. EDB-konsulent Knut Selliseth, datasjef Torbjørn Rønning og økonomidirektør
Johan A. Elverum.

Leksvik:

Lysning for CNC-senteret
Det planlagte CNC-senteret

i Leksvik ser nå ut til å kunne
realiseres. Arbeidet med et
teknisk kompetansesenter i
tilknytning til Leksvik videre
gående skole har pågått over
lengre tid. I utgangspunktet
var senteret planlagt som en
egen stiftelse hvor så vel fyl
keskommune, kommune og
det lokale næringsliv skulle
bidra med aksjekapital. For
slaget fikk imidlertid liten
Oppslutning. Blant annet fryk

tet man konsekvensene der
som stiftelsen skulle vise seg
å bli et underskuddsforeta
kende.

Den nye ordningen går ut
på at man oppretter et fond
før prosjektet. Det skal finan
sieres ved at bedrifter, ban
ken, kommunene og fylket
hver bidrar med et visst beløp.
Det samlede investerings
behovet er på knapt 1,9 milli
oner kroner fordelt over fire
år. Ansvaret for dnftsutgifte

ne ved senteret blir i sin hel
het lagt til Leksvik videregå
ende skole.

Både industrien og banken
har gått inn for finansiering
en av fondet som har fått nav
net «Fondet for skole- og næ
ringsutvikling i Leksvik, Mos
vik og Verran». Industrien og
banken dekker dermed til
sammen 480000 kroner av det
samlede investeringsbehovet.

I-reksvik formannskap har
vedtatt at Leksvik kommum*

bidrar med 80000 kroner til
fondet: Mosvik kommune har
hele tiden hatt en positiv inn
stilling til ideen om et kom
petansesenter i Leksvik,
mens Verran kommune har
vært noe mer awentende. Det
er imidlertid godt håp om at
begge kommunene vil gi sin
tilslutning til den føreslåtte fi
nansieringsplanen.
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