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●●nyheter

side 13

Han er lei av
fugler i pipa

Jon Steinar Strøm er lei av å
få fugler i pipa si. Denne
gangen fikk han like godt to
på en gang.
●●nyheter

side 10

Frykter en
større laksekrise
frigis: Tyska har, sammen med Hollenderen, vært båndlagt av Bane NOR i snarte fire år. Nå er Tyskas båndlegging opphevet, og det gleder

– En gledens
dag for Halden
både ordføreren og Norske Helsehus.

glede: Både ordfører Thor Edquist og Thore Borthen i Norske Helsehus gleder seg

over at Bane NOR har opphevet båndleggingen av Tyska. – En gledens dag, sier de.



side 2, 3 og 8

●●sport

side 30-31

Henriette går for rekord på Bislett

Torsdag kveld løper Henriette Jæger (15) 100 meter under
Bislett Games, og målet er ny årsrekord i Norge.

●●Nyheter

Endelig fikk de en ny brannbåt

side 4

Etter 16 år fikk brannvesenet i Halden endelig en ny båt. – Det
omkommer flere på sjøen enn i brann, sier brannsjefen.

Laksesykdommen brer seg
til flere elver. Bjarne Granli
Han frykter nå en internasjonal laksekrise.
●●sport

side 32

80 barn på
venteliste

Stian Mjølnerød-Lie i
Halden Idrettsråd opplever
stor pågang til idrettsskolen i sommerferien.
●●nyheter

Side 19

Takket for en
super lekeplass
Hedda Mjølnerød (11)
takket Sparebankstiftelsens Kjell Hagen for
230.000 til lekeplassen.

nyheter
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Tips oss!

99205300
TA KONTAKT!
Vi trenger dine tips og innspill.
E-post: tips@ha-halden.no

Bane NOR frigir Tyska etter flere års båndlegging:

– Dette er en gledens d
Bane NOR har nå
besluttet å frigi Tyska.
– Dette er svært viktig
for den framtidige
byutviklingen i Halden, sier ordfører
Thor Edquist.
Trine Bakke Eidissen

trine.bakke.eidissen@ha-halden.no

Ordføreren mottok brevet fra
Bane NOR i går.
I brevet står det at Halden
kommune har anmodet Bane
NOR om å trekke innsigelsen til
detaljregulering av Tyska.
– Vi har på bakgrunn av dette
foretatt en ny vurdering av saken. Ut ifra en konkret vurdering av planforslaget og status
for jernbaneutbyggingen i dette
området finner vi at vi kan trekke vår innsigelse til reguleringsplan for Tyska, står det i brevet
fra Bane NOR.

– Ny æra for Halden
Ordfører Thor Edquist karakteriserer dette som en gledens
dag for Halden. Beslutningen
til Bane NOR vil nemlig ha stor
betydning for den framtidige
byutviklingen i Halden.
– Dette er en helt ny æra for
Halden. Nå kan vi også begynne å bygge en ny bydel. Eller
kanskje to. Tyska og langs Jernbanegata, sier han.
– Bane NOR vil også starte regulering av Jernbanegata på
østsiden av sporet for å sette i
gang en utbyggingsprosess av
dette området. De starter nå regulering av området fra godshuset, hvor Kirkens Bymisjon
ligger i dag, langs hele Jernbanegata til og med det gamle linjegodsbygget. Dette er et stort
område. Her vil det bli plass til å
bygge mange leiligheter - og
tinghus, om det blir aktuelt.

– Viktig å være til stede
Ordfører Thor Edquist er klar
på at Bane NORs beslutning er
svært viktig for Haldens utvikling i framtiden. Og at det fra
Halden kommunes side har
blitt målrettet i flere år for å få
fritgitt Tyska-området.
– Som ordfører bruker jeg
også veldig mye tid på utsiden
av Halden. At den prioriteringen lønner seg, viser seg nå. Jeg

frigis: Bane Nor har valgt å frigi Tyska fra båndleggingen. Dermed
åpner det seg for en utbygging av området.
har blant annet deltatt på alle
jernbanforummøter og mast
om det samme hver gang. Målet har hele tiden vært å få hull
på denne byllen. Jeg har også
hatt flere møter med Jernbanedirektoratet på mitt kontor. Det
er viktig at Halden er til stede i
slike settinger - det er denne beslutningen et eksempel på, sier
han.
Ordføreren opplyser at han
fikk Bane NOR med på en befaring i Halden for et par uker siden.
– Vi har diskutert mye hvordan framtidig jernbane kan gå
gjennom byen - og jeg fortalte
dem da at vi vil tegne inn et
spor rett over til Mølen - langs
elva og opp. Det er ikke sikkert
at det blir slik, men de mener
nok da at sannsynligheten for
at den vil gå over Tyska, er liten, sier Edquist.

– To ulike verdener
Thor Edquist registrerer at byggevirksomheten i sentrum av
nabobyene Fredrikstad, Sarpsborg og Moss, er stor.
– Reiser du med toget innover
til Oslo, ser du hvor mye bygging det er. I Halden skjer det
ingenting fordi disse områdene
har vært båndlagt. At områdene på Tyska blir frigitt - og at
Bane NOR nå starter en regulering av Jernbanetomta på østsiden av dagens eksisterende
spor - betyr at det er to forskjellige verdener i går og i dag med

tanke på byutvikling i Halden,
sier han.
Dette betyr at Halden Byutvikling snart kan få inn pengene som Tyska ble solgt for. Det
dreier seg om rundt 100 millioner kroner.
– Hva skal disse pengene brukes til?
– Det er ingen gevinst i dette.
For det har kostet mer å utvikle
området, med blant annet undergang og bro. Men noe vil vi
nå få tilbake og det det vil generere mer når utbyggingen starter, svarer han.

– Bane NOR har muskler
Ordføreren påpeker at Bane
NOR nå bygger ut ved en rekke
stasjoner i landet.
– Området ved Østbanen i
Oslo viser at Bane NOR har
muskler til å bygge hva som
helst på tomta si i Halden. Men
det er betalingsevnen her i byen
som vil bestemme hva de vil
bygge. Kanskje kan det begynne og prosjekteres noe i løpet
av et år, sier Edquist.
Han påpeker at en utbygging
av Tyska og Jernbanetomta vil
bidra til å gjøre Halden mer attraktiv som by.
– Siste kvartal i fjor økte Haldens befolkning med kun ni
personer. Det er et urovekkende lavt tall. Derfor er det nå viktig å holde tritt med de andre
byene i Østfold hva gjelder utvikling i sentrum, sier Edquist.
Les mer på side 8
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dag for hele Halden!

– GLEDENS DAG: Ordfører Thor Edquist er svært glad for nyheten om at Bane NOR frigir Tyska. – Dette betyr mye for den framtidige byutviklingen i Halden, sier han.
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Nå fredes Oslofjord- torsken
Torskebestanden i Oslofjorden er truet. Nå tar
myndighetene grep.
Anniken Falch Hillestad
anniken@ha-halden.no

– Vi innfører forbud mot å
fiske torsk i hele Oslofjorden.
Forbudet er nødvendig for å gi
bestanden en sjanse til å bygge
seg opp igjen, slik at vi igjen
kan få en torskestamme i Oslo-

fjorden, sier fiskeridirektør Liv
Holmefjord.
Holmefjord legger vekt på at
alle, både yrkes- og fritidsfiskere må trå til, dersom de skal
klare å redde torsken i Oslofjorden.
Ifølge
Fiskeridirektoratet
sine nettsider, har forskning
gjennom lang tid vist at torsken forsvinner fra kyst- og
fjordområdene lengst sør og

Torsdag 13. juni 2019

øst i landet.
– Dette er en urovekkende
utvikling, og det er spesielt ille
i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.
Videre skrives det at fisk er
en fornybar ressurs, men at
den likevel må forvaltes og utnyttes slik at også framtidige
generasjoner kan høste av de
levende ressursene i havet.

Halden Arbeiderblad

Fredes: Torske i Oslofjorden blir nå fredet. Det blir fiskeforbud i hele

fjorden.

Gir ikke opp: – Vi ser dette som en forsinkelse, sier Tore Borthen i Norske Helsehusfoto: øivind kvitnes
Øivind Kvitnes

Tar opp arbeidet med Fredrikshalds Brygge:

- Har ventet i fire år
Norske Helsehus vil
over sommeren sette
på gassen for å få
realisert planene om å
bygge Fredrikshalds
Brygge i Halden.
Trine Bakke Eidissen

trine.bakke.eidissen@ha-halden.no

– Det er veldig flott at Bane NOR
nå har trukket innsigelsene til
detaljregulering av Tyska. Helt
supert! Dette har vi ventet på i
fire år, sier Tore Borthen som er
administrerende direktør for
Norske Helsehus.

For yngre og eldre
Hadde alt gått som Norske Helsehus hadde planlagt, ville utbyggingen på Tyska-området
vært i gang allerede i 2015.
Samarbeidet med Halden
kommune gikk strålende og et

flertall i kommunestyret velsignet planene om å bygge boliger
tiltenkt studenter, barnefamilier og eldre mennesker på
Tyska.
Planene fikk imidlertid en
bråstopp da planene ble sendt
ut på høring og Bane NOR hadde innsigelser på grunn av usikkerhet om hvor framtidig jernbane skulle ha sin trassè i dette
området av Halden.
– Den innsigelsen kom svært
overraskende på oss. Men vi var
da nødt til å smøre oss med tålmodighet - det var ikke noe annet å gjøre. Og nå har vi altså
ventet i tre vintre og tre vårer,
sier Borthen som blir svært glad
når HA ringer ham og overbringer nyheten.

sommeren.
– Men etter sommerferien vil
vi begynne å arbeide med prosjektet i Halden igjen. Så må vi
også diskutere om det skal gjøres justeringer i forhold til de
fire år gamle forslaget.
Han forsikrer imdilertid om
at de opprinnelige planene
rundt utbyggingen på Tyska
fortsatt ligger der. Ønsket er å
skape en bydel hvor folk i Halden har råd til å bo og som kan
være et nasjonalt forbilde på
innovative miljøløsninger.
– Vi ønsker at dette skal bli en
flott tilvekst til boligbyggingen
i Halden, sier Borthen og legger
til at bak prosjektet står Betonmast sammen med Norske Helsehus.

Etter sommerferien

– Raskt som mulig

Tore Borthen påpeker at de nok
ikke rekker å ta opp arbeidet
med Fredrikshalds Brygge før

– Når er det realistisk å tenke at
spaden kan bli satt i jorda?
– Det er umulig for meg å sva-

MODERNE BYDEL: Slik ser utbyggerne Norske Helsehus for seg
nye Fredrikshalds Brygge på Tyska. (Foto: Illustrasjon: Ola Roald AS)
re på nå, men vår ambisjon er å
komme i gang så raskt som mulig. Tanken er at det går et halvt
år fra alle godkjenninger er på
plass til byggingen kan starte,
svarer Borthen.
Norske Helsehus forholder

seg til avtalen med Halden Byutvikling med tanke på betalingen av de rundt 100 millioner
kronene for tomta.
– I følge avtalen skal betalingen skje når alle rammeavtaler
er på plass, sier Tore Borthen.

