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Inne • Hjemme hos •
Marked • Design • Gjør
det selv • Ute •

TEMASIDER
Lokalt • Utdanning & jobb
• Tett på • Bolig &
eiendom • Kultur • Helse •
Reiseliv • Sport • din side
• Jobb • Barn • Fritid •
By:larm • Åre • Student •
Røros • Bryllup • Kjæledyr
• Tema Motor • Midtbyen •
Tema Melhus • Sommer
ved havet • Bymat •
Bymagasinet • Gatelangs
• Byfolk • Hus & Hage •
Hitra - Frøya • Gatelangs •
Frispark •

OM BYAVISA
Ansatte • Distribusjon •
Lesertall • Hvem er vi? •
Kontakt oss

ANNONSERING
Annonsemuligheter •
Modulkart • Priser •
Rubrikkannonsering

Er du eller en av dine nærmeste avbildet i
avisa, kan du bestille flotte kopier av disse
bildene. Bildene sends i posten.

Vet du noe om noe som andre bør
vite? Ta kontakt med oss på tlf. 73
95 49 00 eller send oss en e-post:

E-post:
Melding:

Motta spennende
informasjon fra Byavisa
Epostadresse:

– Grunn til bekymring

Vurderer tidligere årspremiere
Rapid blir motstander i stedet?
Sellin solgt til Aalesund
Åpner mot Nordsjælland
Iversen til Crystal Palace
- Annan-bud på åtte millioner
Ingen Sevilla-avtale - så langt
Saré avventer i Brussel
- Hevet meg kamp for kamp
Ny legende: Roar Strand
Hjemmepremiere med følelser

AV: | 27.11.2007

Oppvekst: Moren går daglig innom Trondheim Torg for å snakke
med sønnen og kameratene. – Jeg ønsker at han trekker seg
vekk herifra.
Del

”Hege” har siden i
sommer fulgt miljøet tett,
og er bekymret for
utviklingen av
ungdomsmiljøet rundt
kjøpesenteret. Etter at
klikkene ble stadig større,
grep politiet i høst inn for
å splitte gjengen. Ifølge
”Hege” ble et stort antall
ungdommer arrestert for
diverse årsaker; alt fra nasking, brukerutstyr relatert til hasj og på ren
mistanke. – Det var i ferd med å utvikle seg en form for massesuggesjon,
som kunne ha ført mange i feil retning. Men samtidig, når 15 år gamle
jenter blir kastet på glattcella uten selv å vite hvorfor, mener både jeg og
ungdommer jeg prater med, at opptredenen var altfor røff og manglet
skikkelig begrunnelse, sier hun.”Hege” mener politiets framferd har
minsket ungdommens respekt for øvrigheta.
Uten oppfølging
Samtidig retter hun en skarp pekefinger til foreldrene til ungdommen som
henger rundt Trondheim Torg.
– Brorparten i klikken til sønnen min kommer fra hjem, der foreldrene er
skilt. Dessverre er det slik at majoriteten av vennene til sønnen min,
mangler oppfølging av voksenpersoner, sier ”Hege”
Hun anslår at gruppen sønnen tilhører, teller cirka 30 ungdommer, fra 14
til 19 års alderen. Flere har opphold på institusjoner bak seg. Andre sliter
med ADHD og rus, ifølge ”Hege”.
– Mange foreldre jeg prater med er bekymret for ungene sine. Det har de
seriøs grunn til å være. Spesielt opp imot hasjrøyking, enten de er 14 eller
20 år gammel, mener ”Hege”.
Hun begynte å henge med klikken til sønnen for å finne ut hvem som
selger hasj til ungdomsgjengen.
– Mitt svar er at enkelte ungdommer står for hasjsalget. Det er ikke de
eldre rusmisbrukerne som distribuerer dopet, mener hun.
Felles møtepunkt
Trondheim Torg er et møtepunkt for mange slags ungdommer; fra de
skoleflinke til de med en problemfylt oppvekst i bagasjen. De møtes etter
skoletid for å slå av en prat, flørte og shoppe.
– Jeg treffer garantert kjentfolk her på ettermiddagen. Å vanke på
Trondheim Torg gir meg mye, sier Kristin (17) etter endt skoledag på
Brundalen.
Sammen med henne står vennene Kai Simen og Joachim. De liker best å
oppholde seg på sørsiden av senteret. Etter deres oppfatning er miljøet
hardere ved hovedinngangen, vendt mot Torvet.
– Selv om jeg sluttet med rus for flere år siden, blir jeg ofte stoppet av
politiet som skal ransake meg. Det er slitsomt, forteller Kai Simen (18).
Ifølge de tre ungdommenen stemmer det at gjengmentaliteten er økende.
Men det er sjeldent de opplever direkte bråk og slåssing på området.
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Meld meg på
Har oversikt over verstingene
Politiet: Ungdom under atten år settes ikke i håndjern eller på glattcelle
uten grunn sier seksjonsleder Hallgeir Stokken.
Byavisa legger fram kritikken fra foreldre og ungdommer om aggressiv
framtreden fra politiet for seksjonsleder Hallgeir Stokken.
– Hvis du først har fått håndjern og blitt satt på glattcelle, da er det en
bakgrunn for det. Vi går ikke bort og pågriper noen bare fordi de beveger
seg i et område. De har foretatt seg noe som tilsier at de bør pågripes,
sier han.
Å være på feil sted til feil tid kan også være noe av årsaken til at man blir
innbragt av politiet.
– Det som kan skje er at de kan ha vært til stede der ting hendte, så har
det blitt oppklart at de ikke hadde noe med det å gjøre. Vi tror vi har god
oversikt over verstingene. Vi har bilder og register av dem. Vi viser bilder
av dem, for at de andre ungdommene skal være oppmerksomme. Er man
sammen med noen av disse vil de bli holdt øye med, sier Stokken.

Søk etter eldre artikler i vårt
rikholdige arkiv
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Lever i søppel
09.11.2010

Rocka Roller’e
09.11.2010

Oppdaget på Bunnpris
23.11.2010

Lykkes i eliteserien
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Grensegang
– Hvor går terskelen for å legge håndjern på femtenåringer og kaste dem i
glattcelle?
– Det blir de som regel ikke, med mindre de har gjort noe alvorlig. Hvis det
skjer, vil foreldrene bli oppringt for å hente dem umiddelbart, så lenge de
er under atten år. Mange tror at det å få satt på håndjern er straff i seg
selv. Hvis det skjer, så kan det ha noe å gjøre med utagerende oppførsel.
Håndjernene handler også om sikkerheten vår når vi skal ha dem inn i
bilen. De blir tatt av når de kommer inn på politihuset. Det kan også være
fordi de prøver å kvitte seg med narkotika. Men det viktigste er at det er
en sikkerhetsforanstaltning, sier Stokken.
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Byttet skole tre ganger
23.11.2010

Livet etter X-faktor
16.11.2010

Søker sannhet
30.11.2010

Sultne iskrigere
23.11.2010

Spiritualister kastes på gata
09.11.2010

Skryt av Eia
23.11.2010

Loddtrekning om sengeplass
09.11.2010

Derfor kjøper hun privat
hjemmehjelp
07.12.2010

Fritidsklubber stopper ung
krim
30.11.2010

Trønder fikk innpass hos
djevelutdriver i Vatikanet
30.11.2010

Tøff på jobben, hundses på
hjemmebane
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Betty fikk nok av modellbransjen
– Uaktuelt å flytte
Tuna Laguna: Målløs rock’n’roll
Klar for å sluke mil
Bandskole for alle
Torch: Mat for kidsa
Treningssenter-debut
Gjør en god netthandel
The School: Alt går etter boka
- Greit med flere sjefer
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Hamsun til taxisjåførene
Hjelper deg på nett
The Rooph: Opp fra undergrunnen
Verden rundt på lavpris
Frister med flere poeng
The Moving Oo´s: Supergruppe
Inn for landing
Schtöggminator: Styggfin musikk
Barnehagetak klappet sammen
Foreldre på skolebenken
Ranheim: Nese for rock
Farvel Fido
Northern Star Groove Experiment:
Ramsalte rytmer
Midtbyens mann
New Violators: Nytt teppe med gamle
tråder
Trives blant gutta
Kvantemedisin gir gode resultater
Lionheart Brothers: Psykedeliske brødre
Den vennlige øya
20 år og like god
Kaja Bremnes: I sin egen verden
Lys i mørket
Johndoe: Møkklei ”snillgutt”-stempelet
Valfart til Elgsethytta
Fiks ferdig firma for 6 lapper
Ghost Dog: Går sin egen vei
Vippefin til nyttårsfesten
Bedre skole uten klasser
Til syden på juleaften!
Dog and Sky: Eksperimenterer med
lyrikk
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