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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:

Når livet stinker

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: Karina Lein | 28.11.2006

Ungdommer strømmer til værestedet 22 B. Bort fra salg av dop,
alkohol, sex og våpen rundt Trondheim Torg.
Del

a- På Torget gjøres
avtaler om mye rart, dop,
alkohol, sex, våpen. Dette
miljøet ønsker vi å få
ungdommene bort fra. For
mange av dem stinker
livet. Noen har foreldre
som signaliserer at de
bare er til bry. De trenger
voksne som ser dem i
øynene og gir dem tid,
sier daglig leder og barneverns-pedagog Arne Christian Rokseth ved
Prinsens gate 22 B. Hit kommer unge fra hele Trondheim, Stjørdal,
Melhus og Klæbu.
Allerede klokken 14.00 når Byavisa kommer på besøk, fylles de trendy
koselige rommene av ungdommer. En bitteliten hund får også være med
inn. Noen har slått seg ned i den røde sofaen. Der prater de høylytt på
ungdoms vis. Andre sitter ved datamaskinene. - Noen av dem opplever
det som «hjemmet sitt», sier Rokseth.
Området i og utenfor Trondheim Torg har ifølge Rokseth etablert seg som
en kontaktplass mellom svært unge mennesker og det etablerte kriminelle
miljøet i Trondheim.
- De som kommer hit , er gjerne i risikosonen for rus og kriminalitet.
Ungdommene opplever seg allerede som en av «oss på gata». De
mistrives kanskje hjemme, og søker andre steder å være. Noen lider
under omsorgssvikt, noe som igjen fører til trøbbel på skolen, sier
Rokseth. I et år før oppstarten oppholdt han seg sammen med dem på
Torget. Etterhvert fikk han kontakt, og grunnlaget for åpning av 22 B var
lagt.
I løpet av året, har nærmere 200 ungdommer vært innom. Nå frykter
Rokseth at de ikke får tilstrekkelige midler fra Trondheim kommune til å
realisere 2007-målene for 22 B. De søkte om 250.000 kroner, men
rådmannen har i sitt forslag til budsjett for neste år gitt 50.000 kroner til
værestedet. Stedet drives i samarbeid med kommunen - og Vital
Forsikring.
- Vi ønsker å satse mer på fritidstilbudet for ungdommene for ytterligere å
føre dem vekk fra det kriminelle miljøet i sentrum. Alt koster og ikke alle
familier har råd til å betale for ungenes fritid. Vi ønsker flere turer, vi også
planer om å tilby dans, musikk, friluftsliv og sport, sier Rokseth. Alt dette
må de sette en strek over hvis Trondheims-politikerne avskjærer dem
med 50.000 kroner. Ikke alle foreldre gir blaffen.
- Noen ringer oss og er bekymret for ungdommene sine. De lurer på
hvilket sted dette er, og er redd for at de ruser seg her, forteller Rokseth.
Inne på 22 B er det ikke akseptert med inntak av rusmidler.
- Ungdommene trenger dagligdags nærhet. Da får de ventilert ut det de
bærer på, understreker Rokseth.
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Til tross for at mye kan sjokkere ham ved hva ungdommene sliter med,
har han håp for fremtiden deres.
- Ja! En 15-åring har hele livet foran seg. Bare vi voksne gir dem noen
bekreftelser på at de kan gjøre noe med livet sitt. De har plenty ressurser.

Meld meg på
Vil ha åpent hver dag!
- Vi vil ha åpent hver dag! Byavisa treffer 15-åringene «Benedicte», «Pia
Cecilie» og «Angelica» på Salems værested for ungdom i Prinsens gate.
Deres budskap til politikerne er krystallklart: Til 22 B vil de hver dag. I dag
har stedet åpent tre dager i uka.
- Her ser de ikke på oss som bøllete småunger. Her får vi snakke med
voksne når vi har lyst, sier hun.
- Det er ikke til å stikke under en stol at flere av dere som kommer hit, har
noe som ikke er bra. Det er mange sår. Samtidig har dere mye annet som
ikke er problematisk. Derfor forsøker vi å fokusere på det som er godt,
sier Tordis Varhaug henvendt til ungdommene.
- Alle har sin sære grunn til at de henger på Torget. Det kan være noe
hjemme, noe som skjer i området der du bor, sier «Pia Cecilie».
- Her møter vi venner i stedet for å trekke til Torget. Mye koseligere her
med en god sofa og mer å gjøre, synes «Pia Cecilie». Populært er det
også å kjøpe seg mat her. Varmmat koster kun 15 kroner. Byavisa så selv
dagens stroganoff-rett, og den var slett ikke for puslinger!

Søk etter eldre artikler i vårt
rikholdige arkiv
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De tre trekker til sentrum for å treffe venner. Nå hender det de stikker
innom Torget, men da for å ta med seg folk til 22 B.
- Her er det mindre bråk enn på Torget. Der ble det lett krangling, og
vaktene kastet oss ut, sier «Pia Cecilie». De merket også dopmiljøet der.
- Vi ble ofte spurt om vi hadde dop, forteller «Angelica». Nå
ønsker jentene seg julekalender på 22 B. Rundt peisovnen midt i rommet
kan de samle seg om en spennende kalendergavetrekning i adventstiden.

Byttet skole tre ganger
23.11.2010

Livet etter X-faktor
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Søker sannhet
30.11.2010

Sultne iskrigere
23.11.2010

Spiritualister kastes på gata
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Skryt av Eia
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Loddtrekning om sengeplass
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Derfor kjøper hun privat
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Fritidsklubber stopper ung
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30.11.2010

Tøff på jobben, hundses på
hjemmebane

04.01.2011
04.01.2011
06.02.2007
02.02.2010
04.01.2011
06.02.2007
27.10.2009
04.01.2011
06.02.2007
13.05.2008

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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