
Nr. 22 Kr. 20,-Fri ukeavis - 30. årgang

Rebekka på 
samling

Rebekka Høttmon (bildet) er 
tatt ut til samling i Trondheim 
Spektrum i kveld.

Side 5

Lille Meråkerli og Bente Kristensen er topptur-dronningene i Meråker. De to 
barndomsvenninnene besøker jevnlig Meråkers 1000-meterstopper. Nå venter nye 
utfordringer for bestevenninnene som har fått et nytt liv etter at de fattet interesse 
for denne hobbyen.                                                                                                     Side 12

Venter 40 asyl-
søkere

Bård Langsåvold (bildet) har fått 
beskjed om at det kommer 40 
nye asylsøkere.

Side 3

Torsdag 11. juni 2015 Nr. 12 Kr. 20,-Fri ukeavis - 30. årgang

Eli jobbet dugnad

Nr. 4Torsdag 29. januar 2015 Kr. 20,-Fri ukeavis - 30. årgang

Styrket i troen

Tore Øien (fremst), Bjørn Strid og de seks andre gårdbrukerne som har fremmet 
krav i jordskifteretten mot Meraker Brug har en god følelse etter to dager i retten.  

Side 7

 Den tidligere direktørboligen i 
Kopperå er solgt.

 Side 2

Direktørboligen i
Kopperå er solgt

Nr. 22Torsdag 12. juni 2014 Kr. 20,-Fri ukeavis - 31. årgang

Gudåbyggene Tove Størseth og 
Rigmor Krogstad (bildet) var med 
da 1963-årgangen møttes 35 år et-
ter at de gikk ut av Meråker skole.

Side 6 og 7

Bård Langsåvold (bildet) åpner for 
å ta en prat med nominasjonsko-
miteen med tanke på fi re nye år 
som ordfører.

Side 3

Møttes på
klassetreff

Åpner for
fi re nye år  

Næringsbygget

Åpningstider:
  Mandag-Torsdag: 10-17
 Fredag:  10-18
 Lørdag:  10-14

Nr. 40Torsdag 1. november 2012 Kr. 20,-Fri ukeavis - 30. årgang

Måtte tåle hard 
kritikk

Siv Anita Elstad (bildet) kunne 
reise heim til Kopperå med en 
gjev pris.

Side 4

Hermann Jensen (bildet) har 
fortsatt stor glede av å kjøpe og 
restaurere biler.

Side 6 og 7

Fikk pris på
25.000 kroner

Hermann (85)
restaurer biler

Næringsbygget

Åpningstider:
  Mandag-Torsdag: 10-17
 Fredag:  10-18
 Lørdag:  10-14

Nr. 44Torsdag  24. november 2011 Kr. 20,-Fri ukeavis - 29. årgang

AS

Tel: 74 81 08 00 - MERÅKER

- din lokale leverandør av

TRELAST OG BYGGEVARER

Stortrives i 
Haukeli

Janne Anita Krogstad flyttet i 2005 til Vinje kommune i Telemark. På bildet holder 
hun sønnen Petter (3) på armen mens lillebror Audun (6 mnd) er trygy forvart hos 
pappa Tommy Lindskog.

Side 6 og 7

Ingrid Anette Hoff Melkersen 
forteller om sjelden sykdom

 Side 5

Aner fra Gudå

Varden håper å få med Tora 
Berger (bildet) i NM-stafetten

 Side 4

Håper på 
Tora i NM 

Husk 
annonsefrist

Mandag før utgivelse 

kl. 14.00

annonse@merakerposten.no

Henrik Vinje (bildet) var en av dem som måtte tåle krass kritikk under mandagens kommu-
nestyremøte. Håvard Nicolausson mener Vinje må må ta signalene om han skal ha noen 
fremtid som rådmann i Meråker. Varaordfører Bjørn Aasvold synes det er mest betenkelig 
på at det brukes energi på å grave opp gamle saker, fremfor å jobbe for utvikling av Merå-
ker-samfunnet.

SIDE 2

Tatt ut til talentleir

Malin Lundemo og Rebekka Løvli Kristensen (bildet) er tatt ut til Norges Håndballforbunds 
talentleir på Orkanger i slutten av juni. 15-åringene får dermed muligheten til å vise seg frem 
for landslagstrenerne i nabofylket.

SIDE 4

VINNER

2015

NYHET!
NORGES ENESTE ELBIL MED 7 ÅRS GARANTI.

Fra kun

217.500,-
NB! Bestiller du KIA EL-Soul nå, får du den levert til sommeren!

Eli Overrein (bildet) var en av 
mange som jobbet dugnad under 
Storlirennet.                     
                                            Side 6
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Malin Lundemo og Rebekka Løvli Kristensen (bildet) er tatt ut til Norges Håndballforbunds 
talentleir på Orkanger i slutten av juni. 15-åringene får dermed muligheten til å vise seg frem 
for landslagstrenerne i nabofylket.

SIDE 4

VINNER

2015

NYHET!
NORGES ENESTE ELBIL MED 7 ÅRS GARANTI.
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Føler seg 
forbigått

Håvard Nicolausson (bildet) føler han ble forbigått da Meråker kommune nylig 
ansatte lyste ut og ansatte en som skal jobbe med vabb og avløp. Nå vurderer han 
å hente inn advokathjelp.

Side 5

Det blir skidag

Tidligere rektor Kjell Steinar Gryt-
bakk (bildet) og dagens rektor 
Christian Fredrik Kolvik er for-
nøyd med at det blir skidag i dag.
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Topptur-dronningene
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Lille Meråkerli og 
Bente Kristensen var 
i 2013 på alle de 26 
toppene som er over 
1000-meter. 
AV: SVEIN HALVOR MOE 

I fjor fortsatte de med å bestige 
de høyeste fjellene i bygda. -Vi 
kan ikke være særlig dårligere i 
år. Det har allerede blitt mange 
turer på Mannfjellet og andre fjell 
vi liker å bestige. Dette året prio-
riterer vi å besøke de toppene vi 
har lyst til fremfor å klatre opp på 
alle i løpet av kalenderåret. Jeg 
har i likhet med de andre mine 
favorittopper. Det er Mannfjellet 
og Fonnfjellet som begge er lett 
tilgjengelige. Spesielt når det blir 
bart, sier Lille Meråkerli. Topptur-
jegeren som rundt årtusenskiftet 
flyttet tilbake til heimbygda etter 
25 år i Trondheim. Hun og Bente 
Kristensen gikk i samme klasse og 
var barne og ungdomsvenninner. 
De hadde ikke særlig kontaktet 
etter at Meråkerli flyttet på seg. 
Men de fant fort tonen da hun kom 
tilbake. Siden har de vært både tur-
kamerater, arbeidskolleger og ikke 
minst bestevenninner. 

Felles opplevelser 
De har hatt mange felles opplevel-
ser etter at de begynte med topptu-
rene. Lille legger ikke skjul på at 
enkelte av de har vært strabasiøse. 
Men det er de mange fine utfluk-
tene i praktfullt vær. 53-åringene 
kan fortelle at det ikke er mye som 
kan måle seg med den gleden og 
mestringsfølelsen de opplever etter 
å ha klatret opp på fjelltopp som 
er 1000-meter eller høyere.  Lille 
Meråkerli kan fortelle at de får det 
samme «kikket» hver gang. Hun 
forteller med stor innlevelse om 
en hverdag som har blitt enklere 
etter at de to turtelduene ble bitt 
av toppturbasillen. Lille er åpen på 
at det har gjort det lettere å takle 
livets motbakker. Stasjonsgren-
dingen mistet begge foreldrene 
med forholdsvis kort mellomrom. 
De fysiske utfordringene har gitt 
henne både energi og mental styrke 
i det som fortoner seg som en hek-
tisk hverdag. 

Takker Hallgeir 
-Vi og mange andre har mye å 
takke Hallgeir Martin Lundemo 
for. Det er i realiteten han som jar 
fått ut oss, mange sambygdinger 
og andre. Hallgeir Martin har 
inspirert folk til å benytte seg av 

den fantastiske naturen vi har i 
Meråker. Gjennom sitt fokus på 
toppturprosjektet har han lokket ut 
mange. I fjor høst kom han til meg 
og Bente med et startnummer til 
Meråker Mountain Challenge som 
arrangeres i august. Planen er at vi 
skal delta der, røper Lille. 

Gifter seg  
Venninnene vil ha over 70-kilome-
ter og en rekke tusenmeterstopper 
foran seg når de de gir seg i kast 
med det spektakulære fjelløpet 
som ender opp på Teveldalen. 
Begge har tatt både fem, seks og 
sju fjelltopper på samme dag. Det 
vil være god balast når de skal gi 
seg i kast med en distanse som er 
betydelig lengre enn de har gitt 
seg i kast med tidligere.  -Jeg har 
egentlig ingen annen ambisjon enn 
å utfordre meg selv. Jeg følte selv 
at jeg begynte å bli litt for rundt 
da jeg fattet interesse for dette. 
Siden har det blitt mange topper 
og fremfor alt flotte opplevelser. 
Vi forserer også noen topper på 
ski om vinteren. Neste år har vi 
lyst til å investere i randone-ski 
som forhåpentligvis vil gjøre det, 
sa Meråkerli som har mye å se frem 
til. I september skal hun være forlo-
ver for Bente som da skal gifte seg. 

Lille og Bente trives best 
på 1000-meterstoppene 

TIL TOPPS: Bente Kristensen 
og Lille Meråkerli er i sitt rette 
element når de får bestige de 
mange 1000-meterstoppene i 
kommune


