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Artikler i Halden arbeiderblad 

- Strandsone, natur, friområder, folkehelse, utbygging, industri, kultur, landskap, bøkeskog 

 
Søk  - https://www.ha-halden.no/sok?query=Tyska+og+hollenderen - https://www.ha-halden.no/b%C3%B8keskogen/ 

 

 - https://www.ha-halden.no/sok?query=b%C3%B8keskogen - https://www.ha-halden.no/arealplan/ 
 

  

 

2023.02.05 

JA-menneske på traktor - av  Hans Petter Kjøge i Halden arbeiderblad 

Det blir liksom litt trist når et selverklært JA-menneske med ett får et nei. Jan Erik 

Erichsen (83) kan visst stole mer på traktor`n hjemme på Sørbrøden nordre enn på 

utbygger Condovita AS. For det blir ikke noe av utbyggingen på Tyska og Hollenderen. I 

hvert fall ikke nå.  
https://www.ha-halden.no/ja-menneske-pa-traktor/f/5-20-1285910 

2023.01.23 

Lettet over avtalebrudd: – Nå kan vi begynne å se framover – av Trine Høistad i 

Halden arbeiderblad - I juni 2021 sto utbyggerne som i mange år har hatt store og 

omfattende planer for Tyska og Hollenderen i kommunestyresalen og sa at de hadde 

funnet en løsning som kan sette fart på utbyggingen. Så ble det stille. 
https://www.ha-halden.no/lettet-over-avtalebrudd-na-kan-vi-begynne-a-se-framover/s/5-20-1280906 

2023.01.17 

Er Tyska og Hollenderen reddet?  – av Hans Jan Bjerkely i Halden arbeiderblad 

At prosjektet til Condovita har spilt fallitt, er neppe noen overraskelse. At Halden 

Byutvikling og en del ledende politikere også har skjønt det etter hvert, er gledelig. 
https://www.ha-halden.no/er-tyska-og-hollenderen-reddet/o/5-20-1278661 

2023.01.16 

Hva blir veien videre for Tyska og Hollenderen?  – av Håkon Backe Eriksen i Halden 

arbeiderblad 

Etter nesten 10 år med planlegging om utbygging av Tyske og Hollenderen er Halden 

Byutvikling og Halden kommune tilbake til «scratch». 
https://www.ha-halden.no/hva-blir-veien-videre-for-tyska-og-hollenderen/s/5-20-1276525 

2023.01.12. 

Bryter kontrakten med Condovita AS om Tyska/Hollenderen-utbygging  – av Trine 

Høistad i Halden arbeiderblad 

Nå har Halden Byutvikling AS sagt opp avtalen til over 100 millioner kroner. 
https://www.ha-halden.no/bryter-kontrakten-med-condovita-as-om-tyska-hollenderen-utbygging/s/5-20-1275718  

2022 

2022.10.11 

Busterudparken burde for lengst vært fredet mot overgrep av dette slaget – av Truls 

Lie i Halden arbeiderblad  
Publisert: 11.10.2022 https://www.ha-halden.no/busterudparken-burde-for-lengst-vart-fredet-mot-overgrep-av-dette-

slaget/o/5-20-1216411  
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2022.06.02 

Nye planer for 400 leiligheter på Tyska og Hollenderen – vil grave opp kanalen – av 

Trine Høistad i Halden arbeiderblad 
https://www.ha-halden.no/nye-planer-for-400-leiligheter-pa-tyska-og-hollenderen-vil-grave-opp-kanalen/s/5-20-1139016  

2022.02.21 

Derfor har utviklingen på Tyska stoppet opp – av Trine Høistad i Halden arbeiderblad 

I 2013 ble ideen om boligutvikling på Tyska lansert. Fortsatt er ikke planene i nærheten 

av å bli realisert. 
https://www.ha-halden.no/derfor-har-utviklingen-pa-tyska-stoppet-opp/s/5-20-1079995 

2021 

2021.12.14 

Metangass-funnet på Tyska: – Vi må finne gode løsninger – av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 

14.12.2021 

Utbygger ser fram til å komme i gang med byggingen av Tyska. Aksjonsgruppa mot utbyggingen er bekymret 

for både miljøkonsekvenser og kostnadene for sanering av området. 
https://www.ha-halden.no/metangass-funnet-pa-tyska-vi-ma-finne-gode-losninger/s/5-20-1052055 

2021.12.03 

Har funnet relativt høye forekomster av metangass på Tyska – av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad -  03.12.2021 

Styrelederen i Halden Byutvikling AS mener det er positivt at funnene av gass er på et begrenset område. Han 

mener de nå er et skritt nærmere utbygging på Tyska. 
https://www.ha-halden.no/har-funnet-relativt-hoye-forekomster-av-metangass-pa-tyska/s/5-20-1049119 

 

2021.08.25 

Dette sier fylkeskommunen og Statsforvalteren nei til – av Trine-Merethe Høistad i 

Halden arbeiderblad -  25.08.2021 

Halden kommune får kritikk for at de vil legge til rette for flere utbyggingsområder, i 

stedet for å bruke de som allerede finnes. 
https://www.ha-halden.no/dette-sier-fylkeskommunen-og-statsforvalteren-nei-til/s/5-20-1001559 

 

 

2021.06.01 

Bane NOR sier nei til den foreslåtte støyskjerm-løsningen på Tyska– av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad -  01.06.2021 

Hvis det skal bygges ut leiligheter på Tyska må det etableres en støyskjerm. Hvordan den kan bli er ikke klart 

enda. 
https://www.ha-halden.no/bane-nor-sier-nei-til-den-foreslatte-stoyskjerm-losningen-pa-tyska/s/5-20-966515 

 

2021.06.01 

Halden Byutvikling AS hadde underskudd på 1,1 millioner kroner i 2020– av Trine-Merethe Høistad i 

Halden arbeiderblad -  01.06.2021 

Selskapet som på vegne av kommunen skal drive utvikling av Tyska og Hollenderen sliter med den økonomiske 

situasjonen. 
https://www.ha-halden.no/halden-byutvikling-as-hadde-underskudd-pa-1-1-millioner-kroner-i-2020/s/5-20-965049 
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2021.05.22 

Garasjeanlegget er revet: – Området kommer tilbake til sin sammenheng med Rød Herregård– av Anders 

Svendsen i Halden arbeiderblad -  22.05.2021 

Garasjeanlegget som i mange år var til stor forargelse ved Refneveien er nå revet. Det er til stor glede også for 

Lillian Nyborg på vegne av Rød Herregård. 
https://www.ha-halden.no/garasjeanlegget-er-revet-omradet-kommer-tilbake-til-sin-sammenheng-med-rod-herregard/s/5-20-962115 

 

2021.05.21 

Vil la Halden Byutvikling AS drive videre – men vet ikke hva det vil koste– av Trine-Merethe Høistad i 

Halden arbeiderblad  - 21.05.2021 

Halden Byutvikling AS trenger mer midler for å drives videre. Politikerne gir grønt lys til at selskapet skal 

fortsette driften. 
https://www.ha-halden.no/vil-la-halden-byutvikling-as-drive-videre-men-vet-ikke-hva-det-vil-koste/s/5-20-961666 

 

2021.05.06 

Nå starter metangass-undersøkelsene på Tyska – av Trine-Merethe Høistad i 

Halden arbeiderblad - 06.05.2021 

Nå skal det settes ned seks gassovervåkningsbrønner på Tista. 
https://www.ha-halden.no/na-starter-metangass-undersokelsene-pa-tyska/s/5-20-954857 

 

 

2021.04.02 

Politisk nivå har fortsatt stø kurs mot at alt skal løses i sentrum– av Per Kristian Dahl i Halden arbeiderblad 

- 02.04.2021  
https://www.ha-halden.no/politisk-niva-har-fortsatt-sto-kurs-mot-at-alt-skal-loses-i-sentrum/o/5-20-940938 

 

2021.03. 29 

 «Noen møtte seg selv her i døra» – av Per Kristian Dahl, gruppeleder i Pensjonistpartiet i Halden arbeiderblad 

- 29.03.2021 
https://www.ha-halden.no/noen-motte-seg-selv-her-i-dora/o/5-20-940168 

 

2021.03.22 

Kommunedirektøren mener at Halden Byutvikling AS skal bestå og drives videre som før - men selskapet 

må tilføres ytterligere ressurser– av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 22.03.2021 

Nå må politikerne bestemme seg for hva de vil gjøre med Halden Byutvikling AS. 
https://www.ha-halden.no/kommunedirektoren-mener-at-halden-byutvikling-as-skal-besta-og-drives-videre-som-for-men-selskapet-ma-tilfores-ytterligere-

ressurser/s/5-20-938040 

 

2021.03.20 

- Det er helt uaktuelt å stemme for arealplanen– av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 

20.03.2021 

Halden Rødt krever at store utbyggingsområder tas ut av arealplanen hvis de skal stemme for den. 
https://www.ha-halden.no/det-er-helt-uaktuelt-a-stemme-for-arealplanen/s/5-20-937432 

 

2021.03.08 

Her vil han kombinere motelldrift og bobilparkering– av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 

08.03.2021 

Eierne av motellet på Svinesundparken ønsker mer aktivitet i området. 
https://www.ha-halden.no/her-vil-han-kombinere-motelldrift-og-bobilparkering/s/5-20-932932 
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2021.03.13 

Er Saugbrugs i en særstilling? – av Sverre Stang i Halden arbeiderblad 
https://www.ha-halden.no/er-saugbrugs-i-en-sarstilling/o/5-20-935375 

 

2021.03.03 

Om fortetting og byreparasjon– av Simon Øien  i Halden arbeiderblad - 03.03.2021 
https://www.ha-halden.no/om-fortetting-og-byreparasjon/o/5-20-931390 

 

2021.03.02 

Ap og Høyre vil gi grønt lys for Sauøya-utbygging– av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 

02.03.2021 

Høyre og Arbeiderpartiet slår kreftene sine sammen for at Saugbrugs skal kunne realisere en utbygging på 

Sauøya. 
https://www.ha-halden.no/ap-og-hoyre-vil-gi-gront-lys-for-sauoya-utbygging/s/5-20-931722 

 

2021.03.01 

Her har Halden Byutvikling AS og kommunen lagret masser ulovlig - av Trine-

Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 1. mars 2021 

«Halden Byutvikling AS har lagt til rette for mellomlagring av masser på Tyska. Det har de 

ikke hatt tillatelse til å gjøre» 
https://www.ha-halden.no/her-har-halden-byutvikling-as-og-kommunen-lagret-masser-ulovlig/s/5-20-930170 

. 
 

2021.02.08 

Ikke rom for skjønn om parkeringsbot -  av Aud Moen (en av tre) i Halden arbeiderblad 08.02 21 
https://www.ha-halden.no/ikke-rom-for-skjonn-om-parkeringsbot/o/5-20-924088 

 

2021.02.04 

Nå er kassa tom – vil låne penger av kommunen   
- av Trine-Merethe Høistad  i Halden arbeiderblad 4. februar 2021 
 

https://www.ha-halden.no/na-er-kassa-tom-vil-lane-penger-av-kommunen/s/5-20-924212 
Halden byutvikling Økonomi HBU 

 

2021.02.03 

Flammene står opp av isen – vil ha rask metangass-utredning - av Trine-Merethe 

Høistad i Halden arbeiderblad 3. februar 2021 

«- I løpet av våren skal politikerne behandle utbyggingsplanen for Tyska. Men først 

må Halden kommune undersøke om det er metangass i området som kan skape 

utfordringer for planene.» 
https://www.ha-halden.no/flammene-star-opp-av-isen-vil-ha-rask-metangass-utredning/s/5-20-923254 gass 

 

 

2021.01.29 

Halden er omkampenes by – av Eivind Hellkås Kolstad i Halden arbeiderblad 29. 

januar 2021  
https://www.ha-halden.no/halden-er-omkampenes-by/o/5-20-922263 

 
 

2021.01.29 

Bygghøyder, gass i grunnen og manglende dokumentasjon kan stoppe Tyska- utbyggingen av - av Trine-

Merethe Høistad i Halden arbeiderblad 29. januar 2021 - Nye innsigelser kan stikke kjepper i hjulene for planene 

om utbygging på Tyska. 
https://www.ha-halden.no/byggehoyder-gass-i-grunnen-og-manglende-dokumentasjon-kan-stoppe-tyska-utbyggingen/s/5-20-922297 

 

2021.01.28 
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Nok er nok på Tyska og Hollenderen av Truls Lie i Halden arbeiderblad - 28.01.20  

«Grunnforhold med gass fra gammelt deponi, Løsmasser bestående av sagmugg fra Saugbrugs og gammelt 

råtnende treverk. Giftfylte masser fra bedriftens Impregneringsverksted. Uoverskuelige utgifter for kommunen i 

forbindelse med opprensningen av området. Pæling 30-40-50-60-(?) meter ned i dypet for at husene i det hele 

tatt skal kunne stå oppreist. Stigende vannstand i havet som kan gi oversvømmelse og rasfare. Hva er dette 

her!?» 
https://www.ha-halden.no/nok-er-nok-pa-tyska-og-hollenderen/o/5-20-921728 
 

2021.01.26 

Tyska: Det heleide kommunale selskapet må svare kommunen på om de har alle tillatelsene i orden - av 

Trine-Merethe Høistad 26. januar 2021  i Halden arbeiderblad - Halden kommune har sendt brev til kommunens 

heleide aksjeselskap der de ber dem redegjø for virksomhet og deponering på Tyska.  
https://www.ha-halden.no/tyska-det-heleide-kommunale-selskapet-ma-svare-kommunen-pa-om-de-har-alle-tillatelser-i-orden/s/5-20-920161 

 

2021.01.22 

Bane NOR kan stoppe Tyska-planene - av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad 22. januar 2021 
https://www.ha-halden.no/banenor-kan-stoppe-tyska-planene/s/5-20-919820 

 

 

2021.01.20 

Min kjærlighet til småbyen trenger ingen terapeut. Den varer livet ut. – av Sverre 

Stang 20. januar i Halden arbeiderblad  

Sånn imellom får jeg inntrykk av at Halden som by ikke holder mål. De sier så de 

som ikke ser eller føler Haldens sjel. Jeg har opp gjennom årene filosofert mye over 

Halden og haldensere. Ikke minst i de 30 årene jeg bodde i Oslo. Så fikk jeg 

hjemlengsel, da! Måtte flytte hjem til småbyen. Oslo var ikke lenger like interessant. 

Den hadde voksesmerter og led av en usosial tone. 
https://www.ha-halden.no/min-kjarlighet-til-smabyen-trenger-ingen-terapeut-den-varer-livet-ut/o/5-20-919534 

 

 

 

 

 

2021.01.19 

Et dødt bysentrum skulle trenge fornyelse, så visst! Av Ståle Eide 19. januar 2021 i Halden arbeiderblad 
https://www.ha-halden.no/et-dodt-bysentrum-skulle-trenge-fornyelse-sa-visst/o/5-20-919278 

Jeg leser at noen har bekymring på vegne av bygningsbransjen i Halden, og trekker inn Tyska og Hollenderen i 

dette. La det være klart: Tyska/Hollenderen er ikke et sysselsetningstiltak! 

2021.01.17 

Hva skjer med byggebransjen i Halden? - av Nils Sagstuen, leder for 

Pensjonistpartiet i Halden i Halden arbeiderblad  -  17.01.2021 
https://www.ha-halden.no/hva-skjer-med-byggebransjen-i-halden/o/5-20-918173 

 

 

2021.01.17 

Sier nei til boliger her - av Styret i Rødt i Halden  i Halden arbeiderblad -  17.01.2021 
https://www.ha-halden.no/sier-nei-til-boliger-her/o/5-20-918516 

 

2021.01.14 

Hvem skal bo på Tyska og Hollenderen? - av Ståle Eide i Halden arbeiderblad - 14.01.2021  
https://www.ha-halden.no/hvem-skal-bo-pa-tyska-og-hollenderen/o/5-20-917842 

 

2021.01.13 

– Det stemmer ikke at Halden kommune skal gi fra seg inntektene fra Tyska og 

Hollenderen -  av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad 13.01.2021 

«I 2010 kjøpte Halden kommune områdene Tyska og Hollenderen av Norske 

Skogindustrier ASA og Norske Skog Eiendom AS. Hvilke økonomiske forpliktelser 

ligger i den avtalen?»  
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mailto:trinemh@ha-halden.no
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https://www.ha-halden.no/det-stemmer-ikke-at-halden-kommune-skal-gi-fra-seg-inntektene-fra-tyska-og-

hollenderen/s/5-20-915683 

 

2021.01.12 

Landskapsarkitekter slakter Tyska-planene -  av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 12.01.2021 

«Utbyggingsplanene på Tyska skaper mye debatt. Nå har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet kastet 

seg med i debatten, og de kritiserer planene sterkt» 

https://www.ha-halden.no/landskapsarkitekter-slakter-tyska-planene/s/5-20-916599 

 

2021.01.08 

Husker bare hva som hendte nedpå Tyska  - av Tom Sjeklesæther i Halden arbeiderblad - 08.01.2021 
 

https://www.ha-halden.no/husker-bare-hva-som-hendte-nedpa-tyska/o/5-20-915303 

 

2021.01.07 

Det er ingen skam å snu - av Ragnhild Krefting Kullerud i Halden arbeiderblad - 07.01.2021 
 

https://www.ha-halden.no/det-er-ingen-skam-a-snu/o/5-20-915315 

 

2021.01.06 

NVE etterlyser mer fakta om flom og ras i Tyska-planen - av av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad - 06.01.2021 

«Planene for utbygging av Tyska er på høring, og 200-års flom og utredning for kvikkleire er temaer som NVE 

vil ha fokus på.» 

https://www.ha-halden.no/nve-etterlyser-mer-fakta-om-flom-og-ras-i-tyska-planen/s/5-20-914837 

 

2021.01.05 

Tyska og Hollenderen - arvesølvet for 30 sølvpenger -  av Ragnhild Krefting Kullerud 

i Halden arbeiderblad - 05.01.2021 
 

https://www.ha-halden.no/tyska-og-hollenderen-arvesolvet-for-30-solvpenger/o/5-20-914503 

 

2021.01.05 

- Helt naturlig at bevaringsviljen er stor i Halden. Samtidig skal folk leve og trives her - av Trine Bakke 

Eidissen i Halden arbeiderblad - 05.01.2021  

 «Arkitekt Erik Vitanza og enhetsleder Bernt-Henrik Hansen slår seg ned på en bryggekant på Sydsiden i Halden 

sentrum. Et område som kan være totalt forandret om noen år»  

 

https://www.ha-halden.no/helt-naturlig-at-bevaringsviljen-er-stor-i-halden-samtidig-skal-folk-leve-og-trives-her/s/5-20-914299 

 

2021.01.04 

– Halden er ikke det samme som Drammen, Oslo, London, Paris eller New York  - av Roderick Ewart i 

Halden arbeiderblad - 04.01.2021  
 
https://www.ha-halden.no/halden-er-ikke-det-samme-som-drammen-oslo-london-paris-eller-new-york/o/5-20-914245 

 

2021.01.04 

Metangass på Tyska og Hollenderen  - av Jørn Bøhmer Olsen i Halden arbeiderblad 

- 04.01.2021  
https://www.ha-halden.no/metangass-pa-tyska-og-hollenderen/o/5-20-914241 

 

 

https://www.ha-halden.no/det-stemmer-ikke-at-halden-kommune-skal-gi-fra-seg-inntektene-fra-tyska-og-hollenderen/s/5-20-915683
https://www.ha-halden.no/det-stemmer-ikke-at-halden-kommune-skal-gi-fra-seg-inntektene-fra-tyska-og-hollenderen/s/5-20-915683
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/landskapsarkitekter-slakter-tyska-planene/s/5-20-916599
https://www.ha-halden.no/husker-bare-hva-som-hendte-nedpa-tyska/o/5-20-915303
https://www.ha-halden.no/det-er-ingen-skam-a-snu/o/5-20-915315
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/nve-etterlyser-mer-fakta-om-flom-og-ras-i-tyska-planen/s/5-20-914837
https://www.ha-halden.no/tyska-og-hollenderen-arvesolvet-for-30-solvpenger/o/5-20-914503
https://www.ha-halden.no/helt-naturlig-at-bevaringsviljen-er-stor-i-halden-samtidig-skal-folk-leve-og-trives-her/s/5-20-914299
https://www.ha-halden.no/halden-er-ikke-det-samme-som-drammen-oslo-london-paris-eller-new-york/o/5-20-914245
https://www.ha-halden.no/metangass-pa-tyska-og-hollenderen/o/5-20-914241
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2021.01.02 

Historien om grunnforholdene på Mølen og ved Høvleriet  - av  Hans-Christian 

Meyer i Halden arbeiderblad - 02.01.2021  
https://www.ha-halden.no/historien-om-grunnforholdene-pa-molen-og-ved-hovleriet/o/5-20-913841 

 

 

 

  

https://www.ha-halden.no/historien-om-grunnforholdene-pa-molen-og-ved-hovleriet/o/5-20-913841
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2020 

2020.12.31 

Kjetil (37): – Vurderte Ghandi som mitt største forbilde. - Av Morten Ulekleiv i Halden 

arbeiderblad 31.12.20  

«1. Hva bør lokalpolitikerne gjøre noe med? - Jobbe for verning av ikke-utbygde naturområder 

som Tyska/Hollenderen og bøkeskogen ved Saugbrugs. Samt legge til rette for flere 

småbarnsfamilievennelige leiligheter i og rundt gågata» 
https://www.ha-halden.no/kjetil-37-vurderte-ghandi-som-mitt-storste-forbilde-men-faller-ned-pa-far-arthur-stenvik/f/5-20-912853 

 

2020.12.31 

Året vi våget mer - av Morten Paulsen i Halden arbeiderblad - 30.12.2020 

«Det at flere har begynt å bruke naturen rundt oss er bra. Folk har blitt mer bevisste på hvor viktig det er å 

bevare de grønne flekkene vi kan boltre oss i, selv når landet er nedstengt. Jeg merker en grønn bevaringsvilje. I 

Halden er engasjementet stort for å bevare områder som Tyska og Hollenderen – og Bøkeskogen ved 

Skonningsfoss. Men også andre småskoger rundt byen er truet og vil kreve oppmerksomhet. Næringsliv og 

private utbyggere ønsker seg mer plass. Og når alle skal bo på «Koller», «Åser», «Pynter» og «Terrasser» 

forsvinner de flotte utsiktspunktene vi har rundt byen.» 
https://www.ha-halden.no/aret-vi-vaget-mer/o/5-20-913116 

 

2020.12.24 

Frøydis (55): – Jeg går gjerne i demonstrasjonstog for Tyska og Hollenderen 

Sekretær Frøydis Blok er dagens gjest i spalten 20 spørsmål i Halden arbeiderblad - 24.12.2020  
https://www.ha-halden.no/froydis-55-jeg-gar-gjerne-i-demonstrasjonstog-for-tyska-og-hollenderen/f/5-20-910065 

 

2020.12.19 

Fremtidsrettet byutvikling - av Marie Østby Laukvik  i Halden arbeiderblad - 19.12.2020  

https://www.ha-halden.no/fremtidsrettet-byutvikling/o/5-20-909012 

 

2020.12.19 

Gress på taket gjør det ikke til et godt miljøvalg. Av Frøydis Blok – i Halden arbeiderblad - 19.12.2020 

«Frøydis Blok mener at spørsmålet fra redaktør Kjøge om Halden ønsker fornyelse, er umusikalsk»  
 https://www.ha-halden.no/gress-pa-taket-gjor-det-ikke-til-et-godt-miljovalg/o/5-20-909168 

 

2020.12.18 

I fornyelsens navn - av  Lars Thowsen og Øyvind Høyem for Fortidsminneforeningen i Halden i Halden 

arbeiderblad - 18.12.2020 
https://www.ha-halden.no/i-fornyelsens-navn/o/5-20-908790 

 

2020.12.17 

Nytenking innenfor dette området følger ikke nødvendigvis gamle politiske farger - av Østfoldmuseene  i 

Halden arbeiderblad - 17.12.2020 
https://www.ha-halden.no/nytenking-innenfor-dette-omradet-folger-ikke-nodvendigvis-gamle-politiske-farger/o/5-20-908513 

 

2020.12.17 

Kommunen vil undersøke om det er utfordringer med metangass på Tyska - av 

Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 17.12.2020 

«Debatten om utbyggingen av Tyska ruller videre. De som jobber mot planene mener 

kommunen snarest må finne ut av om det er metangass som kan bli et omfattende 

problem på området» 
https://www.ha-halden.no/kommunen-vil-undersoke-om-det-er-utfordringer-med-metangass-pa-tyska/s/5-20-905823 

 

https://www.ha-halden.no/kjetil-37-vurderte-ghandi-som-mitt-storste-forbilde-men-faller-ned-pa-far-arthur-stenvik/f/5-20-912853
https://www.ha-halden.no/aret-vi-vaget-mer/o/5-20-913116
https://www.ha-halden.no/froydis-55-jeg-gar-gjerne-i-demonstrasjonstog-for-tyska-og-hollenderen/f/5-20-910065
https://www.ha-halden.no/fremtidsrettet-byutvikling/o/5-20-909012
https://www.ha-halden.no/gress-pa-taket-gjor-det-ikke-til-et-godt-miljovalg/o/5-20-909168
https://www.ha-halden.no/i-fornyelsens-navn/o/5-20-908790
https://www.ha-halden.no/nytenking-innenfor-dette-omradet-folger-ikke-nodvendigvis-gamle-politiske-farger/o/5-20-908513
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/kommunen-vil-undersoke-om-det-er-utfordringer-med-metangass-pa-tyska/s/5-20-905823
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2020.12.17 

Ønsker Halden fornyelse? - av Hans-Petter Kjøge  i Halden arbeiderblad - 17.12.2020 
https://www.ha-halden.no/onsker-halden-fornyelse/o/5-20-908031 
Har bilde  

2020.12.15 

Tyskautbyggingen truer arvesølvet  - av Lillian Nyborg og Mattias Ekman for 

Østfoldmuesene  i Halden arbeiderblad - 15.12.2020 
https://www.ha-halden.no/tyskautbyggingen-truer-arvesolvet/o/5-20-906419 

 

2020.12.14 

Rødnabbene er et steg nærmere realisering, men en ting bekymrer - av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad - 14.12.2020 

«– Vi har nå erfart hva som kan skje når det bygges veier i naturen. I Halden har vi eksempler fra veien som ble 

forsøkt anlagt i Schultzedalen, grusveien på Tyska som har blitt bygd bredere enn det som var regulert og veien 

på Sauøya som ferske eksempler. Vi bør derfor være varsom med veibygging i naturområder». 
https://www.ha-halden.no/rodnabbene-er-et-steg-narmere-realisering-men-en-ting-bekymrer/s/5-20-906310 

 

2020.12.12 

Politikerne applauderer forslagene for sydsiden: – Dette må vi heie på! - av Hanne Eriksen og Trine-

Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 12.12.2020 

«Tirsdag fikk politikerne presentert mulighetsstudien som er gjort av en del av områdene på sydsiden. De roste 

planene, og var samstemte om at de ser frem til å se hvordan utviklingen kan realiseres» 
 https://www.ha-halden.no/politikerne-applauderer-forslagene-for-sydsiden-dette-ma-vi-heie-pa/s/5-20-904218 

 

2020.12.10 

I diskresjonens navn kaller jeg kvinnene Berit og Clara - av Sverre Stang  i Halden arbeiderblad - 10.12.2020  
https://www.ha-halden.no/i-diskresjonens-navn-kaller-jeg-kvinnene-berit-og-clara/o/5-20-904993 

 

2020.12.10 

Reagerer på begrensning:– Alle bør få anledning til å si sin mening om planene for 

Tyska - av Trine-Merethe Høistad  i Halden arbeiderblad- 10.12.2020 

«I slutten av november sendte Halden kommune ut reguleringsplanen for Tyska på 

begrenset høring. Den begrensningen reagerer flere på.» 10.12.2020 
https://www.ha-halden.no/reagerer-pa-begrensning-alle-bor-fa-anledning-til-a-si-sin-mening-om-planene-for-tyska/s/5-20-

904453 

   

2020.12.08 

Metanlekkasjene på Tyska - av Hans Jan Bjerkely  i Halden arbeiderblad - 08.12.2020 
 https://www.ha-halden.no/metanlekkasjene-pa-tyska/o/5-20-903845 

 

2020.12.05 

Kommende generasjoner – tanker rundt Tyska og Hollenderen  - av Truls Lie  i Halden arbeiderblad - 

05.12.2020 

«Uttrykket: «Kommende generasjoner» er blitt et nytt mantra i diskusjonen rundt vår tids forvaltning av 

ressursene. Hvem det her er snakk om sier seg selv.» 
https://www.ha-halden.no/kommende-generasjoner-tanker-rundt-tyska-og-hollenderen/o/5-20-902231 

 

2020.12.03 

Foreslår å stoppe Os-prosjektet – vil bevilge mer til skole, helse og kultur - av Trine-Merethe Høistad  i 

Halden arbeiderblad - 03.12.2020 

Pensjonistpartiet har blitt en tydelig stemme i Halden-politikken. Torsdag presenterte de et budsjett som viser at 

de vil satse på skole og helse i Halden kommune. 

https://www.ha-halden.no/onsker-halden-fornyelse/o/5-20-908031
https://www.ha-halden.no/tyskautbyggingen-truer-arvesolvet/o/5-20-906419
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/rodnabbene-er-et-steg-narmere-realisering-men-en-ting-bekymrer/s/5-20-906310
mailto:trinemh@ha-halden.no
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/politikerne-applauderer-forslagene-for-sydsiden-dette-ma-vi-heie-pa/s/5-20-904218
https://www.ha-halden.no/i-diskresjonens-navn-kaller-jeg-kvinnene-berit-og-clara/o/5-20-904993
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/reagerer-pa-begrensning-alle-bor-fa-anledning-til-a-si-sin-mening-om-planene-for-tyska/s/5-20-904453
https://www.ha-halden.no/reagerer-pa-begrensning-alle-bor-fa-anledning-til-a-si-sin-mening-om-planene-for-tyska/s/5-20-904453
https://www.ha-halden.no/metanlekkasjene-pa-tyska/o/5-20-903845
https://www.ha-halden.no/kommende-generasjoner-tanker-rundt-tyska-og-hollenderen/o/5-20-902231
mailto:trinemh@ha-halden.no
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https://www.ha-halden.no/foreslar-a-stoppe-os-prosjektet-vil-bevilge-mer-til-skole-helse-og-kultur/s/5-20-901751 

 

2020.12.03 

Flertallet foreslår å stryke kuttene i barnehage- og skolesektoren - av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad - 03.12.2020 

«To nye stillinger til sentrumsutvikling og sosial boligbygging 

Samtidig som det er en styringsgruppe som jobber med forslag til ny arealplan ruller debatten om 

Tyska/Hollenderen, det er fokus på utvikling av Sydsiden og områdeløft nord går sin gang med Halden 

storsenter og planene for Os skole.» 
https://www.ha-halden.no/flertallet-foreslar-a-stryke-kuttene-i-barnehage-og-skolesektoren/s/5-20-901456 

 

2020.12.02 

Tafjord går knallhardt ut mot utvalgsleder: – Vi blir ført bak lyset - av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad - 02.12.2020 

« reagerer sterkt på at Skanska blir møtt med et nei til sitt prosjekt (…) – De produserer masser som vi trenger i 

Halden, om en stund vil vi ha store behov for masser lokalt på Tyska. Det vil være dårlig klimapolitikk å måtte 

hente masser fra andre kommuner.» 
https://www.ha-halden.no/tafjord-gar-knallhardt-ut-mot-utvalgsleder-vi-blir-fort-bak-lyset/s/5-20-901194 

 

 

2020.12.02 

– Dårlige valg fra fortida påvirker valgene vi kan gjøre for framtida - av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad - 02.12.2020 

« Miljøpartiet de Grønne, gikk til valg på at partiet skulle reetablere området som park og opplevelsesområde» 

«– Det foreligger ikke ingen planer om at Halden kommune skal kjøpe noen omsorgsboliger på Fredrikshald 

Brygge.» 
https://www.ha-halden.no/darlige-valg-fra-fortida-pavirker-valgene-vi-kan-gjore-for-framtida/s/5-20-898439 

 

2020.12.02 

Trenger svar fra kommunen: – 50-60 arbeidsplasser kan forsvinne - av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad - 02.12.2020 

Om fire-fem år er det ikke mer råstoff å hente for Skanska på dagens anlegg på Svingen. Nå ber de om tydelig 

avklaring fra Halden kommune for at de ikke skal flytte 50-60 arbeidsplasser ut av kommunen. 
https://www.ha-halden.no/50-60-arbeidsplasser-i-fare-blir-planen-vedtatt-ma-vi-se-pa-alternativer-utenfor-halden-kommune/s/5-20-1031568 

 

2020.12.01 

Tommelen opp for Tyska/Hollenderen-planene: – Halden trenger noe nytt og moderne - av Trine-Merethe 

Høistad i Halden arbeiderblad - 01.12.2020 

Det er ikke uventet delte meninger om forslaget til reguleringsplan for Tyska. Noen gir tommel opp og smiler 

bredt, andre fortviler og mener at en av byens fineste grønne lunger vil forsvinne. 
https://www.ha-halden.no/tommelen-opp-for-tyska-hollenderen-planene-halden-trenger-noe-nytt-og-moderne/s/5-20-899171 

 

2020.12.01 

Naboene håper flere vil protestere sammen med dem mot planene for Tyska -  av 

Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 01.12.2020 

«Det er få som kan få Haldens nye bydel tettere på seg enn de som bor i Refneveien. Og 

de er svært skeptiske.» 
https://www.ha-halden.no/naboene-haper-flere-vil-protestere-sammen-med-dem-mot-planene-for-tyska/s/5-20-899947 

 

2020.11.30 

Nå kan naboene få si sin mening om planene for Tyska og Hollenderen - av Trine-Merethe Høistad  i Halden 

arbeiderblad - 30.11.2020 

«Nå har naboene til Tyska og Hollenderen mottatt forslag til reguleringsplan for Fredrikshald brygge i Halden.» 
https://www.ha-halden.no/na-kan-naboene-fa-si-sin-mening-om-planene-for-tyska-og-hollenderen/s/5-20-898614 

 

https://www.ha-halden.no/foreslar-a-stoppe-os-prosjektet-vil-bevilge-mer-til-skole-helse-og-kultur/s/5-20-901751
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/flertallet-foreslar-a-stryke-kuttene-i-barnehage-og-skolesektoren/s/5-20-901456
https://www.ha-halden.no/tafjord-gar-knallhardt-ut-mot-utvalgsleder-vi-blir-fort-bak-lyset/s/5-20-901194
https://www.ha-halden.no/darlige-valg-fra-fortida-pavirker-valgene-vi-kan-gjore-for-framtida/s/5-20-898439
https://www.ha-halden.no/50-60-arbeidsplasser-i-fare-blir-planen-vedtatt-ma-vi-se-pa-alternativer-utenfor-halden-kommune/s/5-20-1031568
mailto:trinemh@ha-halden.no
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/tommelen-opp-for-tyska-hollenderen-planene-halden-trenger-noe-nytt-og-moderne/s/5-20-899171
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/naboene-haper-flere-vil-protestere-sammen-med-dem-mot-planene-for-tyska/s/5-20-899947
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/na-kan-naboene-fa-si-sin-mening-om-planene-for-tyska-og-hollenderen/s/5-20-898614
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2020.11.24 

Han jobber mot Tyska/Hollenderen-planene: - Vi håper Halden Byutvikling bryter kontrakten - av Trine-

Merethe Høistad  i Halden arbeiderblad -   24.11.2020 

«I denne podkastepisoden prater vi med den ene gjesten som ønsket å stille. Per Arne Torp jobber mot 

realisering av utbyggingsplanene for Tyska og Hollenderen. Egentlig skulle Halden Byutvikling AS også vært 

med i episoden, men styreleder ønsket ikke å stille.» 

https://www.ha-halden.no/han-jobber-mot-tyska-hollenderen-planene-vi-haper-halden-byutvikling-bryter-

kontrakten/s/5-20-898063 

 

2020.11.22 

- Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må finnes nok plass på Kaken-området - av 

Morten Paulsen i Halden arbeiderblad 

  22.11.2020 
https://www.ha-halden.no/jeg-kan-ikke-skjonne-annet-enn-at-det-ma-finnes-nok-plass-pa-kaken-omradet/o/5-20-897308 
Bøkeskogen 

 

2020.11.17 

Området vil være tapt for alltid om det bygges der nå! - av Fred Magne Larsen i Halden arbeiderblad 

  17.11.2020 
https://www.ha-halden.no/omradet-vil-vare-tapt-for-alltid-om-det-bygges-der-na/o/5-20-894238 

 

2020.11.04 

Tyska og Hollenderen som park - av Hans Jan Bjerkely i Halden arbeiderblad 

  04.11.2020 
https://www.ha-halden.no/tyska-og-hollenderen-som-park/o/5-20-885323 

 

2020.11.02 

Tyska/Hollenderen-planene: - Fokuset nå er å få en godkjent reguleringsplan - av Trine-Merethe Høistad i 

Halden arbeiderblad 02.11.2020 

Utbyggingsplanene for Tyska og Hollenderen har skutt ny fart i debatten om hvordan Halden sentrum skal 

utvikles. 
https://www.ha-halden.no/tyska-hollenderen-planene-fokuset-na-er-a-fa-en-godkjent-reguleringsplan/s/5-20-883799 

 

2020.10.30 

Disse planene er de mest hasardiøse jeg har hørt om på lenge! - av Sverre Stang i Halden arbeiderblad 

30.10.2020  
https://www.ha-halden.no/disse-planene-er-de-mest-hasardiose-jeg-har-hort-om-pa-lenge/o/5-20-882074 

 

2020.10.27 

Her graver kommunen nå - av Emely Hansen i Halden arbeiderblad 

«Halden kommune har jobbet i flere år med å oppgradere vann- og avløpsnettet i hele Halden. Siden 2017 har 

områdene Stenrød, Ulvås, Harekas, Dyrendal, Kokkehaugen, Bratner, Tosterød, Frydenlund, Rød, Tyska og 

Hollenderen, Erte, Gimle, Damhaugen, Holmseløkka, Knardal og Os fått bedre vann- og avløpsnett». 

  27.10.2020 https://www.ha-halden.no/her-graver-kommunen-na/s/5-20-876329 

 

2020.10.25 

- Vi vet ikke hvor mye oppryddingen på Tyska og Hollenderen vil koste - av Trine-Merethe Høistad i Halden 

arbeiderblad 25.10.2020 
https://www.ha-halden.no/vi-vet-ikke-hvor-mye-oppryddingen-pa-tyska-og-hollenderen-vil-koste/s/5-20-875512 Økonomi 

2020.10.25 

I løpet av høsten kommer reguleringsplanen for utbyggingsplanene på Tyska og Hollenderen til 

behandling _ av Trine-Merethe Høistad  i Halden arbeiderblad - 25.10.2020 

https://www.ha-halden.no/vi-vet-ikke-hvor-mye-oppryddingen-pa-tyska-og-hollenderen-vil-koste/s/5-20-875512 

mailto:trinemh@ha-halden.no
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/han-jobber-mot-tyska-hollenderen-planene-vi-haper-halden-byutvikling-bryter-kontrakten/s/5-20-898063
https://www.ha-halden.no/han-jobber-mot-tyska-hollenderen-planene-vi-haper-halden-byutvikling-bryter-kontrakten/s/5-20-898063
https://www.ha-halden.no/jeg-kan-ikke-skjonne-annet-enn-at-det-ma-finnes-nok-plass-pa-kaken-omradet/o/5-20-897308
https://www.ha-halden.no/omradet-vil-vare-tapt-for-alltid-om-det-bygges-der-na/o/5-20-894238
https://www.ha-halden.no/tyska-og-hollenderen-som-park/o/5-20-885323
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/tyska-hollenderen-planene-fokuset-na-er-a-fa-en-godkjent-reguleringsplan/s/5-20-883799
https://www.ha-halden.no/disse-planene-er-de-mest-hasardiose-jeg-har-hort-om-pa-lenge/o/5-20-882074
https://www.ha-halden.no/her-graver-kommunen-na/s/5-20-876329
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/vi-vet-ikke-hvor-mye-oppryddingen-pa-tyska-og-hollenderen-vil-koste/s/5-20-875512
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/vi-vet-ikke-hvor-mye-oppryddingen-pa-tyska-og-hollenderen-vil-koste/s/5-20-875512
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2020.10.21 

Per-Arne vil bevare turområdet på Tyska og Hollenderen – det er han ikke alene om - av Trine Bakke 

Eddisen og Emely Hansen  i Halden arbeiderblad  - 21.10.2020 

Den lokale Facebook-gruppa «Stans utbyggingen av Tyska og Hollenderen i Halden» vokser med over 60 

medlemmer hver dag. 
https://www.ha-halden.no/per-arne-vil-bevare-turomradet-pa-tyska-og-hollenderen-det-er-han-ikke-alene-om/s/5-20-875956 

 

2020.09.23 

La ikke Høyåsmarka bli spist opp bit for bit - av Arild Johansen i Halden arbeiderblad - 23.09.2020 

Igjen er det planlagt ett større boligfelt i Høyåsmarka ved Stenrød / Ulvåsområdet. 
https://www.ha-halden.no/la-ikke-hoyasmarka-bli-spist-opp-bit-for-bit/o/5-20-856945 

 

2020.09.21 

Halden i vekst eller fall? - av Håvard Tafjord i Halden arbeiderblad 21.09.2020 
https://www.ha-halden.no/halden-i-vekst-eller-fall/o/5-20-855183 

 

2020.09.05 

Bjørn Andersen:– Jeg husker den kollektive sorgen. Det var til og med en kunde som la ned krans på trappa 

til butikken –av Hans-Petter Kjøge i Halden arbeiderblad - 05.09.2020 

«Utbyggingen på Sydsiden har også vært vellykket. Jeg er mer skeptisk til planene for Tyska og Hollenderen. 

Tegningene jeg har sett av den nye bydelen Fredrikshalds Brygge er jeg rett og slett svært lite begeistret for. En 

ting er navnet. Noe annet er preget. Dette hører ikke hjemme i det Halden jeg kjenner og er så glad i, sier han. 

Punktum!»  
https://www.ha-halden.no/bjorn-andersen-jeg-husker-den-kollektive-sorgen-det-var-til-og-med-en-kunde-som-la-ned-krans-pa-trappa-til-butikken/s/5-20-
845184 

 

2020.08.29 

Høyre og utbyggingspolitikken - av Hans Jan Bjerkely i Halden arbeiderblad - 29.08.2020 

https://www.ha-halden.no/hoyre-og-utbyggingspolitikken/o/5-20-842221 

 

2020.08.25 

Silje (32) og familien besøkte Engevika i helga: – Ikke noe å vise fram til turister - av Anja Lillerud i Halden 

arbeiderblad   25.08.2020 
https://www.ha-halden.no/silje-32-og-familien-besokte-engevika-i-helga-ikke-noe-a-vise-fram-til-turister/s/5-20-839408 

 

2020.08.25 

Om arealpolitikk - av Terje Lie Høire  i Halden arbeiderblad -  25.08.2020 

«Dersom signalene fra MDG om at Tyska/Hollenderen skal fredes får gjennomslag i de øvrige posisjonspartiene, 

er drømmen om 1000 leiligheter i sentrum bare en drøm.» 
https://www.ha-halden.no/om-arealpolitikk/o/5-20-839802 

 

2020.08.25 

– Første spadestikk kan bli satt i 2021 - av Trine Bakke Eidissen  i Halden arbeiderblad - 25.08.2020 

Går alt etter planen med arbeidet med reguleringsplanen, kan første spadestikk for den nye bydelen Fredrikshald 

Brygge bli tatt i løpet av 2021. 
https://www.ha-halden.no/forste-spadestikk-kan-bli-satt-i-2021/s/5-20-839411 

 

2020.08.24 

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu ... - av Håvard Tafjord i Halden arbeiderblad - 24.08.2020 
https://www.ha-halden.no/der-ingen-skulle-tru-at-nokon-kunne-bu/o/5-20-839508 

 

2020.08.21 

Åpner døren for spleiselag på Sauøya - av Trine Bakke Eidissen  i Halden arbeiderblad - 21.08.2020 

Banksjef Jørn Berg mener planene rundt bryggepromenade og stupetårn på Sauøya er så gode, at det kan bli 

aktuelt for Berg Sparebank å bidra økonomisk. 

https://www.ha-halden.no/per-arne-vil-bevare-turomradet-pa-tyska-og-hollenderen-det-er-han-ikke-alene-om/s/5-20-875956
https://www.ha-halden.no/la-ikke-hoyasmarka-bli-spist-opp-bit-for-bit/o/5-20-856945
https://www.ha-halden.no/halden-i-vekst-eller-fall/o/5-20-855183
https://www.ha-halden.no/bjorn-andersen-jeg-husker-den-kollektive-sorgen-det-var-til-og-med-en-kunde-som-la-ned-krans-pa-trappa-til-butikken/s/5-20-845184
https://www.ha-halden.no/bjorn-andersen-jeg-husker-den-kollektive-sorgen-det-var-til-og-med-en-kunde-som-la-ned-krans-pa-trappa-til-butikken/s/5-20-845184
https://www.ha-halden.no/hoyre-og-utbyggingspolitikken/o/5-20-842221
https://www.ha-halden.no/silje-32-og-familien-besokte-engevika-i-helga-ikke-noe-a-vise-fram-til-turister/s/5-20-839408
https://www.ha-halden.no/om-arealpolitikk/o/5-20-839802
https://www.ha-halden.no/forste-spadestikk-kan-bli-satt-i-2021/s/5-20-839411
https://www.ha-halden.no/der-ingen-skulle-tru-at-nokon-kunne-bu/o/5-20-839508
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https://www.ha-halden.no/apner-doren-for-spleiselag-pa-sauoya/s/5-20-837902 

 

2020.08.21 

Derfor kan ikke Tyska og Hollenderen være bystrand nå - av Trine Bakke Eidissen  i Halden arbeiderblad -  

21.08.2020 

«Tyska og Hollenderen kan i framtiden bli fine sentrumsnære steder å bade i Halden.» 
https://www.ha-halden.no/derfor-kan-ikke-tyska-og-hollenderen-vare-bystrand-na/s/5-20-837751 

 

2020.08.20 

Dette mener byens politikere om en bryggepromenade langs Sauøya - av Trine Bakke Eidissen i Halden 

arbeiderblad - 20.08.2020 

Skal ideen om en bystrand med stupetårn og bryggepromenade på Sauøya bli en realitet, må politikerne gi sin 

velsignelse. HA har sjekket stemningen rundt prosjektet blant sentrale politikere i Halden. 
https://www.ha-halden.no/dette-mener-byens-politikere-om-en-bryggepromenade-langs-sauoya/s/5-20-837678 bad 

 

2020.08.18 

Etterlyser sentrumsnære badeplasser: – Turister tar taxi til Kruseter  - av Trine Bakke Eidissen i Halden 

arbeiderblad - 18.08.2020 

Camilla Mollestad Grimstad mener det er på høy tid å utnytte potensialet Halden har for en sentrumsnær 

badeplass. 
https://www.ha-halden.no/etterlyser-sentrumsnare-badeplasser-turister-tar-taxi-til-kruseter/s/5-20-837088 

 

2020.08.17 

Halve alleen måtte hogges for å gi plass til fjernvarmeanlegget - av Anja Lillerud  i Halden arbeiderblad  - 

17.08.2020  

«Gangstien som går langs Bakbanken, er ikke lenger omkranset av en allé.» 
https://www.ha-halden.no/halve-alleen-matte-hogges-for-a-gi-plass-til-fjernvarmeanlegget/s/5-20-836887 

 

2020.08.01 

Her er områdene politikerne vil bygge ut eller bevare - av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad - 

01.08.2020 

Et utvalg på fem politikerne i Halden har nå kommet med sin anbefaling på hvilke områder som bør få grønt lys 

for boligutbygging og hvilke områder som ikke bør bygges ut. 
https://www.ha-halden.no/her-er-omradene-politikerne-vil-bygge-ut-eller-bevare/s/5-20-830715 

 

2020.07.27 

Halden-politikernes sommer: - av Anders Svendsen  i Halden arbeiderblad - 27.07.2020 

[Dagfinn Sterk: ] «I våres og på forsommeren gjorde de som mange andre i Halden, og gikk turer i nærområdet. 

De oppdaget steder som Stærk ikke hadde vært på før, blant annet Sauøya og Tyska/Hollenderen. Det var gode 

erfaringer.». 
https://www.ha-halden.no/halden-politikernes-sommer-minn-meg-pa-a-ikke-gjore-dette-igjen/s/5-20-829055 

 

2020.07.09 

– Det er stort sett god badekvalitet i Halden - av Anders Svendsen  i Halden arbeiderblad - 09.07.2020 

Mye tyder på at også haldenserne vil benytte seg mer av egne nærområder sommeren 2020. Det gjelder også de 

mange badestrendene i distriktet. Da følger vi med på vannkvaliteten i badevannet. 
https://www.ha-halden.no/det-er-stort-sett-god-badekvalitet-i-halden/s/5-20-824709 

 

2020.07.05 

Sondre Lerche kom fra Hollywood til Halden – av Anders Svendsen  i Halden arbeiderblad - 05.07.2020 

Sondre Lerche (…). Han varmet opp med en løpetur med Halden-familien sin på Tyska og Hollenderen. 
https://www.ha-halden.no/sondre-lerche-kom-fra-hollywood-til-halden/s/5-20-823306 

 

2020.06.30 

https://www.ha-halden.no/apner-doren-for-spleiselag-pa-sauoya/s/5-20-837902
https://www.ha-halden.no/derfor-kan-ikke-tyska-og-hollenderen-vare-bystrand-na/s/5-20-837751
https://www.ha-halden.no/dette-mener-byens-politikere-om-en-bryggepromenade-langs-sauoya/s/5-20-837678
https://www.ha-halden.no/etterlyser-sentrumsnare-badeplasser-turister-tar-taxi-til-kruseter/s/5-20-837088
https://www.ha-halden.no/halve-alleen-matte-hogges-for-a-gi-plass-til-fjernvarmeanlegget/s/5-20-836887
https://www.ha-halden.no/her-er-omradene-politikerne-vil-bygge-ut-eller-bevare/s/5-20-830715
https://www.ha-halden.no/halden-politikernes-sommer-minn-meg-pa-a-ikke-gjore-dette-igjen/s/5-20-829055
https://www.ha-halden.no/det-er-stort-sett-god-badekvalitet-i-halden/s/5-20-824709
https://www.ha-halden.no/sondre-lerche-kom-fra-hollywood-til-halden/s/5-20-823306
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Kjempet i ti år - Nå er bobilplassene her - av Anniken Falch Hillestad i Halden arbeiderblad - 30.06.2020 

Halden kommune har nå fjorten kommunale bobilplasser. "Endelig", sier Haldens kanskje største 

bobilentusiaster. 
https://www.ha-halden.no/kjempet-i-ti-ar-na-er-bobilplassene-her/s/5-20-820967 

 

2020.06.17 

I dette området frarådes bading og lek i vannkanten - av Trine-Merethe Høistad i 

Halden arbeiderblad - 17.06.2020 

Gunn Mona Ekornes (SV) vil at Halden kommune skal ta et større ansvar for at folk ikke 

skal bade på Tyska og Hollenderen. 
https://www.ha-halden.no/i-dette-omradet-frarades-bading-og-lek-i-vannkanten/s/5-20-815430 

 

2020.06.04 

– Jeg noterer meg at det allerede, i nærmest all hemmelighet, er anlagt «motorvei» 

utover i dette sårbare området - av Truls Lie i Halden arbeiderblad - 04.06.2020 

Truls Lie spør om kampen for bevaring av området ved Tyska og Hollenderen er tapt 
https://www.ha-halden.no/jeg-noterer-meg-at-det-allerede-i-narmest-all-hemmelighet-er-anlagt-motorvei-utover-i-dette-

sarbare-omradet/o/5-20-810019 

 

2020.06.02 

Sommerværet fortsetter i dag: 18 grader i vannet - av Emely Hansen  i Halden arbeiderblad - 02.06.2020 

«Halden kommune fraråder å bade på Tyska og Hollenderen selv om det er fine strender der.» 
https://www.ha-halden.no/sommervaret-fortsetter-i-dag-18-grader-i-vannet/s/5-20-809393 

 

2020.06.01 

Bobilturistene strømmer til byen: – Vi gir bobil-vennligheten her i byen terningkast fem - av Anders 

Svendsen i Halden arbeiderblad - 01.06.2020 
https://www.ha-halden.no/bobilturistene-strommer-til-byen-vi-gir-bobil-vennligheten-her-i-byen-terningkast-fem/s/5-20-809154 

 

2020.05.11 

Frp sier nei til å bygge på parkeringsplassen mellom Tista senter og Kildebo blomster - av _ _ i Halden 

arbeiderblad - 11.05.2020 

I forslaget til utvidelse av Tista senter er det foreslått å bygge et bolig- og næringsbygg på Fisketorget. Det vil 

ikke Henrik Rød og Frp har noe av. 
https://www.ha-halden.no/frp-sier-nei-til-a-bygge-pa-parkeringsplassen-mellom-tista-senter-og-kildebo-blomster/s/5-20-800635 

 

2020.05.09 

Jon Tore (70) ble blind på det ene øyet i en ulykke: - Jeg skjønte med en gang at det var alvorlig - av Hans-

Petter Kjøge i Halden arbeiderblad - 09.05.2020 

«For eksempel Tyska og Hollenderen. Det blir en egen isolert bydel som med fordel kunne ha fått et mye mer 

moderne uttrykk» 
https://www.ha-halden.no/jon-tore-70-ble-blind-pa-det-ene-oyet-i-en-ulykke-jeg-skjonte-med-en-gang-at-det-var-alvorlig/f/5-20-800258 

 

2020.04.01 

Handling nå. Ingen utsettelser - av Per Kristian Dahl, Gruppeleder Pensjonistpartie i Halden arbeiderblad -  

01.04.20200 
https://www.ha-halden.no/handling-na-ingen-utsettelser/o/5-20-788423 

 

2020.02.24 

Plasten flyter på strendene etter uværet - av Emely Hansen i Halden arbeiderblad - 24.02.2020 

«Langs skjærgården i Halden ligger det enorme mengder med søppel etter den høye vannstanden og den kraftige 

vinden som herjet forrige uke» 
https://www.ha-halden.no/plasten-flyter-pa-strendene-etter-uvaret/s/5-20-775300 

 

https://www.ha-halden.no/kjempet-i-ti-ar-na-er-bobilplassene-her/s/5-20-820967
mailto:trinemh@ha-halden.no
https://www.ha-halden.no/i-dette-omradet-frarades-bading-og-lek-i-vannkanten/s/5-20-815430
https://www.ha-halden.no/jeg-noterer-meg-at-det-allerede-i-narmest-all-hemmelighet-er-anlagt-motorvei-utover-i-dette-sarbare-omradet/o/5-20-810019
https://www.ha-halden.no/jeg-noterer-meg-at-det-allerede-i-narmest-all-hemmelighet-er-anlagt-motorvei-utover-i-dette-sarbare-omradet/o/5-20-810019
https://www.ha-halden.no/sommervaret-fortsetter-i-dag-18-grader-i-vannet/s/5-20-809393
https://www.ha-halden.no/bobilturistene-strommer-til-byen-vi-gir-bobil-vennligheten-her-i-byen-terningkast-fem/s/5-20-809154
https://www.ha-halden.no/frp-sier-nei-til-a-bygge-pa-parkeringsplassen-mellom-tista-senter-og-kildebo-blomster/s/5-20-800635
https://www.ha-halden.no/jon-tore-70-ble-blind-pa-det-ene-oyet-i-en-ulykke-jeg-skjonte-med-en-gang-at-det-var-alvorlig/f/5-20-800258
https://www.ha-halden.no/handling-na-ingen-utsettelser/o/5-20-788423
https://www.ha-halden.no/plasten-flyter-pa-strendene-etter-uvaret/s/5-20-775300
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2020.02.19 

Kommunens boligpolitikk og planlegging for framtiden - av Per Kristian Dahl i Halden arbeiderblad -  

19.02.2020 

Per Kristian Dahl (Pp) svarer Simen Paulsens (MDG) replikk. 
https://www.ha-halden.no/kommunens-boligpolitikk-og-planlegging-for-framtiden/o/5-20-773032 

 

2020.01.31 

– Fastlegen min har som mål at jeg skal bli 100 - av Hanne Eriksen i Halden arbeiderblad -  31.01.2020 

«Jan-Erik Erichsen rundet 80 år 23. januar 2020. Fredag var det «stikkinnomfest» med kake, kaffe og en klem. 

Mange klemmer» 
https://www.ha-halden.no/fastlegen-min-har-som-mal-at-jeg-skal-bli-100/s/5-20-765511 

 

2020.01.11 

Ny tursti full av hundebæsj - av Emely Hansen i Halden arbeiderblad - 11.01.2020 

«Høvleriet barnehage er strålende fornøyd med den nye Kyststien over Tyska og Hollenderen. Men dessverre 

ødelegger hundebæsj turgleden.» 
https://www.ha-halden.no/ny-tursti-full-av-hundebasj/s/5-20-756320 

 

 

 

2019 

2019.12.28 

Terje (60 ) feirer julen hjemme i Ragnhild på Tista - av Morten Ulekleiv i Halden arbeiderblad - 28.12.2019 

Terje Hugo Hansen lever sjømannslivet, når han ikke er skytebas. Ombord i «Ragnhild» ved «Mølen bru» ble 

det til og med ribbe på julaften. 
https://www.ha-halden.no/terje-60-feirer-julen-hjemme-i-ragnhild-pa-tista/s/5-20-750019  

2019.12.15 

Storskole på Os og ny svømmehall på St. Joseph?? - av Dag Johnsen i Halden arbeiderblad - 15.12.2019 
https://www.ha-halden.no/storskole-pa-os-og-ny-svommehall-pa-st-joseph/o/5-20-745292  

2019.11.26 

Her graver kommunen nå: Se oversikt over stengte veier - av Emely Hansen i Halden arbeiderblad - 

26.11.2019 «Tyska og Hollenderen- Vann og fjernvarme»   
https://www.ha-halden.no/her-graver-kommunen-na-se-oversikt-over-stengte-veier/s/5-20-739902  

2019.10.09 

Les ordførerens gratulasjoner til den nye posisjonen - av Thor Edquist i Halden arbeiderblad  09.10.2019 

«Og så har jeg også gjort noen ting på «egen hånd», som jeg også er stolt av å ha fått til. (…) som etter et besøk i 

Regjeringsbygget i Stockholm å få løftet opp igjen terskelsaken i Ringdalsfjorden og få daværende 

samferdselsminister Solvik-Olsen med på å både tenke ny framgangsmåte overfor svenskene og betale det 

undersøkelsene koster, som det å få Banenor til å oppheve båndleggingen av Tyska og «tenne på» ideen om 

ny felles Tingrett på jernbanetomta.» 
https://www.ha-halden.no/les-ordforerens-gratulasjoner-til-den-nye-posisjonen/s/5-20-721097  

2019.09.04 

BILDER: Blåser liv i bydelen Fredrikshald Brygge på Tyska - av Condovita i Halden arbeiderblad - 04.09.2019 

https://www.ha-halden.no/bilder-blaser-liv-i-bydelen-fredrikshald-brygge-pa-tyska/g/5-20-706294 Egenreklame 

2019.09.04  

Gjenopptar planene om å bygge ny bydel i vannkanten på Tyska - av Anja Lillerud i Halden arbeiderblad   

04.09.2019 «Fire år med båndlegging av Tyska er over, og Condo-Vita, tidligere Norske Helsehus, har satt ny 

fart på bydelsprosjektet i området» 
 https://www.ha-halden.no/gjenopptar-planene-om-a-bygge-ny-bydel-i-vannkanten-pa-tyska/s/5-20-706197  

2019.08.29 

Thor Edquist: – Vi må være bevisste på hvem vi er og hva vi har - av Trine-Merethe Høistad  i Halden 

arbeiderblad  29.08.2019 

«– Jeg har fått terskelsaken godt opp på bordet igjen, fått frigjort Tyska fra BaneNors båndlegging».  
https://www.ha-halden.no/thor-edquist-vi-ma-vare-bevisste-pa-hvem-vi-er-og-hva-vi-har/s/5-20-700570  

https://www.ha-halden.no/kommunens-boligpolitikk-og-planlegging-for-framtiden/o/5-20-773032
https://www.ha-halden.no/fastlegen-min-har-som-mal-at-jeg-skal-bli-100/s/5-20-765511
https://www.ha-halden.no/ny-tursti-full-av-hundebasj/s/5-20-756320
https://www.ha-halden.no/terje-60-feirer-julen-hjemme-i-ragnhild-pa-tista/s/5-20-750019
https://www.ha-halden.no/storskole-pa-os-og-ny-svommehall-pa-st-joseph/o/5-20-745292
https://www.ha-halden.no/her-graver-kommunen-na-se-oversikt-over-stengte-veier/s/5-20-739902
https://www.ha-halden.no/les-ordforerens-gratulasjoner-til-den-nye-posisjonen/s/5-20-721097
https://www.ha-halden.no/bilder-blaser-liv-i-bydelen-fredrikshald-brygge-pa-tyska/g/5-20-706294
https://www.ha-halden.no/gjenopptar-planene-om-a-bygge-ny-bydel-i-vannkanten-pa-tyska/s/5-20-706197
https://www.ha-halden.no/thor-edquist-vi-ma-vare-bevisste-pa-hvem-vi-er-og-hva-vi-har/s/5-20-700570
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2019. 

Halden og klimaendringene - av Hans Jan Bjerkely i Halden arbeiderblad - 18.08.2019  

«Tistasenteret ble lagt for lavt, siden store deler av Høvleriområdet blir liggende under vann når kraftig nedbør 

kommer samtidig med sterk pålandsvind og springflo. Også Tyska og Hollenderen og store deler av sydsiden blir 

oversvømmet. Mange bygg får problemer hvis ikke tiltak settes inn, noen må fraflyttes.» 
https://www.ha-halden.no/halden-og-klimaendringene/o/5-20-697883  

2019.07.25 

Politikk er å gjennomføre - av Thor Edquist i Halden arbeiderblad - 25.07.2019  
https://www.ha-halden.no/politikk-er-a-gjennomfore/o/5-20-694536  

2019.07.25 

Det er mulig å både bevare og utvikle - av _ _ i Halden arbeiderblad - 25.07.2019 

«Ordføreren var derimot en av de fremste motstanderne av prosjektet, og vi husker veldig godt en rekke oppslag 

i avisen med krigstyper om hvor forferdelig og dumt dette var.»  
https://www.ha-halden.no/det-er-mulig-a-bade-bevare-og-utvikle/o/5-20-686207 

2019. 

Fra i dag av kan du gå på begge sider langs Tista - av Sebastian Backe Eriksen i Halden arbeiderblad   

04.07.2019 

Jobben med å få på plass en bryggepromenade langs den sørlige siden av Tista er ferdig. 
https://www.ha-halden.no/fra-i-dag-av-kan-du-ga-pa-begge-sider-langs-tista/s/5-20-679748  

2019.07.02 

Svar til Thor Edquist om Os-prosjektet - av Morten Paulsen i Halden arbeiderblad  02.07.2019 

«Halden sentrum kan være attraktiv å flytte til hvis utbyggingen på Tyska gjøres ordentlig og hvis kommunen 

tilrettelegger for rimelige tomter.» 

https://www.ha-halden.no/svar-til-thor-edquist-om-os-prosjektet/o/5-20-678782  

2019.06.24 

To innsigelser, massive oppfordringer om ikke å rive, bekymring for trafikkforhold og krav om 

konsekvensanalyse - av Morten Ulekleiv i Halden arbeiderblad  24.06.2019 

Totalt 42 personer og instanser har sendt inn høringsuttalelser til reguleringsplanen for nye Os skole. HA har gått 

gjennom samtlige og laget en oppsummering.  https://www.ha-halden.no/to-innsigelser-massive-oppfordringer-om-ikke-a-rive-

bekymring-for-trafikkforhold-og-krav-om-konsekvensanalyse/s/5-20-676305  

2019.06.20 

I dag strykes Halden av Robeklista: – Jeg ble blek da jeg i 2011 oppdaget hvor ille det sto til i Halden-

økonomien - av Trine Bakk Eidissen i Halden arbeiderblad - 20.06.2019 

Thor Edquist ble hvit i fjeset da han som nybakt ordfører i 2011 oppdaget den helsvarte økonomien til Halden 

kommune. Nå – åtte år etter – har ansiktsfargen vendt tilbake og i dag strykes Halden av Robeklista.   
https://www.ha-halden.no/i-dag-strykes-halden-av-robeklista-jeg-ble-blek-da-jeg-i-2011-oppdaget-hvor-ille-det-sto-til-i-halden-okonomien/s/5-20-674383  

2019.06.17 

Er ikke overbevist om «nye» Grønland Brygge - av Hanne Eriksen i Halden arbeiderblad - 17.06.2019 

Byhistoriker og Senterpartipolitiker Jens Bakke ønsker ikke noe hastevedtak rundt byggingen av to blokker på 

Grønland. 
https://www.ha-halden.no/er-ikke-overbevist-om-nye-gronland-brygge/s/5-20-674066  

2019.06.12 

Tar opp arbeidet med Fredrikshalds Brygge: – Dette har vi ventet på i fire år - av Trine Bakke Eidissen i 

Halden arbeiderblad  12.06.2019«Norske Helsehus vil over sommeren sette på gassen for å få realisert planene 

om å bygge Fredrikshalds Brygge i Halden.» 
 https://www.ha-halden.no/tar-opp-arbeidet-med-fredrikshalds-brygge-dette-har-vi-ventet-pa-i-fire-ar/s/5-20-671552  

2019.06.12 

Dette er planene for Tyska - av Condovita i Halden arbeiderblad  12.06.2019  
https://www.ha-halden.no/dette-er-planene-for-tyska/g/5-20-671566   Egenreklame  

2019. 

Bane NOR frigir Tyska: – En gledens dag for Halden - av Trine Bakke Eidissen  i Halden arbeiderblad  

12.06.2019 «Bane NOR har nå besluttet å frigi Tyska. – Dette er svært viktig for den framtidige byutviklingen i 

Halden». https://www.ha-halden.no/bane-nor-frigir-tyska-en-gledens-dag-for-halden/s/5-20-671409  

https://www.ha-halden.no/halden-og-klimaendringene/o/5-20-697883
https://www.ha-halden.no/politikk-er-a-gjennomfore/o/5-20-694536
https://www.ha-halden.no/det-er-mulig-a-bade-bevare-og-utvikle/o/5-20-686207
https://www.ha-halden.no/fra-i-dag-av-kan-du-ga-pa-begge-sider-langs-tista/s/5-20-679748
https://www.ha-halden.no/svar-til-thor-edquist-om-os-prosjektet/o/5-20-678782
https://www.ha-halden.no/to-innsigelser-massive-oppfordringer-om-ikke-a-rive-bekymring-for-trafikkforhold-og-krav-om-konsekvensanalyse/s/5-20-676305
https://www.ha-halden.no/to-innsigelser-massive-oppfordringer-om-ikke-a-rive-bekymring-for-trafikkforhold-og-krav-om-konsekvensanalyse/s/5-20-676305
https://www.ha-halden.no/i-dag-strykes-halden-av-robeklista-jeg-ble-blek-da-jeg-i-2011-oppdaget-hvor-ille-det-sto-til-i-halden-okonomien/s/5-20-674383
https://www.ha-halden.no/er-ikke-overbevist-om-nye-gronland-brygge/s/5-20-674066
https://www.ha-halden.no/tar-opp-arbeidet-med-fredrikshalds-brygge-dette-har-vi-ventet-pa-i-fire-ar/s/5-20-671552
https://www.ha-halden.no/dette-er-planene-for-tyska/g/5-20-671566
https://www.ha-halden.no/bane-nor-frigir-tyska-en-gledens-dag-for-halden/s/5-20-671409
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2019.05.07 

Plukket 2.160 sneiper på Torget i løpet av halvannen time - av Steinar Omar Østli i Halden arbeiderblad   

07.05.2019 

«– Sneiper og snusposer er livsfarlig for fugler, for de tror det er mat og spiser dem. De skader også fisk og livet 

i sjøen, sier Alice Snorradottir.» https://www.ha-halden.no/plukket-2-160-sneiper-pa-torget-i-lopet-av-halvannen-time/s/5-20-653072 

Ryddeaksjon 

2019.04.03 

Bygger brygge langs Tista – ferdig til sommeren - av Steinar Omar Østli i Halden 

arbeiderblad  03.04.2019 

Arbeidet med å bygge ny brygge langs Tista går videre. 
https://www.ha-halden.no/bygger-brygge-langs-tista-ferdig-til-sommeren/s/5-20-638391  

2019.03.26 

Arbeidet med den nye bryggepromenaden er i gang:– Til sommer'n kan du gå på 

begge sider av elva - av Emely Hansen  i Halden arbeiderblad  26.03.2019 

«Til sommeren står den nye bryggepromenaden klar, og til høsten har Halden sentrum 

tursti som går fra Saugbrugs til Tyska.» 
https://www.ha-halden.no/arbeidet-med-den-nye-bryggepromenaden-er-i-gang-til-sommer-n-kan-du-ga-pa-begge-sider-

av-elva/s/5-20-635813  Bryggeprobmenade 

2019.03.18 

Svein Olaussen i Pensjonistpartiet tror fortsatt ikke det blir 1-10-skole og idrettsarena på Os: - Byggeplanene 

vil bli stanset av reguleringsplanen - av Trine Bakke Eidissen i Halden arbeiderblad  18.03.2019 

«– I forbindelse med arbeidet med sentrumsplanen, som ble vedtatt i 2017, var jeg medlem i 

sentrumsplanutvalget. Vi gjorde et nøye arbeid og registrerte 911 hus i Halden på hvordan de skulle ivaretas og 

hvilken status de skulle ha. På nordsiden konkluderte vi med at det kunne bygges cirka 250 boliger og på 

sydsiden ville det bli mulighet for å bygge 1200–1500 boliger, når Tyska. Hollenderen, Mølen og Jernbanegata 

kommer inn» 
https://www.ha-halden.no/svein-olaussen-i-pensjonistpartiet-tror-fortsatt-ikke-det-blir-1-10-skole-og-idrettsarena-pa-os-byggeplanene-vil-bli-stanset-av-

reguleringsplanen/s/5-20-631950  

2019.03.16 

En stor takk til de streikende elevene! – av Simen Paulsen i Halden arbeiderblad   16.03.2019 

«De Grønne i Halden stiller oss bak dette, og i Halden vil vi gå i front for at Halden skal bli en sykkelvennlig by, 

at Tyska og Hollenderen skal være park- og opplevelsesområder og at engangsplast skal bort fra vår kommune.» 
https://www.ha-halden.no/en-stor-takk-til-de-streikende-elevene/o/5-20-632047  

2019.03.02 

Strandrengjøring på Tyska og Hollenderen - av Magnus Heier i Halden arbeiderblad  02.03.2019 

Årets andre vårdag var det full innsats for plukking av søppel ved Høvleriet.  
https://www.ha-halden.no/strandrengjoring-pa-tyska-og-hollenderen/s/5-20-626739 Strandrydding 

2019. 

Nå skal det ryddes opp i dette turområdet - av Trine Bakke Eidissen i Halden arbeiderblad  20.02.2019 
https://www.ha-halden.no/na-skal-det-ryddes-opp-i-dette-turomradet/s/5-20-622936   

2019.02.17 

Det verneverdige Halden - av Hans Jan Bjerkely i Halden arbeiderblad - 17.02.2019 «Naturmiljøet i 

sentrumsområdet kan utvikles slik at det gir flere muligheter for rekreasjon, trim og opplevelser. Folk som bor i 

og flytter til sentrum bør kunne få tilgang til natur uten å kjøre bil først. Derfor er det positivt at det skal bli 

gangveier på begge sider av Tista. Vi i MDG mener at Tyska og Hollenderen bør bli et park- og 

rekreasjonsområde. Det kan på sikt bli et område med stort biologisk mangfold, med mye fuglesang, fin gangvei, 

sittegrupper, klatrestativer for barn og trimapparater for voksne, og med en lav trebro fram til jernbanebrua ved 

Refne. Aksjonsgruppen «Mens vi venter» er i gang med et prosjekt for å virkeliggjøre noe av dette,» 
https://www.ha-halden.no/det-verneverdige-halden/o/5-20-621967  

https://www.ha-halden.no/plukket-2-160-sneiper-pa-torget-i-lopet-av-halvannen-time/s/5-20-653072
https://www.ha-halden.no/bygger-brygge-langs-tista-ferdig-til-sommeren/s/5-20-638391
https://www.ha-halden.no/arbeidet-med-den-nye-bryggepromenaden-er-i-gang-til-sommer-n-kan-du-ga-pa-begge-sider-av-elva/s/5-20-635813
https://www.ha-halden.no/arbeidet-med-den-nye-bryggepromenaden-er-i-gang-til-sommer-n-kan-du-ga-pa-begge-sider-av-elva/s/5-20-635813
https://www.ha-halden.no/svein-olaussen-i-pensjonistpartiet-tror-fortsatt-ikke-det-blir-1-10-skole-og-idrettsarena-pa-os-byggeplanene-vil-bli-stanset-av-reguleringsplanen/s/5-20-631950
https://www.ha-halden.no/svein-olaussen-i-pensjonistpartiet-tror-fortsatt-ikke-det-blir-1-10-skole-og-idrettsarena-pa-os-byggeplanene-vil-bli-stanset-av-reguleringsplanen/s/5-20-631950
https://www.ha-halden.no/en-stor-takk-til-de-streikende-elevene/o/5-20-632047
https://www.ha-halden.no/strandrengjoring-pa-tyska-og-hollenderen/s/5-20-626739
https://www.ha-halden.no/na-skal-det-ryddes-opp-i-dette-turomradet/s/5-20-622936
https://www.ha-halden.no/det-verneverdige-halden/o/5-20-621967
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2019.02.15 

Utviklingen i byen vår - av Erling Rennemo Melsom og Ranveig Lade  i Halden arbeiderblad - 15.02.2019 «or 

oss hører sentrumsnære steder som Rød Herregård, Rødsberget og deler av Tyska og Hollenderen også til i 

kategorien bergtagende gode steder å være. Vi håper at opparbeidelse av parkområdet på Hollenderen opp mot 

Remmenbekken, slik det står i sentrumsplanen, skal kunne virkeliggjøres gjennom det pågående samarbeidet 

mellom grunneier, Plan og Miljøetaten og Mens vi Venter aksjonen.  Området der vil forhåpentligvis bli et 

innbydende kioskfritt sted for folk på strandtur med lunsjkurv, pledd og solkrem, og om fjorden blir et par hakk 

renere, medbrakt badedrakt.» https://www.ha-halden.no/utviklingen-i-byen-var/o/5-20-621445   

2019.02.09 

– Det blir feil at pengene skal styre hva som skal rives og hva som skal bevares - av Hans Petter Kjøge i 

Halden arbeiderblad  09.02.2019 «det blir også feil å bygge ut Tyska og Hollenderen. Dette er blitt selve indre- 

fileten i byen vår etter at fjorden ble ren. 
– Her ligger sandstrendene klare. Det er bare å rydde opp, så blir dette verdens flotteste frilufts- og 

rekreasjonsområde. Dette håper jeg også at politikerne snart forstår, sier han.» [Truls Lie ] 
https://www.ha-halden.no/det-blir-feil-at-pengene-skal-styre-hva-som-skal-rives-og-hva-som-skal-bevares/f/5-20-619345 Stranssone 

2019.01.03 

Sjekk alle stedene det graves og bygges i Halden - av Emely Hansen i Halden arbeiderblad  03.01.2019 

«Vann og fjernvarme – Tyska og Hollenderen - Halden kommune skal legge ny vannledning til Remmendalen 

renseanlegg. Samtidig skal det legges rør så renseanlegget kan levere fjernvarme i framtida. Arbeidet bil pågå 

fram til sommeren 2019 og vil legge store begrensninger på turområdet på Tyska og Hollenderen.» 
https://www.ha-halden.no/sjekk-alle-stedene-det-graves-og-bygges-i-halden/s/5-20-607205  

 

 

2018 

2018.11.21 

Begynner å bygge gangvei langs Tista etter nyttår - av Steinar Omar Østli i Halden arbeiderblad  21.11.2018 

Neste år begynner Halden kommune å bygge gangvei langs Tista-elva på Sydsiden fra gangbrua til Mølen. 
https://www.ha-halden.no/omradeloft-nord/gunn-kleve/kongens-brygge/begynner-a-bygge-gangvei-langs-tista-etter-nyttar/s/5-20-592406  

2018.11.13 

Denne populære turstien blir stengt fram til sommeren 2019 - av Emely Hansen i 

Halden arbeiderblad  13.11.2018 

«Halden kommune skal legge ny vannledning til Remmendalen renseanlegg. Det går 

utover turområdene Tyska og Hollenderen. I tillegg vil deler av Refneveien berøres.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/kyststien/tyska/denne-populare-turstien-blir-stengt-fram-til-sommeren-2019/s/5-20-
589442  

2018.10.26 

Utbygging av store sentrumsområder kan starte - av Per Kristian Dahl, gruppeleder for Halden 

Pensjonistparti i Halden arbeiderblad - 26.10.2018 «Togene kjører ned i kanalen etter at de har kjørt ca. 2,5 

meter over vannflaten utenfor Tyska/Hollenderen som ikke blir berørt av dette trasévalget.» 
https://www.ha-halden.no/ytring/jernbane/per-kristian-dahl/utbygging-av-store-sentrumsomrader-kan-starte/o/5-20-582323  Jernbane  Akvedukt 

2018.10.22 

Hvorfor vi bør bry oss om menneskeskapt global oppvarming, og hva vi kan gjøre i Halden? - av Johan 

Johansen Miljøpartiet de grønne i Halden arbeiderblad - 22.10.2018 

«Når det gjelder restaurering av natur vil vi, når det er mulig, åpne bekker lagt i rør, oppfordre til at hogst skjer 

ut ifra Rikere Skog prinsippet og restaurere Tyska og deler av Hollenderen til et sentrumsnært naturområde. Det 

må innføres strengere føringer i Kommuneplanen når det gjelder bygging innenfor 100 meter sonen og langs 

innsjøer og vassdrag.»  
https://www.ha-halden.no/ytring/johan-johansen/miljopartiet-de-gronne/hvorfor-vi-bor-bry-oss-om-menneskeskapt-global-oppvarming-og-hva-vi-kan-
gjore-i-halden/o/5-20-580065  Restaurering Strandsone 

https://www.ha-halden.no/utviklingen-i-byen-var/o/5-20-621445
https://www.ha-halden.no/det-blir-feil-at-pengene-skal-styre-hva-som-skal-rives-og-hva-som-skal-bevares/f/5-20-619345
https://www.ha-halden.no/sjekk-alle-stedene-det-graves-og-bygges-i-halden/s/5-20-607205
https://www.ha-halden.no/omradeloft-nord/gunn-kleve/kongens-brygge/begynner-a-bygge-gangvei-langs-tista-etter-nyttar/s/5-20-592406
https://www.ha-halden.no/nyheter/kyststien/tyska/denne-populare-turstien-blir-stengt-fram-til-sommeren-2019/s/5-20-589442
https://www.ha-halden.no/nyheter/kyststien/tyska/denne-populare-turstien-blir-stengt-fram-til-sommeren-2019/s/5-20-589442
https://www.ha-halden.no/ytring/jernbane/per-kristian-dahl/utbygging-av-store-sentrumsomrader-kan-starte/o/5-20-582323
https://www.ha-halden.no/ytring/johan-johansen/miljopartiet-de-gronne/hvorfor-vi-bor-bry-oss-om-menneskeskapt-global-oppvarming-og-hva-vi-kan-gjore-i-halden/o/5-20-580065
https://www.ha-halden.no/ytring/johan-johansen/miljopartiet-de-gronne/hvorfor-vi-bor-bry-oss-om-menneskeskapt-global-oppvarming-og-hva-vi-kan-gjore-i-halden/o/5-20-580065
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2018.10.18 

– Trenger å enes om de lange linjene i Haldens utvikling - av Steinar Omar Østli i Halden arbeiderblad  

18.10.2018 «Blant annet ble det vist et område i Tønsberg––som kan minne om Mølen og Tyska i Halden.» 
https://www.ha-halden.no/omradeloft-nord/byutvikling/roar-vevelstad/trenger-a-enes-om-de-lange-linjene-i-haldens-utvikling/s/5-20-578070 
Byutvikling  Kaldnes Tønsberg eksklusjon 

BILDER: Til Tønsberg og Holmestrand for å se på byutviklingen her  
https://www.ha-halden.no/bilder/bildeserie/politikk/bilder-til-tonsberg-og-holmestrand-for-a-se-pa-byutviklingen-her/g/5-20-578013  

2018.02.28 

Politikerne vil at jernbanen skal følge denne traseen inn til byen - av Anja Lillerud i 

Halden arbeiderblad  28.09.2018 «Jernbanebru utenfor Tyska og Hollenderen (…) En så 

rett linje som mulig fra Berg til sentrum innebærer en jernbanebru rett utenfor Tyska og 

Hollenderen..» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/jernbanen/intercity/politikerne-vil-at-jernbanen-skal-folge-denne-traseen-inn-til-
byen/s/5-20-569718  

2018.09.25 

Sauøya - idyllen som ble rasert - av Truls Lie i Halden arbeiderblad  25.09.2018 
https://www.ha-halden.no/ytring/truls-lie/sauoya/sauoya-idyllen-som-ble-rasert/o/5-20-568623  

2018.09.14 

Her ligger sjøboden fra 1830-tallet: – Den må fjernes - av Trine-Merethe Høistad i 

Halden arbeiderblad  14.09.2018 

Under noen blikktak på Tyska, godt gjemt mellom hauger av sand og tettvokst busk, 

ligger en av Haldens gamle sjøboder. Halden byutvikling har i flere år bedt eieren av 

sjøboden, Håkon Stang, om å fjerne den.  
https://www.ha-halden.no/tyska/hakon-stang/jan-erik-erichsen/her-ligger-sjoboden-fra-1830-tallet-den-ma-fjernes/s/5-20-

548146 Sjøbod lagring av masser Deponi 

2018.07.14 

Jernbane-planlegging i Østfold - av Per Kristian Dahl, gruppeleder Halden Pensjonistparti i Halden 

arbeiderblad  14.07.2018 

«For at kommunen skal få frigjort sine store utbyggingsområder i sentrum som vil gi plass til over 1000 nye 

boligenheter så må arbeidet med å få frigjort Tyska/Hollenderen, Mølen/Jernbanegata og Grønnlansdområdet» 
https://www.ha-halden.no/ytring/per-kristian-dahl/halden-pensjonistparti/jernbane-planlegging-i-ostfold/o/5-20-534249  Jernbane Båndlegging 

2018.07.12 

 Vi kan ikke svare på brev vi ikke har fått - av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad  12.07.2018 

«Ettersom Halden ikke er høringsinstans i Jernbanedirektoratets nye forslag til utbyggingstakt for InterCity, er 

det Østfold fylkeskommune som skal gi en høringsuttalelse på vegne av blant andre Halden (…) – 

Frigivelsesplan.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/jernbane/thor-edquist/vi-kan-ikke-svare-pa-brev-vi-ikke-har-fatt/s/5-20-532974 Båndlegging  

2018.07.11 

– Det bør skje et politisk arbeid og ikke den gneldring som nå pågår - av Per Kristian Dahl, gruppeleder 

Halden Pensjonistparti i Halden arbeiderblad - 11.07.2018 «Det må derfor uten opphold tas kontakt med 

overordnet ansvarlig politisk myndighet, slik at de får en klar beskjed om dette ikke kan aksepteres.» https://www.ha-

halden.no/politikk/jernbane/per-kristian-dahl/det-bor-skje-et-politisk-arbeid-og-ikke-den-gneldring-som-na-pagar/o/5-20-533112  Båndlegging 

2018.07.09 

– Personlig mener jeg ordføreren burde ha ignorert dette tullet, men det har nok 

trigget sinne i han også – av Tormod R. Ausland i Halden arbeiderblad 09.07.18 
https://www.ha-halden.no/ytring/jernbanen/intercity/personlig-mener-jeg-ordforeren-burde-ha-ignorert-dette-tullet-men-

det-har-nok-trigget-sinne-i-han-ogsa/o/5-20-532434  

2018.07.06 

Halden Høyre og jernbanen - av Henrik Rød formann i Halden Frp i Halden arbeiderblad - 06.07.2018 

«Ordføreren (som alene er generalforsamling og dermed faktisk kan beslutte det meste på vegne av selskapet) 

valgte nylig å avholde ekstraordinær generalforsamling, hvor de fleste i styret ble kastet.» https://www.ha-

halden.no/ytring/jernbane/thor-edquist/halden-hoyre-og-jernbanen/o/5-20-531786  HBU 

https://www.ha-halden.no/omradeloft-nord/byutvikling/roar-vevelstad/trenger-a-enes-om-de-lange-linjene-i-haldens-utvikling/s/5-20-578070
https://www.ha-halden.no/bilder/bildeserie/politikk/bilder-til-tonsberg-og-holmestrand-for-a-se-pa-byutviklingen-her/g/5-20-578013
https://www.ha-halden.no/nyheter/jernbanen/intercity/politikerne-vil-at-jernbanen-skal-folge-denne-traseen-inn-til-byen/s/5-20-569718
https://www.ha-halden.no/nyheter/jernbanen/intercity/politikerne-vil-at-jernbanen-skal-folge-denne-traseen-inn-til-byen/s/5-20-569718
https://www.ha-halden.no/ytring/truls-lie/sauoya/sauoya-idyllen-som-ble-rasert/o/5-20-568623
https://www.ha-halden.no/tyska/hakon-stang/jan-erik-erichsen/her-ligger-sjoboden-fra-1830-tallet-den-ma-fjernes/s/5-20-548146
https://www.ha-halden.no/tyska/hakon-stang/jan-erik-erichsen/her-ligger-sjoboden-fra-1830-tallet-den-ma-fjernes/s/5-20-548146
https://www.ha-halden.no/ytring/per-kristian-dahl/halden-pensjonistparti/jernbane-planlegging-i-ostfold/o/5-20-534249
https://www.ha-halden.no/nyheter/jernbane/thor-edquist/vi-kan-ikke-svare-pa-brev-vi-ikke-har-fatt/s/5-20-532974
https://www.ha-halden.no/politikk/jernbane/per-kristian-dahl/det-bor-skje-et-politisk-arbeid-og-ikke-den-gneldring-som-na-pagar/o/5-20-533112
https://www.ha-halden.no/politikk/jernbane/per-kristian-dahl/det-bor-skje-et-politisk-arbeid-og-ikke-den-gneldring-som-na-pagar/o/5-20-533112
https://www.ha-halden.no/ytring/jernbanen/intercity/personlig-mener-jeg-ordforeren-burde-ha-ignorert-dette-tullet-men-det-har-nok-trigget-sinne-i-han-ogsa/o/5-20-532434
https://www.ha-halden.no/ytring/jernbanen/intercity/personlig-mener-jeg-ordforeren-burde-ha-ignorert-dette-tullet-men-det-har-nok-trigget-sinne-i-han-ogsa/o/5-20-532434
https://www.ha-halden.no/ytring/jernbane/thor-edquist/halden-hoyre-og-jernbanen/o/5-20-531786
https://www.ha-halden.no/ytring/jernbane/thor-edquist/halden-hoyre-og-jernbanen/o/5-20-531786
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2018.07.06 

Dette gjør Høyre for jernbanen – av Fredrik Holm i Halden arbeiderblad  

https://www.ha-halden.no/ytring/jernbanen/dobbeltsporet/dette-gjor-hoyre-for-jernbanen/o/5-20-532071 

2018.07.05 

 Halden Høyre: – Ufint å sable ordføreren - av Fredrik Holm gruppeleder i Høyre  i Halden arbeiderblad  

05.07.2018«Nyheten om utsettelse av jernbaneutbygging har skapt debatt. Fredrik Holm i Halden Høyre mener 

ordføreren får ufortjent hard medfart.»  
https://www.ha-halden.no/meninger/ytring/debatt/halden-hoyre-ufint-a-sable-ordforeren/o/5-20-531732  

2018.06.29 

Vi haldensere bør være ekstra fornøyde! - av Thor Edquist (H) ordfører, i Halden arbeiderblad  29.06.2018 

«at vi i våres åpnet Norges kanskje mest moderne renseanlegg på Refne. Et meget flott prosjekt, som også vil 

kunne varme opp f.eks. den nye bydelen som er tenkt på Tyska.» 
https://www.ha-halden.no/ytring/thor-edquist/politikk/vi-haldensere-bor-vare-ekstra-fornoyde/o/5-20-529428  

2018.06.14 

Bygger elvepromenaden videre mot Mølen - av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad  14.06.2018 

«naturlig å tenke seg en forlengelse av promenaden videre mot Tyska, Hollenderen og Remmen.» 
. https://www.ha-halden.no/nyheter/tista/elvepromenade/bygger-elvepromenaden-videre-mot-molen/s/5-20-522420  

2018.06.08 

- Partiet forlot meg, ikke omvendt - av Børn Ystrøm i Halden arbeiderblad  08.06.2018 

«– Hestene fikk vi ungene lov til å ri til og fra beite på Tyska, Hollenderen og andre steder. – Remmendalen og 

områdene langs sjøen var vårt eldorado. Vi bygde flåter og vi padlet og svømte til Brattøya. Redningsvester var 

det ingen som hadde, men det gikk bra. Vannet var jo dårlig, men vi trodde det skulle være sånn.» 
https://www.ha-halden.no/svein-olaussen/jubilanten/nyheter/partiet-forlot-meg-ikke-omvendt/s/5-20-519837  Historie 

2018.05.20 

Plages av ulovlig kjøring til Engevika - av Thomas Lilleby i Halden arbeiderblad  20.05.2018 

To skilt med forbud mot motorisert ferdsel er satt opp langs grusveien til Engevika. Beboere er frustrert over at 

skiltene ikke bli respektert. 
 https://www.ha-halden.no/stein-erik-bjerregaard/vigdis-bjerregaard/engevika/plages-av-ulovlig-kjoring-til-engevika/s/5-20-509542  

2018.05.06 

Sjekk hva de fant på stranda - av Hanne Eriksen i Halden arbeiderblad  06.05.2018 

«I Halden konsentrerte de frivillige seg om områdene rundt Engevika i Eskeviken samt Tyska og Hollenderen.  

(…) 26 ivrige deltok under den nasjonale Strandryddedagen i Engevika-området.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/strandrydding/strandryddeaksjon/sjekk-hva-de-fant-pa-stranda/s/5-20-502630  

2018.04.28 

De vil ha deg med på ryddeaksjon - av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad  28.04.2018 

Når snøen har smeltet kommer søppelet som har samlet seg opp i veikanten gjennom hele vintersesongen godt til 

syne. Det er ikke et pent syn og mye plast havner rett i elva. Elin Ajer Stenersrød Andreassen er en av flere 

frivillige som håper enda flere blir med og rydder de kommende dagene.   
https://www.ha-halden.no/soppel/strandryddeaksjon/tord-ornelund-nilsen/de-vil-ha-deg-med-pa-ryddeaksjon/s/5-20-498489  Strandryddeaksjon 

2018.04.18 

Det er mikroplast i drikkevannet ditt - av Trine-Merethe Høistad i Halden arbeiderblad  18.04.2018 

Halden kommune har gjort målinger som konstaterer at det er mikroplast i kommunens drikkevann. Men ingen 

vet hvor store mengder det er snakk om. https://www.ha-halden.no/drikkevann/mikroplast/forurensing/det-er-mikroplast-i-drikkevannet-

ditt/s/5-20-493249  

2018.04.13 

Se hva som skjer i Halden i helga - av Morten Paulsen i Halden arbeiderblad  13.04.2018 

Arild E. Syvertsen (bosatt i Halden) til å ta for seg emnet. I sitt foredrag forteller han om tilblivelsen av 

områdene Tyska, Hollenderen, Mølen og Indre Havn. https://www.ha-halden.no/kalender/hva-skjer-i-halden/nyheter/se-hva-som-skjer-

i-halden-i-helga/s/5-20-491449  

2018. 

Fant 700 kilo søppel i vannkanten - av Morten Paulsen i Halden arbeiderblad  10.04.2018 

«– På Tyska og Hollenderen ble det funnet masse store ting som møbler, tørkestativ, båter og mye annet som 

selvsagt ikke hører hjemme i naturen, sier Andreassen til HA». 
https://www.ha-halden.no/strandryddeaksjon/tyska/hollenderen/fant-700-kilo-soppel-i-vannkanten/s/5-20-490104 Strandrydding  

https://www.ha-halden.no/meninger/ytring/debatt/halden-hoyre-ufint-a-sable-ordforeren/o/5-20-531732
https://www.ha-halden.no/ytring/thor-edquist/politikk/vi-haldensere-bor-vare-ekstra-fornoyde/o/5-20-529428
https://www.ha-halden.no/nyheter/tista/elvepromenade/bygger-elvepromenaden-videre-mot-molen/s/5-20-522420
https://www.ha-halden.no/svein-olaussen/jubilanten/nyheter/partiet-forlot-meg-ikke-omvendt/s/5-20-519837
https://www.ha-halden.no/stein-erik-bjerregaard/vigdis-bjerregaard/engevika/plages-av-ulovlig-kjoring-til-engevika/s/5-20-509542
https://www.ha-halden.no/nyheter/strandrydding/strandryddeaksjon/sjekk-hva-de-fant-pa-stranda/s/5-20-502630
https://www.ha-halden.no/soppel/strandryddeaksjon/tord-ornelund-nilsen/de-vil-ha-deg-med-pa-ryddeaksjon/s/5-20-498489
https://www.ha-halden.no/drikkevann/mikroplast/forurensing/det-er-mikroplast-i-drikkevannet-ditt/s/5-20-493249
https://www.ha-halden.no/drikkevann/mikroplast/forurensing/det-er-mikroplast-i-drikkevannet-ditt/s/5-20-493249
https://www.ha-halden.no/kalender/hva-skjer-i-halden/nyheter/se-hva-som-skjer-i-halden-i-helga/s/5-20-491449
https://www.ha-halden.no/kalender/hva-skjer-i-halden/nyheter/se-hva-som-skjer-i-halden-i-helga/s/5-20-491449
https://www.ha-halden.no/strandryddeaksjon/tyska/hollenderen/fant-700-kilo-soppel-i-vannkanten/s/5-20-490104
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2018.04.06 

Se hva som skjer i helga i Halden - av Morten Paulsen i Halden arbeiderblad  

06.04.2018  

Lurer du på hva du skal finne på denne helga? Sjekk denne kalenderen. Det skjer mye i 

halden og Aremark i helga. https://www.ha-halden.no/hva-skjer-i-halden/kalender/nyheter/se-hva-som-skjer-i-

helga-i-halden/s/5-20-487909  Strandrydding 

2018.03.07 

Ingen vil ta ansvar for dette bygget - av Johnny Larsen i Halden arbeiderblad  

07.03.2018 «I 2014 lovte Jan-Erik Erichsen i Halden Byutvikling at de skulle fjerne 

bygningene på Hollenderen. I 2018 står fremdeles det gamle impregneringsverket der.» 

«– Vi må ha penger. Det har vi ikke, sier Jan-Erik Erichsen» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/hollenderen/halden-byutvikling/ingen-vil-ta-ansvar-for-dette-bygget/s/5-20-478538 

Forurensing Økonomi impregneringsverket 

2018.02.23 

Nå må Halden-politikerne handle! - av Per Kristian Dahl uavhengig kommunestyremedlem  i Halden 

arbeiderblad  23.02.2018  
https://www.ha-halden.no/ytring/per-kristian-dahl/intercity/na-ma-halden-politikerne-handle/o/5-20-474094  Jernbane 

2018.01.23 

Har fått 350.000 kroner til å pusse opp sjømannshjemmet - av _ _ i Halden arbeiderblad   23.01.2018 

«(…)foredrag om byens maritime utvikling fra rundt 1700-tallet og fortelle om Hollenderen, Tyska, Mølen og 

om Indre havn.» https://www.ha-halden.no/fredrikshalds-somandsforening/arild-syvertsen/nyheter/har-fatt-350-000-kroner-til-a-pusse-opp-

sjomannshjemmet/s/5-20-463027  

 

  

https://www.ha-halden.no/hva-skjer-i-halden/kalender/nyheter/se-hva-som-skjer-i-helga-i-halden/s/5-20-487909
https://www.ha-halden.no/hva-skjer-i-halden/kalender/nyheter/se-hva-som-skjer-i-helga-i-halden/s/5-20-487909
https://www.ha-halden.no/nyheter/hollenderen/halden-byutvikling/ingen-vil-ta-ansvar-for-dette-bygget/s/5-20-478538
https://www.ha-halden.no/ytring/per-kristian-dahl/intercity/na-ma-halden-politikerne-handle/o/5-20-474094
https://www.ha-halden.no/fredrikshalds-somandsforening/arild-syvertsen/nyheter/har-fatt-350-000-kroner-til-a-pusse-opp-sjomannshjemmet/s/5-20-463027
https://www.ha-halden.no/fredrikshalds-somandsforening/arild-syvertsen/nyheter/har-fatt-350-000-kroner-til-a-pusse-opp-sjomannshjemmet/s/5-20-463027
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2017 

2017.11.27 

Byutvikling og følerier - av Hans Petter Kjøge i Halden arbeiderblad - 27.11.2017  

«Fellesbetegnelsen har vært at folk vender tommelen ned. Det er flere skeptikere enn entusiaster. Den 

konservative ånden lever i beste velgående i byen vår. »  
https://www.ha-halden.no/leder/gronland-brygge/trond-ostby/byutvikling-og-folerier/s/5-20-442402  

2017.11.11 
Bedre rensing, bedre miljø og ren gjødsel - av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad - 11.11.2017 

«Ombyggingen av renseanlegget» «kan også produsere fjernvarme, og da prosjektet ble igangsatt var tanken å 

forsyne de planlagte boligene på Tyska. – Alle rør var på plass, og det ville bli svært kortreist varme. Men som 

følge av at Intercity-utbyggingen har båndlagt området, er denne utbyggingen som kjent utsatt på ubestemt tid.» 
https://www.ha-halden.no/helgereportasje/refne/renseanlegg/bedre-rensing-bedre-miljo-og-ren-gjodsel/s/5-20-434330 Renseanlegget 

2017.10.31 

Alt stopper opp, Jernbaneutbygging i Østfold, og strekningen Sarpsborg - Halden - av Per Kristian Dahl i 

Halden arbeiderblad  31.10.2017 https://www.ha-halden.no/leserbrev/per-kristian-dahl/jernbaneverket/alt-stopper-opp-jernbaneutbygging-i-

ostfold-og-strekningen-sarpsborg-halden/o/5-20-429565  Jernbane 

2017.10.19 

Deler av sentrum kan slippe unna jernbaneplaner: – Viktig for Halden - av Øivind Kvitnes i Halden 

arbeiderblad - 19.10.2017 «Båndleggingen av Sydsiden kan bli snevret inn og bli av kortere varighet.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/intercity/thor-edquist/deler-av-sentrum-kan-slippe-unna-jernbaneplaner-viktig-for-halden/s/5-20-424843  

2017. 

Setter omsorgsboliger på vent - av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad  13.10.2017 

«I april 2014 ga politikerne rådmannen grønt lys til å jobbe med en etablering av 60 omsorgsboliger på Tyska.». 
https://www.ha-halden.no/nyheter/norske-helsehus/tyska/setter-omsorgsboliger-pa-vent/s/5-20-421315  Omsorgsboliger  

2017.10.07 

Styrelederen: - Vi må gjøre noe med Halden Byutvikling - av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad -  

07.10.2017 «De siste fem årene har Halden Byutvikling AS hatt negative årsresultater på til sammen 12,4 

millioner kroner. Både styrelederen og politikerne er bekymret.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/halden-byutvikling/jan-erik-erichsen/styrelederen-vi-ma-gjore-noe-med-halden-byutvikling/s/5-20-418502 Økonomi 

HBU 

2017.09.24 

Slik ser det ut på bunnen av Iddefjorden nå - av Thomas Lilleby i Halden arbeiderblad  24.09.2017 

«Mange haldensere er vokst opp med at Iddefjorden har vært brun, forurenset og lite innbydende. Trond 

Forsstrøm og datteren Sofie bor i vannkanten på Ystehede og fryder seg over at det har endret seg.» 

«Det ble også tatt prøver ved Tyska og utløpet av Tista, med tanke på en eventuell ny bystrand, men der var det 

for mye tarmbakterier til at man kan bade der.» 
https://www.ha-halden.no/lordagsreportasjen/helgereportasje/trond-forsstrom/slik-ser-det-ut-pa-bunnen-av-iddefjorden-na/f/5-20-412277  forurensing 

Iddefjorden 

2017.09.06 

Hvordan de lokale partiene stiller seg til jernbaneutviklingen i Halden, bør bli offentlig kjent - av Per 

Kristian Dahl i Halden arbeiderblad  06.09.2017 «Planene som til nå er framlagt fra Jernbaneverket, nå BaneNor, 

vil få voldsomme konsekvenser for de sentrumsnære områdene i Halden.» 
https://www.ha-halden.no/ytring/bane-nor/per-kristian-dahl/hvordan-de-lokale-partiene-stiller-seg-til-jernbaneutviklingen-i-halden-bor-bli-offentlig-

kjent/o/5-20-404941  

2017.07.22 

Frihetsforkjemper i bobil Karsten Svendsen: «Det verste jeg vet er folk som ikke tar kildesortering på 

alvor!» - av _ _ i Halden arbeiderblad  22.07.2017 

«Endelig, etter åtte års kamp, har han og hans medsammensvorne entusiaster klart å få til den etterlengtede 

bobilparkeringen på Tyska.» 
https://www.ha-halden.no/helgereportasje/kultur/karsten-svendsen/frihetsforkjemper-i-bobil-karsten-svendsen-det-verste-jeg-vet-er-folk-som-ikke-tar-

kildesortering-pa-alvor/s/5-20-382569  

https://www.ha-halden.no/leder/gronland-brygge/trond-ostby/byutvikling-og-folerier/s/5-20-442402
https://www.ha-halden.no/helgereportasje/refne/renseanlegg/bedre-rensing-bedre-miljo-og-ren-gjodsel/s/5-20-434330
https://www.ha-halden.no/leserbrev/per-kristian-dahl/jernbaneverket/alt-stopper-opp-jernbaneutbygging-i-ostfold-og-strekningen-sarpsborg-halden/o/5-20-429565
https://www.ha-halden.no/leserbrev/per-kristian-dahl/jernbaneverket/alt-stopper-opp-jernbaneutbygging-i-ostfold-og-strekningen-sarpsborg-halden/o/5-20-429565
https://www.ha-halden.no/nyheter/intercity/thor-edquist/deler-av-sentrum-kan-slippe-unna-jernbaneplaner-viktig-for-halden/s/5-20-424843
https://www.ha-halden.no/nyheter/norske-helsehus/tyska/setter-omsorgsboliger-pa-vent/s/5-20-421315
https://www.ha-halden.no/nyheter/halden-byutvikling/jan-erik-erichsen/styrelederen-vi-ma-gjore-noe-med-halden-byutvikling/s/5-20-418502
https://www.ha-halden.no/lordagsreportasjen/helgereportasje/trond-forsstrom/slik-ser-det-ut-pa-bunnen-av-iddefjorden-na/f/5-20-412277
https://www.ha-halden.no/ytring/bane-nor/per-kristian-dahl/hvordan-de-lokale-partiene-stiller-seg-til-jernbaneutviklingen-i-halden-bor-bli-offentlig-kjent/o/5-20-404941
https://www.ha-halden.no/ytring/bane-nor/per-kristian-dahl/hvordan-de-lokale-partiene-stiller-seg-til-jernbaneutviklingen-i-halden-bor-bli-offentlig-kjent/o/5-20-404941
https://www.ha-halden.no/helgereportasje/kultur/karsten-svendsen/frihetsforkjemper-i-bobil-karsten-svendsen-det-verste-jeg-vet-er-folk-som-ikke-tar-kildesortering-pa-alvor/s/5-20-382569
https://www.ha-halden.no/helgereportasje/kultur/karsten-svendsen/frihetsforkjemper-i-bobil-karsten-svendsen-det-verste-jeg-vet-er-folk-som-ikke-tar-kildesortering-pa-alvor/s/5-20-382569
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2017.07.13 

– Her blir det bobilparkering - av _ _ i Halden arbeiderblad  13.07.2017 

« Torsdag fikk han grønt lyst for bobilparkering på Tyska.» «– At vi foreløpig landet på Tyska, skyldes at 

området er regulert til parkeringsformål.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/bobilparkering/tyska/her-blir-det-bobilparkering/s/5-20-380106  

2017.07.08 

Bobiltømming utsettes til neste år - av _ _ i Halden arbeiderblad  08.07.2017 

«En tømmestasjon for bobiler med vann og avløp og robot som skal til for å tømming av bobilene, vil koste om 

lag 400.000 kroner.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/bobilplasser/bobil/bobiltomming-utsettes-til-neste-ar/s/5-20-377643  

2017.05.05 

Dette skjer i Halden i helga - av _ _ i Halden arbeiderblad  05.05.2017 

«tre ryddeaksjoner denne dagen: Klokka 11-17 i Eskeviken - oppmøte i krysset Eskevikveien – Kalvehaugveien 

Klokka 12-18 i Grønnbukt - oppmøte Grønnbukt, og klokka 13-19 på Tyska, Hollenderen og Brattøya - oppmøte 

ved impregneringsverket på Hollenderen» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/kultur/dette-skjer-i-halden/dette-skjer-i-halden-i-helga/s/5-20-349340 Strandrydding 

2017.04.19 

Haldenserne elsker Ertemarka! - av Morten Paulsen i Halden arbeiderblad   19.04.2017 

« Av 1.272 stemmer - fikk Ertemarka flest.» «Styrken til Halden er jo mangfoldet, de varierte områdene og 

mulighet til å oppleve en mangeartet natur. Padling i vassdraget, sykling i Ertemarka, løping i Høiåsmarka, 

vandring langs Tyska, bading ved Ormtjern, fisking i Vestfjella eller soling på et svaberg i Svalerødkilen. Samt 5 

flotte sportshytter som ligger rundt byen.» 

«Her er lista over de 28 områdene og hvor mange stemmer det ble på hver av dem:» 
https://www.ha-halden.no/friluftsomrade/halden-kommune/nominasjon/haldenserne-elsker-ertemarka/s/5-20-341712 Grønne lunger Avstemning 

2017.03.29 

 «Det som göms i snø, kommer upp i tö» - av Terje Høvik i Halden arbeiderblad  29.03.2017 

«Å skjule noe og håpe at det ikke blir oppdaget, har mange ganger vist seg å være lite lurt.» 
https://www.ha-halden.no/ytring/terje-vidar-hovik/signert/det-som-g-ms-i-sno-kommer-upp-i-t/o/5-20-333546  

2017.03.11 

Nå blir stranda ren og pen - av Emely Hansen i Halden arbeiderblad - 11.03.2017 

Denne gjengen brukte lørdagen på å rydde stranda på Tyska. 
https://www.ha-halden.no/nyheter/tyska/soppel/na-blir-stranda-ren-og-pen/s/5-20-326773  Strandrydding 
 

 

2017.03.11 

Strandryddeaksjon på Tyska – Bilder i Halden arbeiderblad  11.03.2017  
https://www.ha-halden.no/bildeserie/tyska/soppel/strandryddeaksjon-pa-tyska/g/5-20-326911 

2017.03.09 

Han vil bygge åtte etasjer og høyere i sentrum - av _ _ i Halden arbeiderblad  09.03.2017 
https://www.ha-halden.no/nyheter/sentrumsutvikling/sentrumsplanen/han-vil-bygge-atte-etasjer-og-hoyere-i-sentrum/s/5-20-326119  

2017.02,20 

Vi må synliggjøre drømmen vi har for Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad  20.02.2017 

«Hva skal til for at de flytter hit? Jo, vi har utsmykket elvepromenade og parken ved Tyska. Vi har 

badestrendene og utescena ved Hollenderen! » 
https://www.ha-halden.no/ytring/jan-boye-lystad/arbeidsliv/vi-ma-synliggjore-drommen-vi-har-for-halden/o/5-20-319810  

2017.02.08 

Her kan Halden få et helt nytt parkområde  - av Kristian Bjørneby i Halden arbeiderblad 08.02.17 «Området 

på motsatt side av Spenst skal i tillegg videreutvikles i årene som kommer. – Det vi ser for oss er å lage et 

parkområde her ved driftsbanegården» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/tista/molen/her-kan-halden-fa-et-helt-nytt-parkomrade/s/5-20-315238  Grønne lunger  

2017.01.03 

– Det viktigste som skjer i Halden i min levetid - av Thomas Lilleby i Halden arbeiderblad  03.01.2017 

«– For Haldens del er jo situasjonen den at Bane Nor (tidligere Jernbaneverket, journ. anm.) har båndlagt store 

deler av sentrum.» 
https://www.ha-halden.no/ole-haabeth/thor-edquist/intercity/det-viktigste-som-skjer-i-halden-i-min-levetid/s/5-20-303631  

 

https://www.ha-halden.no/nyheter/bobilparkering/tyska/her-blir-det-bobilparkering/s/5-20-380106
https://www.ha-halden.no/nyheter/bobilplasser/bobil/bobiltomming-utsettes-til-neste-ar/s/5-20-377643
https://www.ha-halden.no/nyheter/kultur/dette-skjer-i-halden/dette-skjer-i-halden-i-helga/s/5-20-349340
https://www.ha-halden.no/friluftsomrade/halden-kommune/nominasjon/haldenserne-elsker-ertemarka/s/5-20-341712
https://www.ha-halden.no/ytring/terje-vidar-hovik/signert/det-som-g-ms-i-sno-kommer-upp-i-t/o/5-20-333546
https://www.ha-halden.no/nyheter/tyska/soppel/na-blir-stranda-ren-og-pen/s/5-20-326773
https://www.ha-halden.no/nyheter/sentrumsutvikling/sentrumsplanen/han-vil-bygge-atte-etasjer-og-hoyere-i-sentrum/s/5-20-326119
https://www.ha-halden.no/ytring/jan-boye-lystad/arbeidsliv/vi-ma-synliggjore-drommen-vi-har-for-halden/o/5-20-319810
https://www.ha-halden.no/nyheter/tista/molen/her-kan-halden-fa-et-helt-nytt-parkomrade/s/5-20-315238
https://www.ha-halden.no/ole-haabeth/thor-edquist/intercity/det-viktigste-som-skjer-i-halden-i-min-levetid/s/5-20-303631
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2016 

2016. 

Her blir det mer enn parkering - av _ _ i Halden arbeiderblad  08.12.2016 

 

Foreløpig blir grusplassen på Tyska brukt til parkering, men neste år kan det bli tømmestasjon for bobiler. 

 

2016. 

– Endelig kan vi diskutere byutvikling på et realistisk grunnlag - av _ _ i Halden arbeiderblad  07.11.2016 

 

 

2016. 

Gir ikke opp drømmen om Haldens nye bydel - av _ _ i Halden arbeiderblad  25.10.2016 

Jernbaneverket har nå båndlagt blant annet Hollenderen og Tyska de neste åtte årene. Men Norske Helsehus 

fortviler ikke. 

 

2016. 

Båndlegger jernbaneområdet i åtte år - av _ _ i Halden arbeiderblad  21.10.2016 

Fram til 2024 vil Tyska, Hollenderen, Mølen og hele jernbaneområdet opp til Vaterlands bru være båndlagt. 

 

2016. 

Store deler av Halden havner under vann - av _ _ i Halden arbeiderblad  14.10.2016 

Når 100-årsflommen kommer, vil hele Banken-området, Høvleriet, Tyska, Hollenderen, Mølen og store deler av 

Sydsiden legges under vann. 

 

2016. 

– Det blir litt av en bygning inne i skogen her - av _ _ i Halden arbeiderblad  10.10.2016 

Kommunens nye renseanlegg i Remmendalen blir et av de mest moderne i landet når det står ferdig. 

 

2016.09.25 

- Thor, gi oss en byantikvar! - av Sverre Stang i Halden arbeiderblad  25.09.2016 
https://www.ha-halden.no/ytring/signert/sverre-stang/thor-gi-oss-en-byantikvar/o/5-20-273483  

2016. 

– Er det trygt å bade her? - av _ _ i Halden arbeiderblad  19.08.2016 

Det har vært en fin sommer for badeglade i Halden i år. Nå har HA testet vannkvaliteten på de fire mest brukte 

badeplassene i Iddefjorden. 

 

2016. 

KulTUR i strålende sol - av _ _ i Halden arbeiderblad   25.07.2016 

2016. 

Her bør jernbanen gå - utenom Halden sentrum - av _ _ i Halden arbeiderblad  27.06.2016 

Haldenseren Thor Thanstrøm har et nytt forslag til jernbane gjennom Halden. 

 

2016. 

Bli kjent i Halden i sommer - av _ _ i Halden arbeiderblad  15.06.2016 

Kulturvandringene i Sommer-Halden har vært en suksess de siste åra og fortsetter også denne sommeren. 

 

2016. 

Pendlerne kan være med og avgjøre plassering av ny togstasjon - av _ _ i Halden arbeiderblad  11.06.2016 

2016. 

https://www.ha-halden.no/ytring/signert/sverre-stang/thor-gi-oss-en-byantikvar/o/5-20-273483
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– Legg jernbanen under jorda - av _ _ i Halden arbeiderblad - 10.06.2016 

2016. 

– Frykter at Halden by blir ødelagt - av _ _ i Halden arbeiderblad  27.05.2016 

Vil vi ha 750 meter lange godstog dundrende gjennom sentrum hele døgnet? Hvor skal dobbeltsporet gå? Svaret 

på blant annet disse spørsmålene skal politikerne prøve å bli enige om. 

 

2016. 

– Nå må politikerne i Halden våkne opp! - av _ _ i Halden arbeiderblad  18.05.2016 

Bjørn Spernes har aldri hatt noen tro på at Jernbaneverket vil bruke milliarder på tunneler til og fra Halden. 

Heller ikke rasere deler av bykjernen med store kostnader. 

 

2016. 

Store utfordringer for ny stasjon i Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad  12.05.2016 

 

2016. 

– Kan bli dramatisk for byen - av _ _ i Halden arbeiderblad  10.05.2016 

– Intercity kan få enorme konsekvenser for Halden sentrum og faktisk dele byen i to, sier ordfører Thor Edquist. 

 

 

 

2016. 

– Vi hadde toppet formen til en landskamp mot Sverige - av _ _ i Halden arbeiderblad  02.05.2016 

2016. 

Den perfekte starten på dagen - av _ _ i Halden arbeiderblad.  25.04.2016 

2016. 

Tømme dritten får de, men ... - av _ _ i Halden arbeiderblad  24.04.2016 

Bobilturister skal få tømme dritten på Tyska, men parkere der får de ikke. 

 

2016. 

– Dassen brukes som søppelbøtte - av _ _ i Halden arbeiderblad  09.04.2016 

Det du spyler ned i do dukker alltid opp et sted. I renseanlegget på Refne finner de mye rart. 

 

2016. 

Mølen er et alternativ som bobilplass - av _ _ i Halden arbeiderblad  08.04.2016 

Ordfører Thor Edquist vil sette opp saken i formannskapet i april. 

 

2016. 

Vil ha sentrumsplan i august - av _ _ i Halden arbeiderblad  01.04.2016 

Formannskapet i Halden vil ha sentrumsplanen tilbake på skinnene. Målet er politisk sluttbehandling i august. 

 

2016. 

– Søppelplukking er balsam for sjelen - av _ _ i Halden arbeiderblad  30.03.2016 

Store mengder søppel, og ikke minst plast, skjemmer ikke lenger området på Tyska og Hollenderen. - av _ _ i 

Halden arbeiderblad 

 

2016. 

Bilder: Se hva de fant på Tyska og Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad - 30.03.2016 

 

2016. 
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Hopp i havet, Sørlie! - av _ _ i Halden arbeiderbladet - 23.03.2016 

 

2016. 

– Vi må få statsråden til Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad  03.03.2016 

– Vi kan ikke leve med å måtte vente til 2030, og lenger, med å å utvikle byen. 

 

2016. 

– Jeg vil de skal slippe å evakuere om 50 år - av _ _ i Halden arbeiderblad  02.03.2016 

 

 

2016. 

Ja til sentrumsplan, tja til når - av _ _ i Halden arbeiderblad  01.03.2016 

Partiene i Halden sier ja til en sentrumsplan, men er uenige om i hvilken form og når den skal vedtas. 

 

2016. 

– Få fart på trasévalget - av _ _ i Halden arbeiderblad  01.03.2016 

Frps stortingsrepresentanter i transportkomiteen på Stortinget kom til Halden for å høre om Jernbaneverkets 

båndlegging av sentrum. 

 

2016. 

Tre bruer i sentrum må rives med dagens jernbaneplaner - av _ _ i Halden arbeiderblad  29.02.2016 

– Jeg tror man skal ta inn over seg hvilket enormt inngrep en ny jernbanetrasé i sentrum av Halden vil bli. Tre 

bruer kan faktisk bli revet. 

 

2016. 

Tyska-utbygger: – Vi er parkert på et sidespor - av _ _ i Halden arbeiderblad  24.02.2016 

Utbyggerne av den nye bydelen på Tyska vil ikke slå seg til ro med at de må vente til 2019. 

 

2016. 

Ny stasjon gir hodebry - av _ _ i Halden arbeiderblad  21.01.2016 

Byggingen av en ny jernbanestasjon i Halden kan by på større utfordringer enn antatt. 
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2015 

2015. 

Skal bruke 240 millioner her - av _ _ i Halden arbeiderblad   29.12.2015 

Når ombyggingen av renseanlegget på Refne står ferdig om et drøyt år, har Halden gjennomført ett av de største 

miljøprosjektene i nyere tid. 

 

2015. 

– Dette er ikke et smart grep av Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad   23.09.2015 

Det mener generalsekretæren i Fortidsminneforeningen. 

 

2015. 

Haldenserne vil ha kommunale tomter - av _ _ i Halden arbeiderblad  10.09.2015 

Nær seks av ti som har tatt Velgerhjelpen i HA vil til enhver tid ha ledige kommunale tomter for salg. 

 

2015. 

Talte Siv midt i mot - av _ _ i Halden arbeiderblad  05.09.2015 

Partileder Siv Jensen ba kommunene si nei til Syria-flyktninger. Det brydde ikke Per Egil Evensen seg om. 

2015. 

Dette har posisjonen fått til på fire år - av _ _ i Halden arbeiderblad  03.09.2015 

Den borgerlige koalisjonen som tok over roret i Halden etter valget for fire år siden kunne nok ha tenkt seg et 

annet utgangspunkt for sin arbeidsøkt. 

 

2015. 

Disse kan politikerne lære mye av - av _ _ i Halden arbeiderblad  02.09.2015 

 

2015. 

Krangler om hall og økonomi, men enige om økt eiendomsskatt - av _ _ i Halden arbeiderblad  29.08.2015 

Heller ikke i lørdagens partilederdebatt kom man unna en opphetet debatt om årsaken til kommunens vanskelige 

økonomiske situasjon. Debatten viste også at det er flertall for økt eiendomsskatt. 

 

2015. 

Helgrønn skogeier - av _ _ i Halden arbeiderblad   28.08.2015 

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i åtte år brukt slagordet «Vi lover deg ikke gull, men grønne skoger». Da 

passer det kanskje godt at førstekandidat Øivind Holt er skogeier. 

 

2015.08.25 

Jernbaneverket om Tyska: - Frykter setninger på jernbanen -  av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad 

25.08.15 

«Jernbaneverket (JBV) har levert en ny innsigelse mot detaljreguleringen av Tyska.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/tyska/jernbaneverket/jernbaneverket-om-tyska-frykter-setninger-pa-jernbanen/s/5-20-96661 Innsigelse Jernbane 

 

2015. 

– Kan ikke vedta evig liv for havna - av _ _ i Halden arbeiderblad  21.08.2015 

Posisjonen vil satse på havn på Mølen, mens opposisjonen vil følge rådmannen og avklare flere forhold før det 

satses mer. 

 

2015. 

- Halden bør ha en plass for bobiler - av _ _ i Halden arbeiderblad  31.07.2015 

Ordfører Thor Edquist vil forhøre seg internt i kommunen om Mølen er et alternativ for en bobilplass til turister. 

 

https://www.ha-halden.no/nyheter/tyska/jernbaneverket/jernbaneverket-om-tyska-frykter-setninger-pa-jernbanen/s/5-20-96661
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2015. 

- På tide at Halden tar bobilturister på alvor - av _ _ i Halden arbeiderblad  30.07.2015 

– Vi får forespørsler hver dag om Halden har en plass for bobiler. Det er på tide at byen tar bedre imot 

bobilfolket. 

 

2015. 

– 50 år er grunn til feiring - av _ _ i Halden arbeiderblad  22.06.2015 

 

2015. 

Legger Tyska ut på høring - av _ _ i Halden arbeiderblad  03.06.2015 

Nå legges detaljregulering av Tyska ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

2015. 

– Føler vi har politisk støtte om Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad  27.05.2015 

Om en uke skal detaljreguleringen på Tyska behandles for første gang. – Vi føler vi har politikernes støtte, sier 

Tore Borthen. 

 

2015. 

Fylte opp lektere med søppel - av _ _ i Halden arbeiderblad  10.05.2015 

Store menger søppel ble fjernet under Strandryddeaksjonen lørdag. 

 

2015. 

Nå skal søppelet vekk fra Haldens strender - av _ _ i Halden arbeiderblad   06.05.2015 

Bli med og rydd opp til helga! 

 

2015. 

Mange ville si sin mening om sentrumsplanen - av _ _ i Halden arbeiderblad  10.04.2015 

– Det er bare å slå fast at sentrumsplanen har engasjert mange. Da høringsfristen løp ut, var det kommet drøyt 30 

innspill. 

 

2015. 

Sentrumsplanen kan bli utsatt - av _ _ i Halden arbeiderblad29.03.2015 

Et flertall i formannskapets har tatt til orde for å utsette sentrumsplanen, som følge av Jernbaneverkets 

høringsuttalelse. 

   

2015. 

Denne blir i verste fall revet - av _ _ i Halden arbeiderblad  24.03.2015 

Den nye brua over Tista kan i verste fall bli revet. Og Mølen båndlagt fram til 2030. 

 

2015. 

Jernbaneverket ber om at dette stanses - av _ _ i Halden arbeiderblad  23.03.2015 

Usikkerheten om hvor ny dobbeltsporet jernbane skal gå gjennom Halden, kan legge beslag på store områder i 

byen. 

 

2015. 

- Det er pinlig, håpløst og repektløst - av _ _ i Halden arbeiderblad - 04.03.2015 

Daglig leder i Tdm barnehager Tormod Meyer er opprørt over uttalelsene til Aps Elisabeth Giske i 

hovedutvalget for undervisning tirsdag. 

 

2015. 

1.311 har engasjert seg - av _ _ i Halden arbeiderblad - 01.03.2015 
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Spesialrådgiver Espen Sørås har informert og mottatt innspill. 

 

2015. 

- Vi vil ha makt - av _ _ i Halden arbeiderblad  13.02.2015 

Leder i Halden Frp, Henrik Rød, og partiets ordførerkandidat, Per Egil Evensen, sier at Frps mål foran 

kommunevalget er å få makt. 

 

2015. 

- Det er ikke så farlig å være sarping - av _ _ i Halden arbeiderblad  10.02.2015 

Det skriver Finn Eng i dagens Signert i HA. 

 

2015. 

Flertallet sa JA til Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad  04.02.2015 

Kun utvalgsleder Anne-Kari Holm ville redusere høyden på bygningene på Tyska. 

 

2015. 

– Det blir ingen "betongklosser" på Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad  03.02.2015 

Arkitekt Ola Roald har merket seg kritikken mot utformingen av Fredrikshald Brygge på Tyska. – Mange er 

også positive, sier han. 

 

2015. 

- Jeg kunne godt tenke meg å bo på "nye" Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad  01.02.2015 

Ordfører Thor Edquist er imponert over tegningene over den nye bydelen på Tyska. 

 

- Tunnelene vil ikke koste mer enn 200 millioner kroner - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Spesialrådgiver Espen Sørås forklarer tankegangen bak den foreslåtte sentrumsplanen. 

  31.01.2015 

 

Haldens nye bydel vekker reaksjoner - av _ _ i Halden arbeiderblad  30.01.2015 

I går offentliggjorde HA hvordan utbyggerne ønsker at Fredrikshalds brygge skal se ut. Det satte fart i debatten. 

 

2015. 

Slik ser de for seg Haldens nye bydel - av _ _ i Halden arbeiderblad  29.01.2015 

Nå er detaljreguleringen av Fredrikshalds brygge på Tyska klar. Høyden på bygget vil trolig vekke debatt. 

 

2015. 

BILDER: Planene for Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad  29.01.2015 

Slik ser utbyggeren og arkitekten for seg at området blir. 

 

2015. 

1500 nye boliger, to tunneler og høyere hus - av _ _ i Halden arbeiderblad  27.01.2015 

Mange har ventet på sentrumsplanen for Halden. Torsdag kommer den til politisk behandling, og den handler 

mye om boliger og parkering. 

 

2015. 

Fra Tyska og Hollenderen til Veum - av _ _ i Halden arbeiderblad  19.01.2015 

Veum Smart City vil etablere demenslandsby på Veum og bygge på ideene fra Nederland. Link Arkitektur skal 

utvikle området. 
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2015. 

Håper på ny, men midlertidig bussterminal - av _ _ i Halden arbeiderblad  09.01.2015 

Det vil fortsatt gå flere år før vi vet hva som skjer med jernbanetomta i Halden, men nå håper byens ordfører å få 

til en snarlig oppgradering av "bussterminalen". 

 

 

 

2014 

2014. 

- Jeg har samarbeidet med kommunistene - av _ _ i Halden arbeiderblad  18.12.2014 

Høyre-veteranene Tulle Hveding og Jan-Erik Erichsen har begge valgt å takke nei til å fortsette på Høyres liste. 

 

2014. 

Forandring fryder ved Høvleriet - av _ _ i Halden arbeiderblad  09.10.2014 

Naboer er fornøyde med hvordan det har blitt ved Høvleriet og Refneveien. 

 

- Bygg ny allbrukshall i sentrum! - av _ _ i Halden arbeiderblad  08.10.2014 

 

Harald Kynningsrud slår et slag for sentrum i dette innhogget. 

 

2014. 

Vil ha 1.000 nye boliger i sentrum - av _ _ i Halden arbeiderblad  13.08.2014 

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker har høye ambisjoner for boligutvikling på Nordsiden og i resten av sentrum. 

 

2014. 

Avviser en ny runde om Mølen - av _ _ i Halden arbeiderblad  08.07.2014 

Både ordfører Thor Edquist og leder i havnestyret, Truls Breda, avviser en ny runde om bruken av Mølen nå. 

 

2014. 

Sommerbyen mangler én ting - av _ _ i Halden arbeiderblad.  07.07.2014 

 

2014. 

Det kan bli strand, park og småbåthavn på Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad  01.07.2014 

Tyska kan bli et veldig attraktivt område, mener arkitekt Ingrid Dahl. 

 

2014. 

Vil ha omsorgsboliger på Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad  09.05.2014 

Kommunestyret ga i går rådmannen fullmakt til å planlegge etablering av 60 omsorgsboliger på Tyska. 

 

2014. 

Grønt lys for 60 omsorgsboliger - av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad 24.04.2014 

Rådmannen får jobbe med etablering av 60 nye omsorgsboliger på Tyska. 

  https://www.ha-halden.no/nyheter/gront-lys-for-60-omsorgsboliger/s/1-2906373-7313581 
 

2014. 

Tyska må gjøres høyere på grunn av flomkrav - av _ _ i Halden arbeiderblad  19.03.2014 

– Dagens byggeforskrifter tilsier at første etasje må ligge minimum 2,6 meter over havflaten. Det løser vi ved å bygge 

garasjeanlegg i underetasjen, sier Tore Borthen og Øystein Østermann i Fredrikshald Brygge AS. 
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2014. 

Begynner å bygge ny bydel neste år - av _ _ i Halden arbeiderblad  19.03.2014 

Det skal bli mer enn 200 boliger på Tyska. 

 

2014. 

Vil ha klimasamarbeid - av _ _ i Halden arbeiderblad  11.02.2014 

Østfold Energis beslutning om å droppe fjernvarme har gjort at Halden Ap nå oppfordrer til et lokalt klimasamarbeid. 

 

 

2013  ferdig  

2013.11.16 

Sentrum er byens hjerte - av Henning Kvitnes  i Halden arbeiderblad - 16.11.2013 

«Derfor håper jeg at man ikke bygger et drømmeslott for dagens AFP-generasjonen på Tyska og Hollenderen. Ublu 

priser i Halden er ofte billig for folk som selger sin bolig i sentrale områder, som for eksempel Oslo.» 

https://www.ha-halden.no/nyheter/sentrum-er-byens-hjerte/o/1-2906373-6986549  

2013.10.23 

Slik kan Haldens nye bydel se ut - av Kåre Rennestaum i Halden arbeiderblad 23.10.2013 

«full eller delvis sjøutsikt. Bilfritt» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/slik-kan-haldens-nye-bydel-se-ut/s/1-2906373-6937474  Reklame 

2013.10.22 

BILDER: Haldens nye bydel Fredrikshald Brygge - av Ola Roald i Halden arbeiderblad   22.10.2013 

«Slik ser arkitekten for seg den nye bydelen på Tyska.» 
https://www.ha-halden.no/bildeserier/bilder-haldens-nye-bydel-fredrikshald-brygge/g/1-2906373-6936431 Reklame 

2013.10.18 

Eierne av Tyska vil ha kommunal hjelp - av Kåre Rennestraum i Halden arbeiderblad -   18.10.2013 

«De nye eierne av Tyska og Hollenderen vil ha kommunen inn i utbyggingen for å komme i gang. Den invitasjonen 

avviser rådmannen ganske kontant.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/eierne-av-tyska-vil-ha-kommunal-hjelp/s/1-2906373-6928150  

2013.09.21 

Edquist: - Merkelig utspill fra Olaussen - av Kåre Rennestram i Halden arbeiderblad 21.09.2013 

«De hadde ført opp inntekter fra Rokke og 20 mill fra Tyska og Hollenderen som inntekt. Ingenting av dette er reelt» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/edquist-merkelig-utspill-fra-olaussen/s/1-2906373-6875215 budsjett 

2013.08.28 

Kirsti Rørmyr satt sinn i kok - av Hanne Eriksen  i Halden arbeiderblad   28.08.2013 

Er ikke det snikprivatisering, da, spurte Rørmyr blant annet og kom inn på både Tyska/Hollenderen og privatisering 

av renholdstjenestene.» https://www.ha-halden.no/nyheter/kirsti-rormyr-satt-sinn-i-kok/s/1-2906373-6830059  

2013.08.22 

Bør Halden ta tilbake navnet Fredrikshald? - av ?  i Halden arbeiderblad   22.08.2013 

«navnene Tyska og Hollenderen bør beholdes. Noen synes kanskje ikke at det er så fjonge navn, men det er historiske 

navn som forteller at det var her tyske og hollandske seilskip lå til kai. Navnene forteller noe om byens historie med 

skip og handel, sier Svein Olav Hansen.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/bor-halden-ta-tilbake-navnet-fredrikshald/s/1-2906373-6820870 Historie navn 

2013.08.22 

Her kommer Fredrikshald Brygge - av Kåre Rennestraum i Halden arbeiderblad   22.08.2013 

Haldens nye bydel ved utløpet av Tista skal hete Fredrikshald Brygge. 
https://www.ha-halden.no/nyheter/her-kommer-fredrikshald-brygge/s/1-2906373-6820475 Navn 

2013.06.21 

Det kan bli nye skolegrenser i Halden - av Hanne Eriksen i Halden arbeiderblad   21.06.2013 

«barnefamilier som ønsker å bosette seg bynært og ved Hollenderen/Tyska vil påskynde en ny skole i sentrum.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/det-kan-bli-nye-skolegrenser-i-halden/s/1-2906373-6721662 Skole 

https://www.ha-halden.no/nyheter/sentrum-er-byens-hjerte/o/1-2906373-6986549
https://www.ha-halden.no/nyheter/slik-kan-haldens-nye-bydel-se-ut/s/1-2906373-6937474
https://www.ha-halden.no/bildeserier/bilder-haldens-nye-bydel-fredrikshald-brygge/g/1-2906373-6936431
https://www.ha-halden.no/nyheter/eierne-av-tyska-vil-ha-kommunal-hjelp/s/1-2906373-6928150
https://www.ha-halden.no/nyheter/edquist-merkelig-utspill-fra-olaussen/s/1-2906373-6875215
https://www.ha-halden.no/nyheter/kirsti-rormyr-satt-sinn-i-kok/s/1-2906373-6830059
https://www.ha-halden.no/nyheter/bor-halden-ta-tilbake-navnet-fredrikshald/s/1-2906373-6820870
https://www.ha-halden.no/nyheter/her-kommer-fredrikshald-brygge/s/1-2906373-6820475
https://www.ha-halden.no/nyheter/det-kan-bli-nye-skolegrenser-i-halden/s/1-2906373-6721662
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2013.06.18 

- Sentrum trenger en moderne skole - av Hanne Eriksen i Halden arbeiderblad 18.06.2013 

«Han viser til at det skal bygges ut flere hundre boenheter på Tyska/Hollenderen.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/sentrum-trenger-en-moderne-skole/s/1-2906373-6715240 Skole 

2013.06.04 

Vil bygge smart bydel i Halden - av Steinar Omar Østli  i Halden arbeiderblad   04.06.2013 
https://www.ha-halden.no/nyheter/vil-bygge-smart-bydel-i-halden/s/1-2906373-6691314 Egenreklame Norske Helsehus 

2013.05.23 

Ja til salg av Tyska og Hollenderen - av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad   23.05.2013 

«Ettersom blant annet brevet om at Betonmast AS er gått inn på eiersiden i Norske Helsehus kom sent, hadde 

rådmann Gudrun Grindaker ikke rukket å oppdatere sin innstilling. Hun opplyste i møtet at det i tillegg var komment 

en henvendelse fra Husbanken som var relevant for saken torsdag ettermiddag. -- Dersom kommunestyret ønsker 

rådmannens syn på den nye og omfattende informasjonen, kan det ikke gis i dette møte» 

Milde: «Det er mulig vi ikke tjener fem øre, men jeg har et håp om at vi vil få tilbake det vi har brukt.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/ja-til-salg-av-tyska-og-hollenderen/s/1-2906373-6671948  

2013.02.25 

Nye eiere inn på Tyska og Hollenderen - av Øivind Kvitnes i Halden arbeiderblad   23.05.2013 

En ny og stor eier gir Norske Helsehus økonomisk styrke til å utvikle Tyska og Hollenderen. 
https://www.ha-halden.no/nyheter/nye-eiere-inn-pa-tyska-og-hollenderen/s/1-2906373-6669514 Betonmast økonomi 

201305.16 

Svarer på kritikken - av Hanne Eriksen i Halden arbeiderblad   16.05.2013 

«Halden Byutvikling AS offentliggjør sitt svarbrev på rådmannens kritikk av salget på Tyska og Mølen» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/svarer-pa-kritikken/s/1-2906373-6660593 Brev av 18 april 2013 fra HBU 

2013.05.16 

Rådmannen fraråder salg av Tyska og Hollenderen - av Hanne Eriksen i Halden arbeiderblad   16.05.2013 

«Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker bruker sterke ord og finner mange usikkerhetsfaktorer rundt salgsavtalen 

mellom Halden Byutvikling og Norske Helsehus AS.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/radmannen-frarader-salg-av-tyska-og-hollenderen/s/1-2906373-6659790  

2013.04.25 

Her er Haldens nye bydel - av Bjørn Ystrøm i Halden arbeiderblad   25.04.2013 

«Halden byutvikling kjøpte dette området for 55 millioner kroner. – Med en salgssum på 100 millioner kroner gir det 

både et overskudd og midler til å utvikle parkanlegget og til å etablere veien inn i området fra krysset ved brua over 

til Mølen, sier Pedersen» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/her-er-haldens-nye-bydel/s/1-2906373-6622367 Økonomi 

2013.03.19 

Har fått bud på Tyska og Hollenderen - av Jan Erik Sørlie i Halden arbeiderblad - 19.03.2013 

«Grunnforholdene er ikke ideelle, men jeg mener at vi har en rimelig kontroll med forurensningene i området. Det 

har selvfølgelig sine kostnadsmessige sider, men det ligger inne i våre kalkyler, sier Erichsen.»  
https://www.ha-halden.no/nyheter/har-fatt-bud-pa-tyska-og-hollenderen/s/1-2906373-6560052 Økonomi 

2013.02.07 

Sluttstrek for utvikling av nye bydeler? - av Bjørn Ystrøm i Halden arbeiderblad   07.02.2013 

Rådmannen (…) spørsmål ved om Tyska og Hollenderen bør utvikles til nye byområder. 

«Rådmannen begrunner forslaget om å vurdere avvikling av Halden byutvikling med at det slik sakene har utviklet 

seg ikke lenger er oppgaver for selskapet, og at det dermed er overflødig.» 

«Jernbaneverket har i møte med kommunen nærmest advart mot bygging på Tyska og Hollenderen på grunn av støy, 

grunnforhold og fare for rystelser. Det er også uttrykt ønske om større sikkerhetssoner mot jernbanen enn det som 

ligger i den vedtatte reguleringsplanen.» 
https://www.ha-halden.no/nyheter/sluttstrek-for-utvikling-av-nye-bydeler/s/1-2906373-6487300 Rådmannen 

2013.01.22 

Vil ikke gi Mølen tilbake til Halden kommune - av Bjørn Ystrøm i Halden arbeiderblad -   22.01.2013 

Halden byutvikling er fremdeles lite lysten på å gi fra seg Mølen og overføre området tilbake til kommunen. 
https://www.ha-halden.no/nyheter/vil-ikke-gi-molen-tilbake-til-halden-kommune/s/1-2906373-6455677 HBU  

 

https://www.ha-halden.no/nyheter/sentrum-trenger-en-moderne-skole/s/1-2906373-6715240
https://www.ha-halden.no/nyheter/vil-bygge-smart-bydel-i-halden/s/1-2906373-6691314
https://www.ha-halden.no/nyheter/ja-til-salg-av-tyska-og-hollenderen/s/1-2906373-6671948
https://www.ha-halden.no/nyheter/nye-eiere-inn-pa-tyska-og-hollenderen/s/1-2906373-6669514
https://www.ha-halden.no/nyheter/svarer-pa-kritikken/s/1-2906373-6660593
https://www.ha-halden.no/nyheter/radmannen-frarader-salg-av-tyska-og-hollenderen/s/1-2906373-6659790
https://www.ha-halden.no/nyheter/her-er-haldens-nye-bydel/s/1-2906373-6622367
https://www.ha-halden.no/nyheter/har-fatt-bud-pa-tyska-og-hollenderen/s/1-2906373-6560052
https://www.ha-halden.no/nyheter/sluttstrek-for-utvikling-av-nye-bydeler/s/1-2906373-6487300
https://www.ha-halden.no/nyheter/vil-ikke-gi-molen-tilbake-til-halden-kommune/s/1-2906373-6455677
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2012 

Løsner grepet om Mølen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Flertallspartiene modererer seg i sine formuleringer om bruken av Mølen i budsjettet som ble vedtatt i går. 

  21.12.2012 

 

Vil løse konflikten om Mølen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Styreleder i Halden byutvikling AS, Jan-Erik Erichsen, sier at selskapet må rette seg etter politiske vedtak. 

  30.11.2012 

 

 

Her kommer Haldens nye bydel - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Tyska og Hollenderen legges ut for salg. 

  23.10.2012 

 

Enige om jernbanetrasé - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Det er ingen konflikt mellom kommunen og jernbaneverket om jernbanetraseen over Tyska. 

  26.05.2012 

 

Sa ja til ny jobb - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Nylig avsatte rådmann Per Egil Pedersen har takket ja til en ny jobb i kommunen. – Jeg er rimelig fornøyd, sier 

han. 

  18.03.2012 

 

 

 

 

2011 

– Vi ble hentet «rett fra gata» - av _ _ i Halden arbeiderblad 

«Bratt læringskurve» og «fortsatt mye å lære» er begreper Thor Edquist har benyttet ofte i høst. 

  31.12.2011 

 

 

Halden på «svartelista» - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Flertallspartienes budsjettforslag plasserer Halden på Robeklista, kommunaldepartementets «svarteliste». 

  01.12.2011 

 

De nye makthaverne setter på bremsen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Den nye borgerlige posisjonen setter på bremsen for flere store prosjekter. 

  06.10.2011 

 

Hvor skal det nye sykehjemmet ligge? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Dagens snakkis : Det er ikke sikkert det nye sykehjemmet blir bygget på Tyska. Hvor mener du det nye 

sykehjemmet bør plasseres? Skriv inn ditt forslag i kommentarfeltet! 

  04.10.2011 

 

Bøygen i forhandlingene - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Hva skal skje med Halden havn? Det blir et av de vanskelige spørsmålene i forhandlingene om en borgerlig 

politisk plattform. 
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  15.09.2011 

 

Frp ventet ikke lenge på friere - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Allerede tirsdag kveld møttes de borgerlige for å diskutere en felles politisk plattform. 

  13.09.2011 

 

Byr 60 millioner for Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Halden Byutvikling har fått et bud på 60 millioner kroner for 18,2 dekar på Tyska. 

  01.09.2011 

 

Slik kan det bli på Høvleriet i framtida - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Reguleringsplanen for Høvleriet vest ser ut til å nærme seg sin endelige form. 

  05.05.2011 

 

Avtalene i havn - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Avtalene rundt utviklingen av Mølen og Tyska/Hollenderen til byområde blir vedtatt. 

  11.03.2011 

 

Vil ha fakta på bordet om forurensing - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Myndighetene vil ha mer fakta på bordet i forbindelse med tiltaksplanen for graving på Tyska/Hollenderen. 

  01.02.2011 

 

- Private bør få bygge sykehjem - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Halden kommune bør slippe private til når et nytt sykehjem skal bygges på Tyska. 

  31.01.2011 

 

2011.02.01 

https://www.ha-halden.no/nyheter/vil-ha-fakta-pa-bordet-om-forurensing/s/1-2906373-5474472 

 

 

 

2010 

– Mer makt til kommunestyret - av _ _ i Halden arbeiderblad 

– Mer makt må føres tilbake til kommunestyresalen. 

  04.12.2010 

 

 

Olaussen: – De tar mannen, ikke saken - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Olaussen kjenner seg ikke igjen i Kommunal Rapport. 

  04.12.2010 

 

 

De strammer inn enda mer - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Flertallets budsjett er strammere enn rådmannens forslag, men skjermer tjenestetilbudene. 

  03.12.2010 

Konfrontrasjon om sykehjemsprosjektet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Politikerne krangler om plasseringen av det nye sykehjemmet i Halden. 

https://www.ha-halden.no/nyheter/vil-ha-fakta-pa-bordet-om-forurensing/s/1-2906373-5474472
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  19.11.2010 

Nytt sykehjem på Tyska? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Hovedutvalget for helse og omsorg sa i går ja til at det skal utarbeides et forprosjekt for nytt sykehjem i Halden. 

  20.10.2010 

 

Så ble politikerne i Halden enige! - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Politikerne i Halden har enstemmig vedtatt avtalen mellom Norske skog og kommunen. 

  08.10.2010 

 

Brua over Tista er snart ferdig - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I midten av november er den nye havneveien inkludert ny bru over Tista ferdig bygd. 

  07.10.2010 

 

Høyre: - Vi fikk rett - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Vi hadde rett i at intensjonsavtalen med Saugbrugs om ny havn ikke var god nok, sier Høyres Carl Victor 

Sundling. 

  22.09.2010 

 

- Ny havn er viktig for Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad   21.09.2010 

 

Informasjonssjef Erik Sandersen mener avtalen mellom Saugbrugs og kommunen representerer et viktig skritt i 

utviklingen av byen 

Avtalen er i havn - av _ _ i Halden arbeiderblad 

En ny havn i Halden kan stå ferdig allerede i 2012. 

  21.09.2010 

 

Tista stenges i en uke - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Fra mandag er elva Tista helt stengt for båttrafikk. Den forblir stengt hele uka. 

  09.09.2010 

 

Brua løftet på plass - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Brua mellom Tyska og Mølen ble løftet på plass torsdag. 

  30.07.2010 

 

Klager på sene dokumenter - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  22.02.2010 

 

Skrinlegger høyhastighetstog - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  22.02.2010 

 

Haldens nye bydeler - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Mølen, Tyska og Hollenderen blir Haldens nye bydeler. I dag skal teknisk utvalg for andre gang behandle 

reguleringsplanene for de tre områdene. 

  22.02.2010 

 

TEST Haldens nye bydeler - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Mølen, Tyska og Hollenderen blir Haldens nye bydeler. I dag skal teknisk utvalg for andre gang behandle 
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reguleringsplanene for de tre områdene. 

  22.02.2010 

 

Halden Ap, åpenhet i politikken - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  16.02.2010 

 

 

«God dag mann - økseskaft» - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  15.02.2010 

 

Sjøfartsmuseum - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  13.02.2010 

 

Vil ha god bygge- skikk mot sjøsiden - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Halden kommune kommer ikke til å godta «hva som helst» av byggeskikk når byen skal utvikles mot sjøsiden. 

  12.02.2010 

 

20 millioner kroner billigere enn antatt - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Det er bred politisk enighet om at den foreslåtte løsningen for veisystem fram til Mølen, Tyska og Hollenderen 

er den beste. Dessuten blir det langt billigere enn de fleste hadde regnet med. 

  09.02.2010 

 

 

Vei til Mølen, Tyska og Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  09.02.2010 

 

Et slagord for byen vår - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  08.02.2010 

 

Ni vil bygge bru over Tista - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Med politikernes godkjenning, vil rådmannen i Halden kunne inngå kontrakt for bygging av veier og bru til 

Mølen, Tyska og Hollenderen. Saken skal behandles i formannskapet mandag og ni firmaer har levert anbud. 

  03.02.2010 

 

Ni vil bygge bru - av _ _ i Halden arbeiderblad   03.02.2010 

 

Et enkelt regnestykke med klart svar - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  02.02.2010 

Hva skal vi med ny havn på Sauøya? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  28.01.2010 

 

- Private er prioritert - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Svein Olaussen er litt oppgitt over kritikken fra opposisjonen om at det skjer en forskjellsbehandling når 

reguleringsplaner skal behandles. 

  27.01.2010 

 

Slutt med «triksingen»! - av _ _ i Halden arbeiderblad 
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  27.01.2010 

 

Føler det skjer en forskjellsbehandling - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Opposisjonspolitikerne Kari Buer (Sp) og Eirik Milde (H) mener at kommunale reguleringsplaner går foran 

private. - Vi føler en urettferdig forskjellsbehandling. 

  27.01.2010 

 

Nye forretninger og boliger ved Høvleriet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Trond Østby og Per Voldberg planlegger å bygge nye forretninger og boliger ved Høvleriet, og har satt i gang 

arbeid med omregulering av området. 

  25.01.2010 

 

- Omfattende tilstandsrapport - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas (bildet) avviser overfor Halden Arbeiderblad at det er gjort noe galt fra Halden 

kommunes side. 

  19.01.2010 

 

Kommunen som bygningsmyndighet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  18.01.2010 

 

 

 

2009 

 

 

Hevder Mølen-planen er ugyldig - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Jernbaneverket reagerer kraftig på kommunestyrets vedtak om reguleringsplanen for Mølen, og mener vedtaket 

er ugyldig. 

  24.12.2009 

 

- Kjente ikke til brevet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I siste kommunestyremøte sa gruppeleder for Ap, Svein Olaussen, at det ikke var flere innsigelser til planene for 

Mølen og Tyska/Hollenderen. Jernbaneverket er av en annen oppfatning. 

  24.12.2009 

 

En oppgave for teknisk etat - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  22.12.2009 

 

Halden vokser mot sør-vest - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  22.12.2009 

 

Alle visste hvordan det ville gå - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I over to og en halv time pågikk budsjettdebatten. En debatt der resultatet var gitt - og verbale stikk til 

motstanderne hørte med. 30 stemte på forslaget fra Ap, SV og KrF. Et budsjett Høyre betegnet som farlig. 

  18.12.2009 
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Det lukter av utbyggingen på Driftbanegården - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  12.12.2009 

 

2009.12.12 

Innsigelsene trukket - av Bjørn Ystrøm i Halden arbeiderblad -  12.12.2009 

Både Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold har trukket sine innsigelser mot reguleringsplanene 

for Mølen og Tyska - Hollenderen. 

https://www.ha-halden.no/nyheter/innsigelsene-trukket/s/1-2906373-4985274 

 

 

Det lukter av utbyggingen på Driftbanegården - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  12.12.2009 

 

Flertalls-ja til byutvikling - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Som ventet sa det politiske flertallet ja til planene for byutvikling på Mølen, Tyska og Hollenderen, pluss ny 

offentlig havn på Sauøya, da teknisk utvalg tirsdag behandlet de omfattende planene. 

  11.12.2009 

 

Budsjettenes forvirrende tid - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  08.12.2009 

 

Flyttingens schizofreni - av _ _ i Halden arbeiderblad - 05.12.2009 

https://www.ha-halden.no/nyheter/flyttingens-schizofreni/s/1-2906373-4984865 

 

Vil kutte teknisk og styrke skole - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Fire svært forskjellige budsjettforslag ble lagt fram i gårsdagens formannskap. Frp og Rødt la fram hvert sitt, 

mens Høyre, Venstre og Senterpartiet har funnet sammen. 

  04.12.2009 

 

2009.12.03 

Kutter ut alle kutt - av Torgeir Nakken i Halden arbeiderblad - 03.12.2009 

Flertallspartiene Ap, SV og KrF legger i dag fram sitt budsjettforslag for neste år. Ingen av rådmannens 

foreslåtte kutt gjennomføres, og det blir ikke økt eiendomsskatt. https://www.ha-halden.no/nyheter/kutter-ut-alle-

kutt/s/1-2906373-4984736 

 

1.000 nye boliger ved sjøen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

En ny sjøfront med 1.000 nye boliger på strekningen fra Hollenderen til Mølen, og ny havn på Sauøya. Haldens 

gjennom tidene største havne- og byutviklingsprosjekt er på beddingen. 

  01.12.2009 

 

Tidenes satsing - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Tidenes største byutviklingsprosjekt i Halden skal behandles av byens politikere. I første omgang skal de 

folkevalgte ta stilling til ny offentlig havn på Sauøya, men rådmannen ber også om å få utvikle Mølen, Høvleriet, 

Tyska og Hollenderen. SIDE 2 OG 3 

  01.12.2009 

 

209.12.01 

Når makta skjuler fakta - av Geir Helge Sandsmark i Halden arbeiderblad - 01.12.2009 

«Stadig mer iherdig innsats for å føre kommunestyret og Haldens borgere bak lyset gir grunn til ettertanke. For 

https://www.ha-halden.no/nyheter/innsigelsene-trukket/s/1-2906373-4985274
https://www.ha-halden.no/nyheter/flyttingens-schizofreni/s/1-2906373-4984865
https://www.ha-halden.no/nyheter/kutter-ut-alle-kutt/s/1-2906373-4984736
https://www.ha-halden.no/nyheter/kutter-ut-alle-kutt/s/1-2906373-4984736
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utviklingen av områdene på Mølen, Tyska og Hollenderen, inkludert vederlagsfrie kommunale gavepakker til 

Norske Skog og Jernbaneverket, er makta åpenbart bekymret for at saksfakta kommer fram i offentligheten, slik 

gjeldende lovverk krever.»  https://www.ha-halden.no/new-articles/nar-makta-skjuler-fakta/s/1-2906373-4984562 

 

Marinaen som forsvant - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  21.11.2009 

 

Opposisjonen sa nei - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Politisk enighet om reguleringsplaner er en sjeldenhet i Halden. Og når både Tyska, Hollenderen og Mølen sto 

på sakskartet, var kommunestyret delt. 

  21.11.2009 

 

Nå er indre ringvei åpnet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Indre ringvei fra Marcus Thranesgate til Høvleriet er ferdig. Klokka 12 i går skjedde det mange har ventet på. 

  17.11.2009 

 

Artikkel 218482 - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I går skjedde det mange har ventet på. Indre ringvei fra Marcus Thranesgate til Høvleriet ble åpnet. To nye 

rundkjøringer og en bakke som ikke er så bratt er hva som venter bilistene. Neste etappe er at veien bygges 

videre ut til Tyska med bru over til Mølen. 

  17.11.2009 

 

Nå er indre ringvei åpnet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Indre ringvei fra Marcus Thranesgate til Høvleriet er ferdig. Klokka 12 i går skjedde det mange har ventet på. 

  17.11.2009 

 

 

Betraktninger om politisk saksbehandling - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  14.11.2009 

 

Brattøya - vill, vakker og bratt - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Det er ett sted i umiddelbar nærhet av Halden sentrum som nesten ingen haldensere har vært. Det er ingen veier 

dit og den ser ut som en skogkledd borg. Vi snakker om Brattøya. 

  24.10.2009 

 

Nei til unødvendig bru over Tista - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  05.10.2009 

 

Veien er klar - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  01.10.2009 

 

Ny vei og ny bru over Tista - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Den nye veien fra Marcus Thranesgate, ned Stadionbakken og over Høvleriet blir ferdig 1. november i år. Neste 

steg er å bygge ny bru over Tista. 

  29.09.2009 

 

Diskuterte med ungdomsskoleelever - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I forrige uke møtte ordfører Per Kristian Dahl (Ap) og MDGs representant Vibeke Julsrud tiendeklassingene på 

https://www.ha-halden.no/new-articles/nar-makta-skjuler-fakta/s/1-2906373-4984562
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Risum ungdomsskole. 

  25.09.2009 

 

Stillingskrig om jernbanetrasé - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  04.09.2009 

 

Er Ap, SV og KrF for høyhastighetstog? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  04.09.2009 

 

Stillingskrig om jernbanetrasé - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  04.09.2009 

 

Udokumenterbare påstander i HA - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  21.07.2009 

 

Øistien Rustads «bytteavtale» - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  26.06.2009 

 

Bytteavtalen med Norske Skog - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  24.06.2009 

 

Planenes aften i kommunestyret - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Den siste politiske innsatsen før kommunestyrets medlemmer nå tar sommerferie, var preget av diverse viktige 

planer. Seks stykker i tallet. Og debattlysten var stor. 

  17.06.2009 

 

Ringvei med rundkjøringer - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I august får Halden to nye rundkjøringer, og senere i år kommer rundkjøring på Sørli. Før ferien sendes jobben 

med ny fotgjengerundergang ved Remmen ut på anbud. Forsinkelser 

  16.06.2009 

 

Høyhastighetstog utenom Halden? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

En høyhastighetsbane vil kanskje bare ha ett stoppested i Østfold. Det er ingen grunn til at slike tog skal gå 

innom byer der det ikke skal stoppe. 

  09.06.2009 

 

Høyhastighetssporet og Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  09.06.2009 

 

- Her er det satt av til dobbeltspor - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I reguleringsplanene for Mølen, Tyska og Hollenderen er det satt av plass til dobbeltspor. 

  05.06.2009 

 

2009.06.04 

Innsigelser mot reguleringsplanene - av Bjørn Ystrøm  i Halden arbeiderblad -  04.06.2009 

Østfold fylkeskommune vil fremme innsigelser mot reguleringsplanene for Mølen, Tyska og Hollenderen. De 

politiske signalene var tydelige og nærmest entydige i samferdselskomiteen i går. 
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https://www.ha-halden.no/nyheter/innsigelser-mot-reguleringsplanene/s/1-2906373-4867465 

 

 

Krever avklaring for dobbeltsporet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Reguleringsplanene for Mølen, Tyska og Hollenderen må avklare hvordan en dobbeltsporet jernbane for 

høyhastighetstog skal gå gjennom Halden. Hvis ikke, vil fylkeskommunen trolig vedta innsigelse mot planene. 

  04.06.2009 

 

 

Haldenkveld i sønnavind - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Kommentar Frode Rekve 

  30.05.2009 

 

Driftsbanegård godkjent - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Planene for ny driftsbanegård i Halden er godkjent. Jernbaneverket kan snart starte byggingen som betyr en 

investering på nesten 130 millioner kroner 

  30.05.2009 

 

Fikk mange til Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  30.05.2009 

 

Styre eller styres - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  27.05.2009 

 

Saugbrugssekstetten - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  26.05.2009 

 

Bli med til Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Kommende onsdag kan du bli med på en vandring på nordsiden av Tista, ut til Tyska og Hollenderen. Her vil De 

Grønne fortsatt ha det grønt. 

  25.05.2009 

 

 

Grand Prix til Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  23.05.2009 

 

Utbygging av Tyska/Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  22.05.2009 

 

Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  18.05.2009 

 

Han som «styrer alt» - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Han blir betegnet som maktmennesket som bestemmer alt i Halden. Helst bak lukkede dører. Men er Aps 

gruppeleder Svein Olaussen virkelig sånn? 

  16.05.2009 

 

https://www.ha-halden.no/nyheter/innsigelser-mot-reguleringsplanene/s/1-2906373-4867465
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Langsiktighet handler om sosialt samfunnsansvar - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  13.05.2009 

 

Høyhastighetstog over Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  07.05.2009 

 

Positiv utvikling - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  14.04.2009 

 

Forslag til HA - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  04.04.2009 

 

Mange reguleringsplaner - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Det er utrolig mange reguleringsplaner under arbeid, og de kommer etter hvert til politisk behandling. Dette er 

planer som vil skape aktivitet og sysselsetting. 

  26.03.2009 

 

Ut på tur å gå og lur - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  24.03.2009 

 

Utsett investeringer - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  17.03.2009 

 

Hvorfor vil ikke Ap ha en åpen drøfting? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Kan det være at Aps gruppeleder ikke ønsker debatt og delaktighet? 

  16.03.2009 

 

Krever møte i kommunestyret - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Det planlagte kommunestyremøtet i dag er avlyst fordi det ikke var noen saker. Nå krever opposisjonen at det 

innkalles til møte 5. mars der de vil ha opp tre saker. 

  26.02.2009 

 

Forhastet plan for Tyska/Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  24.02.2009 

 

- Alt liv har samme opphav - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Marit Eriksen gir Darwin rett og er opptatt av det biologiske mangfoldet. - Vi mennesker må ikke tro at vi står på 

en pidestall hevet over resten av naturen, sier hun. - Det verste jeg vet, er at biologisk mangfold blir betegnet 

som særinteresse. Da blir jeg sinna. 

  14.02.2009 

 

Friluftsliv og havn - av Mona Jensen i Halden arbeiderblad 

  05.02.2009  https://www.ha-halden.no/nyheter/friluftsliv-og-havn/s/1-2906373-4972724 

 

Mølen, Tyska og Hollender&#39;n - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  04.02.2009 

 

https://www.ha-halden.no/nyheter/friluftsliv-og-havn/s/1-2906373-4972724
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Sagmøl og kulturminner - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  04.02.2009 

 

Den politiske ledelse i Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  29.01.2009 

 

Freder man riksantikvarer? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  29.01.2009 

 

Hva er det Ap, SV og KrF har som felles mål? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  27.01.2009 

 

Flomutsatt boligbygging - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  24.01.2009 

 

Boliger, park, badeplasser og småbåthavn - av _ _ i Halden arbeiderblad 

35 dekar med boliger, et like stor sjøområde til ny småbåthavn, 25 dekar park og frilufsareal med to badeplasser 

og et lite parkeringsareal, og 2,5 dekar avsatt til forretning og kontorer. 

  21.01.2009 https://www.ha-halden.no/nyheter/boliger-park-badeplasser-og-smabathavn/s/1-2906373-4971699 

 

 

Fremtiden for Mølen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

 

Tomtekjøperne forsvant - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I mai i fjor la Saugbrugs ut et 18 dekar stort tomteområde på Høvleriet for salg til en pris på 18 millioner kroner. 

Området er fortsatt usolgt. 

  19.01.2009 

 

- Moro å være Haldens ordfører - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- 2008 har vært et bra år for Halden og haldensere, og jeg er stolt over hva vi har fått til. Nå begynner vi å se 

resultater av langsiktig jobbing på mange områder. 

  06.01.2009 

 

 

2008 

Samarbeider om å fjerne tersklene - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Halden og Strömstad er enige om å lage et felles miljøprosjekt der målsettingen er å fjerne toppen av tersklene i 

Svinesund. 

  13.12.2008 

 

På villspor? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Byens fremtidige hovedinnfartsåre ser ut til å bli både kronglete og smal, men om den av den grunn leder de 

veifarende bort fra fortapelsen, vil kun fremtiden gi svar på. 

  13.12.2008 

 

- Et godt budsjett og ingen oppsigelser - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Jeg synes dette er et godt budsjett ut fra den økonomiske situasjonen i Kommune-Norge. Ingen fast ansatte sies 

https://www.ha-halden.no/nyheter/boliger-park-badeplasser-og-smabathavn/s/1-2906373-4971699
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opp, sier ordfører Per-Kristian Dahl om budsjettforslaget fra Ap. SV og KrF. 

  04.12.2008 

 

Vandring i den kommunale jungel - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Budsjett 

  27.11.2008 

 

Miljø og kommuneplan - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  27.11.2008 

 

Klimagassutslippene må ned! - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  24.11.2008 

 

SV og hensynet til miljøet i Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Gang på gang bryter SV i Halden sine egne valgløfter om miljø. 

  31.10.2008 

 

Avtale med Norske Skog godkjent - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Fylkesmannen avviser lovlighetsklagen mot intensjonsavtalen mellom Halden kommune og Norske Skog 

Saugbrugs om eiendomsoverdragelser og havneutvikling. Kommunestyrets avgjørelse er gyldig. 

  26.09.2008 

 

Indre og ytre - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  25.09.2008 

 

Når dørene lukkes - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  17.09.2008 

 

Enighet om Sauøya - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Sauøya er riktig sted for en ny offentlig havn. Det var samtlige partier i formannskapet enige om. Men deler av 

opposisjonen var imot at selskapet Halden Byutvikling AS skal lage forprosjektet. De ville heller engasjere en 

konsulent. 

  10.09.2008 

 

Ber oss komme med ønsker - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Hvordan skal Halden kommune utvikle seg og hvilke områder skal brukes til hva? Innen 15. september ønsker 

politikerne innspill fra haldensere om hvilke tema som bør belyses når kommunens arealplan skal opp til ny 

behandling. 

  05.09.2008 

 

Kystverket misfornøyd med Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Kystverket er lite fornøyd med havneinformasjon de får fra Halden.Ordfører Per-Kristian Dahl mener det er lite 

meningsfylt å fortsette brevvekslingen som nå pågår. 

  18.08.2008 
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2008.07.26 

Bestemor badet i Lusebukta - av Arvid Johanson i Halden arbeiderblad 26.03.2008 

https://www.ha-halden.no/new-articles/bestemor-badet-i-lusebukta/s/1-2906373-

4960673 Bad Historie 

Har ventet i 12 år på ny opplagsplass - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I 12 år har båteiere i Halden ventet på en ny opplagsplass for båter. De 120 plassene på Kjerringbrygga forsvant i 

1996 da Tista senter skulle bygges. Nå lover politikere et nytt alternativ før opplagsmulighetene på Mølen også 

blir historie. 

  27.06.2008 

 

Skal rydde Mølen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Mølen skal ryddes. Første trinn er riving av havnevesenets store lagerbygning ved munningen av Tista. Åtte 

firmaer har levert inn anbud på jobben. 

  24.06.2008 

 

Byggestart for ny innfart - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I nærmere 30 år har vi hørt om Innfart Vest. Vegvesenet hadde planene klare og eiendommer ble kjøpt opp. I går 

morges startet kommunens driftsavdeling arbeidet med ny vei fra toppen av stadionbakken og fram til Marcus 

Thranes gate. 

  10.06.2008 

 

Miljøvernprisen og miljøvernrådgiveren - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  02.06.2008 

 

Hva mener rådmannen? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  30.05.2008 

 

20 millioners tomt til salg - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Med en prislapp på 20 millioner kroner legges nå 18 dekar boligtomt på Høvleriet ut for salg. Selger er Norske 

Skog Saugbrugs. Uten intensjonsavtalen mellom kommunen og Saugbrugs, ville både Tyska, Hollenderen og 

jernbanetomta også blitt solgt. 

  22.05.2008 

 

Kulturminner langs Tista - av Ottar Kvitnes i Halden arbeiderblad  14.05.2008 
Mer enn 500 års treforedlingsvirksomhet langs Tista har satt sine spor. 

https://www.ha-halden.no/nyheter/kulturminner-langs-tista/s/1-2906373-4956104 

 

 

Rødsbukta? - av Penneknekten i Halden arbeiderblad 

  23.04.2008 https://www.ha-halden.no/new-articles/rodsbukta/s/1-2906373-4954836 

 

 

Idyllen Tyska - av Stein Samuelsen i Halden arbeiderblad - 31.03.2008  

https://www.ha-halden.no/new-articles/idyllen-tyska/s/1-2906373-4953169 

 

- Kan bli byens grønne lunge - av Jørn Bøhmer Olsen  i Halden arbeiderblad 

https://www.ha-halden.no/new-articles/bestemor-badet-i-lusebukta/s/1-2906373-4960673
https://www.ha-halden.no/new-articles/bestemor-badet-i-lusebukta/s/1-2906373-4960673
https://www.ha-halden.no/nyheter/kulturminner-langs-tista/s/1-2906373-4956104
https://www.ha-halden.no/new-articles/rodsbukta/s/1-2906373-4954836
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- Jeg er ikke motstander av at vi skal bygge veier, men veibygging her på Tyska og Hollenderen får jeg ikke til å 

gå opp. 

  12.03.2008 https://www.ha-halden.no/new-articles/kan-bli-byens-gronne-lunge/s/1-2906373-4952223 

 

Mølprek - av Ottar …… i Halden arbeiderblad 

  08.03.2008 

«Miljøbyen» Halden, - i skyggenes Dahl - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  08.03.2008 

 

Gretne, gamle gubber - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Kristiansens betegnelse av undertegnede som gammel gubbe er det nærmeste han kommer riktighet 

  25.02.2008 

 

Det tynnes på Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  20.02.2008 

 

Det opplyste enevelde.. - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  19.02.2008 

 

Innfart vest- rett vest? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  18.02.2008 

 

Ny giv på Ytre havn? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  14.02.2008 

 

Tyska eller Terra - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  13.02.2008 

 

Ansatte til legesjekk - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Gravearbeidene på Høvleriet ble stoppet med øyeblikkelig virkning, og arbeiderne fra teknisk drift skal til 

bedriftslegen for helsesjekk. Årsaken er at de har jobbet i et område med store mengder giftstoffer i grunnen. 

  08.02.2008 

 

Sendt til legesjekk - gravde i giftstoffer - av _ _ i Halden arbeiderblad 

I årevis har man visst at grunnen på Høvleriet, Tyska og Hollenderen i varierende grad er forurenset av arsen, 

kobber, krom og tjærestoffer. Allikevel gravde teknisk drift nye grøfter i to uker før kommunens 

forurensningsmyndighet, bygningsavdelingen, ga øyeblikkelig stoppordre. Nå sendes arbeiderne til legesjekk. 

  08.02.2008 

 

Lokalpolitikere vil sponse arbeidsgiveren sin - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  02.02.2008 

 

Byggestart for ny havnevei - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Mandag startet byggingen av ny havnevei fra jernbanebrua, over Høvleritomta og fram til Walkersgate. Forbi 

butikkene på Høvleriet skal veien og deler av plassen heves opptil 1,2 meter over dagens nivå. 

  30.01.2008 
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To rundkjøringer på Sørlifeltet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Krysset ved Knivsøveien og Isebakkeveien har i mange år vært trafikkfeller. Flere alvorlige ulykker, spesielt 

dødsulykkene i 2005 og i fjor, har fått Statens vegvesen til å endre syn. Nå planlegges to store, trearmede 

rundkjøringer på Sørlifeltet. 

  09.01.2008 

 

Tyska og Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  03.01.2008 

 

Stedsvalg for Asak skole bør være klart i januar - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Det investeres tungt i Halden, og nye investeringer er under planlegging. Ordfører Per Kristian Dahl håper at 

stedsvalget for nye Asak skole skal være klart første halvdel av januar. 

  02.01.2008 

 

 

2007 

Artikkel 176136 - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  31.12.2007 

 

Kommunens avtale med Norske Skog - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  21.12.2007 

 

2007.12.20 

På vandring i Haldens nye bydel - av _ _ i Halden arbeiderblad -   20.12.2007 

.- En perle. Se så vakkert. SVs Mons Hvattum og KrFs Morten Christoffersen skuer ut over kommunens 

nyervervede tomteområde Tyska og Hollenderen. Med Mølen og Sauøya i bakgrunnen. (…)En kombinasjon av 

boliger, næringsvirksomhet, friluftsområde og båtplasser. Her kan man få til en unik kombinasjon av 

bruksområder. Med nye båtplasser både langs Tista og den lange stranda, kan haldensernes behov være dekket 

for lang tid fremover. Begge gjør det klart at det ikke er snakk om industriell virksomhet i dette grønne 

landskapet. Ingen partier ønsker å ødelegge området. 
https://www.ha-halden.no/nyheter/pa-vandring-i-haldens-nye-bydel/s/1-2906373-4946720  

Taust fra Halden Arbeiderparti - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  20.12.2007 

 

- Har kjøpt en perle - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Tyska og Hollenderen er en perle som gir Halden kommune unike muligheter både med tanke på byutvikling og 

miljø. Det mener SVs Mons Hvattum og KrFs Morten Christoffersen. De understreker at avtalen ikke blir 

realisert uten at myndighetene godkjenner alle deler. - Nå starter en langsiktig utviklingsprosess der det er viktig 

å spille på lag med ulike miljøer, sier de, men tror ikke på noen bygging i denne fireårsperioden. Side 4 og 5 

  20.12.2007 

 

 

Største utbyggingsplan i Haldens historie - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  18.12.2007 

 

Historisk avtale eller «Terra haldensis» - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Er avtalen mellom kommunen og Saugbrugs en historisk avtale med miljøgevinst, slik flertallet hevder. Eller 

binder kommunen seg til en avtale med uante økonomiske konsekvenser. En avtale som ifølge Høyres Wenche 

Anker-Rasch kan bli «vårt Terra haldensis». 

https://www.ha-halden.no/nyheter/pa-vandring-i-haldens-nye-bydel/s/1-2906373-4946720
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  15.12.2007 

 

Avtale med Norske Skog - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  13.12.2007 

 

Den store byttedagen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Morgendagens kommunestyre blir den store byttedagen. Saugbrugs-eiendommer verdt mange titalls millioner 

kroner bytter eier mot at Halden kommune sørger for jernbanebru, tunnel og spor til en ny offentlig havn ytterst 

på Sauøya. 

  12.12.2007 

 

Byttehandel på havna - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  07.12.2007 

 

Uenighet om makeskifte, havn og miljøgifter - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Mot tre stemmer fra H, V og Sp anbefaler utvalg for nærings- og miljøpolitikk avtalen mellom Saugbrugs og 

Halden kommune. Opposisjonen sier nei til å overta ansvaret for forurenset grunn. 

  28.11.2007 

 

Tøff politisk høst i Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  24.11.2007 

 

Utbyggingsplaner i Halden sentrum - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  15.11.2007 

 

En ny politisk kurs - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Det blir en ny politisk kurs og store endringer både for politikere og kommunens administrasjon når det nye 

kommunestyret starter sitt arbeid mandag 8. oktober. I går kveld godkjente Halden Arbeiderpartis 

representantskap enstemmig den politiske fireårsavtalen mellom SV, KrF og Ap. 

  27.09.2007 

Politisk vilje til handling - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Det er høyst ulike oppfatninger i det politiske miljø om og når Saugbrugs fabrikkanlegg kan få 

jernbanetilknytning til ny havn på Sauøya. SV mener at det tvinger seg fram. Høyre sier hele spørsmålet er 

komplisert - ikke minst økonomisk, mens Arbeiderpartiet tror at det finnes løsninger som etter hvert vil føre til 

jernbanetilknytning. 

  07.09.2007 

 

Mangel på båtplasser - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  05.09.2007 

 

Miljø og kompetanse i Halden - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  03.09.2007 

 

Med havna som hjertesak - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Min største styrke som politiker er at jeg kjenner min begrensing, sier Venstre listetopp og eneste representant i 

kommunestyret, Roar Günther Andersen. 

  31.08.2007 
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Hvem bryr seg om miljøet? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  31.08.2007 

Håper på ny Høyre-vind - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Høyres listetopp Carl-Victor Sundling kom med i politikken da Høyre-vinden blåste over Halden for åtte år 

siden. 22 prosent av stemmene fikk partiet. Fire år senere forsvant 774 velgere, og partiet satt igjen med 16,4 

prosent og bare åtte representanter i kommunestyret. 

  30.08.2007 

 

Politikere lovte og lyttet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Bare lukten av valgflesket manglet i lokalene til Herr Dietz i Studentsamfundet, da politikerne i går kveld kom 

med løfter og sa at de ville lytte til innspill om sentrumsutviklingen i Halden. 

  29.08.2007 

 

RV vil på vippen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

For fire år siden ga 483 haldensere (4 %) sin stemme til Rød Valgallianse (RV). Dermed doblet partiet antall 

representanter i kommunestyret til to. Nå håper listetopp Jan Tore Harlyng på en fortsatt valgvind, og aller helst 

en posisjon på vippen i Haldens kommunestyre. Da får man maks uttelling. 

  22.08.2007 

 

Vil ha oss til å tenke grønt - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Med klimaendringene som skjer, er folk blitt mer miljøbevisste, og jeg har god tro på at vi vil gjøre et godt 

valg. Vårt program tar miljøansvar. 

  20.08.2007 

 

Milliard-butikkens mange utfordringer - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Politikk handler om prioriteringer. I Halden stiller 11 partier liste i håp om politisk innflytelse de neste fire år. 

Det betyr at noen må samarbeide om et styringsdyktig flertall. Uansett politisk flertall, så må det brukes penger. 

Vel én milliard kroner årlig til drift av kommunen, pluss noen hundre millioner til alle nye, gode formål. 

  15.08.2007 

 

Haldens muligheter og utfordringer - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  20.07.2007 

 

Jubel og sjokk for Mølen-avtale - av _ _ i Halden arbeiderblad 

De politiske reaksjonene på avtalen mellom Halden kommune og Norske Skogs Saugbrugs, spenner fra det helt 

positive til sjokk. Det er knapt noe lokalpolitisk tema det har vært så mye støy omkring som nettopp 

havnespørsmål. 

  26.06.2007 

 

Ingenting er helt gratis - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  23.06.2007 

 

350 dekar gratis tomt mot å bygge bane til Sauøya - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Saugbrugs overdrar gratis til Halden kommune 340-350 dekar eiendom på Tyska, Hollenderen, Sauøya, langs 

Tista og hele Vadet i Tistedal. Motytelse er at kommunen bygger jernbane til Sauøya og ny offentlig havn. 

Prislappen er rundt 100 millioner kroner. 

  22.06.2007 

 

Gir bort gratis tomter til kommunen - av _ _ i Halden arbeiderblad 
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Saugbrugs gir fra seg gratis 350 dekar til Halden kommune; både Tyska og Hollenderen, tomt til offentlig havn 

på Sauøya, og 220 dekar i Vadet i Tistedal. Kommunen skal bygge jernbane til Sauøya og ny offentlig havn som 

frigjør Mølen og får enda mer gods over fra vei til bane. Resultatet kan bli en stor miljøgevinst for byen. 

  22.06.2007 

 

Grønne lunger og nære turområder - av Hans Jan Bjerkeli i Halden arbeiderblad -   21.06.2007 

https://www.ha-halden.no/new-articles/gronne-lunger-og-nare-turomrader/s/1-2906373-4934455 

 

 

Høyres pålitelighet - svar til Øivind Hansen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  19.06.2007 

 

Støtter Tista- park - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Park langs Tista, ny driftsbanegård og jernbanespor til Sauøya er bra, men ikke Innfart vest og boligbygging på 

Tyska og Hollenderen, sier Vibeke Julsrud i De Grønne. 

  06.06.2007 

 

Ja til park - nei til boliger - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Vi støtter planene om park langs Tista, ny driftsbanegård og jernbanespor til Sauøya. Men ny Innfart vest og 

boligbygging på Tyska og Hollenderen vil vi ikke ha. 

  06.06.2007 

 

Båthavn i Tista - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  11.05.2007 

 

Båtplasser og «den som har bredest bak vinner» ! - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  24.04.2007 

 

Sjøfartshistorie i teateret - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  09.03.2007 

 

Fredrikshaldprospekt - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  07.02.2007 

 

 

 

2006 

 

Hensatt avfall - igjen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Norske Skog Saugbrugs er fortvilet over at folk ikke kan gi seg med å sette fra seg avfall ved Tyska og 

Hollenderen. Nå står det to trebeholdere fulle av avfall, papp og hageavfall langs Tista. 

  20.09.2006 

 

 

Svarbrev er sendt - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  29.07.2006 

 

 

https://www.ha-halden.no/new-articles/gronne-lunger-og-nare-turomrader/s/1-2906373-4934455
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Haldens nye marina - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Her kan barna bade, mens foreldre foretar båtpuss. Oppsynsmann Jahn Harboe og statslos John Einar Pedersen 

blir nesten lyriske, idet de forteller om Haldens «nye» småbåthavn og marina ved Hollenderen/Tyska.  

  26.07.2006 

 

Håper Haldens nye marina kommer her! - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Statslos John Einar Pedersen peker mot Hollenderen og Tyska og håper at byens nye marina kommer til å bli lagt 

hit. Det er sendt et brev til Norske Skog Saugbrugs med en slik forespørsel og nå venter båtentusiastene på svar. 

  26.07.2006 

 

Fredrikshaldprospekt - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  13.07.2006 

 

Rene søppeldynga - igjen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Vi går under jernbanebrua ved Høvleriet og fortsetter mot Hollenderen og Tyska. Hva ser vi? Jo, denne flotte 

grønne sentrumsnære lungen har blitt ei søppeldynge - igjen. 

  13.05.2006 

Svinesti nok en gang - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Hver vår de siste årene har området ut mot Hollenderen og Tyska blitt ryddet. Men hvert år har det blitt svinet til 

igjen, så også i år. De togreisende kjører forbi området på vei til byen vår, og dette er hva de ser. Per Egil 

Evensen i Hold Halden ren-kampanjen lover å ta tak i problemet nok en gang, men håper å slippe synet igjen 

neste år. side 4 og 5 

  13.05.2006 

 

Første etappe på indre ringvei - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Siden tidlig 80-tall har det vært planer om Innfart vest med ny vei fra Marcus Thranes gate fram til toppen av 

stadionbakken. Innfart Vest er skrinlagt. Nå jobbes det med en ny indre ringvei. Tre hus er allerede revet, og 

etter sommeren starter anleggsarbeidet med rundkjøring og ny vei. 

  13.05.2006 

 

- Fremtidsrettet og miljøvennlig satsing - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Dette er den flotteste turen Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har vært på hittil i perioden. Den 

vil vi huske. Og her er det entusiastiske og kreative ordførere som ser løsninger. Det er viktig. SVs Hallgeir H. 

Langeland syntes Halden har en fremtidsrettet og miljøvennlig satsing. 

  10.05.2006 

 

Harlyng fortsetter som RV-leder - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  18.03.2006 

 

Samarbeider om ny byutvikling - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Jernbaneverket skal bruke 50 millioner kroner til ny driftsbanegård mellom stasjonen og elva. Samtidig har de 

trukket innsigelsen mot den foreslåtte veiløsningen over Mølen. Og de er nå interessert i at det vel 50 dekar 

store jernbaneområdet nærmest Jernbanegata omreguleres til blant annet kollektivterminal, parkeringsplasser og 

et stort antall boliger. 

  18.03.2006 

 

Stikker ut vei over Høvleriet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Når veien skal bygges er foreløpig ikke avklart, men nå stikkes ny trasé og høyden merkes av for ny veien fra 

Walkersgate over Høvleriet og fram til jernbanebrua. Den nye veien over Høvleriet vil følge gjerdet langs 

Byggmakker. Mellom veien og elva er området allerede regulert til boliger. 
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  02.02.2006 

 

 

 

2005 

Omstilling og investeringer - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Mot 21 stemmer ble forlikskameratenes budsjettforslag for 2006 vedtatt etter to og en halv times presentasjon av 

de fire budsjettforslagene, med litt debatt mot slutten. Veldig mye er likt i flertallets og opposisjonens forslag, 

men noen veivalg er selvsagt helt forskjellige. 

  16.12.2005 

 

 

Bussholde- plassen eies ikke av kommunen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  05.12.2005 

 

 

Brua som forsvant - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Hvor har det blitt av nedstrøms bru over til Mølen? Det skal ikke bygges med kommunale kroner, og 

veiforbindelsen til Tyska og Hollenderen skal bygges i samarbeid med grunneiere og interessenter i næringslivet. 

  01.12.2005 

 

Ingen forskjell på områdene ved elva og Brekkerød - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  28.11.2005 

 

Budsjett i stampe - Frp gir én ukes frist - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Budsjettforhandlingene mellom Frp, H og Ap står i stampe bare 12 dager før forslaget skal legges fram i 

formannskapet. Frp setter neste fredag som siste frist til å bli enige. Da vil Frp vurdere om partiet skal fortsette 

budsjettarbeidet alene eller sammen med andre. 

  19.11.2005 

 

Politisk nei til nedleggelser - av _ _ i Halden arbeiderblad 

De som frykter for fremtiden til Iddevang skole, en småbarnsavdeling på Karrestad barnehage eller underetasjen 

ved Iddebo kan ta det helt rolig. Dette er ikke tema blant politikerne. Slike diskusjoner betegnes som bortkastet 

tid. Ingen av delene skal nedlegges. 

  05.11.2005 

 

- Alt er opp til oss - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  04.11.2005 

 

Lånegjelden vokser - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Investeringer må begrenses i forhold til den lånegjelden kommunen har til enhver tid. Derfor foreslår rådmannen 

en handlingsregel som begrenser låneopptak til 100 millioner kroner pr. år i 2006 og 2007, og til 50 millioner 

året i de to neste årene. 

  04.11.2005 

 

Her vil bommen gå ned 64 ganger i døgnet - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Bil og tog vil bokstavelig talt være på kollisjonskurs opptil 64 ganger i døgnet dersom kommunens planer om ny 

innfart via Tyska og Mølen blir en realitet. Trafikkavviklingen både for bil og bane blir svært problematisk 

mener Norsk Jernbaneforbund. 
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  25.10.2005 

 

Uteservering på utvidet bryggepromenade? - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Ny uteservering foran Tollboden skulle egentlig vært klar til årets sommersesong. Løsningen har vært omstridt. 

Skal den ene kjørebanen forbi Tollboden stenges og delvis brukes til utservering, eller skal man i stedet utvide 

bredden på bryggepromenaden, og lage flytebrygger? 

  12.10.2005 

 

Bryggepromenade helt ned til jernbanebrua - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Tistas bredder skal gjøres innbydende og lett tilgjengelig. I et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og 

grunneierne, skal det bygges brygger på begge sider av elva helt ned mot jernbanebrua. Hensikten er å gi 

området tilbake til byens befolking. 

  03.10.2005 

 

Åtte reguleringsplaner - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Gårsdagens kommunestyre sto i reguleringens tegn. Åtte reguleringsplaner var til egengodkjenning. Fire av dem 

var det full enighet om, mens det nok en gang ble verbal omkamp og til dels krasse ord om både Høvleriet - 

Tyska - Mølen, Hovsfjellet, Torpbukta og delvis boligområdet på Solheim. 

  30.09.2005 

 

Klart for ny havnevei - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Mot 22 stemmer godkjente kommunestyret i går kveld reguleringsplanen for ny veiforbindelse over Høvleriet til 

Tyska og videre over elva til Mølen og jernbanegata. Opposisjonen mener at Halden her får sin første bomvei. 

Jernbanebommen vil gå ned mer enn 60 ganger i døgnet, og være nede i opptil en halv time. 

  30.09.2005 

 

Båtopplags- plasser i Idd og i Berg - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  22.09.2005 

 

Mangler båtplasser i sjøen og på land - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Kommunale båtplasser i sjøen er mangelvare i Halden. 70 båteiere står på venteliste. Nesten enda vanskeligere er 

det å skaffe seg en vinteropplagsplass på land. Båtfolket har ventet og ventet i årevis på et skikkelig kommunalt 

svar om fremtidig opplagsplass for småbåter. 

  22.09.2005 

 

Planen for veiforbindelse Høvleriet-Mølen vedtatt - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  06.09.2005 

 

Travelt på Ytre havn - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  02.08.2005 

 

Skipsverftene i gamle Fredrikshald - av Arild Syvertsen i Halden arbeiderblad -  09.07.2005 

«Vast hiven forut, vast hiven akter»! Ropet gjaller over den store åpne plassen ved sjøen. Det er selveste 

«mesteren» ved Brevigverven som roper ut sine ordrer. Bark Anadora er i ferd med å bli kjølhalt. 

https://www.ha-halden.no/new-articles/skipsverftene-i-gamle-fredrikshald/s/1-2906373-4886097 Historie (i egen 

fil) 

- Kom til delvis dekket bord - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Jeg skal gi Morten Christoffersen rett i noe. KrF bidro da vi startet prosessen, sa Aps gruppeleder Svein 

Olaussen. På forhånd hadde Christoffersen sett seg lei på den retorikken flertallet har skapt og at de tar all ære 

https://www.ha-halden.no/new-articles/skipsverftene-i-gamle-fredrikshald/s/1-2906373-4886097
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for den økonomiske snuoperasjonen i Halden kommune. 

  03.06.2005 

 

Verdens miljøverndag - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  01.06.2005 

 

Flott vandring på Tyska og Hollenderen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Her er det ikke bare søppel. Tyska og Hollenderen er en perle. Her er et fritidsområde et godt alternativ til 

boligbygging og veier. 

  13.05.2005 

 

Inviterer til «innfart vest-vandring» - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  11.05.2005 

 

Den stygge andungen - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Tyska er et fantastisk område; en naturlig park langs innseilingen til Halden. Her er gangveier, fiskemuligheter 

og et rikt fugle- og dyreliv. I tillegg til groteske mengder med gamle bildekk, knuste fjernsynsapparater og annet 

søppel. 

  06.05.2005 

 

Politikere uten landskapsfølelse - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  11.03.2005 

 

Nei til<i> </i>Innfart Vest - ja til<i> </i>Tyska og Hollenderen som friluftsområde !<i></i> <p><i></i>  - av _ 

_ i Halden arbeiderblad 

  10.03.2005 

 

Høvleriet solgt for andre gang - av _ _ i Halden arbeiderblad 

- Dette er en ren eiendom-sinvestering, sier haldenseren Trond Østby som har blitt eier av den 22 dekar store 

eiendommen Høvleriet. Prislappen ønsker han ikke å si noe om, men forteller at selger har fått en rimelig 

avkastning. 

  01.03.2005 

 

Tre traseer for tunnel til Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Ny innfart til Halden fra vest, i tunnel fra Remmendalen til Tyska, er allerede på tegnebrettet. Første politiske 

behandling av forslag til reguleringsplan for løsningen på Tyska, vil sannsynligvis skje allerede i utvalg for plan 

og miljø 14. mars. 

  25.02.2005 

 

Tre tunnel- valg til Tyska - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Ny innfart til Halden fra vest, i tunnel fra Remmendalen til Tyska, er allerede på tegnebrettet. Det foreligger tre 

forslag som skal opp i utvalg for plan og miljø 14. mars. 

  25.02.2005 

 

Tunneldrømmen til Høyre, mareritt for haldenseren - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  24.02.2005 

 

Høyre vil tilrettelegge - av _ _ i Halden arbeiderblad 
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  23.02.2005 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

2001 

 

 

 

2000 
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Os 

Foreslår å stoppe Os-prosjektet – vil bevilge mer til skole, helse og kultur - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Pensjonistpartiet har blitt en tydelig stemme i Halden-politikken. Torsdag presenterte de et budsjett som viser at 

de vil satse på skole og helse i Halden kommune. 

  03.12.2020 

Flertallet foreslår å stryke kuttene i barnehage- og skolesektoren - av _ _ i Halden arbeiderblad 

Listen over saker som samarbeidspartiene som utgjør flertallet i kommunestyret i Halden ønsker å gjennomføre i 

2021 er lang. Men de er også realistiske og sier tydelig at både koronapandemien og den økonomiske situasjonen 

gjør at de må prioritere. 

  03.12.2020 

 

La barna på Os skole beholde skysstilbudet de er lovet! - av _ _ i Halden arbeiderblad 

  23.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 


