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VEDTAK: 
Ungdommens bystyre gir følgende uttalelse: 
 
Ungdommens bystyre mener at dette er et veldig lite egnet område for boliger til 
småbarnsfamilier eller studenter med barn. Leilighetene må være kun forbeholdt studenter. 
Området er ikke tilrettelagt for barn og unge. Det er også et veldig trafikkert område, noe 
som styrker det vi mener. 
 
Om det først skal bli boliger for småbarnsfamilier og studenter med barn, så må området 
gjøres trafikksikkert, få et fint uteområde med aktiviteter til barn og unge, ha mindre støy og 
unges interesser må bli ivaretatt. Det kan fort bli problematisk å få til alt dette, slik at 
leilighetene bør være kun for studenter. Det trengs også flere studentboliger i Trondheim. 
Og det er en fordel for studenter at Marienborg ligger så sentralt.     
Vi mener altså at det beste er at dette kun blir studentboliger slik som på Berg Studentby.  
 
 
 
 
Behandling: 
Vidar Vollan fra Byplankontoret la fram saken og problemstillingene. 
 
Magnus Strand Helberg foreslo følgende uttalelse:  
 
Ungdommens bystyre mener at dette er et veldig lite egnet område for boliger til 
småbarnsfamilier eller studenter med barn. Leilighetene må være kun forbeholdt studenter. 
Området er ikke tilrettelagt for barn og unge. Det er også et veldig trafikkert område, noe 
som styrker det vi mener. 
 
Om det først skal bli boliger for småbarnsfamilier og studenter med barn, så må området 
gjøres trafikksikkert, få et fint uteområde med aktiviteter til barn og unge, ha mindre støy og 
unges interesser må bli ivaretatt. Det kan fort bli problematisk å få til alt dette, slik at 
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leilighetene bør være kun for studenter. Det trengs også flere studentboliger i Trondheim. 
Og det er en fordel for studenter at Marienborg ligger så sentralt.     
Vi mener altså at det beste er at dette kun blir studentboliger slik som på Berg Studentby.  
 
VOTERING: 
Helbergs forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.  
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