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UU-tiltak i Eidskog kommune
På 50-tallet var Magnor et populært handelssted og det største tettstedet i Eidskog. Fra 1980-tallet begynte 

utviklingen å gå i feil retning, og Magnor ble etter hvert preget av fraflytting, forfall og negativt omdømme. 

Handelsstand, grendeutviklingslag og kommune hadde derfor et ønske om å gjenskape et trivelig miljø med 

nisjeforretninger og uteliv. Selve området ved Magnor Torg ble av kommunen definert som sentrums-

utviklingsområde, men ingen ønsket å etablere seg der. Magnor torg er blitt en liten og intim plass mellom 

Magnor glassverk og en nyopprettet kafé i et gammelt industrilokale. Stedet der Magnor torg nå ligger, ble først 

ansett som upassende til formålet grunnet en sterk helling. 

Ved å bygge en underliggende parkeringsgarasje, som koblet seg på Magnorgårdens/glassverkets eksisterende 

parkeringsgarasje, fikk man planert det øvre nivået, som ble torget. Dette bidro også til å gi torget en trinnfri 

adkomst. Universell utforming har vært et sentralt prinsipp både for utformingen av plassen og valg av 

materiale. 

Eidskog kommune har vært en pilotkommune for universell utforming, og Magnor torg er et eksempel på 

hvordan skape tilgjengelige og rimelige uterom. Torget er også tenkt som en kunst- og håndverksgågate. Magnor 

Torg er på mange måter et resultat av lokalt engasjement, der lokal forankring og medvirkning har vært sentralt 

hele veien. Det ble arrangert idédugnad i form av folkemøter, hvor både lokalbefolkningen og politikere deltok. 

Magnor barneskole og ungdomsrådet engasjerte seg også aktivt gjennom verkstedsjobbing. På slutten av 

skoleåret 2003/2004 gjennomførte skolen prosjektarbeidet «Magnor i sentrum» der elevene lagde modeller av 

stedet før, nå og i framtida. 
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TEMA

TITTEL/ OVERSKRIFT

BILDE

BILDETEKST

INGRESS

MELLOMTITTEL

BRØDTEKST



Hva ser journalistene etter?



Hvordan siler de stoffet?



SILEN er de
journalistiske nyhetskriterier:
1. AKTUELT (ferskvare) noe som nettopp har skjedd

2. DRAMATISK- voldsom eller dramatisk hendelse 

3. GEOGRAFISK NÆRT – for avisa/leserne  

4. KONSEKVENS – angår mange 

5. KONFLIKT - stoff med enigheter og spenning 

6. KVANTITET – størst lengst, dyrest, dyrest etc.

7. GLADNYHET- noe uvanlig, uviktig, til glede for mange



Hva er interessant ved denne saka?
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1. AKTUELT– nettopp skjedd

2. GEOGRAFISK NÆRT – for 
avisa/leserne  

3. KONSEKVENS – angår mange 

4. GLADNYHET- noe uvanlig, 
«uviktig», til glede for mange



Det mest interessante er NYHETEN

• Nyheten skal stå i tittelen

• Hovedpoengene skal beskrives i ingressen

• Resten er detaljer…



Nyheten først …

UU-tiltak i Eidskog kommune

På 50-tallet var Magnor et populært 
handelssted og det største tettstedet i 
Eidskog. Fra 1980-tallet begynte 
utviklingen å gå i feil retning, og det 
ble etter hvert preget av fraflytting, 
forfall og negativt omdømme. 
Handelsstand, grendeutviklingslag, 
og kommune hadde derfor et ønske 
om å gjenskape et trivelig miljø med 
nisjeforretninger og uteliv. 

Uterom for en billig penge

Magnor torg er blitt en liten og 
intim plass mellom Magnor 
glassverk og en nyopprettet kafé i 
et gammelt industrilokale. Stedet 
der Magnor torg nå ligger, ble 
først ansett som upassende til 
formålet på grunn av en sterk 
helling. 
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Tradisjonell skriveformel
INNLEDNING                   HOVEDDEL                  AVSLUTNING 



Journalistisk skriveformel
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VIKTIGST
MINDRE VIKTIG

MINST VIKTIG



Tre skrivemodeller (dramaturgiske grep)

1. Fisken 

1. Omvendt pyramide

3. Champagneglasset



- IKT og velferdsteknologi er sen-
trale satsingsområde i regjeringa 
sin nye handlingsplan for univer-
sell utforming, fortalde Olav Rand 
Bringa, Barne- og likestillings-
departementet på K2-konferansen 
i Bergen.

Regjeringa si uu-satsing:

IKT og velferdsteknologi

- Det er også viktig å få funksjonshemma 
inni arbeidslivet, sa Olav Rand Bringa (BLD)



- Tidleg medverknad frå
involverte partar reduserer 
utgiftene og sparer sam-
funnet for mykje ekstra-
arbeid, poengterte Erik V. 
Pedersen under sitt innlegg 
på K2-konferansen i 
Bergen.

Erik V. Pedersen; KMD:

- Tidleg medverknad viktig

- Det er i spenning mellom Fylkesmannen 
og kommunane med omsyn til innsigelsar, 
understreka Erik V. Pedersen, KMD.



Konklusjoner

1. Tiltaket ikkje ferdig før det er publisert

2. Pressemelding, fagartikkel eller nyhetsartikkel?

3. Tre skrivemodeller: Fisken, omv. pyramide, champagneglasset

4. Hvis nyhet: Finn det interessante gj. nyhetskriteriene

5. Nyheten skal stå i tittelen

6. De viktigste momentene skal stå i ingressen



Sett, lest, glemt








