
 

 
Avgjort Samtlige politiske partier i Fredrikstad har besluttet å sette strek for arrangementet Planke-MC i Fredrikstad. Arrangementet fungerer 
nærmest som et utstillingsvindu for enprosen-klubber, sier ordfører Eva Kristin Andersen. (Foto: Kjell-Kristian Sikkeland) Kjøp bilde 

Stanser Planke-MC 
En samlet politisk ledelse planla idag å gå ut med en pressemelding om at de stanser Planke-MC en 

gang for alle i Fredrikstad. Men arrangørene la organisasjonen død allerede i september ifjor... 
Av: 

Victoria Kvalvik 
Publisert fredag 28. januar 2011 kl. 11:08. 

Sist oppdatert lørdag 29. januar 2011 kl. 14:50. 

– Vi har vedtatt at vi vil si nei til Planke-MC i fremtiden. Dette er det også enighet om hos politiet - at den type arrangementer 

som har enprosent-klubber knyttet til seg, nærmest har fungert som et utstillingsvindu for disse klubbene, sa ordføreren til f-b.no 

tidligere i dag. 

Les også: – Er én av landets største MC-byer 

 

Del på Facebook166 

Iverksetter tiltak 
Kommunenes Sentralforbunds hovedstyre ber alle norske kommuner om å erklære MC-klubben Hells Angels og andre 

kriminelle MC-klubber uønsket. Dette er helt i tråd med standpunktet til ledelsen i Fredrikstad kommune -generelt: 

– Vi setter nå i verk en del tiltak sammen med politiet. Blant annet vil vi bruke plan- og bygningsloven for å bistå 

politiet i de tilfeller vi vet at virksomheter er knyttet til disse gruppene, og således sette hindringer for dem, sa 

ordføreren. 

http://www.f-b.no/popup/1.5990274?view=buyimage&articleid=1.5990247
http://www.f-b.no/fredriksstad-blad/nyheter/er-en-av-landets-storste-mc-byer-1.4660505
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.f-b.no%2Fnyheter%2Fstanser-planke-mc-1.5990247&t=Stanser%20Planke-MC%20-%20Nyheter%20-%20Fredriksstad%20Blad&src=sp
http://www.f-b.no/nyheter/stanser-planke-mc-1.5990247


Videre vurderer kommunen også andre tiltak - og skal blant annet se nærmere på hva man har gjort i andre distrikter, som 

i Øvre Eiker. Dette er nå under kartlegging. 

– Det er også et spørsmål om vi skal få med oss restaurantnæringen på en salgs cover-nekt. Dette betyr at de som går på byen 

og er profilert med den type merker og klær, ikke slipper inn på utestedene, opplyste Eva Kristin Andersen. 

– Alt dette er det tverrpolitisk enighet om. Uansett hvem som styrer Fredrikstad, er dette holdninigen vi har, slo ordføreren fast. 

Til bystyret i mars 
Ap`s gruppeleder, Jon-Ivar Nygård, bekrefter at disse klubbene skal politikerne motarbeide så godt de kan: 

– Dette innebærer blant annet arrangementet Planke-MC. Det kommer en henvendelse fra KS snart og da vi vil se på ytterligere 

tiltak, og muligens også en egen handlingsplan. Dette vet jeg at Tromsø kommune allerede har, sa Nygård til FB i 

formiddagstimene. 

– Det finnes mange innfallsporter hvor vi som et samlet lokalsamfunn kan bekjempe MC-kriminalitet, sier han. 

Vedtaket kommer fra styret i KS: 

– Vi oppfatter det slik at oppfordringen er at saken behandles i hvert enkelt bystyre og kommunestyre. Den oppfordringen tar vi, 

sier Nygård. Ordføreren bekrefter at det kommer en sak til bystyret i mars. 

Ble lagt ned i september 
Men politikerne slår nå trolig inn en åpen dør hva gjelder Planke-MC i Fredrikstad: Arrangementet ble ifølge en av aktørene lagt 

ned allerede i september ifjor. 

– Jeg har lest om politikernes beslutning på f-b.no, bekrefter Knut-Erik Thorbjørnsen, som tidligere har vært i Basic Eastside 

MC. Han var en av arrangørene - som besto av ni ulike klubber da man var aktiv med det årlige arrangementet. 

Og ifølge Thorbjørnsen bør ikke politikerne bekymre seg stort: 

– Hele Planke-MC ble lagt ned i september ifjor. Organisasjonen er nå ute av drift, og overskuddet ble gitt til veldedige 

formål, opplyser han. 

På spørsmål om hva som var årsaken, sier han: 

– Det var ikke nødvendig å være rakettforsker for å forstå hvilken vei det bar. Alle motarbeidet oss jo hele tiden, sier han. 

Les også: – Jeg vil jobbe for å avvikle Planke-MC 

Les også: Kritisk til Planke-MC 

Les også: – Er én av landets største MC-byer 

På grunn av mange usaklige kommentarer, er kommentarfeltet stengt. 
 

Bli tilhenger av Fredriksstad Blad på Facebook: 
 

Annonse 

 

http://www.f-b.no/fredriksstad-blad/nyheter/jeg-vil-jobbe-for-a-avvikle-planke-mc-1.5314487
http://www.f-b.no/fredriksstad-blad/nyheter/kritisk-til-planke-mc-1.4734655
http://www.f-b.no/fredriksstad-blad/nyheter/er-en-av-landets-storste-mc-byer-1.4660505

