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Det nærmer seg fort jul og høytid, og jeg synes det er fint å få
denne muligheten til å nå dere alle sånn like innunder jul.
Vi har lagt bak oss et år som jeg er godt fornøyd med, og det
ser ut som vi skal klare å møte framtida på en riktig fin måte.
Jeg er opptatt av å se at det vi driver med er bra, og prøver i
det lengste å ha fokus på det gode, samtidig som vi arbeider
for å finne gode framtidsretta løsninger på det som vi ikke er
helt fornøyd med. Det er også viktig for meg at vi fra kommunens side sørger for god
informasjon om det vi driver med. MG-nytt ser i så måte ut til å fylle et tomrom.
Vi har i november og desember vært rundt i hele kommunen og arrangert folkemøter
i forbindelse med at det er startet arbeid med å rullere kommuneplanens arealdel og
samfunnsdel. Dette er et svært viktig arbeid, som mange av dere har bidratt til på en god
måte. Ikke alle møter var like vellykket i forhold til oppmøte, men de som deltok kom
med mange gode innspill til dette viktige arbeidet. Merk at det fortsatt ikke er for sent; ta
kontakt med teknisk etat for videre innspill til både arealdel og samfunnsdel.
Det har gjennom siste året skjedd mange og store forandringer for kommunens ansatte.
Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til dem alle, som på tross av endringene gjør en god og viktig jobb. Skal vi i fremtiden klare å nå våre mål, må vi akseptere
endringer. Det kan også bli slik at det blir nødvendig å ta et skritt tilbake om vi ser at det
ikke går.
Jeg håper til slutt at alle sammen kan sette av godt med tid sammen med sine kjente
og kjære i jula. Ta dere også tid til å besøke dem som kanskje ikke har sine i nærheten.
Det er alltid noen som feirer jul og høytid for seg selv, og som på den måten opplever at
jula kanskje ikke blir slik vi vil at den skal være. Takk til alle ansatte i Midtre Gauldal
kommune for godt gjennomført år. Til alle store og små i hele kommunen, ei riktig god og
fredelig jul, og godt nytt år til alle sammen.
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Vi nærmer oss et årsskifte, og det er tid for å gjøre opp
status for det året vi snart legger bak oss. For kommunen er
det viktig at vi har en god økonomisk situasjon, og det er
derfor gledelig at vi i løpet av året ble utmeldt av det såkalte
ROBEK-registeret. Både økonomisk og på andre måter har
vi et godt utgangspunkt for videre utvikling, og vi har store
oppgaver foran oss. I arbeidet med den fireårige økonomiplanen ser vi stort behov for å prioritere investeringer og vedlikehold i kommunale bygg.
Tidlig i det nye året legges det fram en samlet utredning over situasjonen i skolebyggene
våre, og ut fra den skal det vedtas en samlet plan for fornyelse. Samtidig arbeides det
med planene om bygging av kulturhus i samarbeid med Gauldal Videregående skole
og fylkeskommunen. Videre ser vi også stort behov for fornyelse og vedlikehold av
tjenestesentrene og andre kommunale bygg. Som i privatøkonomien må investeringer
og løpende driftutgifter dekkes innen samme totalramme. Rådmannen anbefaler derfor å
ikke øke driftsutgiftene ved økt bemanning nå da det vil gi oss dårligere evne til investeringer. Det er også grunn til å understreke at vår kommune har et godt tjenestetilbud til innbyggere, og eksempler på dette finner dere også i denne utgaven av kommunebladet. Vi
har mange dyktige medarbeidere som har stort engasjement for sine brukere og fortjener
honnør for sin innsats.
Med ønske om en god jul og et framgangsrikt nytt år!
Grethe Metliaas
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Lysgården Verksted
Av

På jobb i kommunen

leder Eivind Bjerksetmyr

Et kommunalt tilbud

Lysgården Verksted drives av Midtre
Gauldal kommune og tilbyr arbeidsplasser til mennesker som har vansker med å skaffe eller beholde en
jobb på det ordinære arbeidsmarkedet. Til sammen består arbeidsstokken av i alt 27 personer. Av dette er
det 8 arbeidsledere som er tilsatt for
å tilrettelegge arbeidet.
På Lysgården er det en allsidig
produksjon med blant annet eget
keramikkverksted, butikkutsalg systue, snekkerverksted, vaskeri, vedhall, dekkhotell mm.
I butikken kan du kjøpe både serieproduserte og handlagde unike
produkter. Her kan du lett finne en
super julegave til den som har alt!
Bildet nederst til høyre viser deler
av et serieprodusert kaffeservise.
Englene på bildet under tilhører en
større spesialbestilt julekrybbe.

makker Støren Trelast, Norsevice,
Lafto AS, Helsesenteret, Servicetorget og ASVO. I noen perioder gir
dette travle dager, mens det andre
dager kan være noe mer rolig. I slike
perioder med bedre tid, tar verkstedet på seg spesialoppdrag.

Lysgården Verksted
7290 Støren
Tlf 72 40 32 40
Åpent 8.30 – 15.30

Mange samarbeidspartnere

Verkstedet utfører arbeid for flere
bedrifter, samt andre enheter i kommunen. Eksempler på dette er Bygg-

Alle foto: Eivind Bjerksetmyr

Ansatte med bukker: John Gunnar, Stein, Jo og Per viser fram sperrebukker som lages ved
verkstedet.

Engler: Englene er del av en større julekrybbe.

Keramikk: Det serieproduserte kaffeserviset er et populært produkt.
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Ungdommens Kulturmønstring
og Barnas Kulturmønstring
VIS AT DU KAN!

Hva er det som er artig; som gjør at
du blir kjent med nye ungdommer
og som lar deg vise deg fram? Ungdommens kulturmønstring, så klart!
UKM nærmer seg! Er du mellom
10 og 20 år kan du melde deg på
for en opptreden på din egen kulturarena i Budal Flerbrukshus søndag
28. januar 2007. Ring til May Britt
på kulturkontoret eller registrer deg
via www.ukm.no. Påmeldingsfrist
1. januar. Vi ønsker alle kulturelle
uttrykk: sang, musikk, dans, drama,
stand-up, litteratur, billedkunst, all
slags håndverk og brukskunst, foto,

tet er ment å bidra til å senke terskelen for senere deltagelse i UKM for
småtalentene.
video m.m. Bruk fantasien – vær kreativ! De som er 1 år og eldre kan gå
videre til Fylkesmønstringa i Bjugn
i mars. UKM har inngått samarbeid
med COOP, som støtter økonomisk
og deler ut ærespriser.
Barnas Kulturmønstring for de
som er under 10 år avholdes samme
sted, dagen før – 27.januar. ”Småstjernene” får samme scene, lys, lyd
og røyk som de store. Arrangemen-

Kulturprisen 2006 til
Rognes Songlag
Rognes Songlag mottok velfortjent kulturprisen 20. oktober
under en av sine jubileums-/kirkekonserter i Kulturvukku.
Prisen ble overrakt av ordfører Erling Lenvik, som berømmet koret for sitt store engasjement, gode underholdning,
gledesspredning og utadvendte virksomhet.

Go 4 it! fra Singsås var et sprakende innslag
ved fjorårets UKM: Lena Forsetlund, Tone
Liabø og Mari Malum.

Til grunn for det enstemmige valget
av Rognes Songlag til Årets Kulturprisvinner, lå følgende kriterier: Et
stort antall konserter, kirkekonserter, kabareter, revyer, korkonkurranser og barneforestillinger i løpet av
de siste 10-1 år. Koret holder høyt
musikalsk nivå og høyt aktivitetsnivå. Gleden over korets resultater er
nok stor for kormedlemmer og dirigent, men med sin utadvendte virksomhet er koret også en gledesspreder som høyner livskvaliteten for de
som koret opptrer for.
Koret feirer 80 år i 2006.

Foto: May Britt Aas

Juletilbud på bøker
i Servicetorget på Rådhuset
Alle gamle bygdebøker:
Soknedal 5:
Støren 4:
Løgnom Lekt:
Fotobøker:
Budal kirke:
Bygdamål og bygdaminne:
Fjerne tidsaldre:
Steg inn i nåtida:
Ny bygdebok for Budal:
Pakketilbud:
Alle 3 fotobøkene:
Fjerne tidsaldre og
Steg inn i nåtida:
Dirigent Anne Kjøren Bones og leder Ingrid Merethe Bones mottok prisen på vegne av koret.
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150,- pr.stk.
450,450,200,150,50,50,250,250,650,-

400,400,-

Ungdomsklubben 2 år
Midtre Gauldal ungdomsklubb i Engan leir på Støren har nå eksistert i 2 år. Jubileumsfeiringa foregikk tirsdag 31.oktober, i tillegg til Halloween-feiring med mange utkledde tenåringer.
Klubben blir besøkt av 40-60 ungdommer hver tirsdagskveld. Aldersgrensa er 1-19 år. De unge forteller
at de er meget fornøyde med klubben sin. De er opptatte av å ta vare
på den og alle aktivitetene: diskotek,
airhockey, biljard, stor-TV, fotballspill, bordtennis og kaféen. Men de
skulle ønske at den hadde vært åpen
minst 2 kvelder eller flere i uka (nå
er klubben kun åpen tirsdagskveldene).
28.november hadde klubben fokus
på ”Ungdom og psykisk helse” med
rockemusikk av bandet LOST fra
Soknedal, avspenningsøvelser og informasjon om Psykisk helse. Det var
gratis inngang, taco og brus til alle.
Et populært tiltak – hele 80-90 ungdommer møtte opp!
Klubben er
en verdifull møteplass for de unge
på Støren og bygdene rundt. Den er

Ungdomsklubben feiret 2 år. Dagen ble market med fet tacobuffét.

et rusfritt fritidsalternativ og klubbledelsen slår hardt ned på de få tilløp

til rusmisbruk som har vært disse to
årene.

Ditt Bibliotek

Nytt fra Ditt Bibliotek
Biblioteket –
mer enn bare bøker
Lydbøker blir mer og mer populært.
Det er det mange grunner til. For,
lydbøker passer fint hvis:
– du er dyslektiker.
– du er svaksynt eller blind.
– du jobber med data dagen
lang, og vil spare øynene på
fritida.
– du skal kjøre langt.
– du skal kjøre langt og det
ikke snakk om at barna kan
bli igjen hjemme.
– du liker å gjøre to eller flere
ting samtidig.
– du ikke liker å lese, men li
ker en god historie.
– du ikke kjenner noen som vil
lese høyt for deg på senga.

Alle de gamle, gode bøkene har
etter hvert kommet ut som lydbok.
Alle nye, gode bøker kommer fortløpende som lydbok. Den som leser
for deg, er enten forfatteren selv eller
en profesjonell skuespiller.

På nett:

Hørt en god bok i det siste?

www.midtre-gauldal.kommune.no
Midtre Gauldal folkebibliotek
Besøksadresse:
Basmoen, Støren
E-post: biblioteket@midtre-gauldal.
kommune.no

Åpningstider:
10.00 – 1.00 alle dager
17.00 – 19.00 mandag–torsdag
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Årets elgjakt i Midtre Gauldal
Årets høydepunkt for storviltjegere er avsluttet. Jobben med å felle rundt to hundre elger er
tidkrevende og ofte slitsomt. De ”riktige” elgene skal finnes, og de skal avlives på en verdig
måte.
Av

Neste runde blir å få transportert dyret fram til gårds, med påfølgende
slakting og partering. Og sist men
ikke minst renskjæring og pakking
før kjøttet havner i fryseren. Men
elgjegeren klager ikke, og også i år
ser det ut til at innsatsen har vært
på topp. Jaktutøvelsen har gått bra,
med få rapporterte skadeskytinger.
I høst ble det felt 194 av 228 tildelte elger i Midtre Gauldal kommune. Kun en gang tidligere er det felt
flere dyr, det var i 1987 da det ble
felt 207 dyr. Elgen i Midtre Gauldal
utgjør en betydelig kjøttressurs. Etter at alle felte dyr er veid, utgjorde
”kjøttberget” temmelig nøyaktig 24
tonn. Dette kjøttet representerer en
salgsverdi på 1,8 millioner kroner.
Jegerne rapporterer hvert år alle
sine observasjoner av elg på skjemaet ”sett elg”, og med bakgrunn
i disse rapporteringene foretaes en
del beregninger som brukes i forbindelse med bestandsvurderingen. Her
ser vi blant annet at jegerne de siste
åra har hatt ganske så jevnt med observasjoner, i gjennomsnitt sett ca
0, elg per dagsverk.
Elgbestanden vurderes i dag å

”Elglokk” ©Foto: Trond Are Berge

være på et akseptabelt nivå og under bra kontroll kommunen sett under ett. Men vi skal likevel være våken for at ikke bestanden vokser oss
over hodet.
Vi kan holde avskytingen på et
relativt høyt nivå bare vi tar ut de
riktige dyra. Vi skal fortsatt legge
avskytingen hardt på unge dyr, spe-

Tildelte og felte elg 2007
Tildelt
totalt

Felt kalv

Felt
Hann
1½ år

Felt
Hunn
1½ år

Felt
Eldre
hann

(7)
Wilmansøien,Fjeseth,Malum

7

1

0

0

1

1

3

(8) Digre Jaktvald

4

0

0

0

0

0

0

(32) Vagnildhøgda
Utmarkslag

16

8

1

0

3

2

14

(40) Drift. 1 Elgshøgda

24

8

7

2

4

0

21

(41) Drift. 2 Høgkjetilen

23

8

5

3

5

1

22

(42) Drift. 3 Herjådalen

15

7

3

0

3

2

15

(43) Drift. 4 Øvre Singsås

35

17

4

0

6

3

30

(44) Drift. 5 Budal og Hauka

22

9

4

1

6

2

22

(45) Drift. 6 Soknedal elg

28

12

2

3

5

3

25

(46) Drift. 7 Sokna vest

22

7

4

1

5

1

18

(47) Singsås - Dragås st. alm.

12

5

1

1

0

0

7

(48)Gaula Øst hjorteviltvald

20

7

1

3

6

0

17

Sum

228

89

32

14

44

15

194

Valdnavn



landbruksveileder Hans Iver Kojedal

Felt
Felt
Eldre
totalt
hunn

sielt kalv. Vi får likevel den rekrutteringen vi trenger for å holde bestanden stabil. Ca 70 % av felte dyr i år
var kalv og ungdyr. Spesielt to bestandsplanområder utpeker seg i år
når det gjelder å skyte kalv, dette er
Singsås-Dragås statsallmenning og
Øvre-Singsås. De valgte å ta ut over
0 % av sine dyr som kalv. Det er bra
når man vet de i utgangspunktet har
en tildeling på bare valgfrie dyr.
Vi vil gjerne ha en produktiv vinterstamme, men okseandelen må
ikke bli mindre. I høst ble det i henhold til ”sett elg” observert 1,9 ku
per okse. Dette er en tendens til en
liten oppgang, den tendensen skal
vi stoppe og helst snu. Målsettingen
er ned mot 1, ku per okse. Dette
påvirker produktiviteten i stammen,
men er mer biologisk riktig.
Det er utarbeidet såkalte bestandsplaner for det meste av elgarealet i
kommunen. Dette krever at rettighetshaverne samarbeider og deltar
mer aktivt i forvaltningen. Dette fungerer greit i de fleste bestandsplanområdene. Utfordringen videre blir å
utvikle et samarbeid mellom disse
områdene, for å bedre kunne realisere felles målsetteringer inne forvaltningen.

Motorferdsel i utmark –

forlengelse av dispensasjoner
I forbindelse med at alle tidligere gitte dispensasjoner for
snøscooter utløper 31.12.2006, besluttet LNT – utvalget at
det skulle foretas evaluering av kommunens praksis ved
motorferdsel i utmark. LNT – utvalget vedtok derfor å nedsette et arbeidsutvalg for behandling og evaluering av motorferdsel i utmark.
Av landbruksveileder Aril Røttum
Kommunens etablerte praksis
skriver seg fra 1988 da nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag kom.
Denne forskriften erstattet alle kommunale forskrifter i landet, og det
ble forventet at det i utgangspunktet
ble ”lik” motorferdselspraksis i alle
kommuner.
Erfaringene tilsier at det likevel ble
ulik håndtering av disse sakene fra
kommune til kommune. Noen har
kun ervervskjøring mens andre har
en kombinasjon av leiekjøring og
løyver til hytteeiere. Politikere i Midtre Gauldal Kommune har vurdert at
en praksis med kombinasjon av ervervskjøring og løyver til hytteeiere
er mest mulig aktsom og hensynsfull
i forhold til å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. En
slik kombinasjon er derfor tidligere
vurdert å være mest hensiktsmessig
med tanke på å skape minst mulig
kjøring. Noe av det som må vurderes
framover i tid er derfor om kommunens motorferdselspraksis skal videreføres, eller om det skal legges mer
vekt på ervervskjøring.
Det har snart gått 20 år siden den
forrige forskriften kom. Det er etterspurt endringer i lovverket ved flere
anledninger. Blant annet som en
oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr 24 (2000.2001)
Regjeringens miljøvernpolitikk og
rikets miljøtilstand, gjennomføres
det nå i åtte av landets kommuner
forsøk med ny forvaltningsordning
for motorisert ferdsel i utmark. Evalueringen av prøveprosjektet skal utføres av Norsk Institutt for By og Regionforskning. Rapportene kan leses
på www.nibr.no
Med bakgrunn i dette er det gitt
signaler om at en ny forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark
kan forventes innen utgangen av

2007. Sentrale tema i ”motorferdsel
og samfunn” rapport II, revisjon av
motorferdselsloven, er forslag om:
– Generell innstramming av eksisterende forvaltningsregime
– Begrenset utvidelse av kjøreformål for næringskjøring
– Åpning for tur- og fritidskjøring
med snøscooter
Da det er påregnelig at ny forskrift
vil medføre endringer i kommunens
handlingsrom finner arbeidsutvalget
det hensiktsmessig å avvente kommunens evaluering til denne foreligger.
Med bakgrunn i dette gjorde LNT
– utvalget følgende vedtak:
I påvente av ny forskrift for motorisert ferdsel i utmark forlenger Midtre
Gauldal Kommune aktuelle dispensasjoner med inntil to år (1.12.08)
eller inntil ny forskrift foreligger
dersom denne trer i kraft i løpet av
toårsperioden. Nye dispensasjoner
gis også med inntil to år. Ordningen
med ervervskjøring vil bli annonsert
på vanlig måte med søknadsfrist.

Info fra Envina
Vi nærmer oss jul og høytid og
(forhåpentligvis?) også den hvite
årstid. I den forbindelse ønsker Envina å komme med diverse informasjon til sine abonnenter.
Julepapir - papir eller restavfall?
Julepapir som brukes til innpakking av julegaver skal legges i
restavfallsdunken. Dette er fordi
papiret må gjennom en så omfattende avsvertingsprosess at mottakere av returpapir ikke ønsker
å benytte slikt råstoff. I tillegg er
råstoffet som brukes i julepapir
gjenvunnet så mange ganger at
fibrene ikke lenger er egnet for
videre gjenvinning.
Miljøstasjonene i mellomjula
Envinas miljøstasjoner på Støren,
Lundamo og Korsvegen holder
stengt i mellomjula. Varmbo
miljøstasjon holder åpent 28.12
(4.juledag) kl. 11.0 - 14.00.
Avfallsdunker - tilgjengelighet for
renovatøren
Årstiden vi er inne i kan by på
ekstra problemer for renovatørene,
avfallsdunkene kan ofte være innesnødd og vegen være glatt. Vi
ber om at alle abonnenter sørger
for at det er brøytet og ryddet for
snø rundt adkomst og dunk, og
at det er strødd ved glatt føre. På
denne måten slipper vi å sette
igjen dunker om det motsatte
skulle være tilfelle.

I praksis medfører dette at kommunen vil sende ut likelydende brev
til alle aktuelle dispensasjonshavere
med informasjon om at løyvet er forlenget med inntil 2 år. Nye kjørebøker vil bli vedlagt utsendelsen. Det
er derfor unødvendig å søke på nytt
løyve for de som har fra før.
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FEIEREN KOMMER!

Skolefrokost
- et sunt
Etter en del tilfeller hvor huseiere ikke har fått utført feiing på grunn
av mangelfull taksikalternativ
ring, ser vi behovet for å informere om hvordan adkomst til pipe og sotluke skal sikres.
Av

leder forebyggende avdeling Herbjørg M. Ishol

Taksikring

Arbeid på tak reguleres blant annet av Forskrift om stillaser, stiger
og arbeid på tak. Flere fallulykker
blant feiere, også fra tak med liten
hellingsgrad, har vist at behovet for
klare krav til sikkerheten ved kortvarig arbeid på tak er nødvendig.
Å sikre feieren tilfredsstillende adkomst til og på taket, samt til evt. feieluke og sotluke er huseiers ansvar.
Stige som brukes som adkomst til
taket skal være iht. gjeldende standard, pr. i dag NS-INSTA 60. Trestiger og stålrørsstiger aksepteres ikke.
Stigen skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs eller bakover.
Stiger over  m skal alltid festes i
topp, men så langt det er praktisk
mulig bør også lavere stiger festes
i toppen. Stigen skal rekke minst 1
meter over kanten på taket/avsatsen. Stigen plasseres ved siden av
takstigen – ikke rett under – for at
adkomsten skal være forsvarlig. For
at feieren skal vite at fyringsanlegget er klargjort for feiing, alle trekker stengt etc., må stige settes opp
evt. legges frem dersom det er fare

Edgar Almås er feiermester i vårt distrikt.

for at barn kan klatre i stigen uten
tilsyn. Ta gjerne kontakt med feieren
på forhånd dersom du har behov for
hjelp til å sette opp stige.
Alle tak med helning utover skal
ha takstige/taktrinn. Takstiger, taktrinn og takbruer skal være utformet
og testet iht. gjeldende standard.
Takstige/taktrinn skal være fastmontert så framt stige ikke er godkjent
uten, eks. motvektsstiger. Stige med
festebøyle over møne som ligger løst
på taket aksepteres ikke. Det er ikke
tillatt å feste/forankre taksikring i
skorstein da denne ikke er beregnet
for den slags belastninger.
Er det flere piper, må det enten
være taktrinn/stige opp til hver pipe
eller det må være takbru. Feieren
skal ikke balansere langs mønet!
Dersom avstanden fra taket til toppen av pipa er større enn 1,2 m, må
det monteres arbeidsplattform tilpasset skorsteinens høyde.

Uttak av sot

Taksikring er viktig! Illustrasjonen viser korrekt sikring.



Feieren tilbyr å ta ut sotet så framt
huseier er hjemme. Dersom huseier ikke er hjemme, må han sørge
for at sotet tas ut før fyringsanlegget brukes. Huseier skal sørge for
tilfredsstillende adkomst til sotluke.

Sotluke skal være lett tilgjengelig
og ikke plassert i rom hvor det kan
forekomme brennbare gasser (garasje etc). Fri avstand foran luka må
være minst 1 meter og høyde over
gulv minst 0, meter. Dersom gulvet
foran sotluka er brennbart, bør dette
beskyttes med en ubrennbar plate.

Nytt ildsted

Ved bytte av ildsted eller nyinstallasjon melding om dette sendes feiervesenet. Du kan installere selv,
forutsatt at det blir foretatt en sakkyndig kontroll før ildstedet tas i
bruk. Denne kontrollen kan utføres
av en godkjent ovnsmontør eller av
feiervesenet. Ta vare på monteringsanvisningen, da denne angir hvilke
retningslinjer som gjelder for akkurat
ditt ildsted. Skjema for innmelding av
nytt ildsted er får ved henvendelse til
Teknisk kontor, ved henvendelse til
feiervesenet eller på www.feiermester.org/dokumenter/meldeskjema.
pdf. Montering av vedfyrt ildsted
produsert i perioden 1940-1997 er
ikke tillatt.
God fyringssesong!
Gauldal Brann og Redning IKS

Travle dager på NAVkontoret
– Det er travelt, sier Pat Midthjell i publikumsmottaket i NAV Midtre Gauldal. Pilotkontoret
driver opplæring og utvikling samtidig som de har full vanlig drift. Det krever mye av de
ansatte. – Brukerne er tålmodige. De skjønner at det er mye nytt, sier Harald Rognes.

Foto: Elin Børset Eidissen

Ukene har gått fort siden åpningen
av NAV-kontoret . oktober. I de
samme lokalene som Aetat og trygdekontoret før delte, er NAV Midtre
Gauldal i ferd med å finne sin form.
Her prøves nye arbeidsformer ut av
de ansatte som nå utgjør NAV-kontoret og som kommer fra Arbeidsog velferdsetaten (NAV) og sosialtjenesten i Midtre Gauldal.

Tester ut nye arbeidsmåter

Alt har ikke gått på skinner, men
sånn er det å være pilot. Som første
kontor i Sør-Trøndelag og ett av 2
kontor i landet, har de som oppgave
å teste ut tekniske løsninger og drive
utviklingsarbeid i form av kompetanseoverføring og opplæring.
Etter en innkjøringsperiode hvor
brukerne hadde problemer med å
komme igjennom på telefonen, ser
dette ut til å ha løst seg i dag. I mottaket rullerer seks av de ansatte og
de løser flere av henvendelsene i
fronten enn de gjorde tidligere. – Vi
ordner opp så langt som vi kan, forteller Olaug Sæther og Marit Storlimo.

Hvor er trygdekontoret?

Tilbakemeldinger fra brukerne er
ikke mange selv om alle som er
innom har muligheten til å gi tilbakemelding på hvordan de opplever
kontoret. – Enkelte syns det er vanskelig å finne oss. Hvor er det blitt
av trygdekontoret, spør noen. De
kjenner ikke NAV, forteller Sæther.
I Midtre Gauldal er de gamle statsetatsskiltene fjernet og det nye NAVskiltet på plass. Men fra oktober får
alle som mottar brev fra NAV konvolutten med den nye logoen i postkassa, og etter hvert vil folk kjenne
igjen etatslogoen. Men det tar tid
– det skjer ikke over natta.

Møter brukerne: Pat Midthjell og Harald Rognes har spennende og travle dager i NAV Midtre
Gauldal.

Åpningstider NAV
er alle dager
08.30 - 14.30
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Trafikksikkerhet
– et felles ansvar

Trafikksikkerhet er en av politiets prioriterte oppgaver. Målet er å redusere antall trafikkulykker, og å redusere antall
skadde og drepte personer i trafikken.
Av

Lensmann Torill Næss Rostad

Årlig mister ca. 00 mennesker livet og ca. 12000 skades på vegene
i Norge.
I Midtre Gauldal er det et gjennomsnitt på 10 trafikkulykker med personskader i året.
På strekningen E-6 Støren - Oppdal er det et gjennomsnitt på 24
ulykker i året.
E-6 Støren - Oppdal er den mest
trafikkerte strekning i Sør-Trøndelag
politidistrikt og har det største potensial for trafikkulykker.
Politiet skal, sammen med andre
aktører, bidra til å redusere antall
trafikkulykker med drepte og skadde. Visjonen om null drepte og hardt
skadde skal være retningsgivende
for arbeidet.
Trafikkulykker innebærer mye
smerte og savn, og det koster penger. 1 dødsulykke koster ca. kr
22.000.000,-. En med alvorlig skadde koster ca. kr .000.000,-.
I perioden februar 200 til februar
2006 gjennomførte lensmannskontorene på Oppdal, Rennebu, Midtre
Gauldal og UP et felles trafikkprosjekt: Trygg E6-Sør.

Med dette prosjektet ønsket vi å
satse offensivt på trafikksikkerhet
på E6-Sør.

Hva gjorde vi?

Vi samarbeidet med Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Toll, og Sintef.
Vi analyserte hvor og når skjedde
hvilke ulykker og satte inn kontroll
tiltak etter analysen.

Når skjer ulykkene?

Månedene juni, juli og november er
de månedene med flest ulykker.
Fredager i tidsrommet 14-18 og
søndager i tidsrommet 16-20 er de
verste dagene og tidene.
Utforkjøringsulykker er den vanligste ulykkestypen.

Hva ble resultatet?

Det ble gjennomført ca. 190 trafikk
kontroller, og det ble beslaglagt 79
førerkort (de beslag UP gjorde er
ikke med i dette tallet).
I perioden ble det dessverre registrert 20 trafikkulykker med personskade og 2 dødsulykker. 12 av
ulykkene var utforkjøringsulykker

Nytt fra lensmannskontoret
og  var møteulykker. Lastebiler var
involvert i  av ulykkene. 4 av ulykkene skjedde i Oppdal sitt distrikt,
 i Midtre Gauldal og 12 i Rennebu.
Begge dødsulykkene skjedde i Rennebu.
Snittalder på involverte førere i
trafikkulykkene var  år. Når det
gjelder de involverte førere, så ser
vi at 1 av disse kommer utenfra og
er på gjennomreise, en er fra Trondheim, en fra Rennebu, to fra Midtre
Gauldal og to er med utenlandsk
opprinnelse.
Vi ser at det må flere elementer til
for å lykkes med å redusere trafikkulykker og derfor er det svært viktig
med et tverretatlig samarbeid. Politiet alene kan ikke kontrollere bort
ulykkene.

Hvilke elementer er viktig for
trafikksikkerhet?

FØRERS oppmerksomhet, bruk av
sikkerhetsutstyr og adferd i trafikken er helt avgjørende for en trygg
ferdsel.
Synlig politi virker forebyggende,
demper fart og uønsket trafikkadferd.
Vegforhold som kurver, sikt og vedlikehold er et vesentlig element
Brøyting og strøing på vinter forebygger og reduserer skade.
En kombinasjon av trafikkanters adferd og holdninger, kontroll og utbedring av vegstrekninger og vegvedlikehold er elementer som må til for
økt trafikksikkerhet.
Du som trafikkant har et stort ansvar
i trafikken. Tenk over dine holdninger til trafikk og din egen adferd i
trafikken.
Bruk bilbelte og kjør ALDRI i ruspåvirket tilstand.
Vurder veg og føreforhold, og ta
ingen unødvendige sjanser i trafikken.

Wenche Porsanger er politibetjent ved Midtre Gauldal lensmannskontor. Hun har ansvar for å
planlegge og bidra til gjennomføring av trafikktjenesten ved lensmannskontoret.
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VI HAR INGEN Å MISTE –
TA ANSVAR!

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Vi har kommet godt i gang med den
nye reformen, Kunnskapsløftet. Vi har
høstet noen erfaringer fra områder
som er helt nye. Vi nevner her samarbeidet med ungdomsskolene.

Rektor Halvar Kjelås.

I løpet av november har undomskoleelever, 10 klasse, fra Melhus, Midtre Gauldal og Rennebu vært her i tre
dager for å se nærmere på studieprogram og utdanningsveier som er
interessante i forhold til framtidig yrkesvalg. Dette er en innføring i faget
”Programfag til valg” som skal bli et
obligatorisk fag i ungdomsskolen.
Formålet er at ungdommen skal få
bedre grunnlag for å gjøre gode karriere valg. Vi ser at godt samarbeid
mellom videregående skole og ungdomsskolene er viktig for å få til
gode opplegg. Vi har samlet mange
gode erfaringer fra det som er gjort
i høst og disse vil vi ta med oss i det
videre arbeidet.
Samarbeid skole arbeidsliv er sentralt i Kunnskapsløftet. Skolen har
i alle år hatt nært samarbeid med
arbeidslivet gjennom besøk, ekskursjoner og utplasseringer. I Kunnskapsløftet må dette formaliseres
på en annen måte enn tidligere. For
alle yrkesfaglige programmer har vi
et fag både i første og andre klasse
som heter ”Prosjekt til fordypning”.
Her skal elever få mulighet til å prøve
seg i opplæringsmål i ulike lærefag.
For å få til dette på en god måte er vi

Elever fra ungdomsskolen i ”Ovnsrøret bakeri”.

helt avhengig av et godt samarbeid
med arbeidslivet. Skolen har samarbeidsavtaler/partnerskapsavtaler
med over hundre virksomheter. Alle
disse, sammen med øvrige samarbeidspartnere, ble i oktober invitert
en kveld på skolen for å få informasjon om Kunnskapsløftet og samarbeid skole/arbeidsliv. I underkant
av 20 personer møtte. Det er vi ikke
fornøyd med og vi ser at vi må fortsette informasjonsarbeidet slik at vi
sikrer våre elever best mulige praksisplasser, slik at de får best mulig
grunnlag for å velge riktig yrke og
arbeidsgiver.
Skoletilbudet for de videregående
skolene i fylket bestemmes av fylkestinget i desember hvert år. Gauldal videregående vil for kommende
skoleår få de samme utdanningsprogrammer som vi har i år. Det vil
si: Bygg- og anleggsteknikk, Design
og håndverk, Helse og sosialfag, Restaurant og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Teknikk og industriell produksjon.
Til slutt vil vi på Gauldal videregående skole ønske alle lesere av MGnytt God jul og godt nyttår!
Halvard Kjelås, rektor

Toppidrett på
Gauldal videregående skole
Av

avdelingsleder Odd Skavern

Høsten 2005 startet skolen med et
prøveprosjekt i Toppidrett i ski og
skiskyting.
Tilbudet gis som et tillegg til programområde for Studiespesialisering og er på 7 timer i uka.
Fagansvarlig og kroppsøvingslærer
Kirsten Berg Andersen sier at posjektet har vært en suksess. I år
deltar 13 elever fordelt på 8 elever
med fordypning i ski og 5 elever
med fordypning i skiskyting.
Toppidrett er et såkalt programfag
fra idrettsfag som GVS tilbyr elevene. Stor interesse fra nærmiljøet er
en medvirkende årsak til at tilbudet
er kommet i gang sier Kirsten Berg
Andersen. Tilbudet er basert på en
samarbeidsavtale melom GVS – Sokna IL og Norges skiskytterforbund.
Fra Sokna IL er Jan Gisle Granmo
med som skiinstruktør og Arngeir
Fløttum er med som instruktør i skiskyting. Kirsten Berg Andersen har
ansvar for idrettsteori samt styrke og
barmarkstrening.
Tilbudet er finansiert via de såkalte ”kryddertimene” fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hensikten er
å gjøre Studiespesialisering mer populært for elevene. I en kommentar
sier Berg Andersen at skolen gjerne
skulle tilbudt andre idretter også,
men er avhengig av tilskudd fra fylkeskommunen.
Ei ny og flott lysløype i Frøsetmarka gjør sitt til at treningsforholdene
vil bli enda bedre for så vel ski som
skiskyttere. Bjørgen treningssenter samt skiskytteranlegget i Hauka
brukes også aktivt. Hver onsdag
transporteres skiskytterelevene opp
til anlegget i Hauka. Kirsten Berg
Andersen er meget fornøyd med at
Gauldal videregående skole kan gi
skiinteresserte elever et faglig og
sportslig tilbud og gir samtidig elevene ros for god innsats i timer og på
trening. Det eneste vi ønsker oss nå
er snø, mye snø….sier den engasjerte idrettslæreren til slutt.
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RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Følgende gudstjenester er satt opp
i jula og 1. nyttårsdag:
Av

daglig leder Geir Moholdt

Flere og flere velger
bredbåndstelefoni

Etter hvert som folk får bredbånd i hus, er det flere og flere
som velger å flytte fra tradisjonell telefoni til telefoni over
bredbåndslinja. I praksis er
det liten forskjell rent teknisk,
men de aller fleste sparer noen
kroner på telefonregninga hver
måned og det blir ikke ubetydelig i løpet av et år eller to.
GaulaNett leverer også bredbåndstelefoni til bedriftsmarkedet, men dette bygger på en
helt annen teknisk løsning. Via
en moderne telefonsentral kan
man tilby stabile og rimelige
telefontjenester via datanettet.
Blant annet vil alle intern telefonsamtaler i bedriften, også
mellom lokasjoner, bli gratis i
en slik løsning.

Utbygging av bredbånd

I dag er til sammen 95 % av
alle telefonlinjer i kommunen
bygd ut for ADSL. Det er vel
og bra, men fortsatt er det 5 %
som ikke er utbygd. GaulaNett
har satt seg som mål å ha en
fullstendig dekning så langt
det er teknisk mulig på sikt, og
samarbeider gjerne med lokale
initiativ får å få dette til. Utfordringen for de stedene som
gjenstår er å få til forretningsmessig grunnlag for utbygging.
Noe av dette vil forhåpentligvis
kunne avhjelpes av statlige
støtteordninger i tiden
fremover.

Julaften

24.desember
»		
		
»		
		
» 		
		
»		
		

Familiegudstjenester:
Soknedal kirke kl 13:00 ved kapellan Øyvind Vognild.
Ofring til Redd Barna.
Singsås kirke kl 14:00 ved prostiprest Hans-Ole Sveia.
Ofring til Singsås søndagsskole.
Budal kirke kl 15:30 ved kapellan Øyvind Vognild
Ofring til Menighetsarbeidet.
Støren kirke kl 16:00 ved prostiprest Hans-Ole Sveia.
Ofring til Menighetsarbeidet.

25.desember
		
		

Singsås kirke høytidsgudstjeneste kl 11:00
prostiprest Hans-Ole Sveia.
Ofring til Menighetsarbeidet.

26.desember
		
		
28.desember
		
		

Soknedal kirke høytidsgudstjeneste kl 11:00
kapellan Øyvind Vognild.
Ofring til Menighetsarbeidet.
Støren Alderspensjonat gudstjeneste kl 11:00
kapellan Øyvind Vognild.
Ofring til Nidaros Bispedømmeråd.

1. januar
		
		

Støren kirke høytidsgudsteneste kl 11.00
prostiprest Hans-Ole Sveia.
Ofring.

Juledag

2. juledag

Nyttårsdag

Kulturarrangement i Midtre Gauldal
Kulturarrangement i Midtre Gauldal
26.12.
26.12.
26.12.
27.12.
28.12.

21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

2.juledag – Fest med ”Knaillert’an”
2.juledag – Fest med SORK
2.juledag – Fest i Budalen
3.juledag – Fest i Budalen
4.juledag – Fest med Too Far Gone og Sculls

29.12. 21.00 5.juledag – Fest med Måssågrodd
30.12. 21.00 Offentlig fest med Sie Gubba
10.1.07
Gammeldags juletrefest m/sangleker, gang rundt

Soknahall
Singsås samf.hus
Budal flerbr.hus
Budal flerbr.hus
Størenhallen
Budal flerbr.hus
Soknahall
Budal flerbr.hus

juletreet, sang v/Ole Postholm m.m.
Budal flerbr.hus
27.1.07
Barnas kulturmønstring 5-10 år
28.1.07 17.00 Ungdommens kulturmønstring for unge 10-20 år Budal flerbr.hus

3.2.
7.2.
11.2.
24.2.
16.18.3.
18.3.

21.00 Off. fest med Ingemars
19.30 ”Till kjärleken” visesang/diktlesning, tekster av
Dan Anderson med Ola Garli og Svein Lilleengen
19.00 ”Hjärtats nyckel heter sång” –Teater – Evert
Taube-kveld med Selbu Teaterforum
21.00 Off. fest med Åsmund Åmli Band
UKM Fylkesmønstring i Bjugn. Ca 20 deltakere
fra Midtre Gauldal
Kabaret Singsås damekor 30-årsjubileum.
Samme kabaret også 22.3. og 25.3.

Soknahall
Singsås samf.hus
Budal IL
Budal samf.hus
Støren sp.kl.
håndball
Budal samf.hus
Sokna IL fotb.
Kulturens venner
Folkeakad. m.fl.
Kulturskolen m.fl.

Soknahall
Bjugn

Kulturavd.
Kulturskolen
lag og foreninger
Sokna IL fotball
Ola Garli
Svein Lilleengen
Her e mi – Selbu
Teaterforum
Soknahall
Bjugn kommune

Kotsøy samf.hus

Singsås damekor

Soknahall
Støren kirke
Budal kirke
Kr 120

