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Den travle julestria er over oss!

Utgiver: Midtre Gauldal Kommune
Adresse: 7290 Støren

Denne høsten har gått, med stor fokus på økonomi og ikke
minst økonomiske utfordringer som er formidable. Økonomiplanen skal vedtas for kommende år og for den neste fireårsperioden. Dette er ingen enkel sak for noen, men skal vi
i framtida gi våre innbyggere en god tjeneste med trygghet og godt innhold, så må vi
tilpasse oss de økonomiske forholdene. Skolebygg er kanskje den største økonomiske
utfordringen nå. Våre skolebygninger ligger langt tilbake når det gjelder standard,
inneklima og arealløsninger.
Det legges opp til store endringer, men det skal ikke skje uten at de berørte parter
får gi sitt syn på saken. Årsaken til at strukturdebatten kommer tilbake, er ønsket om
store og nødvendige investeringer i nye skolebygg. Jeg håper vi når våre mål og ser
fram til å ta i bruk nye og moderne skolebygg om ikke alt for lang tid.
Vi har vært gjennom mange runder med kommuneplan, både arealdelen og samfunnsdelen. Krevende arbeid for administrasjonen og ikke minst for den som skal
gjøre vedtak som skal gjelde i mange år framover. Vi har store utfordringer med å få
en godkjent reguleringsplan for Forsetmoen, noe som det fortsatt jobbes med og som
vi tar sikte på skal komme på plass.
Kommunen eier ca. 52.000 kvadratmeter bygningsarealer. Dette er alt for mye og
det jobbes med å redusere både areal og behov. Det betyr at vi må fornye oss på en
del områder samtidig som det saneres eller selges bygningsmasse som vi strengt tatt
ikke trenger.
Vi nærmer oss jul og årsskifte. Det er hyggelig å se tilbake på enda et godt år. Foran
oss ligger nye utfordringer som vi skal klare i godt samarbeid.
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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Det nærmer seg slutten av året 2007, og det er tid for å
gjøre seg noen tanker både om året som er gått og om framtida. Fra februar i år ble det gjennomført ny organisering i
kommunen med avvikling av sektorene og overgang til såkalt tonivå-modell. Slike endringer skaper alltid diskusjon
og usikkerhet, men etter knapt et år oppfatter jeg at mye
har utviklet seg i positiv retning. Ikke minst er det gledelig at de som jobber sammen
i den nye enheten ”Helse og familie” gir uttrykk for at de med ny organisering kan
samordne sitt arbeid bedre i forhold til barn og foreldre. Ikke minst er dette viktig for
de familiene som har større hjelpebehov enn de fleste.
Vi har imidlertid vært nødt til å fokusere mye på økonomi i året som har gått, og
det er dessverre slik at vi har et kostnadsnivå som er for høyt i forhold til inntektene.
Ved den årlige rulleringen av økonomiplanen, som er et 4-årig budsjett, ser vi at vi
må redusere kostnadene vesentlig i fireårsperioden for å komme i balanse. Når vi
sammenligner oss med kommuner som er relativt like, ser vi at vi har et relativt godt
inntektsgrunnlag, men at vi har til dels høye kostnader på de store tjenesteområdene.
Vi har også store behov for investeringer og økt vedlikehold, og disse kostnadene må
også dekkes innen den samme inntektsrammen. Det er opp til kommunestyret å gjøre
valg og prioriteringer som vi fra administrasjonen skal følge opp best mulig. Uansett
har vi alle det samme målet; å skape det beste tjenestetilbudet ut fra de rammene vi
har.
Det er ellers gledelig at det skjer en positiv utvikling i kommunen på mange områder. Vi har en vekst i antall innbyggere, og det er også stor aktivitet i næringslivet.
Arbeidsledigheten er rekordlav, og etableringen av NAV-kontoret ser ut til å ha gitt
gode resultater så langt når det gjelder å få flest mulig i arbeid og aktivitet.
Med ønske om en riktig god jul til alle og et framgangsrikt nytt år!
Grethe Metliaas
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Enhet for Næring,
plan og forvaltning
Enhet Næring, Plan og Forvaltning er lokalisert i Rådhusets
3. etasje. Enheten er inndelt i kontorene for plan- og oppmåling, byggesak, landbruk og næringsutvikling.

På jobb i kommunen
man gjør
”iDetsamtiden,
blir man innhentet av
i ettertiden

”

Odd Nerdrum

Byggesak
Byggesaksansvarlig i Midtre Gauldal
kommune kan yte følgende tjenester:
• Nødvendig veiledning og utlevering av skjemaer, situasjonskart,
plangrunnlag med bestemmelser
og oversikt over naboer.
• Informasjon om gebyrer og avgifter.

• Forhåndskonferanse hvis tiltakshaver/søker eller kommunen ønsker det.
• Saksbehandling av melding eller
søknad i henhold til plan- og bygningsloven, forskrifter, vedtekter
og retningslinjer.
• Tilsyn med at kontroll i byggeperioden og sluttkontroll er utført tilfredsstillende.

Hvem kan få tjenesten?
Tiltakshavere (byggherrer), søkere,
prosjekterende, utførende, kontrollansvarlige som skal utføre eller få
utført tiltak i Midtre Gauldal kommune.
Tiltakstyper
Kommunens saksbehandling vil
være avhengig av tiltakets type/omfanget.
Saksbehandlingen skiller mellom
følgende kategorier tiltak:
• Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandlingen. (Krever verken
søknad eller melding.)
• Meldepliktige tiltak
• Søknadspliktige tiltak, herunder
• Enkle tiltak
• Ett-trinns tiltak
• To-trinns tiltak
Byggesaksbehandler er Odd Wilhelmsen.
Fagleder byggesak i Midtre Gauldal
kommune kan yte følgende tjenester:
• Nødvendig veiledning.
• Informasjon om gebyrer og avgifter.
• Forhåndskonferanse hvis tiltakshaver/søker eller kommunen ønsker det.
• Saksbehandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner etter
plan- og bygningsloven.

Odd (t.v.) og Øyvind studerer utbyggingsprosjektet til Støren Trelast ved rv. 30.

Hvem kan få tjenesten?
Utbyggere eller andre som har byggeplaner som krever reguleringsplan
eller bebyggelsesplan i Midtre Gauldal kommune.
Plan- og bygningsloven skiller
mellom følgende kategorier detaljplaner:
– Bebyggelsesplan, som kan egenForts. side 4
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Oppmålingsansvarlig Anne Jorunn Byggstøyl (til høyre) og GAB/matrikkelansvarlig Kjerstin Kosberg. Oppmålingsarbeider foregår utendørs.
Her er Anne Jorunn og Kjerstin avbildet rett før Anne Jorunn skal ut på oppdrag.

godkjennes av kommunens planutvalg
– Reguleringsplan, som må egengodkjennes av kommunestyret
Fagleder byggesak er Øyvind Aundal-

utsettingsarbeider. Ellers har kommunen en oversikt over kommunens
fastmerkepunkter med høyder.
GAB-ansvarlig ved enheten holder
kommunens bygningsregister med

adressetildeling à jour til enhver
tid, og besørger forvaltning av eiendomskartverket med tilhørende målebrevsarkiv. I de siste årene har det
vært en satsing på eiendomskart-

Kommuneplanlegger

Kommuneplanlegger Siri Solem
arbeider med en rekke større planprosesser og utviklingsprosjekt,
deriblant kommuneplanen som nå
er under revidering. Denne består
av en samfunnsdel, en arealdel og
delplaner for sentrene i kommunen.
Siri arbeider også med miljørelaterte
saker som for eksempel miljøstrategier for kommunen samt klima- og
energiplan.

Plan og oppmåling

Tomteoppmåling, kart- og delingsforretninger med rådgivning, målebrevsutstedelser og tinglysninger
utføres av kommunens oppmålingsansvarlig. Det utføres også mindre
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Kommuneplanlegger Siri Solem og GIS/geodataansvarlig Roger Monsen. Rullering av kommuneplanens arealdel har vært mye av hovedfokus hos Siri og Roger siste tiden.

Kontoret utøver lovforvaltning
innfor jordloven, skogloven, konsesjonsloven, lov om motorferdsel i utmark, viltloven, naturvernloven m.fl.
Landbrukskontoret deltar aktivt
i kommunens næringsutviklingsarbeid gjennom bistand/ veiledning av
enkeltaktører samt deltagelse i landbruksrelaterte utviklingsprosjekt.
Videre har kontoret det administrative ansvaret for gjennomføringen
av forsøket med lokal forvaltning av
Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder.

Næring

På kontoret finner du bl.a. fra venstre landbruksveilederne Aril Røttum, Signe Lise Skjerdal og
landbrukssjef/enhetsleder Odd Arne Bratland.

verket, som er mye av grunnlaget i
ethvert situasjonskart. Kommunen
får fremtidig Matrikkelførerfunksjon
når den nye loven innføres i 2008.
Det utføres også seksjonering iht.
eierseksjoneringslov, hvilket er mest
aktuelt for blokkbebyggelse og leiligheter.
Kommunens geodataplan beskriver hvilken aktivitet som skal foregå
innen fagområdet geografisk informasjon i planperioden. Distribusjon
og utveksling av digitale kartdata
skjer årlig mot Statens kartverk og
Geovekst. Dette sikrer alle geodataaktører oppdaterte og ajourførte
data. Geodataansvarlig drifter kommunens egne geodata på kommunal
server (tilgjengelig for publikum på
internett for Midtre Gauldal, se hjemmesiden og lenke ”Kart på web”).
Det besittes etter hvert høy kompetanse og avansert teknologisk
utstyr for utføring av effektiv oppmåling og beregninger, forvaltning
av geodata, planutarbeidelser etc. I
tillegg ytes generell service til publikum med rådgivning og bistand.

• BU- midler til tradisjonelt jordbruk
• BU- midler til tilleggsnæring
• spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL)
• nærings- og utviklingstiltak i skogbruket (NMSK)
• skogbruksplanlegging
• rentemidler i skogbruket
• kommunalt viltfond

Næringssjefen er bindeleddet mellom kommune og næringsliv. Han
skal tilrettelegge for en positiv utvikling, og samtidig sørge for at det
politiske systemet er orientert. Næringssjefen er saksbehandler for de
kommunale næringsfondene. Dette
er midler som kommunen kan bidra med i forbindelse med både nyetableringer og utviklingstiltak innen
eksisterende virksomheter. Det er
derfor gledelig å konstantere at på
tross av strukturrasjonaliseringen i
landbruket har antall arbeidsplasser
i kommunen økt. MEN kommunen
har fortsatt bruk for nye kreative
personer. Alle som går med ideer om
entreprenørskap må gjerne ta kontakt for en uformell prat.

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret har ansvaret for
forvaltning og oppfølgning av en
rekke ordninger:
• produksjonstilskudd og velferdsordningene i landbruket

Ola Wang har fungert som næringssjef i Midtre Gauldal i over 20 år.
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Foto: May Britt Aas

26. oktober –
2. november ble
Kulturvukku arrangert i Midtre
Gauldal kommune.
Mange lokale arrangører og frivillige gjorde en stor
innsats for at femten arrangementer
ble gjennomført på
ei uke.
Av Ingrid Storlimo

Etter hvert som arrangørene kom
på banen, viste det seg at programmet for Kulturvukku 2007 ble både
spennende og variert. De yngste fikk
besøk av en egen dramaforestilling
på barneskolen på Støren, ungdommen gikk på rockekonsert mens foreldrene gikk på bokkafé eller korpskonsert, og de eldste hadde sitt eget
pensjonisttreff.

rangement. Noen målgrupper hadde
tilbud flere kvelder på rad, og andre
arrangement måtte konkurrere med
andre tilstelninger som ikke var tilknytta Kulturvukku. Men alt i alt ser
Kulturavdelinga verdien av å samle
så mange krefter til en felles, konsentrert periode, hvor innbyggerne
i Midtre Gauldal virkelig får se hvor
mye kultur som lever blant oss.

Mye på kort tid

Egen logo

I og med at så mange arrangementer
ble gjennomført på så kort tid, kan vi
ikke forvente fulle hus på hvert ar-

Kulturvukku ble arrangert for andre
år i år, og fikk i år designet egen logo
som kan brukes hvert år. Sigrid Gil-

Kulturvukku:

Ja, vi er
kreative!
Under Kulturvukku ble publikum invitert til å bli med på
et lite kunstprosjekt. Lim og glassperler i utallige varianter ble lagt fram i forbindelse med utstillinga i Soknahallen. Utfordringen til dem som kom var å fylle et lerret
med perler i en felles kreativ dyst. Mange var innom og
ga sitt bidrag.

Det endelige resultatet ble en spennende kakofoni av farger. Kreativiteten har tydelig gått
staffett mellom ”perlerne”, der den ene impulsen har tatt den andre. Ja, vi er kreative!
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Trubadur og prest Ola Garli spilte under
pensjonisttreffet 31.oktober i Singsås.

berg fra Budalen lagde både logo og
plakat, og ga Kulturvukku en mer
helhetlig profil utad. Etter hvert håper Kulturavdelinga at Kulturvukku
får sin egen identitet, med en logo
som folk kan kjenne igjen og en bevissthet om hva dette dreier seg om.
Kulturvukku skal være en arena hvor
alle kulturaktører i kommunen kan
vise seg frem og skape gode opplevelser for publikum. Det bor mange
sterke krefter i vår kommune, og det
er bare å komme på banen!

Foto: Tore Wolden

Kulturvukku i havn

Mixed media: Blandingsteknikken gir ved første øyekast en illusjon av rent foto, men det endelige uttrykket henger ofte i strøk med maling.

Alt er natur”

”

Kunstutstilling under Kulturvukku
Billedkunstner og nyerklært sambygding Henrik Hallaren
presenterte seg under kulturuka.

Billedkunstneren Henrik Hallaren føler tiden
var inne for å stille ut i sin nye hjemkommune.

Hallaren kom flyttende fra Trondheim til Midtre Gauldal for om lag tre
år siden. Her har han ført en ganske
anonym tilværelse fram til nå. Anonym, men ikke uvirksom. Fra huset
på Forsetmoen har han jobbet fram
en billedserie som ble publikum til
del for første gang under Kulturvukku.

Foto: May Britt Aas

Inspirert av natur

Sigstein Folgerø og Sabine Horlemann
tok noen av de beste fra den klassiske
musikktradisjonen med seg til konsert i
Budal kirke.

Naturen og dens stadige forandring
er Hallarens inspirasjonskilde. På tur
i nærmiljøet med fotoapparatet finner
han det vakre og underlige motivet
som er grunnlaget for bildene hans.
Mange som så dem på utstillinga på
Rådhuset, stusset og fikk ikke helt

tak på om det de så var maleri eller
foto. Hallaren bruker en teknikk som
kombinerer begge uttrykkende. Fotografiet bearbeides først på PC, før
det overføres til lerretet. Deretter har
han tilført enkelte effekter med pensel og maling.

Naturlig utstilling

Hallaren er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og ved Det kongelige akademi i Haag. Han har blant
annet stilt ut ved Trondheim kunstmuseum, Oslo Kunsforening, Galleri
F15 tidligere: – Det føles helt riktig å
stille ut her nå, i 2007, på Rådhuset
på Støren.

Øyenstikker: Foto og akryl på panel. Fra avgangsutstillinga ved Akademiet.
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Åpning av nyskolen

Sk o l e r o g b ar n e h a g e r

Med en fullsatt festsal ble
nybygget ved Støren barneskole offisielt åpnet. Ordfører
Erling Lenvik stod for det
tradisjonelle snorklippet,
samtidig som han holdt en
fin tale til forsamlingen.

Elevene stod for massiv allsang på åpningen.
Tekst og foto lærer Anders Gunhildsøien

I tillegg var det selvsagt sang av barna og en
tale av nytilsatt rektor Brit Laila Hage. Kvelden ble avsluttet med salg av kaffe og kaker
og en populær omvisning på skolen for foreldre og foresatte. Guider var de eldste elevene ved skolen. Pengene som kom inn gikk til
årets TV-aksjon.
Tilbygget ved Støren barneskole inneholder
nye areal både for 1., 2. og 7. trinn, samt nye
lærearbeidsplasser. I tillegg har skolen fått et
nytt formingsrom og ikke minst en fast scene
i gymsalen med tilstøtende musikkrom. Med
en stadig økende elevmasse, var det veldig
nødvendig med en slik utbygging. Støren barneskole har i dag 242 elever, og er den største
grunnskolen i Midtre Gauldal.
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Ordføreren fikk hjelp til å klippe snora, og med det var skolen offisielt åpnet.

Julegrana

tent ved
sykehjemmet
Alle foto: Trude Heggdal

Mange gikk med i toget opp fra sentrum. Frivillige, ja, fra Frivillighetssentralen, stod for servering av gløgg og pepperkaker til alle frammøtte. Det ble også servert gløgg og pepperkaker
inne på sykehjemmet.

Frivillighetssentral regisserte julegrantenningen ved Midtre Gauldal sykehjem for første
gang i år. Markeringen har allerede funnet en fin form som tradisjon for størresbyggen,
med blant annet fakkeltoget som går fra sentrum og opp til helsesenteret. Støren musikkkorps ledet an i den stemningsfylte vandringen til julegrana.
Årets julegrantenner var Tor-Odd
Bones, som snakket om juleforberedelser og adventstida. Han oppfordret til måtehold på flere plan, blant
annet måtte vi ikke la VISA-kortene
gå varme for anledningen!
Videre pratet han om dugnadsånd,
siden Støren skal få være med å arrangere NM på ski i 2008, og om
GSK (Gauldal skole- og kultursenter) og at det vil være et løft for kommunen.

Nissen kom!: Nissen stilte selvfølgelig opp, og hadde med godteriposer til barna. Eva Vik besørget kanefarten.

Så var det duket for kveldens hovedperson. Nissen ankom som seg hør
og bør med hest og slede, og med
gaver. Og med det spørs det om ikke
den gode julestemningen ble tent i
alle små som var med den kvelden.
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”Fiskelykke for alle!”
Kommunen og LHL dro i land
fiskebryggeprosjektet

Alle foto: Tore Wolden

Det blir selvsagt atskillig mer svermerisk
her når løvet spretter.

Her kommer brygga. Laksefiskere med bevegelseshemming tar seg lett fram på den asfalterte
stien ved elva. Gaula Natursenter vil formidle kort og utleie av fiskeutstyr for dem som trenger
det.

Norges Laksehovedstad blir en attraksjon rikere til neste
års fiskesesong. Da står fiskebryggen klar ved Gaula Natursenter på Støren.
Bedre livskvalitet for
bevegelseshemmede
Det var Natursenteret som i 2000
tok initiativet til fiskebrygga. Gaula
har over åra tjent sin status som en
av Norges beste lakseelver, og var i
2005 den aller beste. Ønsket var å
gjøre elva tilgjengelig for alle fiskeinteresserte, og det inkluderer ikke
minst de bevegelseshemmede. Ei
tilrettelagt fiskebrygge med enkel
adkomst skal gi alle tilgang til lakseeventyret fra neste sesong.

res, og en dugnadsgjeng står klar til
å så i gress. Dermed er det fritt fram
for alle fiskeinteresserte.

Flere ”fluer”

Prosjektets hovedmål var å gi alle
muligheten til å fiske i Gaula. I det
lå det en betydelig opparbeidelse av
området på nedsiden av Natursente-

ret og ut mot elva. Utbyggingen fanger i tillegg flere behov som har stått
i manko lenge. Der reisende sørover
på E6 tidligere møtte Støren som en
uflidd bakgård, ser de til sommeren
et flott friområde som står i laksefiskes tegn.
Nedenfor amfiet bak Natursenteret er det gjort klart for en castingdam (”casting” er presisjonskasting
med flue), til fri anvendelse dersom
noen skulle ha vyer om å finpusse
teknikken.
Bord og benker blir rasteplasser
med elvesus for trengende. En anlagt vei langs elveleiet med nærliggende gapahuk, blir en fin ”svermesti” for den som er i det lunet. Og hele
området er selvsagt lett tilgjengelig,
også for bevegelseshemmede.

Samarbeidsprosjekt

Av forskjellige årsaker ble ikke prosjektet realisert den gang. I 2005
tok kommunen tanken opp på nytt,
og gikk inn i et samarbeid med LHL
Midtre Gauldal, der LHL ved Lars
Woldmo fikk ansvaret for prosjektgjennomføringen. Ved hjelp av midler fra Helse- og Rehabiliteringsfondet og de lokale bankene, Støren
Jeger- og fiskerforening og lokallagene for funksjonshemmede, ble
grunnarbeidet gjort unna i år. Når
våren kommer skal brygga monte-
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Castingdammen kan etter hvert anlegges etter internasjonale mål. Et eventuelt stormesterskap
vil kanskje utfordre kapasiteten på amfiet opp mot Natursenteret, men der det er vilje og så
videre.

Opp s l a g

Full bredbåndsdekning
i Midtre Gauldal
I juli i år ble utbyggingen av ADSL (bredbånd via telefonkabelen) komplettert i
Midtre Gauldal. Utbyggingen av de siste områdene var et samarbeidsprosjekt mellom Midtre Gauldal kommune, Sør Trøndelag fylkeskommune, Gauldal Energi og
GaulaNett.

For å skaffe bredbåndsnett til hver enkelt husstand må utbygger både sørge for et
transportnett hele veien til Oslo hvor den norske internett utvekslingen foregår
(NIX) og samtidig sørge for et aksess nett til hver enkelt husstand. Ved ADSLutbygging benytter man allerede eksisterende telekabel fra telefonsentralene og ut
til hvert enkelt hus som aksess nett. ADSL-utbyggingen innebærer altså i stor grad
å sørge for et transportnett frem til telesentralen og teknisk utstyr i telesentralen
for å kunne tilby ADSL til hver enkelt abonnent. Leveranse av ADSL stiller derimot
en del tekniske krav til kvalitet og lengden på telekabelen fra sentralen og frem til
abonnentens hus. Dessverre er det slik at en viss andel av telekabelen ved hver
sentral ikke har tilstrekkelig teknisk kvalitet og noen få vil derfor oppleve manglende bredbåndsdekning selv om telesentralen er utbygd for ADSL.
Bredbåndsselskapene ønsker selvfølgelig så mange abonnenter som mulig. Det er
derfor i deres interesse å forsøke å utnytte det eksisterende telenettet så godt det lar
seg gjøre og av og til er det mulig å foreta omkoblinger slik at ADSL allikevel kan
leveres dit det i utgangspunktet var umulig.
Det ﬁnnes i all hovedsak to alternativer til ADSL. Det ene er ”Fiber Til Heimen”,
det vil si ny ﬁberkabel helt frem til hvert enkelt hus. Det sier seg selv at dette er et
kostbart alternativ og frem til nå bare kommersielt realiserbart i tettbygde strøk. Det
skjer imidlertid stadig utvikling på denne fronten og en dag i fremtiden er det ikke
umulig at ﬁbernett også kan realiseres i mer spredtbygde områder. Fordelene med
ﬁber er ekstrem høy kapasitet over lange avstander sammenlignet med ADSL.
Det andre alternativet til ADSL er bredbånd via trådløs radio. Blant annet har de
ﬂeste mobiloperatørene slike tilbud. Det ﬁnnes også løsninger som utnytter den
gamle NMT frekvensen til mobilt bredbånd. Fordelen er mulig dekning i områder
som ikke har ADSL. Utfordringene med radio er imidlertid kapasitet og rekkevidde.
For mange vil det uansett være eneste alternativ og er da mye bedre enn ikke å ha
dekning i det hele tatt.
De aller ﬂeste husstander i Midtre Gauldal kommune har nå endelig fått mulighet
til å få bredbånd/ADSL – en unik kombinasjon av det gode liv på landet og samtidig være på nett!
Geir Moholdt
Daglig leder
GaulaNett AS

stavla

Motorferdsel
i utmark
Som kjent har myndighetene snakket
om å endre lovverket i mange år. Endelig i år kom det et forslag til ny motorferdselslov.
Denne har skapt enorm debatt i ulike
fora, og det nye forslaget kan oppfattes som kontroversielt. Direktoratet for
naturforvaltning har bl.a foreslått å ta
helt bort § 5c i forskriften som hjemler
muligheter for hyttebrukerne å kunne
kjøre varer, proviant og utstyr til egen
hytte.
Kommunen har uttalt seg til lovforslaget,
og er prinsipielt uenig i mange av de
nye føringene.
I og med at kommunen er medlem av
USS (utmarkskommunenes sammenslutning) er det tatt utgangspunkt i deres
fellesuttalelse og omarbeid denne slik
at den stemmer med våre synspunkter.
Ellers har LNT-utvalgtet i kommunen
gjort vedtak om å forlenge eksisterende
dispensasjoner i 2 år, eller inntil ny lov
er på plass.
Formannskapets høringsuttalelse til
lovforslaget er lagt ut på kommunens
hjemmeside.

Elektroniske skjema
Kommunen
har som mål å
minske avstanden mellom
innbyggerne og
administrasjonen, blant annet ved å tilrettelegge våre
tjenester slik at de kan nås enklest mulig. Et satsningsområde i inneværende år
har derfor vært utvikling av nettjenester.
Midtre Gauldal kommune kan nå tilby
elektroniske søknadsskjema knyttet opp
mot ﬂere tjenester. Elektroniske skjema
fylles ut direkte på nettet, og ekspederes
umiddelbart ved tastetrykk.
Disse skjemaene vil i løpet av året bli
gjort tilgjengelige på nettstedet MinSide.
no. I dag ligger de bare på kommunens
hjemmesider i relasjon til den aktuelle
tjenesten.
Det skjema som er mest brukt er ”Stilling ledig”. Skal du søke på en stilling
ved Midtre Gauldal kommune, vil vi
sterkt anbefale deg å bruke dette.
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Ditt Bibliotek

Nytt
fra
Ditt
Bibliotek

Opp s l a g

Smart gratisløsning kan redde liv
Fra internett-tjenesten Norgesglasset kan du nå skrive ut en nødplakat og henge
på hytteveggen. Plakaten angir hyttas posisjon og kan være til god hjelp om det
oppstår en nødsituasjon og det er behov for akutthjelp.
Link til nettside med mer informasjon:
http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=11163



Digibok
Biblioteket har begynt å kjøpe inn et
nytt produkt kalt
digibok.

stavla

 

          
       
     

 
   

De fleste vil bruke sine egne øreplugger, men noen ønsker kanskje
å ta i bruk spilleren umiddelbart. Vi
kommer til å selge øreplugger til kr.
25,–. Vi understreker at dette er en
tilleggstjeneste fra vår side og ikke
et produkt vi tjener penger på.
Biblioteket kommer til å gå over til
digiboka, men vi har foreløpig få av
dem.
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Digibok er en lydbok og spiller i ett,
komplett med øreplugger og batterier inkludert. Den kan derfor taes i
bruk med en gang. Vi har stor tro på
at dette er et ypperlig produkt for utlån i bibliotek. CD-platene som hittil har vært i bruk som lydbøker, er
ikke egnet i biblioteket.
Det er nok med et lite hakk i en av
platene, så er boka ødelagt …
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Julestund på biblioteket
Siste uka før jul vil det arrangeres opplesning på biblioteket. Da er det
skuespilleren Roar Kjølv Jenssen som skal lese.
Litteraturen som leses, vil være julerelatert. Roar var på biblioteket
med forestillingen ”Hjortefot og Kristiansen” i november.

Bleken og Ibsen
i skolesekken

Opp s l a g

stavla

Som en del av tilbudet fra Den kulturelle skolesekken, fikk elever i Midtre Gauldal se
Håkon Blekens litografier over Ibsens drama Hedda Gabler.
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at
elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
Utstillingen som besøkte Støren på
slutten av november, må sies å representere profesjonell kunst i ypperste klasse. Håkon Bleken er en
av våre mest anerkjente nålevende
billedkunstnere, og Henrik Ibsen,
vel, navnet taler for seg selv.

Hedda var flink til å manipulere folk. Her har
hun tydeligvis nådd ut over teksten med sitt
vesen og sine pistoler.

Elevene fra 8. klasse ved Singsås
skole var lydhøre når Helene Sivertsen fra Trondheim Kunstmuseum
guidet dem gjennom Blekens erotiske tolkning av Hedda Gabler. Da
elevene selv skulle få prøve seg som
kunstnere etterpå, var det tydelig at
den dyktige formidleren og til dels
saftig tematikk hadde virket inspirerende.

Å holde oppmerksomheten til en 8. klasse
er ingen enkel
oppgave. Helene
Sivertsen klarte å
fange interessen
til singsåselevene
i 45 samfulle
minutter.

MGnytt nr. 4-2007
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Sk o l e r o g b ar n e h a g e r
Da tenker man automatisk
at foreldrene har med mat.
Slik er det ihvertfall ikke på
Støren Ungdomsskole.

Julebord på Støren
ungdomsskole
Av Oscar Aaslund Hovin, 9C Støren ungdomsskole

Elevene bød på egenprodusert julemat da foreldrene ble invitert til
julebord.

– Vi startet med å lage maten til julebordet ved skolestart og det ble veldig godt til slutt. Vi hadde ikke greid
det uten våre flinke lærere i mat og
helsefaget, Johanne Solem og Britt
Halseth, sier elev Maren Kant Jonli.
Bordene er pent pyntet og dekket med alskens delikatesser: Hjemmelagde bakevarer, julekaker og
småbrød, ovnsbakt ørret, hjemmebrygget alkoholfritt øl, to sorter sild,
salater, skinke og sylte og så videre.

Live! Playback er uaktuelt når elevene fra Støren ungdomsskole framfører. Intimiteten er påtakelig.

Det er ganske tydelig at både lærere og foresatte liker maten veldig
godt, de kommer og går hele tiden,
og de forsyner seg flere ganger.
– Skulle ønske at de hadde vært
like flink med maten hjemme også,
uttaler en av foreldrene. – Nå vet jeg
hva min sønn skal få gjøre heime før
jul, sier en annen forelder.
Underholdning står også på planen, blant annet en sang elevene
lærte på konfirmasjonsleir, og flere

sanger de har lært i musikktimene.
Det som overrasker foreldrene mest,
er vel at elevene spiller selv, og ikke
har ikke med noen ’’singback’’cd, sier musikklærer Wigdis Reitan
Krogstad og ler.
Det blir litt trangt med 62 elever
som har med seg to personer hver,
men med lærerrom og hele første
etasje i bruk, finner alle et sted der
de kan sette seg ned og nyte den
gode maten.

Tømming av avfall i Midtre Gauldal i jula
–
–
–
–

Miljøstasjonen på Støren holder stengt i uke 52 og åpner igjen mandag 7. januar
Kontoret er betjent fra 08.00 – 12.00 julaften og nyttårsaften
27. – 28. desember har vi normal åpningstid 0800 – 1600.
Ny tømmekalender sendes ut uke 52, finner den også på vår hjemmeside
www.envina.no

Mange av våre abonnenter har fulgt vår oppfordring om å ”Snu dunken”.
Vi ønsker i den forbindelse å rette en stor takk til dere!
Vi i ENVINA IKS ønsker alle våre kunder en riktig God Jul og et Miljøvennlig Nytt År!
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Økonomiplan 2008 – 2011
Økonomiplanen er et viktig styringsredskap for kommunen. Her prioriteres bruken av kommunens inntekter
for kommende fireårsperiode. Det
må prioriteres på flere måter:
• mellom midler til drift og investeringer
• mellom ulike investeringsprosjekt
• driftsmidler på de ulike tjenesteområdene
Et viktig krav er at økonomiplanen
er i balanse, dvs. at utgiftene ikke er
større enn inntektene. Kommuner
som ikke makter å styre sin økonomi føres på en egen liste i Kommunal og regiondepartementet; ROBEK-lista. Fylkesmannen blir satt til
å følge opp økonomistyringen i disse
kommunene, bl.a. ved å godkjenne
låneopptak. Midtre Gauldal har vært
på denne lista, men kom ut av den
i 2005.
Kommunen har utfordringer med
å få økonomien i balanse i fireårsperioden. Gapet mellom de inntektene vi forventer og kostnadene ved
ei drift på dagens nivå er fra 7 millioner i 2008 og øker til 20 millioner
i 2011.

Kommunens inntekter

Staten legger i stor grad føringer for
hvilke inntekter kommunen kan forvente gjennom at det er statlige fø-

ringer for de største inntektspostene;
rammetilskuddet og skatteinntektene. Det er også føringer for andre
typer inntekter, for eksempel gjennom makspris for barnehageplass.
Kommunale avgifter for vann, avløp
og renovasjon skal beregnes etter
sjølkostprinsippet; d.v.s. de skal ikke
gi nettoinntekt. Det er først og fremst
gjennom å innføre eiendomsskatt at
kommunen kan øke inntektene i vesentlig grad, men så langt er det ikke
innført i vår kommune.

Kostnadsbildet

Til tross for store utfordringer har
kommunen et godt utgangspunkt i
og med at vi har relativt gode inntekter og lav lånegjeld. Klarer vi å
skape balanse mellom inntekter og
utgifter, vil dette på sikt øke kommunens handlefrihet og gi mulighet til å
satse på fornyelse og utvikling.
Støren er et kommunikasjonsknutepunkt, kommunen har passe
avstand til en stor by og næringslivet har store muligheter for utvikling. Spørsmålet er om vi ser klart
nok for oss hvordan vi ønsker at vår
kommune skal være om 10–15 år
og klarer å utnytte våre ressurser og
muligheter godt nok.
Investeringsprogrammet er ambi-

Den eneste måten å oppnå balanse
på er å få økt inntektene eller å redusere driftskostnadene. Uten økte
inntekter er det derfor nødvendig
med driftsreduksjoner.
De mest res%-vis fordeling av utgiftene på
surskrevende
tjenesteområder
områdene er som
Eiendom og
Felles
figuren viser oppFolkevalgte
kom.teknikk
3%
vekst og pleie og
/ Stab
12 %
9%
omsorg.
Ved å sammenNæring,
plan og
ligne kostnadsforv.ning
bilde i Midtre
3%
Oppvekst
Gauldal med and27 %
NAV /
re kommuner ser
Helse og
en at driftskostfamilie
nadene innenfor
10 %

%-vis fordeling av kommunens inntekter
Finansinntekter
5%

Framtidsperspektiv

Kultur, fritid
og voksenopplæring
3%

Pleie og
omsorg
33 %

Brukerbetalinger
14 %

Overføringer /
refusjoner
17 %

Rammetilskudd
34 %

Skatteinntekter
30 %

pleie og omsorg,
og til dels undervisning er høye.
Det vil derfor
være naturlig å
først og fremst
vurdere
disse
områdene
ved
behov for kostnadsreduksjoner.

siøst selv om det fortsatt står mange
prosjekt på ”venteliste”. Det legges opp til en satsing på veger og
skole. I planperioden er det lagt inn
22,6 millioner til kommunale og fylkeskommunale veier, 42 millioner
til Singsås skole og 147 millioner til
Gauldal kultur- og skolesenter.
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NAV skal gi mennesker muligheter
Av Solveig Hofstad, leder NAV Midtre Gauldal

NAV Midtre Gauldal skal bidra til å få flere i arbeid og aktivitet og
færre på stønad. Det skal vi ved å gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trang. Vi skal se den enkeltes muligheter og
ikke begrensninger. Vi skal gjøre det enklere for brukerne og tilpasse
forvaltningen til brukernes behov.

– Det å fortelle de ”gode” historiene kan også
få andre til å se at det finnes muligheter som
de ellers ikke ville tenkt var mulig, sier Toril
Isaksen og Jorunn Synnøve Haugen ved NAV
Midtre Gauldal.

NAV har mange virkemidler som kan
benyttes for å bistå den enkelte til å
komme i arbeid, beholde arbeidet eller komme tilbake i arbeid eller annen form for aktivitet. Historien som
Wenche Gåsbakk Blomhaug forteller
viser at det er mulig hvis en er villig til
å tenke nytt og utnytte mulighetene.
Vi er enig med Wenche når hun sier
at hun tror det er mange som i dag

ikke er i jobb, men som har noe å
bidra med. Det er derfor viktig at de
som trenger hjelp og veiledning tar
kontakt med oss på NAV-kontoret.
Vi er her for å bistå dem som trenger
veiledning og bistand til å komme i
arbeid eller annen form for aktivitet.
Vi synes det er flott at hun stiller opp
og forteller sin historie.

NAV Midtre Gauldal ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Kontoret har stengt julaften og nyttårsaften • Åpningstida i mellomjula er mellom kl. 10.00 – 14.00

– Godt å ha funnet et yrke som jeg fungerer i
Etter nesten tjue år i jobb, så det i 2000 ut som det var slutt i arbeidslivet for Wenche Gåsbakk Blomhaug. Medfødte ryggproblemer førte til 50 prosent uførepensjon. Men i stedet for å gi opp, kontaktet hun
NAV arbeid (Aetat) og i dag jobber hun som barne- og ungdomsarbeider ved Støren ungdomsskole.
I 1982 startet Wenche Gåsbakk
Blomhaug som renholder ved jernbanen i Trondheim. Et medfødt ryggproblem gjorde at hun etter noen år
gikk over i en tilrettelagt jobb som
kontorfullmektig i arkivet ved sentralbanestasjonen. I nesten tjue år
tok hun daglig veien fra Rognes til
byen, en reisevei på tre timer turretur. I 2000 var det imidlertid slutt.
Oppgavene ble flyttet til Hamar og
ryggproblemene, som hadde krevd
støtte av jernkorsett i store deler av
barnskolen og ungdomskolen, førte
nå til 50 prosent uførepensjon. - Det
var et forferdelig nederlag. Jeg så på
meg selv som arbeidsfør, men klarte
ikke å stå på hundre prosent hele tiden, forteller Wenche.

Ny start

I stedet for å gi opp valgte hun å tenke helt nytt. – En blir innarbeidet i
det man har gjort, og med årene blir
det vanskeligere å prøve nye ting.
Barrieren blir større. Jeg hadde aldri
satt mine føtter på et arbeidskontor.
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Fra jeg gikk ut fra 9. klasse, hadde
jeg vært i jobb og hadde ikke hatt
behov for hjelp fra noen, forteller
Wenche. Hos det som i dag er NAV
Midtre Gauldal fikk hun god hjelp og
startet på kveldskurs gjennom AOF
med tanke på å ta utdanning som
barne- og ungdomsarbeider. I oktober i år tok hun fagbrev etter å ha
hatt praksis i barnehage, barneskole
og ungdomskole. – Det var en stor
dag, sier Wenche som er glad for
at hun tok sjansen. Siden hun ikke
har kunnet stå på hele tiden har hun
bruk litt lenger tid, og det ser hun har
betalt seg.

Godt å føle at det er behov
for meg

I dag jobber hun i en 70 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Støren ungdomsskole. Her
følger hun en klasse og hjelper til
ved behov i timene.
– Jeg var veldig nervøs da jeg
skulle starte i praksis, og jeg må
understreke hvor godt jeg har blitt

mottatt på alle de arbeidsplassene
hvor jeg har hatt arbeidspraksis,
sier Wenche, som forteller at det har
betydd mye. Hun syns det er godt
å ha funnet et yrke som hun fungerer godt i. Utdanningen til barne- og
ungdomsarbeider har vært et riktig
valg, og hun har fått et trivelig arbeidsmiljø hvor hun treffer nye mennesker og har fått mange kollegaer.
– Det er veldig viktig for alle at man i
hverdagen treffer andre voksne. Det
har mye å si både fysisk og psykisk.
Dessuten er det godt å være der for
noen og at det er noen som trenger
meg, sier Wenche. Hun tror mange
som i dag ikke er i jobb kan ha noe å
bidra med og anbefaler de som lurer
på det til å spørre om hjelp og veileding. Men hun understreker også
at det gjør seg ikke selv, det kreves
egeninnsats. Wenche er nå 43 år og
har gjort seg noen tanker om tiden
framover. – Forleden kveld tenkte
jeg på at hvis jeg er heldig så kan jeg
være i arbeid i mer enn 20 år til.

og ID
GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE OD
Elevene ved
Julen har en tendens til å
komme for tidlig hvert år
– sånn er det også i år. Tiden fra skolestart i høst til
skrivende stund har gått alt
for fort og en kan undre seg
over hva tiden er brukt til.
Rektor
Halvar
Kjelås.

Vi har brukt mye tid på GSK-prosjektet. Her er det til sammen 10 ulike
brukergrupper som er involvert i detaljutformingen av prosjektet. Dette
er et viktig arbeid for at det ferdige
resultatet skal bli best mulig. Det er
nå vi har stor påvirkningskraft, sett i
forhold til både praktiske og økonomiske konsekvenser.
Den 25. og 26. oktober ble det
arrangert brukerseminar på Støren
Hotell med over 50 deltakere fra
kultursektoren, eksterne brukere,
ungdomsskolen og Gauldal videregående skole. Det ble et meget vellykket seminar sett i forhold til faglig
innhold og gjennomføring. Men etter
min mening var det viktigste at de
ulike brukergruppene ble bedre kjent
med hverandre, slik at fellesfølelse
og eierskap til prosjektet blir godt. Et
resultat av dette er at personalet ved
Støren ungdomsskole og Gauldal vi-

deregående skole arrangerer for første gang i historien felles julebord.
En annen sak som vi har lagt ned
mye arbeid i er søknad til NOKUT
(Norsk organ for kvalitet i utdanningen) om godkjenning av teknisk
fagskole – fagretning for Kart- og
oppmålingsfag. Fram til og med dette skoleåret, har vi hatt tilbudet som
et ordinært tilbud i videregående
utdanning. Dette blir det dessverre
slutt på, og vi er derfor avhengig av
å få tilbudet som teknisk fagskole
allerede fra neste skoleår, slik at vi
ikke mister fagkompetansen som vi
har hatt siden 1985. Vi er optimister og regner med at det første kullet
starter til høsten
Den 21. og 22. november hadde vi
besøk av over 150 tiende-klassinger
fra åtte ungdomsskoler i vårt distrikt.
De kom hit for å bli bedre kjent med
skolen og skolens opplæringstilbud

Ungdomsskoleelever – programområde Studiespesialisering

Forts. side 18

skolen gjennomfører
hvert år Internasjonal dag (ID) og
OD-dag (operasjon dagsverk). OD
er en solidaritetsaksjon som elever i
videregående utdanning i Norge gir
til land og mennesker som har det
vanskelig. Årets aksjon gikk til å bedre kunnskap og utdanning for ungdom (særlig jenter) på landsbygda
i Honduras, Nicaragua og Guatemala.
Her er elevenes egne referater:

Referat fra OD-dagen og
OD som valgfag

Det jeg vil si om OD-dagen var at den
var svært vellykket. Vi fikk inn over
70 000 kr. Noe som er bra resultat.
Det var totalt 242 elever som deltok
på OD-dagen og av dette er det totalt 318 elever på skolen så dette er
en flott engasjement av skolen og
elevene. Ellers har faget vært greit
og artig, men det kreves at noen tar
ansvar og får jobben gjort.
Hanne Stenset 29/11-2007

Referat fra
Internasjonal dag

Internasjonal dag er en dag som skal
brukes til forståelse og forberedelse
til Operasjon dagsverk, da elevene
skal arbeide og samle inn penger.
Årets internasjonale dag ble år satt
til den 24. oktober. Dagen startet
med en felles frokost for hele skolen
i aulaen på Basmoen. Vi fikk støtte
fra Norsk kylling, Coop Mega på
Domussenteret, Bunnpris og Soknedal sparebank.
Vi fikk derfor ingen utgifter på denne frokosten, og helsesøster Margrete Løvseth, lærere og elever hjalp til
med å forberede denne frokosten.
Etter frokosten ble det vist en film
i aulaen, med fokus på Operasjon
dagsverk. Senere fikk vi et foredrag
fra ungdommer som sitter i Operasjon dagsverk komiteen i Trondheim.
Deretter ble elevene delt inn i forskjellige aktivitetsgrupper: Fotball,
sang, dans, keramikk, veggavis,
natursti, film, tegning og et opplegg
ledet av lærerstudentene.
Dagen sluttet 14.00, og alle var
fornøyde med dagen.
Ellen Evjen, Ingrid D. Skavern og
Eline Raphaug.
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Når dette leses er vel de
fleste godt inn i julestria
eller julen er kommet.

Et år er snart omme
Av Lensmann Torill Næss Rostad

Vi på lensmannskontoret vil benytte
anledningen til å minne om at det er
trygt å bo i Midtre Gauldal kommune. Pr november er det en nedgang
på 23 % på forbrytelser i forhold til
2006, og over halvparten av sakene
blir oppklart.

Vi lar også tankene gå til dem som
ikke har det så godt – ikke alle barn
gleder seg til jul. Vold og rus er dessverre noe en del opplever, og slike
belastninger blir tyngre å bære i julehøytiden hvor det meste dreier seg
om familie og hygge.

Alle kan bidra til å forebygge
uønskede hendelser, og vi ber om at
dere er ekstra påpasselig med smultgryter og levende lys. Desember er
en måned hvor det er flere branner
og branntilløp enn ellers i året. Ikke
gå fra gryta på ovnen, og ikke forlat et rom med levende lys. Tenk
også over om juledekorasjonene er
brannfarlige.

Ta vare på hverandre, vær raus og
bry dere om ”naboen”.
Vi vil med dette ønske alle en riktig
god jul og takke alle som bidrar på
sin måte til et trygt samfunn.

Illustrasjonsfoto: Tore Volden

Nytt fra lensmannskontoret

Det er lov å bry seg!

Forts. fra side 18
som et ledd i faget ”Programfag til
valg”. Dette faget blir obligatorisk for
alle ungdomsskoleklasser fra neste
skoleår. Hensikten er at ungdomsskoleelevene får bedre informasjon
om ulike yrker innenfor de ulike studieprogrammene. Dette for at det
skal bli lettere og gjøre riktige valg
i forhold til framtidig yrke. Vi håper

at det de fikk se og lære vil komme
den enkelte til nytte når de skal søke
seg inn til videregående utdanning
innen 1. mars neste år. Vårt inntrykk
er at både elever og lærere er godt
fornøyd med gjennomføringen, og
vi setter stor pris på mange gode tilbakemeldinger i evalueringen som
elevene leverte.

Ungdomsskoleelever – programområde Teknikk og industriell produksjon
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Skoletilbudet for skoleåret 2008/
2009 bestemmes av Fylkestinget i
desember. Skolens tilbud ser ut til
å bli likt det som vi har for inneværende år.

Ungdomsskoleelever – program for Bygg- og anleggsteknikk

Spjeldet Dagsenter
Dagsenteret er et tilbud som drives av psykiatritjenesten.
Det er åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10.00–14.00,
der alle som ønsker det kan treffes til hyggelig sosialt samvær. Det er anledning til å kjøpe seg kaffe med noggo attåt!

Søndag 3. februar
i Budal Flerbrukshus
Meld deg på under www.ukm.no eller
kontakt kulturavdelinga ved kommunen. Påmeldingsfrist 15. januar 2008.
Kulturmønstringa er for dem i alder
10-20 år.
Ungdommens kulturmønstring gir deg
sjansen til å vise andre hva DU driver
med! Alle kulturuttrykk ønskes: Musikk,
teater, dans, billedkunst, design, standup, litteratur, video, foto, kunsthåndver,
husﬂid m.m.

Vi er to ansatte, en psykiatrisk aktivitør og en hjelpepleier.
Her drives forskjellige aktiviteter
som:
* håndarbeid av diverse slag, f.eks.
ta med privat håndarbeide, veving,
silkemaling, trearbeid, perling,
kortlaging osv.
* bingo og andre spill
* data med internett
* turer, vi har busstur en gang i året, i
tillegg tar vi en tur en gang i måneden, f.eks. biltur, handletur, kafètur, sæterbesøk og spaser turer.

Julegavetips!

* vi arrangerer basarer med blant
annet gevinster laget på dagsenteret, og gevinster sponset av det
lokale næringsliv.
* julebord – i desember holder vi
julebord med god mat og sjøllaga
julekaker.
Ta turen til Spjeldet Dagsenter (gamle barnehagen i Spjelddalen), alle er
hjertelig velkommen!
Spjeldet Dagsenter
Tlf.: 72435540.

– den perfekte julegaven til den som har
alt unntatt postadresse i Midtre Gauldal.

Hovedsponsor er Coop.

Felles kemnerkontor i Melhus,
Skaun og
Midtre Gauldal
Kommunene Melhus, Skaun og Midtre
Gauldal har vedtatt å inngå et samarbeid på skatteområdet fra 1. januar
2008.

Noen du kjenner?
Så er den her igjen – den herlige julestria. Vi vet mange allerede ligger svette i senga og kjenner den tiltrengte søvnen splintres av tanken på alle gavene til alle som
har alt og City Syd 23. desember. Her er et forslag som kan lette på tilværelsen:
Til alle du kjenner som ikke er bosatt i kommunen, kan du tegne et abonnement
på MG-nytt - Midtre Gauldal kommunes eget informasjonsblad!

Bakgrunnen for samarbeidet er å bedre
servicen til våre kunder, gjennom å
skape et større fagmiljø og øke kompetansen.

Abonner!
MG-nytt kommer ut ﬁre ganger i året, og distribueres til alle husstander og bedrifter i kommunen.
Alle innbyggere i Midtre Gauldal får altså MG-nytt gratis i postkassa. Den som bor
utenfor kommunegrensa må abonnere. Derfor får du nå dette gavetipset fra oss –
MG-nytt er den perfekte gave til en utﬂytta Midtre Gauldaling! Kanskje du har en
hyttenabo du skylder en oppmerksomhet også.

Kemnerkontoret for
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal

Samarbeidet har fått navnet:

Ann Kristin Leinum er konstituert som
kemner for samarbeidet inntil kemner
blir ansatt. Kemnerkontoret blir lokalisert i Melhus rådhus, 3. etg.

Abonnementet koster bare 60,– pr. år, et beløp som i hovedsak går til å dekke
portoutgiftene. Du kan abonnere ved å sende brev til
Midtre Gauldal kommune, Rådhuset, 7290 Støren
eller på mail: mg-nytt@midtre-gauldal.kommune.no
eller ring 72 40 31 29 – Tore Wolden

MGnytt nr. 4-2007
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RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
Vinter 2007 (revidert 26. november 2007)

DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

21.12.

19.30

Vi synger julen inn i Singsås. Kor/korps

Singsås kirke

26.12.

21.00

Offentlig fest i Soknahall

Soknedal

Soknahall

26.12.

21.00

Off. fest i Singsås samfunnshus

Singsås

Sing. Samf.hus

27.12

21.00

Off. fest i Budal Samfunnshus med Texas

Budalen

Budal samf.hus

28.12.

21.00

4. juledags-fest i Størenhallen

Støren

Støren sp.kl.

29.12.

20.00

Revyen “visitbudalen” m/Huslaget i Budal samfunnshus

Budalen

Budal samf.hus

		

Musikk: Måssågrodd

30.12.

20.00

Revyen “visitbudalen” m/Huslaget i Budal samfunnshus Budalen

Budal samf.hus

30.12.

21.00

Off. fest i Soknahall med Sie Gubba

Soknedal

Sokna IL fotball

9.1.08

19.00

Gammeldags juletrefest i Budalen. Sanger, leker, nisser,

Budal Flerbrukshus

Kulturens venner

		

godteposer. Budal Songlag 		

13.1.

Nyttårskonsert med Singsås Damekor, Tore Johansen

18.00

		

og Stephen Brandt Hansen.

30.1.

Syng med oss-kveld i kirka.

19.00

ARRANGØR

Budal Songlag

Singsås kulturarena

Singsås Damekor

Støren kirke

Menighetsråd

				

Kulturens venner

2.2.08		

Barnas Kulturmønstring

Budal flerbr.hus

Kulturskolen m.fl

3.2.08

UKM – Ungdommens Kulturmønstring

Budal flerbr.hus

Kulturavd. m.fl.

17.00

Viktig beskjed til alle lag og
foreninger:
– Husk å melde inn arrangement!
– Husk å varsle om eventuelle
lederskifter etter årsmøtene!
Kontakt May Britt
på tlf 72 40 30 63

Juletilbud!
Alle bygdebøker og
annen lokallitteratur
på tilbud. Fås kjøpt
i Servicetorget på
Rådhuset

