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Marit Bjørgen:
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Ordfører Erling Lenvik

Rådmann Knut Dukane

Kjære sambygding

Hei!

Våren er i anmarsj og vi går ei fin tid i møte!
VM er over med stor suksess for skidronninga fra Rognes. Vi gratulerer hjerteligst til Marit Bjørgen med kjemperesultater og takker for
stor underholdning! Vi ønsker henne alt godt i årene som kommer,
for, etter hva hun selv sier, så har hun enda mye ugjort i skisporet.
Året 2010 blir gjort opp i balanse. Merforbruket i drift er fortsatt
stort, 12,5 millioner. Dette dekkes inn med god avkastning på
pengeplasseringer. I tillegg foreslås det å sette av 5 millioner til
bufferfond. Dette er gode penger å ha i tilfelle noe uventet skulle
dukke opp. Alt i alt ble året 2010 et år med stor aktivitet, store
investeringer og økonomisk er vi i balanse.
Hva skjer ellers i kommunen og hvilke utfordringer har vi?
Vi er godt i gang med skolen i Soknedal, jeg har besøkt skolen og både
elevene og lærerne tar utfordringene med midlertidige lokaler på
strak arm. Utsikten til nye og moderne løsningerer noe som alle ser
fram til. Planleggingen av opprusting av Budal skole er i gang. Barne
hagene i Singsås, Budal og Soknedal skal rehabiliteres og utvides. På
Støren øker plassbehovet og det kan se ut som det blir en utvidelse av
Liøya barnehage. Årsaken til det økte behovet er økte fødselstall og
tilflytting. Mye planlegges og kommer i gang i løpet av året, noe må
vente litt. Det er nødvendig at vi følger investeringsplanen.
I nær framtid starter det opp et arbeid med ”sentrumsplan Støren”. Hvordan sentrumsområdene skal utvikles i framtida er viktig, og det vil i den
forbindelse bli arrangert åpne møter. Kommunen ønsker i sitt planarbeid å
involvere alle som har tanker om framtida og hvordan utviklinga skal skje.
Følg med og delta når møtene blir annonsert. Det skjer mye i kommunen
og det store aktivitetsnivået ser ikke ut til å ha noen ende. Behovene øker
på alle områder, det er krevende å møte både pålagte og vedtatte mål. Så
langt er styrkingen av tjenestetilbudet i tråd med vedtatte planer.
Det foregår også planarbeid på andre viktige områder i kommunen,
blant annet et stort og viktig arbeid som er initiert av sentrale myndigheter. Det dreier seg om Regional plan for Forollhogna villreinområde.
Tanken er å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av leveområder
for villreinen og avklare rammer og muligheter for bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling i området. Alt dette vil vi komme tilbake til.
Jeg benytter anledningen til å ønske dere alle ei riktig god påske.
Den kommer sent i år, men en og annen skitur i våre flotte tur
terreng blir nok mulig også denne påska.

Vinduet er åpent og lyden av tastetrykk blander seg med toner
fra syngende småfuggel og sildrende takrenner - våren er i anmarsj og ei herlig tid ligger framfor oss.
Fjella lyser ennå kvite, og tankene går til rolige skiturer, men
og til vår alles ”gromjente”, Marit Bjørgen. Enda en gang vil jeg
takke deg for spennende timer foran TV-skjermen og gratulere
med helt fantastiske VM- resultater!
Av arbeidskalenderen min ser jeg at blant annet følgende oppgaver er viktige å følge opp og prioritere fremover:
- Næringsutvikling og prosessen med å eventuelt etablere en
felles næringshage med Melhus og Klæbu
- Revidering av kommuneplanen og annet planverk
- Forollhogna villreinområde
- Oppfølging i forhold til kommende kommunevalg
- Utrede investeringsbehov i skoler, barnehager og omsorgs
boliger
- Revidere og oppgradere kommunens hjemmeside
Det siste strekpunktet ser jeg som spesielt viktig. Jeg ønsker
en åpen kommuneorganisasjon, og vi kan bli langt bedre på å
gi fortløpende informasjon. Internett som kommunikasjon og
informasjonsplattform blir viktigere og viktigere, og det er en
spennende utfordring for oss å kunne bruke digitale verktøy på
en hensiktsmessig måte i utøvelsen av ulike tjenestetilbud og
ikke minst i dialog med kommunens innbyggere.
Vi er og midt oppi arbeidet med regnskap og årsmelding for
2010. Enhetene rapporterer på hvilke mål og oppgaversom er
nådd og utført i fjor, og det en utrolig spennvidde i arbeidsoppgaver og prosesser som fremkommer i gjennomlesningen.
Sammen med våre folkevalgte og andre samarbeidspartnere
får vi utrettet mye, og jeg vil benytte anledningen til å gi en takk
til alle ansatte for innsatsen som er utført i 2010 og som gjøres
daglig. Utfordringer og forbedringspunkt har vi og en rekke av,
og det vanskeligste er ofte å kunne prioritere hva vi skal gjøre
”først og sist”.
Til slutt vil jeg ønske hver især ei god påske og fine vårdager, og
husk å rense ”fuggelkassa”!
Knut

Erling Lenvik
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4 GULL!
1 SØLV!

Gratulerer!
På hjemmebane gjorde Marit
Bjørgenså godt som rent bord,
og ble den suverene dronningen
av VM 2011!

Nå er den det til gangs, og flere skap
må anskaffes. Når, og hvor samlingen
da skal stå er fortsatt uavklart.

Foto: Tore Wolden

I 2006 gikk kommunen og Marits
sponsor Soknedal Sparebank
sammen om å kjøpe en glassmonter
for å gjøre deler av premiesamlingen
hennes tilgjengelig for publikum.
Det lå i kortene allerede den gang at
kapasiteten der skulle bli sprengt.

Foto: Haugen/Gauldalsposten

Det må alle Midtre Gauldalinger få
være stolte over! Rognes-jenta er
uten tvil kommunens fremste ambas
sadør internasjonalt så vel som
nasjonalt. Hvordan vi kan markere
vår begeistringoverfor Marit selv, og
følgeopp oppmerksomheten som
rettes mot kommunen som følge av
suksessen hennes, er noe vi, og ikke
minst omverdenen og media, er opptatte av i kjølvannet av mesterskapet.

Premier på utstilling.
Fra 2006 har deler
av Marit Bjørgens
premiesamling vært
utstilt på rådhuset.
Ordfører Erling Lenvik
og banksjef i Soknedal
Sparebank er på det
rene med at nå trengs
det flere skap.

Kommunen fikk også tilslag i auksjon
enpå gulljakken fra 10 km. Den tenker
vi også å gjøre tilgjengelig for publikum. Kanskje blir den å se i Gauldal
skole- og kultursenter? Kanskje
montert med gullmedaljen fra samme
konkurranse rundt kragen?
En komité bestående av medlemmer
fra Rognes IL, Marit Bjørgen-fanklubb
og ansatte fra kulturavdelinga ser
også på hvordan vi kan feire VMdronningen når hun får tid. Her er vel
intet annet enn en gedigen folkefest
på sin plass!

Til da, igjen – gratulerer Marit
Bjørgen, Rognes og Midtre Gauldal!
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Reiseliv som

bygdeutvikling
Har du fått spørreundersøkelse i posten?
Kari Reitan ønsker å skape bevissthet rundt reiseliv og hva det kan
gjøre for deg som innbygger i Midtre Gauldal kommune.
Reitan er det man nå kaller for en
trainee - en ordning mellom henne,
veileder fra tidligere studiested Høgskolen i Lillehammer, Midtre Gauldal
kommune og Blilyst. Høsten 2010
leverte hun en bachelor-oppgave
med utgangspunkt i bygdeutviklingsprosjektet ”På Ville Veier” i Midtre
Gauldal. Hun mener selv at hun har
fått en unik mulighet til å bruke sin
utdanning i praksis. Prosjekteier
Midtre Gauldal på sin side, får tilgang
til fagkompetanse innen bygdeutvikling og reiseliv.
Bygdeutviklingsprosjektet ”På
Ville Veier” i Midtre Gauldal, som
ledes av Liv Kari Aasen, går som
før. Reitans hovedoppgave er å se
Bygdeutviklingsprosjektet mer på et
overordnet nivå. Hun ser på mulighetene for reiseliv som en del av
utviklingsprosessen i Midtre Gauldal
og gauldalsregionen i sin helhet.
- Mitt arbeid argumenterer for en
videreføring og utvidelse av Bygde
utviklingsprosjektet. Det handler om
å ivareta et helhetlig perspektiv, og
det ser jeg som en kommunal opp-

gave. Vi må bevisstgjøre ringvirkning
ene av reiselivet. Det gir ikke bare
utvikling i forhold til næringene, det
også kan være med på å skape lokal
stolthet, samhold og tilhørighet hos
den enkelte innbygger.

Hun håper mottakerne ser nytten av
å svare.
- Hensikten er å kartlegge hva som
allerede fins i forhold til reiselivet.
Resultat vil komme i form av en sluttrapport, der jeg håper flest mulig kan
identifisere seg med innholdet.
Hun svarer på spørsmålet om tiltak
som vil ha god effekt:
- Det handler om å utnytte våre
ressurser. Her er Gaula, verdenskjent
som ei god elv for laksefiske, her
er Forollhogna Nasjonalpark med
tilgang til villrein, seterkultur og
kulturlandskap for øvrig, vi er kjent
for wienerbrød fra Størens Bakeri,

Markedsstrategi
Feltet er stort. Reitan ba kommunen
om spesifikke oppgaver da hun tok
fatt, og Skårvold og Storbekkøya Museumsseter ble satt som to konkrete
utgangspunkt.
- Begge har et stort potensial for
reiselivsutvikling, men hver for seg
har de sine utfordringer. Styrken og
mulighetene ligger i et samspill med
mange interessenter. Man må se ulikt
på hvert enkelt reiselivsprodukt, men
mange sett sammen, gir et større og
mer attraktivt produkt som bidrar til å
styrke vår lokale stolthet.
Mange lag og foretak i kommunen
har fått brev fra Reitan. Med følgeskrivet ”Markedsstrategi for reiselivet
i Midtre Gauldal”, har hun sendt ut
bortimot 400 spørreskjema til et
utvalg næringsdrivende i kommunen.

- Stort potensial i Midtre Gauldal. Stipendiat
innenfor reiseliv og bygdeutvikling Kari
Reitan, har siden oktober i fjor jobbet
med å legge grunnlag for økt turisme
i Midtre Gauldal og gauldalsregionen.
Hun mener enklere tilgjengelighet til
bredere opplevelser er veien å gå, og det
oppnås ved kommunal tilrettelegging for
samarbeid mellom tilbyderne.

og i det siste har Marit Bjørgen satt
Rognes på kartet. Disse merkenavnene har en særegen og ukopierbare
merkevarer samlet sett. Ressursene
ligger der de er, spredt ut i kommunen. Da blir det desto viktigere å få et
samlet forum for organisert salg og
markedsføring, samt utvikling mot
felles mål. Dette kan forenkle hverdagen for den enkelte betraktelig,
samtidlig som man vil kunne utvide
tilbudet slik det bidrar til et forlenget
turistopphold og økt fortjeneste for
aktørene.
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Ikke bare i Rio
I Støren barnehage er karnevalet alltid en artig festdag for både store
og små. Og det stod ikke på kreativiteten i utkledningen. Her var blant
annet Michael Jackson, Marit Bjørgen, klovner, prinsesser, pirater og
daglig leder på Statoil.

Katta i sekken
Neida, det er ikke
ei katte inni der.
Fredrik (f.v.),
en ukjent ”herre”,
Lukas og Elias
forventer nok
at det kommer
noe annet ut av
posen.
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Emil i Lønneberget.
Noen (Guro Storlimo) har vært i
snekkerboden. Eller er på vei dit.

Prinsessedans.
Jenter drømmer fortsatt om å bli
prinsesse. De vet kanskje ikke at
de for mange allerede er det?
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Sentrumsutvikling Støren
Kommunen drar nå sammen med flere samarbeidspartnere i gang et prosjekt for å utvikle og styrke Støren sentrum slik at det framstår som et tydelig og attraktivt kommune- og regionsenter for både innbyggere, næringsliv og besøkende, og der vektlegging av miljøverdier i vid forstand skal stå sentralt.
Vi ønsker å skape engasjement,
entusiasme og positive holdninger
i forhold til det å utvikle framtidas
Støren med et positivt omdømme.
Næringsliv, befolkning og andre som
har et forhold til kommunen skal
involveres på en god måte. Det å få
med ungdommen slik at de engasjerer seg for å forme framtidas Støren
vil være avgjørende viktig for om
prosjektet skal lykkes.

også nedfelt tydelige mål for videre
utvikling av Støren sentrum.

Overordnet strategi
Støren sentrum har over en lengre
periode utviklet seg uten at det har
vært tydelige overordnete strategier
bak. Dette har ført til den situasjonen
vi har i dag med et utydelig sentrum
som strekker seg utover i flere retninger, og der det i deler av sentrum er
en utilfredsstillende blanding av bolig
og næring innen det samme arealet.
Arealbruken, særlig for nærings
arealer er lite effektiv, og det antas
at det er et betydelig potensial for
fortetting. Det er i dag stor mangel på
både ledige nærings- og boligarealer
på Støren.
Midtre Gauldal kommunestyre vedtok i 2008 ny samfunnsdel av kommuneplanen. I samfunnsdelen og de
vedtatte miljømålene er det nedfelt
tydelige ambisjoner for utvikling
av kommunen i retning av å bli en
miljøkommune i vid forstand. Det er

Noe av det vil bli fokusert på i
prosjektet
• Legge til rette for og utvikle
nye sosiale møteplasser for
befolkningen og tilreisende
• Utvikle et kompakt Støren sentrum
der behovet for biltransport til og
mellom sentrumsfunksjoner er lavt
• Utvikle nye, sentrumsnære bo
områder - også med alternative
boformer (terrassehus) der bruk
av tre som byggemateriale står
sentralt
• Fokus på bruk av alternative
energikilder
• Etablere attraktive steder for barn
og unge (for eksempel ballbinger)
nærmere der folk bor
• Utvikle bevisstheten om Gaula og
legge til rette for bedre tilgang for
befolkningen
• Gang og sykkelveier

• Bedre integrering av innvandrere
• Hvordan Gauldal Skole og Kultur
senter (GSK) skal fylle rollen
som et samlende element i hele
kommunenog bli en motor for
kulturlivet på Støren og i hele
kommunenog regionen for øvrig.
• Korsen – ny bruk av fylkes
kommunens gamle skolebygninger
• Grønnstrukturer i og rundt sentrum
der Gaula aktivt skal brukes i identitetsbygginga av Støren som senter
og som Norges laksehovedstad
• Hotell
• Skårvold gård
Av enhetsleder Næring, plan og forvaltning, Helge Grenne
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Biovarmen sprer seg
Nå nyter snart Rådhuset og Midtre Gauldal sykehjem også varme av
restavfall fra Støren Trelast.

Arbeidet med å legge rør
for transport av varmt
vann fra Støren Trelast
startet i fjor høst. Siden
februar og fram til i dag,
har blant annet Støren
barneskole og Gauldal
skole- og kultursenter
med Størenhallen, kommet i drift på anlegget.
Når rådhus og sykehjem
etter planen kobles
på like over påske, er
det foreløpige målet
for prosjektet, som ble
applaudert som et av de
viktigste miljøtiltakene i
fylket i fjor, snart nådd.

Biovarme til Rådhuset. Det er kanskje ikke rette årstida
for graving, men rørgatene er åpnet. Innvendig er det
gjort klart for påkobling.

Gauldal Biovarme

Miljøtiltak

Det er Gauldal Biovarme AS som
eier nettet som distribuerer vannet.
Selskapets eierandeler er fordelt med
95 prosent til Gauldal Energi, mens
Støren Trelast og kommunen holder
2,5 prosent hver. Tidligere næringssjef i kommunen, Ola Wang, sitter
som daglig leder.

- Dette er et miljøvennlig og energi
besparende tiltak. Før var det olje
og strøm som ble brukt for å varme
opp lokalene. Der de offentlige
byggenefør hadde et forbruk på
2-300 liter olje i døgnet, blir nå bark
og fils, avfallsvirke fra sagbruket, den
primære energikilden. Sett i forhold
til at det kniper med elektrisk strøm
generelt, frigjør dette tiltaket også
kapasitet som kan brukes andre
steder, forteller Wang, som
har vært med i prosessen
lenge.

Råstoffet. Flis og bark, avfall fra sagbruket,
er energikilden som skal gi varme til de
offentlige byggene på Støren.

- Tenkinga rundt fjernvarme fra trelasten
startet egentlig for 32
år siden. Det som har
vært avgjørende, er
selvsagt lønnsomhet
i det. Nå lå det til rette
for utbygging. Strøm- og
oljepriser er oppadgående. Dette vil bli et billigere
alternativ, og, ikke minst, er det
som nevnt langt mer miljøvennlig,
sier Wang.
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Besøk BruktButikken
Ting som fortsatt er brukbare bør ikke leveres på
miljøstasjonen som avfall, men gis sjansen til et
nytt liv!
Gjenbruk og redesign blir mer og mer
poplulært, og i Envinas BruktButikk
legges det til rette for at du kan levere
brukbare ting som kan komme til
nytte for andre.
BruktButikken Støren holder til i koselige og intime lokaler i Stasjonsvegen
8. Den drives i samarbeide med 7.
klasseelever på Støren barneskole.
Elevene får igjennom samarbeidet
innsikt i salg, markedsføring og ikke

Gjenbruk.
Andre kan finne
en skatt i det du
ikke lengre har
bruk for, og du
kan finne en i det
andre ikke har
bruk for. Besøk
BruktButikken!

minst får de tanker rundt gjenbruk
kontra bruk og kast.
I butikken finner du alt fra bøker,
duker, leker, bilder, klær, ”ting og
tang”. Kanskje er du heldig og finner
supplering til et service du har fra før?
BruktButikken har også en avdeling
på Melhus. Her er lokalene større
og her kan du også levere og kjøpe
møbler.

Husk søknadsplikt
Ny ovn?
Endringer på fyringsanlegget skal
meldes til feiervesenet. I bolig er installasjon av ildsted ikke søknadspliktig, men installasjonen skal kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. Det
kan for eksempel være en ildstedsmontør eller en feier. I nybygg er
installasjon søknadspliktig i henhold
til plan- og bygningsloven.
Skjema for innmelding av endringer
eller nytt ildsted finner du bakerst
i monteringsanvisningen eller på
våre hjemmesider
www.gbriks.no.

Rehabilitering og
reparasjon av skorstein
Vi pusser opp som aldri før, men ofte
blir kontroll av skorsteinenutelatt. Å
få gjort en sakkyndig tilstandskontroll
av skorstein og fyringsanlegg kan ofte
være et fornuftig tiltak når man er i
gang med rehabiliteringav en eldre
bolig. Rehabilitering av skorstein
er søknadspliktig arbeid i henhold
til plan- og bygningsloven og må
gjøres av sakkyndig personell.
Reparasjonav skorstein over tak,
gjenmuring av åpne røykrørshull og
lignende regnes som mindre arbeid
og er ikke søknadspliktig.

For mer informasjon om åpningstider,
se www.envina.no. Her finner du
også lenke til BruktButikkens blogg
som jevnlig oppdateres med bilder og
informasjon om spennende skatter
som har kommet inn.

Feil ved montering av røykrørs
innføring og åpne røykrørshull etter
ovner som er fjernet er feil som ofte
blir oppdaget av feierne på tilsyn.
Dette er feil som kan bli skjebne
svangre den dagen uhellet er ute.
Søknader i henhold til plan- og
bygningsloven behandles av
kommunen.

GAULDAL

IKS

Meld fra. Installasjon av nytt ildsted skal meldes feiervesenet.

NO 01 april 2011 | 9

Trafikksikkerhet

”Redd en ungdom”

– Rullering av trafikksikkerhetsplan

Vedtatte
regulerings
planer

Kommunen skal innen 1. juli d.å. rullere kommunens handlingsplan
for trafikksikkerhet.

Reguleringsplan Frøset
vannbehandlingsanlegg

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har
endret fokus på tiltak for å hindre
ulykker i trafikken. Statistisk er det
mannlige ungdommer i alderen 16- 25
år den mest utsatte gruppen. Derfor
vil trafikksikkerhetsarbeidet rette seg
imot tiltak og formål som kan redusere skadefrekvensen blant denne
målgruppen. Sør-Trøndelag fylkeskommunen bruker begrepet ”skal vi
rive Trollveggen” som sitt bildelige
beskrivelse av utfordringene.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller
innløsning etter § 15-2 i plan- og
bygningslovens må settes frem for
kommunen senest 3 år etter denne
kunngjøringsdato.

Media har den siste tiden satt stort
fokuspå emnet med flere beskrivende artikler.

Kommunen vil delta i arbeidet med
bl.a. initiativ i forhold til holdningsendringer, faktaopplysninger, fysiske
tiltak og hastighetsreduksjon langs
veier som kan redusere skader ved
utforkjøringer og møteulykker.
Kommunens innbyggere inviteres til å
komme med forslag til tiltak som kan
redusere faren for antall ulykker langs
våre veier.
Forslag sendes skriftlig eller overleveres muntlig til saksbehandlere ved
eiendom - og kommunalteknikk innen
1. mai 2011.

Vi skal rive
trollveggen.
Statistikken
viser at det er
særlig menn i
alderen 16 – 25
år som kommer
ut for ulykker i
trafikken. Nå vil
fylkeskommunen
rive denne
”Trollveggen”.

I medhold av plan- og bygnings
lovens § 12-12, jf. § 12-14 har Midtre
Gauldal kommune ved kommunestyet i møte den 14.02.11 i sak 2/11
godkjent ending av reguleringsplan
for Gammelvollia hytteområde.

ved Midtre Gauldal folkebibliotek
Biblioteket utvider sine åpningstider fra og med uke 13, dvs. fra og med
mandag 28. mars. De nye åpningstidene blir som følger:

Vel

m
m
k o i bl

eneket!

io

kl 09.00 – 17.00
kl 09.00 – 14.00
kl 09.00 – 14.00 og kl 17.00 – 20.30
kl 09.00 – 14.00 og kl 17.00 – 19.00
kl 09.00 – 14.00

Planen med kommunestyrets
vedtak kan ses ved Midtre Gauldal kommune v/næring, plan og
forvaltning. Planen er også lagt ut
på kommunens nettsider http://
www.midtre-gauldal.kommune.
no/mgk/plan/plansaker/egengodkjente_planer.

Reguleringsplan Gammelvollia
hytteområde

Utvidete åpningstider
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Midtre Gauldal
kommune ved formannskapet med
hjemmel i kommunelovens § 12 i
møte den 17.01.11 i sak 4/11 godkjent reguleringsplan for Frøset
vannbehandlingsanlegg.

til b

Disse åpningstidene vil vi praktisere som en prøveordning
frem til skolenes sommerferie. Vi håper med dette at alle
skal kunne finne minst ett tidspunkt som passer for
bibliotekbesøk i løpet av en uke.

t

Krav om erstatning etter § 15-3 eller
innløsning etter § 15-2 i plan- og
bygningslovens må settes frem for
kommunen senest 3 år etter denne
kunngjøringsdato.
Planen med kommunestyrets
vedtak kan ses ved Midtre Gauldal kommune v/næring, plan og
forvaltning. Planen er også lagt ut
på kommunens nettsider http://
www.midtre-gauldal.kommune.
no/mgk/plan/plansaker/egengodkjente_planer.
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KOMMUNALT
PSYKISK HELSEARBEID
”Du er god nok” – vårt møte med ungdom handler mye om dette.
Å føle å bli sett og godtatt som den du er, har stor betydning for
opplevelsenav å ha et godt og verdig liv.
Den psykiske helsetjenesten i kommunen merker en stadig økning av
gruppen ungdom og yngre voksne
med psykiske vansker. Å ”droppe” ut
av videregående skole, leve i konfliktfylte familier, for liten voksenkontakt
og for store krav er faktorer som har
betydning for evnen til å mestre eget
liv. Rusavhengighet og psykisk lidelse
kan også nevnes i denne sammenheng. Tjenesten møter stadig nye
utfordringer, og fra statlig hold er det
bestemt at mer og mer skal utredes,
behandles og oppfølges i kommunene. Psykisk helsearbeid er et felt som
stadig er i forandring og utvikling.

Lavterskeltilbud
Når vansker oppstår, viser det seg at å
søke råd og hjelp i tidlig fase er av stor
betydning. Et lavterskeltilbud, hvor
man selv kan ta kontakt med tjenesten, skal være med på å gjøre dette
enklere. Tjenestene er gratis. Noen
trenger støtte og hjelp i
en kortere tid

for å takle et akutt problem, mens
andre har mer omfattende og sammensatte behov gjennom store deler
av livet. Støttesamtaler, omsorg og
boveiledning er noen av gjøremålene
i mange sammenhenger.
Råd, veiledning og forebyggende
arbeid vektlegges i statlige anbefalinger. Her kan nevnes at tjenesten bl.a
er delaktig i en gruppe som jobber
med livsstilsendring og overvekt. Et
kurs i mestring av belastninger (KIB)
er også i full gang. Endring på egne
vilkår og mestringsperspektivet er
her avgjørende for at ting skal lykkes
og føles meningsfullt.
Spjeldet Dagsenter er i tillegg en viktig arena i det psykiske helsearbeidet.
Tilhørighet og fellesskap settes her
høyt. Dagsentret har åpent mandag,
tirsdag og torsdag.

Ungdomskontakter. Psykiatritjenesten har
åpent kontor ved Elevtjenesten på Gauldal
skole- og kultursenter. Her kan du treffe Olga
Kjøtrød, Wenche Hårstad eller Ketil Gorseth
hver mandag, mellom 10.30 – 12.30.

organisasjoner er også av stor betydning for vårt arbeid. Mental Helse
har et aktivt lokallag i Midtre Gauldal,
og sammen jobbes det med holdningsskapende arbeid, informasjon
og opplysningsarbeid. Å arrangere
Verdensdagen for psykisk helse, er et
av samarbeidsprosjektene som har
gått over flere år.
En visjon i vårt psykiske helsearbeid
er å verdsette og respektere mangfoldet, og ut fra dette strekker tjenesten
seg stadig etter ulike måter å møte
befolkningen og utfordringene på.

Bredt samarbeid
Psykisk helsetjeneste har et tverr
faglig samarbeid med ulike tjenesteinstanser. Samarbeid med frivillige

Nyttige
kontakttelefoner

Psykiatritjenesten kan du nå på
telefon 72 40 30 80, eller besøke oss i
1. etasje på Rådhuset.

Voksne for barn
www.vfb.no
tel: 23 10 06 10
Senter for incest
og seksuelle overgrep
www.smiso-st.no
tel: 73 89 08 80 / 995 71 198
Orkdal og omegn krisesenter
tel: 42 48 24 10
Mental Helse
www.mentalhelse.no
Hjelpetelefon: 116 123
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Støren Kulturhus

På programmet

Våren byr på fine opplevelser, også fra amfiplass. Vi har
plukketnoe fra programmet i kulturhuset fra mot sommeren

Midtre Gauldalkveld
Onsdag 13. april kl 19.00

Kåseri ved Knut Tronvold: “Omkring tiden, kulturen og skolen”
Konsert ved Sigstein Folgerø
Arne Ree`s spiller
Korsang ved Støren Mannskor og Rognes Songlag
Allsang
Servering og loddsalg
Konferansier for kvelden er Harald Lund.
Midtre Gauldal-kveld arrangeres av Kulturens Venner.
Pris kr 100,-

Sterkare enn døden
med Nord Trøndelag Teater
- ein liten poetisk “gysar”
om eit gruvemiljø.

Familieforestillingen “Sterkare enn døden” er en fortelling
basert på boken “Bill og ei til” av Sissel Solbjørg Bjugn, om
gruvearbeideren Andreas som blir reddet av et barn fra en annen
tid og en annen virkelighet. Et varsel. En liten poetisk “gyser” med
overraskende slutt. Forestillingen minner oss om et yrke som har
preget kulturen i flere kommuner i Trøndelag. Fenomenet “varsel”
er ikke ukjent for dem som har et
arbeid med stor risiko.
“Solidariteten mellom gruve
arbeidere er sterkere enn
døden” sier “Bill”.
Det får oss til å tenke på at en
hel verden fulgte med spenning
gruveulykken i Chile og den vellykkede redningsaksjonen.

Onsdag 4. mai kl 19.00

Skuespillere: Tov Sletta og
Sarah MacDonald Berge
Priser kr 220,-/170,-

Støren kulturhus selger

gavekort

rt
gaveko

Dette var et godt benyttet tilbud før jul, og vi regner med at mange vil benytte seg av
dette som konfirmasjonsgave utover våren. Gavekort kjøpes med
valgfritt beløp, og kortet kan benyttes på alle arrangement. Enten
man er interessert i kino, konsert, teater eller andre arrangement
så er gavekort et godt og enkelt alternativ. Gavekortet kan skrives
ut hjemme, påføres personlig tekst og man kan velge et bilde som
passer anledningen. Et gavekort på Støren Kulturhus kan kjøpes
når og hvor det passer deg.
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Bli en frivillig du også!

”Vi er gitt til hverandre

for at vi skal være noe for hverandre på veien gjennom livet.”
Frivillige. Frivilligsentralen
formidler frivillige til mange
arrangement og tilbud.
Til Halloween tryllet
Gjertrud Røttum,
Ingveig Skårvold og
Solfrid Tangstad
fram frukt.

en å gjøre noe sammen med eller en
hjelpende hånd, uvurderlig! Du kan
bare ved å være deg selv, utgjøre en
stor forskjell i andres liv. ”Møte mellom mennesker” er frivilligsentralens
credo. Et slikt møte kan være alt fra to
personer som møtes i et hjem, til et
arrangement som samler tusen mennesker på en stor, offentlig arena.

Hva har du lyst til?

Dette er ett av mottoene frivillig
sentralene tar inspirasjon fra og jobber etter. Dette kan gjøres på mange
måter og hver enkelt frivilligsentral
er forskjellig ved at de tar tak i behov
i sin kommune. For at vi skal bli klar
over behovene i akkurat vår kommune, er vi avhengige av dialog med
mange mennesker og grupper. Vi
samarbeider med lag, foreninger,
kommunale avdelinger, politi, pensjonister, skoleungdom og enkeltmen-

nesker som tar kontakt med et ønske
eller som ser et behov. Dette bidrar til
at vår kommune blir enda bedre å bo i
for alle innbyggerne våre.

Den største gleden
”Å være der for noen”
er en av de største
gledene vi har i livet,
og mye av det som gir livet
mening. For den som trenger noen,
er en å prate med, en å lære noe av,

Eksempler på aktiviteter:
Leksehjelp
”Snekkerleir”, verksted
Babytrill og babysvøm
Veiviser for innvandrer
Handling/handletralle for eldre
Trivselsaktiviteter for eldre
Arrangement for funksjons
hemmede
• Fri og Villig, årlig forum for
dialog

Ulike folk har ulike behov for hvordan
de ønsker å bruke tiden sin sammen
med andre mennesker. Frivillighet
er basert på hva hver enkelt har lyst
til å være med på. I frivilligsentralen
har vi ingen medlemmer, men vi fører
sammen de som har et behov og de
som har noe å gi – den frivillige. Hyppigheten kan være alt fra en enkelt
anledning til jevnlig.
I boksen under ser du eksempler
på noen av de aktivitetene som vi
styrer og ønsker å videreutvikle. Er det noe der du
engasjerer deg for? Har du
sett et behov eller har du et ønske om en ny aktivitet? Er det noe
du ønsker å bidra med eller trenger
hjelp til, så gleder vi oss over at du tar
kontakt!

Du kan bli en frivillig eller ta del i aktivitetene
sentralen har lagt til rette for, sammen
med Ola Lillebordal i snekkerverkstedet i
Soknes leir, eller…

•
•
•
•
•
•
•

...sammen med de andre
småbarnsmødrene i
Babytrillen.
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GIR MENNESKER MULIGHETER
Skal du søke om stønad fra NAV?
Start søknaden din på nav.no!
For at papirene dine skal komme trygt og raskt fram til riktig kontor i NAV, starter du søknaden på
www.nav.no Du er også velkommen til å bruke PC hos oss på NAV.
Vi hjelper deg gjerne.
Slik gjør du:
1. Velg Finn skjemaer.
2. Velg situasjonen som passer for
deg.
3. Kryss av på de beskrivelsene som
gjelder deg.
4. På nav.no blir svarene dine brukt
til å lage en førsteside spesielt for
deg. Den viser hvilke vedlegg du
trenger.
5. Nå kan du fylle ut skjemaet, enten
på skjermen eller på en utskrift.
6. Til slutt sender du utskrift av
førstesiden, skjema og vedlegg
til NAV. Riktig adresse står på
førstesiden.
Tar du utskrift her hos oss? Pass på
at det er din egen utskrift du får med
deg fra skriveren, og ingen andres.

Er du klar til å sende inn?
Papirene dine skal kunne leses av
en maskin. Derfor er der viktig at
du ordner papirene dine på denne
måten:
1. Bruk sort eller mørkeblå penn når
du skriver for hånd.
2. Har du små vedlegg, teiper du
dem til et hvitt ark (A4). Bruk teip
på toppenog på hver side av
vedlegget.

Siri Mette Holshaug og de andre ved NAV Midtre Gauldal hjelper det gjerne med søknaden
din dersom du trenger det

3. Legg alle papirene dine med
teksten opp, og i samme retning.
Vennligst ikke bruk stifter.
4. Aller øverst legger du førstesiden
som er blitt laget spesielt til din
sak. Den inneholder adressen du
skal sende papirene til. Papirene

blir ikke sendt tilbake til deg. Send
derfor ikke originaler, men kopier.
Unntak: Kvitteringer må alltid være
originale. Rene informasjonssider i
skjemaene skal du ikke sende inn.
NB! Denne fremgangsmåten gjelder
ikke kommunale søknader.
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Økonomisk rådgivning
Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere
pengene slik at de strekker til, søk hjelp i tide!

Ved reduksjon i inntekt opplever mangeat pengene ikke lenger strekker til. I
en slik situasjon er det viktig at man så tidlig som mulig foretar noen grep som
skal sikre at man fortsatt har kontroll over økonomien. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å
styre økonomien din selv.
Hos 800Gjeld kan alle få økonomisk rådgivning. Tjenesten er gratis og du kan
gjerne ringe anonymt hvis du ønsker det.

10 råd og tips for å unngå betalingsvansker
1. Ikke nøl med å kontakte bankforbindelsen for bistand.
2. Kom raskt i dialog med kreditor.
3. Sett opp budsjett over faste og variable inntekter
og utgifter.
4. Selg unna – kan det tenkes at det er ting du egentlig ikke trenger?
5. Handle på salg.
6. Muligheter for utleie?
7. Ekstra jobb?
8. Ikke ha mange kredittkort. Det holder med ett!
9. Samling av små lån, avdragsfrihet og lengre løpetid på lånet.
10.Sjekk skattetrekket. Det kan være satt for høyt.

Ring 800Gjeld på telefon 800 45353 (hverdager 9-15)
nødvendige innkjøp

bolig

forbrukslån

budsjett

utgifter
inntekter

unødvendige
utgifter

ransport
fritidsaktiviteter

luksus
budsjett

kredittkort

Halvard Kjelåas – rektor

Brukerne av bygget har hatt en stri
prosess med innflytting og innredning av egne lokaler og fellesarealer.
Bygget organiseres gjennom interkommunalt samarbeid og det tar tid å
etablere drift- og forvaltningsrutiner
som brukerne kan forholde seg til.
Da er det svært nyttig at relasjonene
mellom brukerne er gode, slik at man
til enhver tid finner gode løsninger
til det beste for fellesskapet. Vårt
inntrykk er at vi har kommet i gang
i det nye bygget på en god måte.
Resultater fra interne brukerunder
søkelser blant ansatte og elever, viser
at vi har vesentlig høyere score på
fysisk arbeids- og læringsmiljø og
trivsel enn det vi hadde i tilsvarende
måling forrige skoleår. Det viser at
investeringene som er gjort i ny bygningsmasse gir positive resultater for
arbeids- og læringsmiljø, som er en
av flere grunnleggende faktorer for at
læringsutbyttet kan økes ytterligere.
Et mål for oss er å ta hele bygget i
bruk, altså at vi til beste for elever og
læringsarbeid tar i bruk de fasiliteter
som bygget har. Avgangselevene på
studiespesialisering hadde framvising
av egenprodusert revy i kultursalen i
januar, Gaulda-Rock ble gjennomført
16. mars og et elevorganisert prosjekt,
”Åpne blikket ditt”, ble gjennomført 30.
og 31. mars. Dette er gode eksempler
på at vi evner å nyttiggjøre de mulig
heter som bygget har.
Det har vært en spennende og krev
ende prosess å skape liv og innhold i
nybygget. Kunstnerisk utsmykking er
en del av dette. Kunst som brukerne
hadde fra før er plassert ut i bygges
fellesarealer og er til glede for alle
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Gauldal videregående skole

Snart ett år i GSK
Tiden går fort i godt selskap. Når dette leses er snart det første skoleåret i GSK
ferdig. Det har vært et annerledes og spennende skoleår. Vi ser at samarbeids
relasjonene som utviklet seg under planlegging og gjennomføring av prosjektet,
og erfaringer fra felles personalseminar for alle ansatte i GSK, har vært til stor
nytte i det videre arbeidet etter at vi tok nyskolen i bruk 23. august.
som ferdes der. I tillegg er det kjøpt
inn fire hovedkunstverk finansiert av
byggebudsjettet. Tre er overlevert
og det siste kommer på plass til
påske. Ett kunstverk er plassert ute
foran hovedinngangen, ”Amulett”,
en kjempesvær treskulptur i eik (4,5
tonn) laget av Erlend Leirdal. I amfiet
til ungdomsskolen er det montert en
tegning laget av Bjørn Hegardt, ”Grey
matter”, og i fellesarealet til Gauldal
videregående skole er det montert
en kjempesvær lysekrone, ”Spiro”,
laget av Vidar Koksvik. Gerd Tinglum
har laget kunstverket som skal pryde
veggen mot kultursalen, et kunstverk som er godt synlig for alle som
besøker GSK. Innredning og kunst
er viktige faktorer for trivsel, som
påvirker atferd på en positiv måte. Vi
er veldig fornøyd med at også dette
er godt ivaretatt i GSK.
Våre elever har stått for mange
gode prestasjoner denne vinteren.
Vi har et fag, toppidrett, hvor vi gir
opplæringstilbud innenfor ski og

Spiro. Kunstner
Vidar Koksvik
jobber primært
med glass. For
GSK måtte han
av sikkerhetshensyn bruke et
annet materiale,
uten at det på
noen måte har
forringet kunstverket.

skisk yting. Dette er et populært fag
som mange av våre lokale idrettsutøvere benytter seg av. Det er viktig
at ungdom som driver med idrett
får mulighet for å gjennomføre både
skolegang og det å drive idrett. Her er
poenget at 16-19-åringer får anledning til bo hjemme, være i egen klubb
og samtidig kan få et godt treningstilbud i skoletida. I faget toppidrett,
sammen med kroppsøving, blir det
rom for 7 timertrening i uka i skole-

GSKs Amulett.
Amulett er
tittelenpå Erling
Leirdals verk
som pryder
inngangspartiet
til Gauldal skoleog kultursenter.
Eika kommer
hele veien fra
Danmark, og skal
eldes naturlig i
trøndersk klima.

tida. Ungdommene får da bedre tid
til skolearbeid og andreaktiviteter i
fritida. Vi ser at mange av våre største
idrettstalenter kommer fra små steder
rundt om i landet. Dette er mulig fordi
skole og idrettslag arbeider sammen
for å få til gode opplegg. En av våre
elever, Magnus Stensås fra Lundamo,
har i vinter blitt både norsk og nordisk
mester på ski, og olympisk mester
under ungdommens OL i Librec. Her er
det grunn til å gratulere både utøver
og faglærer Jan Gisle Granmo!
Entreprenørskap er viktig i skolen.
Mange elever bruker ungdomsbedrift
som metode i læringsarbeidet. Under
fylkesmønstringa i mars deltok til
sammen 43 ungdomsbedrifter, hvorav
fire fra vår skole. Våre ungdomsbedrift
er klarte å ta omtrent halvparten av
prisene som ble delt ut. Til sammen
tok vi ni priser, hvorav fem førstepriser.
Fem ungdomsbedrifter gikk videre
til NM-konkurranse som arrangeres
primo mai. To av de fem er fra vår
skole. Dette er vi veldig stolt av!
Halvard Kjelås - rektor

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
2011
DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR

13.april

19.00

Midtre Gauldalkveld
Kåseri ved Knut Tronvold: ”Omkring tiden, kulturen
og skolen”
Minikonsert ved Sigstein Folgerø
Arne Rees orkester, Støren Mannskor, Rognes Songlag, Pianopikene.
Kaffesalg, loddsalg.
Konferansier: Harald Lund
Inngang 100 kr

Kultursalen

Kulturens venner
Folkeakademiet
Kulturavdelinga

4.mai

19.00

Sterkare enn døden
Teaterforestilling med Nord-Trøndelag teater

Kultursalen

Støren Kulturhus

5.mai

19.30

Kultursalen
Kulturprisutdeling til Hauka Mannskor:
”Takk og pris”
Konferansier: Andreas Lunnan
Hauka Mannskor med sin dirigent Jovna Dunfjell
Gjestedirigenter: Tove Ramlo, Ove Heggvold og Ann
Kristin Haugerud
Gjestekor: Hauka Decorum
Gjestemusikere Trygve Brøske,Thomas Lomundal

Støren Kulturhus

3.juni

Plattfest med Sie Gubba

Singsås

Singsås arrangement

9.juni

Kulturskolens sommerkonsert

Budal

Kulturskolen

25.juni

Gaula laksefestival

27.juni2.juli

Kulturleir for barn i 4.-7.klasse
Påmeldingsfrist 6.juni
Pris: 1000 kr

Prestgården/GSK Kulturavdelinga

30.juli

Plattfest med Ole Ivars

Singsås

1.-3.sept.

Folkefestuke

Singsås arrangement

Støren kulturhus
Salg av billetter og mer informasjon om arrangementene finner du på hjemmesiden www.storenkulturhus.no

Støren kino har visninger hver onsdag, fredag og søndag.
	Det er betjent billettsalg i kulturhuset onsdag, fredag og søndag kl. 17.00- 20.30. Da kan billetter til alle
arrangementfås kjøpt.

