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God Jul!

2 | NO 01 DESEMBER 2014

Ordfører Erling Lenvik
Desember 2014
Som alle kjenner til er det økonomien som
igjen er i fokus. Årsakene er sammensatte,
men samtidig oversiktlig. Noe skyldes at
kommunen selv ikke har drevet godt nok.
Vi har hatt store merforbruk i de siste
årene som vi ikke har fått bukt med. Det
som utfordrer oss ytterligere nå er de store omleggingene den
«nye» regjeringen gjør. Ca 25 mill. i kutt og omlegginger av kostnadskrevende område. Pensjon er et slikt område. Kommunen
må etter beste evne sørge for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Det er viktig for alle sammen, enten det gjelder skole, barnehage eller helse. Også mange andre områder som kommunen
har ansvar for er viktige for innbyggerne. Det har i mange år blitt
varslet at endringer kunne komme og nå er vi der.
Det er flere store endringer på gang. Kommunereformen er i startgropa. Vi er foreløpig i dialog med Holtålen, Rennebu og Oppdal
kommuner. Det er så langt ikke konkludert med noe som helst. På
nyåret vil det sannsynligvis bli arrangert folkemøter, og det kan

Rådmann Knut Dukane
Hei!
Ekspertutvalget som utreder kommunestruktur har akkurat lagt frem sin slutt
rapport og debatten pågår friskt over hele
landet.
Vår kommune skal i nær fremtid ha møter med nabokommuner for å avklare om en eller flere skal arbeide sammen for å
utrede muligheter og begrensninger som ligger i en kommune
sammenslåing. I prosessen blir det viktig å få bidrag fra inn
byggere, næringsliv, ulike organisasjoner og ansatte. Hvilket
vedtak Midtre Gauldal vil havne på i denne saken vet jeg ingenting om, men uansett blir det et av de viktigste strategiske veivalgene på lang tid.
Et annet tema som skaper stort engasjement og debatt i disse
dager er rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomi
plan. Det økonomiske handlingsrommet medfører at det ligger
utfordrende forslag som f.eks eiendomsskatt og relativt store kutt
i tjenestetilbudet i rådmannens innstilling. Kommunestyrets medlemmer står foran vanskelige valg når budsjettet skal behandles.
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også bli organisert spørreundersøkelser. Bidra så godt du kan i en
eventuell spørreundersøkelse. Mitt ønske er at alle skal få komme
til orde. Er du uenig så er det viktig at du får si det, er du enig eller
har andre ideer så er det viktig. Jeg vil at dere som har noe å meddele skal komme til orde.
Bare framtida vil vise hvordan kommunereformen ender opp for
oss i vår kommune. Jeg har sagt at vi skal gjennomføre det som
forventes av oss fra stat og fylkesmann. Frister og milepæler
kommer fort. I løpet av januar må vi finne ut retningen, til sommeren skal det avklares om det kan bli en ny kommune i Gauldalen.
Nok om endringer og økonomi, når dette leses er vi inne i juleforberedelsene og vi tar snart juleferie. Jeg håper dere alle finner
roen sammen med kjente og kjære, jula er ei god høytid. Det viktigste er å bruke dagene godt sammen med familie og venner. Vi
treffes til nye «dyster» på nyåret!
Til dere alle sammen vil jeg sende
de hjerteligste julehilsener, med ønske om
ei God Jul og et riktig Godt Nytt år.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2030 ligger og nå ute
på høring. Prosessen som har ledet frem til forslaget har jeg
opplevd som god. Planen er kortfattet, fokuserer på de fire
områdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi,
og strategiene innen disse områdene danner grunnlaget for
kommunens mer konkrete og detaljerte handlingsprogram med
økonomiplan og budsjetter de neste årene.
Kommunestyret vedtok og inneværende år kommunedelplan
Støren. Et meget viktig plandokument som vil være styrende for
bl.a bolig og næringsetablering i området Støren, samt andre
infrastrukturtiltak.
Som tidligere opplever jeg at frivillige lag og organisasjoner
legger ned en betydelig innsats for felleskapets beste, og jeg
vil rette en stor takk til hver enkelt som bidrar på dette viktige
feltet.
På privatsiden vil jeg vel i likhet med en del andre møte et
dilemma i helgene - skal jeg på tur eller skal jeg følge Marit på
tv… Hun har i hvert fall startet sesongen bra, og jeg gleder
meg allerede nå til VM.
Avslutningsvis takker jeg og hver enkelt ansatt for innsatsen som
er ytt inneværende år, samt alle lesere og innbyggere
en God Jul og et Godt Nytt År!
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FRA INNVANDRER TIL INNBYGGER,
FRA FREMMED TIL VENN
Inkluderingsprosjektet er forholdsvis lite og kortvarig, men det har
likevel satt seg store mål; alle innflyttere med andre pass enn norske,
skal trives, føle seg heime og ha lyst til å bli boende her lenge!
12 prosent av innbyggerne i Midtre Gauldal kommune kommer
nå fra andre land. Mange av dere som leser dette, kjenner sikkert
flere av dem allerede – som arbeidskollega, nabo eller klasse
kamerat. Og enda flere har hørt at det ikke lenger bare er norsk
og trøndersk som snakkes på butikken eller i de ulike arbeidslag. Befolkningen i Midtre Gauldal har blitt meget språkmektig,
for her snakkes det flytende arabisk, polsk, tigrinja og slovak
isk i tillegg til enda flere språk. Et nytt mangfold av fornavn og
etternavn kan også gi noen og enhver utfordringer, og litt krøll
på tunga i forsøkene på å lære og uttale dem. Men norske navn
er vel ikke nødvendigvis så enkle å uttale de heller – hvis ikke du
tilfeldigvis er født eller oppvokst her…
Mange av dem som har flyttet hit de seinere åra, kommer
kanskje fra store byer eller er vante med et helt annet klima enn
det vi vanligvis har her i Midt Norge. Er det likevel mulig å trives
så godt at en ønsker å bli værende; rett og slett bli gauldaling?
Noen har undersøkt hva som skal til for at dette skal kunne skje.
Blant annet er det behov for ulike møtesteder der en kan bli
kjent med oss «innfødte», slik at en lærer språk og norsk kultur.
For dette prosjektet sin del betyr det at vi jobber for inkluder
ing av nye gauldalinger i allerede eksisterende frivillige lag og
foreninger og i de ulike fritidsaktiviteter. Det finnes en enorm
variasjon i det som skjer på fritiden, og det er bra, for de som
flytter hit er jo like ulike som oss som bor i Gauldalen fra før!
Erfaringer viser også at det å ha iallfall én norsk venn, kan bety
hele forskjellen når det gjelder å trives på en ny plass eller ikke.
En venn som lærer navnet på deg og barna dine når det ikke finnes andre venner, kjente, slekt, nettverk, syforening eller gamle
klassekamerater fra ungdomsskolen. Dette bekrefter mine egne
erfaringer. Jeg har selv vært innvandrer i noen år. Sammen med
familien min har jeg bodd ti år i Mongolia i Asia. Der fikk vi rause
venner som tålmodig hørte på oss når vi i starten stammet og
stotret på et helt nytt språk. Jeg har ikke tallet på hvor mange
som trøstet oss med å si: «Når dere snakker feil, forstår vi rett».

– Målet er at folk skal føle
tilhørighet og trives ved å bli
inkludert i aktiviteter, lag og
foreninger. Mette Goa Hugadal
kommer opprinnelig fra Aure,
men er bosatt på Ler. Hun skal
jobbe med integrering i Midtre
Gauldal fram til 31.12.2015.
Prosjektet er finansiert med midler
fra kommunaldepartementet og
flyktningetjensten i kommunen.

Av Mette Goa Hugdal
prosjektmedarbeider

Vi fikk kreative venner som så forbi et litt hjelpeløst ytre; disse
vestlige innvandrerne som ikke skjønte alle de sosiale kodene
eller forstod en spøk uten at den ble forklart. Ofte visste vi heller
ikke hva som var høflig å si eller gjøre under de for oss ukjente
høytider. Vi satte også pris på venner som ga oss rom til å
bevare vår norske identitet, for norske juletradisjoner og 17. maifeiring blir ofte viktigere dess lenger heimefra en er.
Midtre Gauldal kommunes nye visjon er nettopp «kreativ» og
«raus». Som prosjektleder og tidligere innvandrer, kan jeg ikke
annet enn å ha et todelt jule- og nyttårsønske: At alle nye innbyggere, uansett pass, morsmål og kulturbakgrunn, kreativt
kaster seg inn i dansen for å lære alt de kan av språk og kultur
her i Norge, og at alle som har bodd her ei stund, enten vi er
innfødte gauldalinger eller ikke, tar i mot, raust og kreativt, og
ser, inviterer og inkluderer små og store innflyttere i de ulike
sammenhenger der du og jeg trives og føler oss heime. Synes
du dette virker litt skummelt på egen hånd, gå sammen to eller
flere. Inkludering er fellesskapets ansvar.

Store prosjektmidler.I fjor ble kommunen tildelt over 400 000,- til
et prosjekt om inkludering av innvandrere i Midtre Gauldal. Her er
varaordfører Bjørn Enge med stortingsrepresentant Heidi Greni
(Sp), som sto for den formelle tildelinga..
Språkhjørnet.Inkludering kan skje på alle arenaer. På torsdager
arrangeres Språkhjørnet på biblioteket. Lucas Somveille (f.v.),
Fatsum Embaye, Milete Woldu og Lidia Lewicka benytter sag av
muligheten til å få litt ekstra språktrening.
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GLIMT FRA HVERDAGEN
				

VED STØ REN BARNESKOLE
Tradisjon tro har Støren barneskole jobbet med juleforberedelser i
november og desember. 7. trinn laget i faget Mat og helse lussekatter
som skal severes til en markering i midten av julemåneden. I tillegg har
de laget mye god mat som skal selges på skolens kantine.
Desember er full av aktiviteter og 1.
desember var det markering av advent
med fellessamling i mediateket. Da tente
skolen juletreet. Elevrådet var arrangør
og serverte pepperkaker og gløgg. Den
9. desember var det en stor Prøysenforestilling for foreldrene i GSK, hvor alle klassene bidro med skuespill og sang.

LUSSEKATTER. Lussekatter er et sikkert
tegn på at jula nærmer seg. Andre (f.v.),
Treniota, Boshara, Jon Inge og Arne med
dagens produksjon.

FELLESLUNSJ PÅ 6. TRINN. Fra venstre,
Marthe, Ida Marie, Stine, Raghad, Synne,
Anna.

På 6. trinn har de fast tradisjon hver
fredag hvor de lager til felles lunsj. Da
har elevene med seg litt pålegg hver,
samtidig som det kokes egg på skolen.
Frukt og grønt blir skjært opp og anrettet pent sammen med den øvrige maten.
Klokka 11 spiser alle på 6. trinn så felles
lunsj – en stor suksess blant både barn
og voksne. 6. trinn har også et pinnedyr.
Pinnedyr er et seksbeint insekt som er
ekstremt lett å ta seg av, de krever lite og
finner seg i det meste. Pinnedyr gjør som
regel to ting i løpet av en travel dag – de
spiser og leker pinner.

skal skape trivsel og glede ute og prøve
å få med alle elever i lek. ZERO-patruljen
finne på nye leker til de som ikke har noe å
gjøre. Eksempler her kan være utehockey,
kanonball, natursti, vennskapsleker osv.

ZERO mot mobbing

Aktivt elevråd

Som et ledd i anti-mobbearbeidet har
barneskolen en ZERO-patrulje. ZEROpatruljen skal bl.a. hjelpe de minste
barna i garderoben før de skal ut. Der
som er med i ZERO-patruljen har søkt
og fått tildelt ”jobben”. ZERO-patruljen

Elevrådet på Støren har vært i full aktivitet siden skolestart.
Mona Rønning Bakås
Leder:
Nestleder: Peder Fagerbekk
Sekretær: Mathilde Enlid Kant
Kasserer: Steffen Jamtøy

NULL MOBBING. ZERO-patruljen skal skape
trivsel og glede i friminuttene og finner
blant annet på leker som alle kan delta i.

Saker som elevrådet har
arbeidet med nå i høst er:
- skal arrangere julegrantenning
på skolen med pepperkaker og
gløgg.
- planlegger en sjakkturnering og
kanonballturnering for elevene
- å skaffe priser og prøve å kjøpe
inn lekeapparater
- planlegge elevkveld

ELEVRÅDET FOR SKOLEÅRET 2014/2015. Fra venstre: Gitte G
 unnes og Steffen Jamtøy
fra 5. trinn, Peder Fagerbekk og Mona Rønning Bakås fra 7. trinn, Anna Refseth (6. trinn),
Mathilde Enlid Kant (4. trinn), Lea Kant Digre (6. trinn) og Jon Lange Grøtan (4. trinn).
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FØRJULSAKTIVITETER
VED STØREN UNGDOMSSKOLE

Onsdag 19. november var det julebord på 9. trinnet ved Støren ungdomsskole. Hver elev
kunne be med seg opp til to voksne hver, til et hyggelig julebord i kantina på GSK.
Oppmøtet var upåklagelig og det var samlet i overkant av 200
mann på julebordet. Dette julebordet har lange tradisjoner, og
flere generasjoner har vært med opp i gjennom åra. Mat og
Helse faget har elevene kun på 9. trinn, og julebordet inngår som
en naturlig del i den kompetansen elevene skal få i faget.
Elevene var gledelig stivpyntet, og spente foran kvelden. Bordene var vakkert pyntet av elevene, som hadde samlet granbar
og kongler til borddekorasjoner. En av elevene, Emma Rise, sto
for underholdning med sang, mens kontaktlærerne på trinnet
framførte et par sanger. Konferansier var Kristine Amundsen,
som leverte en flott innsats.
Elevene på trinnet har siden tidlig i høst forberedt seg til dette
julebordet. De har bakt gjærbakst og julekaker. De har laget
leverpostei fra bunnen av. Gjennom valgfaget Natur, miljø og friluftsliv har ei gruppe elever fra trinnet vært med og jaktet på en
reinkalv. Denne ble slaktet og beskåret av Odd Stein Moen foran
elevene i amfitrappa på skolen. Kjøttet ble brukt til en velsmakende viltgryte servert på julebordet. Elevene har også laget
andre tradisjonelle retter som ulike salater av sild, aspik og også
ovnsbakt ørret. Alle rettene ble pent dandert på et langbord i
skolens kjøkken, og resultatet ble en appetittvekker for både foreldre, elever og lærere.
Vi avsluttet kvelden med et åresalg, med gevinster gitt fra lokalt
næringsliv i kommunen. Elever dro rundt og spurte om bidrag,
og de fikk mange flotte gevinster. To av foreldrene sto for åresalget og det kom i alt inn 10 122 kroner! Disse pengene valgte vi å
gi til Adresseavisens juleinnsamling i regi av Kirkens bymisjon,
slik at de som ikke har så flust med penger, får en mulighet til å få
ei fin jul de også.

FULLT HUS. Elevene
stod også for underholdninga selv.

BUGNENDE BORD. Julebordet til 9. klasse har lange tradisjoner.
Med selvlaget mat trakterte elvene over 200 gjester i GSK.

VERTSKAPET. Elevene selv tok også del i bordets gleder.
Fra venstre: Andreas Fjorden, Håkon Halvorsen, Morten Nordvik,
Sindre Nordvik, Jon Kristian Knaplund og Adrian Paulsen Berge.
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GRØNNPLAN FOR STØREN PÅ HØRING
Gjennom folkemøter for
utvikling av Støren var det
mange som hadde ønsker og
ideer om å gjøre Støren til
et penere og mer helhetlig
sentrum, der møteplasser og
grønne områder skulle være
noe av særpreget.
Forslag til Grønnplan synliggjør blant
annet hvordan dagens og fremtidens grønne områder og møteplasser i Støren sentrum skal knyttes
sammen ved hjelp vegetasjon, belysning og møblering.
Grønnlanen ble vedtatt utlagt til
offentlig ettersyn og høring i utvalg
for Næring, plan og forvaltning
den 17. november. Denne kan sees
på kommunens hjemmeside eller
ved henvendelse til Midtre Gauldal
kommune. Høringsfristen er satt
til 7. januar 2015 og merknader kan
sendes til postmottak@midtregauldal.kommune.no

NY PÅ BYGGESAKSKONTORET
1. desember begynte OLA AUNE HAGE som
saksbehandler på byggesakskontoret i kommunen. Hage er opprinnelig fra Rognes, og har
foreløpig bosatt seg der. Han har tidligere jobbet i Forsvaret og er utdannet utmarksforvalter.
- Det blir interessant. Midtre Gauldal er jo en
stor kommune, og det vil bli mange forskjellige
problemer å ta stilling til.
Sammen med Odd Wilhelmsen utgjør han
tospannet som er byggesakskontoret i Midtre
Gauldal.
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FLYTTET INN PÅ

NYRENOVERT AVDELING
Torsdag 27. november kunne beboerne og medarbeiderne ved
Blå avdeling flytte inn i sine nye lokaler ved Midtre Gauldal sykehjem. Avdelingen skifter i den forbindelse navn til Røskafttunet
og rommer 22 sykehjemsplasser.

Svartøymoen. Omsorgsboligene sto ferdig i juni i år. Beboerne fra Blå har bodd her i opp
pussingsperioden. Åtte av de atten boenhetene skal losjere beboere fra Rød avdeling når
den skal renoveres på nyåret.
Renoveringa av avdelinga har vært etterlengtet, forteller enhetsleder Hege Almås.
Hun er veldig godt fornøyd med hvordan
det har blitt.

det også tatt mange brukerhensyn, blant
annet med strategiske håndtak rundtom,
slik at beboerne skal kunne klare seg selv i
størst mulig grad.

- De gamle rommene var ikke hensiktsmessige. Doene var trange og nærmest umulige å bruke. Pasientene måtte dele fellesbad. Hvert pasientrom har nå eget bad.
Dette blir bedre for pasientene og bedre
for medarbeiderne.

Pasientene ved Røskafttunet har i byggefasen delt 12 omsorgsboliger på Svartøy
moen, som er en del av Støren bo- og
dagsenter. Svartøymoen ble ferdigstilt på
juni i år, og har i alt 18 boenheter. Av de 12
frigjorte omsorgsboligene holdes åtte foreløpig tilbake for å huse beboerne ved Rød
avdeling, da denne avdelingen står for tur
for å renoveres. Tiltaket er i forprosjektfasen
nå, med planlagt byggestart i mars 2015.

De nye rommene er store og lyse, med bad
med god plass. Alle pasientrommene har
takheiser fra senga til badet. På badet er

Vannskade. 22. november i fjor oppstod det
en vannskade ved sykehjemmet. Et vannrør
oppe i takkonstruksjonen sprang lekk og
oversvømte kjøkkenet ved korttidsavdeling
en, Rød avdeling og kantineområdet.

Bedre arbeidsforhold. Alle de nye
rommene har takheis, en stor fordel for
både ansatte og pasienter.

Nytt kjøkken.
Storfornøyd med nytt rom. Inger Knudsen var storfornøyd med det
nye rommet sitt på senteret. Da bildene var kommet opp på veggen,
ble det riktig så hjemmekoselig. Avdelingsleder Anne Grete Rognes
har sett fram til å ta i bruk de nye lokalene. Den 27. november var det
endelig klart for innflytting.
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BRUKERUNDERSØKELSER
I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Midtre Gauldal kommune har de siste årene gjennomført flere brukerundersøkelser, bl.a. biblioteket,
byggesak, kulturskolen, SFO, beboere institusjon og barnehage. I 2015 planlegger kommunen nye
brukerundersøkelser innenfor en rekke tjenesteområder.
Opplevd kvalitet på tjenesten er
et styringssignal
Hensikten med brukerundersøkelsene
er at kommunene skal kunne følge med
i egen kvalitetsutvikling, ha et verktøy
som kan bidra til brukerdialog og samtidig
kunne sammenligne seg med andre kommuner. I alle våre undersøkelser er formålet å få et bilde av kvaliteten på tjenesteytingen slik brukeren opplever det. Hvert
enkelt svar i brukerundersøkelsen må
sees i sammenheng – og svarene gir en
indikasjon på kvaliteten i tjenesteytingen.

Stadig forbedring
Kommunen ønsker å være i stadig
forbedring og utvikling og i den forbind
else er det viktig å få synspunkter fra
kommunens innbyggere som benytter
seg av de ulike tjenestene våre. I de ulike
brukerundersøkelsene er det lagt vekt på
spørsmål som er spesielle for den aktuelle målgruppen. Deltakelsen i under
søkelsene er naturligvis frivillig, men vi
håper at flest mulig tar seg tid til å gi sine

Vi er avhengige av at
mange svarer på under
søkelsene for å få best
mulig representative svar.
Hjelp oss derfor med
å svare på undersøkelsene vi
sender ut.

Elektroniske skjema. Elektroniske skjema. Brukerundersøkelsene besvares primært
elektronisk på nett. Vi er behjelpelige med PC dersom det er nødvendig, eller du kan få
besvare på papir.

synspunkter ved å svare på spørreskjemaet. Innbyggernes erfaringer kan gi oss
innsikt i hva brukerne er fornøyd med og
hva vi bør endre for å forbedre tjenestetilbudet.

Tilbakemelding til brukeren
Når brukerundersøkelsene er gjennomført blir resultatet først behandlet i den
aktuelle enheten med en gjennomgang
sammen de ansatte. Deretter vil dere
som har svart få en tilbakemelding på
resultatet på undersøkelsen. Dette vil
skje på ulike måter avhengig av hva slag
brukerundersøkelse som er gjennom-

ført. Brukerundersøkelsen for barnehagene vil bli gjennomgått på foreldremøte der mulig forbedringstiltak blir
diskutert. For andre undersøkelser som
f.eks. byggesak vil kommunen presentere
resultatet gjennom media. Alle enheter
som har gjennomført undersøkelser skal
finne forbedringsområder og iverksette
tiltak. Politisk nivå blir også informert
om resultatet av brukerundersøkelsene
gjennom enhetenes styringskort som
blir politisk vedtatt gjennom handlingsplan med økonomiplan. Her presenteres
resultat fra undersøkelsene samt mål for
kvalitetsforbedring året etter.

Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner med et klikk.
I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger
– uansett hvor i verden du befinner deg.
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OPPSLAGSTAVLA

Behovene våre er forskjellige, derfor er eFaktura tilpasset forbrukernes ønsker. Regningene
sendes deg ferdig utfylt til godkjenning i nettbanken istedenfor i postkassen, og du slipper å bruke
unødvendig tid på inntasting av lange KID- og kontonumre. Du kan gjøre egne endringer før du
godkjenner betalingen. eFakturaer som allerede er betalt, ligger tilgjengelig i nettbankarkivet ditt i
16 måneder. eFaktura egner seg godt til faste regninger med variable beløp; kredittkort, telefon,
strøm, forsikring, osv. eFaktura-avtale inngår du i nettbanken enten ved å gå inn på eFakturas
tilbyderliste, eller ved å si ja takk neste gang du har betalt en regning.

eFaktura FRA KOMMUNEN!

Midtre Gauldal kommune tilbyr nå eFaktura i tillegg til Avtalegiro til våre kunder.
Med eFaktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken. Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner
med et klikk. I nettbanken har du full kontroll over betalte og ubetalte regninger – uansett hvor i verden du befinner deg.
Når du skal opprette efaktura i nettbanken, vil du få beskjed om å legge inn efakturareferanse. eFakturareferanse er ditt
kundenummer hos Midtre Gauldal kommune. Hvis du har flere kundenummer, for eksempel ett for kommunale avgifter
og ett for hjemmehjelp, så må det opprettes efaktura for hvert kundenummer.
Spørsmål kan rettes til Charlotte Gundersen ved kommunens økonomiavdeling, på telefon nummer 72

40 30 14

Mottar du fortsatt papirfakturaer?

1. Du kan takke ja i nettbanken neste
gang du betaler en regning, eller ...

2. Logg deg inn i nettbanken nå, og
inngå eFaktura-avtale fra menyen.
Din eFaktura referanse må oppgis
– du finner den på fakturaen.

JULETILBUD
ÅPNINGSTIDER i
jula
Rådhuset er stengt
julaften og nyttårsaften
29. og 30. desember er det åpent
mellom 09:00 – 14:00

VAKTTELEFONER
Hjemmetjenesten: 958 64 461
Teknisk beredskapsvakt: 950 77 499

www.efaktura.no

PÅ LOKALE BØKER!

Vi har gode priser på bøker før jul. Nå kan du
supplere eller starte samlinga for en billig penge.
TILBUDSPRIS ORD. PRIS
Alle gamle bygdebøker
kr 100 pr stk
250 kr
Soknedal, bind 5
kr 300
500 kr
Støren, bind 4
kr 300
500 kr
Løgnøm Lekt
kr 100
250 kr
Fotobøker
kr 100
250 kr
Budal kirke
kr 50
100 kr
Bygdamål og bygdaminne
kr 50
100 kr
Fjerne Tidsaldre - kulturhistorie
kr 150
425 kr
Steg inn i Nåtida - kulturhistorie
kr 150
425 kr
Budal, bind 2:
kr 400
650 kr
Turboka
kr 200
250 kr
PAKKETILBUD
Alle 3 fotobøker
Fjerne Tidsaldre og
Steg inn i Nåtida

kr 300
kr 300

750 kr
850 kr

OPPSLAGSTAVLA

Slik registrerer du en eFaktura-avtale

OPPSLAGSTAVLA
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FLOTTE GAVER PÅ LYSGÅRDEN
På Lysgården har de jobbet lenge med jula når vi andre tenner første lys i adventsstaken.
Der får du unike håndlagende gaver som passer for alle og enhver.
Butikken holder åpnet mellom 09:00 - 15:00 hver dag til og med lille julaften.

Mangler du noen gaver? Ingeborg Marie Hermo og Vigdis Rise betjener butikken til helt oppunder jul.

LÅN E-BØKER GRATIS FRA BIBLIOTEKET
Appen eBokBib lar deg låne ebøker fra bibliotekene i Norge.
eBokBib gir deg alle funksjoner du har behov for når du vil låne og lese ebøker.
Du trenger bare lånekortnummeret ditt og pinkode, som du ordner selv under ”Meg og mitt” på
bibliotekets hjemmeside.

Last ned appen på
eBokBib her:

Last ned appen eBokBib gratis fra Google Play
eller App Store og logg deg inn med lånekort
nummeret og pinkoden.
www.ebokbib.no
Du kan velge bøker direkte i appen og laste ned.
Hvis du søker i katalogen vår på hjemmesiden, er
Hvordan bruke
titler tilgjengelige på e-bok markert med lesebrett- ebokbib på iPhone,
video:
symbol til venstre for tittelen. Er boken i bruk av
andre, må du vente på tur. Reserverte bøker må
lastes ned innen to dager, ellers tapes lånet.
Lånetiden er 15 dager og kan fornyes, men bare
én gang. Lån slettes automatisk når lånetiden er
ute. E
 r det venteliste på tittelen du har lånt, kan
ikke lånet fornyes.

God l esefornøyelse!

http://youtu.be/
5lEHsumlu5k
Ebokbib på
Twitter #ebokbib
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DIGITAL POST FRA KOMMUNEN
3. juli 2013 vedtok Stortinget eForvaltningsforskriften som sier at førstevalget i kommunikasjonen mellom
publikum
Rennebu
Nyttog forvaltning skal være digital. Publikum som ikke ønsker å få brev fra forvaltningen digitalt, må
reservere seg mot det for å få post på papir.

1

alternativ, vil kommunen, når vi har satt løsningen i drift, sende
post til deg via Altinn.

Digital post er nå hovedregelen
Det offentlige ønsker å sende deg post digitalt i staden for på
papir. Det inkluderer også Midtre Gauldal kommune. Med en
digital postkasse kan du etter hvert få post fra oss og det øvrige
offentlige sikkert levert og tilgjengelig på PC, nettbrett og smarttelefon. Du blir varsla på mobil eller e-post når du har mottatt viktig post. Du kan lagre posten i postkassen så lenge du selv ønsker,
og den er gratis å bruke.
Med en digital postkasse vil vedtak, svar på søknader og andre
viktige brev bli sendt til den digitale postkassen din. Det vil ta litt tid
før alle offentlige virksomheter er klare til å sende deg post digitalt.
Du vil derfor fremdeles få en del post fra det offentlige på papir.

Reserver deg mot kommunikasjon på nett
Du kan reservere deg mot å få posten tilsendt digitalt. Dersom
du aldri har registrert mobilnummeret ditt eller e-postadressa
di ved innlogging til en offentlig tjeneste på nett via ID-porten,
trenger du ikke reservere deg. Da kan ikke det offentlige varsle
deg om viktig post på SMS eller e-post, og må derfor sende ut
på papir.
Har du registrert deg, kan du reservere deg aktivt på Difis
nettsider, på lenka https://brukerprofil.difi.no/kontaktinforeservation/?locale=nn

Midtre Gauldal kommune tar, for sitt vedkommende,
sikte på å få
Da kommer du til ei side der du kan skrive inn fødselsnummeret
GAVEKORT
løsningen på plass i løpet av de første månedeneGavekort
i 2015. kjøpes på valgfrittditt
ogog
klikke
beløp,
kortet«Reserver»
kan benyttes på valgfritt arrangement.
Gavekortet kan skrives ut hjemme, påføres
du mer informasjon eller hjelp til å reservere deg,
Altinn
personlig tekst og man kanØnsker
velge et bilde
ring Difi, tlf. 800 30 300.
Du har allerede en digital postboks – Altinn. Du kan
å ta i
medvelge
julemotiv!

bruk andre, som Digipost, e-Boks. Så lenge du ikke har valgt et

AKTUELLE FILMER PÅ STØREN KINO
se www.storenkulturhus.no for detaljert program.

ØYSTEIN SUNDE
OG MEGET I SLØYD
- Men DA må du ha
Tirsdag 10. februar kl 19.30

KARSEN OG PETRAS
VIDUNDERLIGE JUL

EXODUS: GODS AND KINGS
Am. Action/Eventyr. Fra 19.desember.

No. Tillatt for alle. Barnefilm

- Bygd for fart

F R A R E G I S S Ø R E N AV R I N G E N E S H E R R E T R I L O G I E N

Fredag 27. februar kl 19.00

©2014 Disney

KVELI RÅNES BREMSETH
AL
SNAK LE
KE
NORS R
K

HOBBITEN: FEMHÆRERSLAGET

TINGELING: LEGENDEN OM
DRØMMEBEISTET

New Zealand/Am. Eventyr. Fra 10.desember.

Am. Animasjon/Familiefilm. Fra 28. desember

I

KJØP GAVEKORT

3D OG HFR 3D

VI
SNAKKER
NORSK

på Støren Kulturhus!
Perfekt som julegave.
Valgfritt beløp, som kan benyttes
både på kino og kulturarrangement.
Kjøpes på vår hjemmeside eller
i billettskranken.

I

2D OG 3D

PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.

MADAGASKARPINGVINENE
Am. Animasjon/Familiefilm. Fra 28. desember

HORRIBLE BOSSES 2
Am. Komedie. Fra 28. desember
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NY KOMMUNESTRUKTUR:

HVOR GÅR MIDTRE GAULDAL?
Regjeringa vil ha færre og større kommuner. Det er bred enighet om at det denne gang ikke er snakk om OM
det blir sammenslåing, men NÅR. På lokalt plan er det følgende store spørsmålet HVORDAN?
Ny kommunestruktur betyr i praksis at flere norske kommuner
skal slås sammen ved stortingsvedtak. Målet med sammen
slåinga, slik departementet ser det, er å gi innbyggerne gode og
likeverdige kommunale tjenester, gi en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, mer bærekraftige og robuste kommuner
og deretter gi kommunene flere oppgaver. Antatte stordriftsfordeler gjør at kommunale tjenester kan holdes på et lovpålagt nivå.

Lokal styringsgruppe
For å følge opp Stortingets vedtak om utredning av kommunestrukturen, har kommunestyret i Midtre Gauldal vedtatt å opprette en styringsgruppe bestående av formannskapet supplert
med representanter for de parti som ikke sitter i formannskapet,
rådmannen og to ansatterepresentanter.

Folkemøter
I disse dager sonderer kommunen mulighetene. Alternativene
per i dag synes å være et samarbeid med Melhus i nord, eller
med Oppdal, Rennebu og Holtålen i sør. Kommunene har fått
frist til 1. februar 2015 til å gjøre retningsvalget. Det er viktig
for prosessen i kommunen at innbyggere og næringslivet blir
hørt før valget blir gjort. Kommunen vil derfor kjøre folkemøter

i Soknedal, Budal, Singsås og Støren på nyåret. Ordfører Erling
Lenvik vil også stå på stand på butikker i kommunen for å høre
hva folk mener om saken.
Det er store grep og vanskelige valg som må gjøres.
 ommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt en
K
stram tidsplan:
• Høst 2014 - Alle landets kommuner skal avklare om det er
aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner
• Desember 2014 - Ekspertutvalget legger fram en sluttrapport
om kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta mulige nye
oppgaver
• Vår 2015 - Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer
robuste kommuner legges fram
Plan for to ulike løp i reformperioden:
• Løp 1: Kongelig resolusjon - Kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vedtas sammenslått av
Kongen i statsråd innen sommeren 2016. Sammenslåinger
tres i kraft 1. januar 2018
• Løp 2: Proposisjon om en helhetlig ny kommunestruktur
legges fram for Stortinget våren 2017

BLOGG OM FOLKEHELSE
På Frisklivssentralen sin blogg, finner du mange
saker med folkehelse som tema.
Det er lagt inn tips om mange trimturer i hele kommunen,
også turforslag som ble arrangert av kulturkontoret for flere
år tilbake finner du der - premier og trimposter er historie,
men stedene ligger jo der fremdeles.

Følg bloggen på www.friskliv.tips
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MARKEDSLØRDAGER OGSÅ I 2015
Frivilligsentralen skal arrangere to Markedslørdager på Kultur
huset etter jul, siste lørdag i januar og siste lørdag i februar
Da håper vi at det kommer folk som ønsker å selge egenproduserte ting
og lopper, samt at mange er nysgjerrige på utvalget og legger turen
oppom for å se og kjøpe, samt drikke kaffe og være sosial.
Vi jobber fortsatt litt for å finne de riktige tidspunktene på når vi skal
holde Markedslørdag. Vi ønsker ikke å konkurrere med andre arrangører,
men vi har en tro på at denne typen arrangement er liv laga, og ønsker å
fortsette i 2015 også.

2015 er Friluftslivets år!
2015 er Friluftslivets år, og et nasjonalt startskudd for dette året
er lagt til tirsdag 13. januar. Sammen med Kristin Myklevold fra
Frisklivssentralen, Mette Goa Hugdal, leder for inkluderings
prosjektet, og Kulturkontoret, vil vi jobbe for at innbyggerne i Midtre
Gauldal legger merke til at 2015 er et friluftslivsår! Vi har planer om
en markering i Midtre Gauldal 13. januar også, men planene er ennå
ikke klare. Videre er det planer om å få til en Ordførertur i løpet av
våren. Vi ønsker at lag og organisasjoner som har ideer til aktiviteter
og arrangement, eller som allerede har planlagt noe som passer inn
under dette, tar kontakt.

MIDTRE GAULDAL
FRIVILLIGSENTRAL
Vi har stengt i jula,
fra og med mandag 22. desember
til mandag 5. januar.
Ordinære åpningstider
Mandag;
Tirsdag;
Onsdag;
Torsdag
Fredag:

09.00 - 15.00
09.00 - 15.00 og 17.00 - 21.00
09.00 - 15.00
09.00 - 15.00
09.00 - 15.00

Kontaktinfo
Adresse:
Basmoen 7, 7290 Støren
Besøksadresse: Gauldal skole- og kultursenter,
til høyre for Størenhallen.
Vi holder til i 2.etasje.
72 40 36 36 / 412 11 427
Telefon:
frivillig@midtre-gauldal.
E-post:
kommune.no

Populær markedsdag i GSK.
På Markedslørdagen kan alle
leie seg bord og selge egen
produserte ting og lopper,
handle eller bare møtes
for en prat i kantina.
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GIR MENNESKER MULIGHETER
NAV Midtre Gauldal får positive tilbakemeldinger fra brukerne.
I løpet av 3 uker i oktober gjennomførte NAV-kontorene i SørTrøndelag brukerundersøkelser. – Vi ønsker tilbakemeldinger
på hvordan brukerne opplever møtet med NAV. Vårt mål er hele
tiden å forbedre våre tjenester og vår service, sier leder Solveig
Hofstad.

Resultatet fra årets undersøkelse viser at på en skala fra 1 til 6,
hvor 6 er best, har NAV Midtre Gauldal en gjennomsnittlig score
på godt over 5. Det bes blant annet om tilbakemelding på spørsmål som er knyttet til service, respekt, bistand til å komme i
jobb, rettigheter og ventetid.

Alle som besøkte NAV Midtre Gauldal i perioden ble oppfordret
til å delta på undersøkelsen, og i alt 111 personer deltok. Spørsmålene handlet om alt fra årsaken til at man oppsøkte NAV-kontoret, hva man fikk bistand til, og hvordan man vurderte servicen
hos NAV.

Vi spurte også om brukernes erfaringer med NAVs selvbetjeningsløsninger. - NAV arbeider aktivt for at flest mulig av brukerne benytter de digitale kanaler når de kommuniserer med
oss, sier Solveig. Det gjør kommunikasjonen og informasjonen
sikrere og enklere både for bruker og NAV. Vi har forståelse for
at det kan være utfordrende for enkelte i starten, og NAV jobber
mye med å veilede til selvbetjeningsløsningene som finnes på
www.nav.no.

Det er femte året på rad at NAV-kontorene i Sør-Trøndelag gjennomfører en slik undersøkelse. Den ble besvart av b
 rukerne på
publikumspc-er på NAV-kontoret.
– Undersøkelsen kunne besvares på sju ulike språk inkludert
bokmål og nynorsk. Dette ga enda flere anledning til å svare.
Undersøkelsen gir oss viktig informasjon om hvordan brukerne
opplever møtet med NAV. Tilbakemeldingene fra brukerne tar vi
på alvor, de hjelper oss i å utvikle kontoret videre, sier Karin Bjørkan og Solveig Hofstad.

Ved å logge seg på DITT NAV på nav.no finnes blant annet informasjon om den enkeltes utbetalinger og også utbetalinger som
er like «rundt hjørnet». Det kan derfor være lurt å sjekke dette
før man kontakter NAV.

NAV Midtre Gauldal ønsker alle
en riktig god jul og et godt nytt år.

Åpningstida
i mellomjula er
fra kl. 10.00 – 14.00.
Kontoret er stengt
julaften og
nyttårsaften.

Godt fornøyde. Karin Bjørkan og leder Solveig Hofstad er godt fornøyde med resultatet, men tar med at målet er å hele tiden
forbedre tjenestene og servicen ved NAV-kontoret.
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JULESTEMNINGEN
KOM MED PUTTI PLUTTI PLOTT

Vi tar med en billedkavalkade fra Kulturskolens juleforestilling Plutti plutti plott. En kan ikke annet
enn å la seg imponere av hva som bor i elevene. De hadde tydeligvis jobbet godt fram til showene
først på desember. Julestemningen var satt en gang for alle.

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Nyttårskonsert

Trønderbladet og Støren kulturhus presenterer:

Årets julegave!
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