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SOMMERTOGET KOMMER!
STØREN NÆRINGSOMRÅDE SØR
VALG 2017

God  
sommer!
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Ordfører Sivert Moen
Næringskommunen sør for Trondheim
Torsdag 15. juni lanserte Midtre Gauldal
kommune og Næringsforeningen i
Trondheimsregionen (NIT) avdeling
Midtre Gauldal sin unike satsing på å
trekke næringsliv til kommunen og Støren
Næringsområde Sør. Kommunen har på
rekordtid – fra i fjor høst til mai i år – regulert næringsareal og vei
i et planområde på hele 8.000 dekar. Vi tar nå mål av oss til å bli
«Næringskommunen sør for Trondheim». Det gjør vi for å bidra
til næringsutvikling i Trondheimsregionen som vi er en del av.
Samtidig vil det også styrke regionen som vi så freidig har kalt for
Trøndelag Sør. Sammen med Melhus, Rennebu, Oppdal, Holtålen
og Røros kommune er vi over 40.000 innbyggere i regionen
Trøndelag Sør. I disse kommunene er vi avhengig av arbeidsplasser
for å skape grunnlag for bosetting og vekst. Står vi sammen vil vi
kunne utvikle nye næringer. Ikke minst styrker det muligheten innen
turistnæringa basert på opplevelser, mat, tradisjon og natur.
«Næringskommunen sør for Trondheim» vil vi være fordi det
vil sikre bosetting i hele kommunen. I første omgang satser vi
stort på Støren fordi det vil styrke alle bygder. Kommunikasjons
messig er Støren midt i smørøyet. Så å si all godstrafikk inn og
ut av Trøndelag går gjennom Støren. I 2027 vil det være 4 felts
motorveg fra Trondheim til Ulsberg. Den dagen motorvegen
kommer til Støren er avstanden til Trondheim kortet ned til under
30 minutter. Dette vil bidra til å gjøre Midtre Gauldal til en attraktiv
kommune å etablere seg i. Kvaliteten med å bo på landet og

Rådmann Knut Dukane
Hei !
Kommunestyret avholdt strategikonferanse
torsdag 15. juni, og utover temaet næringskommune sør for Trondheim ble og andre
viktige forhold behandlet. Herunder nevner
jeg arealplanlegging, innretning av tjeneste
tilbudet på alle områder, digitalisering, økonomiske handlingsregler, interkommunalt samarbeid, politisk
styringsstruktur og ikke minst folkevalgtrollen.
Som grunnlag for samtalene ligger et fremtidsbilde i 2040
hvor kommunen har 7500 – 8000 innbyggere, E-6 ferdig utbygd,
logistikknutepunkt etablert på Torgård og Trønderbanen går
Steinkjer – Støren. Dette fremtidsbildet gir utvilsomt kommunen
mange muligheter, men og en del utfordringer. Hvor skal vi etablere nye skoler og barnehager, eldresenter, boligområder, butikker osv.? Det er knapphet på areal i Størenområdet, bra med ledig
areal i øvrige deler av kommunen, men presset blir nok i første
omgang på Støren, og da er det meget viktig å gjøre de riktige
vedtakene nå slik at utviklingen i hele kommunen blir best mulig.
Kommunestyret kom med en rekke gode innspill på strategikonferansen som administrasjonen skal arbeide videre med nå i
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samtidig så bynært vil være en av våre største fortrinn. Bygdene
Støren, Singsås, Budal og Soknedal vil med flere arbeidsplasser
komme styrket ut i forhold til bosetting. Dette vil styrke
bærekraften i lokalsamfunnene i hele kommunen. Økt befolkning
og ny bosetning vil gi grunnlag for vekst i skoler og barnehager.
Barn og unge må til for å opprettholde levende bygder.
«Næringskommunen sør for Trondheim» vil vi bli uten å bygge
ned dyrkamark og dyrkbar mark. Vi har tatt dette grepet for å ta
vare på den begrensa ressursen dyrkamarka er. Norge har bare
vel 3 % dyrka mark. Det har Midtre Gauldal også. Skal vi bevare
den vakre bygda Støren må vi opp av dalbunnen. Så enkelt er det
og samtidig vanskelig. De som nå får en ny veg eller nye naboer
som følge av disse planene vil oppleve store forandringer i sitt
nærområde. Der det ikke har vært annet enn skog tidligere vil det
bli aktivitet og trafikk. Slik er det bare, og for de som blir berørt kan
det være tungt og vanskelig. Vi vil strekke oss for å få til avbøtende
tiltak slik at dette er til å leve med.
«Næringskommunen sør for Trondheim» vil vi uansett bli som
følge av utviklingen. Trondheimsregionen mangler nærings
arealer. Ved å ta dette grepet såpass tidlig som vi nå gjør, før ny E6
kommer, før 2 spors jernbane til Trondheim og Værnes, så legger
vi et grunnlag for en samfunnsutvikling som vi har kontroll på. Vi
tar vare på ressursene for matproduksjon. Vi legger til rette for at
det skal være arbeid for flest mulig her i kommunen. Vi skaper et
grunnlag for å utvikle kommunale tjenester, attraktive bomiljø og
trygg framtid for alle.
Og en ting til. Fortsett med toppturer rundt omkring i bygdene
nå i sommer. Det styrker både folkehelsa og gleden ved å bo i slik
en fin kommune.
God Sommer ønskes til alle i bygda vår
sommer, og jeg ser lyst på fremtiden til kommunen.
Jeg nevnte at politisk styringsstruktur og folkevalgtrollen
var tema på strategikonferansen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har kommet med forslag til ny struktur, og disse skal
behandles av alle utvalg og kommunestyret innen oktober. Det
kan bl.a bli færre representanter i kommunestyret, færre utvalg,
gjennomgående representasjon og formannskapet få en ennå
mer sentral rolle. Folkevalgtrollen ligger og til behandling, og jeg
tror den vil kunne endre seg ganske mye de kommende årene.
Fra som nå å ha fokus på ombudsrollen for innbyggere og å være
styrende, til å gå inn i en mer samskapende rolle med innbyggere, lag og organisasjoner og næringsliv.
Støren kirke fyller 200 år i år og det vil bli flere arrangement både
i og utenfor kirken. Sommertoget kommer og til Støren 5. juli, og da
lager vi en skikkelig folkefest på Støren stasjon. Det er og en rekke
andre arrangementer i kommunen så følg med på hjemmesiden og
annonser i aviser, og møt opp på alt som synes interessant.
Som jeg har nevnt tidligere så bor vi i en kommune med unike
naturkvaliteter, har aktiv seterdrift, folk er rause og trivelige, og
flott laks og fin ørret svømmer i elv og vann så benytt fine sommerdager til turer og rekreasjon i den flotte kommunen vår !
Jeg ønsker alle fastboende, hytteeiere og turister
en riktig god sommer!

INNHOLD:
Strategidialogen
Støren Sør
Oppslagstavla
Sommerkonsert med Vamp!
NRK Sommertoget
på Støren stasjon 5. juli 2017
Arbeidsglede og optimisme
ved Lysgården verksted
Storting- og
sametingsvalget 2017
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Vår nye biblioteksjef
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Bli med på Sommerles!
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Nyhet hos frivilligsentralen –
Småjobbsentralen
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Hjelp oss å spare penger og miljø
Velg digital postkasse
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Lurer du på noe,
eller ønsker kontakt med NAV
Vær smart – velg nav.no
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Støren Kulturhus
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STØREN
NÆRINGSOMRÅDE SØR
Midtre Gauldal kommune
satser stort på å bli den
store næringskommunen
sør for Trondheim.
Det er nå kjent at Norsk Kylling ikke bygger ny fabrikk på
Støren. Det er beklagelig, men ikke noe å gjøre med. Det
som likevel står fast, er at det er stor mangel på næringstomter i Trondheimsregionen.

Støren næringsområde sør
«Støren næringsområde sør» er et samarbeid mellom
Midtre Gauldal kommune og Næringsforeningen i
Trondheimsregionen (NiT), og er en stor næringslivs
satsning sør for Trondheim. P
 lanområdet er på 8000
dekar, hvorav 300 dekar er nytt næringsareal oppe
ved Haukdalsmyra. Reguleringa ble som kjent initiert
på b
 akgrunn av situasjonen med Norsk Kylling (NK). Nå
når NK likevel ikke kommer hit, betyr ikke det at planen
legges død.
Vi skal gjennomføre en konsekvensvurdering av beslutningen til Norsk Kylling og tilpasse kommunens strategi
og tiltak for videre utvikling av næringsområdet. Det
arbeidet som pågår skal fortsette. Vi jobber videre med
grunnerverv i tråd med de vedtak som er gjort. Vi skal
utvikle Støren næringsområde sør i tråd med tidligere
vedtatte strategier om nærings- og boligtomter der og
videre samfunnsutvikling på Støren i samarbeid med NiT.

STORT SAMARBEID.
Støren næringsområde sør er et
samarbeid mellom Midtre Gauldal
kommune og Næringsforeningen
i Trondheimsregionen. Her
representert ved ordfører Sivert
Moen og leder for NiT, Aina
Midthjell Reppe. Tidligere politiker
Yngve Brox fra Avantas AS har
vært med som konsulent.

VISJONEN. Midtre Gauldal skal bli den nye
store næringskommunen sør for Trondheim.
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STRATEGISK DIALOG
ER VIKTIG

Det går en rød tråd gjennom det som skjer politisk og administrativt på overordnet nivå.
Strategikonferansen er et ledd i prosessen kalt «Helhetlig styring».
Helhetlig styring
Helhetlig styring som arbeidsform baserer seg på en kontinuerlig dialog mellom brukere, administrasjon og politisk nivå om
hvilke resultater som skal oppnås, hvordan disse skal nås, hva
som har skjedd og hvordan organisasjonen skal utvikles videre.
Brukernes innspill til dialogen kommer blant annet gjennom brukerundersøkelser.

Dialog- og strategikonferanser
En slik arbeidsform forutsetter at det etableres formelle arenaer
der nødvendig styringsinformasjon bringes videre til politikerne.
I Midtre Gauldal er strategikonferanser mellom politikere, administrasjon og brukere arenaer for formidling av status, resultater
og utfordringer.

ressursene skal prioriteres framover. Politikerne innspill blir
førende for virksomhetsplanen.

Utfordringer i 2017
Strategikonferanse 1 ble nylig avholdt på rådhuset. Der ble kommunestyret presentert for status og utfordringer. Rådmannen
pekte også på spesielle utfordring i årene som kommer:
• Utvikling av nytt næringsområde – hvordan skal det finansieres?
• Befolkningsutviklingen – pengene følger folket og nå har vi
hatt en reduksjon i antall innbyggere.
• Demografi – alderssammensetningen i kommunen endrer seg
og vi får stadig flere eldre.
• Rentenivå – hva skjer dersom renta stiger?

Virksomhetsplan
«Handlingsprogram med økonomiplan» er virksomhetsplanen
til kommunen og sier hva administrasjonen skal gjøre og hvordan midlene skal bevilges i den kommende fireårsperioden. Før
dokumentet utarbeides og behandles, er det viktig at politisk
nivå er kjent med tjenesteproduksjonen, kvalitet på den og
hvilke utfordringer kommunen står over for, ikke minst økonomisk. På bakgrunn av dette må politikerne si noe om hvordan

STRATEGIKONFERANSER
avholdes mellom kommunestyret, administrasjon
og tillitsvalgte to ganger
årlig, i juni og september.
Hensikten med disse
konferansene er å legge
grunnlaget for politiske
prioriteringer ved at mål
og strategier justeres på
bakgrunn av resultater og
brukerundersøkelser.

Dette er store utfordringer som seiler opp og kan gjøre seg
gjeldende i nær framtid. Men det finnes også muligheter, blant
annet gjennom mer samarbeid med andre kommuner, økt brukerbetaling, ny teknologi og så videre. Alt dette må politikerne
ta innover seg og ta stilling til før handlingsprogrammet for
neste fireårsperiode skal behandles. «Handlingsprogram med
økonomiplan» blir vedtatt på desembermøtet hvert år.
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OPPSLAGSTAVLA
Tåler huset ditt
klimaendringene?

Klimaet blir stadig mildere, våtere og
fuktigere, noe som gjør hus, hytter og
hager mer utsatt enn før.

TRØNDELAG I TALL 2016
Hvor bor folk i Trøndelag? Hva er befolkningens
alderssammensetning? Hva er folketallet fordelt
på kommunene? Hvor store er frafallet i den
videregående skolen i de ulike kommunene?

Det finnes mye du enkelt kan gjøre for å forebygge
skader som følge av endringene. På nettsidene
klimatilpasning.no fra Miljødirektoratet finner du
tips til hva og hvordan du bør sjekke alt fra kjeller til
tak. Ta for deg punkt for punkt og
se hva du kan gjøre selv og hva du
eventuelt trenger hjelp til.
http://www.klimatilpasning.no/
sjekk-huset/
eller google Sjekkhuset.no

Slike og andre spørsmål får du svar på i rapporten
«Trøndelag i tall 2016 – Statistikk og
fakta om Trøndelag».

Topp på tur 2017

Du kan enkelt skrive ut Kartverkets kart og få en
kartkvalitet som tilsvarer trykte og utgitte kart.

2015 var friluftslivets år. I den anledning ble Topp på
tur lansert på Støren. Formålet var å få folk ut på tur
og samtidig gjøre dem litt bedre kjent i nærmiljøet.
Prosjektet forsetter også i år.
Trimgruppa i Sportsklubben har oppgradert alle kassene i år, sponset av Coop Byggmix. Det er satt ut seks
poster, og ved hvert turmål er det lagt ut ei klippetang
som
skal brukes
på år
klippekort
ei bok hvor
deltagerUtviklinga
over
ser du og
i tabellen
under:
nes navn skal skrives inn.
Du får kjøpt klippekort med oversikt over turmålene på
G-sport Støren.
Underveis er det natursti for
barna. Svarene får de ved
turmålene.
Det er premier til alle barn i
alderen til og med 12 år som
fullfører minimum fire poster. Alle som fullfører alle
seks postene er med i trekningen om fine premier.
Klippekortene må leveres
inn ved G-sport Støren
innen 15. oktober.
De nye ka
er godt sy ssene
Pris for klippekort:
nlige i natu
ren.
voksen 100,-/barn 50,Pengene går til premier.
Se Topp på tur Støren på Facebook
Trimposter på Støren
I tillegg til kassene til Topp på tur, er det satt opp nye
kasser for trimpostene på Støren. De finner du her –––>

Du finner den på nett:
https://www.stfk.no/no/NyheterInternett/Trondelag-i-tall1/

Lag ditt eget turkart
På Kartverkets nettsider kan du nå
enkelt lage og skrive ut ditt eget
turkart. Kartet du skriver ut tilsvarer
Kartverkets kjente kartserie «Norge
1:50 000», som du sikkert har sett
før. Det er detaljert og har også
kilometernett og koordinater.
Dermed kan du bruke utskriften til
å sette kompasskurs og regne ut
avstander.

Turkart

http://www
Kartutsnitte
.norgeska
t er tilpasse
rt.no/turka
rt/#9/2381
Kartgrunnla
t målestokk
17/667476
g N50 Kar
1: 25 000
0
tdata, opp
Kartet er
ikke egnet
datert pr.
01.06.2017
for naviger
Noe du vil
ing til sjøs
end
.
Koordinater re i kartet? Fortell
oss på www
i blått for
rutelinje i
.rettikartet.n
sone 32V
o
.

Oppdatert
I tillegg er innholdet i kartet helt
oppdatert. Kartdataene hentes
rett fra Kartverkets databaser, som oppdateres ukentlig
med flere tusen nye eller endrede objekter, fra nye
vegtraseer og elveløp til stier, bygninger og hyttefelt.
For mer informasjon og lage og skrive ut kart, se
http://kartverket.no/Kart/Turkart/lag-turkart-forutskrift/ eller google «lag turkart».

Gammelbutikken på Hovin (sykkelpost)
Teigen på Rognes (sykkelpost)
Kvennvatnet
Flatreitan
Halvtønnehaugen
Frøsetmarka skianlegg
Hallråa
Varfjellet
Furukollen
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STØREN KULTURHUS FLYTTER UTENDØRS
OG ARRANGERER

SOMMERKONSERT MED

VAMP!

Med det lanserer vi
kulturhusets nye
konsertsted;
Prestegården Arena!

Støren kulturhus har lenge gått med planer
om å benytte det flotte og naturlige amfiet
ved Støren Prestegård til konsert. Torsdag
27. juli skjer det. Kulturhuset har sju år etter
åpningen etablert seg som konsertarrangør
i regionen, og publikum i dalføret har vist
økende oppslutning om huset. De senere
år har vi også sett at publikum har omfavnet denne typen konserter og arenaer, med
blant annet Granåsen og Sverresborg Arena
i Trondheim som lignende eksempler. Myten
om den trege trønderen har blitt knust, og nå
tror vi tiden er moden for denne typen konsert også på Støren.

Prestegården Arena
Arenaen har tidligere blitt brukt til Bør Børson Jr., men som konsertarena blir det ikke
satt opp publikumsamfi. Prestegården Arena
har stor publikumskapasitet, og nærheten
til kulturhuset gjør at man har alle fasiliteter
tilgjengelig. Det er første gang denne arenaen brukes til konsert, men forhåpentligvis
ikke siste. Om vi lykkes med dette arrange
mentet ønsker vi selvsagt og gjenta det,
gjerne etablere det som en fast tradisjon om
sommeren. Men da er vi så klart avhengig av
at dette er noe folk vil ha, og at de kommer.
Vi er spent på været, det er lite vi kan gjøre
me det, men vi tror folk møter opp uansett.
Det ble jo en debatt etter Melhusfestivalen
tidligere i sommer, der den ene dagen var
dårlig besøkt, men vi kan ikke la det stoppe
oss.
Konserten er en familiekonsert, åpen for
alle, med egen billettpris for barn til og med
14 år. Det er i hovedsak ståplasser på arenaen, med noen få sitteplasser i arenaens

faste amfi, selvfølgelig med egne plasser for
rullestolbrukere. Det blir åpen servering,
med salg av mat og drikke. Det blir i tillegg
til hovedkonserten oppvarming med den
lokale duoen Perry og Persa. Kulturhuset
har for anledningen også skjenkerett på ute
området, og samarbeider med lokale leverandører på mat og drikke, lokalt næringsliv
og frivillige lag og organisasjoner, som blant
annet Støren Museum og Historielag som
holder til på Prestegården.
Vi oppfordrer folk til å kjøpe billett på forhånd, da slipper man innom billettsalget, og
kan gå rett til inngangen som er under brua
mellom kulturhuset og Størenhallen.

Om Vamp
Vamp og sommerturnè henger sammen
og sommeren 2017 er intet unntak.
Vampkatalogen er stor og innholdsrik
og har massevis av sanger som passer
ypperlig for årstiden. I alt skal det spilles
rundt 40 konserter, i all vesentlighet utekonserter, fra slutten av mai til månedsskiftet august/september.
Konsertene holdes i by og bygd, i naturskjønne omgivelser og i mer urbane strøk.
Publikum vil møte Vamp i hagen til historiske hoteller, i bakhager og i parker, på
fjellet og i strandgapet, på øyer og i dalsøkk – og på festivaler.
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NRK SOMMERTOGET
Denne sommeren går NRK og Sommeråpent på skinner gjennom Norge.
På den åtte uker lange reisen skal Sommertoget innom 17 fylker og stoppe ved 40 stasjoner.

Reiseruten har blitt til etter ønsker fra
NRK, tips fra publikum og utfra hva som er
jernbaneteknisk mulig å få til. Det er med
stor glede vi ønsker NRK og Sommertoget
velkommen til Støren 5. juli.
Midtre Gauldal kommune har i samarbeid
med næringslivet laget et program som
gjør det mulig å være på Støren stasjon
hele dagen.
Her blir det korsang, korpsmusikk, folkemusikk, solosang og mye annet. Det blir
mulighet for både varm og kald mat og
drikke serveres for en hver smak. I tillegg
skal Lysgården verksted ha utsalg av sine
produkter.
Hvorfor har NRK valgt Støren som stoppe
sted for Sommertoget? Det er jernbaneteknisk mulig og vi har en unik jernbanehistorie. Størenbanen åpnet i 1864, og
det var stor aktivitet på Støren etter at
Rørosbanen åpnet i 1877. Rørosbanen
var smalsporet og Støren ble brukt til
omlasting.

Støren kirke er 200 år i 2017, på Støren
stasjon vil det stå ei mini-kirke. Støren
treindustri i samarbeid med Lillerønning
snekkerifabrikk og Støren Blikk har produsert Støren kirke i forholdet 1:6. Det betyr
at mini-kirka ikke blir veldig mini, men 5
meter høy, og en diameter på bortimot
5 meter. Et fantastisk byggverk utført av
lokalt næringsliv. Kanskje tårnet på kirka
kommer på plass i det Sommertoget ruller inn på stasjonen.
NRK har et nøyaktig sendeskjema, det
betyr at kl. 13:33 kommer Sommertoget
til Støren og vi må være på plass. Ordfører Sivert Moen står på perrongen og
ønsker toget velkommen sammen med
et stort korps, et stort damekor. Det er
vel også naturlig at Bør Børson Jr står der
og synger «Et lite wienerbrød fra Størens
bakeri». Kanskje står det også tidligere
jernbanefolk og hilser toget velkommen.
Sommertoget er NRKs sakte-TV men det
er utfordrende å få til å sende sakte-TV på
direkten. Det er både tuneller og andre
hindringer som gjør dette krevende. Et
opptak av ´Hommelvik – Støren minutt for
minutt´ sendes derfor på NRK 1 etter at
toget har kommet til Støren.

PROGRAMLEDERNE: Jenny Skavland
og Brenner Foto: NRK
Fantorangen og Perla Foto: NRK

SOMMERTOGET Foto: NRK
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PÅ STØREN STASJON 5. JULI 2017

Program 5. juli

NRK har med seg Fantorangen, Perla og
Margrethe Røed fra NRK Super på toget.
De underholder barna. NRK arrangerer
enkel Kahoot-qiuz og det blir mulighet
for å prøve seg som skihopper i Holmenkollen ved hjelp av VR-guiding (Viritual
Reality).

Kl. 11:07-13:33
Kl. 13:33
Kl. 13:33 – 18:15
Kl. 13 – 17
Kl. 15 – 18
Kl. 19:30 – 20:00

Sommertoget kjører fra Hommelvik til Støren
Sommertoget ruller inn på Spor 1 på Støren stasjon
Lokale artister underholder fra egen scene
P1+ og NRKs lokalsending sender direkte fra Støren stasjon
På NRK1 vises ‘Hommelvik - Støren minutt for minutt’
På NRK1 vises ‘På vei til’, en komprimert kortversjon av dagens
minutt for minutt-sending.
Kl. 20:30 – 21:00 Lokale artister underholder fra egen scene
Kl. 21:30 – 22:15 Sommeråpent live på NRK1 – Sigrid Haanshus deltar
Kl. 23:00
Konsert i Støren kirke		
			

Program 6. juli
Det er ikke bare NRK TV som kommer til
Støren stasjon 5. juli. Sakte-TV har stor
interesse også internasjonalt, og vi vet at
vi får besøk av utenlandsk presse.

Kl. 9-11
Kl. 11:07

Reiseradioen sender direkte fra toget
Sommertoget ruller videre

Praktiske opplysninger:
Vegen forbi Støren stasjon vil være stengt onsdag 5. juli. Omkjøring blir skiltet.

Dette er en unik mulighet for Midtre Gauldal kommune til å få vist seg fram fra sin
beste side. Så kjære alle Gauldalinger –
kom til Støren stasjon 5. juli. Vær med å
skape et yrende folkeliv – la oss vise NRK
og hele Norge at på Støren får vi det til!

Parkering for besøkende til Støren stasjon blir på Bane NOR sin beredskaps
terminal, nord for stasjonen, når det blir fullt der blir Engan leir benyttet.
Parkeringsvakter står og viser veg.
Toalettmuligheter blir det på Støren hotell.
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ARBEIDSGLEDE OG OPTIMISME
VED LYSGÅRDEN VERKSTED
Lysgården verksted har flyttet til midlertidige lokaler i Engan på Støren.
Arbeidsgleden og humøret har de tatt med seg.
I vår ble bygget i Kalvtrøa som har gitt
navn til foretaket revet. Da var arbeidsstokken allerede på plass i Engan og i full
drift i nye omgivelser. Her lager de keramikkprodukter, kapper og pakker kiler og
driver butikk, for å nevne noe. Lokalene
er de godt fornøyde med og de trives på
jobben.
- Vi synes vi har fått det bra. Bygget er
ganske bra tilpasset aktivitetene våre og
behovene til dem som jobber her, forteller leder Siv Singsås.
- Men vi har mindre plass, så vi har foreløpig stans i vedproduksjonen. Vevene har
vi heller ikke satt opp.

ORDEN PÅ KJØKKENET. Anne Line Losen
Aasen holder orden på kjøkkenet og står for
kaffekokinga.

BUTIKKEN ER MED. Lysgården har flyttet med seg
butikken og har utsalg på varer de produserer selv. Vigdis
Rise (f.v.), Tone Jensås og Kari Beate Kolstad betjener kassa.

Ny Lysgård

Finansiering

Den gamle Lysgården var arbeidsplassen
til mange i mange år. Selv om bygget var
gammelt og upraktisk, uttrykker flere at
de synes det er vemodig å se den tomme
tomta i Kalvtrøa. De klarer likevel å se
rivninga som en milepæl. De er jo på vei
til å få et splitter nytt bygg. Siv Singsås er
fornøyd med prosessen fram mot en ny
Lysgård.

Bygging av ny Lysgård i Kalvtrøa kan
starte allerede i høst dersom alle brikkene
faller på plass. Området må detaljreguleres først og full finansiering må på plass.
Det ble bevilget 13,2 millioner i 2017.
Det totale kostnadsbildet har ikke
kommunen før
etter anbudsrunden senere
i år.

- Tegningene er klare. Vi har hatt et godt
samarbeid med arkitekten og mener vi
skal få et bygg som er godt rustet for
framtida.

TRIVES PÅ JOBB. John Gunnar Aase (f.v.), Svein Erik Østhus og
Marit Eidsmo har funnet seg vel til rette i nye lokaler i Engan. Her
pakker de kiler på oppdrag fra Byggmakker.

SKILTET ER PÅ PLASS. Det kjente skiltet er montert på fasaden på
de nye lokalene rett over veien for Norservice i Engan.
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STORTING- OG
SAMETINGSVALGET 2017
10. og 11.september er det Stortings- og sametingsvalg. Alle norske statsborgere
som er innført i manntallet har stemmerett. Alle velgere vil motta valgkort i god til før
forhåndsstemmegivningen begynner 10.august.
Foran årets valg er det gjort noen viktige endringer i Midtre Gauldal.
På Støren er stemmelokalet på valgdagene flyttet til kultursalen ved Gauldal skole og kultursenter.
Det vil bli skiltet til inngangen på nedsiden av bygget med parkering på baksiden av Størenhallen.
I Soknedal er stemmelokalet på valgdagen flyttet til gymsalen ved Soknedal skole. Her vil det også
bli godt skiltet til riktig inngang. Hauka er nedlagt som egen valgkrets og velgerne er overført til
Soknedal krets.
Nytt i år er at velgerne krysses av elektronisk i manntallet på valgdagen. Som følge av dette spiller det ingen rolle hvilket valglokale i kommunen man oppsøker på valgdagen, man kan stemme i
et annet lokale enn det som står oppført på valgkortet. Merk at det fortsatt er slik at man kun kan
avlegge stemme i egen kommune på selve valgdagen.

Tidligstemmegivning
I perioden 1.juli til og med 9.august er det mulighet for å avlegge tidligstemme.
Tidligs temmegivningen er beregnet for de som hverken kan stemme på valgdagen eller ved den
ordinære forhåndsstemmegivningen. Ved tidligstemmegivningen må man avtale tidspunkt på
forhånd med servicetorget på telefon 72 40 30 00

Forhåndsstemmegivning
I perioden 10. august til og med 8.september er det ordinær forhåndsstemming. Servicetorget er
åpent hverdag mellom kl. 08:00 – 14:30 og det er ikke nødvendig å avtale tid for å avgi stemme.
Ta med valgkort og legitimasjon.
I tillegg til servicetorget vil det være mulig å avlegge forhåndsstemme på følgende steder:
Domussenteret og Prestteigen lørdag 2.september kl. 12:00-15:00
Midtre Gauldal sykehjem
tirsdag 5.september kl. 10:00-12:00
Soknedal bo og dagsenter
onsdag 6.septmber kl. 12:00-13:00
Gauldal skole og kultursenter
torsdag 7.september kl. 11:00-12:00
Singsås bo og dagsenter
torsdag 7.september kl. 16:00-17:00
Velgere som grunnet sykdom eller uførhet ikke kan ta seg til valglokalet kan be om å få avgi forhåndsstemme hjemme. Kontakt servicetorget på telefon 72 40 30 00 innen 5.september for å be
om dette.
Man trenger ikke være manntallsført i Midtre Gauldal for å forhåndsstemme i kommunen. På
samme måte kan velgere fra Midtre Gauldal avlegge forhåndsstemme i andre kommuner.

Valgdag 10. og 11.september
I Midtre Gauldal er det bestemt at det er to-dagers valg i alle de 4 stemmek retsene.
Valglokalene er åpne til følgende tider:
Søndag:
Mandag:

Alle valglokaler:
Støren:
Øvrige:

kl. 17:00 – kl. 19:00
kl. 10:00 – kl. 21:00
kl. 10:00 – kl. 20:00
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VÅR NYE BIBLIOTEKSJEF
I juni tok Ellen Næss Jensen (41) over som biblioteksjef
i Midtre Gauldal.
Hun bor i Trondheim og er utdannet ved Universitetet i Oslo.
Hun har jobbet ved flere bibliotek rundt om i landet før hun kom
hit, men det er første gang hun prøver seg som sjef.
- Det er jo veldig spennende. Elisabeth jobber her ennå og vi har
en overlapningsperiode, så akkurat nå har jeg fokus på å bli kjent
med biblioteket, folket her og oppgavene som må gjøres. Men jeg
vil fortsette med debatter og arrangement i regi biblioteket og
etablere biblioteket som møteplass. Jeg synes forresten at biblioteket allerede er en naturlig møteplass for folk. Det er et av de
tilbudene med lavest terskel vi har i samfunnet i dag. Det koster jo
ingenting å bruke biblioteket, du kan komme når du vil, innenfor
åpningstida selvsagt, og du får låne akkurat det du ønsker.
Ellen leser selvsagt bøker selv, men ikke så mye som hun kunne
tenke seg.
- Det har nok blitt mindre etter at jeg fikk barn. Det går mye i
barnelitteratur for tida.
På spørsmål om hun kan anbefale et forfatterskap eller en bok,
svarer hun som en bibliotekar.
- Jeg vil heller spørre låneren hva han ønsker å lese. Jeg ville ikke
true på ham mine forfattere, smiler hun.

NY BIBLIOTEKSJEF. Ellen Næss Jensen har tatt over som biblioteksjef
i kommunen vår. Hun har bred erfaring, men det er første gang hun
skal prøve seg som sjef.

Barn og unge er en målgruppe hun er spesielt opptatt av i yrket
sitt også. Hun synes det er viktig at de leser og kommer med en
appell:
- Jeg vil oppfordre alle i barneskolen – bli med på Sommerles i
ferien! Kom til biblioteket!

BLI MED PÅ SOMMERLES!
Sommerles er en lesekampanje for barn i
1. – 7. klasse. Deltakerne kan vinne både
digitale troféer og små premier som hentes på
biblioteket.

Du samler XP (poeng) ved å løse oppgaver, stikke innom
ditt lokale bibliotek for å hente kodeord, og fremfor alt –
les så mange bøker du bare orker i løpet av sommerferien!
Du får dessuten eksklusiv tilgang til en spesialskrevet
sommerlesfortelling, en fantasyfortelling av forfatter
Mari Moen Holsve. Du vinner digitale troféer i tillegg til
små premier du henter på biblioteket ditt. Det er mange
forskjellige premier å velge mellom, og du får beskjed når
du har samlet nok XP til å hente en premie.
Kampanjen varer fra 1. juni til 31. august.

Stikk innom biblioteket
for å komme i gang!
Du kan også registrere deg på nett,
på sommerles.no
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KLARE FOR OPPDRAG. Frivilligsentralen formidler kontakt mellom oppdragsgivere og arbeidsvillige ungdommer. Har du noe du trenger å
få gjort, kan Trude Heggdal (t.v.) og Lillian Digre (t.h.) fra Frivilligsentralen sette deg i kontakt med Marit Storrøsæter (f.v.), Ingvild Johanne
Stenbro eller Sander Soknes.

NYHET HOS FRIVILLIGSENTRALEN –

SMÅJOBBSENTRALEN
Frivilligsentralen har startet en formidlingstjeneste for småjobber mellom ungdom og ulike oppdragsgivere.
Ungdom som ønsker å være disponible for ulike arbeidsoppdrag og småjobber har registrert seg hos
frivilligsentralen med hva og hvor mye de ønsker å jobbe.
Oppdragsgiver kan være enkeltpersoner,
lag, foreninger og bedrifter som ønsker
hjelp til enkeltstående eller regelmessige
oppdrag/småjobber. Disse tar kontakt
med frivilligsentralen, og vil få kontaktinfo
til en eller flere ungdommer som passer
behovet. Vi har ungdom fra hele kommunen som ønsker å få seg et eller flere
oppdrag.
Småjobbsentralen består av ungdommer i
alderen fra 13 – 16 år (elever på ungdoms
skolen).
Midtre Gauldal Frivilligsentral formidler
oppdragene og småjobbene mellom ungdommene og oppdragsgivere, og vi er å
treffe på 72 40 3636 eller 412 11427.

Arbeidet kan foregå etter skoletid, i
helger og ferier.
Ungdommene tar mange ulike typer oppdrag/småjobber. Det kan for eksempel
være: rengjøring av hus, bil, maling, ærender, barnepass, rydding både ute og inne,
plenklipping, forskjellig gårdsarbeid osv.
Det er oppdragsgiver som er ansvarlige
for ungdommene når arbeidet utføres,
og det er også oppdragsgiver som må ha
nødvendig utstyr som trengs for å utføre
oppdraget.

Kontakt
Ta kontakt med Midtre Gauldal Frivilligsentral på tlf. 72 40 36 36 / 412 11427
eller e-post: frivillig@mgk.no for å melde
inn oppdrag eller fyll ut skjema elektron
isk på hjemmesiden til frivilligsentralen:
http://mg.frivilligsentral.no/ eller google
Midtre Gauldal frivilligsentral.

Timesats avtales med ungdommen før
oppdraget utføres.
Anbefalte minstesatser til lønn vil være:
• 13 – 14 år: kr. 80,- pr. time
• 15 – 16 år: kr. 90,- pr. time

Småjobbsentralen:
– har ungdom som kan utføre ulike arbeidsoppgaver og småjobber for deg!
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HJELP OSS Å SPARE PENGER OG MILJØ

VELG DIGITAL POSTKASSE
Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning
for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Det
er gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre
brevene der så lenge du ønsker.
Motta post digitalt på en sikker måte
Brev med vedtak, helseopplysninger
eller annen sensitiv informasjon kan ikke
sendes på vanlig e-post fordi det ikke er
sikkert nok. I e-Boks og Digipost sender
det offentlige brevene kryptert, og de
lagres på en sikker måte slik at det bare
er du som har tilgang til din egen post.
Med en digital postkasse hos e-Boks eller
Digipost kan du også motta digital post
fra private virksomheter samme sted
som du mottar post fra det offentlige.

Dette får du med en
digital postkasse:
• Du får post digitalt på en sikker
måte. Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal
du kunne motta viktige brev fra det
offentlige digitalt, må du ha digital
postkasse.
• Du får post fra det offentlige på
ett sted. Med digital postkasse får du
samlet post fra det offentlige sikkert
på ett sted. Du kan lagre posten så
lenge du ønsker. Det er gratis å opprette og bruke postkassen.
• Du sparer miljøet og reduserer
offentlige utgifter. Med en digital
postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på
andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å spare
miljøet.

Velg mellom to likeverdige
postkasser
Du kan velge mellom to postkasser - Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav
til sikkerhet. På samme måte som du kan
velge mellom ulike banker og strømleverandører, kan du velge den postkassen
som passer best for deg.
Den største forskjellen mellom de to
postkassene er hvilke private virksomheter du kan motta digital post fra. Postkassene har også ulikt design og noe ulik
funksjonalitet. Dette kan du lese mer
om på nettsidene til de to postkassene.
Hvis du angrer på hvilken postkasse du
valgte, kan du enkelt bytte senere hvis
du ønsker det.
Dette kan du få i din digitale postkasse
Over 400 statlige virksomheter og kommuner sender brev digitalt til e-Boks og
Digipost. Blant annet kan du få politiattest fra Politiet og vedtak fra Nav. I 2017
får du også skatteoppgjøret i din digitale
postkasse. Alle statlige virksomheter
skal ta i bruk den digitale postkassen i
løpet av 2016, og mange kommuner sender allerede brev digitalt til innbyggerne
sine. Du får ikke reklame i den digtale
postkassen din.

Slik åpner og leser du posten din
Du trenger ikke sjekke om det er kommet
brev fra det offentlige i den digitale postkassen din. Hver gang kommunen eller
staten sender post til deg, får du varsel
på SMS eller e-post. For å åpne og lese
posten din bruker du samme innlogging
som du er vant til å bruke når du sjekker
selvangivelsen eller bruker andre offentlige tjenester på nett.
• Når du får ny post, blir du varslet på
SMS eller e-post.
• For å åpne og lese brevet går du til
hjemmesiden til din valgte postkasse.
• Logg inn i postkassen via ID-porten.
Du kan også laste ned app fra både
Digipost og e-Boks for enkelt å lese brev
på mobil eller nettbrett.

Reservasjon mot digital
kommunikasjon
Dersom du vil være sikker på å motta viktige brev fra det offentlige på papir, må
du reservere deg mot kommunikasjon på
nett. Men dersom du aldri har benyttet
en offentlig tjeneste på nett som krever
innlogging via ID-porten, vil du fortsatt
motta posten din fra det offentlige på
papir. Du trenger da ikke reservere deg.
Les mer på
https://www.norge.no/
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LURER DU PÅ NOE, ELLER ØNSKER KONTAKT MED NAV

VÆR SMART – VELG NAV.NO
Vet du hvordan du raskest mulig skal få svar på det du lurer på
hos Nav? Antagelig trenger du ikke gå hjemmefra. Sannsynligvis
behøver du ikke engang ta en telefonsamtale. Bruker du
selvbetjeningsløsninger, hjelper du både deg selv og andre.

Har du enkle spørsmål som du lett kan
finne ut av på nett, vil du bli bedt om
å gjøre det. Det er fordi også kontakt
senteret ønsker å bruke tida der den
betyr aller mest, på dem som har store
og sammensatte problemer.

Nav mottar rundt 127 millioner brukerhenvendelser hvert år. Mange av dem
handler om ting som er lette å finne ut
av: Har Nav fått søknaden min? Når kan
jeg regne med å få svar? Når kommer
pengene? Hvor mye får jeg? Tidligere
måtte man oppsøke Nav-kontoret eller
sitte i telefonkø for å få svar på slike
spørsmål. Men sånn er det ikke lengre.
Nå kan du lett og kjapt finne svarene selv
på nav.no.

utbetalingen blir beregnet? Det finner
du enkelt ut selv på Dine Utbetalinger
på nav.no – når det passer deg best.
Utbetalingsdatoene kan du også finne
på nav.no. I våre aller nyeste løsninger
for uføretrygd og pensjon kan du til og
med se hva som blir utbetalt en hel uke
før pengene kommer. De andre utbetalingene ser du 1-3 dager før utbetalingsdato. På våre nettsider kan du altså være
forberedt på hva som kommer i god tid.

NAV i sosiale medier

«Velkommen etter», vil kanskje mange
si. Skatteetaten, lånekassen og andre
offentlige etater har lenge vært nærmest
fulldigitaliserte. Det er sant at NAV har
brukt tid på å snu seg. Men nå er vi i
gang, og tilbyr stadig flere og bedre
tjenester på nett.

Du kan sende elektronisk søknad på
store områder som berører mange,
slik som dagpenger og foreldrepenger.
Når du søker elektronisk, får du god og
kvalitetssikret informasjon og veiledning underveis i søknadsprosessen.
Søknaden kommer fort fram til de som
skal behandle den, og du får en kvitter
ing på at søknaden er mottatt av Nav.
Med elektronisk søknad unngår du også
usikkerheten ved tradisjonell postgang.
Den kan som kjent påvirkes av mange
ytre forhold.

Hvorfor bruke nav.no?
Nav ønsker å bruke ressursene mest
mulig på dem som har de største
problemene og trenger mest og best
oppfølging. Derfor jobber vi hele tiden
for at de som ikke trenger mye hjelp
skal kunne få mest mulig tilgang til
våre t jenester digitalt. Du sparer tid og
arbeid, og NAV- kontoret og telefon
tjenesten vår får frigitt tid til å hjelpe de
som sliter mest.
På nav.no kan du finne informasjonen
om deg og din sak i fred og ro hjemmefra. Det er enkelt og raskt å bruke nettet
- du slipper å stå i kø, og du trenger ikke
å vente på at noen skal ringe deg opp
igjen. Stadig flere løsninger blir tilgjengelige på nettsidene våre. Snart kan man
nesten si at alle har sitt eget NAV-kontor
på mobilen, 24 timer i døgnet. Informasjonen du finner på nettsidene, er også
alltid den nyeste og mest oppdaterte.

Hva kan du gjøre på nettsidene?
Lurer du på når pengene fra NAV er på
vei, hvor mye som blir utbetalt brutto
og netto, skattetrekk og hvordan

På nav.no kan du registrere deg som
arbeidssøker, sende meldekort, sjekke
utbetalinger, registrere/endre nytt
kontonummer, beregne pensjonen din
og søke i oversikten over ledige stillinger.
Du kan videre benytte bidragsveileder,
chatte vedrørende foreldrepenger og
uføretrygdede kan benytte inntektsplanlegger. Dette er bare noen eksempler.
NAV Kontaktsenter viser vei.
Alle som ringer NAVs hovednummer
55 55 33 33 får svar fra vårt lands
dekkende og profesjonelle kontaktsenter.
Deres oppgave er å være til stede for
å veilede, svare og vise vei – på norsk,
samisk eller engelsk. NAV-medarbeiderne
på kontaktsenteret skal gjøre det enkelt å
forstå dine rettigheter og plikter. De skal
bruke et klart og tydelig språk, og vise
veien videre hvis det er noe du bør gjøre
eller noen andre du bør kontakte.

Visste du at NAV har to Facebook-sider
som gir deg masse nyttige informasjon
og svar på det du lurer på? NAV Foreldrepenger svarer på spørsmål om fødsel,
adopsjon, pleiepenger, kontantstøtte
og barnetrygd, og er gull verdt når du
venter barn og lurer på hvilke rettig
heter og plikter du har. NAV Jobblyst er
en egen side for unge som trenger råd
og veiledning om det å søke jobb eller gå
på skole.

Alle kan bidra
Den som har fulgt med en stund, vet at
ikke alle de 127 millioner henvendelsene
kommer fra folk som er såre fornøyd med
NAV. Mange er i en vanskelig situasjon,
og føler at NAV har et urettferdig og
dumt regelverk. Noen ganger er det lett
å forstå at det oppleves sånn. likevel må
man huske at de som svarer på telefonhenvendelser eller møter deg på NAVkontoret ikke har mulighet til å lage eller
endre regler. Det er det våre folkevalgte
politikere som gjør. Den som ønsker å
forandre det regelverket NAV forvalter,
må derfor gjøre det gjennom stemmeseddelen og dialog med politikerne
våre. Det er slik vi alle kan bidra til å
fremme utvikling, nytenkning og bruker
vennlighet.

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

STORENKULTURHUS.no
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KINOPREMIERER

Vi har åpent hele sommeren!

TRANSFORMERS - THE LAST
KNIGHT - 23. JUNI

GRUSOMME MEG 3
30. JUNI

SPIDER-MAN HOMECOMING
7. JULI

WAR FOR THE PLANET OF
THE APES 14. JULI

DUNKIRK
19. JULI

BALLERINA
21. JULI

ULV I FÅREKLÆR
4. AUGUST

BILER 3 (FØRPREMIERE)
26. AUGUST

INGRID BJØRNOV STEINWAY TO HEAVEN
4. NOVEMBER

BÆRRE BJARNE BJARNE BRØNDBO
16. NOVEMBER

TENORANE OG STEFFEN HORN ”SÅ HA EI GOD JUL, DÅ!”
13. DESEMBER

KULTUR

VAMP SOMMERKONSERTEN 2017, PRESTEGÅRDEN
ARENA - 27. JULI

