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Ordfører Sivert Moen
Trøndersk sommer
Denne våren har vi fått oppleve alle årstider
flere ganger i enkelte uker. Akkurat ved
overgangen til selve sommeren så kommer
ikke den varmen vi alle går og venter på.
I stedet får vi en god, gammel, trøndersk
sommer. Ingen høye temperaturer og noen
regndrypp daglig. Vi kan venne oss til det
meste, også trøndersk sommer. For plutselig blir det bare sol, og da
glemmer vi like fort dagene med regn og sur nordavind.
Befolkning og utvikling
Vi har omtrent samme befolkning som for et år siden og teller nå 6228
innbyggere. Det betyr at vi siden januar 2018 ikke har hatt befolkningsvekst. Sysselsettinga er god og vi ligger over mange andre kommuner. Slik sett er vi i balanse i forhold til å svare ut behov for trygge
arbeidsplasser. Det er stor aktivitet i bygg og anleggsbransjen knyttet til E6 i Soknedal som åpnes for trafikk neste år. Åpninga av Vegen
fra Tiller til Melhus har gitt oss en forsmak på det ny E6 betyr. Støren
er nå bare 30 minutter fra arbeidsplassene og forretningsområdene
på Heimdalsmyra. Den videre gjennomføringen av E6 i regi av Nye
Veier ser også ut til å være i rute, om vi da ikke skal si litt foran i rute. I
år starter bygginga forbi Kvål. Dermed forsvinner enda en flaskehals
mellom oss og byen. Neste år starter bygginga av 4-felts E6 fra Soknedal til Ulsberg. Dette er ei utvikling for ei framtid som vi slett ikke
trodde var mulig for 4-5 år siden. Vi gleder oss.
Sysselsetting i landbruket og bygdene
Ser vi nærmere på sysselsettinga så har det vært en reduksjon innen
landbruket fra vel 450 til vel 250 direkte sysselsatte de siste 10 åra.

Rådmann Knut Dukane
Hei!
Som håpet og forventet rapporteres det om
gode fangster i Gaula. Det er en stor ressurs
å ha verdens beste storlakselv i kommunen
og ikke minst de positive ringvirkningene for
grunneiere, næringsliv og at vi alle kan slå av en
prat med innbyggere fra alle verdenshjørner.
Kontorpulten er i dag fylt opp med årsrapporter fra kommunens
enheter. Gjennomgangen gir et bilde av at kommunens tjenestetilbud
favner et meget vidt spekter, og ikke minst synliggjør rapportene at
brukerne i all hovedsak er godt fornøyd med tjenestene som ytes.
Kommunestyret har vedtatt gode målsettinger for kommunens drift
og utvikling, og ansatte på alle nivå gjør sitt beste for å oppfylle disse.
Informasjon til, og dialog med innbyggerne, for å gjøre tilbudet
enda bedre, er viktig. Vi arbeider derfor for å bedre kommunikasjonen
og forenkle saksbehandling, og nylig vedtatt digitaliseringsstrategi er
et viktig hjelpemiddel i så henseende.

Samtidig er produksjonen i volum opprettholdt. Mer areal er dyrka
og i drift. Utviklingen mot større og færre enheter, spesielt innen
melkeproduksjon, er mye av årsaken. Bakenforliggende årsaker som
generasjonsskifter og at andre yrker har større betalingsevne har
nok også bidratt til denne endringen. For de ytre bygdene Singsås,
Budalen, Soknedal kan reduksjonen i sysselsetting innen landbruket
være en utfordring på sikt, i forhold til å opprettholde bosettingen.
Blir avstanden til arbeidsplassen for stor kan det medføre flytting.
Derfor er det uhyre viktig at vi forsetter arbeidet med utvikling av ny
næringsvirksomhet i egen kommune. Det er Støren som har de beste
forutsetningene for å trekke til seg ny virksomhet utfra avstand,
attraktivitet og beliggenhet til Trondheimsregionen. Og avstanden
til de ytre bygdene er akseptabel. Dette gjør at vi vil opprettholde
bosetting og oppvekstområder som i dag.
Stasjonsbyen gjenreises
Det kommer nye 14 togsett til Trønderbanen i 2021, og hensetning
i sør vil bli på Støren Stasjon. Det skal bygges verksted på
4-6000 m2, og med det vel 50 varige arbeidsplasser lokalisert til
stasjonsområdet. Dette vil gjenreise Støren som stasjonsby. Vi vil
få bedre kollektivtilbud med flere avganger fra Støren. Vi kommer
inn på et rutenett med timesavganger til Steinkjer. I praksis får vi et
flytog. Veldig spennende og bra for kommunen og nabokommuner.
Og en ting til
Fortsett med toppturer rundt omkring i bygdene nå i sommer. Jeg
vil anbefale både Sjusteinan og Negardsstøtta på Vindstaden. Da
går du opp Geitryggen på en tørr og fin sti – den gamle farmainns
leia til Nåverdalen. Det styrker både folkehelsa og gleden ved å bo i
slik en fin kommune.

God Sommer ønskes til alle i bygda vår.
På kulturavdelingen er det hektiske dager. Forberedelsene til besøk
og konserter med kringkastingsorkestret «KORK» i begynnelsen av
september pågår for fullt. Jeg vet at dette blir en stor opplevelse for
mange.
Vi reviderer nå kommunedelplan Støren, og har så langt fått mange
interessante innspill fra innbyggerne om ønsker for hvordan Støren
området skal se ut om 10 – 15 år. Det er viktig å verne landbruksjord,
men det resulterer i at vi må ta i bruk områder som ligger utenfor
sentrum til nye nærings- og boligområder.
Revisjonsarbeidet som foregår med hele kommunens arealplan er
også en prosess som jeg håper innbyggere involverer seg i etter hvert.
Jeg har tidligere oppfordret innbyggere og besøkende til å besøke
hele kommunen.
Vi har fantastiske naturperler, seterdaler med aktiv drift, og ikke
minst folk med en utrolig lokalkunnskap som kan fortelle mange
spennende og interessante historier. Ta noen turer ut i kommunen din
og legg klokka igjen hjemme!

Jeg ønsker hver enkelt innbyg ger og besøkende en innholdsrik og riktig god sommer!
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DITT PERSONVERNOMBUD
Personvernombudet har et spesielt ansvar for
at reglene om personvern følges.
Ved lovendringen etter Personvernforordningen fra EU
(GDPR), ble alle kommuner pålagt å ha et personvernombud.
Personvernombudet er ansatt i kommunen og skal veilede og gi
råd i arbeidet med personopplysninger i virksomheten, men det
er også innbyggernes ombud og står til din disposisjon.

MARI GYLØIEN er personvernombud i
Midtre Gauldal kommune. Du finner henne i
Servicekontoret på Rådhuset på Støren.

ÅRSREGNSKAP 2018
Fjorårets regnskap for Midtre Gauldal kommune viser et mindreforbruk på 9,
4 mill. kroner. Enkelt sagt kan vi si at vi har fått mer inntekter og hatt lavere
utgifter enn budsjettert. Det overskuddet kalles mindreforbruk. Et annet
begrep er netto driftsresultat.

Slik fordeles driftsmidlene for 2020

Se regnskapet på nett
Vi vil tro at det er mange som er interessert
i hvordan kommunen bruker sine midler.
Vi har derfor lagt ut Årsrapport 2018 på
internett slik at de som ønsker kan gå inn å se
selv. Her går det an å drille seg ned i detaljer.
Årsrapporten er bygd opp slik at det
rapporteres i forhold til økonomiske
rammer og handlingsmål i det fireårige
Handlingsprogrammet med økonomiplan
2018-2021. Først kommer årsberetningen,
deretter kommuneplanens samfunnsdel
og til slutt kommunens tjenesteområder.
Under kommunens tjenesteområder
presenteres status på økonomi, tiltak,
sykefravær og styringskort. Styringskort
er et konkret ledelsesverktøy som
viser prioriteringer og oppdatert
styringsinformasjon for den enkelte enhet/
tjenesteområde. Styringskortene er bygd
opp rundt de fire fokusområdene samfunn,
brukere, medarbeidere og økonomi.

Utfordringsdokument 2020 – 2023
Kommunen skal utføre en løpende
kommuneplanlegging med sikte på å
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale,
etiske og kulturelle utviklingen innenfor
sine områder. Det foreligger derfor et
overordnet planverk for kommunen med
kommuneplanen som det overordnete
styringsverktøyet. I kommuneplanens
samfunnsdel gis klare mål og veivalg for
utviklingen av lokalsamfunnet, og den gir
føringer for kommuneplanens arealdel
- ønsket samfunnsutvikling skal være
styrende for hvordan arealressursene
brukes. Kommuneplanen har et langsiktig
perspektiv på 12-15 år.
Utfordringer
Kommuneplanens mål og strategier/veivalg
operasjonaliseres gjennom et lovpålagt
4-årig handlingsprogram med økonomiplan
for tjenesteområdenes virksomhet. Dette

Kontakt
MARI GYLØIEN
magylo@mgk.no
72 40 30 00

dokumentet utgjør bindeleddet mellom
kommunens langsiktige planlegging og
det årlige plan- og økonomiarbeidet og
utgjør kjernen i helhetlig styring. Dette
dokumentet skal angi realistiske ambisjoner
og konkrete mål for fireårsperioden
innenfor en realistisk økonomisk ramme. På
bakgrunn av dette utarbeider kommunen
hver år et utfordringsdokument.
Strategikonferanse
Strategikonferanser avholdes mellom
kommunestyret, administrasjon og
tillitsvalgte. Hensikten er at politikerne på
dette tidspunkt skal gi administrasjonen
styringssignaler for det videre arbeid med
handlingsprogram med økonomiplan.
Hensikten med disse konferansene er å
legge grunnlaget for politiske prioriteringer
ved at mål og strategier justeres på
bakgrunn av resultater og dialog med
brukerne.
Utfordringsdokumentet er grunnlaget
for Strategikonferansen for politikerne,
administrasjonen og fagforeningene. Det
ligger også ute på internett, og er bygd opp
slik at det er mulig å komme helt ned på
detaljnivå.
Styrende dokumenter finner du på MGK.NO
Årsberetning 2018 og Utfordrings
dokumentet finner du på våre nettsider
MGK.NO under Politikk – Styrende
dokumenter. Her ligger også andre,
sentrale dokumenter for virksomheten i
kommunen.

MGK.NO

Henvendelser til personvernombudet
Du kan når som helst ta kontakt med personvernombudet,
men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til personvern
ombudet må dreie seg om kommunens behandling av dine
personopplysninger eller behandling av personopplysninger
generelt. Du kan altså for eksempel spørre ombudet om dine
rettigheter eller om innsyn i dine egne personopplysninger.

2019
I år er det valg på kommune- og fylkestingsstyre.
I Midtre Gauldal har kommunestyret vedtatt at det skal være to-dagers valg, søndag 8. september og
mandag 9. september.
Stem!
Bruk stemmeretten din! Kan du ikke
stemme ved stemmelokalet på valg
dagene, har vi prøvd å legge til rette for
at du skal få stemt likevel.
Forhåndsstemming
I månedene før valget har du flere muligheter til å gi din stemme.
I perioden 1. juli til 9. august kan du
stemme på Rådhuset, men du må gjøre
avtale først. Ring 72 40 30 00.
12. august til 6. september har vi
ordinær forhåndstemmegivning. Da kan
du droppe innom på Rådhuset mellom
kl 08:00 – 14:30 alle hverdager.
Vi har også gjort andre tiltak for å gjøre
det enkelt å stemme. Lørdag 31. august
sitter vi på Domussenteret på Støren.
Torsdag 5. september skal vi prøve å
fange opp førstegangsvelgere på GSK.
Vi skal besøke Midtre Gauldal sykehjem
og Soknedal bo- og dagsenter slik at
beboerne der får stemt.
Ambulerende stemmegivning:
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke har mulighet til å forhåndsstemme
på ordinær måte, og som heller ikke har
mulighet til å komme seg til valglokalet

Trepartssamarbeid
og valg
I Midtre Gauldal kommune står
trepartssamarbeidet sterkt. Trepartssamarbeid refererer til samarbeidet
mellom stat, arbeidsgiver og arbeidstaker, i hovedsak i saker som omfatter
arbeidslivsspørsmål. Arbeidstakerne
er i samarbeidet representert ved
arbeidstakerorganisasjonene.
For arbeidstakere i en kommune,
er kommunestyrevalg også valg av
framtidig arbeidsgiver. Derfor
engasjerer også arbeidstaker
organisasjonene seg i valget. Før årets
valg, inviterer de alle til v algdebatt.

på valgdagen, kan avgi forhåndsstemme
hjemme eller der de oppholder seg.
Fristen for å søke om ambulerende
stemmegivning er tirsdag 3. september.
Søknaden kan sendes skriftlig, men det er
også tilstrekkelig å varsle servicekontoret
på 72 40 30 00.
Valglokaler 8. og 9. september
Støren krets – Gauldal skole- og
kultursenter
Soknedal krets – Soknedal skole
Singsås krets – Singsås skole
Budal krets
– Budal flerbrukshus
Åpningstider ved lokalene
Søndag:
Alle valglokaler:
kl 1700 – kl 1900
Mandag
Støren
Øvrige valglokaler

kl 1000 – kl 2100
kl 1000 – kl 2000

TA MED LEGITIMASJON!
Du trenger ikke valgkortet for å stemme,
verken til forhåndsstemming eller på
valgdagen. MEN ta med legitimasjon.
Du kan heller ikke bare ha med deg valg
kortet, legitimasjon er nødvendig.

Utlegging av manntall
Manntall blir lagt ut på følgende steder:
Støren – Rådhuset.
Her blir også manntallet for
hele kommunen lagt ut.
Soknedal – Coop Soknedal
Singsås – Coop Bjørgen og
Coop Singsås
Budal
– Coop Budal
Du kan undersøke om du står i
kommunens manntall når det fra og med
12.07.2019 til og med 06.09.19 ligger ute
til offentlig ettersyn på nevnte steder.
Du trenger ikke å stemme i den valg
kretsen du er manntallsført.
Dersom du mener at du selv eller noen
annen uriktig er blitt innført eller utelatt
fra manntallet, kan du kreve at valgstyret
retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Slikt krav sendes:
Valgstyret i Midtre Gauldal kommune,
Rådhuset, 7290 Støren

Godt valg!

LOKAL

PANELDEBATT
Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Midtre Gauldal
inviterer en fra hvert parti til paneldebatt i kinosalen på GSK

mandag 19. august kl. 18.00
Paneldebatten ledes av Gunn Elin Høgli,
leder i Fagforbundet Trøndelag.
Paneldebatten er åpen for alle!

Ta med deg andre og stem!
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LANDBRUKSSJEF
ARIL RØTTUM GÅR AV
- Det har vært spennende,
egentlig. Det å få til ting
sammen med gårdbrukerne –
det er artig det, vet du.
Aril er faktisk bygutt og vokste opp i
Trondheim. Tross det har han klart å
opparbeide seg aktelse og troverdighet
her oppi dalene våre, litt sjølironisk sagt.
Kommunen får mange gode tilbake
meldinger om ei imøtekommende
landbruksavdeling, som rett nok har
et lovverk å forvalte, men likevel er

GÅRDBRUKERENS VENN. Aril Røttum (62) har bestemt seg for å gå av med pensjon. I over 30 år har
han veiledet og samarbeidet med gårdbrukerne i kommunen vår. - Det er gjennom samtalen med den
enkelte en får til de beste løsningene, mener han.

løsningsorienterte og vil det beste for
gårdbrukerne.
Aril begynte å jobbe innenfor landbruks
forvaltninga i 1988. Han har vært med
på store omveltninger, både innenfor
forvaltninga og jordbruket som sådan.

- IDA! 2,0 og 1,3 kg! Samtidig!

- Den jobben hver oss gjør i dag, var
det kanskje fem, seks mann som gjorde
før. Det har skjedd mye på datafronten
spesielt, samt at det har kommet nye
lover og mange nye krav. Det gjelder

GRILLHYTTA i Snurruhagen

for gårdbrukerne også. I dag er det er
forventet at de også søker og rapporterer
på skjerm. Antall gårdsbruk har gått
ned betraktelig siden jeg begynte, men
produksjonen er faktisk nesten den
samme. Du må drive stort i dag, skal du ha
et levebrød av det.
Pensjonistprosjekter
Det var kjærligheten som tok ham
til B
 udalen og Solemsflåtten, eller
Synnavindsbakkinj som gården også kalles
lokalt. Der skal han fortsatt bo og drive
gården, i alle fall noen år til.
- Guten har bygd seg hus der, så det er håp
for videreføring av drifta. Det første prosjektet når jeg blir pensjonist, er bygging
av stall sammen med ungfolket. Så nå
blir det hest i tillegg til sau på gården, sier
Vilde. Aril har et sterkt personlig engasjement for jordbruket. Han er leder for Endal
beitelag, som blant annet jobber for å
legge til rette for og bevare utmarksbeite i
sæterdalen.
- Jeg har vekslende følelser rundt det å
slutte. Det å komme på jobb og møte
blide og trivelige fjes, gode kollegaer og
hyggelige gårdbrukere, det har en verdi
det altså. Samtidig gleder jeg meg til å
få tid til alt det andre jeg vil gjøre. Men
hvis det er noe noen lurer på i forhold til
gårdsdrifta si, er det bare å ta kontakt, ler
han.
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OPPSLAGSTAVLA
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 enkelt endre beløp og
forfallsdato før du godkjenner. I nettbanken har du full
kontroll over betalte og ubetalte regninger – uansett hvor
i verden du befinner deg.

Lag ditt eget
turkart

Du kan enkelt skrive ut Kartverkets kart
og få en kartkvalitet som tilsvarer trykte
og utgitte kart.
På Kartverkets nettsider kan du nå enkelt lage og
skrive ut ditt eget turkart. Kartet du skriver ut til
svarer 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.
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-for-utskrift/ eller google «lag
turkart».

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 72 40 30 14.

BOLIGFINANSIERINGS
ORDNINGER i kommunen
MÅLGRUPPEN ER:
• Husstander som forventes å ha langvarig utfordring med å finansiere
selveid bolig.
• Søkere må ha benyttet muligheten for sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.
For å kunne få lån må det dokumenteres betjeningsevne over tid.
Er det barn i husstanden eller særlig sosiale/helsemessige utfordringer,
skal det tas hensyn til dette.
Unge i etableringsfasen som mangler egenkapital, tilhører nå ikke
målgruppen.
ANDRE ORDNINGER:
• Boligtilskudd
til etablering i bolig
• Boligtilskudd
til tilpasning/utbedring av bolig
ØNSKE OM MER INFORMASJON:
Se Husbanken på www.husbanken.no
eller spør i kommunen v/boligkontoret.
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«DEN FØRSTE BOKA MI»
– språk fra første stund

I samarbeid med Helsestasjonen vil biblioteket til høsten starte et
prosjekt vi foreløpig kaller «Den første boka mi».
Prosjektet går ut på at alle
ettåringer i kommunen får en invita
sjon til å komme til biblioteket
hvor de vil få en bokgave. Dette
for å introdusere foreldrene til
biblioteket, og for å informere
om de gode effektene barn har
av å bli lest høyt for. Barna vil få
invitasjonen i forbindelse med
kontroll på helsestasjonen.
SE-OG-SI-BOK. Hos Janne Hindsverk og de
andre ansatte på biblioteket, skal ettåringer
fra høsten av få komme og hente sin egen
store Se og si-bok.

Samtidig vil foreldrene få
informasjonsmateriell om barn og
språk. Målet er å styrke foreldrenes
rolle for barnas språk- og identitets

utvikling, og legge til rette for
leselyst og senere barnas lese- og
skriveferdigheter.
Les høyt!
Høytlesing er det viktigste foreldre
kan gjøre for å øke barns ordforråd
og språkutvikling. Høytlesing gir
barnet innsikt i omverdenen, og
ord for egne opplevelser og følelser
sammen med en nærværende
voksen.
Lesing for barna kan også stimulere
til økt lesing for voksne – med
samme ???

ÅPNINGSTIDER I SOMMER

Fra og med 1. juli til og med 9. august har biblioteket sommeråpningstider.
Uke 27, 28, 29, 30 og 32: Tirsdager 9-14 Torsdager 14-19
Uke 31, tirsdag 30. juni og torsdag 1. august, vil biblioteket ha helt stengt.

Sommerles

Også i år er biblioteket i Midtre Gauldal med på den nasjonale
lesekampanjen Sommerles.

Sommerles.no har vært en stor
suksess gjennom flere år. I fjor deltok
over 105 000 barn i Norge! I Midtre
Gauldal sommerleste over 130 barn i
2018, og vi er allerede på vei til å slå
dette i år!
Målet med kampanjen er å motivere
barna til å lese så mye de bare orker i
løpet av en lang sommerferie.

Sommerles.no er for barn i 1.-7. klasse
og varer fra 1. juni til 31. august.
Barna får tilgang til en spesialskrevet
fortelling av forfatter Mari Moen
Holsve.
I tillegg til XP kan barna også gjøre
seg fortjent til digitale troféer og
kule premier som kan hentes på
biblioteket!

Sommerles.no gjør det gøy å lese!
Sommerles.no er en digital
lesekampanje på nettsiden
sommerles.no. Barna lager seg
en profil, registrerer alt de leser i
kampanjeperioden og får XP (dataspillspråk for poeng) for hver leste side.

I september skal Midtre Gauldal
folkebibliotek ha en Sommerles-fest
for deltagerne. Da får vi besøk av
forfatter Nina Grøntvedt.
Det kommer mer informasjon om
dette senere.

8 | NO 01 JULI 2019

HVA KOM FRAM PÅ IDEDUGNADEN
OM UNGDOM OG RUS?

Av Kristin Myklevoll, Frisklivssentralen
Kommunen vår topper landsstatistikken
over ungdom som har vært beruset. 41
% av ungdommene i ungdomsskolealder
oppgir at de har vært tydelig
beruset minst én gang det siste året.
Landsgjennomsnittet er 12 % (tall fra
Ungdata-undersøkelsen 2018).
Midtre Gauldal kommune har nedsatt ei
prosjektgruppe som skal jobbe med dette.
Prosjektet får støtte fra fylkeskommunen,
og inngår i deres satsning «Program for
folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023».
Prosjektgruppen arrangerte idédugnad
20. mars 2019. 48 personer deltok. Deltakerne var bl.a. ungdommer, foreldre,
lærere, helsesykepleiere, politi, enhetsledere og politikere. Også frivilligheten,
kulturenheten, konfliktrådet, Kompetansesenter Rus Midt Norge (KoRus) og kirke
var representert. Målet for dugnaden var å
komme med forslag til tiltak som kan føre
til mindre alkoholbruk og senere alkoholdebut blant unge i Midtre Gauldal
Det ble produsert 93 idéer.
Ved nærmere undersøkelse av innholdet
i idéene fant vi noen fellestrekk: 57 av
de 93 idéene omhandlet fritidstilbudet
i kommunen, 22 av idéene handlet om
foreldrerollen. Altså mente idédugnadens
deltakere at det først og fremst bør
satses på å utvide ungdommens rusfrie
fritidstilbud, og at det deretter bør satses
på å styrke veiledningen som gis til
foreldre på dette temaet.
Prosjektets førstevalg burde kanskje
derfor bli å fokusere på fritidstilbudene

IDÉDUGNAD. Det kom fram mange gode ideer på rusfrie fritidstilbud under idédugnaden.

rundt omkring i Midtre Gauldal, men av
hensyn til budsjett og omfang er det
besluttet at det videre arbeidet i akkurat
dette prosjektet, skal handle om å styrke
foreldreveiledning og ungdoms kunnskap
om temaet.
Men det er grunn til å se på hvilke
konkrete forslag som kom opp når det
gjelder utvidelse av ungdommens rusfrie
fritidstilbud. Her er noen av ideene:
Utvide ungdomsklubbtilbudet,
lage rusfrie fritidstilbud og møteplasser.
Ungdomshus (selvdrevet - ala ISAK i
Trondheim).
- Åpningstid fra 14:00 flere dager i uka.
- Åpent i helger.
- Åpen scene for band.
- Cafédrift.
- Helgetilbud
- Få voksne, men noen voksne mentorer.
- Samarbeid med politikontakt og
helsesykepleier.
- Nulltoleranse for rus.		

VIL DU HA SUNNERE VANER?
Ønsker du å endre levevaner, men synes
det er vanskelig? Vi kan hjelpe deg igang!
Frisklivssentralen tilbyr både individuelle samtaler
og ukentlige treningsgrupper.
Nye grupper med oppstart høsten 2019.
Ta kontakt for mer informasjon.

voll
Mykle
Kristin entralen
ss
Friskliv mgk.no
@
krimyk

Lage årlig plan for aktiviteter som
ungdommen deltar i planleggingen av
Endre kommune- og politivedtekter (bl.a.
retningslinjer for festarrangementer)
Bedre transporttilbud i kommunen –
så fort som mulig!			
- Transport (fra distriktet/bygdene til
sentrum/Støren).
- Ut/hjem for 50-lapp.
- Generelt økt busstilbud til bygdene (eller
annen kollektiv skyss).
Veiledning til ungdom (temadager på
skolen, ungdomsklubb, idrettslag e.l.)
- Sette sammen ei gruppe med skole
(elever, ansatte, foresatte), helsestasjon,
politi og KoRus.
Dans og drama i skolen: Ungdom som
danser, drikker mindre
- Generelt mer dans og drama inn i skolen
(for eksempel i kroppsøving/musikk).
- Tilby kompetanse gjennom kulturskolen.
- Lede elevene til å gå utenom
komfortsonen.
Som vi ser kom det fram mange
gode ideer på rusfrie fritidstilbud, og
husk at også ungdommer deltok på
denne idedugnaden. Både elevråd
og ungdomsråd kan gi innspill og råd
videre, innspill som kommunenes fagfolk,
politikere og frivillige organisasjoner må ta
alvorlig.
Ungdommene våre fortjener det.
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SOFAKAMPEN
Frivilligsentralen til strid mot unødig sofasliting.
«Sofakampen» ble arrangert to dager på
juni. Tiltaket var åpent for alle uansett
fysisk form, med start og innkomst Størenhallen. I tillegg til å få folk opp og ut på
tur, hadde Sofakampen til hensikt å gi dem
som ikke er kjent i Støren sentrum noen
alternative steder hvor de kan trimme uten
å måtte bruke bil.
Sofakampen var også en mulighet for folk
og finne noen de kan trimme sammen
med. Det er som kjent mye artigere å være
fysisk aktiv sammen med flere enn alene.

Sofakampen var et samarbeid med
Bjørgen treningssenter og Sparebank 1
SMN. Banken serverte frukt og drikke etter
endt tur, og tildelte Frivilligsentralen kr 50,pr deltaker som kom seg opp fra sofaen.
Et annet ledd i Sofakampen var en
aktivitetsdag for hele familien. Lørdag
22. juni var det aktivitets-løype, sykkelløype, lek og moro for alle aldre og grilling
i Idrettsparken. Aktivitetsdagen var et
samarbeid med Sparebank 1 SMN, Bjørgen
treningssenter og Støren Cykleklubb.

AKTIVITETSDAG. Fysisk aktivitet krever påfyll av
energi. Frivilligsentralen grillet for de frammøtte.

TIL KAMP MOT SOFASLITING. Det var mange som tok utfordringen og ble med ut på tur.

Formiddagstreffet

I samarbeid med Støren pensjonistforening, har vi fått i gang
et arrangement vi har valgt å kalle «Formiddagstreffet».
Målgruppen for Formiddagstreffet er eldre
og andre som har tid og mulighet til sosialt
treff på formiddagen.
Tirsdag 18. møttes vi til første formiddags
treff i Aktiviteten ved Midtre Gauldal sykehjem.
De frammøtte tok del i forskjellig underholdning og allsang ved Arne Ree. Ingvild Meslo
og Eli Storrø fra kommunen ga informasjon
om hverdags-rehabilitering. Og selvsagt var
det kaffe, vafler, åresalg og sosialt samvær.
Målet er å gjøre Formiddagstreffet til et fast
arrangement, en tirsdag formiddag hver
måned.

FORMIDDAGSTREFFET. Har du tid på formiddagen, er Formiddagstreffet en fin møteplass,
med sosialt samvær, underholdning og en kopp kaffe.
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LAVERE SYKEFRAVÆR
MED STØTTE FRA NAV

Soknedal Bakeri har redusert sykefraværet takket være god hjelp fra NAV.
NAV Midtre Gauldal står parat til å hjelpe
arbeidsgivere med ressurser på mange
områder. Inkluderende arbeidsliv og
sykefraværsoppfølging står øverst på
prioriteringslista. En bedrift som har
benyttet seg av denne bistanden er Soknedal Bakeri.
- Vi har helt siden vi startet i 2008 hatt et
mål om å vokse til et nivå der vi utnytter
kapasiteten fullt ut. Det førte til at vi kom
til et punkt der vi så at vi hadde behov
for å bruke mer ressurser på personalarbeidet. For å nettopp kunne bli bedre på
tilrettelegging, oppfølging og forebygging
av sykefravær, sier leder ved Soknedal
bakeri, Stig Magne Torve.

organisasjonsutvikling, psykologi, pedagogikk, helsefag, økonomi, jus, markedsføring og trygdefag. Alle disse står klar til
å hjelpe arbeidsgiverne i Midtre Gauldal,
sier leder ved NAV Midtre Gauldal, Tove
Mette Aufles.
Lokale innsatsteam
Det er opprettet et Innsatsteam ved hvert
NAV-kontor som har i hovedoppgave å
bistå arbeidsgiverne med dette arbeidet.
Innsatsteamet i Midtre Gauldal består av
Einar Løvseth fra NAV Arbeidslivssenter,

og Ann Norunn Moen og Ann-Mari Horghagen fra NAV Midtre Gauldal.
I tillegg til samarbeid om å redusere
sykefravær, har NAV styrket innsatsen
rettet mot arbeidsgiverne gjennom et
eget markedsnettverk som strekker seg
over hele fylket. Markedskontaktene ved
NAV Midtre Gauldal; Solfrid Myren og
Hege Anita Scheie, er ofte i kontakt med
arbeidsgivere i kommunen og formidler
kontakt med innsatsteamet i NAV.

God støtte fra NAV
I denne prosessen har bedriften hatt god
dialog med NAV og spesielt med Einar
Løvseth ved NAV Arbeidslivssenter.
- Vi har fått rådgivning og har deltatt på
kurs i deres regi. Vi har også hatt stort
fokus på tilrettelegging. I vårt yrke er det
en del tunge løft, statisk arbeid og melstøv. Ved hjelp av Driv HMS har vi kartlagt
disse utfordringene og fått hjelp til rådgivning og bevisstgjøring i bedriften. Ved
hjelp av NAV har vi kjøpt inn utstyr for å
hjelpe oss i den daglige produksjonen. Vi
har nå et sykefravær som er lavere enn
både generelt sykefravær og lavere enn
snittet i vår bransje, forteller Torve.
Ny IA-avtale med fokus på sykefravær
I desember 2018 ble det underskrevet en
ny IA-avtale (IA = inkluderende arbeidsliv) for perioden 2019-2022. IA-avtalens
hovedmål er å bidra til høy sysselsetting
gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Ett av
målene er at sykefraværsprosenten skal
reduseres med 10 prosent sammenlignet
med årsgjennomsnittet for 2018.
- NAV Midtre Gauldal og NAV arbeidslivsenter ønsker å bistå akkurat din bedrift
med å få ned sykefraværet og bistå i
utfordrende sykefraværstilfeller. Vi har
kompetente fagfolk med erfaring innen

GODE RESULTATER. I
samarbeid med NAV
Midtre Gauldal lyktes
det Stig Magne Torve
og de ansatte ved
Soknedal bakeri å få
ned sykefraværet.
Her sammen med
Einar Løvseth fra NAV
Arbeidslivssenter og
Ann Norunn Moen,
NAV Midtre Gauldal.
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KORK

LYSGÅRDEN
VERKSTED –

Når
kommer til Midtre Gauldal

Lysgården verksted etablerte i mars i år en ny
utegruppe. Vi har hittil produsert sperrebukker,
montert robotgressklippere, i tillegg til snøbrøyting
med selvgående fres og plenslått.

For det første er det vanskelig å få booket
kringkastingsorkesteret – det tar tid å komme på
prioriteringslista når de planlegger turnekalenderen
sin. For det andre så må 63 musikere ha en plass å
sove og mat å spise. For det tredje – vi får et stort
kulturelt løft!

MED NY UTEGRUPPE

Gruppa er fortsatt i etableringsfasen og mange andre
oppgaver kan bli aktuelt etter hvert.
Ta gjerne kontakt for små og store oppdrag, så tar vi
en prat om hva vi kan få til. Henvendelsen gjør du til
telefonnummer 912 42 107.

«Da KORK kom til Støren» er et stort løft
for kommunen på mange måter.

Konsertene
Vi ønsker at hovedkonserten torsdag kveld skal være
en konsert for «folket». Det betyr at vi ikke har for
høy billettpris og at antall fribilletter begrenses.
Torsdag på dagtid holder KORK åpen generalprøve,
hvor det også blir mulighet for publikum å høre på og
se hvordan en prøve i et profesjonelt orkester foregår. Dette er gratis!
Fredag skal være en opplevelse for skoleungdommen.
Elever ved Støren ungdomsskole og Gauldal videre
gående får hver sin skolekonsert. Det tror vi blir en
flott kunstnerisk opplevelse for ungdommen vår.

Lokale talenter opptrer med KORK

ROBOTGARASJE.
Flere og flere anskaffer klipperrobot.
Lysgården lager tilpassede garasjer til den nye tjeneren.

I Midtre Gauldal er det mange dyktige ungdommer.
To av disse får en ekstra utfordring ved besøket av
KORK. Sigrid Haanshus (16) blir solist sammen med
KORK ved skolekonsertene på fredag. Siri Ashushaug Bouma (18), pianist ved bl.a. kulturskolen i
Midtre Gauldal, blir konferansier på skolekonsertene.
Vi har en stor pianist fra Støren som er tilknyttet
KORK. Han heter Sigstein Folgerø og startet karrieren sin ved kulturskolen i Midtre Gauldal. Nå er han
en profesjonell pianist som bor i Oslo og jobber med
KORK. Sigstein Folgerø blir med som solist på folkekonserten i Støren kulturhus.

Viktig samarbeid med lokalt næringsliv
KORK er finansiert av lisensbetalingen gjennom NRK,
men likevel er det en stor kostnad med reise og opphold og forpleining for hele orkesteret.
Vi har som vanlig et godt samarbeid med nærings
livet i kommunen. De bidrar på mange måter,
med husrom og bespisning og som økonomiske
sponsorer. Vi har også søkt fylkeskommunen om
støtte og der har vi fått positivt svar.

Vi gleder oss!

En stor takk til våre hovedsponsorer CAPRO CASES
AS og MIDTRE GAULDAL KOMMUNE som har kjøpt
hver sin intimkonsert med deler av KORK, og
ARNHILD og TROND HOLSTAD som tar i mot Sigstein
Folgerø oppi Forbygda.
Takk også til Sparebank 1 SMN og Soknedal sparebank for økonomisk støtte.
SNØBRØYTING. Brøyting ser ut for å bli en helårsbeskjeftigelse framover.
Du kan få avlastning ved å kontakte Lysgården.
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HAR DU JODTABLETTER?
Statens strålevern informerer om at det fra 1. november kommer jodtabletter til salgs på apotekene.
Myndighetene anbefaler at alle under 40
år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper tabletter for hjemmelagring.
Det er spesielt viktig at barn og unge
under 18 år, gravide og ammende tar
tablettene fordi de har størst risiko for å
få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha
blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i

helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og
40 år, mens de over 40 år har svært liten
risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og
trenger ikke ta jodtabletter.
Når folk kjøper tabletter på apoteket,
får de med seg en informasjonsbrosjyre
tilpasset det merket som er til salgs i apotek.

HVORFOR...
... Direktoratet
for strålevern og
atomsikkerhet har satt
fokus på jodtabletter i
hjemmet
På sine nettsider sier de følgende:
«Dagens trusselbilde tilsier at
jodtabletter kan bli aktuelt som
tiltak ved atomhendelser over hele
landet. Europas kjernekraftverk
eldes og risikoen for alvorlige ulykker
øker. Ferdselen med reaktordrevne
fartøy langs norskekysten er sterkt
økende og en ulykke med et slikt
fartøy kan gi radioaktive utslipp som
rammer Norge. Sannsynligheten for
terroraksjoner har også økt. Dersom
det blir et utslipp av radioaktivt jod,
er jodtabletter ett av de beskyttende
tiltak som myndighetene abefaler.»

Jodtabletter står også på listen over hva
man bør ha hjemme i DSB sin kampanje
for egenberedskap som nylig ble lansert.
Informasjonsbrosjyre om jodtabletter til
befolkningen deles ut på apoteket.
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VANNKVALITET

I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Det har vært stor oppmerksomhet rundt
drikkevann i mediene den siste tiden, og vi har
mottatt en del henvendelser om vannkvalitet og
rutiner for analyser her i kommunen. For å svare
ut det med en gang – får du vannet i springen
fra et kommunalt anlegg, garanterer vi at det er
veldig god kvalitet på det.

Drikkevannsforskrift

Av Marit Kristin Krogstad, VA-ingeniør

Drikkevannsforskriften stiller krav til at drikkevann skal være
helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og
farge.

Foto: Julia Zolotova

Det blir jevnlig tatt prøver fra alle de fire kommunale
vannverkene i Midtre Gauldal kommune. Prøver av både drikke
vann og råvann blir analysert i henhold til krav og hyppighet
gitt i Drikkevannsforskriften. Råvann er ubehandlet vann fra
kilden som brukes til produksjon av drikkevann.
Tilsyn
Mattilsynets har i 2019 fokus på prøvet aking og prøvetakingsplaner hos vannverk. Støren og Soknedal vannverk hadde tilsyn
i april. I tilsynsrapportene for begge vannverkene er det rapportert at vannkvalitet er meget bra og at prøvet akingsplanen
tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.
Vannkildene i Midtre Gauldal kommune er grunnvann. Overflatevann er kun reservevannkilder. I kommunens vannbehandlingsanlegg desinfiseres råvann med UV-stråling som fjerner
helseskadelige parasitter, bakterier og virus.
Så – du kan trygt drikke vannet i Midtre Gauldal.
Vann er også det beste, mot tørsten.

HØYDEBASSENG. Midtre Gauldal kommune har ingen høydebasseng i
fjell, som vi har sett bilder av i avisene den siste tiden.

ULTRAFIOLETT.
UV-anlegget i et
av de kommunale
vannbehandlings
anleggene.
UV-stråling fjerner
helseskadelige
parasitter, bakterier
og virus i vannet.

GRUNNVANN PUMPES OPP. Bilde av brønnhusene til en av
grunnvannsbrønnene i kommunen.
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SOKNES BARNEHAGE
KLAR TIL HØSTEN
Til hovedopptaket i vår kunne småbarnsforeldre søke om plass
ved den splitter nye barnehagen på Soknes på Støren.
Over år har det vært mangel på barnehageplasser på Støren.
Den midlertidige løsningen ble brakker tilknyttet Støren
barnehage. I 2013 kom de første brakkene på plass. I 2016
ble det nødvendig å bygge på brakkeriggen med en etasje til.
Bygd for framtida
Byggingen av barnehagen tok til på august 2018. Tomta
ligger innenfor området som er kjent som Soknes leir.
Kommunen kjøpte hele leiren etter at Forsvaret la ned
drifta der og solgte den. Den nye barnehagen har et brutto
gulvareal på omkring 950 m2. Det gir plass til 72 barn. Det
første driftsåret åpner litt over tre avdelinger, med 35 barn
fra ett til tre år. Det første året blir 12 ansatte tilknyttet
barnehagen. Antall arbeidsplasser er ventet å bli utvidet,
alt etter søkermassen. Fra høsten 2021 vil antagelig alle
avdelingene i barnehagen være i bruk. De totale kostnadene
for prosjektet er 33,1 mill. kroner.

FARGER OG LUFT.
Farger er viktige, likeså
opplevelsen av luft og lys
i rommene. Mange lokale
bedrifter har vært involvert i
prosjektet. Haugen i passiar
med rørlegger Jostein
Larsen og lærling Ida Støver
i et av de større felles
rommene.

TILPASSET BARNA.
Under planleggingen
hadde prosjektgruppa
spesielt fokus på
barnas premisser, der
møbler oginventar på
avdelingene er tilpasset
dem. Odd Arne Haugen
fra Støren er leder ved
Soknes barnehage. Han
har jobbet i mange år
som enhetsleder ved
Budal oppvekst.

OPPARBEIDING AV UTEOMRÅDER.
- Vi håper og tror uteområdet vil bli brukt til
kreativ lek. Vi kommer også til å bruke nær
miljøet mye til turer og forskjellige opplevelser,
sier Haugen.

SOKNES BARNEHAGE.
Den lange og spesielle
velkomstfasaden
hinter om en topp
moderne barnehage.
Det har det også blitt.

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren
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STORENKULTURHUS.no
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PÅ KINO 21. JUNI

KNUTSEN OG LUDVIGSEN
- TURNETEATRET I TRØNDELAG 28. SEPTEMBER

FRA SULIS TIL NASHVILLE /
OTTAR BIG HAND
JOHANSEN 2. OKTOBER

ANGRY BIRDS FILMEN 2
9. AUGUST

DAG INGEBRIGTSEN OG
TORSTEIN FLAKNE: FRA
GUTTEROM TIL ROCKESTJERNER PÅ 1-2-3!
18. OKTOBER

THOMAS LEIKVOLL UNNSKYLD!
2. NOVEMBER

ASKELADDEN - I SORIA
MORIA SLOTT
23. AUGUST

SIMPLY THE BEST OF TINA
TURNER!
7. NOVEMBER

APES&BABES’
JUBILEUMSJUL
8. DESEMBER

KJÆLEDYRENES
HEMMELIGE LIV

FAST & FURIOUS: HOBBS &
SHAW 2. AUGUST

SPIDER-MAN: FAR FROM
HOME 12. JULI

LØVENES KONGE
19. JULI

Vi har
åpenthele
hele sommeren!
Vi har
åpent
sommeren!

