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Ordfører Sivert Moen
Sommeren er her
I år fikk vi tidenes juni med sol og varme
etter en tilsvarende tidenes mai med snø
og kulde. Gjennomsnittet blir tålig bra om vi
slår sammen mai og juni. Nå i ettertid kan vi
minnes følelsen av å være i en stekeovn når
det var på det varmeste, og ditto tilsvarende
i fryseren som referansepunkt de sureste dagene i mai. Noe midt
imellom kunne kanskje ha vært like godt.
Hvordan står det til
Det er ikke nevneverdige endringer i befolkningen i forhold til i fjor.
Fødselstallene er kanskje litt bedre, men de unge er fremdeles
avventende, i forhold til tidligere, før de etablerer seg og stifter
familie. Dersom denne trenden fortsetter i noen år kan vi nok
få merke dette i forhold til behovet for skole og barnehager.
Utfordringene kan bli størst for de minste oppvekstområdene.
Koronapandemien ga samfunnet en bråstopp i mars. Noen
yrkesgrupper, spesielt innen service og reiseliv, er rammet hardere
enn andre grupper, men totalt sett har vi ved inngangen til juli
ikke flere enn 2,1 prosent arbeidsledige, inklusive 1,4 prosent
permitterte i kommunen. Vi vet enda ikke om de permitterte
kommer tilbake i jobb i år eller om det blir senere.
Vi er nok ikke ferdig med koronapandemien selv om smittesitua
sjonen lokalt akkurat i dag er under kontroll. Vi må ikke senke
skuldrene for mye og vi må være på vakt, vise hensyn og ta smitte
vern på alvor i forhold til alle de vi møter i det daglige. Det er ikke
bare oss selv vi utsetter for fare dersom det oppstår nye tilfeller
med smitte – vi må være aktsomme i forhold til det. Det er spesielt
viktig å holde smitte unna de eldre og institusjonene. Det er gjort
en fantastisk jobb av de ansatte, de eldre og pleietrengende samt
pårørende sånn at vi har klart dette. Takk skal dere ha alle sammen.
Lang tunell i ei vakker bygd
Den 9. juli er det meldt om muligheter til åpning for trafikk i den 3.6
km lange Soknedalstunellen. Noen har allerede vært og inspisert
tunellen meter for meter. Dette blir spennende på mange måter.
De som bor i Soknedal sentrum, vil få en annen opplevelse av
trafikken og livet i bygda. All gjennomgangstrafikk blir borte. De
store og tunge kjøretøyene med godstransport på E6 vil følge
den nye vegen og ta i bruk tunellen. Bygda får falle til ro, og med
det mulighet til å utvikle sitt særpreg som «trivelige Soknedal».
Forretningsstanden er selvsagt blant de som er mest spent på
hvordan dette vil bli. Mye av omsetningen er knyttet til trafikken
på E6, spesielt i sommermånedene. At det i år i tillegg er en
pandemi som bidrar til å redusere turisttrafikken, blir en ekstra
utfordring. De som kjører E6 fra Trondheimsområdet og til hytta
her i kommunen eller nabokommuner lengre sør, kjenner fra før de
kvaliteter som er å finne i Soknedal sentrum. Bakeriet, Soknatun,
YX-stasjonen, Innkjøpslaget og butikkene står sammen og vil levere
kvalitet som før.
Det vil fort ta et år eller mer før vi får pusset opp og polert fasaden
i bygda. Da med ny Hovsbru, fortau gjennom sentrum og opp til
skolen og likeledes i retning Bakkgjæret. Deretter vil det komme

ny bebyggelse og nye forretninger og næringsdrivende som skal
sørge for at Soknedal også i framtida, med tunellen, et flott kryss, ei
vakker elv og en grønn dal som bakgrunn, skal gjøre det attraktivt å
ta pausen på tur til hytta – akkurat her.
Støren og de andre bygdene
Vi er en kommune med mange muligheter og samtidig mange
utfordringer. De siste åra har vi kommet nærmere byen i form av
redusert reisetid. Vi vil komme enda nærmere når ny E6 ferdigstilles
i 2027.
Vi får også en oppgradert jernbane. Støren blir stasjonsby på nytt,
og det bygges nå både hensetningsspor og verksted for de 14
nye togene som skal inn i trafikk på Trønderbanen. Av disse skal
ni parkeres noen timer om natta på Støren, og resterende fem i
den andre enden av Trønderbanen, på Steinkjer. Ta toget til jobb i
Trondheimregionen – fra Støren er du sikra plass. På toppen av det
hele får vi omsider flytog til Værnes, med timesavganger fra 202223 fra Støren stasjon. Dette her ser vi fram til.
De andre bygdene er avhengig av at Støren utvikles og trekker
til seg nytt næringsliv og bosetting. Støren er den bygda som
har vokst mest her i kommunen. Rett og slett fordi den ligger
nærmest byen. Noen vil kanskje si på bekostning av de andre
bygdene, men det er ikke slik. Vi er alle avhengige av hverandre.
Det tjenestetilbudet vi har i kommunen i dag er blitt til på grunn
av at vi har hatt vekst i næringsliv og befolkning. Akkurat det
ønsker vi skal fortsette i åra framover. Gjennom utbygging av veg
og næringsareal i Støren Sør, som vi nå faktisk er kommet godt
i gang med, tilrettelegger vi for at flere skal bosette seg i Midtre
Gauldal. Slik skaper vi også muligheter for at flere kan bo i bygdene
rundt omkring her i kommunen. Skal vi opprettholde bosetting,
barnehager og skoler slik vi har det i dag, er det helt avgjørende
med tilrettelegging for nye næringer og arbeid i rimelig avstand
fra bygdene. Samfunnet rundt oss er i forandring og vi vil utgjøre
en forskjell gjennom å tilby nye muligheter for næringsliv og
derigjennom bidra til å trygge bygdene inn i framtida.

God Sommer

ønskes til alle i bygda vår!

Månen over tun og tak er like ny,
men tier stille om vårt neste morgengry!
Mangt skal vi møte
og mangt skal vi mestre!
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!
Utdrag fra Erik Bye
«Vår Beste Dag»
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Kommunaldirektør Alf-Petter Tenfjord
Kommunen som samfunnsutvikler
Visste du at over 500 mennesker jobber i
Midtre Gauldal kommune, og kommunen
er den største arbeidsgiveren i regionen?
Kommunen fyller mange roller. Vi er
både tjenesteyter, et politisk system, en
samfunnsutvikler og et forvaltningsorgan - og vi har dermed stor
påvirkning på innbyggernes hverdag. Mange mener mye om det vi
gjør, og det er nettopp dette som gjør arbeidsdagen spennende.
Jeg opplever at de ansatte går på jobb for å gjøre kommunen
bedre for innbyggerne og næringsliv. Vi skal jobbe hardt for å få til
dette enda bedre. Det innebærer også at vi må klare å bruke dere
innbyggere sine ressurser og kunnskap til å gjøre kommunen enda
bedre. Gjennom bedre innbyggerdialog håper jeg dere vil merke
i årene framover at vi skal gi bedre informasjon, invitere dere til
dialog og meningsutveksling, gjøre dere mer delaktige i utvikling
og gi medbestemmelse. Vi vil utvikle oss som organisasjon, for å
gjøre kommunen bedre. Hjelp oss gjerne til å bli bedre.
Vi som jobber i kommunen er på ulike måter med på å sikre
drift av blant annet skoler, barnehager, sykehjem, kulturtilbud,
idrettsanlegg, veier, bygg og friluftsområder. Vi ordner vann og
avløp, brøyter veger og sikrer omsorg for de som trenger det.
Kommunen skal også planlegge for god utvikling. Hvor skal det
bygges boliger og hvor skal næring ligge? Skal det fortettes rundt
kommunesenteret og i bygdesentra, eller skal det også kunne
bygges mer spredt?
Vi må heie på hverandre
Mye er bra allerede, men det er mye spennende i Midtre Gauldal
kommune som vi skal videreutvikle enda mer i årene framover.
Det jobbes aktivt for vekst i befolkningen og for økt aktivitet i
næringslivet. For å nevne litt: Nye næringsområder, ny E6 og
enda bedre utbygd kollektivtilbud til og fra Trondheim legger
godt til rette for at vi skal lykkes med dette. Vi har et mangfoldig
organisasjonsliv, og det ligger godt til rette for allsidig friluftsliv.
Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsentrum for opplæring
og kulturformidling i hele regionen. Et godt omdømme bygges
over tid, i hovedsak gjennom hva man faktisk gjør og hvordan man
opptrer, men også gjennom hvordan man kommuniserer dette.
Jobber vi godt sammen og kan vi utvikle en attraktiv kommune
med et godt omdømme. For å lykkes må kommune, næringsliv og
organisasjoner «heie» på hverandre. Det som er bra for bygdene
er bra for Støren, og omvendt. Vi må se ungdommen og gi dem
muligheter.
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Omstilling i kommunen i 2020-21
En sunn og god økonomi vil være nøkkelen til å ha et handlingsrom
framover til å satse. Som alle kanskje har fått med seg har
kommunestyret vedtatt en omstilling i 2020-21. Det brukes mer
penger i drift enn vi har. Dette kan ikke fortsette. Vi må få orden i
økonomien. Tiltakene som nå er vedtatt skaper uro for mange. Det
skal vi ta på alvor og følge med på. Gjennomføringen av tiltak skal
være åpen og vi skal «gjøre de rette tingene» og «gjøre tingene
rett». For – det å ikke gjøre noe nå er imidlertid verre. Det er nå vi
bestemmer selv. Venter vi, blir endringene enda større og tøffere
senere. Det vi nå gjør vil måtte merkes for dere innbyggere, men
jeg føler meg sikker på at tjenestene våre fortsatt skal være gode.
Dette handler på langt nær bare om å spare – sammen med
ansatte skal vi skape en organisasjon som kan bidra til å skape
god samfunnsutvikling og gode tjenester. Vi må klare å håndtere
store endringer som kommunen får som følge av Norsk kylling
flytter, store endringer i befolkningssammensetningen og stadig
flere oppgaver. Vi vil «først til framtida». Alle organisasjoner må endre
seg fordi omgivelsene endrer seg. Det er dette som er omstillling.
Koronaperioden (som det skrives om ellers her i MG-nytt) viser hvor
mye vi får til som kommune når vi står sammen. De kommunalt
ansatte, innbyggere og næringsliv gjorde en kjempejobb.
Takk!
Takk til innbyggere og næringsliv for tålmodighet og lojalitet til
krevende samfunnsregler i korona-perioden. Takk til ansatte som står
på for at kommunen skal være god og leve og bo i. Takk til de som har
tatt godt i mot meg som ny kommunedirektør, og alt engasjement
og innspill til å få en bedre kommune. Det har vært en annerledes og
innholdsrik vår.
Jeg ønsker dere hver enkelt en god sommer!
Vær gjerne turist i eget område. Midtre Gauldal og Trøndelag er en
mangfoldig region som rommer store og små opplevelser. Jeg vil
utfordre dere, og meg selv, til å senke skuldrene, leve i nuet og nyte
av alle inntrykk og spennende opplevelser regionen har å by på.

Jeg ønsker
hver enkelt innbyg ger
og besøkende
en innholdsrik
og riktig god sommer!
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KJÆRE INNBYGGERE!
Vi startet 2020 med skogbranner i Australia og andre nyheter som vi tenkte ville prege årets nyhetsbilde lenge. Det
forsvant omtrent over natten da vi så hva som kom mot oss fra Asia, med ukjente implikasjoner. Da Norge stengte
ned i 12. mars, hadde vi ingen anelse på hva vi kunne vente oss, men Norge samlet seg og tok utfordringen på strak
arm. Vi konstaterte smitte her i kommunen ganske tidlig, men innen vi nådde april, hadde vi ingen ny smitte i Midtre
Gauldal. Da våren etter hvert kom krypende, kunne vi faktisk senke skuldrene litt og begynne se fremover igjen. Det
var ikke gitt.

Det arbeidet som har blitt lagt ned av alle
dere – innbyggere, næringsliv, ansatte i
kommunen, den omstillingsevnen dere har
vist, står det utrolig respekt av og det har
så langt vært et privilegium å få være en
del av det. Det har gjort jobben min mye
enklere enn jeg først fryktet, og dette gode
samspillet folk imellom vil jeg tro på at vi
klarer å opprettholde!
Det er likevel ikke alltid like lett å holde
motet oppe når man ser andre være
respektløse ovenfor det landet vårt nylig
har vært igjennom. Den utviklingen vi ser
nå, med nye smittetall og økt spredning
rundt om i Europa, viser dessverre tydelig
at korona-viruset fort kan få fotfeste
igjen og sette oss tilbake til tilstandene i
opplevde i mars. Eller verre.

St. Olavs Hospital uttalte
seg om dette ved å beskrive
koronasituasjonen som «det er ikke
lengre et spørsmål om HVIS, men
om NÅR den neste smittebølgen
treffer oss»
Denne informasjonen er grunnlaget for
hvorfor vi har valgt å vedlikeholde en
relativt streng politikk, selv med våre lave
smittetall. Tilsynelatende overdrevent
smittevern bidrar til at når viruset på et eller
annet tidspunkt tiltar på nytt, vil vi ha så
mange «hindre i veien» som mulig for at det
ikke skal kunne klare å bli like omfattende
som tidligere. Det at dere har vært villige
til å jobbe hjemmefra, få «tæpping» i
butikken, pleksiglass ved nærkontakt og
håndsprit rundt omkring i samfunnet,
er kollektivt med på å forhindre koronaviruset fra å spre seg på samme måte på
nytt. Tiltakene er også effektive mot andre
smittesykdommer, og vi har sjelden sett en
mindre omfattende influensasesong, og
sykefraværet har vært rekordlavt. Dette
viser igjen hvor effektivt disse små grepene
fungerer som smittevern, og hvorfor det er
essensielt å videreføre 1-metersregelen og
andre tiltak nå som vi går en ny potensiell
krisetid i møte.

Det høres kanskje både pessi
mistisk og usannsynlig ut, men
faren er ikke over. Ferietida vi er midt
oppe i, er på mange måter en kritisk fase.
Tiden etterpå vil gi en god indikator på hva
kan, og ikke kan, tillate oss skal vi fortsatt
ha kontroll.
Selv med alle gode tiltak på plass, ser vi
tydelig at smittevern alene ikke er nok. Det
er like viktig at vi ikke slutter å bry oss om
«de teite reglene». Det er lett å gjøre et
feilskjær, men vi må rose dem som velger å
handle lokalt fremfor å reise over grensen
til Sverige på «harryhandel», og dermed å
utsette resten av samfunnet for økt risiko.
Nylig hastestengte Danmark grensen til
Sverige av den grunn da situasjonen i vårt
nærmeste naboland er dessverre fortsatt
svært alvorlig. Vi opplever økt turisme hit

Foto: Trønderbladet

Vi er inne i skoleferien, og sommerferien for
øvrig. Naturen er frodig og laksen spretter
i elva. Jeg som vikarierende kommune
overlege har fått oppleve Midtre Gauldal fra
sin beste side for første gang, og antageligvis
ikke siste. Det er med stor respekt jeg
har overtatt ansvaret for smittevernet i
kommunen, og jeg har heldigvis et svært
godt team rundt meg som alle jobber for å
opprettholde et trygt og godt samfunn, til
tross for som verden dessverre har blitt i
år. Vi har, med tanke på korona-viruset, sett
at de største utfordringene oppstår der
befolkningstettheten er størst, men dette
har likevel påvirket oss her i svært stor grad
og i større omfang enn vi kunne forestilt oss
på forhånd.

også, noen som er fint for samfunnet for
øvrig, men som gjør at vi hele tiden må
være bevisste på at situasjonen raskt kan
utarte seg dersom vi blir nonchalante i
forhold til vårt eget smittevern.
God helseberedskap gjennom ferien
Vi opprettholder daglig drift på lege
kontoret, og har god testkapasitet dersom
noen skulle føle seg syke og usikre på hva
det kan være. Vi har god helseberedskap
også i fylket, og alle skal føle seg trygge på å
ha et helsetilbud som er parat når man skulle
trenge det. Jeg stiller meg personlig positiv
til at vi skal kunne klare å unngå noen ny stor
krise så lenge vi kollektivt opprettholder de
gode tiltakene vi nå har på plass, og at folk
tar seg tid til de sekundene det tar å vaske
hendene og vise naboen respekt. 1 meter er
ikke mye, men ha i bakhodet at avstand også
er omsorg for dine nærmeste og nærmiljøet
ditt. Dine små grep gjør at vi kan ha kontroll
og stå ut denne pandemien på best mulig vis
sammen.
Så takk til alle dere som fortsetter å bry
dere. Dere utgjør en forskjell!

God sommer!
Hilsen
Simen Høklie Jonassen
Kommuneoverlege i Midtre Gauldal
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STADIG FLERE FÅR VEIADRESSER
Midtre Gauldal kommune er godt i gang med tildeling av veiadresser.
Om noen måneder kommer de første gateskiltene opp langs veiene våre!
 Av Berit Wolden, prosjektleder Adressetildeling
Rundt om i kommunen har det allerede
dukket opp nummerskilt på hus. Det er
eiers, festers eller tiltakshavers ansvar å få
opp de skiltene. De som enda ikke har fått
skrudd opp skilt, bør gjøre det snarest, så
det blir lettere å finne frem til riktig hus. I
verste fall kan hvert minutt å vente være
avgjørende for liv og helse.
Har Folkeregisteret rett adresse?
Det er også viktig at de som ikke har
veiadresse og har flyttet internt i kom
munen, melder flytting til Folkeregistret,
selv om de ender opp med samme post
nummer. Dette fordi kommunen tildeler
veiadresse til bygningen, uavhengig hvem
som bor der. Når adressen er tildelt, kobler
Folkeregistret sammen bygningsinforma
sjonen med personen(e) som står registrert
der. Selv om det er 20 år siden du flyttet,
må du melde fra til Folkeregistret, hvis ikke
får du feil adresse. Det er også viktig å søke
om hjemmelsoverføring i forbindelse med
f.eks. dødsbo, så kommunen får tak i riktig
eier når adressen tildeles.
700 har fått veiadresse
Så langt har om lag 700 eiendommer fått
veiadresser, foruten de tidligere tildelte
adressene på Støren. Drøye 4000 adresser
gjenstår. Kommunen har som mål å være
ferdig med prosjektet i løpet av sommeren
2021, derfor jobber også Anine Lillevik
og Anne Jorunn Byggstøyl ved enhet for

FOLLSTADVEIEN OG FRØSETVEIEN. Follstadveien må få nytt skilt pga vedtatt skrivemåte med to l-er.

Næring, plan og forvaltning for tiden på
prosjektet for å øke kapasiteten. Posten har
ytret ønske om at fastboende i områdene
Soknedal prioriteres først, da de opplever
flest utfordringer med å få posten frem
til riktig person der. Generelt prioriteres
områder med helårsboliger før hytte
områder.
Har du forslag til veinavn?
Før nummer kan tildeles, må veien
ha navn. Vi har hatt tre innsamlinger
av forslag til adressenavn, og 65 nye
adressenavn er vedtatt. Skogveien på
Støren har skiftet navn til Markveien for
å unngå forveksling med Skogsveien
i Hauka. Noen navn går igjen for flere
adresseparseller, og Navnekomiteen
gjør så godt de kan for å velge det mest

VI VIL HA DITT VEINAVN-FORSLAG!
Du kan ta direkte kontakt med Navnekomiteens medlemmer hvis du
har forslag til veinavn. Følgende er med på nåværende tidspunkt:
Singsås: John Birger Krokan - 928 23 350 / j.b.krokan@gmail.com
Egil Myhre (vara)
Støren:
Budal:

Rolf Flåteplass Moe - 958 29 511 / rolf.moe@byggmakker.no
Ola Haukdal (vara)
Sigmund Storlimo - 950 37 168 / sigmund.storlimo@gmail.com
Bente Kaasen Enlid (vara)

Soknedal: Sidsel Hanshus - 995 09 330 / bakersidsel@gmail.com
Jostein Gynnild (vara)
Monica Broen ved Kulturkontoret er sekretær for Navnekomiteen.

egnete navnet ut ifra det kriteriene og
stedsnavnloven tillater. Etter sommeren
blir det vedtatt nye navn, og en fjerde og
siste innsamling av adressenavn settes
i gang. Så følg med i lokalavisene og på
www.mgk.no og Facebook hvis du vil
melde inn ditt forslag.
Takk for alle bidrag så langt
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle
som engasjerer seg i dette prosjektet.
Mange melder inn forslag og synspunkter
rundt adressenavn. Noen tar kontakt når
de mener noe er feil enten rundt inndeling
av adresseparsellene eller når de har
mottatt vedtak om tildelt nummer i post
kassa og mener noe ikke stemmer helt.
Det er veldig viktig at dere følger med
selv, spesielt om tildelingen av nummer
har blitt riktig. Av og til stemmer ikke
opplysningene i matrikkelen med det som
er den reelle situasjonen. Det er også viktig
at innbyggere og andre med et forhold til
kommunen er engasjerte i navnearbeidet.
Både fordi det er en gyllen anledning til å
bevare lokalhistorien og til å samles om et
felles prosjekt i kommunen.
Dette er faktisk et kommunalt prosjekt
som involverer oss alle, både store og små,
gårdbrukere og folk i boligfelt, budalinger
og singsåsbygg, fastboende, hyttefolk og
næringsliv.

Takk for alle tilbakemeldinger og
innspill så langt!
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NÅ UTVIKLER VI FRAMTIDAS
HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
I MIDTRE GAULDAL!
Utviklingen framover i kommunen vår preges av at vi blir flere eldre, samtidig som vi blir færre i yrkesaktiv
alder. Dette og flere andre samfunnstrender gjør at vi må tilby helse- og omsorgstjenestene i kommunen
på en annen måte enn i dag for å være i stand til å møte utfordringene knyttet til en aldrende befolkning.
Omfanget på tjenestene og kvaliteten vil bli annerledes enn i dag, og vi må bruke kompetansen på annen
måte.
Vedtatt ny strategi
Kommunestyret vedtok den 18. juni hvilke
prinsipper som skal ligge til grunn når
framtidas helse- og omsorgstjenester i
Midtre Gauldal skal utvikles:
➧ Vi må gå fra å være passive mottakere
av hjelp til å være aktive deltakere.
➧ Vi må satse mer på forebygging og
helsefremmende innsats heller enn pleie
og reparering.
➧ Vi skal satse på hverdagsmestring og
livsglede, blant annet gjennom bruk av
ny teknologi.
➧ Alle i samfunnet vårt må bidra; familie,
venner og frivilligheten må aktiviseres

for at alle innbyggere skal oppleve
livskvalitet og kunne bo hjemme lengst
mulig.
➧ Vi skal legge til rette for at flest mulig
skal kunne bo i egen bolig lengst mulig.
➧ Bygda skal være sentral i
helsefremmende aktiviteter.
➧ Vi skal legge til rette for og bidra til
livskvalitet gjennom aktivitet, deltakelse
og fellesskap.
Bygdene skal altså være sentrale i det
helsefremmende arbeidet, men heldøgns
tjenester skal samles for å oppnå effektive
tjenester, tverrfaglig samhandling og best

mulig bruk av tilgjengelig kompetanse.
Innbyggere skal fortsatt få nødvendig og
forsvarlig helsehjelp.
Det vil fortsatt være slik at ansvaret
for nødvendig helsehjelp ligger hos
kommunen, og alle kommunens innbyggere
vil fortsatt få nødvendig og forsvarlig
helsehjelp. Det vil imidlertid ikke være slik at
alle uansett grad av hjelpebehov vil kunne
få tjenestene der de bor.
Vi har nå en krevende og spennende
tid foran oss med planlegging og
gjennomføring av forestående endringer.
Alle brukere av kommunens helseog omsorgstjenester vil bli berørt av
endringene på en eller annen måte, og vi
håper på forståelse for at endringene er
nødvendige og at vi vil lykkes med en tett
og god brukerdialog.



Av Bodil Brå Alsvik,
assisterende kommunaldirektør
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PÅ SOMMERJOBB I KOMMUNEN
Sju ungdommer på 16 og 17 år er på jobb for kommunen i sommer.
Kommunestyret vedtok i fjor å bevilge
kr 150 000,- til sommerjobber for ung
dom i 2020. I tillegg bestemte formann
skapet nylig å øremerke 100.000,- ekstra
til tiltaket fra statlige aktivitetsmidler
kommunen skal få i forbindelse med
korona-pandemien.
Midtre Gauldal lyste derfor i vår ut
sommerjobber innenfor omsorgsarbeid,

barnehage og vaktmestertjenester, og
hele 27 ungdommer i alderen 16-17 år
søkte. Det viser litt av jobb-behovet, og
arbeidsviljen, blant ungdommene våre.
Dessverre hadde vi bare sju stillinger
i denne omgangen, men følg med på
kanalene våre for å få med dere når vi
legger ut nye jobber for ungdom!

- Det er fint å få øvd seg litt på yrkeslivet
Marte Smedberg Aashaug (17) og Khan
Sayeed Senzai (17) bruker noen uker av
ferien sin i Støren barnehage. De synes
det er et positivt tiltak av kommunen, for
det er ikke enkelt å få seg en sommerjobb
for skoleungdom. Det er ikke så mange
arbeidsplasser som har behov, og der
det er det, ordnes det ofte gjennom
bekjentskaper.
Marte har hatt sommerjobb før, men for
Kahn er det en ny erfaring.
- Det er kjekt for oss å få sommerjobb, ja.
Det er fint å få øvd seg litt på yrkeslivet
mens en ennå går på skole, sier Marte.
Begge innrømmer leende at det er greit å
tjene seg noen ekstra kroner også.
De ansatte ved barnehagen setter stor
pris på å få inn ekstra hjelp i ferien. Og
«barna spiser dem jo opp med en gang de
kommer innenfor døra».

SOMMERJOBB: Marte Smedberg Aashaug (17)
og Khan Sayeed Senzai (17) bruker noen uker av
ferien sin i Støren barnehage

NY POLITIVEDTEKT
FOR MIDTRE GAULDAL
er ute til offentlig
ettersyn og høring
Se dokumentene på
www.mgk.no,
eller ta kontakt med
Servicekontoret på
72 40 30 00.
Høringsfristen er
1. september 2020.

STØTTE TIL NÆRINGSLIVET
I KJØLVANNET AV COVID-19
Er din bedrift hardt rammet av høy arbeidsledighet som
følge av Covid-19?
Stortinget har vedtatt regjeringens krisepakke 3 for næringslivet i Norge, og
Trøndelag fylkeskommune har tildelt Midtre Gauldal kommune 987 609 kroner
under ordningen.
For å søke om tilskudd om ekstraordinær støtte må alle bedrifter i
Midtre Gauldal (og landet for øvrig) benytte internettportalen www.
regionalforvaltning.no.
Søknadsperioden er 3. august – 31. august 2020 (søknadsfrist).
Alle søkere blir vurdert av kommunens næringsteam før formannskapet i sitt
møte 10. september 2020 fastsetter den endelige fordelingen av midlene.
Søkere som får tilsagn om støtte (og aksepterer dette) får utbetalt de tildelte
midlene etter sluttrapportering med vedlagt attestert prosjektregnskap fra
autorisert regnskapsfører (eller revisor).
Sluttrapportering må skje innen 1. desember 2020.
Se kommunens hjemmesider for nærmere informasjon om tiltaket.
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OPPSLAGSTAVLA
Til alle foreldre i barnehagene i Midtre Gauldal

DERE ER GULL VERDT
Hele denne våren har vært en meget
spesiell, og det har vært mange
endringer og utfordringer dere foreldre
har vært nødt til å forholde dere til på
meget kort varsel.

håndvask og antall barn samtidig.
De fleste barnehagene var nødt til
å gå over til matpakke på grunn av
smittevernreglene og bemannings
ressurs.

Torsdag 12.mars fikk dere plutselig
beskjed om at dagen etter hadde dere
ingen barnehageplass. Barnehagene
var stengt på ubestemt tid. Kontakten
med barnehagen ble etterhvert bare på
telefon eller på IST/My kid. Barnehagene
var delvis åpen for de som regjeringen
hadde bestemt skulle ha det av
samfunnsmessige årsaker.

Vi trodde oppstarten skulle by på en
del tilvenningslignende utfordringer for
barna, men nei – dere foreldre hadde
forberedt barna og de kom lykkelige
tilbake, glade for å møte vennene sine.

I midten av april fikk dere beskjed om at
barnehagene åpnet igjen, men fortsatt
med begrensninger i åpningstid. Dere
fikk ikke komme lenger inn enn til
garderoben eller døra, og med strenge
regler for

HUSK
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Mai og juni fortsatte med stadige
endringer i smittenivå og tilpasninger i
åpningstid, hygiene- og avstandsregler.
Noen av dere har til og med vært nødt til
å endre i forhold til ferieavvikling, fordi
dere fikk beskjed om stenging på kort
varsel.
For noen har perioden helt sikkert vært
tøff og vanskelig. Husk at det er lov å
si det, og få hjelp og støtte. Vi håper vi
fremover kan hjelpe hverandre slik at
alle kommer ut av dette på en god måte.
På tross av alle endringer og
utfordringer har dere foreldre
støttet oss, bidratt, og vært så gode
samarbeidspartnere at vi blir både rørt

og stolt over å ha dere som foreldre i
våre barnehager!

Hilsen hver og en av oss, personalet i barnehagene i Midtre Gauldal!

NYE ÅPNINGSTIDER
VED ENHET FOR NÆRING, PLAN OG FORVALTNING
Det er stor aktivitet i Midtre Gauldal. For å kunne møte dere forberedt og dermed gi best mulig veiledning i din sak, og for å
effektivisere selve saksbehandlingen, er vi nødt til å disponere kontortiden vår.
Fra 1. august 2020 innfører enheten nye åpningstider som omfatter alle tjenestene på området.
Plan- og byggesakskontoret, landbruksrådgivningere og kart- og oppmålingstjenester blir tilgjengelig for publikum slik:
Mandag og fredag

Kontoret er stengt for publikum. Dette gjelder også henvendelser på telefon.

Tirsdag og torsdag

Møt saksbehandler etter avtale. Gjør avtale på 72 40 30 00.
Kontoret er stengt for øvrige henvendelser disse dagene.

Onsdag

Kontoret er åpent for ”drop-in”, du kan møte opp uten avtale, innenfor rådhusets åpningstider,
09.00-15.00.

Vi jobber med en digital løsning der du kan booke tid på nett selv, og håper å ha denne klar i løpet av august.
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ET UVANLIG ÅR,
OGSÅ FOR FRIVILLIGSENTRALEN
Da koronaen slo til og stengte ned det meste i Norge, ble også alle våre arrangement avlyst.
Vi fikk en blank kalender i en periode der vi hadde lagt opp til mange spennende aktiviteter.


Av Trude Heggdal,
leder for Midtre Gauldal frivilligsentral

Men på en frivilligsentral er det lite
byråkrati og tunge prosesser, så vi
tilpasset oss situasjonen og grep de
mulighetene pandemien skapte. Det ble
laget en avtale mellom Midtre Gauldal
kommune og frivilligsentralen slik at hjelp
fra frivillige lag og organisasjoner skulle

BAMSEJAKT. I påska oppfordret vi til «bamsejakt».
Det fungerte slik at enkeltpersoner og bedrifter
satte ut bamser i vinduene sine. Frivilligsentralen
oppfordret barn og familier til å ta turer i
nærmiljøet for å telle hvor mange bamser de så
rundt omkring i vinduer, og melde dette inn til
oss. Vi opplevde stort engasjement for å sette
ut bamser! Ikke veldig mange meldte tilbake
til oss om hvor mange bamser de fant, men
premiering ble det! Her har Mari (f.v.) og Martin
Grendstadbakk og Sander og Jørgen Engen fått
sine fortjente forundringsposer fra oss.

PLUKKPOSE FOR MILJØET. Noe av intensjonen
med posen, og kampanjen, er at man tar med
seg mer hjem fra tur enn hva man har med seg
ut på tur. Da får du gjort noe for miljøet i tillegg
til å være i aktivitet.

settes i system hvis det ville bli behov for
ekstra hjelp i den uklare situasjonen.
I samråd med korona-teamet i kommunen
ble det åpnet for at frivillige kunne
bidra med hjemkjøring av varer til folk
som var syke, satt i karantene eller var
i risikogruppen. Det ble også mulig å
melde seg for å hjelpe til med pass av
kjæledyr, og å bli TelefonVenn til de som
ønsket å utvide sin sosiale omgangskrets
i en tid vi var henvist til å være hjemme.
Enkeltpersoner og foreninger i Midtre
Gauldal viste stort engasjement, og i
løpet av kort tid var det over 100 personer
som meldte seg for å bidra. Det er ingen
tvil om at innbyggere i Midtre Gauldal har
et stort hjerte for sine sambygdinger!
Det viser seg at vi så langt har kommet
veldig godt ut av denne pandemien i
Midtre Gauldal. Vi har hatt få smitte
tilfeller og ingen døde, noe vi setter
umåtelig pris på. Det viste seg også at
Midtre-Gauldalingene tar godt vare på
hverandre, og de fleste som har hatt
behov for hjelp har fått dette av familie,
venner og naboer.
Pågangen på frivilligsentralen har ikke
vært veldig stor, og alle som har tatt
kontakt har fått hjelp. Vi vil også trekke
fram den store velviljen og kreativiteten fra
næringslivet for å finne løsninger i denne
perioden. Sammen har vi fått til mye!

TELEFONVENN
En TelefonVenn er en person som ringer fast til noen 1-2 ganger i uka og
prater om løst og fast. TelefonVenn er ikke bare et korona-tiltak – hvis noen av
MG:nytts lesere ønsker seg et nytt og trivelig bekjentskap gjennom en ekstra
telefonsamtale fra noen, så er det bare å ta kontakt med frivilligsentralen.

PLUKKPOSEN
Plukkposen er rett og slett en søppelplukke-pose (www.plukkposen.no). I
samarbeid med Sparebank 1 SMN delte
frivilligsentralen ut Plukkposen til skoler
og barnehager i Midtre Gauldal i vår.
Sekken har seler og kan henges på
ryggen. I tillegg har den en krok som
gjør at du kan henge den på sekken, i ei
buksehempe eller på jakken. Den er lett
å ta med seg, med andre ord. Den kan
vaskes og brukes om igjen mange ganger.
Alle barnehagene og barneskolene i
Midtre Gauldal har fått noen poser hver,
så dette blir et felles prosjekt for alle
barna i Midtre Gauldal.
Frivilligsentralen har igjen noen poser,
så om det er noen enkeltpersoner som
ønsker å få en pose for å ta med på tur, er
det bare å ta kontakt.

Vi vil med dette ønske
alle en fin sommer!
Hilsen Rita og Trude
Midtre Gauldal frivilligsentral
Mob: 412 11 427
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LYSGÅRDEN BRUKTBUTIKK


Av Siv Singsaas, leder ved Lysgården Verksted

Lysgården verksted har startet
bruktbutikk!
Lysgården er alltid på utkikk etter å
utvikle arbeidssenteret og finne nye,
gode arbeidsoppgaver. Da ideen om å
starte bruktbutikk ble lansert, ble vi fort
enige om å søke om bevilling for brukt
handel. Den fikk vi innvilget!
Arbeidet med å forberede rutiner og
lokaler ble igangsatt. Både brukere og
ansatte deltok i ombyggingsarbeidet, helt
til korona-restriksjonene stoppet driften
for en periode. Butikken til Lysgården,
der vi selger produktene vi lager selv, ble
flyttet til annen del av lokalet, og utvidet
til over dobbel størrelse for å ha en egen
avdeling for bruktvarene. 20. april åpnet
vi for varemottak til bruktbutikken, og
siden har vi hatt et jevnt besøk av folk som
kommer innom med varer. Da arbeids
tilbudet startet gradvis fra 13. mai og
brukerne kom tilbake, åpnet vi splitter ny
butikk og bruktbutikk for kundene våre.
Det er mange oppgaver som følger med å
ha en bruktbutikk. Varene vi mottar skal
rengjøres, sorteres og føres inn og ut av

FIN KERAMIKK! Monica Olsson og Monica Melby var bare på gjennomfart, men stoppet på for å handle på Lysgården. – Jeg synes de lager så fin keramikk her. Jeg har kjøpt mye herfra, sier Monica Olsson.
Hun kommer fra Melhus og var på vei til hytta da hun kom på at hun ville stikke innom og kjøpe mer fra
serien hun samler på.

protokoll. Alt skal oppbevares i 14 dager
før det kan legges ut for salg, så en del
frakt mellom butikk og lager blir det også.

Alle synes vi det er artig med brukt
butikk – å se på og jobbe med alle de fine
tingene som kommer inn, og å ekspedere

VELKOMMEN TIL
OSS! Tone, Kari Beate
og Marte ønsker
velkommen til ny butikk
i Lysgården sine lokaler
i Engan på Støren.
Butikken er full av varer,
både brukte og ikke
minst produktene de
lager selv, og som
de allerede er viden
kjent for.
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13. mars besluttet myndighetene å stenge
mange av virksomhetene i landet for å stoppe
koronaspredning. Så også med Lysgården verksted.
Brått ble hele tilbudet stengt, og alle vi 31 brukere og ansatte
som jobber sammen på Lysgården fikk ikke møtes på ni uker.
Vi holdt kontakt med kolleger som måtte være hjemme over
telefon, men aller helst ville vi ha vært sammen. Først 13. mai
fikk vi gradvis åpne driften igjen. Ansatte ved Lysgården ble
klartgjort for omdisponering til andre avdelinger innen pleie
og omsorg dersom det skulle bli nødvendig. Ellers jobbet vi
videre med klargjøring av nye lokaler og drift på huset.
TUSEN TAKK! Vi mottar stadig nye, fine brukte ting til butikken vår. Tusen
takk for det!

kunder i kassa. Ingeborg Marie sier det er flott at flere kunder
er innom hver dag, som også får sjansen til å bli kjent med det
store spekteret av produkter innen tre,
tekstil og keramikk som lages på
Lysgården.
R DE N Butikken er stengt i uke 29-31
på grunn av ferieavvkling.

Velkommen innom oss!
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Litt rart og trist
- Det var rart og litt trist og kjedelig å ikke få møte de andre,
sier Vigdis om at hun ikke kunne møte på arbeidsplassen sin.
Et syn hun deler med de fleste brukerne. Mariann synes også
det var synd at vi måtte stenge - hun savnet jobben og det å
få ut og treffe folk.
Noen var hjemme hos familie i den første tiden etter
stenging, og de fleste opplevde som resten i samfunnet
begrensninger i det sosiale livet. Noen følte at det var litt
strengt og kjente på ensomhet, men også at det ga en ny
ro, som faktisk kunne være litt god å kjenne på. Familier og
nettverk i boligen bidro med å gå turer, hjemmeaktiviteter og
annet som gjorde hverdagen grei.
Glede over (tilnærmet) normal hverdag igjen
Den gradvise åpningen innebærer mange
nye rutiner med håndvask, renhold og
avstander, og de fleste har foreløpig et
redusert tilbud. Tone sier at det var fint
å komme tilbake på jobb på Lysgården.
Hun synes vi har vært flinke til å flytte
kantine og lage ny butikk. Og Ingeborg
Marie og Vigdis gjør gjerne de ekstra
smitteverntiltakene - de gleder seg bare
over å få være i gang igjen. Det gjør vi alle!
Nå håper vi bare alle er påpasselige i
ferien, sånn at vi slipper å stenge ned
samfunnet og Lysgården igjen.

MARTE FOLSTAD OG ODA JOBBER I BRUKTBUTIKKEN. – Jeg liker bruktbutikken veldig godt, sier Oda, som skulle ønske den var mye større. Oda forteller
at vi får inn mange fine ting. Hun synes det er artig å ta bilder og legge ut på
Facebook og Instagram og følge med på responsen der.
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NY E6 GJENNOM SOKNEDAL ER ÅPNET
En kortesje veteranbiler var de første som fikk kjøre gjennom Soknedalstunnelen
da den åpnet for trafikk onsdag 8. juli.
Ordfører Sivert Moen og Ole Ivar Halland, sjåfør på en gammel
ambulanse sanitetsdamene i Soknedal kjøpte i 1953, fikk æren av
å få kjøre først gjennom tunnelen.
Tunnel-løpet er hele 3,6 kilometer, og den første dynamittsalven
gikk av i januar 2018. Når den åpnet nå, 8. juli, var det tre måne
der før planen. Nyveien korter avstanden til alt, og bidrar ikke
minst til et tryggere og triveligere sentrum i Soknedal.

1

Tunnelen er lys og fin og oversiktlig. Det
kan sikkert være fristende for noen å
trykke på gjennom der, men for din egen
og alle andres skyld – hold fartsgrensene!
Bomstasjonen ved Fossum bru kommer
opp tidligst i slutten av august.

2

1 VETERANKORTESJE. En kortesje
veteranbiler var de første som fikk kjøre
gjennom den nye tunnelen.
2 STOR INTERESSE. Det var stor interesse
rundt åpninga. Den nye veien vil endre
Soknedal sentrum radikalt. Gjennom alt
engasjementet og arbeidet med planen for
miljøgate i Soknedal, er det all grunn til å
tro at det skal bli en positiv endring.
3 NESTEN TRIVELIG. Interesserte var invitert
til å ta tunnelen i nærmere øyesyn tidligere
i sommer.

3

Foto: Bjørn Ivar Haugen/Gauldalsposten

Foto: ordfører Sivert Moen

ÅPNET! 8. juni 2020 blir stående i historien som dagen
da tunnelen og E6 gjennom Soknedal ble åpnet.
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ReMidt IKS – DITT MILJØSELSKAP
I år er det første året ReMidt IKS har ansvar for alle renovasjonstjenester, inkludert slam, i Midtre
Gauldal kommune. I bunn og grunn er det ingen stor forandring fra tidligere - ReMidt IKS er resultatet
av en sammenslåing av Envina IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Nordmøre Interkommunale
Renovasjonsselskap. Det vil si at det er de samme flinke folkene som henter avfallet hjemme hos deg og
driver gjenvinningsstasjonen på Soknesøran.
ReMidt IKS eies av til sammen 17 kommuner, fra Midtre Gauldal til Averøya,
fra Frøya til Oppdal.
De fleste steder tømmes dunken din
på samme dager som tidligere. På vår
hjemmeside www.remidt.no kan du
søke opp nøyaktige tømmedager på din
adresse. Har du ikke fått gateadresse
enda, kan du søke med kommune-,
gårds- og bruksnummeret ditt.
På nettsiden kan du også melde deg
på vår gratis sms-varsling, så får du en
påminnelse fra oss dagen før vi kommer
med renovasjonsbilen.

Gjenvinningsstasjonen på Støren

ÅPNINGSTIDER

Nytt av året er at det er mer åpningstid og fri levering for privatpersoner ved
gjenvinningsstasjonen på Støren. Det vil
si at du slipper å betale for det du leverer. Men vi stiller to krav:

Mandager 12.00-19.00

• du må sortere det som skal sorteres,
og gjør det gjerne før du kommer på
gjenvinningsstasjonen

for å kunne kontrollere at det ikke er
farlig avfall, elektrisk avfall eller annet
som kan sorteres i sekken som skal i
restavfallet.

• restavfallet, det som er igjen når alt
er sortert, skal leveres i gjennomsiktige sekker. Det er viktig for oss

brennes, og varmen fra ovnen går til å
varmtvann i dusjer og varme i boliger i
et fjernvarmeanlegg.

Onsdager 08.00-14.00
Lørdager 09.00-14.00
(kun i oddetallsuker)

Hvorfor må avfallet sorteres?
Avfall som er sortert, kan gå til materialgjenvinning. Det betyr at det kan brukes
som råstoff i ny produksjon. Gammelt
metall kan bli til nye metallprodukter,
gammel plast kan bli til nye plast
produkter osv.
Restavfallet, det som blir igjen når du
har sortert alt som kan sorteres, går
til energigjenvinning. Det betyr at det

VISSTE DU DETTE?

Det beste for miljøet er at mest mulig
av avfallet gjenvinnes som råstoff og
ressurs, ikke som varme. Det ordner vi
sammen gjennom god kildesortering.

Takk for at du bidrar!
Vi har vært gjennom en spesiell vår
med mange ekstraordinære restriksjoner. Vi vil takke alle våre kunder for
tålmodighet og god køkultur i møte
med oss. Takket være dere har vi hatt
friske folk på jobb hver dag i miljøets
tjeneste!
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Når avfall kan brukes på nytt som råstoff i nye
produkter, sparer vi miljøet. Råstoffet må ellers
hentes fra naturen, for eksempel i form av fjell, trær eller olje. Vi i ReMidt samler inn avfall fra om lag 130.000 innbyggere og flere titalls tusen hyttebrukere.
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NY KINOKIOSK I GSK
Støren kino har benyttet korona-tiden godt.
Da de ikke fikk ta imot publikum
uansett, så Støren kino sitt snitt til
å bygge om i GSK og flytte kiosken
sin.

- Årsakene er flere, sier kulturhus
leder Knut Inge Solem. - Kiosken har
i lang tid vært for liten, vi har for få
arbeidss tasjoner, og vi har behov
for en fleksibel kasse.

Vi gleder oss veldig over at vi kan
ta imot dere igjen og, etter hvert,
få tilby et kinoprogram med nye og
spennende filmer.

OPPLEV TRØNDELAG
Nå ligger forholdene virkelig til rette for en ferie
i nærområdet ditt!
Fylkesordfører Tore O. Sandvik oppfordrer ferieklare trøndere til å oppleve
eget fylke i sommer.
- I år er Trøndelag ledig. Hver eneste kommune har fantastiske reiselivs
perler som bare må oppleves. Vi har jo alt. Enestående matkultur,
sterk historie og unike naturopplevelser.
Trøndelag Reiseliv presenterer noen av de beste opplevelsene
i hver av de trønderske kommunene på nettsida
Opplev Trøndelags kommuner.
Bli inspirert på

www.trondelag.com/
opplev-trondelags-kommuner
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STATUS OG FREMDRIFT FOR

STØREN SØR

En kort oppdatering og informasjon om Støren Sør-prosjektet og veibyggingen.


Av Aina Midthjell Reppe,

daglig leder for Midtre Gauldal næringsselskap KF

Foto: Midtre Gauldal næringsselskap KF

Det er nå et halvt år siden byggingen
av veien opp mot Støren Sør startet.
Vi skal bygge 4,3 km med vei tilpasset
modulvogntog samt gang- og sykkelvei
fra nede på Støren opp til området. Vi
jobber for øyeblikket på flere punkter i
veilinjen, og anleggsveien opp er nå ferdig
opp til Hallrånan. Det er et omfattende
arbeid som inkluderer fjellsikring, rensk,
massekjøring, boring og sprenging i
traseen. Etter ferien vil jobben med å
legge rør og kanaler for vann og avløp,
strøm og fiber starte. Vi har også startet
hogsten på selve næringsområdet. I
august vil det bli gjort utgravninger av

kulturminner oppe ved Rødmyra. De
arkeologiske utgravningene er i regi NTNU
Vitenskapsmusset, og vil pågå i fem uker.
Næringsarealet først
Så, hva skjer i forhold til selve Støren Sør?
Vi er i gang med å fastsette priser for
tomter på næringsarealer og gjøre avtaler
med interessentene så langt. Målet er å ha
de første tomtene klare våren 2022. I løpet
av de neste månedene vil vi knytte til oss
et meglerfirma som skal stå for salget av
tomtene som er tilrettelagt for næring.
Boligtomter
I Kommunedelplan Støren er det lagt
inn arealer for boliger i Støren Sør. Dette
arbeidet vil fortsatt ta noe tid før vi kan

anslå tidspunkt for byggeklare tomter.
Første steg er at Kommunedelplan
for Støren vedtas med de feltene for
tomter som er lagt inn som forslag til
planene. Deretter starter arbeidet med
reguleringsplanen for området.
Ferdigstillelse av vei
Veiarbeidet er i rute, og vi regner med
å være ferdig med veien i tråd med
opprinnelig plan, altså med ferdigstilling av
veien innen 1. juli i 2021.
En liten oppfordring til slutt
Vi har forståelse for at publikum er interes
serte i anlegget, og har lyst til å ta det
nærmere i øyesyn. For deres og entrepre
nørens sikkerhet, ber vi om at ingen gjør
unødig ferdsel i anleggsområdet. I sep
tember skal vi arrangere et åpent informa
sjonsmøte der vi vil fortelle mer om
arbeidet. Følg med på våre Facebooksider
«Støren Sør» eller i avisene – vi kommer
med mer informasjon om dette der.

God sommer!

VEIARBEIDET ER I RUTE. Den skal etter
planen stå klar 1. juli i 2021.

SKISSE AV STØREN SØR SETT MOT NORD. Veien opp gir tilgang til store arealer
for både næring og bolig i framtida. (Tegning: Knut Høihjelle, 2020)

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren
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STORENKULTURHUS.no

KULTUR

KINOPREMIERER

KNERTEN OG SJØORMEN
3. JULI

ARAB BLUES
17. JULI

KULTUR – FREDAG
14. JULI/14. AUGUST

JEGERPODDEN
7. AUGUST

TENET
JULI 2020

THE BOY 2
19. JUNI

IN THE MEMORY OF
JOHNNY CASH
18. SEPTEMBER

ANDERS JEKTVIK
30. OKTOBER

THE OUTPOST
17. JULI

DEN STØRSTE
FORBRYTELSEN

PRØYSEN, SNEKKER
ANDERSEN OG JULENISSEN
4. DESEMBER

TURNETEATRET I
TRØNDELAG: TESKJEKJERRINGAS JULESTRI
16. DESEMBER

For visningsdager
tidspunkt sese
kinoprogram
på
For visningsdager
ogogtidspunkt
kinoprogram
på
www.storenkulturhus.no
www.storenkulturhus.no

Vi har
åpenthele
hele sommeren!
Vi har
åpent
sommeren!

