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I et samarbeid mellom Melhus
kommune og næringsforenin-
gen i Trondheimsregionen, avd.
Melhus er det lagt til rette for at
elever fra 6. og 7. trinn og noen 5.
trinn, fra Melhus kommune får
besøke messen i Trondheim
førstkommende fredag. Melhus
er den eneste kommunen som
lar så mange elever få oppleve
denne messen, og det er tredje
gang komunens elever deltar.
Melhus Turbuss stiller opp og tar
ansvaret for logistikken med
hele 13 busser for transport fram
og tilbake.

MakerFaire
Maker Faire er et familievennlig
arrangement hvor man feirer
gjør-det-selv bevegelsenogviser
fram oppfinnelser, kreativitet og
ideer. Dette er verdens største
oppfinnerfestival, hvor man vis-
er fram hva man har laget eller
delerhvamanhar lært. Skaperne
er i alle aldre og med vidt forsk-
jellige bakgrunner, alt fra teknol-
ogientusiaster til håndverkere
eller garasjeoppfinnere. Maker
Faire sitt mål er å informere, by-
gge relasjoner og utvide akkurat
dettemiljøet.
Maker Faire i Trondheim er

Norges eneste Makers Faire i
fullskala og i fjor hadde de et be-
søkstall på 10.000. Det kan sam-
menlignes med Makers Faire i
Detroit og Berlin. Markedet ble
første gang arrangert i SanMateo
i California og ble i 2013 arrangert
for åttende gang med 900 mak-
ers og120.000besøkende.

– Veldig bra tiltak
Elevene 6. og 7. trinn ved Brek-
kåsen skole er noen av elevene
somskal ta turen tilMaker Faire.
– Dette er veldig bra tiltak for

elevene der de får se påmoderne
teknologi, forskjellige utstillin-
ger og prøve forskjellige ting
selv, sier Marit Volden, rektor
ved Brekkåsen skole, og fortset-
ter med at det er positivt at elev-
ene får sett kreativitet de ikke

møter til daglig.
– Vi er heldige som får sponset

en slik opplevelse.

Dokkhuset
I Dokkhuset er det satt opp eget
program hvor man kan delta på
«Starte og drive bedrift dagen»
sammen med Altinn, Brønnøy-
sundregistrene og flere. Det er
også foredrag av flere store per-
sonligheter innenfor bedrift-
smarkedet både internasjonalt
og nasjonalt. Er du en kreativ sjel
som har laget din egen fjern-
styrte båt kan du bli med i bå-
trace på Solsiden. Det er satt opp
to klasser, en for unge racere for
barn opp til 16 år og en åpen
klasse. Det premieres ikke bare
for hurtighet, men også for mest
kreative og gjennomførte båt.

toril.sopstad@tronderbladet.no
41281318

Unge oppfinnere

Melhuselever til skapermesse
500barneskoleelever
fraMelhus tar turen til
Maker Faire.

yDette er veldig
bra tiltak for elev-

eneder de får se på
moderne teknologi,
forskjellige utstillinger
ogprøve forskjellige
ting selv
Marit Volden

BREKKÅSEN:Elevene fra 6. og
7. trinnpåBrekkåsener blant
de somskal påMakerFaire.

Melhus formannskaphar
bevilget 30.000 kroner til
årets TV-aksjon. 23. ok-
tober er det TV-aksjon i
regi avNRK, og de inn-
samledemidlene går i år
til RødeKors. Organisas-
jonen ønsker å gi helseh-
jelp til sivile rammet av
krig og konflikt.

Melhus ga til
TV-aksjon

På grunn av planlagt
arbeid stenges deler av
Dovrebanen,Hoved-
banen, Østfoldbanen,
Gjøvikbanen og Sør-
landsbanen for togtrafikk
førstkommendehelg.
Dettemedfører redusert
togtilbud. Enktelte tog
innstilles uten alternativ
transport,mens på det
for andre avganger kjøres
buss for tog på deler av
strekningen. Jernbane-
verket ber omat reisende
sjekker detaljer påNSBs
nettsider.
PåDovrebanenutføres

arbeid på strekningene
Eidsvoll-Løten, Eidsvoll-
Dombås ogDombås-
Støren, i perioden lørdag
27. august klokka 04.45
tilmandag 29. august
klokka 09.40. Dettemel-
der Jernbaneverket i en
pressemelding.

Stenger deler av
Dovrebanen i
helga

Deler avMelhus ogMid-
tre Gauldal var uten
telefonforbindelse i flere
timer, og Telenor forklar-
er detmed at en entre-
prenør gravde av en kabel
på Svorkmo. Telenor
måtte få kabelen kappet
og skjøtet etterpå.

Uten telefon
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