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Gir tilskudd til
ny næringsforening

NY FORENING: Rådmann i Midtre 
Gauldal kommune, Knut Dukane, 
er positiv til økt samarbeid mellom 
bedriftene. Foto: Gunn Heidi Na-
krem

– Det er positivt med
samarbeid mellom
bedrifter i Midtre
Gauldal, mener
rådmann Knut
Dukane.

«Som å komme inn i interiørhimmelen»

NYÅPNING: Lyst og romslig i nye Hus og Hjem. Foto: May Britt Reitbakken

Nyåpning i stor stil for 
Hus og Hjem på Støren.

Formannskapet i Midtre 
Gauldal har ønsket å gi 
750.000 kroner i tilskudd til 
etablering av en næringsfore-
ning i kommunen, og denne 
uka ble innstillingen vedtatt 
etter et møte i utvalget for næ-
ring, plan og miljø.

Full stilling
Det er Næringsforening i 
Trondheimsregionen (NiT) 
som har søkt kommunens næ-
ringsfond om støtte til etable-
ring av en avdeling i Midtre 
Gauldal - med en egen ressurs i 
100-prosentstilling.
Den regionale foreningen 

har allerede etablert avdelinger 
i Melhus, Skaun og Malvik, 
med henholdsvis 50-, 30- og 
50-prosentstillinger. Tilbake-
meldingene skal ha vært gode. 
Disse kommunene har også 
gitt tilskudd til etableringen av 
en slik næringsforening.
Grunnen til at det skal være 

en 100-prosentstilling i Midtre 
Gauldal er at NiT etter sam-
taler med næringslivet i Midtre 
Gauldal allerede har fått 
mange forespørsler på ledelse 
av forskjellige prosjekt. NiT 
ser altså på behovet som stort.

– Viser god tro
Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen vil ta den stør-
ste delen av kostnaden selv, 
noe rådmann Knut Dukane 
ser på som svært positivt.
– Dette viser til at nærings-

foreningen selv har god tro på 
at etableringen i Midtre Gaul-
dal vil bli vellykket, sier han.
Den totale finansieringen vil 

ligge på 3.450.000 kroner, der 
blir NiT selv bidrar med 
2.250.000 kroner og Trond-
heim Sør Utvikling spytter inn 

450.000 - i tillegg til nærings-
fondets 750.000 kroner.
Kommunens tilskudd blir 

fordelt på tre år fra 2014-2016.

– Positivt med samarbeid
I Midtre Gauldal er det alle-
rede etablert et fagråd med 12 
medlemsbedrifter som ønsker 
oppstart av en næringsfore-
ning. Andre næringsforeninger 
i Midtre Gauldal, Støren Han-
del og Midtre Gauldal Næ-
ringsforum, har ifølge råd-
mannen gitt utrykk for at de 

ønsker et samarbeid med den 
nye næringsforeningen, og at 
organisasjonene integreres i 
denne.
– Det er positivt med samar-

beid mellom bedrifter i kom-
munen, og dette er også i tråd 
med næringsfondets formål, 
skriver Dukane i sin vurde-
ring.
Enhetsleder for Næring, 

plan og forvaltning i Midtre 
Gauldal kommune, Hubertina 
Doeven, sier tilskuddet vil 
bidra til et forsterket samar-

beid, også over kommunegren-
sene.
– Med dette ønsker vi å 

møte framtidig utvikling på en 
effektiv måte, sier hun.
Støtten føres over konse-

sjonsavgiftsfondet og vil ikke 
belaste kommunens driftsbud-
sjett.
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Mange folk møtte opp da Hus 
og Hjem hadde nyåpning av 
butikken på Domussenteret 
på Støren torsdag formiddag. 
De fikk servert både kaffe og 
kaker, i tillegg til å være de 
første som fikk ta en titt i lo-
kalene.
Det er satset på god belys-

ning, og plassen er utnyttet 
godt - ikke en krok er glemt.
«Dette er som å ta en tur 

rett inn i interiørhimmelen», 
uttrykte en av kundene på vei 
inn i de nyoppussede lokalene 
i andre etasje.
Utvalget og butikken er så 

stor at den kan sammenlignes 
med interiøravdelingene til 
flere av de største varehusene. 

Det ryktes også at de har noe 
gauldalinger har savnet lenge 
- nemlig gardiner.
Solvår Tande driver butik-

ken, samt tilsvarende butikk 
Oppdal, og har mange års 
erfaring med å drive 
interiørforretning.
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Starter mobilnettsøk mandag
Midtre Gauldal kommune 
skal teste mobildekningen i 
sørlige deler av Hauka-
området etter at beboere har 
meldt om stadig dårligere
forhold det siste halvåret.
Søket skulle egentlig bli 

foretatt i løpet av denne uken, 
men er nå utsatt til mandag på 

grunn av sykdom.
– Vi har en boks stående 

som inneholder en mobil-
mottaker som går på båndene 
til alle operatørene i området, 
inkludert Netcom, Telenor og 
Ice, forteller IT-sjef i Midtre 
Gauldal kommune, Göran
Johansson.

Han tror dette utstyret skal 
kunne gi et godt bilde på
dekningssituasjonen på de
utsatte stedene.
– På mandag drar vi ut til de 

aktuelle områdene og får hjelp 
fra lokale krefter for å få testet 
signalet på de plassene som er 
mest utsatt.


