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BARNEHAGER
SIMENMEISDAL

Hanne Marion Gaup Lein (Ap)
ønsker nemlig en orientering om
denne barnehagen. Hun skriver
at etter det hun vet, så er det fem
barn på ventelisten til Singsås
barnehage.
– Hva gjøres for å avhjelpe de

foreldrene som ikke har barneh-
ageplass til barnet sitt etter endt
permisjon? I nær familie har vi et
ungt par bosatt på Kotsøy, med
arbeid hos Lillerønning og Digre,
som ønsker barnehageplass på
Bjørgen. Det blir en stor omvei å
måtte kjøre til Støren for å hente
og levere barnet. Alternativet
kan bli ulønnet permisjon frem
til høsten, noe som ikke er øn-
skelig fra verkenarbeidsgiver ell-
er familien. Kan det ansettes
flere i barnehagen for å kunne ta
mot de fem barna som mangler
barnehageplass? spørGaupLein.

Fortløpendeopptak
I sitt svar opplyser Moen at Mid-
tre Gauldal har valgt fortløpende
opptak gjennom hele barneha-

geåret. Moen opplyser at per 21.
januar har kommunen totalt 26
barn på venteliste. For disse har
foresatte søkt oppstartsdato i lø-
pet av: Januar – to barn. Februar
– ett barn.Mars – fire barn.April –
to barn. Juli – ett barn. August –
15 barn. Oktober – ett barn.

– Situasjonen i Singsås barneh-
age er slik at sju barn står på ven-
teliste. Per dato har vi to ledige
plasser når vi ser alle barneha-
gene i kommunenunder ett. Dis-
se plassene er på Liøya og Hauka
barnehager. Foreldre vil fortlø-
pende spørres, ut fra en priori-
tering etter opptakskriterier, om
de ønsker disse plassene eller
ikke, skriverMoen.

Til Trønderbladet sier Moen at
alle de 26barnapåventeliste skal
få barnehageplass før vi kommer
til november.

Har ikke råd
Moen opplyser til Trønderbladet
at i kommunen er det fram til det
ordinære opptaket ti barn somer
på venteliste. Fem av disse er fra
Singås.
– Alle disse vil få plass fra 1. au-

gust. Fra 1. august og ut oktober
har vi allerede nå fått inn 16 søk-
nader. Disse er likeledes sikret
plass slik jeg forstår ventelista,
fortellerMoen til Trønderbladet.

Han forteller at per 21. januar
har kommunen som nevnt totalt

26 barn på venteliste. For disse
har foresatte søkt oppstartsdato i
løpet av januar for to barn, fe-
bruar for ett barn, mars for fire
barn, april for to barn og juli for
ett barn.

– Altså ti barn før det ordinære
opptaket. Deretter er det søkt
om i august for15barnog i oktob-
er for ett barn, sierMoen.

Han forteller at selvsagt skulle
kommunen sett at alle kunne få
plass når de ønsket det.

– Rent fysisk har vi husrom,
men vi har ikke økonomiske
rammer til bemanning som skal
ta seg av ungene. Dette sliter
mange kommuner med, og det
er veldig beklagelig at budsjet-
trammene ikke tar høyde for at
det er fødsler hele året. Den nye
regjeringa vil kanskje kunne
gjøre noemeddet? sierMoen.

–Gårutoverminstekravet
Når det gjelder hva som gjøres
for å avhjelpe foreldrene som
ikke har barnehageplass til sitt
barn etter endt permisjon, svarer
Moen til Gaup Lein at kommu-
nen er forpliktet til ett opptak
per år.

– Men Midtre Gauldal kom-
mune gir fortløpende tilbud om
barnehageplass til barn på ven-
teliste gjennomhele året dersom
vi får ledige plasser. Dette inne-
bærer at vi går utoverminstekra-

Barnehageplasser iMidtreGauldal

Fempåventelist
barnehageplass
Og ordfører SivertMoen
(Sp) svarer på spørsmål
om situasjonen i Sing-
sås barnehage.

NÆRINGSLIV
SIMENMEISDAL

- Det skal bygges hensettings-
spor for ni togsett, og det skal
bygges verksteder med kontor-
er, sosiale romog lager.Det skal
blant annet også bygges vaske-
og tinehall, servicespor, parke-
ringsplasser, planovergang og
ny tilkomstvei til verkstedom-
rådet, sier Peter Dew, som er
enhetsleder for næring, plan og
forvaltning i Midtre Gauldal
kommune.

Torsdag 23. januar orienterte
han kommunestyret om pla-
nene for Støren jernbane-

verksted.
- Det er planlagt rundt 35

faste arbeidsplasser i verksted
og kontor. Det er også prosjek-
tert 75 garderobeplasser, samt
oppholdsrom for inntil 30 lok-
førere og konduktører, forteller
Dew.

Håper å være ferdig i 2021
Dew opplyser av rivingen av
eksisterende verksted finner
sted framars til juli i år.
- Graving og grunnarbeid for

nyebygg starter i juni, sierDew.
Bjørn Gunnar Redergård er

eiendomssjef i VerkstederNord
iBaneNorEiendom.Hanhar ti-
dligere opplyst at målet er at
det nye jernbaneverkstedet
skal ferdigstilles i tredje kvartal
2021.

simen.meisdal@tronderbladet.no
91100249

Nytt jernbane-
verksted gir 35
nye arbeidsplasser
Det skal nemlig
komme et nytt jernba-
neverksted på Støren.

Det blir store endringer når det nye jernbaneverkstredet står
klart på Støren.Rivingenavdet eksisterendeverkstedet
starter imars.

HANDEL
SIMENMEISDAL

Medeierne i Coop Oppdal får i
disse dager utbetalt 12 million-
er kroner i kjøpeutbytte og bo-
nuser for 2019.
- Medeierne er våre beste og

mest lojale kunder, som har bi-
dratt til at vi nå utbetaler et be-
tydelig kjøpeutbytte og bonus-
er på hele 12 millioner kroner,
sier administrerende direktør
Morten Erik Stulen i Coop Opp-

dal i en pressemelding.
Aldri før har Coop Oppdal

hatt flere medeiere. Stulen for-
teller at samvirkelaget nå har
20.300 medeiere, samt at det
spesielt er de yngre som har
blittmedeiere i 2019.
- Storparten av våre nye me-

deiere i 2019 er nemlig under 30
år, sier Stulen i pressemeldin-
gen.
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CoopOppdalutbetaler
12millioner i kjøpeutbytte


