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Det har vært mye fokus på dårlig 
veivedlikehold denne våren. 

I Rennebu er både Nerskogsveien 
og veien nedover bygda blant 

veiene som får mye kritikk. Her er 
parti av Nerskogsveien avbildet. 

Les mer på side 3!
Foto: Dagfinn Vold
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Folkehelseprofilen
•	andelen uføretrygdede i alderen 18-44 er høyere (5,1% mot 

2,6%), 
•	77% av elevene i 10.klasse (over de 5 siste årene) sier de 

trives på skolen mot 85% ellers i landet. Antallet psykiske 
lidelser (155 mot 145 i landet pr 1000 innbyggere) og muskel- 
og skjelettplager er noe høyere enn landet (294 mot 266 pr 
1000 innb).            
       

Psykiske lidelser er ifølge Arne Holthe, tidligere direktør i 
Folkehelseinstittet, den største samfunnsutfordringen fordi disse 
gir uheldige belastninger på barn, frafall i videregående skole, 
tap av helse som medfører tapte arbeidsår med tilhørende store 
kostnader og  økt dødelighet. Kostnadene er 185 mill pr år som 
tilsvarer alle investeringer innen olje og gass i fjor. 
I hver skoleklasse har gjennomsnittlig 4-5 elever psykiske 
plager samtidig som 3-4 elever har foreldre som sliter med 
rus/psykiske plager. Som ett viktig tiltak anbefales å satse på 
høykvalitetsbarnehager og skoler, som er dokumentert å virke 
beskyttende mot psykiske lidelser. Rennebu har i forhold til 
barnehager et godt utgangspunkt i følge kommunebarometerets 
kåring for 2017, der de får en 12.plass og helsetjenestene våre 
(helsesøster/lege) får en 14.plass blant alle kommunene. I sko-
len er det viktig at helsesøster er tilgjengelig hver dag. Beste 
medisinen for å få bedre psykisk helse er ikke kun å ha fokus 
på resultater, men å lære gjennom å vektlegge verdiene vi vil 
ha i opplæringen; mestring, selvtillit og trivsel. Dette har vi 
allerede	laget	grunnmuren	for	gjennom	å	definere	hvilket	lokalt	
fotavtrykk vi vil ha i barnehagene og skolen i Rennebu. Ved 
revisjon av generell del i læreplanverket foreslås det at verdi-
grunnlaget skal få større plass. 
Vi gleder oss til å fortsette jobben med å utvikle barnehagene og 
skolen i Rennebu, som skal ruste barn og unge til å møte verden 
utenfor Rennebu.

Lill Hemmingsen Bø
- ass. rådmann

Folkehelse	er	et	begrep	som	kan	være	vanskelig	å	definere.	
Kort sagt omfatter folkehelsearbeid alt som fremmer helsen og 
som forebygger sykdom. Det betyr at all behandling av sykdom 
er ikke en del av folkehelsearbeidet, men hører til under hel-
setjenestene. Arbeidet med å fremme god helse er noe som alle 
andre kommunale tjenester utenom helsevesenet må ta medans-
var for. Det de frivillige og interesseorganisasjonene gjør, vil 
også påvirke folkehelsen. 
Folkehelseprofilen,	som	du	kan	hente	på	www.fhi.no,	viser	sta-
tusen på helsetilstanden til befolkningen i Rennebu samt hvilke 
faktorer som påvirker innen disse seks områdene: befolkning, 
levekår, miljø, skole, levevaner og helse og sykdom. 
Noen av de områdene hvor Rennebu skiller seg ut er: 
•	 Antibiotikabruken er lavere enn ellers i landet. Det betyr 

at færre behandles for infeksjoner. Faren for at bakterier 
utvikler motstand mot antibiotika øker med forbruket. 
Folkehelseinstituttet anbefaler at særlig barn og unge (i 
barnehage og skole) såpevasker hendene ofte. 

•	 Rent drikkevann (tette rør og god rensing) er et forebyggende 
helsetiltak.  Små vannverk er ikke godkjenningspliktige og 
disse anses som en risiko. 

•	 Rennebu har færre barn med en forsørger (11% mot 15% i 
landet), færre tilfeller med hjerte- og karsykdommer (12.4% 
mot 16,7% i landet) og færre med lungekreft (22% mot 57%). 
De to sistnevnte kan ha en sammenheng med livsstil og foru-
rensning.

Vi har dessverre også områder der vi har større utfordringer enn 
landsgjennomsnittet: 

Rennebunytt
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Redaktør   Dagfinn Vold
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 mona@mediaprofil.no
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Kommunale møter      
04.05. HOO    09.00  
05.05. MTL    09.00
11.05. Kommunestyret    18.00

Saklister og møtereferat finner du på 
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Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no

NAV  – tlf  55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre  kl 10 - 15 

Byggesak/planrådgiver
man kl 8-11.30  –  tirs-fre kl 12-15.30
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Gjør sitt beste
Veien fra dammen på 
Nerskogen til Grindal er 
kommunal vei, og den bærer 
preg av at den er bygd på 
1930-tallet.

Skiltet som er satt opp der den kommu-
nale veien starter gir signal om veiens 

standard og de kjørende er dermed 
informert om at veien er dårlig.

Den kommunale veien fra Granasjøen 
til Grindal har asfalt et lite stykke i starten 
før den går over til å bli grusvei. 

— Fra der grusveien starter og frem til 
gården Granli er veien utbedret ved at det 
er skiftet masse for å gjøre den mer stabil. 
Men, derfra og ned til Grindal er veien 
dårlig, forteller Arne Meland, leder i tek-
nisk drift i Rennebu kommune.

Ikke bygd for dagens trafikk
Den gamle Nerskogsveien ble bygd 

stort sett med håndmakt på 1930-tallet, og 
dermed er den ikke tilpasset dagens tra-
fikk.	Arne	forteller	at	de	har	skiftet	mange	
stikkrenner, tatt grøftrens og ryddet skog. 
Alt dette har gjort veien betydelig bedre, 
men fortsatt er det mye som skulle vært 
gjort. 

— Vi gjør det beste vi kan for å utbe-
dre veien innenfor de økonomiske ram-
mene vi får tildelt, men vi er avhengig 
av bevilgninger fra politikerne, forteller 
Arne.

Arne informere om at de nettopp har 
høvlet	 veien.	Dette	 gjorde	 at	 den	 ble	 fin	
med en gang, men at været og teleløsnin-
ga fremover avgjør hvordan den blir.

Av	Dagfinn	Vold	

 

Manglende veivedlikehold
Styret i Rennebu Næringsforening har sendt brev til Sør-
Trøndelag Fylkeskommune om å prioritere oppgradering og 
vedlikehold av Nerskogsveien - FV 512.

Manglende vedlikehold over tid har 
ført til at standarden på veien nå er under 
enhver kritikk. Situasjonen er kritisk da 
vegen utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko 
og medfører skader på kjøretøy, står det 
i brevet som er undertegnet av lederen i 
næringsforeninga Ingrid Hoel.

Bremser næringsutvikling
Trafikkmengden	 på	 vegen	 er	 stor	 og	

stadig økende på grunn av vekst i hytte-
byggingen på Nerskogen. Dette gjelder 
ferdsel både av personbiler og tungtra-
fikk,	og	tilsier	at	arbeid	med	utbedring	må	
iverksettes snarest for å forhindre ytterli-
gere forverring.

— Vi er gjort kjent med at den dår-
lige veistandarden oppgis som grunn til 
å vurdere andre destinasjoner fremfor 
Nerskogen når det gjelder hyttebygging. 
At dette er et reelt problem kom også 
tydelig frem i undersøkelsen som ble 
gjennomført blant eksisterende hytteinn-
byggere, skriver Hoel. Der ble dårlig stan-
dard på Nerskogsveien trukket frem som 
den mest negative faktoren. 

Må kjøre omvei
Lund Hyttebygg opplyser at ved 

behov for innleie av kran fra Oppdal må 
denne kjøre omvei via Berkåk, da veien 
over Skaret er totalt uforsvarlig. Dette 
er	en	 strekning	på	fire	mil	 ekstra,	og	det	
betyr ekstra kostnader og tidsbruk. Det er 
grunn til å anta at dette også gjelder annen 
transport med tunge kjøretøy.

Vei med stor betydning
Signalene gir grunn til bekymring da 

hyttesatsingen er av svært stor betydning 
for næringsliv, handel og fastboende for 
hele Rennebu. Dette vil særskilt få kon-
sekvenser for et sårbart grendesamfunn 
som Nerskogen, med knappe 140 innbyg-
gere. Grenda ligger adskilt, og tilknytning 
til annen bebyggelse er nærmere to mil i 
begge retninger via Nerskogsveien, står 
det i brevet.

Rennebu Næringsforening er kjent 
med at fylkeskommunen har begrensede 
ressurser til veivedlikehold, og at det 
må	prioriteres	mellom	prosjekter.	Vi	 fin-
ner desto større grunn til å varsle om at 
tilstanden til Nerskogsveien nå er kritisk. 
Fortsatt neglisjering vil virke sterkt hem-
mende for videre utvikling på Nerskogen, 
og kan ikke forsvares.

Inviterer til befaring
Næringsforeninga inviterer derfor 

Fylkesordfører og Komite for Infra-
struktur til en befaring av Nerskogsveien. 
Samtidig ønsker de også å informere om 
det potensiale og de spesielle utfordringer 
som Nerskogsgrenda står overfor.

Gjelder også FV700
I brevet nevner de også FV700 fra 

Berkåk og nedover Rennebu, der også 
enkelte strekninger har et stort vedlike-
holdsbehov. Næringsforeninga ønsker 
gjerne at denne strekningen kan besikti-
ges på samme turen.

Av	Dagfinn	Vold

Ved siden av Nerskogsveien er også FV700 nedover bygda dårlig vedlikeholdt 
- som her ved Raulåven på Grindal.
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Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	
	 landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7398 Rennebu

mob 948 56 836

Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

www.Terrengen.no
Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Distriktets
kontorleverandør

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, 
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og 
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler, 
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Det går mot lysere tider, 
ei fin tid for skogsdrift og vedhogst!

Da trenger kanskje saga en sjekk før sesongstart.

Vi har ett godt utvalg av kjeder, sverd, filer og 
sagkjedeolje samt Aspen Miljøbensin.

Terrengen, ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner!

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02
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Gleder seg til å komme i gang
I løpet av kort 
tid er det klart 
for åpning av 
den nye Rema-
butikken på 
Torget, og det 
er samboerpa-
ret Stine Krystad 
og Geir Magne 
Johansen som 
skal stå for den 
daglige driften.

- Det blir helt sikkert 
mye jobbing, men det er 
vi innstilt på begge to. 
Venner og familie har 
sagt at de vil hjelpe til 
både med barnepass og 
andre ting, så nå gleder 
vi oss til å komme i gang, 
sier det unge paret. 

Positive tilbakemeldinger
Etter at Spar-butikken på Torget 

avsluttet virksomhetten i fjor høst, gikk 
det ikke veldig lang tid før det ble kjent 
av Rema sonderte terrenget for en mulig 
etablering på Berkåk. Etter jul har det 
vært hektisk aktivitet med oppussing og 
rydding av lokaler, og nå er det altså siste 
innspurt før dørene åpnes en gang i løpet 
av juni / juli. At det er lokale krefter som 
skal stå for driften har også blitt godt mot-
tatt, og det unge kjøpmannsparet har fått 
mange positive tilbakemeldinger.

- Ja, det virker som om folk er glade 
for at det er noen i bygda som skal drive 
butikken, og vi har fått bare positive til-
bakemeldinger på at vi tør satse på dette, 
sier Stine og Geir Magne. 

Trives godt i Rennebu
Geir Magne er født og oppvokst på 

Berkåk. Stine er opprinnelig fra Skaun, 
og	ble	med	på	flyttelasset	da	Geir	Magne	
kjøpte hjemplassen for ni år siden. Etter 
den tid har de bidratt positivt til befok-
ningsutviklingen i Rennebu med Trym på 
8 år og Tor på 2. Eldstemann synes også 
det er spennende at mamma og pappa skal 
drive butikk, og han er slett ikke fremmed 
for tanken om å hjelpe til. 

- Det er sikkert mye å gjøre på det 
rommet som er bak også, der vi skal få 

inn alle varene. Det kommer til å bli vel-
dig mange varer til salgs i butikken, for-
teller Trym. 

Lillebror Tor skjønner nok ikke helt 
hva det betyr å drive butikk enda, og er 
mye mer opptatt av om det ikke snart skal 
passere en traktor utenfor vinduet enn å 
snakke med en journalist som stiller kje-
delige spørsmål... 

God oppfølging 
Det nye kjøpmannsparet er så langt 

veldig godt fornøyd med den oppføl-
gingen de har fått fra Rema, og Stine er 
allerede i gang med opplæring på kassa-
systemer, varebestilling o.l. 

- Jeg jobber jo fortsatt på Cirkle 
K-stasjonen på Berkåk, men stort sett alle 
fridager den siste tiden har jeg vært på 
Remabutikken på Oppdal for å få opplæ-
ring. Nå skal vi etter hvert få litt grundi-
gere innføring i kjøpmannsbiten og selve 
driften av butikken, før vi starter opp selv. 
Det er god oppfølging og mange hjelp-
somme folk i Rema systemet, så det er 
bestandig noen å ringe hvis vi lurer på 
noe, forteller Stine.

Ansetter folk
I tillegg til egen arbeidskraft skal det 

selvfølgelig ansettes folk i den nye Rema 
butikken, og denne prosessen er allerede i 
full gang. 

- Det er lyst ut stillinger, både faste og 
tilkallingsvikarer, så vi håper å få mange 
gode søkere, sier Stine. 

Både Stine og Geir Magne gleder seg 
nå til alt faller på plass og forberedelsene 
er unnagjort. Da starter den nye hverda-
gen som kjøpmenn, og de er begge inn-
stilt på å jobbe hardt for å innfri kundenes 
forventninger. At de skal jobbe sammen 
er også noe de gleder seg til. 

- Ja, det er ekstra stas at vi kan gjøre 
dette sammen, og jobbe mot et felles mål. 
Samtidig er det også artig at vi kan være 
med å bidra til at det skapes både arbeids-
plasser, handel og aktivitet i bygda. Vi 
gleder oss i alle fall til vi kan åpne dørene 
og ønske kundene velkommen, avslutter 
det trivelige kjøpmannsparet på Berkåk. 

Av Mona Schjølset

Stine Krystad og Geir Magne Johansen blir kjøpmenn 
når den nye Rema-butikken åpner på Berkåk. 

Her sammen med barna Tor og Trym.
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INSPIRASJONS-
OG FAGDAG

2017
Morgendagens Rennebu

Kultursalen, Rennebuhallen torsdag 4. mai

 DEL 1 GRÜNDER OG ENTREPRENØRSKAP

9:00 Ola Øie, ordfører i Rennebu; åpning av konferansen

9:15 Roar Svenning, Stokkøya Sjøsenter og Bygda 2.0; hvordan jobber en gründer?
 - En ny versjon av bygda

10:15 Carl Otto Christensen, Rodebak Farmhouse Brewery; gründer i Rennebu med verden 
 som marked
 - Hva skal til for at flere lykkes, og hvordan kan lokalsamfunnet bidra og gi rom for nye gründere

11:15 Erfaringer fra lokal gründer

12:00 Kort oppsummering

12:15 Lunsj

 DEL 2 REGIONALT SAMARBEID SØR I «NYE» TRØNDELAG

13:15 Gunnar Krogstad, ordfører i Melhus; innledning

13:45 Paneldebatt med ordførere i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu

14:45 Per Roar Bekken, redaktør Opp; oppsummering

Påmelding: nasjonalparkhagen.no t.o.m. 2. mai

PR
O

G
R

AM
:
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Blir mer synlig

I forbindelse med ny skole-
struktur som skal iverksettes 
fra kommende skoleår, ble 
det foreslått å flytte biblio-
teket inn i de gamle lokalene 
til Birka og Snertne Sneller 
på Torget. Dette for å 
frigjøre eksisterende biblio-
teklokaler til klasserom og 
grupperom. 

Forrige uke var både arkitekt, repre-
sentant fra fylkesbiblioteket og represen-
tanter fra Rennebu kommune på befaring. 

- Lokalet har stort potensiale med 
dagslys	inn	fra	flere	kanter,	samtidig	som	
beliggenheten på Torget er helt midt i 
blinken, sa arkitekt Anne Lise Bjerkan fra 
Fasting Arkitekter. 

Små Scener
Rennebu kommune er med i prosjek-

tet Små Scener, der målet er at bibliotek 

skal tilrettelegges slik at de i størst mulig 
grad blir en møteplass og en kulturarena.  
Nærhet til skole, kulturhus, idrettsanlegg 
og butikker er dermed et viktig poeng. 
Slik har det jo bestandig vært for biblio-
teket i Rennebu, men det er vel ingen tvil 
om at de blir mer synlig på Torget. 

- Tilgjengelighet og synlighet er viktig 
for eksempel når foreldre henter og brin-
ger unger til ulike aktiviteter i sentrum. 
Da	 vil	 biblioteket	 være	 en	 fin	 plass	 å	
stikke innom mens man venter, sier Øyvin 
Stav, rådgiver hos Sør-Trøndelag fylkes-
bibliotek. 

I den forbindelse nevner han også 
åpningstid som en faktor man må vurdere 
på	nytt	i	forbindelse	med	flyttingen.	

- Det er klart at det vil bli behov for 
utvidet åpningstid, så det regner vi med 
det vil komme innspill på, sier Stav. 

Drop-in effekt
Åpningsdato for det nye biblioteket er 

ikke helt fastlagt enda, men mye vil være 
klart i løpet av sommeren. 

-	Vi	må	 flytte	 ut	 av	 nåværende	 loka-
ler forholdsvis raskt, og så begynner man 
vel arbeidet her så snart plantegningene er 
godkjent, sier bibliotekar Merete Kjærnes 
Fossum. 

Ifølge arkitekt Bjerkan kommer det 
ikke til å bli lagt opp til veldig omfattende 
endringer i lokalene, ettersom mye alle-
rede ligger godt tilrette. 

-	Det	er	lys,	og	det	er	plass	til	åpne	fla-
ter. Intensjonen er at rommene skal kunne 
ominnredes og brukes etter behov. Er det 
for eksempel ønskelig å ha en kunstutstil-
ling her, skal det gjøres godt synlig ut mot 
Torget og publikum. På den måten får 
man en drop-in effekt, som er et viktig 
poeng for bibliotekene, sier Bjerkan. 

Av Mona Schjølset

Arkitekt Anne Lise Bjerkan, bibliotekar 
Merete Kjærnes Fossum og rådgiver hos 
fylkesbiblioteket Øyvin Stav på befaring i 
de nye lokalene. 
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Spennende bolig-
prosjekt på Berkåk
LH Bygg Entreprenør og Marion Eiendom planlegger å 
bygge boliger på den gamle samvirkelagstomta.

— Vi har kjøpt tomta og vi har fått 
laget et forprosjekt med 21 leiligheter, 
forteller Gunnar Halgunset i LH Bygg. 
Bygningsmassen vil bestå av to bygg med 
parkeringskjeller. Boligene vil gå over tre 
etasjer, men den øverste etasjen vil inne-
holde takterrasse for at den ikke skal bli 
så ruvende. Forprosjektet har lagt vekt 
på at bygget skal passe inn i terrenget, 
og	det	har	bl.a.	flatt	tak	for	ikke	å	stenge	
for de eksisterende boligene som ligger 
bak. Bygget er også trukket tilbake på 
tomta for å gi godt med areal i forkant. 
Forprosjektet inneholder derfor godt med 
grøntareal.

Forskjellige størrelser
Første og andre etasje er like, mens 

tredje som sagt er mindre ruvende. 
Leilighetene som er planlagt i prosjektet 
er 45 m2 (med et soverom), 90 m2 (med to 
soverom) og 102 m2 (med tre soverom). 
Alle leilighetene vil få overbygd balkong.

— Det som gjør dette prosjektet litt 
spesielt er garasjekjelleren med heis opp 
til etasjene over. Det gjør det enkelt og 
praktisk, og er så langt det eneste som er 
planlagt slik på Berkåk, forteller Gunnar.

Gunstig beliggenhet
Den gamle samvirkelagstomta har en 

meget gunstig plassering med tanke på 
tilgang til butikker. Det er kort vei til det 
meste	og	det	befinner	seg	på	samme	nivå.	
Samtidig gir plasseringen utsikt til det 
som rører seg i sentrum.

Samarbeidsprosjekt
— Vi har valgt å gjøre dette boligpro-

sjektet sammen med Marion Eiendom, 
som bl.a. har tilhold på Oppdal. De har 
lang erfaring med slike eiendomspro-
sjekt, og de er dermed en viktig og god 
samarbeidspartner. Før vi for alvor går i 
gang vil vi danne et eget eiendomsselskap 
sammen med Marion Eiendom, forteller 
Gunnar.

Positive tilbakemeldinger
Gunnar forteller at de har hatt møte 

med Rennebu kommune om prosjektet, 
og det har blitt tatt godt i mot. Det vil bli 
en del behandling i kommunale organer 
før spaden kan settes i jorda, og men dia-
logen med kommunen er god. 

Ønsker prosjektet velkommen
Ordfører Ola Øie har stor tru på det 

nye prosjektet. 
— Vi har underskudd på boliger her 

i Rennebu, og denne type boliger er godt 
tilrettelagt med heis, parkeringsgarasje og 

”Turbobudeia” 
til Rennebu
I samarbeid med Frivilligsentralen 
har Rennebu bygdekvinnelag 
greid å få Bodil Nordjore til 
Rennebu. Nordjore blir ofte kalt 
”Turbobudeia fra Telemark”, og er 
kjent fra mange opptredener både 
i TV og radio. 

- Dette er ei dame som er levende 
interessert i tradisjonsmat. Hun er kjent 
for å formidle sin kunnskap med glede og 
entusiasme, og vi gleder oss stort til hun 
kommer på besøk, sier Marit Gorsetbakk i 
Rennebu bygdekvinnelag. 

Åpent foredrag
Tirsdag 2. mai får alle interesserte 

sjansen til å oppleve budeia, da hun vil 
holde et foredrag i Kultursalen på Berkåk.  
Temaet blir matkulturvern, med undertit-
tel ”Har tradisjonsmaten en framtid?”

- Dette er et spennende tema som bør 
engasjere mange, sier Gorsetbakk. 

I tillegg til å holde foredrag har dame-
ne i bygdekvinnelaget hyret inn Nordjore 
til bakedag på Sandbrekka. Her er det 
ikke all verden med plass, så dette er et 
opplegg for spesielt inviterte. 

- Vi har invitert med oss represen-
tanter fra Øvre Meldal bygdekvinnelag, 
Soknedal bygdekvinnelag og Oppdal 
bygdekvinnelag, og alle får prøve å bake 
med gamle kornsorter og baketeknik-
ker. Vi regner med det blir både lærerikt 
og inspirerende, og ser fram til trive-
lige dager sammen med ”Turbobudeia fra 
Telemark”, avslutter Marit Gorsetbakk i 
Rennebu bygdekvinnelag. 

Av Mona Schjølset

Forprosjektet til boligene på den gamle samvirkelagstomta
 er utarbeidet av arkitektene Berg og Østvang AS, 

og de har lagt vekt på å tilpasse bygget etter tomta og byggene bak.
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kort vei til butikker. Utbyggerne har tenkt 
veldig på plassering og tilrettelegging, og 
det vil gi sentrum et litt mer urbant preg, 
sier Ola.

Materialbruken som er planlagt pas-
ser godt sammen med Rennebuhallen og 

Coop-butikken, og det er viktig for total-
bildet.

Ordføreren får ofte spørsmål om 
bomuligheter når han er i kontakt med 
potensielle næringslivsaktører. 

— Disse boligene kan skape beve-

gelse	i	boligmarkedet	ved	at	flere	enebo-
liger blir til salgs. Med ny vei i Soknedal 
blir pendlertiden innover mot Trondheim 
ennå kortere. Alt dette er positive bidrag 
til Rennebu som pendlerkommune. 

Av	Dagfinn	Vold

Boligene føres opp i to 
bygg med bruforbindelse 
mellom byggene. 
I kjelleren er det plan-
lagt garasje med heis 
opp til boligene.

Bildet viser byggene 
plassert i bakkant på 
tomta for å gi mest mulig 
friareal på fremsiden.
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for hele huset

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Har du kontroll på
registerreima di?
Bytt før du får ekstra kostnader

BERKÅK BILSKADE BERKÅK BIL
Postmyrveien 12 Postmyrveien 12
7391 RENNEBU 7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963 Tlf 72 42 75 90
berkaakbilskade@outlook.com berbil@getmail.no
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Utmerkelser i Rennebu Idrettslag
I forbindelse med Rennebu 
Idrettslag sitt årsmøte i 
slutten av mars, ble det 
utdelt både Innsatspokal og 
Talentstipend. 

Innsatspokalen gikk i år til Per Stian 
Sanden Aune, mens Emilie Marie Joramo 
fikk	tildelt	Meldal	Sparebank	og	Rennebu	
Idrettslags Talentstipend på 10.000 kr. 

Talentstipend
15 år gamle Emilie Marie Joramo 

utmerket seg tidlig på fotballbanen, og har 
gjennom	sin	væremåte	og	innsats	profilert	
Rennebu IL på en fordelaktig måte i man-
ge ulike sammenhenger. Emilie ble lagt 
merke til allerede i barnefotballen, og har 
siden 12-års alderen spilt på guttelag her 
i Rennebu. Hun ble etter hvert tatt ut til 
klubb BDO, som er starten på Trøndelag 
fotballkrets sitt utviklingstilbud. Siden 
ble det uttak både til kretslag og lands-
delssamlinger. Etter landsdelssamling i 
april 2016 ble hun tatt ut videre til Statoil 
talentleir i Stavanger, som er første nasjo-
nale tiltak for dette årskullet. Etter den 
tid	 har	 hun	 vært	 på	 flere	 turneringer	 og	
kampsamlinger med kretslaget, i tillegg 
til landsdelssamling både i desember og 
nå i mars. Neste uttak blir landslagsuttak 
til J15. Dette offentliggjøres ca 1. juni, 
og det er ikke veldig overraskende om 
Emilie	er	å	finne	blant	de	talentfulle	unge	
fotballjentene.

Uansett	 er	 Emilie	 en	 utrolig	 flott	
representant for fotballen i Rennebu, og 
har alle forutsetninger for å nå langt med 
idretten sin. 

- Emilie er jordnær, blid, utviklingso-
rientert og målbevisst, men kanskje er den 
viktigste egenskapen den gleden hun viser 
med å spille fotball, sier Olav Stavne, 
leder i RIL Fotballgruppa. 

Innsatspokal
Innsatspokalen kan deles ut til et 

medlem av Rennebu Idrettslag som har 
utmerket seg ved idrettslige prestasjoner 
utover klubbnivå. I år var det energibun-
ten Per Stian Sanden Aune som mottok 
innsatspokalen, særlig for sine presta-
sjoner på sykkelsetet gjennom fjorårs-
sesongen. Da vant han blant annet Fosen 
Terreng, Nerskogsrittet, Øyungen rundt 
og Olsokrittet. I tillegg var han med å 
vinne Mjøsa rundt sammen med lagkame-

ratene i ”Trønderekspressen”. Per Stian er 
kjent for å kjøre seg hardt både på trening 
og konkurranser, og er alltid motivert for 
å yte det lille ekstra. 

-	Per	Stian	er	rett	og	slett	en	veldig	fin	
fyr, med en innsatsvilje som er helt mis-

unnelsesverdig, sier Lars Brattset, nestle-
der i Rennebu Idrettslag.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mari Ytterhus

Emilie Marie Joramo fikk tildelt Meldal Sparebank og Rennebu ILs talentstipend 
av leder i fotballgruppa Olav Stavne.

Per Stian Sanden Aune fikk tildelt Rennebu ILs innsatspokal 
av leder i Rennebu IL Magnar Langklopp.
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Digitaltrykk 
med rask og sikker levering

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater   • hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals • plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell • skilt og vindusdekor

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Blant våre kunder på print er 
Elotec, Lund Hyttebygg, Mediehuset OPP, 
Rennebumartnan og Næringskonferansen.

Omsorgsleiligheter og
trygdeleiligheter Berkåk 

Ledige omsorgsleiligheter 
i omsorgsboligen på Berkåk.
Leilighetene er på ca. 42 m² + bod.
Husleie er på kr 4.674,- pr. måned
+ strøm etter forbruk.
Carport kan leies for kr 200,- pr. måned.

Ledige trygdeleiligheter 
i Gamle Kongevei 32 og 34.
Leilighetene er på ca. 45 m² + bod.
Husleie er på kr 3.138,- pr. måned.

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til Helse og omsorg, 
tlf 72 40 25 05/ 72 40 25 03
Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu

Søknadsfrist:  8. mai 2017

Høring – forslag til forskrift med 
kriterier for tildeling av langtids-
opphold i sykehjem eller bolig 
tilrettelagt for heldøgns tjenester
Rennebu kommune sender på høring forslag til lokal 
forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer som 
tydeliggjør retten til langtidsopphold i institusjon eller 
tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns omsorg. 

I påvente av statlig forskrift, har kommunen plikt til å 
vedta en midlertidig kommunal forskrift med 
kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. 
Forslag til forskrift for Rennebu kommune som tydelig-
gjør gjeldende rett er lagt ut på kommunens hjemme-
side www.rennebu.kommune.no. Den kan også fås i 
papirutgave ved henvendelse til servicetorget i Rennebu 
kommunehus eller til helse og omsorgskontoret ved 
Rennebu Helsesenter.

Eventuelle uttalelser sendes til Rennebu kommune, 
Myrveien 1, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 
innen 18. mai 2017.

Rådmannen
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Seriestart fotball
Et sikkert vårtegn er at fotballsesongen sparkes i gang, og 
forrige uke var det seriestart både for A-laget og mange av 
de aldersbestemte lagene i Rennebu. 

Vårkonsert 
med Rennebu 
Songkor
Søndag 7. mai er det klart 
for den tradisjonelle vårkon-
serten til Rennebu Songkor, 
og det inviteres til en trivelig 
kveld med korsang, kaffekos, 
kåseri, åresalg og allsang. 

- Vi legger vekt på trivselsfaktoren, 
og ønsker folk velkommen for å feire at 
våren er i anmarsj, sier Johanne Eggan, 
nestleder i Rennebu Songkor. 

Vårlig repertoar
De glade sangerne legger opp til et 

repertoar med kjente og kjære sanger 
med vårlig tilsnitt, og publikum vil få 
et gjenhør med både Sønnavindsvalsen, 
Soltrall, Danse mi vise, Maivise og man-
ge	fler.	I	tillegg	blir	det	kåseri	ved	Gunnar	
Bonsaksen, og selvfølgelig en romslig 
kaffepause. 

Gjennom vårkonserten håper Rennebu 
Songkor også at noen kanskje blir fristet 
til å bli med i koret, og i følge Eggan er 
det bestandig plass til nye medlemmer. 

- Det å synge i kor er sjelebot for 
kropp og sinn, og vi har det veldig trive-
lig sammen. Hvis noen har lyst å bli med 
er det bare å ta kontakt med noen i koret 
eller møte opp på en øvingskveld, oppfor-
drer Eggan. 

I første omgang blir det nå i alle fall 
mulighet til å stifte nærmere bekjentskap 
med Rennebu Songkor under vårkonser-
ten på Sandbrekka, og alle er hjertelig 
velkommen til en trivelig søndagskveld i 
vårens tegn.

- Vi håper mange kommer seg opp av 
godstolen og blir med oss på en musikalsk 
reise mot våren, avslutter Johanne Eggan 
i Rennebu Songkor. 

Tekst: Mona Schjølset

I vårsesongen stiller Rennebu med åtte 
lag i aldersbestemt serie, fordelt på fem 
guttelag og tre jentelag. A-laget spiller i år 
i	6.	divisjon,	og	fikk	en	god	seriestart	med	
5-1 seier over Ålen forrige torsdag. 

Yrende liv på kunstgrasbanen
I tillegg til aldersbestemte lag og seni-

or har Rennebu som vanlig mange lag i 
minifotballserien, som starter opp i løpet 
av mai. Det er i det hele tatt et yrende liv 
på kunstgrasbanen med treninger og kam-

per så og si hver eneste ettermiddag og 
kveld. 

- Etter en lang vinter er det bestan-
dig artig å komme skikkelig i gang med 
fotballsesongen, og jeg håper på mange 
fartsfylte oppgjør på fotballbanen fram-
over, sier Olav Stavne, leder i RIL fotball-
gruppa.
Oversikt over kamper og trenings-
tider finner du på rennebu.com 

Tekst: Mona Schjølset
Foto:	Dagfinn	Vold

Arsiema, Iselin og Runa Marte har det artig på fotballkamp.

1.  MAI 2017
ARBEID TIL ALLE!
11.00: Gudstjeneste i Berkåk kirke
12.30: Markering i Rennebu Helsesenter
14.00: 1. mai-feiring på Torget

Dagens hovedtaler: Marit Bjerkås
Apell: Ragnhild Hoel

• Underholdning av Kor Stolt og Rennebu skolekorps
• Barneaktiviteter
• Salg av kaffe og kaker

Gratis inngang
Arr: Rennebu Arbeiderparti
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K U N N G J Ø R I N G E R

Vi ønsker jegere velkommen
til oppskyting og treningsskyting 
i Gammelstødalen.

Påmelding, oppmøte tirsdager kl 17.00-19.00
Mai:  2., 9., 16., 30
Juni: 6.
August: 8., 15., 22., 29

Leilighet selges!
70 m2 stor leilighet selges på Bakkan, Berkåk,
grunnet flytting.
Henv. til Johanne og Margido Eggan tlf 99 15 81 23

Ønsker ingen oppmerksomhet på min 60-årsdag.
mvh A. Storeng

Vårkonsert på Sandbrekka
søndag 7. mai kl 19.30

Tema: «Vår i natur, vår i sinn. Kom, bli med oss inn!»
Aktører:
Rennebu Songkor, Gunnar Bonsaksen (piano og kåseri), 
Rolf Erik Jordet og Knut Sundset
Kaffepause med åresalg
Inngang kr 150,-  Velkommen!

Arr: Rennebu Songkor

Hjertelig takk for blomster, hilsener og deltakelse 
ved Arne Jære sin bisettelse. Stor takk til personellet ved 
Rennebu sykehjem for alt godt dere gjorde for far og for god 
støtte til oss nærmeste.                                   

Margit, Torhild, Trond og Lillian med familier

Turbobudeia 
Bodil Nordjore
held foredrag i 
Kultursalen, Berkåk
tysdag 2. mai kl.19.30

Alle interesserte er velkommen. Kjenner vi dama rett 
blir det ein kveld med glede og entusiasme.
Tema: Matkulturvern. Har tradisjonsmaten en framtid?

Bodil Nordjore er mellom anna kjent for å vera levande 
interessert i tradisjonsmat og kjent frå utallege vitjingar i 
Nitimen og på «Kvelden før kvelden» lille julaften på TV. 

Inngang: kr 150 inkl kaffeservering.
Velkommen!

Arr: Rennebu Frivilligsentral og Rennebu bygdekvinnelag

Trubadur:
Frode Haarstad

Terrengløp 2017
Løp for alle barn fra 2 år og oppover.

Mjuken Opp: Dette er for alle over 12 år og her er det 
tidtaking og premiering.

 
4. mai: Frambanen 
 (avslutning idrettsskolen samtidig)

11. mai: Trollvang på Grindal

18. mai: Berkåk i  NM- Bakken. 
 Mjuken Opp arrangeres samtidig.

1. juni: Nerskogen v/ Granasjøen. 
 Avslutning med premieutdeling
 

Påmelding 18.00 – 18.25. Start Kl.18.30

Startkontigent kr 100,- for alle løpene.
Betales ved første løp du deltar på.

Arr: RIL Friidrett 

Følg oss på facebook: Rennebu IL friidrettsgruppa
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Har du dine 
forsikringer  
i orden?
Ring oss på telefon 
72 42 82 50 for en 
gjennomgang!

gjensidige.no/oppdal-rennebu

27.04 Formiddagstreff Staure 10.00
27.04 Hyggestund med Kvinnegruppa Helsesenteret 12.00
30.04 Sykkelkarusell Voll 12.00
30.04 Møte med ”Gå ut senteret” Hoelsmoen 19.00
01.05 Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00
02.05 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
02.05 Kirkegårdsdugnad Rennebu kirke 12.00
02.05 Strikkekaffe Kafe Hyggen 19.00
03.05 Strikkekaffe Friv.huset 17.00
03.05 Medlemsmøte Friv.sentralen 19.00
 Kvinnegruppa
04.05 Babysang Friv.huset 12.00
04.05 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.05 Terrengløp Frambanen 18.00
04.05 Normisjonsmøte Fredheim, Grindal 20.00
07.05 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
07.05 Sykkelkarusell Berkåk 12.00
07.05 Vårkonsert Sandbrekka 19.30
 Rennebu Songkor
08.05 Dugnad Berkåk menighetshus 17.00
09.05 Dugnad Innset kirkegård 17.00
09.05 Foreningsmøte NLM Innset 19.30
11.05 Hyggestund med Kvinnegruppa Helsesenteret 12.00
11.05 Terrengløp Trollvang 18.00
11.05 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
14.05 Sykkelkarusell Berkåk 12.00

16.05 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
18.05 Formiddagstreff Staure 10.00
18.05 Terrengløp Berkåk 18.00
01.06 Terrengløp Granasjøen 18.00

Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset. 
Partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan.
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i 
samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Yoga hver tirsdag i Åshuset kl 18.45 
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
Hørselshjelp på frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Dette skjer i Rennebu!
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Fokus på gründere og samarbeid
Morgendagens Rennebu 
arrangerer mandag 4. mai 
inspirasjons- og fagdag med 
fokus på hvordan en lykkes 
som gründere og regionalt 
samarbeid.

Morgensdagens Rennebu er et sam-
arbeidsprosjekt mellom Rennebu komm-
une og Rennebu Næringsforening. Med 
inspirasjons- og fagdagen ønsker å dele 
erfaringer fra gründere om hva som skal 
til for å lykkes. 

— Skal en lykkes må en ville og ikke 
ta et nei for et nei. Gjennom å dele erfa-
ringer ønsker vi å motivere andre som 
går med gründertanker, sier Trond Jære i 
Morgendagens Rennebu.

Gründer og entreprenørskap
Dagen er delt i to, og i første del får 

vi blant annet høre Roar Svenning for-
telle om hvordan de har jobbet med 
Stokkøya Sjøsenter og Bygda 2.0. Carl 
Otto Christensen fra Innset tar utgangs-
punkt i sitt bryggeri Rodebak Farmhouse 
Brewery	når	han	snakker	om	hva	som	skal	
til for å lykkes og hvordan lokalsamfun-
net kan bidra og gi rom for nye gründere.

Regionalt samarbeid
Andre del av dagen vil sette fokus 

på betydningen av regionalt samarbeid 

sør i ”nye” Trøndelag. Ordfører Gunnar 
Krogstad i Melhus vil ha en innledning 
før ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal, 
Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu 
slippes løs i en paneldebatt. Ordstyrer vil 
være Per Roar Bekken – redaktør i avisa 
OPP.

Dagen vil foregå i Kultursalen i 
Rennebuhallen, og påmelding er til nasjo-
nalparkhagen.no

Av	Dagfinn	Vold

Roar Svenning kommer for å fortelle om hvordan de arbeider med Stokkøya Sjøsenter 
og Bygda 2.0. Her er Roar og samboer Torild Langklopp ved sjøsenteret.

Foto: Dan Ågren


