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Organist Harald Rise og fiolinist Arve Tellefsen holdt en
fantastisk konsert med tittelen Musikalske perler i Berkåk kirke.
Les mer på side 3. Foto: Dagfinn Vold

Rennebunytt

1

leder

Diskusjonen om
kommunesammenslåing er i gang

I en tidligere leder i Rennebunytt skrev jeg om bakgrunn og
formål med den varslede kommunereformen. Denne gang
velger jeg å lufte noen tanker om hvilke alternativer vi kan
se for oss når det gjelder sammenslåing.
Først dette at det kan synes som vi tar for gitt at Rennebu nå
skal slås sammen med en eller flere andre kommuner. Dette
er forståelig på bakgrunn av den pågående diskusjonen,
men jeg ønsker å understreke at det fortsatt kan være en
mulighet for at vi til slutt vil velge å bli stående ”alene”. Det
er for øvrig god dokumentasjon for at innbyggerne i mindre
kommuner er vel så tilfreds med de kommunale tjenester
som innbyggerne i større kommuner, vel og merke når det
gjelder en del tjenesteområder. På noen områder er bildet
riktignok noe mer nyansert. Likevel skal det ikke underslås at de stadig økte kravene til faglig kompetanse og den
omseggripende rettsliggjøringen i samfunnet gradvis har
bidratt til å gjøre små kommuner mer sårbare.
Det andre som synes nokså klart er at Rennebu bør regne
Oppdal inn i de aktuelle alternativer for framtidig struktur
her i regionen, gitt at Oppdal kommune gjør regning med
oss i sitt regnestykke. Så langt har vi ikke grunn til å tro noe
annet. Noen Oppdalspolitikere har likevel gjort oss usikre
ved å ymte om at de ønsker å gå sammen med Sunndal.
Hovedgrunnen til at Rennebu bør regne Oppdal som den
nærmeste partneren, er at det er den kommunen vi har
mest tjenestesamarbeid med i dag, og som vi utveksler flest
arbeidstakere med. Oppdal og Rennebu har dessuten mange felles utfordringer, ikke minst på næringsområdet.
Like klart som Oppdal bør regnes med i vårt regnestykke
er det at en sammenslåing bør omfatte mer enn bare de to
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kommunene. Det var nok den mest tydelige konklusjonen
fra siste kommunestyremøte i Rennebu der dette var tema.
I det samme kommunestyremøtet var det heller ikke særlig
tilbakeholdenhet å spore med tanke på at Rennebu skulle gå
aktivt inn i prosessen. Tvert i mot er inntrykket at Rennebu
absolutt bør være på hugget og sørge for ”å ha hånda på rattet og ikke bli sittende i baksetet”, som ordførerkollega Ståle
Vaag i Hemne nylig uttrykte det. Det er vi hjertens enig i.
Hva så - i hvilken retning skal vi se? Umiddelbart ser vi
minst to hovedalternativer: Det ene er å søke nedover langs
Orkla mot Meldal og Orkdal, og kanskje også ha med Rindal
på laget. Historisk har Rennebu hatt sterke bånd den veien.
I dag samarbeider vi med Orkdalsregionen bl.a. om helsereformen, legevakt og renovasjon (HAMOS). Orkdal er et
vekstområde og en betydelig industrikommune, samtidig
som Orkanger har tatt bystatus og er et viktig handelssentrum. I Orkla-alternativet må også kommuner som Agdenes,
Snillfjord og Skaun kanskje regnes med. Ørland har også
vært nevnt. I tilfelle vil dette kunne bli en storkommune med
tilstrekkelige muskler til å konkurrere både om arbeidskraft
og kompetanse.
Den andre hovedretningen går nordøstover langs E6 og
Dovrebanen mot Midtre Gauldal. Holtålen synes å søke i
samme retning. En usikkerhet er knyttet til hva Melhus vil
velge å gjøre - nærheten til Trondheim tilsier en orientering
mot byen, alternativt at kommunene vil velge å stå alene.
For Rennebu er det i dag ikke tvil om at alternativet langs
E6-aksen og Dovrebanen framstår som minst like aktuelt
som Orkla-alternativet. I første rekke skyldes det at størsteFortsetter side 11
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Musikalske perler for fullsatt kirke

Berkåk kirke var
fullsatt da den fikk
besøk av Arve Tellefsen
og Harald Rise, og det ble en
fantastisk konsert for minneboka.
— Dette er en konsert til nyorgelets pris, der vi har vært så heldig å få
aktører fra aller øverste hylle, sa Bjørn
Rogstad da han ønsket velkommen
til konserten. Samtidig sa han også at
det var som en takk til alle som hadde
bidratt til at orgelet ble en virkelighet,
og Rogstad og Harald Rise var skjønt

enige i at orgelet ble veldig fint - og så
er det godt å spille på.
Kirkelokalet var stemningsfullt lyssatt, og det bar bud om at her var det
godt lagt tilrette for en stor konsertopplevelse.
— Orgelet er blitt to år, og med en
levetid på 50 - 100 år for et godt orgel
har det lang levetid igjen, sa Harald
Rise. Videre sa han
at da det ble snakk
om denne konserten ville han
ha med en solist,
og
førstevalget
var fiolinist Arve
Tellefsen.
— Vi har i flere år hatt et godt
samarbeid og har
det trivelig i lag.
Men, da jeg avslør-

Organist Harald
Rise trives godt
med det nye orgelet
i Berkåk kirke.

te at jeg er Molde-supporter ble det litt
disharmoni en stund, sa Rise med glimt
i øyet.
Lund og stemningsfull konsert
Det var Arve Tellefsen som bandt
sammen konserten. Det gjorde han på
en lun og humoristisk måte, og han ga
oss ulærde innen klassisk musikk fine
innføringer om komponist med tilhørende artige kommentarer. Da han
snakket om Ole Bull fortalte han at Bull
var en veldig flott mann, så det hendte at kvinnene besvimte. — Det er det
ingen som har gjort her ennå...
Vare fiolintoner og brusende orgel
Konserten inneholdt mange musikalske perler, fra triste arier til lette folketoner. Tellefsen og Rise utfylte hverandre på en utmerket måte, og de spilte
på hele registeret av stemninger.
— Det er et fantastisk orgel, men så
er det en fantastisk organist og da, sa
Tellefsen på slutten av konserten.
Konserten avsluttet med velfortjent stående applaus fra publikum, for
sjelden opplever vi en slik konsert her
i Rennebu. Kvelden ble avsluttet med
Remember me av Percel - og den vil vi
huske lenge.
Av Dagfinn Vold
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Din lokale maler for tak og vegger

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jarno van Malsen

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

rorleggern@oppdal.com

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Trubadur etter revyen. Inngang kr 250

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Utnytter bedriften din
banken godt nok?

Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi har tro på småbedrifter og kjenner lokalmiljøet som
din virksomhet er en del av. Vi kan tilby gode og
kostnadseffektive løsninger tilpasset deg og din bedrift.

Utnytter b
edriften din
Ta bedriftssjekken innen 16. november og bli
gomed
banken
dt ni ok?
trekningen av 30.000 kr til markedsføring av din bedrift.
www.meldal-sparebank.no
Vi har
Kontakt oss for en uforpliktende samtale
muligheter og våre løsninger.
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Næringskonferansen 2014:

Kompetanse i vår region
Andelen unge mennesker bosatt i Oppdal og Rennebu går ned.
Samtidig mister vi viktige fagtilbud på videregående skole, og
de fleste velger byen framfor bygda. Hva gjør vi når framtidas
arbeidskraft forsvinner ut av regionen?
Dette er problemstillingen for et av
miniseminarene under årets næringskonferanse, som arrangeres på Oppdal
mandag 3. november. Kristin Reitan er
ansvarlig for dette miniseminaret, og
hun ser fram til mange spennende innspill på et svært viktig tema.
Forgubbing
- Det er jo dessverre et faktum at
vi holder på å bli en region med en alt
for skjev aldersfordeling. Setter vi det
på spissen kan man trygt si at vi opplever en viss forgubbing, og derfor er
det viktig å sette fokus på dette temaet,
sier Reitan. Samtidig som det blir flere
eldre i regionen, skjer det motsatte
med ungdommene. De flytter ut, og
veldig mange kommer ikke tilbake for
å bosette seg etter endt utdanning. –
Næringslivet er generelt for dårlige til å
synliggjøre at det fins aktuelle arbeidsplasser, så dette vil også bli belyst på
seminaret, forteller Reitan.
Viktig med yrkesfag
Det er også en trend i tiden at veldig mange elever velger linjer som gir
generell studiekompetanse på videregående skole, mens færre og færre velger de tradisjonelle yrkesfagene. Dette
fører igjen til at flere yrkesrettede studietilbud på videregående blir lagt ned,
og det blir etter hvert mangel på denne
typen arbeidskraft.
– Dette er noe det er viktig å sette
fokus på, og næringslivet selv må bli
flinkere til å fortelle hvilken kompetanse de trenger, og at det fins arbeidsplasser i distriktet, sier Reitan.

Kristin Reitan er ansvarlig for miniseminaret om kompetanse på årets
Næringskonferanse på Oppdal.
Gode foredragsholdere
Innlederne på miniseminaret om
kompetanse er Merethe Storødegård og
Anne Kathrine Slungård. Storødegård
er regiondirektør i NHO Trøndelag,
mens Slungård er administrerende
direktør i Ungt Entreprenørskap.
– Vi er veldig godt fornøyd med at
disse to har takket ja til å delta på miniseminaret, og jeg tror absolutt de vil ha
mange nyttige innspill og tanker rundt
temaet, avslutter Kristin Reitan.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Ladestasjon for el-biler på Berkåk
Formannskapet bevilget i forrige
møte et tilskudd på kr 100 000 til etablering av ladestasjon for el-bil på
Berkåk.
Det skal etableres to ladesøyler for
hurtiglading ved Berkåk Veikro, og det
er EV Power som er anleggseier. De
søker i tillegg om støtte fra KvikneRennebu Kraftlag SA og Berkåk Veikro.

Fra før har EV Power fått støtte fra
Transnova, som er et organ etablert av
Samferdselsdepartementet med hovedmål å bidra til å redusere klimautslippene fra transportsektoren i Norge.
EV Power har vurdert Berkåk Veikro
som den best egnede plasseringen både når det gjelder tilgjengelighet og
vedlikehold.

Nye bedrifter –
nye arbeidsplasser
12 nyetablerere i Oppdal,
Rennebu og Midtre Gauldal
setter seg på skolebenken for
å bli flinkere til å drive forretning. Og det er plass til flere.
I starten av november starter etablereropplæring i Oppdal, Rennebu
og Midtre Gauldal. 12 personer er så
langt påmeldt og fristen for påmelding
er ikke gått ut enda. Blant disse er folk
som skal starte butikk, bønder med planer om tilleggsnæring, gründere med
helt nye forretningsideer og mange
andre. Hensikten er å gi kunnskap og
kompetanse slik at sannsynligheten for
å lykkes blir så stor som mulig.
Opplæringen er lagt opp med tre
samlinger over to dager, to samlinger i
november og en i januar. Deltakerne får
individuell veiledning mellom samlingene. Mange ulike tema blir gjennomgått, viktigst er å sikre at nyetableringer
bygger på sunne økonomiske prinsipper.
– Når deltakerne er ferdige med
denne opplæringen, vil de for det første ha fått hjelp til å utvikle en realistisk
forretningsplan. For det andre vil de ha
et godt grunnlag for å vurdere økonomien i forretningsideen sin. Alle vil ikke
bli etablerere, noen vil oppdage at ideen
deres ikke er lønnsom nok. Men alle vil
ha fått muligheten til å reflektere over
hvordan de skal komme i gang. Vi er
opptatt av å bidra til å skape lønnsomme bedrifter og dermed varige arbeidsplasser, sier daglig leder Tina Selbæk i
Nasjonalparken Næringshage.
Det er Nasjonalparken Næringshage
som er ansvarlig for etablereropplæringen i Oppdal, Rennebu og Midtre
Gauldal.
For distriktene er det viktig
å ha kompetansemiljø som næringshagene, som kjenner sitt distrikt og
er faglig sterke, sier Tina Selbæk. –
Næringshagene i Sør-Trøndelag har
samarbeidet tett i denne saken, der
Røros Næringshage har hatt føringen.
Vi er stolte over å ha vunnet etablererkontrakten.
Vi kan fortsatt ta imot flere
deltakere. Kontakt Nasjonalparken
Næringshage, avslutter Selbæk.
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Ny regionmodell
Sør-Trøndelag
politidistrikt

Spilleglede i 20 år
Årets RennebuSpæll samlet tradisjonen tro korps fra hele fylket. Klæbu Skolemusikkorps stakk av med de fleste prisene.

Forslag til ny regionmodell for
region 2 og 3 i Sør-Trøndelag
politidistrikt er for tiden ute
på høring, og ble behandlet i
formannskapet 7. oktober.
Region 2 består av politidistriktene Skaun, Orkdal/Agdenes, Meldal,
Hemne/Snillfjord, Hitra og Frøya, mens
Region 3 består av Oppdal, Rennebu,
Midtre Gauldal, Holtålen og Røros.
Formannskapet sluttet seg i all
hovedsak til hovedtrekkene i forslaget,
og saken skal videre behandles i kommunestyremøte i slutten av oktober.
Alle lensmannskontor opprettholdes
I formannskapsvedtaket heter det
at Rennebu kommune slutter seg til
høringsforslaget med at alle dagens
lensmannskontor skal bestå. Rennebu
kommune ønsker at det lokale lensmannskontor skal opprettholdes for
å ivareta nærpolitioppgaver, samt at
bemanningen på de lokale lensmannskontor må opprettholdes på dagens
nivå. I tillegg presiseres det i høringsuttalelsen fra formannskapet at de nye
funksjonene ikke bør samlokaliseres
ved et stort regionkontor, men heller
fordeles på eksisterende lensmannskontor for å bidra til et bedre fagmiljø
ved disse. Samhandlingen mellom regionlensmannen og de fagansvarlige må
organiseres ved hjelp av moderne dataverktøy.
Kontorplassering
Når det gjelder kontorplassering
heter det at man bør avvente avklaring av et eventuelt samarbeid mellom Midtre Gauldal og politistasjon
Sør, mulig samarbeid mellom Holtålen
/ Røros og lensmannsdistrikt nord i
Hedmark og mulig etablering av felles
politidistrikt for Midt-Norge. De som
ansettes i nye funksjoner kan derfor
fortsette å arbeide ut i fra det kontorstedet der de fungerer i dag i påvente av
en slik avklaring.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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For første gang samarbeidet Rennebu skolekorps og Kvikne skolemusikk om opptreden på
RennebuSpæll. Her er aspirantene fra begge korpsa i aksjon.
RennebuSpæll ble i år arrangert for
20. gang, og årets tema var Godt norsk.
Dette hadde inspirert korpsene til å
bygge opp sine 20 minutters forestillinger på forskjellige måter. Rennebu skolekorps og Kvikne skolemusikk samarbeidet for første gang om opptreden
på RennebuSpæll, og deres røde tråd i
forestillingen var en skoledag fra morgen til kveld - sjarmerende fremført.
Det var i år 11 deltagere, og
nivået blant de tre korpsene i toppen sammenlagt var veldig jevnt.
Klæbu skolemusikkkorps vant, mens
Grenaderkorpset og Åsvang og Eberg
Skolekorps kom på de neste plassene. Underholdningsprisen gikk til
Grendaderkorpset, og aspirantprisen til
Stadsbygd skolekorps.
Av Dagfinn Vold

Heder:
Kristin Reitan slutter
etter å ha vært leder
for RennebuSpæll
i flere år, Kenneth
Teigen har vært
programleder i alle
20 årene, mens Rune
Bakk slutter etter å
ha vært leder for det
tekniske i mange år.

Klæbu Skolemusikkorps stakk av både
med sammenlagtprisen og prisene for beste
solist (Mari Grendstad) og beste musikalske fremførelse. Dermed var det stor jubel i
Klæbu-leiren etter prisutdelingen.

Sweco planlegger ny E6
Konsulentselskapet Sweco Norge AS har fått oppdraget med å
lage reguleringsplan på den 28 km lange strekningen mellom
Ulsberg og Vindåsliene og den sju kilometer lange strekningen
mellom Korporalsbrua og Støren i Rennebu og Midtre Gauldal
kommuner. Kontrakten har en verdi på 16,3 millioner kroner.
Statens vegvesen og Sweco
signerer kontrakten. Foran
fra venstre: Prosjektleder
Lars Bjørgård i Statens
Vegvesen og prosjektdirektør Hanna Rachel Broch
i Sweco. Bak fra venstre:
Ass. prosjektleder Vigdis
Espnes Landheim og planprosjektleder John Haugen,
begge Statens vegvesen.
Oppdragsleder Jan Håvard
Øverland, ass. oppdragsleder Gry Helle Prytz og
Maria Forslund i Sweco.
– Dette er en stor jobb, som skal
være ferdig høsten 2015. Det vil bli krevende når det gjelder framdrift. Det er
mange involverte både i Statens vegvesen og hos Sweco, og vi er avhengig av
et godt samarbeid for å greie tidsfristen,
sier assisterende prosjektleder Vigdis
Espnes Landheim i Statens Vegvesen.
Det skal planlegges for to-/trefelts
veg med midtdeler. Målet er å ha kommunalt godkjente reguleringsplaner i
løpet av våren 2016.
Sju tilbydere
Sju godt kvalifiserte konsulenter
hadde levert tilbud på jobben. Til slutt
var det Sweco som trakk det lengste
strået.

Begynner med en gang
- Vi begynner planleggingsarbeidet umiddelbart. Geotekniske undersøkelser er det første som vil skje.
Hovedjobben med å optimalisere
veglinja tar også til, det vil si å fastlegge
den endelige veglinja, sier Landheim.
Reguleringa av strekningen tar
utgangspunkt i kommunedelplan for
E6 Ulsberg–Berkåk–Løklia, vedtatt
av kommunene Rennebu og Midtre
Gauldal i november 2013. Nord for dette planområdet gjelder reguleringsplan
for Løklia–Vindåsliene, vedtatt i 2001.
(kilde: Vegvesen.no)

Innsats for Vann forandrer alt
Årets TV-aksjon ble også i
år en suksess, og elevene ved
Berkåk skole samlet inn kr
24.296 til Vann forandrer alt da
de arrangerte sin tradisjonelle
aksjonsdag.
På slutten av aksjonsdagen fikk ordfører Ola T. Lånke
overrakt sjekken fra elevene,
og han lovte å ta pengene
med til rette vedkommende.
Det samlede resultatet for
Rennebu var ikke klart da RN
gikk i trykken.

E6-utbygging
like om hjørnet
I forslag til statsbudsjett er det lagt
til grunn 100 millioner kroner i statlige
midler og bompenger til anleggsstart i
2015 på E6 Vindåsliene – Korporalsbru.
Dette som første del av den planlagte
utbyggingspakken mellom Melhus
(Skjerdingstad) og Ulsberg.

— Det settes også av midler til planlegging og grunnerverv for ny E6 mellom Ulsberg og Melhus. Takket være
initiativ fra Statens Vegvesen er reguleringsarbeid og grunnundersøkelser
allerede i gang, forteller Trond Jære.
Dette er gode nyheter for kommunene langs E6 som over lang tid har
jobbet med å få utbedret denne trafikkfarlige vegstrekningen. — Gjennom et
langsiktig tverrpolitisk og interkommunalt samarbeid med fylkeskommunen på laget, ser vi nå endelig de første
midlene til anleggsstart. Totalt er denne
utbyggingen på ca 15 mill kroner et
gigantisk løft og som krever et fortsatt
sterkt lokalt engasjement og samordnet budskap til våre stortingspolitikere, sier Jære. Den første proposisjonen
(vedtaket i Stortinget) gjøres i forkant
av oppstart av byggingen i Soknedal,
mens siste proposisjonen blir klar ca
året etter.
Hele utbyggingen på strekningen
Skjerdingstad - Ulsberg er planlagt
ferdig i 2023. Oppstart av strekningen
gjennom Rennebu er planlagt i 2019.
Trasévalget ble gjort i kommunedelplanen i fjor og ligger til grunn for reguleringsarbeidet som nå pågår. Mye arbeid
og viktige vedtak skal fortsatt gjøres,
men budsjettforslaget viser at nå er vi
klar for første spadestikk!
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Velkommen til ny-åpning i
oppussede lokaler på Kraftlaget
Onsdag 5. november kl 18.00!
•
•
•
•

Odd Ivar Berg - “Norgesmester i revy” – kommer!
Konkurranser med fine premier – Vinn el-kontroll i bolig!
Tenning av lysboks
Kaffe og kake

krk.no
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Årets ildsjel 2014
Utmerkelsen Årets ildsjel er for 2014 tildelt to særdeles engasjerte gutter, som de senere årene har bidratt sterkt til positiv
utvikling innen ski- og skiskyttermiljøet her i bygda.

Økt storfekjøttproduksjon
i Sør-Trøndelag
Det har i flere år vært en
reduksjon i det samlede tallet
på mordyr av storfe. Noe av
dette skyldes effektivisering
av melkeproduksjonen, men
også den svake utviklingen
innen storfekjøttproduksjon.
Det er derfor nå satt i gang et prosjekt der målet er å øke storfekjøttproduksjonen i Sør-Trøndelag. Rennebu
kommune er en av kommunene som
har sagt ja til å delta i prosjektet, som
vil gå over tre år, med forskjellige tiltak i
hele perioden.

Kjetil Værnes og Harald Holm ble tildelt utmerkelsen Årets ildsjel 2014 av leder i
Rennebu idrettsråd Magnar Langklopp.
Harald Holm og Kjetil Værnes får i
år prisen sammen, og i begrunnelsen
heter det at disse to utfyller og pusher
hverandre på en positiv måte.
Harald Holm var en kort periode
involvert i idrettsskolen, før han i 2006
ble sterkt engasjert i skigruppa. Han var
pådriver for bygging av skiskytterstadion, som ble åpnet i 2007. Etter dette
har han hvert år stått for gjennomføring
av skiskytterskole, noe som har vært
avgjørende for det aktivitetsnivået som
er i dag. Harald er nestleder i skigruppa,
og har også vært engasjert i skiskytterkretsens sportslige utvalg. I 2011 fikk
Harald ideen om å bygge rulleskiløype,
og som de fleste har fått med seg er
denne nå behørig åpnet og tatt i bruk.
Harald har vært med som trenerressurs siden skiskytterstadion ble åpnet,
og har også som ivrig far lagt ned mange dugnadstimer både for fotball- og
håndballgruppa.

2007, og var før det nestleder i to år.
Han har også hatt styreverv for idrettsskolen i 2007 og 2008. Sammen med
Harald har han stått ansvarlig for gjennomføring av prosjektet med rulleskiløype, som også inkluderer bygging av
toalett på stadion. Kjetil er også mye
brukt som teknisk delegert fra skikretsen i forbindelse med ski- og skiskytterrenn i distriktet. Han har også vært
arrangementsansvarlig for Burennet og
Larsrennet siden 2012, og rittleder for
Nerskogsrittet siden dette arrangementet så dagens lys i 2009.
Idrettsrådet i Rennebu besluttet at
begge disse to kandidatene mer enn
oppfylte kravene for å bli utnevnt til
årets ildsjel, og at det ville være helt
naturlig å gi dem prisen sammen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Jan Inge Flå

Tre hovedpunkter
Hovedmålet for prosjektet som nå
settes i gang er som sagt å øke storfekjøttproduksjonen, og for å nå dette
målet er det utarbeidet tre hovedpunkter:
• Slaktevekten på ung okse skal økes
med 10 kg
• Kalveslakting reduseres med 50%
• Øke antall mordyr med 400 dyr
Disse målene skal nås gjennom
målrettet arbeid i samarbeid med kommuner ut mot allerede etablerte produsenter, nyetablerte og de som vurderer å
starte opp produksjon. Lønnsomheten
i storfekjøttproduksjon vil også bli et
viktig tema, og her vil det bli utarbeidet
eksempler som vil være et hjelpemiddel
for å vise hvor i driften økonomien kan
bli bedre.
Åpent informasjonsmøte
Den 4. november inviterer Rennebu
kommune ved landbrukskontoret til
åpent møte om prosjektet, og målet er
å nå ut til så mange som mulig. Ifølge
Randi Stolpnes på landbrukskontoret
inviteres både de godt etablerte produsentene, og de som vurderer oppstart
av storfekjøttproduksjon. Her vil det
bli presentert økonomiske kalkyler for
ulike driftsopplegg, sammen med flere
andre aktuelle tema.
Av Mona Schjølset

Kjetil Værnes har vært en engasjert
og ryddig leder for skigruppa siden
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Utbedring av Nye arbeidsantrekk til hjembredbånd og mesykepleie og hjemmehjelp
mobildekning Forrige tirsdag kunne hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeTelenor får oppdraget med
utbygging av bredbånd i deler
av Rennebu.

På grunnlag av anbudsrunde har
Sør-Trøndelag Fylkeskommune i samarbeid med Rennebu kommune valgt
Telenor som utbygger av bredbånd og
mobil i spesifiserte områder som var
med i anbudsrunden.
Det er i første omgang strekningen
fra Flågrenda til og med Voll som vil bli
utbygd og gi tilbud om raskere bredbånd. I tillegg er det planlagt utbedring
av mobildekning og bredbånd til en del
abonnenter i området Ås og Grindal.
Teknologien som brukes på bredbånd er VDSL og Fiber. VDSL gir for de
fleste abonnenter en hastighet mellom
20 – 50 Mbit/s nedlasting. I tillegg tilbys
fiber for abonnenter som er avhengig
av høyere hastigheter, i første omgang
med tanke på bedrifter. Teknologien
(VDSL) er fiber til noder som legges i
nærheten av bebyggelse og med bruk
av eksisterende telefonlinjer inn til
abonnenten. For de fleste abonnenter
betyr det rimeligere installasjon og ikke
behov for så mye graving.
Hovedtyngden av utbyggingen er
planlagt innen 2015.
Vi håper Telenor kan stille på et
informasjonsmøte om planlagt utbygging i løpet av høsten slik at utfyllende
informasjon og spørsmål om detaljer
kan tas der.
Rennebu kommune er glade for at
det ble en god løsning, og øvrige områder som ennå ikke har tilfredsstillende
dekning og hastighet vil det bli jobbet
videre med.
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nesten i kommunen ta i bruk sine splitter nye arbeidsantrekk,
og samtidig også ta i bruk den nye garderoben som er satt i
stand for de som arbeider her.

Gleder seg over nye uniformer: 1.r.f.v.: Oddveig Fløttum, Liv Ramsem og Linn
Langklopp. 2.r.f.v.: Torill Rønning, Anne Marie Nyhus, Aud Kirsten Halgunset, Astrid
Ramstad Hårstad, Halldis Nyrønning og Ellinor Kosbergløkk.
I den nye garderoben har alle de
ansatte fått hvert sitt garderobeskap, og
de nye arbeidsklærne er ryddig og oversiktlig plassert i hyller langs veggene.
Ved utgangsdøra står skittentøyskurver,
for et viktig poeng med denne omleggingen er nemlig at de ansatte ikke lenger skal vaske sitt eget arbeidstøy.
Må tåle høy temperatur
- Det er bestemmelser fra sentralt hold som sier at arbeidstøy for de
ansatte i denne sektoren skal vaskes
på høy temperatur, og for å sikre at alt
blir gjort riktig skal skittentøyet nå sendes på et vaskeri, forklarer Mildrid Flå
Gjersvold, leder for hjemmehjelperne i
kommunen.
Da er det selvfølgelig også viktig at
klærne er laget av materiale som tåler

slik vask, samtidig som de skal være
funksjonelle og behagelige i forhold til
de arbeidsoppgaver som skal utføres.
Snorklipping og sprudlevann
Forrige tirsdag ble altså arbeidsantrekk og garderobe tatt i bruk, og da var
det høytidelig åpning med snorklipping
og sprudlevann før de ansatte skulle ut
på sine respektive oppdrag.
De nye arbeidsantrekkene har både
fått nytt design og nye farger, og det
hørtes ut som de fleste var godt fornøyd
med utvalget. Det er jo massivt flertall
av damer som er ansatt i denne sektoren, og da er det vel heller ikke den
verst tenkelige starten på en arbeidsdag
å velge seg ut nytt antrekk i friske, fine
farger...
Av Mona Scvhjølset

Åpent møte om

Økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag
Startmøte tirsdag 4. november på kommunestyresalen.
Starter med kveldsmat kl 19.30, og selve møtet begynner 20.15
Velkommen til en interessant og lærerik kveld!

KUNNGJØRINGER
Tørr ved av bjørk, furu og blanding
i 1500 l sekker selges.
Kan leveres tilkjørt, tar også i mot bestillinger
for neste fyringssesong. mob 918 37 209

Hjemmesykepleien

2 faste stillinger som sykepleiere 80% og 75%
Hovedarbeidsområder:
Pleieoppgaver i hjemmesykepleien på dag, kveld og
natt med arbeid hver 4. helg.

arrangerer

Hyggekveld i Røde Korshuset
mandag 27. oktober kl 19.00

Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Førerkort klasse B
Rennebus nøkkelverdier er styrende for
organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Et utfordrende og utviklende arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale
• God pensjons- og forsikringsordning

Program:
Allsang og musikk ved John Oluf og Steinar
Ole Postholm synger og spiller gitar
Servering av kaffe og karbonader
Åresalg

Hjertelig velkommen !

Hjertelig takk for gaver og hilsner på

Tiltredelse: 05.01.2015 eller etter avtale

60-års dagen min.

For nærmere opplysninger, kontakt leder i
hjemmesykepleien Wenche Teigen, tlf 72 40 25 34
eller epost: wenche.teigen@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no
under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 09.11.2014.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål
om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

Ingrid Havdal

Takk for blomster og gavekort på dagen min.
Takk til Diakoniutvalget for boka jeg fikk.
Mette Meslo

Vi vil takke barn, barnebarn og oldebarn for en fin

lørdag hos Randi Kristin og Kjetil. Takk også for blomster og
hilsninger i forbindelse med 80-års dagene våre.
Aud og Arnt

Ved til salgs!

Prima bjørkved stablet på pall, 1000 liter kr 800 pr pall.
Behjelpelig med transport.
Odd Bjarne Havdal, tlf 909 15 448

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.
Rådmannen
Forts. på leder fra side 2
delen av trafikken mot Trondheim går
den veien. Trondheim er regionhovedstaden, og det er der den største veksten i fylket foregår. Rennebu kommune har i dag en lang grense mot Midtre
Gauldal og har viktige utfordringer felles med denne kommunen nord for oss.
I tillegg til disse hovedalternativene
vil det sikkert dukke opp andre alternativer og varianter av sammenslåinger som ikke er tatt med her. Deling av
kommunen vil også kunne komme på
tale. Det siste er det grunn til å advare
mot, fordi det vil kunne komplisere bil-

det ytterligere.
I dag er det for tidlig å spå noe om
utfallet av den i gangsatte prosessen.
Allerede i høst vil det bli arrangert åpne
møter i grendene i Rennebu, med informasjon og diskusjon. På nyåret skal
kommunestyret ta stilling til i hvilken
retning Rennebu skal velge å orientere
seg. Sikkert er det at vi går en interessant og spennende tid i møte. Viktig er
det nå at vi er åpne for å lytte til hverandre og ikke trekker forhastede slutninger. Det er morgendagens Rennebu
dette også handler om. Bygda vår skal

fortsatt være ”et godt sted å være”. Det
må vi sørge for.
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Rennebu Nytt -

neste nummer 6. november - frist for stoff 28. oktober -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
23.10
26.10
28.10
28.10
29.10

Formiddagstreff
Staure 11.00
Gudstjeneste
Rennebu kirke 11.00
Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
Innendørsskyting
17.00
Medlemsmøte
Samf.salen 11.00
Rennebu pensjonistforening
29.10 Bli-ny kveld
Innset samf.hus 19.00
02.11 Barnas Turlag
Stallan 11.00
02.11 Gudstjeneste
Innset kirke 11.00
			
Nerskogen kapell 20.00
03.11 Rennebu SoulChildren
Kantina Berkåk skole
14.45
04.11 Middagsstunden
Hoelsmoen 11.00
04.11 Innendørsskyting
17.00
04.11 Økt kjøttproduksjon
K-styresalen 19.30
06.11 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
06.11 Normisjonsmøte
Misjonshuset 20.00
11.11 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
11.11 Innendørsskyting		 17.00
Håndball: se rennebu-il.no for
treningstider og terminlister

Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 18.00 oppi Tjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.salen
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Yoga/Mindfulness
på Rennebu Helsesenter hver tirsdag kl 17
på Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Rennebu Arbeidssenter
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Styrketrening hver mandag kl 19.15-19.45 i samf.salen
Spinning se timeplan på oppspinn.net
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.salen
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Bruk kalenderen til å fortelle om aktivitetene, da får alle anledning til å delta.
Gratis innrykk i kalenderen,
send epost til mari@mediaprofil.no

Aktivitetene vil også bli lagt inn
i kalenderen på rennebu.com
- og der kan du holde deg
løpende orientert!

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no
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