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Sigurd Stuen og Øyvind Kristoffer Vognild
på måneskinnstur med skigruppa i RIL.
Les mer på side 3.
Foto: Mona Schjølset
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Lokal identitet

Lokal identitet er et av kriteriene som regjeringas såkalte
ekspertutvalg om kommunereformen har sagt skal vurderes
når kommunene drøfter ny kommunestruktur. De fleste av
de ni andre kriteriene er mer konkrete og målbare. Det er
lettere å måle og utrede kriterier som økonomisk soliditet,
effektiv tjenesteproduksjon, tilstrekkelig kapasitet, relevant
kompetanse, tilstrekkelig distanse m.v. selv om mange av
disse kriteriene også kan vurderes høyst ulikt utfra hva vi
vektlegger som viktigst for oss og lokalsamfunnet vi er en
del av.
Stedsidentiteten berører i høyeste grad følelsene våre og i
debatter om kommunereformen er det mange som avfeier
dette som ”følerier” som ikke kan vektlegges. ”Vurderingene må baseres på fakta” er et utsagn vi ofte møter. Jeg er
ikke uenig i dette, men samtidig er lokal identitet og stedstilhørighet viktige verdier for mange av oss, og det vil være
for arrogant å avfeie det som uvesentlig. Historien viser
også at sammenslåinger av både kommuner, organisasjoner
og bedrifter i siste fase har strandet på ”følelsesladede”
forhold som for eksempel navnevalg.
Seniorforsker Oddveig Storstad ved Norsk senter for
bygdeforskning gjennomførte i 2013 en stor og landsomfattende lokalsamfunnsundersøkelse. Den viste at 40% av
trønderne ”stortrives”, mens 30% ”trives”. I undersøkelsen
ble de spurte også bedt om å utdype sitt forhold til stedet
de bor med vekt på ting som trivsel og bolyst, identitet,
deltakelse, demokrati og aktivitet. Stedsidentiteten er en del

I Rennebu kan sikkert mange også si at vi føler stolthet og
identitet til det å bo i Rennebu, men kanskje enda sterkere
til det å ha vokst opp og bo på Nerskogen, Innset, Voll og
andre lokalsamfunn i kommunen Rennebu. Dette viser at
selv om kommuner blir slått sammen til større enheter så
betyr det ikke nødvendigvis at lokal identitet og stedstilhørighet blir vesentlig svekket. Det er imidlertid viktig å
beholde og legge til rette for det som fremmer lokal dugnadsånd, trivsel og bolyst, deltagelse og aktivitet i de lokalsamfunn innbyggere har tilhørighet til. I større kommuner
kan avstanden mellom innbyggere og politikere bli større,
det blir færre politikere og beslutningsveiene kan bli lengre
og mer byråkratiske. Alt dette kan imidlertid også motvirkes
ved at en del beslutninger fattes lokalt i bygdeutvalg eller
lignende fora.
Så hvis alle utredninger basert på harde fakta og beregninger gjør at det blir færre kommuner er det ikke minst
viktig å drøfte og iverksette ordninger og tiltak som ivaretar
og fremmer de kvaliteter som gir gode lokalsamfunn som vi
fortsatt kan føle tilhørighet til.
Birger Hellan
rådmann
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av oss, betyr noe for hvem vi er og hvem vi forstår oss selv
som. Selv om undersøkelsen viser at stedsidentiteten jevnt
over er sterkere på små steder enn på store så er det ikke
slik at den sterkeste identiteten nødvendigvis er knyttet til
kommunen i sin helhet. Blant innbyggere i Trondheim er det
sikkert identitet knyttet til både Trøndelag og Trondheim,
men mange har sin sterkeste identitet knyttet til Nardo,
Sjetnemarka, Byåsen og andre bydeler de er født, oppvokst
og bor i.
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Måneskinnstur
med skigruppa
En nydelig vinterkveld, silkeføre, nykjørte skiløyper, måneskinn, blide skiløpere, boller og kakao. Alt var som tatt ut av en
nasjonalromantisk historiebok da skigruppa inviterte til måneskinnstur for å markere ”Friluftslivets år”.

Meld deg
på kulturmønstring
Den 7. og 8. mars arrangeres
henholdsvis Barnas Kulturmønstring og Ungdommens
Kulturmønstring, og ifølge
Astri Snildal på kulturkontoret er det plass til mange flere
deltagere.

Marcus Karlsen under fjorårets UKM.
- De siste årene har det vært flotte
kulturmønstringer både på lørdag og
søndag, og vi håper det skal bli minst
like bra i år, sier Snildal.

Skigruppa i Rennebu IL koste seg ute på skitur i måneskinn.

Ifølge initiativtaker Harald Holm er
det helt naturlig at skigruppa er med og
markerer året på sin måte.
– Vi holder jo på med en utendørsaktivitet, og i tillegg til å trene for å bli
bedre skiløpere og skiskyttere er det
også viktig at vi noen ganger setter
fokus på glede og trivsel med det å gå
på turer sammen, sier Holm.
Stor stemning
Det var en opplagt gjeng som samlet seg på skistadion før avgang. Noen
hadde planlagt å gå Litjrunden på ca
20 km, mens andre hadde bestemt seg
for å se an utholdenheten til de yngste
skiløperne og så snu etter et passende
antall kilometer. Alle friskusene under
25 år la i vei i et tempo som overhodet ikke antydet at det skulle gås opptil
flere mil, mens foreldre og skitrenere

dannet en velsmurt og oppmuntrende
baktropp.
Boller og kakao i skistuggu
Som avslutning på kvelden ble det
servert boller og kakao i skistuggu, og
det så ut til å være rene sikringskosten for både små og store. Etter hvert
som skiløperne kom inn etter turen
viste det seg at omtrent alle hadde gått
rundt den 20 km lange løypa, og det i et
imponerende tempo.
Både voksne og unger var strålende
fornøyd med innsatsen, og for å oppsummere kvelden er det helt på sin
plass å avslutte med den velbrukte frasen at ”alle var enige om at det hadde
vært en fin tur!”
Av Mona Schjølset

Barnas Kulturmønstring
Lørdag er det de yngste elevene i
kulturskolen som inntar scenen, og fra
tidligere år vet vi at det er spilleglede og
scenesjarm som kommer til å stå i fokus
denne dagen. Denne mønstringen er
det kulturskolen i Rennebu som arrangerer, og her er det fritt fram for både
grupper og enkeltelever. For de yngste
er jo dette en flott arena for å vise fram
hva de jobber med i kulturskolen, og
selvfølgelig også fin trening til de blir
gamle nok til å være med på UKM.
Ungdommens kulturmønstring
Søndag er det ungdommenes tur,
og Astri Snildal oppfordrer alle som er
interessert til å gå inn på www.ukm.no
og melde seg på. Det er åpent for alle
typer kulturaktivitet, det være seg sceneinnslag, kunst, film m.m.
- Det er faktisk mulig å melde seg
på UKM helt fra man fyller 10 år, men
for å gå videre til fylkesmønstringen må
man være 13 år, forteller Snildal.
I år arrangeres fylkesmønstringa på
Støren den 24. – 26. april.
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Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

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

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

man-fre 9-18 – lør 9-17

Ukens Joker, uke 8:

Stabburets pizza ÷ 40%
Utvalgte sjokoladeplater, Freia 3 for 2

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50

Vi bygger din drømmehytte

Nye og spennende
hyttemodeller!

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no
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Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Nettverk for nye
og blivende bønder
Fredag 30. januar inviterte landbrukskontorene i Rennebu og
Oppdal til felles møte for nye og blivende bønder i de to kommunene.

Bonde Terje Uv (t.h.) ble kåret til Årets unge bonde i 2013, og han fortalte om seg selv og
sin måte å drive gård på.
Målet med møtet var å skape et
nettverk og en møteplass for unge bønder, og for dem som er ferske i faget og
nylig har tatt over gård.
- Det å være gårdbuker kan jo til
tider være ganske ensomt, og da er det
viktig å etablere nettverk og møteplasser, både for sosialt og faglig påfyll, sier
Randi Stolpnes ved Rennebu landbrukskontor.
”Prosjekt Fjellandbruket”
I jordbruksoppgjøret for 2013 ble det
bevilget 6 millioner årlig over tre år fra
2014, til en satsing på fjellandbruket.
Målet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene,
gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon basert på landbrukets ressurser.
Satsingen omfatter både tradisjonelt
landbruk og bygdenæringer, og målet
er å få konkrete resultater i form av økt
verdiskaping og næringsaktivitet.
Både Rennebu og Oppdal er en del
av dette prosjektet, og samlingen for
nye og blivende bønder var et ledd i
denne satsingen.

Bra oppmøte
Ifølge Stolpnes var arrangørene godt
fornøyd med oppmøtet på temamøtet,
og det var lagt opp til et informativt og
lett program. Kvelden startet med taco,
som seg hør og bør på en fredag, før
landbruksdirektør Tore Bjørkly snakket
litt om landbrukets betydning når det
gjelder både vareproduksjon, verdiskaping og bosetting. Deretter fortalte Terje
Uv om seg selv og sin måte å drive gård
på. Terje Uv ble kåret til årets unge bonde i 2013, og er i tillegg en svært habil
musiker. Gunn Sjøstad fortalte om erfaringer fra lignende prosjekt på Fosen og
i Tydal, før kvelden ble avrundet med
oppsummering og spørsmål. For å følge
opp arbeidet videre framover skal det
nå settes ned en arbeidsgruppe bestående av tre representanter fra Oppdal,
tre fra Rennebu, representanter fra de
to landbrukskontorene og en representant fra fylket. Ifølge Stolpnes er oppstartsmøte for arbeidsgruppa planlagt
til slutten av februar.
Av Mona Schjølset

Utreder to
retninger
I siste kommunestyremøte ble
det vedtatt at Rennebu kommune vil prioritere å utrede en
eventuell kommunesammenslåing i to retninger - E6-aksen
og Orkdalsretningen.
E6-aksen
med
Oppdal,
Midtre Gauldal og Rennebu og
Orkdalsretningen med Orkdal, Meldal,
Rennebu og fortrinnsvis også med
Oppdal. Hvis en eller flere av disse
kommunene ønsker at også andre
kommuner skal delta i utredningen
er Rennebu åpen for å vurdere dette.
Ved den videre utredningen legges det
til grunn av Rennebu kommune med
dagens grenser ikke blir delt.
Begge retninger har sterke og svake
sider, og Rennebu kommune har interkommunalt samarbeid i begge retninger.
E6-aksen vil være en sterk samferdselsåre med vei og jernbane, og dette
alternativet gir mindre geografiske
avstander. Det er i dette alternativet
mye felles næringsliv hvor landbruket,
trebasert industri og hyttenæring er en
fellesnevner. Disse kommunene ligger
alle inntil verneområder eller nasjonalparker med det potensialet det innebærer.
Orkdalsretningen kan tilføre stor
verdiskaping på grunn av voksende
industrivirksomhet på Orkanger, og
elva Orkla er å anse som en ressurs som
går gjennom alle kommunene. Denne
retningen gir en ny kommune som går
”fra fjord til fjell” med de mulighetene
som ligger i det.
Rennebu kommune ønsker å gå i
dialogmøte med aktuelle kommuner
for eventuelt å få felles utredning med
nødvendige konsekvensanalyser. I den
videre utredningsprosessen bør samlet
økonomi i forhold til gjeldsbelastning,
helse- og omsorgsstruktur, skole- og
barnehagestruktur, næringsarbeid og
næringsarealer, samferdsel, reiseliv og
naturbaserte reiselivsopplevelser, effekt
av omorganisert tjenestetilbud, plansamarbeid og lokaldemokrati og organisering av organisasjonen være sentrale tema.
Av Dagfinn Vold
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Har du planer om å bygge
– hytte eller garasje?
Spør oss om graving,
planering tomtearbeid
og betongarbeid

BURENNET

er flyttet fram
til søndag 22. februar
For 36. gang - 28 km turrenn med flott trasé i
nydelige omgivelser fra Rennebu skistadion på Berkåk.
Trimklasse 18 km: påmelding og start fra kl 9 – 11.

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 971 85 666

Din lokale maler for tak og vegger

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

LARSRENNET
søndag 15. mars 12.00
Informasjon om arrangementene:
www.rennebu-il.no

Saldo 3.450,-

Husk at studielånet ligger
til forfall på tirsdag

Nyhet!

Ny og bedre
mobilbank

Mindre bank – mer oversikt
Med mobilbank har du god oversikt og kontroll, hver eneste dag.
Last ned mobilbanken i dag. Like trygt - bare enklere bank.
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Kickoff Rennebutun 2015 Traktorkurs
De siste årene har Rennebutun med lokalt næringsliv gjort seg
positivt bemerket i forbindelse med Rennebumartnan, og allerede nå er planleggingen i gang foran årets martna

for damer

Nylig ble det i regi av
Rennebu Bondelag arrangert
”Traktorkurs for damer”.

Ingrid Tørset grillet hel gris på Rennebutun i fjor.
Nylig
inviterte
Rennebu
Næringsforening til kick-off for å
få fram gode ideer, og styreleder i
Rennebumartnan, Odd Ustad, innledet
med tankre omkring temaet ”Tuntreet
(Rennebumartnan) har blitt 30 år, men
hva nå?”
Lokalt næringsliv er viktig
Ifølge Ustad har Rennebutun
blitt en svært positiv tilvekst til
Rennebumartnan, og vil derfor bli en
viktig brikke til utvikling og fornying i
årene framover. Omtrent 20 bedrifter
var representert på kick-off møtet, og
ifølge Anne Kristine Stavne var det en
svært positiv innstilling til å satse videre.
- Vi ønsker å ta dette et steg videre,
og det kom fram mange gode ideer på
møtet, forteller Anne Kristine.
Hyttelivsmesse
En ide som har vært luftet i flere
sammenhenger, er tanken om å arrangere en hyttelivsmesse i Rennebu.
- Rennebu ligger jo svært sentralt
plassert i en stor hytteregion, i tillegg til

at det fins solid arrangementskompetanse her, sier Anne Kristine.
På kick-off møtet ble temaet diskutert, og det kom fram mange gode ideer
både til markedsføring og gjennomføring. Blant annet ble det drøftet å bygge
en hytte der flest mulig tilbydere av hytterelaterte varer og tjenester deltar. Det
trengs jo mange ulike leverandører for å
ferdigstille et bygg, så dette vil være en
fin måte å vise hva vi har i Rennebu.
- For å få opp et bygg trengs jo både
tømmer, innredning, strøm, kloakk,
m.m., så her kan de fleste næringsdrivende bidra med ett eller annet, sier
Anne Kristine.
Tanken er at huset kan bli et tilbud
som kommer lokalsamfunnet tilgode.
Blant ideene som kom fram var utflukter for skole / barnehage, kammerkonsert med kulturskolen, møtelokale osv.
- Målet er en lavest mulig terskel for
næringslivet til å bidra med byggingen,
og høyest mulig takhøyde for bruk av
huset, sier Anne Kristine Stavne.
Av Mona Schjølset

På Rennebu.com får du oversikt over det som skjer i Rennebu!

Sigrid Hamre Gunnes ved traktoren
mens Ivar Hoel følger med.
Et knippe spreke damer deltok på
kurset, for å tilegne seg nødvendig
kompetanse for å kunne håndtere både
John Deere, Fendt og andre kjøretøy i
samme kategori.
Erling Magnar Kvam var instruktør på kurset, og han får mange lovord
både for sine pedagogiske evner og
ikke minst for god, praktisk tilrettelegging for deltagerne.
Et ”traktorgen” til besvær?
Som avslutning på kurset blir det
arrangert et åpent møte på Fredheim,
Grindal, den 19. februar. Hit kommer
Reidun Heggem, som har skrevet en
doktoravhandling om den ”nye” bonden. Her trekker hun blant annet fram
kvinnerollen i landbruket, og tar for seg
begrepet ”traktor-gen”, som mange
mener ligger mer latent i mannfolk sin
arvemasse. ”Et traktorgen til besvær?”
er tittelen på Heggem sitt foredrag denne kvelden, og arrangementet er som
sagt åpent for alle.
Teskt: Mona Schjølset
Foto: Ingrid Meslo
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Mange priser til Rennebu
Tirsdag 3. februar ble entreprenørskapsmessen ”Ung
Skaperlyst” arrangert for 10.
gang. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rennebu,
Midtre Gauldal og Meldal
kommuner, og formålet er å
fremme entreprenørskap og
nyskaping i kommunene.
Messa arrangeres hvert år i begynnelsen av februar, og de tre kommunene
skifter på å være vertskap. I år ble ”Ung
Skaperlyst” arrangert i Meldalshallen,
med ca 250 deltagende ungdommer.
Flinke elever
I Rennebu er det elevene i niendeklasse som har elevbedrift og entreprenørskap på timeplanen, og ansvarlig
lærer Rune Stuen er godt fornøyd med
innsatsen til årets niendeklassinger.
- Vi ser jo at veldig mange jobber
både målrettet og engasjert med sine
bedrifter, og det er artig å se utviklingen
fra de starter opp om høsten til de har
sin egen stand på ”Ung Skaperlyst”,
sier Stuen.
I tillegg deltok sjuendeklassinger fra
Voll skole og Berkåk skole i kategoriene
”prosjekt” og ”kreativ konkurranse”.
I sistnevnte kategori var oppgaven å
designe / lage et originalt hodeplagg på
den mest kreative og oppfinnsomme
måten, så det var en god del spesielle
hodeplagg å se inne på messeområdet!
Ungdomsbedrifter
Elevene fra Rennebu deltar i kategorien for elevbedrifter, og her er det
elever i ungdomsskolealder som kan
melde seg på. Messa er også åpen for
ungdomsbedrifter, som består av elever i videregående skole. I denne klassen er det også noen ”gjestebedrifter”
fra Melhus og Østersund som deltar,
og den svenske deltagelsen henger
sammen med et nært samarbeid gjennom flere år mellom Gauldal videregående skole og Jämtlands Gymnasium.
Mange priser til Rennebu
Elevbedriftene fra Rennebu hadde
forberedt seg godt til årets messe, og
fikk også med seg flere priser hjem
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Ragnhild Kvam, Marit
Ingul Rønning og
Amalie Eggan i bedriften
Steingale Bakere.
Kaja Havdal og Martine
Engesmo i bedriften KM
Blingz.

Jon Helge
Bellingmo og
Mads Renander
i bedriften
Horngutta.

til Rennebu. ”Steingale bakere”, som
består av Marit Ingul Rønning, Amalie
Eggan og Ragnhild Kvam fikk med
seg hele tre priser; andreplass i kategorien for ”beste stand”, og førstepremie både for ”beste logo / brosjyre” og
”beste bedrift”. ”KM Blingz” består av
Martine Engesmo og Kaja Havdal, og
de fikk andrepremie i kategorien ”bes-

te logo / brosjyre”. Mats Renander og
Jon Helge Bellingmo utgjør bedriften
”Horngutta”, og de stakk av med tredjepremien i kategorien ”beste stand”.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Anne Marit Gunnes/
Rune Stuen

Språkopplæring for flyktninger
Rennebu kommune har etter hvert kommet godt i gang med språkopplæringen for flyktninger,
og flyktningekoordinator Ragnhild Løvset Øverland er så langt godt fornøyd med opplegget.

- Dette er jo et nytt arbeidsområde
for oss her i Rennebu, men det er en
utrolig motivert og flott gjeng vi har å
arbeide med, sier Øverland.
Språkpraksis
Erfaringer fra andre kommuner viser
at det er god læringseffekt når de fremmedspråklige får prøve seg i arbeidslivet, gjennom såkalt språkpraksis. For å
kunne bli med på dette må deltagerne
ha tilegnet seg en viss språkforståelse,
og de må ha bestått den første muntlige norskeksamen som inngår i opplæringsprogrammet.
- I Rennebu har fem av de fremmedspråklige startet i språkpraksis, og
så langt syns vi erfaringene er gode. Pr.
dato har vi språkpraksis ved Voll skoleog barnehage, Vonheim barnehage og
Rennebu helsesenter. Vi har også hatt
en i praksis hos Rimi, og vi har i tillegg

sondert terrenget hos andre aktuelle
arbeidsplasser, forteller Øverland.
Fino på Helsesenteret
Eritreiske Fino startet sin språkopplæring for et knapt år siden, og tilegnet seg raskt såpass språkkunnskap at
hun besto den muntlige prøven. Siden
slutten av oktober har hun hver torsdag hatt språkpraksis på kjøkkenet ved
Rennebu helsesenter, noe både hun og
arbeidsgiveren stortrives med.
- Jeg liker meg så godt her, og selv
om jeg ikke forstår alt de sier ennå går
det veldig bra, forteller Fino på godt
forståelig norsk.
Roy Sitter er kjøkkensjef, og han
har bare lovord å si om sin nye medarbeider. – Fino er en interessert og flink
dame, og det har vært en berikelse å ha
henne her på kjøkkenet hos oss, sier
Sitter.

Eritreiske Fino trives utmerket på kjøkkenet i helsesenteret. Her sammen med
kjøkkensjef Roy Sitter, Ann Helen Bakk og
Silje Halland.
Nylig har Fino også begynt å være
med ut på avdelingen for å servere mat,
og kontakten med de eldre er også noe
hun trives med.
Ifølge Sitter er ordningen med
språkpraksis veldig bra, og han påpeker
at dette er lærerikt både for den som
blir utplassert, og ikke minst for de fast
ansatte.
- Jeg vil absolutt anbefale andre
arbeidsplasser å prøve dette hvis de
har mulighet, for dette må være en helt
genial måte å jobbe med integrering i
praksis, avslutter Sitter.
Av Mona Schjølset
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Ny løypemaskin på Nerskogen
Rennebu kommune har bevilget kr 1,4 millioner i rentefritt
lån til innkjøp av ny løypemaskin som skal brukes til
løypenettet på Nerskogen.
Det er Snøhetta IL som innvilges
et rentefrittt lån på inntil 1,4 millioner
kroner til kjøp av ei løypemaskin som
skal stasjoneres på Nerskogen. Det
er en betingelse for lånet at Rennebu
kommune blir representert i løypeutvalget på lik linje med Oppdal kommune, og at løypekjøringa på Nerskogen
prioriteres på lik linje med løypekjøring
i Oppdal og at dette inngår i en skriftlig
avtale mellom partene.
— Skientusiaster på Nerskogen
kan glede seg over at Nerskogen
Løypeforening sammen med Rennebu
kommune har gått til anskaffelse
av ny løypemaskin på Nerskogen.
Bakgrunnen for dette er at kapasiteten
på innleie av maskin fra Snøhetta IL har
gått ned siden i fjor. Hvis vi ikke hadde
skaffet ny løypemaskin ville løypetilbudet blitt såpass redusert at vi hadde risikert å miste den økonomiske støtten fra
brukerne slik at vi har måttet legge ned
driften av løypekjøring på Nerskogen
denne vinteren, forteller Stein Mjøen –
leder i Nerskogen Løypeforening.
Løypeforeningen
vil
berømme
Rennebu kommune for å ha utvist stor
handlekraft når de forstod alvoret i situasjonen. Med den popularitet som oppkjørte løyper har fått som trimaktivator,
er slike tilbud meget gode og viktige

Den nye løypemaskina er allerede på plass på Nerskogen.

tilskudd til den organiserte idrettsaktiviteten. Løypeforeningen takker derfor Rennebu kommune for at de viste
evnen til å handle raskt slik at hytteeierne fikk beholde sitt løypetilbud.
Det er viktig for driftssikkerheten at
løypeforeninga opprettholder Snøhetta
IL som maskinoperatør, fordi de har
kvalifiserte sjåfører og flere maskiner
som kan settes inn når ei maskin får
midlertidig driftsstans. I tillegg kobles
løypenettet på Nerskogen sammen
med løypenettet til Oppdal, slik at man
får tilgang på nærmere 15 mil med

sammenhengende oppkjørte løyper
— Rennebu kommune har blitt en
betydelig hyttekommune, hvor vesentlige deler av næringslivet er avhengig
av den verdiskapingen som hyttebeboerne representerer. Det er derfor viktig
at kommunen viser at de ønsker å legge
til rette for at hytteinnbyggerne skal trives i kommunen og bruke helgene på
hytta. For lokalmiljøet på Nerskogen
er dette avgjørende for å opprettholde
bosetting og næringsliv, sier Mjøen.
Av Dagfinn Vold

Behov for forretningstrykksaker
som fakturabilag, ordreblokker, kjøreblokker, konvolutter?

Vi hjelper deg gjerne!
Ta kontakt for en prat
på tlf 72 42 76 66
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Feelgood presenterer

Bård
Tufte
Johansen
snakker om følelser, flom
og bark fra Plantasjen

DAGBLADET
DRAMMENS TIDENDE
ADRESSEAVISEN
AFTENPOSTEN
VG

Torsdag 5. mars kl. 19.00
Rennebunytt 11

Dette skjer i Rennebu!
12.02 Årsmøte, Pilgrimsforeninga
Friv.sentralen
19.30
13.02 Årsmøte
Skytterhuset 19.00
Rennebu Skytterlag
14.02 Årsmøte, Rennbyggen Danseklubb
14.02 Skytterlagsfest
Gammelstødalen 19.00
15.02 Storfamiliesamling
Hoelsmoen 18.00
19.02 Et traktorgen til besvær?
Fredheim 20.00
22.02 Burennet
Rennebuhallen/skistadion
9-11
23.02 Strikkekafe
Friv.huset 19.00
Rennebu husflidslag
23.02 Årsmøte Røra Vassverk
Kafe Hyggen 20.00
24.02 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
25.02 Medlemsmøte
Samf.huset 11.00
Rennebu pensjonistforening
25.02 Årsmøte Idrettskolen
Hallandstuggu 20.00
25.02 Årsmøte, Rennebu LHL
Røde Kors huset
18.00
26.02 Formiddagstreff
Staure 11.00
26.02 Årsmøte
Friv.sentralen 18.00
HLF Oppdal og Rennebu Hørselslag
28.02 Felles-jubileum
Innset samf.hus 17.00
Innset og Ulsberg krets
28.02 Bedriftsskirennet
Rennebu skistadion 15.00
01.03 Årsmøte Berkåk menighet, Berkåk krk, e. gudstj.
04.03 Strikkekafe, arr Husforeninga Åshuset 19.00

Småbarnstreff hver torsdag kl 12 på Frivillighuset
Håndball: se rennebu-il.no for tren.tider og terminlister
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18.00 oppi Tjønndolpa
Partallsuker på Stamnan. Oddetallsuker på Innset.
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 mandag kl 17
på Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver søndag 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

Gratis innrykk i kalenderen,

send epost til mari@mediaprofil.no
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Hverdagsrehabilitering
Rennebu kommune har vedtatt at Hverdagsrehabilitering skal
være et satsingsområde, og tirsdag 3. februar ble prosjektet
sparket i gang i Mjuklia. Tilstede var ansatte i hjemmebaserte
tjenester, PU, fysioterapi, ergoterapi og andre interesserte.

Ladestasjon
for el-biler
snart på plass
I løpet av våren er det forventet at den nye ladestasjonen
for el-biler skal stå klar ved
E6, like sør for Berkåk Veikro
og Gjestegård.

Rennbyggen Tor Hoel fortalte om ”salongbordpiloten”
- en person som sitter godt
plassert i sofakroken, med
alt vedkommende trenger
innenfor en armlengdes
avstand.

Rennbyggen Tor Hoel har sammen
med fysioterapeutkollega Mikael Olsen
utarbeidet et konsept for hverdagsrehabilitering, og pr. dato er dette i startgropa i drøyt 100 kommuner rundt om
i landet. I Rennebu kommune har en
tverrfaglig arbeidsgruppe arbeidet med
dette en stund, og fram mot sommeren
er målet å komme i gang med de praktiske tiltakene.
Salongbordpiloten
Som fysioterapeut har Tor Hoel vært
på mange hjemmebesøk, og gjennom
de observasjoner han har gjort ute i felten ble begrepet ”Salongbordpiloten”
lansert.
- Salongbordpiloten er en person
som sitter godt plassert i sofakroken,
med alt vedkommende trenger innenfor en armlengdes avstand. Etter hvert
blir dette en passiv tilstand, og aktivitetsnivået blir redusert til et minimum,
sier Hoel.
Med dette som utgangspunkt har
begrepene hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering blitt tatt i bruk, for

å unngå at både eldre
og andre som har behov
for hjelp, havner i denne
situasjonen.
- Aktivitet i hverdagen
er kjempeviktig, og det
kan være alt fra å smøre
brødskiver selv, hente
posten eller gjøre enkle
øvelser på stuegolvet.
Aktiviteten må selvfølgelig tilpasses den enkelte bruker. Noen
har jo permanent nedsatt funksjonsevne, mens en annen typisk brukergruppe er de som trenger opptrening
etter et fall. Målet for alle er å unngå å
bli salongbordpiloter, fastslår Hoel.
Tidlig innsats
I Rennebu har arbeidsgruppen
for hverdagsrehabilitering bestått av
Kari Tronsgård, Tone Eithun, Eli Irene
Grøtte, Wenche Teigen og Mildrid Flå
Gjersvold. De har nå lagt en plan for
hvordan prosjektet skal implementeres
i Rennebu, og målet er at flest mulig
skal klare seg best mulig i eget hjem.
Ved å styrke brukerens ressurser vil
vedkommende få økt trygghet, trivsel
og mestringsfølelse, og til sammen gir
dette økt livskvalitet.
- Vi syns dette er et kjempespennende prosjekt, og vi gleder oss til å komme
skikkelig i gang, sier Kari Tronsgård,
som har vært leder for prosjektgruppen
i Rennebu.

Modell av ladestasjonen for el-biler som
blir plassert ved Berkåk Veikro.
Det er EV Power som er oppdragsgiver for utbyggingen, med Gunnar
Halgunset som lokal entreprenør.
Kvikne-Rennebu Kraftlag, Rennebu
kommune og Berkåk Veikro og
Gjestegård er de lokale aktørene som
bidrar økonomisk til å realisere prosjektet, og ifølge Jan Arve Nyberg er prosjektet nå godt i gang.
Under E6
For å få fram strøm til ladestasjonen
har man lagt kabler under E6, noe som
ifølge Nyberg er noe av det mest omfattende med prosjektet. Dette har gått
helt etter planen, og den lokale entreprenøren er nå klar til å starte arbeidet
med bygging av selve ladestasjonen.
El-sykler
Det er Berkåk Veikro og Gjestegård
som har tatt på seg ansvaret for vedlikehold som brøyting o.l. rundt ladestasjonen, og ifølge Nyberg har de også
drøftet muligheten for å utvide tilbudet.
- Jeg fikk prøve el-sykkel en gang,
og det syns jeg var et utrolig lettvint
framkomstmiddel. Ideen om å sette
opp et stativ med fem el-sykler til utleie
har jeg derfor drøftet med EV Power, så
får vi se hva det blir etter hvert, forteller
Nyberg.
Tekst: Mona Schjølset

Av Mona Schjølset
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Eiendomsskatten for 2015

Rennebu kommune skriver ut eiendomsskatt på alle
faste eiendommer i hele kommunen i 2015. Jfr. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.
Eiendomsskattelisten for 2015 blir lagt ut til offentlig
gjennomsyn i ekspedisjonen ved kommunehuset fra
28. februar til og med 31. mars 2015.
Eiendomsskatteseddel for 2015 blir sendt ut til alle som
eier en skattepliktig eiendom

BIBLIOTEKET
Vi holder stengt i vinterferien, uke 8, pga oppussing.
Vi åpner igjen mandag 23. februar.
Åpningstidene blir som før:
mandag og torsdag kl. 16-19, og onsdag kl. 10-13.
Det kommer stadig inn nye bøker og filmer.
Velkommen innom!

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Rennebu
kommune v/eiendomsskattekontoret innen 12. april
2015.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store
terminer med forfall 1. mai 2015 og
1. oktober 2015. Dersom eiendomsskatten ikke blir
betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.
Eiendomsskattekontoret

Facebook.com/rennebukommune
- der holder du deg orientert om det som
foregår i kommunen.

Hvordan mestre hverdagslivets
stress og belastning?

Frisklivssentralen i Rennebu skal arrangere kurs i
”Mestring av stress og belastning”
26. februar, 2. mars og 12. mars kl.13.00-15.00 på
møterom Knutstuggu (ved hjemmesykepleien).
Kurset gir en innføring i teknikker og metoder for å
mestre belastninger/stress knyttet til både arbeid og
fritid, og videreutvikling av egen mestringsevne.
Påmeldingsfrist 23. februar.
Arbeidstakere må avtale med arbeidsgiver om fritak fra
arbeid. Kurset koster kr. 300,-.
For påmelding eller mer informasjon, ta kontakt med:
Solfrid Skjerve: solfrid.skjerve@rennebu.kommune.no /
72 40 25 62
Mona Berge Sunnset: mona.sunnset@rennebu.kommune.no / 72 40 25 58 / 993 24 480

Hovedopptak barnehage 2015/2016
Frist for søknad om ny plass i barnehage eller endring
av tilbud barnehageåret 2015/2016 er 1. mars 2015.
Det søkes elektronisk, og skjema er å finne på Rennebu
kommunes hjemmeside www.rennebu.kommune.no
Der finner du også informasjon om barnehage-tilbudene og hvordan du søker.
Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfristens utløp.
Du kan også gå inn på

Rennebu.kommune.no

for å få mer informasjon om bl.a.
kommunereformen og arbeidet med ny E6.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i barnehagetilbudene i forhold til oversikten i Informasjon
om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass
2015/2016.
Barnehagerådgiver

14 Rennebunytt

KUNNGJØRINGER
Bedriftsskirennet 2015
Lørdag 28. februar 2015 kl 15.00

KUNNGJØRINGER
Nytt styre i Rennebu Pensjonistforening
som ble valgt på årsmøtet onsdag 28. januar 2015:

arrangeres bedriftskirennet 2015 på NM arenaen.
Premieutdeling og fest i samfunnshuset kl 21.00 med
musikk av Tre Vise Menn
Påmelding til Servicetorget Rennebu kommune.
Arr. Hjemmesykepleien, Barnehagen og Rennebu kommune

Randi Olise Hoel og
Gunnar Lindemark
var ikke tilstede
da bildet ble tatt.

Årsmøte i Berkåk menighet
Søndag 1. mars i Berkåk kirke
etter gudstjenesten kl 11.

Saker meldes Eli Grøtte på eliirene77@msn.com
før 23. februar 2015.
Kirkekaffe.
Velkommen!

Et traktorgen til besvær?

På Fredheim, Grindal, 19. februar kl. 20.00

vil Reidun Heggem snakke om forskinga bak doktoravhandlinga si “Den nye bonden – mellom endring og kontinuitet.” Når no grøn omsorg, turisme og andre
nisjeprodukter etterkvart utvider det konvensjonelle jord- og
husdyrbondebegrepet, vil denne kvelden vera interessant for
langt fleire enn den tradisjonelle bonden!
Arr.: Grindal grendalag, Rennebu Bondelag,
Rennebu Bygdekvinnelag

Årsmøter
www.rennebu-il.no

Idrettsskolen

onsdag 25. februar kl 20.00 på Hallandstuggu

Friidrettsgruppa

mandag 9. mars kl 20.00 på Frivilligsentralen

Skigruppa

tirsdag 10. mars kl 20.00 på Hallandstuggu

Trimgruppa

tirsdag 10. mars kl 18.00 på Frivilligsentralen

Håndballgruppa

torsdag 12. mars kl 19.00 på Hallandstuggu

Hovedlaget

Formann
V.formann
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamann
Varamann

Herbert Bjærum
Bodil Enget Rogstad
Randi Olise Hoel
Tor Næve
Gunnar Lindemark
Johanne Holiløkk
Aud Voll

JEGERPRØVE 2015
Rennebu Jeger- og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs
for førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset er totalt på 30 obligatoriske timer, fordelt på 9
samlinger. To av samlingene er praksis.
Kurset avsluttes med teoretisk eksamen i mai/ juni 2015.
Påmelding innen 20. februar til:
Endre Kosberg, tlf 416 57 905
Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

Årsmøte Røra Vassverk

23. februar kl 20.00 på Kafe Hyggen.
Vanlige årsmøtesaker
Kommunal overtakelse?

Ledig kontor!

Allsidig miljø i Næringshåggån.
Postmyrveien 19 Berkåk,
Rennebu Eiendom AS, tlf 958 13 938

Har du kaffeservise til overs?

Den nye Bakerikaféen som snart skal åpne på Berkåk
er interessert i brukte, eldre og nyere kaffeservise
for å bruke på kaféen.
Har du servise som du ikke lenger har bruk for,
setter vi pris på om du kan kontakte oss!
Siv Remetun Lånke - 900 78 980

torsdag 23. april på Frivillighuset
Se fullstendig innkalling på nettsida
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 26. februar - frist for stoff 17. februar -

Småbarnstreff

ved frivilligsentralen våren 2015

Åpent treff hver torsdag fra kl. 12.00-14.00
Program for våren 2015
Torsdag 29. januar kl. 12.00-13.00: Yoga
Torsdag 5. februar kl. 12.00-13.00: Babysang
Torsdag 12. februar kl. 12.00-13.00: Yoga
Torsdag 19 februar kl. 12.00-14.00: Åpent treff
Torsdag 26. februar kl. 12.00-13.00: Babysang
Torsdag 5. mars kl. 12.00-13.00: Info om motorisk
stimulering og trim
Torsdag 12. mars kl.12.00-13.00: Tips om laging av
barnemat
Torsdag 19. mars kl. 12.00-13.00: Babysang
Torsdag 26. mars kl. 12.00-14.00: Åpent treff
Torsdag 9. april kl. 12.00-13.00: Babysang
Torsdag 16. april kl. 12.00-13.00: Stressmestring i
hverdagen
Torsdag 23. april kl. 12.00-13.00: Babymassasje
Torsdag 30. april kl. 12.00-13.00: Babysang
Torsdag 7. mai kl. 12.00-13.00: Veiledning i trimrommet
Torsdag 14. mai kl. 12.00-14.00: Åpent treff
Torsdag 21. mai kl. 12.00-13.00: Babysang
Torsdag 28. mai og 4. juni kl. 12.00-14.00: Åpent
Torsdag 11. juni kl. 12.00-14.00:
Sommeravslutning
Hilsen fysioterapeut, menighet,
frivilligsentral og helsesøster

Rennebu Nytt

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

På Rennebu.com får du oversikt over
det som skjer i Rennebu under
HVA SKJER?

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