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Erling Sande fikk forrige uke tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv 
av fylkesmann Kåre Gjønnes. Se side 3

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

Vi selger jaktkort for følgende områder:
Ilfjellet Grunneierlag –  Trollheimen Grunneierlag – Rennebu Austre Grunneierlag

Velkommen innom!
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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 Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NAV
tlf 73 43 74 10
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Annonser:
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Abonnement Gratis alle husstander i 
Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

Opplag 2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum
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Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - politikk. 
Her kan du også lese referat fra alle kommunale
møter.

Hovedutvalget for helse,
omsorg og oppvekst (HOO)
gjorde vedtak 26. mai -09 om
at det samlede skoletilbudet
skal gjennomgås og vurderes
med hensyn til følgende
hovedområder:

1. De pedagogiske forholdene 
som bl.a innbefatter:
Elevtallsutviklingen
Psykososialt læringsmiljø som 
fremmer helse, trivsel og læring
Skolevei, -skyss og trafikksikkerhet
Kapasitet 
Kompetanse

2. Økonomiske forhold som 
bl.a innbefatter:
Transportutgifter
Drift
Investeringsbehov
Godkjenningskrav

Kartleggingen gjøres for hver skole,
før en samlet vurdering skal tas.

Følgende mandat ble vedtatt:
Drøftingen skal ivareta opplæringslov-

ens krav samt sikre at den framtidige
organisering og utforming av
Rennebuskolen er forutsigbar og tilpasset
slik at eleven kan oppnå gode læringsre-
sultater.

HOO valgte en styringsgruppe,
ledet av Knut Hårstad, SP. Med seg i
gruppen har han:

Håvard Rogogjerd, V – nestleder
Solveig Angelen, AP
Astrid Øverland Kjeka, KrF
Lars Brattset, foreldrerepr.
Jon Kristian Lund, foreldrerepr.
Sylvi Granaunet Lund, 
Utdanningsforbundet
Torbjørn Norland, skolerådgiver og 
sekretær for utvalget
Lill H. Bøe, kommunalsjef HOO

Styringsgruppa har døpt om navnet
til: 

Styringsgruppa for drøfting av
framtidens skoler i Rennebu. Dette for
at riktig innhold bedre skal komme

fram.
Dette innebærer at gruppa vil rede-

gjøre for nå-status i september/ oktob-
er (se egen annonse) i de ulike skole-
kretsene. Møtene er åpne for alle. Se
dokumentene som beskriver Nå-status
på hjemmesiden til Rennebu kom-
mune
http://rennebu.kommune.no/nor/et-
godt-sted-aa-vaere!/Skole/Status-
Rennebuskolen

På folkemøtene ønskes innspill og
spørsmål fra dere om hvordan
Rennebu kommune bør innrette seg
framover for å ta hensyn til endrede
forutsetninger og krav i opplæringslov-
en mht kommunens økonomi. Frist
for innspill til styringsgruppa er 16.
oktober. 

Samtidig med dette arbeidet tar
gruppa skolebruksplanen opp til revi-
sjon. Denne er den formelle planen
som styrer organiseringen av
Rennebuskolen.

På bakgrunn av disse vil styrings-
gruppa lage et konkret forslag som skal
presenteres på ett felles folkemøte 17.
november. Det ønskes skriftlig tilbake-
melding før styringsgruppa utarbeider
et omforent forslag som skal legges
fram for politisk behandling, først til
HOO. Deretter vil konkret forslag
legges ut til offentlig høring med ca. 4
ukers uttalefrist. Sluttbehandling skal
gjøres i løpet av 2010.

Det er ikke sikkert at arbeidet inne-
bærer endring av organiseringen av
skolene som vi har i dag, men prosess-
en vil bevisstgjøre oss om de utfordr-
ingene vi har. 

Kommunestyret er den formelle
skoleeier og gjør derfor sluttvedtak.
Styringsgruppa, som har representant-
er med ulike roller, har som målsetting
at skolen skal gi opplæring som gir
gode læringsresultater. 

Dere alle er hjertelig velkommen på
folkemøtene! 

- Kommunalsjef HOO

Drøfting av framtidens skoler i Rennebu har begynt:

Vil du være med?



Gründer og hedersmann Erling Sande fikk i forrige uke
tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv.

Det var fylkesmann Kåre Gjønnes som under en høytidelig sammen-
komst på Litj-Kosberg setra ved Skaumsjøen overrakte medaljen med
tilhørende diplom. Omgivelsene var i Erling sin ånd - solid tømmerbyg-
ning og skog ute så langt øyet kunne se. Det var også i disse traktene
Erling hogde tømmer til sitt eget sagbruk da han kom til Berkåk i 1951. 

Fylkesmann Gjønnes sa i sin tale til Erling at han som ungdom
hadde en drøm om å bli tømmerhogger. Denne drømmen ble til virke-
lighet - og vel så det. 

I 1952 startet han firmaet Erling Sande, der han bl.a. produserte
fiskekasser. Starten på hytteproduksjonen kom i gang i 1954. En prøve-
hytte ved sagbruket på Berkåk ble satt opp, og den ble kjøpt av en dame
fra Trondheim. Dermed var eventyret i gang. Bedriften ble flyttet til der
Sande Hytter as ligger i dag, og Erling drev bedriften frem til den gikk
konkurs i 1979. Da hadde han vært landets største hytteprodusent, og
eksportert hytter både i Norden og mange andre steder i verden.

Noen år etter konkursen kom tiltakslysten til Erling tilbake, og han
startet Sande Sag. Han sikret seg bl.a. kontrakter med OL på
Lillehammer som gav arbeide i flere år. Erling haogså drevet firmaet
Brødrene Sande, som produserte sammen-
leggbare stoler og bord til utebruk. Denne
produksjonen har pågått til det siste.

Fylkesmann Gjønnes sa videre at Erling
har vært som et eventyr, og han har skaffet
arbeid til mange. — Det betyr mye for en
kommune å ha en bedrift av slike type og
kaliber som det Erling skapte, sa Gjønnes.

Ordfører Bjørn Rogstad takket Erling for
den betydning han har hatt for bygda. 

— Det som har betydd mest for utvikl-
inga av Rennebu tør jeg påstå er
Dovrebanen, KVO og Erling Sande. Mange
her i Rennebu har hatt sitt første møte med
arbeidslivet gjennom Erling. Det å skape
arbeidsplasser har alltid vært viktig for
Erling, sa Bjørn Rogstad.

Av Dagfinn Vold
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Kongens medalje til Erling

Kammermusikk i Rennebu kirke
I tidsrommet 22. til 26. september arrangeres det kammermusikkfestival i Trondheim. Dette er et stort arrangement med

interesse langt utover landegrensene. Et populært innslag under festivalen er TICC, nærmere bestemt Trondheim
International Chamber Music Competition. Dette er en konkurranse for unge kammermusikkgrupper over hele verden. Det
er stor rift om å bli tatt ut til konkurransen, og nivået er derfor høyt. Også i år har 7 ensembler kvalifisert seg og skal kives om
den gjeve førsteplassen. Disse er: EnAccord Sring Quartet (Nederland, Belgia), Finzi Quartet (England, Irland ), Quator Tercea
(Frankrike), Interface Quartet (Polen), Æolus String Quartet (USA), Nordica String Quartet (Danmark, Norge) og The Philos
Quartet (Korea, Japan, Russland).

Rennebu har fått tilbud om å ta imot en av gruppene til gratis konsert i Rennebu kirke. Vi garanterer for en stor musikalsk
opplevelse og lanserer det som et godt alternativ til elgjakt. Det inviteres derfor til gratis formiddagskonsert i Rennebu
kirke lørdag den 26. september kl 13.00. Er du jeger og vil la elgen være i fred en times tid, så er du selvsagt også velkomm-
en.

- Kulturkontoret
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Nå er det 
på tide 
med en 
alvorsprat!
Søndag 27 september klokken 1700 er det duket for 
folkemøte i kommunestyresalen i Rennebu! 

Vi oppfordrer alle som bor i kommunen til å delta i et frisk ordskifte om Rennebus framtid. 
Du får mulighet til å komme med innspill til innhold i kommunens prosjekt Rennebu 3000, 
og anledning til å høre hva næringsliv, politikere, kulturfolk, innflyttere, utflyttere og ungdom 
mener om bygda vår. Vi garanterer høy temperatur, god underholdning, nystekte vafler 
og trivelig samvær. 

Sammen kan vi gjøre Rennebu til et enda bedre sted å bo! 
Hjertelig velkommen. 

Kveldens ordstyrer er 
Are Sende Osen fra Nrk
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Kjære Innsetinger
Vi trenger frivillige på Innset. Etter at butikken ble lagt ned så er det mange som ikke

kommer seg på butikken. I tillegg har vi fått forespørsel fra barnehagen om vi kan komme
med varer til dem en gang i uka. Vi vil så gjerne strekke ut ei hand og hjelpe til der det
trengs, men vi trenger gode hjelpere for å få dette til. En tur på butikken og å utføre andre
ærend, er enkelt for oss som er mobile og har sertifikat, men for noen er ikke det en selv-
følge. Jeg oppfordrer derfor med dette folk på Innset, gamle som unge, hvis dere har litt
tid til overs og sertifikat og kan gi andre ei lita handsrekning innimellom. Så ta kontakt
med oss på Frivilligsentralen. Blir det nok som melder seg, så kan vi lage ei turnusliste for
sjåfører som f.eks tar turen på butikk en gang pr. uke og handler til de som har behov.
Kanskje kan sjåføren  også ta med seg et par personer som får gå på butikken, innom
posten og kanskje biblioteket, før de avslutter med og kjøpe seg en kaffekopp. Vi er sikker
på at det finnes noen på Innset som har mulighet til å være med på dette.

“Rennebu 3000” trenger deg

Folketallet har siden kraftutbygg-
inga ble ferdig gått nedover. I 2007 gikk
folketallet tilbake med hele 41 person-
er, noe som utgjorde 2,1 millioner
kroner i reduserte inntekt for kom-
munen. 

— Dette er en uheldig utvikling, og
med dette som bakteppe ble det tatt
initiativ til et prosjekt for å snu denne
utviklingen, sier leder i «Rennebu
3000» Knut Ingolf Dragset. 

Egen prosjektgruppe
Navnet «Rennebu 3000» er på en

måte en blanding mellom visjon og
mål - noe å strekke seg etter. Målet er å
komme tilbake til et innbyggertall på
3.000, sier Knut Ingolf. 

Det siste året har riktignok folke-
tallet økt med hele 45 personer, noe
som bl.a. begrunnes med at Rennebu
kommune har fått et godt omdømme.

Foruten Knut Ingolf ble Ola Øie
valgt blant politikere til å være med i
prosjektgruppa, mens Astri Snildal og
Odd Kjøllesdal ble valgt fra admin-
istrasjonen. I ettertid er Olav Dombu
blitt knyttet til gruppa i egenskap av
informasjonsmedarbeider.

Anonym inntil nå
Inntil nå har gruppa brukt mye tid

på grunnlagsarbeid. De har sett på hva
andre kommuner med lignende pro-
blemstillinger har gjort. Dette har ført

til besøk til kommunene Rindal,
Fyresdal, Vegårshei og Åmli. Dessuten
har de sett på andre prosjekt i kom-
muner som arbeider med omdømme-
bygging. 

— I og med at vi har vært i en kart-
leggingsfase, har vi vært forholdsvis
anonym inntil nå. Men nå nærmer vi
oss en konklusjon og en utadrettet
fase, forteller Knut Ingolf.

Ungdom ferdig med utdanninga
Målet med prosjektet er å få økt

folketallet i kommunen, og da ser Knut
Ingolf for seg at de gruppa ønsker å nå
med sitt budskap er personer som har
en eller annen tilknytning til Rennebu
fra før. Da er det størst sjanse for å
lykkes. 

— Ungdom mellom 25 og 35 år
som er ferdig med sin utdannelse og er
blitt familisert peker seg ut som vår
målgruppe. De har nettopp begynt på
karrierestigen og nærmer seg tids-
klemma, sier Knut Ingolf. 

Ut fra erfaringer fra andre kom-
muner er det viktig å skape et bredt
engasjement til prosjektet innad i kom-
munen for å lykkes.

Hva er bra med å bo i Rennebu?
For å få hjelp til å finne essensen for

hvorfor det er så bra å bo her i
Rennebu har de kontaktet komunika-
sjonsbyrået Tibe-T. De skal hjelpe pro-

sjektgruppa å komme frem til et godt
budskap og finne aktuelle kommu-
nikasjonskanaler for å nå målgruppa.

— Underveis håper vi å skape
engasjement blant de som allerede bor
her. Prosessen fremover er viktig for å
lykkes med arbeidet. For å nå målet må
bl.a. Rennebu kommune etablere
rutiner for hvordan en skal kommun-
isere med målgruppa, forteller Knut
Ingolf.

Folkemøte kommende søndag
Førstkommende søndag, den 27.

september, skal prosjektgruppa
arrangere et folkemøte der prosjektet
blir presentert og der deltagerne skal få
være med å finne «sjela» til Rennebu
og hvorfor det er så godt å bo her. 

— Dette blir et oppstartmøte der vi
ønsker dialog og innspill, og vi håper at
riktig mange kommer denne kvelden,
sier Knut Ingolf Dragset.

Av Dagfinn Vold

«Rennebu 3000» er et prosjekt i regi av Rennebu kommune
med målsetting å få økt folketallet i kommunen. I den forbind-
else arrangeres det et folkemøte kommende søndag 27.
september.

Knut Ingolf Dragset ser 
leder for prosjektgruppa «Rennebu 3000».
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu, edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

Kom i trygge 
rammer!
Snakk med oss om 
personforsikring i dag. 

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coop- og NAF-medlemmer får nå
30 øre medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Oppdal 72 40 49 90 
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Det er viktig at ditt barn er 
synlig i trafikken!

De siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester 
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal. 

Vi i Gjensidige ønsker å bidra til 
å gjøre ditt barn synlig i trafikken!

sy
nl

ig
 i 

tr
afi

kk
en

Populært besøk i barnehagene
Alle fire barnehagene i Rennebu hadde forrige uke

besøk av brannbil. Besøkene inngikk i et opplegg rundt
brannfare og rutiner ved brann. Det var Roger Skamfer og
Bjørn Gunnar Haugen som betjente brannbilen og snakk-
et med barna om hva de skal gjøre hvis det oppstår brann.  

Astrid Strand, pedagogisk leder og assisterende styrer
ved Innset barnehage, kunne fortelle at de har hatt brann
som tema og at deres opplegg ble avsluttet med dette
besøket av brannbilen. Sammen med barnehagen var
også første og andre klasse ved Innset skole, og det var et
høydepunkt da besøket ble avsluttet med at alle i tur og
orden fikk prøve å sprute med brannslangen.
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Vellykket dansegalla
Fredag ellevte september ble det arrangert dansegalla for funksjonshemmede for

niende gang i Rennebuhallen. Arrangementet er et samarbeid mellom Rennebu
kommune og Rennebu frivilligsentral. Gjester fra hele fylket kommer for å treffe
kjente og ta en svingom, stemningen var upåklagelig og trivselen stor. Erik’s spilte
opp til dans etter at et bedre måltid mat var servert, og det tok ikke mange sekund-
ene  før dansegulvet var fylt opp av danseglade gjester. Gjesteopptredener på scen-
en er bestandig populært, i så måte  så var årets arrangement intet unntak, men vi
savna Christer Sjøgren, og håper han dukker opp igjen neste år, for da skal vi feire
10 års jubileum. For arrangører og de frivillige som stiller opp er dette et av årets
høydepunkt, og at det også er tilfelle for de godt over hundre gjestene som tok tur-
en til Rennebu denne septemberkvelden er det ingen tvil om. Det ble en fredags-
kveld med høy trivselsfaktor og der savnet av TV’n var fullstendig fraværende. En kjempekveld for alle som var der.

Barneverntjenesten
Barneverntjenestens hovedoppgave

er å bidra til at barn og unge får trygge
oppvekstvilkår.

Alle hjelpetiltak skal skje i samar-
beid med barnet/ungdommen og deres
foreldre. Hjelpen kan for eksempel
være råd og veiledning, støttekontakt,
å sørge for at barnet får plass i barne-
hage, besøkshjem, avlastningstiltak i
hjemmet eller andre foreldrestøttende
tiltak. På samme måte skal barnevern-
tjenesten også søke å sette i verk tiltak
som kan stimulere barnets fritidsaktivi-
tet, eller bidra til at barnet får tilbud om
utdanning eller arbeid, eller anledning
til å bo utenfor hjemmet. Barnevern-
tjenesten kan videre sette hjemmet
under tilsyn ved at den oppnevner til-
synsfører for barnet. Barnevern-
tjenesten kan også yte økonomisk
stønad som hjelpetiltak for barnet.

Barneverntjenesten skal også sikre
at barn og unge som lever under for-
hold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp og
omsorg i rett tid. 

Ved alvorlig omsorgssvikt vil tiltak
også kunne iverksettes mot foreldrenes
vilje.

Alle kan ta kontakt med barnevern-
tjenesten - barn og voksne.

Barneverntjensten kan treffes på 
tlf 72 42 81 00
Magnhild Aune          72 42 81 36 
Grete Heidi Rønning  72 42 81 35
Alarmtelefon for barn og unge
Telefon 116111
Åpent mellom kl. 15.00-08.00 på

hverdager. 
Døgnåpent i helger og på hellig- og

fridager.

Trim med ny vri
Etter mange utsettelser er
kommunekampen endelig i
gang. 

Kommunekampen går ut på at du
kan besøke 50 turmål i hele Sør-
Trøndelag. I Rennebu kommune er
Buvatnet og Mærk-sætra turmålene. —
Dette er en turkampanje med moderne
vri. Det er premiering for de som har
besøkt flest turmål, flest turer og de
sprekeste kommunene. I tillegg vil det
trekkes premier blant de som har minst
4 ulike turmål eller 15 besøk, forteller
Fysak-koordinator Jannicke R.
Jacobsen.

Registrer deg på 
www.kommunekampen.no

— For å bli med på trekningen om
premiene, er det viktig at du registrerer
deg på internett, www.kommune-
kampen.no. Når du har gått en tur, vil
det på hvert turmål stå et skilt med en
kode på. Denne koden skal sendes inn
på SMS, eller registreres på internett
når du har kommet hjem, forteller
Jannicke.

På Mærk-sætra er det dårlig
mobildekning. Vi oppfordrer alle til å
registrere turen når de har fått
mobildekning igjen eller på internett.
Hvis dette er vanskelig, kan man skrive
seg inn i boka som er ved denne post-
en. 

Bruk høsten og marka flittig! Gå på
tur både i kommunen og ellers i fylket.
Bli med og gjør Rennebu til en sprek
kommune!

For ytterligere informasjon om tur-
målene i fylket kan du se www.kom-
munekampen.no. Du kan også ta kon-
takt med ny Fysak-koordinator
Jannicke R. Jacobsen, tlf 913 81 511,
mandager, på Helsesenteret.

SMS: 
send KK koden til 1963. (Du må 
ha registrert deg på internett først, 
slik at de vet hvem som sender SMS)
Internett: 
logge på med brukernavn og pass-
ord, og registrer turen under
"Registrer Aktivitet".

Fysak-koordinator Jannicke R. Jacobsen
ved Kommunekamp-posten ved Buvatnet.

Kjellrun Solli svingte seg i dansen.
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Utstillere Gave Vinner
1. Gaula Gårdsmeieri St.Olav ost Johanne Eggan
2. Skånåliseter Brunost Kåre Ringlie
3. Skånåliseter Salatost Julie S. Haugen
4. Bilde Helga Skamfer
5. Jan Arne Ervik Skrin m/innhold Jorid Skjerve
6. Oddny Ravlo Haugen Vevd løpere Ole Aas
7. Oddny Ravlo Haugen Vevd pute Ruth Ringlie
8. Skjerstad Asvo Oransje skjerf Anne Lise Landrø
9. Huset med det rare i Grønt glassfat           Gjertrud Dahl Solstad
10.Bjørg Johansen Trådgrafikk Hilde Bjerkset
11. Duodu Pulsvanter Kirsti Voll
12. Unni Kristiansen Blå løper Trond Narve Stavne
13. Trebua Stettfat Bjørg Kjøllesdal
14. Benth Owesen Glassfat Astrid Fossmo
15. Joy Design Smykke Tove Stavrum
16. Trond Rastad T-lysholder vegg Åse Marie Næss
17. Trond Rastad T-lysholder liten Gudveig Aas
18. GoForm Keramikk Stort fat Torill Gunnes
19. Keramikkhjerte Kjellfrid Engesmo
20. Duodu Skjerf Knut Sundset
21. Nidaros Metalvarefabrikk  Ringeklokke(Trondhjæmsrose)

Bjørn Berntsen
22. Nabben Brukskunst Smykkesett Tove Knutsen
23. Ingun Dahlin Keramikkdame Kjell Folstad
24. Inger Skirstad Smykke Ingrid Granmo
25. Hellandsjø Skinnsøm  Skinnvotter Arild Skjulshus
26. Randis Porselensverksted 2 stk malte glass Eva Lilleindset
27. Otta Vev og Keramikk Keramikkopp Herborg Skjolden
28. Romstad Gård Krekling gele Mari Ytterhus
29. Romstad Gård Kamillete Frode Havdal
30. Mekko Keramikkdame Rune Stuen
31.Dreiebuo i Rosendal Stettfat Oddveig Voll
32.Trine Fredsdatter Lerfald  Keramikkopp Bjørn Heggem
33.Glassdesign as Lysestake                  Oddbjørn Gorsetbakk
34.Karin K-Ebersbach Kaill Arve Krogstad
35.Fjordtønna Syltetøykopp Kenneth Moen
36.Rune Bruvik Lysestake Siri Skjevdal
37.Heidrun Kringen Billedvev Vemund S. Angell
38.Galåen Sløyd Fjøl m/ostehøvel Unni Østreng
39.Frank Smed Lysestake Jan Olav Reistad
40.JR Design Keramikkopp Rolf Erik Jordet
41.Evelyn Refsahl Grønt skjerf Jon Knutsen
42.Kniv-Ola Kniv Ingar Asla
43.Småbruket Trekurv Ida E.Moe
44.Margit Aasvold 3stk porselenskopp Gunnar Svedahl
45. Toldnes Design Pulsvanter Kirsten Langklopp
46.Østerdalsmia Opphengskrok Oline Lilleholthe
47. Østerdalsmia Opphengskrok Gunn E.Hanshus
48. Rirkula Trekopp Anne Helene Kvam
49. Dekormaling Malt lokk Monica Eriksen
50. Rennebua Lue Mona Sanden
51. Anita Storli Nøkkelring Eva Ilvang
52. Kværnhuset Grønn lue Ola Krogstad

Gaver fra utstillere Rennebumartnan 2009 
53. Coocon art Blått skjerf Mona Gynnild
54 .Trond Killi Treskål Karen Lund
55. Trond Killi Treskål Einar Lien
56. Trond Killi Lite stettfat Trond Smeplass
57. Trond Killi Stort stettfat Øystein Rise
58. Knausen Lysstøperi Helligtrekongerslys Ola Øie
59. Dina Kolås Ullbilde Knut Hårstad
60. Kristin Børresen Maleri Ketil Sørløkk
61. Astrid K. Øybekk Barnevotter Eirik Hårstad Meslo
62. Ullform Tova fisk Jon Kvam
63. Ametysten Hjertenål Erlend Eithun
64. Aune Keramikk Ampel Kjell Ove Aspeggen
65. Daltinn Smørkniv Arnfinn Joramo
66. Marit Elin Sandsør Skinnpung Bjørn Eithun
67. Mohair Strikk Pannebånd Kristin Krokhaug
68. Torunn Syversen Røde votter Anne Gisnås
69. Livs Strikkemote Skjerf (lilla/rosa) Arnhild Gorstebakk
70. Tone Kristiansen Sølv armbånd Borghild Brevad
71. Aasnæs Glasværk Engel Gørild Meland
72. Anne Kari Reutz Poseholder Idar Presthus
73. Anne Kari Reutz Poseholder Ola Bøe
74. Rirkula Skjerf Einar Wærås
75. Killingberg Bilde Joralf Fagerbekk
76. Hot nok Pulsvarmere Mona Schjølset
77. Tove Stafne Nisse Steinar Lillefloth
78. Odd Arne Presthus Tregryte Olaug Reitås
79. Egil Fagerli Skjærfjøl Geir Stai
80. Norske Angoraprodukter  Barnekrave Morten Eggan
81. Kari Løberg Borten Glassbilde Kenneth Løkslett
82. Eva N. Willix Bilde Kari Leistad
83. Tinemaker`n i Lom Treskål for vegg Ingmar Gunnes
84. Tinemaker`n i Lom 2 lysestaker for vegg Jorunn Berg
85. Tinemaker`n i Lom Speil Lars Arne Havdal
86. Tinemaker`n i Lom Lita tine                      Margrethe Lorentzen
87. Tinemaker`n i Lom ”Peppermøtina” Ingrid Koksvik
88. Tinemaker`n i Lom ”Peppermøtina” Britt Smeplass
89. ? Dorullholder Anders Stene
90. Trond Killi Lite stettfat Fredrik Grøtte
91. Anne Kari Reutz Plastposeholder Egil Nisja
92. Lillebiss Vevd blå løper Tormod Østerås
93. Havdal/Gisnås Grendalag   Lugger Marta Trøite
94. Rennebu Husflidslag Lugger Gudmund Edland
95.Danny`s Tresmie Trebrikke Kirsti Eggan
96. Trine Fredsdatter Lerfald  Keramikkkrus Oda Terese Berntsen
97. ? Bilde Johanna Rikstad
98. Tove Stafne Nisse Oddveig Fossum
99. Ullform Tekannevarmer Stig Stensheim
100. Ullform Koppvarmer Arild Bruheim
101.Pelsstrikk Garn Siv Stokke
102.Anne Britt Dybdahl Malt form Ola Voll
103.Randi Drognes Turkis skjerf Hallgeir Stokke
104.Trønderdesign Skjerf                           Anne Gerd Skogstad
105. Keramikkampel Ivar Gunnes

Gavene er trukket ut blandt alle som deltok på dugnad 
under Rennebumartnan 2009.

Gevinstene kan hentes på Birkabygget innen 1. nov 2009
Gjenopplev årets martna se: www.rennebumartnan.no 
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Ga bort et hus 
på 100-årsdagen

Rennebu Sanitetsforening markerte
sitt 100-årsjubileum med en verdig
markering lørdag 12. september. 

Leder Turid Ramstad 
i Rennebu Sanitetsforening overrekker
ordfører Bjørn Rogstad en modell av

Sanitetshuset som et synlig bevis på at
kommunen får overta huset vederlagsfritt.

Stortingsvalget 
i Rennebu
Parti Prosent Endring Stemmer

fra 2005
Ap 35,0% +4.2 530
SV 4,3% -2.4 65
Sp 24,0% -3.1 363
KrF 13,8% -2.1 209
V 3,4% -0.7 52
H 6,5% +2.2 99
FRP 11,5% +1.6 174
R 0,4% +0.3 6
KYST 0,1% -0.3 2
DEM 0,1% +0.1 2
KSP 0,1% -0.1 2
MDG 0,3% +0.3 5
NKP 0,0% -0.1 0
PP 0,3% 0.0 4

Høstinfo fra Skogoppsynet
Høsten er en fin tid for rydding av plantefelt!
Dette arbeidet godtgjøres med skogfond og tilskudd med kr 400 pr dekar hvis du gjør arbeidet selv. Skogoppsynet dispon-
erer ei ryddesag som kan lånes GRATIS hos Skjerve landbruksverksted på Stamnan. For opplysning om din skogfondskonto;
ta kontakt med Ingrid Skamfer eller Kjetil Værnes på landbrukskontoret - tlf 72 42 81 00. Allskog har ansatte som kan ta på
seg arbeidet hvis du ønsker å sette det bort. Fakturaen fra Allskog kan dekkes med skogfond og tilskudd.

Veivedlikehold
Skogoppsynet disponerer ei veldig bra 3-skjærs veiskrape som befinner seg hos Martin Myrmo på Gunnes. Ta kontakt med
Martin direkte eller via Kjetil Værnes på landsbrukskontoret hvis du ønsker å benytte denne. Veiskrapa lånes ut GRATIS,
vedlikeholdet av skrapa er finansiert med skogbrukets rentemidler. Sommervedlikehold av skogsbilveier kan godtgjøres fra
skogfond med kr 4,- pr løpemeter vei.

Enhetsleder Kjetil Værnes - tlf 72 42 81 41

Det blir topp vannkvalitet
Berkåk Vann-
verk rustes opp
for å tilfreds-
stille Mattil-
synets krav til
vannkvalitet.

Vannverket på
Berkåk henter vann-
et fra Skaumsjøen,
og dette kan til tider
føre til humus-inn-
hold som ligger på
grensen når det
gjelder kvalitet til
produksjon av nær-
ingsmidler. — Byggingen av anlegget
har vært utsatt et år på grunn av usikk-
erhet rundt driften av meieriet på
Berkåk, forteller enhetsleder Arne
Meland. Nå er det bekreftet fra Tine at
det vil være produksjon ved Tines
anlegg på Berkåk fortsatt en tid
fremover. Dermed ble det aktuelt å
oppgradere vannverket.

I samarbeid med Mattilsynet
— Vi har hatt godt samarbeid med

Tore Forseth i Mattilsynet på Støren i
arbeidet med det nye renseanlegget,
forteller enhetsleder Arne Meland. Det
er Rambøll i Trondheim som har pro-
sjektert anlegget, som er budsjettert til
nærmere 5 millioner kroner.

Membranfilter-anlegg
— Det nye renseanlegget er et

såkalt membranfilter-anlegg med UV-
bestråling. Filteret tar humusinnholdet,
mens UV-bestrålingen tar bakteriene

som er i vannet, forteller Arne.
Anlegget som er produsert av NOKA
as i Larvik,  er avansert, og det renser
seg selv automatisk hver natt. Arne
forteller at det også er fast nød-
strømsaggregat i anlegget i tilfelle
strømbrudd. 

550 m3 i døgnet
Det er Rennebu kommune som

bygger huset til det nye renseanlegget.
«Innmaten» kommer ferdig fra NOKA,
og de trenger tre uker på å kjøre inn
anlegget, som etter planen skal være i
drift til påske. Da vil det være et topp
anlegg som tilfredsstiller Mattilsynets
krav til næringsmiddelproduksjon.

Av Dagfinn Vold

Han Joar Skamfer og Odd Myren i gang
med støping til det nye renseanlegget.

Foto: Arne Meland
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Invitasjon til åpne møter - Drøfting av
framtidens skoler i Rennebu
Styringsgruppa for drøfting av fremtidens skoler i
Rennebu inviterer til åpne møter for å informere om
nå-situasjonen i Rennebuskolen og ønsker å få inn-
spill og tanker om skolen i framtida. Informasjonen
omhandler alle skolene.
Dette er også et forhåndsvarsel om at skolebruksplan-
en kan bli tatt opp til vurdering.

Møtene avholdes fra kl. 19.30 til 21.30 på angitte
skoler følgende datoer: 
Berkåk: 29. september
Innset: 30. september
Nerskogen: 06. oktober
Voll: 08. oktober

Samarbeidsutvalget serverer kaffe med enkel kaffe-
mat.
Skriftlige tilbakemeldinger v/ skolerådgiver ønskes
innen 16.oktober.
Velkommen!

- Styringsgruppa

Driveplikt på dyrkajord
1. juli 2009 ble reglene som omhandler driveplikten
endret og flyttet fra odelslovens § 27 og konsesjonslovens
§ 5 til jordlovens § 8. 

Endringene innebærer at driveplikten er evigvarende,
driveplikten følger hjemmelshaver på eiendommen. 

Driveplikten kan fortsatt oppfylles gjennom bortleie. 
Ved bortleie av dyrkajord er i loven et ufravikelig krav 
at leieavtalen skal være skriftlig og på minst 10 år, dersom
avtalen har en varighet på mer enn 10 år kreves det 
konsesjonsbehandling. Avtaler som fører til driftsmessig
uheldige løsninger kan følges opp som brudd på drive-
plikten. Kommunen må få tilsendt en kopi for å kunne
vurdere om avtalen skal godkjennes eller ikke.

Dersom det er spørsmål angående driveplikten, er det
bare å ringe Enhet for landbruk, miljø og tiltak. 

Med vennlig hilsen 
Enhet for landbruk miljø og tiltak

Rennebu kommune

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

CATERING
Vi leverer catering til selskap og arrangment.

Tlf 72 42 82 30

post@mjuklia.no

arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Damenes aften
mandag 12. oktober kl 18.00

TEMA: BO BEDRE

Jotun: Trender, farver og interiør.
Storeys: Siste nytt i tapeter, spennende:)
Euronics Berkåk:
Produkter til enhver kvinne.

Enkel servering. 

Påmelding til Byggmakker Berkåk 
tlf 72 42 82 80, innen 8. oktober.

Du inviteres til
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
I et forsøk på å rekruttere nye 

hel- og deltidsavløsere arrangerer vi

AVLØSERKURS
Er dette interessant, har du sjansen nå !

I Oppdal og Rennebu arrangeres det avløserkurs for alle
interesserte. Oppstart medio oktober. Det blir 18 teoritimer
fordelt på 6 kvelder. I tillegg er det lagt opp til 5 obligator-
iske fjøsstell hos praksisvert (du kan selv velge praksisvert,
eller vi hjelper deg).

Kurset er gratis.

Følgende tema tas opp: 
Foring - melking og hygiene - helse og fruktbarhet – helse,
miljø og sikkerhet. Gjelder både for ku og sau.
I tillegg blir det informasjon om skogbruk. 

Informasjon og påmelding senest 1. oktober 
Rennebu avløserlag – tlf 72 42 77 22, 
e-post rennebu.avloserlag@n-lt.no, eller 
Oppdal avløserlag tlf 72 42 20 12, 
e-post oppdal.avloserlag@n-lt.no

Arr: Rennebu avløserlag, Oppdal avløserlag, 
landbruksforvaltningen i Oppdal og Rennebu kommune 

Høstutgaven av Rennebu Nytt
kommer torsdag 8. oktober 

med temaet «Lyse høstkvelder».

Frist for innsending av stoff og annonser/kunngjøringer 
er mandag 28. september.

Tlf 72 42 76 66
mari@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no

Takk for pengegaven vi fikk i anledning Ingeborg
Almskårs begravelse.
Rennebuskogen arbeidslag av NKS

Til Olav, Inger-Johanne og Randi-Olise!
Hjarteleg tusen TAKK for den fine klassefesten som dåkk
ordna åt oss. Det var triveleg å vårrå vækjonga og 
gutonga att. På vegne av heile gjengen:
Gjertrud, Johanne, Margrethe

Takk for gaver og hilsninger på min 80-års dag.
Johan Grindvoll

Rennebu Pensjonisforening starter opp igjen
med medlemsmøter i samfunnshuset Berkåk 
onsdag 30.09.09 kl 11.00
Velkommen!

Tusen takk til alle som husket meg på 50-års dagen
min i sommer.
Kirsten Holthe-Berg Fossum

Strikkekafé
Rennebu Husflidslag og Rennebua arr strikkekafé i kantina
på Berkåk skole mandag 28. sept kl 19.00. Salg av kaffe og
kaker - loddsalg.
Velkommen

Kulturvukku nærmer seg!
Vi ønsker opplysninger om ting som skjer hele uka, og

spesielt til Torgdag lørdag 24. oktober. 
Meld inn arrangement og aktiviteter for felles annonsering,

til turistkontoret@rennebu.net eller til 
Inger Måren tlf 476 13 893. SNAREST!
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Dette skjer i Rennebu!
24.09 Formiddagstreff Voll 11.00
25.09 Fotball 

MS Rennebu-Singsås Kunstgressbanen19.30
26.09 Fotball

J12 Rennebu-Gimse2 Kunstgressbanen12.00
28.09 Strikkekafè Berkåk Skole 19.00
29.09 Formiddagstreff Berkåk 11.00
01.10 Hørselshjelp Friv. Sentralen 10-12
03.10 Medlemsfest Gammeldansen Samfunnshuset

Musikk v/ Viruz

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt 

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 – turistkontoret@rennebu.net

NB: Husk at det 

analoge bakkenettet 

stenger 3. november!

06.10 Fotball Kunstgressbanen18.00
J13 Rennebu-Byåsen2

09.10 Aksjonsdag, Berkåk skole samf.huset   10-13.30
Rennebu Skolekorps har øvelse torsd kl 18-20
Rennebu Musikkorps har øvelse onsd kl 19.30-22
Rennebu Mannskor har øvelse tirsdager k 19.30-22.00
Step i Rennebuhallen torsdager k 19.30
LHL Helsestudio åpent hver onsdag kl 15.00-17.00
Frisk-trim i Rennebuhallen onsdager kl 10.00-11.00
Rennebu Husflidslag har åpent hus på Vonheim 
mandager kl 18.00-21.00

Vi har TV fra 19” og oppover med 
innebygd tuner for Riks-TV. 
Det eneste du trenger i tillegg er
en kortmodul som settes inn i 
TV-apparatet.

Tilbud uke 40: 
25% avslag på kortmodulen 
ved kjøp av TV med innebygd Riks-TV

Har det ikke vært fint med 
bare en fjernkontroll?

Hvis du kjøper TV med innebygd tuner trenger du faktisk bare en!

Hørselhjelp på Frivilligsentralen første torsdag i måneden kl.10.00. Neste gang blir TORSDAG 1. oktober. 
I tillegg selger vi batteri så folk blir hjulpen. I november blir det IKKE hørselhjelp den 5. november, da Bjørg har ferie.




