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Formannskapets 

friluftsliv

Rennebunytt inviterte 
formannskapet på morgenkaffe i 
NM-bakken for å høre om deres 

forhold til friluftsliv, 
og tanker rundt friluftslivets år! 

Les mer på side 3.      
Foto: Dagfinn Vold
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skiløyper, stier merkes og ulike aktivitetstilbud initiert av lag 
og organisasjoner støttes.

Bruken av naturen ble lovfestet gjennom Friluftsloven av 
1937, der friluftslivets naturgrunnlag måtte vernes, likeså 
allmennhetens rett til ferdsel. Dette for at muligheten til å 
utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og 
miljøvennlig fritidsaktivitet skal kunne bevares og fremmes.

Folkehelse henger tett sammen med friluftsliv. Forskerne 
har påvist at folkehelsen påvirkes av hvilken posisjon og ut-
danning du har. Med god råd, kan du kjøpe den mest sunne 
maten som også er den dyreste, kjøpe det beste sportsutsty-
ret som gjør det mer innbydende å trene og med utdanning 
får innbyggerne kunnskapen og forståelsen for hvordan 
kroppen virker. Dette fører til en bedre helse som gir utslag 
i levetid. Grunnlaget for god helse legges først og fremst 
utenfor helsetjenesten der de største risikofaktorene er tob-
akk, alkohol, usunt kosthold, fedme og fysisk inaktivitet. 
Med å bruke friluftsåret til å bli glad i naturen følger aktiv-
itet, men også glede og trivsel. Dette skaper energi og om 
du er på tur eller i bevegelse i minst 2 timer uka sier for-
skerne at du vil få redusert risiko for å utvikle depresjoner, 
som ser ut til å bli vår nye folkesykdom. 
Kontakt en venn, og dra ut på tur. Det finns ikke dårlig vær, 
bare dårlige klær! Du er ikke nødt til å dra så langt, bare du 
kommer deg ut. Du finner mange gode ideer til turer i boka 
40 turer i Rennebu. 
God tur!

Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann

Friluftslivets år

13. januar var åpningen for Friluftslivets år, hvor målet var 
økt deltakelse om friluftsliv og at varigheten skulle økes. 
Mange ordførere markerte denne dagen med å overnatte 
ute. 
Rennebu er heldig som er en flott friluftslivskommune med 
landskap og områder med mange ulike kvaliteter. Disse 
innbyr til flotte sanseopplevelser og muligheter til rekreas-
jon og trening. Vi har høye og krevende fjell til lune og godt 
tilrettelagte turområder og stier som kan brukes både som-
mer som vinter. Det er nesten bare fantasien som skaper 
begrensninger i bruken av disse – her er noen forslag: ski, 
orientering, fiske, blomsterfangst, kulturminner og mat-
sanking.

Rennebu kommune vil bruke året til å sette fokus på bruk 
av nærområdet. Et attraktivt nærområde gir Bolyst, som er 
en av satsingsområdene i den nygodkjente samfunnsdelen 
i kommuneplanen for Rennebu. Gode nærområder gir 
boforhold som tilrettelegger for og legger vekt på trivsel og 
livskvalitet. Områdene fremmer folkehelse og derigjennom 
utjevner sosiale helseforskjeller. Barnehagene og skolene 
er særlige flittige brukere av nærområdene våre. Det er et 
godt utgangspunkt for hva de setter pris på senere i livet. 
Opplevelser og vaner barn og unge får i de tidlige årene, 
inklusiv turer i skog og mark, blir satt pris på og blir ofte 
en del av det voksne livet. Kommunen ønsker å tilrettel-
egge for mange aktiviteter – derfor utarbeides kart over 
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Rennebunytt inviterte for-
mannskapets medlemmer til 
morgenkaffe ute i det fri. 

Tanken bak var å sette friluftsliv på 
dagsorden, og samtidig høre litt om 
hvilket forhold våre lokale politikere har 
til dette temaet når vi nå går inn i fri-
luftslivets år. 

Som veldig mange andre i Rennebu, 
var også formannskapsmedlemmene 
fulle av lovord om de naturgitte forut-
setningene som fins rett utenfor stue-
døra. 

- Vi som bor i Rennebu er så heldige 
at vi har turmulighetene rett utenfor 
stuedøra, og det er det viktig å sette pris 
på,  påpeker Endre Lien.

Helsefremmende
Lien fremhever også frisk luft, og 

turer i skog og mark som et viktig hel-
sefremmende tiltak. 

– Turer i skog og mark er gratis, og 
det gjør godt for både kropp og sjel, 
fastslår Lien. Dette ble også poengtert 
av de andre formannskapsmedlem-
mene, og likedan at dette er noe som 
gjelder uansett alder og fysiske forutset-
ninger. 

- For de sprekeste kan det dreie seg 
om toppturer både sommer og vinter, 
mens våre eldste innbyggere har fått et 
utmerket friluftslivstilbud i Sansehagen, 
som ligger rett utenfor døra ved alders- 
og sykehjemmet, sier Lien.  

Bål er viktig
Ola Øie er nok litt over gjennom-

snittlig glad i utendørsaktiviteter, og 
spesielt når han kan holde på med hun-
dene sine. 

- Det er jo min store hobby, og dess-
uten syns jeg det er veldig spennende å 
kunne takle vær og vind, sier Øie. Han 
er dessuten en stor tilhenger av å ten-
ne opp bål, og mener det er med å øke 
trivselen mange hakk. 

- Bål er kjempetrivelig, så det hender 
jeg tenner opp et lite bål selv på en kort 
ettermiddagstur, forteller Øie. 

Bruk teknologien positivt
Selv om alle formannskapsmed-

lemmene var enige om at teknologien 
kanskje har blitt den største tidstyven i 
forhold til det å komme seg ut på tur, 
ble det også fremhevet at det var viktig 
å bruke dette positivt. 

- Teknologien har for eksempel gitt 
oss mulighet til å følge med på hvilke 
skiløyper som er oppkjørt, GPS har 
gjort det utrolig enkelt å finne fram i 
ukjent terreng, og dessuten kan vi ofte 
se bilder folk legger ut på ulike sosiale 
medier fra turer de har vært på. Dette 
kan jo igjen inspirere andre, påpeker 
Ola T. Lånke. 

Viktig å sette pris på 
det vi har

Hvordan friluftslivets 
år skal markeres her i 
Rennebu er ikke helt 
fastspikret enda, men 
ifølge formannskaps-
medlemmene vil nok 
temaet bli satt på dags-

orden i ulike politiske utvalg utover 
året. 

-  Selv om det kanskje ikke blir de 
helt store markeringer eller arrange-
ment, vil det likevel være viktig å bruke 
året til å sette fokus på det vi har, og 
verdsette det enda mer. Tenk på alle 
de frivillige som står på for at vi skal få 
oppskjørte skiløyper og merkede tur-
stier, disse er det i alle fall verdt å  frem-
heve, avslutter Eli Krogstad, og det var 
et utsagn som fikk bred støtte hos alle 
politiske parti rundt kaffebålet denne 
morgenen.  

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Morgenkaffe i 
gapahuken

Ola Øie (AP), varaordfører Ragnhild Kulbrandstad Stene (SP), ordfører Ola T. Lånke 
(KRF), Eli Krogstad (fellesliste H/V) og Endre Lien (SP) med kaffekoppen en tidlig 

morgenstund i gapahuken i NM-Bakken på Berkåk.

Etter morgenkaffen gikk 
formannskapet til møte på 
kommunehuset.
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Er det noe vi har mye av i Rennebu, 
så er det skog og fjell med uendelige 
muligheter for å drive friluftsliv. En god 
del tilrettelegging finnes, som merkede 
turstier, 42 km med pilegrimsled, opp-
kjørte skiløyper, friluftskart, 40 turer i 
Rennebu, barnas friluftsdager og fri-
luftsliv i kulturskolen. Det siste er vi 
faktisk alene om i hele kongeriket. I 
tillegg kommer alt utenom kommu-
nal regi så som, idrettslagets topptu-
rer, Turistforeninga sitt turstinett og 
ikke minst Barnas Naturverden. Vi har 
Barnas turlag og jakt- og fiskeforening. 

Lenge før friluftsliv ble et eget 
begrep gikk de tidligere generasjoner 
med rennbygger i skogen og på fjellet 
for å sanke bær. Dette holdes fortsatt i 
hevd, i hvert fall i multesesongen. Det 
samme gjelder med jakt og fiske. 

Det er svært viktig at disse godene 
overleveres til den oppvoksende slekt 
på en måte som gjør at en får glede av 
det her og nå, men også gjennom hele 
livet. Markeringen av året skal ha den 
hensikt at flest mulig skal komme seg 
ut og oppleve glede ved friluftsliv.

Nå har vi vært gjennom en fantas-
tisk høst, ideell for vandringer i skog og 
mark. Så kom jammen vinteren også, til 
akkurat passe tid. Nå er det hvite vidder 
som frister. Sist søndag var det nærmest 
folkevandring i skiløypene på Berkåk. 

Fra første helga i februar skal alle ski-
løyper i følge skikartet være oppkjørt. 
Vi vil benytte anledningen til å gjøre 
litt heder på løypekjørerne, det er ingen 
overdrivelse å si at de gjør en fantastisk 
innsats.

Vi ønsker alle tilreisende og fastbo-
ende i Rennebu et riktig godt friluftsår! 

- Astri Snildal, 
enhetsleder kultur og fritid

Dette skjer i Rennebu!
29.01 Formiddagstreff Staure 11.00
29.01 Småbarnstreff, Yoga med Stine Friv.huset 12.00
29.01 Salmekveld Rennebu krk 20.00
31.01 Årsmøte R.Arbeiderparti Skytterhuset 19.00
02.02 Søndagsskolen og Yngres Misjonsh, Voll 17.30
03.02 Middagsstunden Hoelsmoen 11.00
05.02 Småbarnstreff, Babysang Friv.huset 12.00
05.02 Normisjonsmøte Misjonshuset 20.00
05.02 Foredrag av Thor Gotaas Friv.sentralen 20.00
 - Femmila, et muntert blikk på norsk skihistorie
08.02 Aksjonsdag Røde Fjær       fra kl 15.00
 i regi av Rennebu Lions
08.02 Årsmøte Kafe Hyggen 20.00
 Stamnan grendalag
10.02 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
11.02 Trim med LHL Torget 17.00
11.02 Årsmøte Pårørendeforeninga Friv.huset 19.00
12.02 Småbarnstreff, Yoga med Stine Friv.huset 12.00
13.02 Årsmøte, Rennebu Skytterlag Skytterhuset 19.00
14.02 Årsmøte, Rennbyggen Danseklubb
14.02 Skytterlagsfest Gammelstødalen 19.00
15.02 Storfamiliesamling Hoelsmoen 18.00

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no
Aktivitetene vil også bli lagt inn i kalenderen på rennebu.com

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
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Kommunestyresalen ble for liten da Statens Vegvesen inviterte til 
informasjonsmøte om oppstart av planarbeid for E6 mellom Ulsberg 
og Garli.

Statens vegvesen er i samarbeid med Rennebu kommune i gang med å lage en detalj-
reguleringsplan for ny E6 fra Ulsberg til kommunegrense med Midtre Gauldal ved Garli, 
og de ber om innspill til planarbeidet. Hensikten med planarbeidet er å bygge ny E6 
som 2-3 felts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt. Strekningen Ulsberg - Støren 
er kostnadsberegnet til 6,5 milliarder kroner. Målet med 
den nye veistandarden er bl.a. å ha en hovedveg med til-
strekkelig sikkerhet og kapasitet i forhold til forventet 
trafikkmengde i 2040. 

I planarbeidet inngår nye  kryss og lokalvegsystem. 
Vedtatt kommunedelplan for E6 Ulsberg – Berkåk – 
Løklia danner grunnlaget for detaljplanleggingen.  

Reguleringsplan
Hovedformål med å utarbeide regulerings-

plan er å få detaljering av overordna arealplaner, 
avklare bygge- og anleggstiltak innenfor planom-
rådet og å gi juridisk bindende hjemmel for den 
forutsatte arealbruken. Reguleringsplanen gir 
også det●formelle grunnlaget for å få tillatelse til 
å bygge, og er et redskap for å avklare areal-
bruken, samt legge til rette for at bygging skal 
kunne realiseres og er samtidig hovedgrunn-
laget for ekspropriasjon.

22 km ny E6 i Rennebu
Strekningen mellom Ulsberg og komm-

unegrensa på Garli er på ca 22 km. På den 
strekningen skal det planlegges 2-plan-
kryss Ulsberg, bru over Jønnåa, ca 1 km tun-
nel ved Tenberget – Linningstadpynten, bru 
over Stavåa, kryss Skaumfersvingen, tunnel 
ca. 2 km Berkåk, 2-plan kryss Berkåk, bru over 
Bjørbekken og jernbane nord for Buvatnet, flere 
konstruksjoner over lokalveger og bekk/elv, 
kryss gammel og ny E6 ved Løklia, forbikjø-
ringsfelt (nord og sør), midtdeler hele strek-
ningen og lokalvegsystem.

Stram kjøreplan
Planprosjektleder John Haugen i 

Statens Vegvesen gikk gjennom tidsfris-
tene for arbeidet frem mot ferdig vei, og 
han innrømmet at kjøreplanen er stram. 
Reguleringsplanen for strekningen skal 
vedtas i første kvartal 2016. Deretter 
kommer en periode med byggeplaner 
og grunnerverv, før selve veibygginga 
starter i 2018 og skal være ferdig i 2023. 

Kom med synspunkt og innspill
—  Vi ber om synspunkter  og fore-

løp-ige innspill eller andre relevante 
opplysninger innen 8. februar 2015. 

Planarbeid for E6 er startet

Naboer og 
grunneiere blir 

varslet direkte. 
Send skriftlig utta-

lelse til firmapost-
midt@vegvesen.no. Har du 

spørsmål, kan du også kontakte 
meg på telefon 402 40 118 eller e-post 

john.haugen@vegvesen.no, sier planpro-
sjektleder John Haugen. Han forteller også at 
de vil ha kontordager på Berkåk fremover der 
de vil ta imot besøk, men det er også mulig å 
stikke innom Statens Vegvesen i Trondheim.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.
vegvesen.no

Av Dagfinn Vold

Det var meget stor interesse for informasjonsmøtet 
til Statens Vegvesen.

De som har hytte på vestsiden av Buvatnet var kri-
tisk til den nye E6-traséen som kommer like ovenfor 
hyttene.
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krk.no    72 42 80 00
installasjon@krk.no

GOD ENERGI TIL FOLK
Autorisert installatør tilknyttet Norgeseliten

Distriktets
kontor-
leverandør

Vi leverer alt
av kontorrekvisita

fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner

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

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

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

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

krk.no    72 42 80 00

Vi søker lærlinger innen følgende fag:

•	Elektrikerfaget
•	Energimontørfaget

Se fullstendig utlysning på krk.no.

Søknadsfrist 12. februar 2015.

KRAFTLAGET SØKER LÆRLINGER 
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Årets BM-bank
Meldal Sparebank ble 
nylig kåret til årets bank for 
bedriftskunder blant alle de 
75 bankene innenfor Eika-
alliansen.

Solveig Aa, Arnt Ree, Morten Ljøkjel og 
Randi Fagerli Vold med beviset på at de er 
Årets BM-bank i Eika-alliansen.

Hvert år arrangerer Eika-alliansen 
et markedsting for alle 75 Eika-banker, 
og nylig var ca 300 ansatte samlet i 
Trondheim. Foruten faglig innhold blir 
også lokale banker hedret for sin inn-
sats, og Meldal Sparebank ble kåret til 
årets bank for bedriftsmarkedet.

— Valget som årets BM-bank blant 
75 Eika-banker er en fjær i hatten. Det 
tyder på at kundene setter pris både på 
bankens produkt og det å ha relasjoner 
til en kontaktperson. Det er resultatene 
som oppnås på kundebarometre innen 
leasing, businesskort, fond/pensjons-
sparing, nedlasting av mobilbank, ska-
deforsikring, elektronisk betalingsmel-
ding som inngår i målingsgrunnlag for 
årets BM-bank. Det er 26 ansatte som 
er involvert i dette arbeidet, og dermed 
er det den jobben hver og en gjør som 
er grunnlaget, forteller ass. banksjef 
Arnt Ree.

Ree forteller at de også kom på en 
hederlig niendeplass totalt for både pri-
vat- og bedriftsmarkedet blant alle ban-
kene. Privatmarkedet er en større andel 
for oss enn bedrift, og vi har private 
kunder over det ganske land.

Ree sier at de legger stor vekt på 
behovsavdekking i samtaler med kun-
der. Det gir best fornøyde kunder når 
de får de tilbudene som tjener dem 
best. Opplevd nytteverdi innvirker på 
tilfredshet og lojalitet. Når kunden opp-
lever å få litt mer enn forventet gir det 
positive ringvirkninger.

Av Dagfinn Vold

Nå blir det kafé på Torget!
Det har lenge vært snakk om at det burde vært en kafé på 
Torget, og fredag den 13. mars blir dette endelig en realitet. 
Soknedal Bakeri har en periode vært på utkikk etter egnet 
lokale og beliggenhet for å åpne et utsalg, og de er godt fornøyd 
med beliggenheten på Berkåk. 

— Berkåk og Rennebu er 
jo godt kjent i forbindelse med 
Rennebumartnan, noe som skaper 
assosiasjoner til godt håndverk og mat-
tradisjoner. Dette syns vi passer godt for 
oss, og vi har stor tro på at dette blir et 
bra tilbud, sier daglig leder i Soknedal 
Bakeri Stig Torve. 

Bakerikaféen 
Den nye virksomheten har fått 

navnet Bakerikaféen, og er etablert 
som et eget aksjeselskap. Siv Remetun 
Lånke har fått jobben som daglig leder, 
og er sammen med Soknedal Bakeri 
og Rebus AS (eies av Spiren AS og 
Mediaprofil AS) aksjonærer i firmaet. 

— Vi er veldig glade for at vi har fått 
Siv med på laget, hun er både selvsten-
dig, kreativ og arbeidssom, så det er 
midt i blinken, sier Torve. 

Han er heller ikke fremmed for tan-
ken på å ta inn annen lokalprodusert 

mat, og tror dette kan være med å gjøre 
tilbudet enda bedre. 

Nyoppussede lokaler
Bakerikaféen får tilhold i de gam-

le lokalene til solstudiet, mellom 
Frivilligsentralen og Spiren. Her er 
lokalene nå ryddet for alt inventar, og 
oppussingen er i full gang. Ifølge Torve 
vil selve åpningsdagen den 13. mars bli 
behørig markert, og han håper mange 
vil ta turen for å teste ut det nye tilbu-
det. 

— Detaljene rundt åpningen er ikke 
fastspikret ennå, men vi regner med det 
vil merkes på torget at det er noe som 
skjer den dagen. Noe som i alle fall er 
helt sikkert er at det vil bli servert god 
bløtkake og kaffe, og så håper vi folk vil 
være med å støtte oss både på åpnings-
dagen, og ikke minst videre framover, 
avslutter Torve. 

Av Mona Schjølset

Oddvar Skjerve, Siv Remetun Lånke, Dagfinn Vold og Stig Magne Torve 
i lokalene på Torget som er under oppussing for den nye bakerikaféen.

På Rennebu.com får du oversikt over det som skjer i Rennebu!
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Rennebumat på alle fat

Matnavet på Mære og 
Rennebu næringsforening 
arrangerte nylig en inspira-
sjonssamling for reiselivsbe-
drifter og lokalmatprodusen-
ter i Rennebu.

Inge Johnsen fra Lian restaurant i 
Trondheim var den store inspirasjonen 
på dagen, og han delte raust av sin erfa-
ring. Johnsen sammen med Elisabeth 
Skonseng kjøpte i 2005 Lian restaurant. 
De følte da at de hadde funnet den per-
fekte plassen for å dyrke sine motto «en 
varig sanseopplevelse for en samling 
med mennesker» og «kortreist mat i 
godt selskap». 

Følgende serveringsbedrifter og 
matprodusenter deltar på kurset - 
Rennebumartnan, Mjuklia, Berkåk 
Veikro, Trollheim, Håggåsetra og 
Kroken bakeri. På inspirasjonsdagen 
ble det naturligvis brukt produkter fra 
de lokale matprodusentene Trollheim, 
Kroken bakeri, Grindal Ysteri og 
Hognamat. 

Egen matfilosofi
Gjennom kurset, der den første 

kursdagen foregikk i Mjuklia, fikk kurs-
deltakerne et innblikk i filosofien og 
tanker om hvordan man bygger opp 
en helhetlig filosofi som gjør det mulig 
å jobbe med lokalmat over tid. Johnsen 
og Gunn Bratberg fra Matnavet Mære 
gikk gjennom eksempler på meny-
oppbygging som skaper den helhet-
lige opplevelsen, og bakgrunn for 
hvorfor en velger en rett eller råvare. 
Kursdeltakerne ble også utfordret på 
arbeid med egen matfilosofi - hvordan 
en kan bygge plattformen slik at den 
ekte og gode maten legger grunnlaget 
i de daglige jobben. Dagen ble avsluttet 
med kreativt kokkeverksted.

Skape vekst sammen
Inge Johnsen sa at det er viktig at de 

lokale bedriftene utnytter hverandres 
fortrinn og skaper vekst sammen. Det 
er også viktig at de tenker gjennom hva 
de vil stå for og at de tør å sette ord på 
hva de drømmer om.

Fantastiske råvarer
— Her i Rennebu har dere fantas-

tiske råvarer, og gode produsenter som 
mestrer håndverket. Samtidig har dere 
et fortrinn med en kultur for god mat 
gjennom generasjoner. Dere trenger 
ikke å gå til Italia for å få inspirasjon, 
men ta utgangspunkt i den lokale mat-
kulturen, sa Johnsen. Han mente at vi 
her i Rennebu har mer enn nok å ta tak 
i. Utgangspunktet bør være tradisjon i 
endring og tilpasse det til neste genera-
sjon for å skape noe nytt. 

— Ikke vær redd for å bli utfordret, 
og på den måten blir det levende byg-
desamfunn, sa Johnsen. 

Oppfølging av hver bedrift
Fellesdagen følges opp med at Inge 

Johnsen besøker hver enkelt bedrift i til 
sammen 15 timer. 

Rigmor Aas (Mjuklia), Alf Erik Lånke 
(Trollheim) og Gunn Bratberg (Matnavet 
Mære) følger med Inge Johnsen (Lian 
restaurant) sin testing av smak.
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— Jeg vil bli bedre kjent med de 
som er med på kurset og deres bedrift. 
På den måten vil jeg følge opp for å se 
hvordan de tenker, hvordan de jobber 
og hvilke muligheter de har. Alle som 
deltar har noe de brenner for, og det er 
viktig for å lykkes, sa Jonsen.

Søke inspirasjon
Gunn Bratberg fra Matnavet Mære 

sa at det er viktig at deltakerne også 
treffes videre for å bli kjent med hver-
andre og arbeide litt sammen for å få 
idéer. 

— Det har vært en krevende og 
hyggelig dag, og det er en humoris-
tisk gjeng som jeg tror vil få til mye 
sammen, sa Gunn Bratberg.

Av Dagfinn Vold

Her i Rennebu har dere 
fantastiske råvarer, 

og gode produsenter som 
mestrer håndverket!

kursholder Inge Johnsen fra Liantunet

som fakturabilag, ordreblokker, kjøreblokker, konvolutter?

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

Behov for forretningstrykksaker

Smågodt fra Rennebu, lokalmatpizza og hjorteburger med lokal ost på 
toppen.
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mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14

Stort 20 kr 
marked

 Kom å se hva du får
 fra BlackDesign for 20 kr
  Førpris opp til 250 kr

Primula
25,-

Mye nytt i
potteplanter

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Femmila 
– et muntert blikk
på norsk skihistorie

Foredrag av
Thor Gotaas
5. februar kl 20.00
på Frivilligsentralen
Enkel servering, gratis inngang

Årsmøte 5. februar kl 19.00
på Frivilligsentralen

Barnas Naturverden er 20 år i 2015

LARSRENNET
søndag 15. mars 12.00

Informasjon om arrangementene:
www.rennebu-il.no

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.

BURENNET
er flyttet fram 

til søndag 22. februar

Trenger du behandling
ring for timeavtale

41 45 75 93

– pleier dine føtter 
på Løkken, ved Rennebu helsesenter eller

på Nerskogen/Fjellheim

Morsdag 8. februar
– hva med et gavekort på fotpleiebehandling!

Velkommen!

Salg avfotkremer og sokkersom ikke strammer, Ametrinesokker

Sandaler, strechsko
til dame og herre,
lukket sko med borrelås.
Kom og prøv!
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Rundt 30 personer møtte på 
informasjonsmøtet om bred-
båndsutbygging i Rennebu 
som ble avholdt i forrige uke. 

Ut fra innspill etter informasjons-
møte høsten 2013 er det gjort priori-
teringer som ligger til grunn for den 
forestående utbyggingen av bredbånd 
og mobil på strekningen Flågrenda til 
Mærk/Grindal. Det er bevilget et kom-
munalt tilskudd i budsjettet for 2015, og 
det er inngått en intensjonsavtale med 
fylkeskommunen. Det er Telenor som 
vil stå for selve utbyggingen.

Hva blir levert?
Etter en gjennomgang av behovet 

og mulighetene vil Telenor levere bred-
bånd 50/15 Mbit/sek inntil 810 meter 
fra fibernode, bredbånd 30/10 Mbit/
sek inntil 1.370 meter fra fibernode og 
ny mobilsender ved Åshaugen som gir 
4G-dekning til husstander som nås fra 
denne.

Hva får du?
Med produktene som beskrevet vil 

en få rask nedlasting av store filer, bil-
der, video, filmer og hjemmekontor 
motta og sende mail med store vedlegg, 
jobbe mot tunge systemer. Videre kan 
en streame lyd, film og TV (f.eks. WIMP 
og Netflix),  spille online og installere 
bredbåndstelefoni.

Hva skjer videre?
I perioden frem til mars i år vil det 

bli prosjektering, og videre ut året vil 
utbyggingen foregå. Målet er at alle 
innenfor det prosjekterte området skal 
få levert ønsket produkt før årsskiftet av 
det som tilbys. Det er mye arbeid som 
skal utføres. Først skal det hentes inn 
gravetillatelser, før en grå i gang med 
graving, fiberfremføring, montering 
av ny mobilstasjon i Åsgrenda, mon-
tere fibernoder, fremføring av strøm og 
montering av stasjoner.

Videre informasjon
— Vi vil legge ut fortløpende infor-

masjon på nettsiden Rennebu.kom-
mune.no under fanen Morgendagens 
Rennebu. Ellers vil det bli sendt ut SMS 
fra Telenor med oppdatering for aktu-

Bredbånd- og mobilutbygging

elle abonnenter. Telenor vil også sende 
ut en bekreftelse på at utbyggingen er 
ferdig, og hvilken bredbåndshastighet 
husstanden kan få. Bestilling av bred-
bånd skjer enten på tlf. 05000 eller på 
www.telenor.no. Deretter vil en få et 
bekreftelsesbrev med oppkoblingsdato 
og beskjed om henting av nytt modem, 

forteller Trond Jære. Sannsynligvis vil 
abonnentene få tilbud om å koble seg 
på etter hvert som arbeidet går frem-
over.

Er det spørsmål underveis, kan de 
rettes til Jære på epost trond.jare@ren-
nebu.kommune.no

Av Dagfinn Vold

Den forestående bredbånd- og mobilutbyggingen engasjerer mange.

Utbyggingsområdene for bredbånd vil foregå i de skraverte feltene, med fibernoder på de 
blå punktene. Det vil også bli montert en ny mobilsender i Åsgrenda hos Ivar Olstad.

De som har innspill utenfor området vil også bli registrert.
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Staffettlag 
fra Rennebu
For første gang på over 30 
år stiller Rennebu med lag i 
NM-stafetten for herrer, og det 
er tre juniorer som skal forsva-
re Rennebus ære under ski-
NM på Røros den 1. februar. 

Sindre Smestu Holm, Håkon Myrmo og 
Jonas Hårstad stiller på startstreken uten 
de helt store sportslige ambisjonene denne 
gangen, men håper å ta det med seg som 
en nyttig erfaring. 

- Det er bortimot 150 lag som er 
påmeldt årets NM-stafett for herrer, så 
her får guttene virkelig anledning til å 
måle krefter mot mange kjente lang-
rennsnavn, forteller lagleder Oddvar 
Myrmo. 

Moderate forventninger
Som de fleste sikkert vet er både 

Sindre og Jonas skiskyttere, og trener 
naturlig nok ikke like spesifikt med tan-
ke på rene langrennsetapper. De to skal 
gå fristiletappene, mens Håkon skal gå 
førsteetappen i klassisk. Håkon avtjener 
for tiden verneplikten i Gardens drill-
tropp, og spesifikk skitrening begrenser 
seg derfor stort sett til helgene. 

– Det er nok realistisk å ha mode-
rate sportslige forventninger til stafet-
ten, men jeg håper alle guttene stiller til 
start i god form, og får en god opple-
velse i sporet. Ikke minst er det artig at 
en liten klubb som Rennebu stiller med 
eget stafettlag bestående kun av lokale 
løpere. Det kan vi være stolte av, påpe-
ker Myrmo. 

Ta turen til Røros!
På Røros har forberedelsene til årets 

NM på ski vært i full gang lenge, og 
arrangørene har lagt opp til folkefest 
både langs løypene og i bygatene. Hvis 
det flotte vinterværet holder seg, kom-

mer dette til å bli en opplevelse både for 
publikum og løpere. 

- Jeg håper mange har merket av i 
kalenderen og legger turen til Røros, 
slik at Rennebu blir godt represen-
tert både i og utenfor skisporet. Det er 
jo ikke lange turen til Røros, så jeg vil 

oppfordre alle som har anledning til 
å legge søndagsturen hit for å heie på 
våre spreke juniorer, avslutter Myrmo. 

Håkon stiller også til start i klassisk 
sprint, som går av stabelen fredag 30. 
januar. 

Av Mona Schjølset

— Dette nye sys-
temet innebærer en 
klar forbedring fra 
tidligere moduler. Det 
nye systemet kjenner 
igjen ansatte og tidli-
gere ansatte. For nye 
søkere innebærer det 
også en forbedring. 
Når du har logget inn 
og opprettet bruker og 
lagt inn de opplysnin-
gene som er relevant, 
så ligger de der til stil-
linger som en også 
søker på senere. Opplysningene kan 
en endre når som helst, og de kommer 
også direkte inn i lønnssystemet hvis 
en blir ansatt, forteller personalrådgiver 
Per Ivar Wold.

Dersom du er ansatt i Rennebu 
kommune eller tidligere ansatt, er du 
allerede opprettet som bruker i kom-
munens lønns- og personalsystem. 
Du må da logge på med brukernavn 
og passord eller velge ”glemt bruker-
navn og passord” ikke ny bruker/konto, 
og følg instruksjonene som da kom-
mer ved pålogging. Ansatte som ikke 
har e-postadresse, må ta kontakt med 
Lønningskontoret på tlf. 72 42 81 31.

Rekrutteringssystemet kjenner 
igjen de ansatte og tidligere ansatte på 
e-postadressen. Det er derfor svært vik-
tig at du som ansatt forsikrer deg om 
at den e-posten du benytter deg av er 
den samme som ligger inne på lønns-
systemet i kommunen. Dette kan du 
gjøre ved å kontakte Lønningskontoret. 
Tidligere ansatte, og ansatte som har 
endret e-postadresse, må også kontakte 
Lønningskontoret pr telefon og oppgi 

Nytt system 
for søknad på stilling
Rennebu kommune har nylig tatt i bruk et nytt system for digi-
tale søknader på stillinger.

ny e-postadresse. Når slik endring er 
registrert følges vanlig søknadsprose-
dyre.

Interne stillinger
For å kunne søke på stillinger som 

er merket internt utlyst, må du i hen-
hold til Rennebu kommunes tilsettings- 
og arbeidsreglement være enten fast 
tilsatt eller midlertidig tilsatt i Rennebu 
kommune ved tilsettingsprosedyre etter 
kunngjøring. De interne stillingene får 
den oversikt over ved å logge seg på en 
kommunal jobb-pc, og gå inn på Visma 
Enterprise.

Mer informasjon
Trenger du mer informasjon om 

søkeprosessen, kan du ta kontakt med 
Servicetorget tlf. 72 42 81 00 eller epost 
postmottak@rennebu.kommune.no

Av Janne Havdal Nordbø/
Dagfinn Vold

Du går inn på Stilling ledig her på 
Rennebu.kommune.no
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5., 6. og 7. klasse ved Voll skole har 
en utedag hver måned gjennom hele 
året. På disse dagene driver de for det 
meste tradisjonelt friluftsliv, og akti-
vitetene preges av årstidene og været. 
Det er trivsel, fysisk aktivitet, glede og 
sosialt samvær som er i fokus, og  det 
er med på å styrke samholdet mellom 
både elever og lærere.                                                      

Årets første tur gikk til Herremsetra, 
og det ble bål ute, havregrynsgrøt inne 
på setra og «planting» av vimpel på 
toppen av taket på gapahuken. 

Matpause og lek
Elevene gikk på beina oppover bak-

kene til setra med akebrett og kjel-
ker. Per Herrem hadde brøytet veien 
på forhånd, så det var fint å gå. Været 
var fantastisk med sol fra klar himmel. 
Ved Herremsetra er det flott utsyn mot 
Ramshøpiken og resten av Trollheimen, 
og mot kulturlandskapet ved Voll. Både 
store og små koste seg, og det ble en 
lang matpause og mye lek og moro på 
setervollen. 

Nedturen ble kanskje enda bedre. 
Med akebrett og kjelker ble det stor fart 
nedover mot grenda og skolen. 

Flere turer
Starten på årets utedager ble vellyk-

ket, og nå er alle klare for mange flotte 
opplevelser i Friluftslivets ånd. Foruten 
de faste utedagene, har også mellom-
trinnet ved Voll skole tradisjon for to 
overnattingsturer hvert år: en høsttur 
like etter skolestart og en vintertur mel-
lom vinterferie og påske.

Voll skole markerte Friluftslivets år
Årets første utedag for mellomtrinnet ved Voll skole ble ekstra markert 
i forbindelse med starten på Friluftslivets år den 13. januar. 

STOPP! «Det hjelper ikke å si fra»

Det angår oss alle i bygda og vi voksne må ta ansvar for adferden til våre barn!
 

Vi oppfordrer deg som er voksen/forelder/foresatt til å ta deg tid til 
Foredrag med refleksjonsarbeid av Erlend Moen 
– lektor og skoleveileder, svært opptatt av godt læringsmiljø og samarbeid mellom skole og foreldre
– medlem av Djupedalutvalget; tiltak for et godt skolemiljø
På elevkantina v/ Berkåk skole-Rennebu ungdomsskole tirsdag 10. februar
Gratis servering av hjemmebakst fra Kroken Bakeri m.m. fra kl.19.00. Foredraget holder på fra kl.19.30-21.30.
Alle som kommer får gratis lodd som det blir trekning på. Fine premier!

Arr: FAU v/ Berkåk skole-Rennebu ungdomsskole og Rennebu kommune
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Lågg-inn fritidsklubb 
arrangerer styrketreningskveld
tirsdag 24. februar

Bård Botten fra Oppdal er utdannet personlig trener og 
kommer til oss på besøk. Han skal gjennomføre en kort 
teoridel om trening/styrketrening.
Han har med seg ei jente på 15 år fra Oppdal, som 
driver aktivt med styrketrening.
Etter teoridelen flytter vi oss til styrkerommet hvor han 
og denne jenta demonstrerer en del øvelser. Etterpå gir 
han veiledning på teknikk til de som selv vil prøve.
Dette er et opplegg for 8.-10. klassinger.
Pris kr 100,-
Påmeldingsfrist innen 13. februar (SMS til 988 89 643)

Mvh leder, Marit S.Hoel

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 søknads-
fristens utløp. 

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i barne-
hagetilbudene i forhold til oversikten i informasjon 
om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 
2015/2016. 

Barnehagerådgiver

Kulturmidler
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på 
fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars.
For søkere som er medlem av Rennebu musikkråd 
finnes eget skjema.
Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmesider 
eller kan hentes i Servicetorget.
Disse kan søke:
•  Organisasjoner/ grupper eller institusjoner som 
 driver kulturarbeid i kommunen.
•  I særlige tilfeller kan enkeltpersoner søke

Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert
Med søknaden må det følge regnskap og årsmelding
 

- Enhetsleder kultur og fritid

Helsefagarbeider, hjelpepleier
Ca 18,90% fast stilling

Vi søker hjelpepleier, helsefagarbeider, andre med 
helsefaglig bakgrunn.
Stillingen er innen Tjenesten for funksjonshemmede, 
Joveien bofellesskap.

Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål
 og aktiviteter
• Målrettet miljøarbeid
• Daglig omsorg og bistand til mennesker med
 nedsatte funksjonsevner

Søknadsfrist 06.02.2015

Ingeniør - saksbehandling
100% fast stilling

Vi søker etter ingeniør som kan foreta saksbehandling 
etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven. 
Vi bruker ESA som saksbehandlerverktøy og GisLine 
som kartverktøy. Lederoppgaver kan også bli tillagt 
stillingen.
Stillingen er for tiden organisert i rådmannens stab.

Hovedarbeidsområder
• Forvaltning etter plan- og bygningsloven og 
 forurensingsloven
• Veiledning av publikum og fagpersoner i 
 byggebransjen
• Andre oppgaver kan tilkomme
Søknadsfrist 08.02.2015

Info om søknadsrutiner, søknadsskjema og
kontaktperson for stillingene finner du på
http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/
Lokale-tema/Stilling-ledig

RØYKESLUTT-KURS
Frisklivssentralen i Rennebu planlegger Røykeslutt-
kurs våren 2015.
Kurset holdes hver fredag  kl.13.00-15.00 i 6 uker 
med oppstart  13. februar. 
Arbeidstakere må avtale med arbeidsgiver om fritak fra 
arbeid. Kurset koster kr 300,-
For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med:
Kari Tronsgård, kommunefysioterapeut tlf  913 81 511
(Forbehold om nok påmeldte)



15Rennebunytt

SALMEKVELD i Rennebu kirke 
torsdag 29. januar kl 20.00

– Forsangerkor 
– Sang av Anne Helene Kvam og Kari Hellstrøm
– Innslag fra menighetens misjonsprosjekt
– Ord for kvelden ved Randi Olise Hoel
– Kaffe

Velkommen!           Arr.: Rennebu Menighetsråd

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

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen 
den 17. februar.          Ingfrid

Ønsker ingen oppmerksomhet i anledning
dagen 30. januar.

Martin

Tusen takk for hilsner og gaver på min 70-årsdag.
Den aller største takken går til barn, barnebarn og
svigersønner for de fantastiske dagene jeg fikk sammen
med dere på Røros i nyttårshelga.

Inger Johanne

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved 
Svein Erik Kosbergs bortgang og begravelse. 
Takk også for minnegaver til Rennebu minnefond.

Grethe
Sveinung og Alfhild Beate m/familier

Ønsker ingen oppmerksomhet i anledning
dagen 18. februar 2015.

Olav

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
FELLES-JUBILEUM
i Innset og Ulsberg krets

Det viser seg at mange lag/organisasjoner
i Innset og Ulsberg krets «fyller runde år» i disse tider,
i 2014-2015-2016.
 
Innset Skytterlag 1864 = 150 år
Innset Ungdomslag 1894 = 120 år
Innset Idrettslag 1896 = 120 år
Innset Hornmusikk 1925 =   90 år
Ulsberg Velforening 1975 =   40 år
Paradiset/Innset 4H 1982 =   33 år
Innset Husflidslag 1984 =   30 år
Innset Skole/Barnehage 1984 =   30 år
Innset Samfunnshus 1984 =   30 år
Innset Historielag 1995 =   20 år
Innset og Ulsberg Grendalag 2010 =     5 år

Vi FEIRER SAMMEN 
lørdag 28. februar 2015, kl 17.00
i Innset Samfunnshus.

Vi feirer med mat, kaffe/kaker, mimring, bilder, «taler», 
Innset hornmusikk, allsang osv
Det serveres spekemat m/ potetsalat, eggerøre og frukt.
Festen er åpen for alle innbyggere i Innset og Ulsberg krets 
og «utenbygds» lagsmedlemmer.
Meld deg på innen 15. februar til
Jan Lien, tlf 412 37 019 eller janhelgelien@getmail.no

Voksne 250 kr / 8. kl – 18 år 100 kr / barn t.o.m. 7. kl gratis

Årsmøte i Pårørendeforeninga i Rennebu 
på Frivillighuset onsdag 11. februar kl 19.00

Vanlige årsmøtesaker - servering 
Anita Bjørgen kommer og snakker om Livsglede for Eldre.

Statens Vegvesen 
har i forbindelse med regulerings-
arbeidet for ny E6, 
kontordag på Berkåk
onsdag 4. februar fra kl 09.00 – 15.30. 
Vegvesenet låner kontoret til 
Næringshagen/Trond Jære i 2. etg på rådhuset.

Neste Rennebunytt
kommer torsdag 12. februar.

Frist for stoff er tirsdag 3. februar!
tlf 72 42 76 66

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 12. februar - frist for stoff 3. februar -  Rennebu Nytt

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

Din lokale
rørlegger

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer

miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Telefon  72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no

Industriveien 4, 7391 Rennebu

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Femmila – et muntert 
blikk på norsk skihistorie

Dette er tittelen på Thor Godaas sitt 
foredrag på Frivilligsentralen kvelden 5. 
februar. Godaas har skrevet en bok med 
samme tittel, og publikum kan forvente 
seg fortellerglede og morsomme historier 
som vil belyse femmilas fascinerende his-
torie gjennom mer enn hundre år. 

Det er Barnas Naturverden som arran-
gerer denne kvelden, og det i anledning 
av at de selv fyller 20 år. Dette ønsker de 
å markere med ulike tiltak gjennom året, og først ut i jubile-
umsåret er altså et muntert blikk på norsk skihistorie. 

Populært tilbud
Barnas Naturverden har helt siden oppstarten i 1995 vært 

et populært turmål for både barnefamilier og andre, og ifølge 
Børge Dahle vil friluftslivets år bli brukt til å gjøre tilbudet i 
Barnas Naturverden enda bedre kjent. 

- Tilbudet er et av de største helårlige reiselivstilbud her i 
distriktet med mellom 10 og 15. 000 besøkende hvert år. Det 
har etter hvert blitt godt kjent gjennom samarbeidet med TT, 
og både fastboende og hytteeiere er flinke til å benytte seg av 
tilbudet, forteller Dahle.

Vinter og snø
Rennebu har lange tradisjoner for vinteridrett, og skihisto-

rie er noe som er tett knyttet sammen med vår identitet. Som 
de aller fleste kjenner til ble Magne Myrmo i 1974 den siste 
verdensmester på treski, og utenfor Rennebuhallen er det satt 
opp en flott statue av Rennebuløperen med startnummer 18. 

- Thor Godaas er kjent som en munter foredragsholder, 
og med et skiinteressert publikum tror vi dette kommer til å 
bli en kveld med både mimring og gode historier, sier Børge 
Dahle. 

Av Mona Schjølset
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