INFORMASJON

Rennebu Nytt
www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan

Nr 11/2009, 25. juni

Årg. 32

Hederspris til
hedersmann
side 3

Åpningstid i sommer:
Mandag-Fredag 09.00-16.00 – Lørdag 11.00-16.00

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

2

Rennebu Nytt

Fylkesårsmøte

Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret

Rennebu
Sanitetsforening
arrangerte
helga
12.-14.
juni
Sanitetens fylkesårsmøte
på Berkåk, og i den forbindelse var det oppmarsj fra Mjuklia til kirka
lørdag kveld. Leder for
Rennebu Sanitetsforening, Turid Ramstad, leder an i prosesjonen foran
flere
kvinner
fra
Rennebu i bunad.

Magne kommet “hjem”

åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.
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Mange Myrmo er glad
for at statuen av ham har fått en sentral plass ved Rennebuhallen.

Statuen av Magne Myrmo er flyttet
fra sin tidligere plass ved Laftesenteret
til en ny sokkel ved inngangen til
Rennnebuhallen. Etter at Laftesenteret
ble lagt ned, ble statuen stående litt
forlatt.
RN tok med originalen Magne for å
se på resultatet av flyttingen, og han
ble meget godt fornøyd med sin nye
plass.
— Det her er jo virkelig en sentral
plass, rett foran der idrettsungdommen
i Rennebu møtes, sa en tilfreds Magne.
Kjøpt hus i Mjuklia
Magne har kjøpt hus i Mjuklia, og

var derfor «hjemme» da vi traff ham.
Han og kona Mona kommer ikke til å
flytte permanent til Rennebu - ihvertfall ikke med det første, men Magne
føler at det er i Rennebu han hører til.
Derfor ønsket han å ha et hus her, der
han kunne tilbringe mye tid. — Det er
enklere å være her når en ønsker det,
når en har et eget hus. Og i Mjuklia
ligger det godt til rette for skiturer om
vinteren. Det har blitt litt for lite ski i
det siste, sier Magne - som fortsatt har
engasjement innimellom for skismurningsprodusenten Swix.
Av Dagfinn Vold
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10. klasse ga overskudd til Blåkors!
I løpet av ungdomsskolen har elevene ved Rennebu Ungdomsskole i flere
år tjent penger på elevbedrift, martna og musical. Pengene går bl.a til en
obligatorisk skoletur til Oslo. Når skoletur er betalt og 10. års skolegang snart
er over er det fortsatt kr 12.000 igjen. Det er første gang en 10. klasse har et
overskudd! Pengene har de brukt til en dag i skiheisen, overnatting i hallen
med pizza og brus. De har også opprettet en konto for senere års musikaler,
der klassa har satt inn kr 1.100 for innkjøp av bl.a. parykker, smykker. Kr
4.000 skulle gå til en et godt formål, og elevene stemte fram Blå Kors Lade
behandlingssenter, som takket for beløpet som kommer godt med i deres
arbeid.
Vi ønsker alle avgangselever lykke til videre!

Styrkar styrker landbruket
Flere av dagens grassorter har blitt til takket være
Styrkar Foss sin innsats som planteforedler gjennom
mange år.
Høsten 2008 mottok han Plantearvenprisen for arbeidet med å utvikle
plantesorter tilpasset norske dyrkingsforhold, blant annet ved å ta i bruk
genmateriale fra norsk natur. Flere av
disse artene er samlet inn i Rennebu.
Hva er plantearvenprisen?
Plantearven-prisen er en utmerkelse for spesiell innsats for bevaring og
bærekraftig bruk av variasjon og
mangfold av nytteplanter. Prisen gis til
personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i å ta vare på eller
utnytte plantegenetiske ressurser i
Norge.
Hvem er Styrkar?
Styrkar Foss ble født 23. november
1923 på Foss i Meldal. Utdanningsveien ble litt kronglete med ”de harde
30-åra” og krigen som snubletråder
underveis. Styrkar gjennomførte både
landbruksskole og jobbet seg opp til
studiekompetanse slik at han til slutt
endte opp på Norges Landbrukshøgskole. Etter praksis fra både
Rogaland Landbruksselskap og Felleskjøpets Stamsædgård på Hamar endte
han til slutt opp på Voll Forsøksgård i
1956. Instruksen var å skulle gjennomføre grasforsøk primært på timotei i
fjellbygdene i Trøndelag. Området
strakk seg fra Namsskogan og Røyrvik
i nord, til Brekken ved Røros i sørøst.
Med begrensede ressurser for forsøks-

virksomhet ble sykkelen
framkomstmiddel de første
åra. Tidkrevende, men
likevel satte forsøka i
denne perioden varige
spor. Ny kunnskap om
vekst og overvintring hos
timotei,
verdifulle
gjødslingsforsøk i eng, og
forsøk med raigras som
vekst for sanering av ugras.
Dette er kunnskap som
fremdeles er viktig i dagens landbruk.
Etter åra på Voll venta nye utfordringer med gras og belgvekstforsøk på
Madagaskar. Vel hjemme i Trøndelag
igjen, bød muligheten seg til å jobbe
med utvikling av gras til grøntanlegg,
og Styrkar ble fra august 1974 en del av
staben ved Kvithamar forskingsstasjon.
Ettersommeren 1975 startet arbeidet
med å samle grasmateriale til grøntanlegg. Etter flere års iherdig innsats
avsluttet han sin pendlertilværelse når
han gikk inn i pensjonistenes rekker
for 17 år siden, og bor nå på en idyllisk
plett på Grindal.
Moderne driftsformer
Høstemetoder for gras og klimaet
har endret seg de siste årene. Flere av
de sortene som Styrkar har vært med
på å samle er viktige bidragsytere for å
gi ei frøblanding som takler moderne
driftssystemer.

Det som fasinerer meg mest med
Styrkar er hans evne til å tilpasse seg et
landbruk og samfunn i endring. Det er
en sprek 86-åring som sitter foran meg,
og hans innsats gir fremdeles viktige
bidrag til både dagens landbruk, og
mer moderne bruk av gras; fotball og
golf.
En aktiv pensjonist
Selv etter at Styrkar ble pensjonist
har han bevart blikket etter nye sorter.
Nye sorter har vært med i lokale
utprøvinger. Langs veiene i Rennebu
lyser det gult av tiriltungevarianter som
Styrkar har samlet frø av for så å plante
ut til alles glede. Prinsehytta i
Sikkilsdalen omgis av en blomsterrik
eng, og opphavsmannen – jo det er et
nennsomt utvalg av frø fra norsk natur
som er samlet inn av Styrkar.
Av Ragnhild Borchsenius
Norsk Landbruksrådgiving
Sør-Trøndelag
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Jenterittet 2009
Jenterittet ble arrangert på
Røros forrige helga, og årets
utgave var det fjerde i rekken.
Antall deltakere var i år
rekordhøye 763, og 40 av disse
var spreke representanter for
Fysak Rennebu.
Sykkelløpet er sommerens store
høydepunkt for bygdas syklende damer, både for dem som sykler mye, og for
dem som tok fram sykkelen for første
gang i helga. Selve syklinga er bare
halve moroa; vel så viktig er den sosiale
biten, med felles busstur og overnatting og middag på Vertshuset Røros.
Rennebudamene startet fra Berkåk
litt over 6 lørdag morgen, mens sambygdingene sov tungt under varme
dyner. Med snø og en temperatur på
litt over null, var ikke sykkelløp den
aktiviteten som virket mest naturlig der
og da. Stemningen på bussen sto da
heller ikke i taket, men det skyldtes i
stor grad trøtthet satt i system. Etter
hvert som målet nærmet seg, våknet
damene til liv, og pulsen steg nok litt
hos de fleste. Noen hadde som mål å
fullføre, mens andre øynet et håp om
medalje.

Jentene fra Rennebu fikk premien for største gruppe med hele 40 deltakere fra
Fysak Rennebu - iført fersktrykte martnasskjorter sponset av Rennebumartnan.
Jenterittet er et terrengløp med start
og mål i Røros sentrum. Løypa er på 27
km, og de sprekeste av de spreke damene sykler to runder. Fysak Rennebu
hadde deltakere i alle de tre klassene:
Konkurranse 54 km, konkurranse 27
km og trim/bedrift 27 km. I år gikk en
større del av traséen i terrenget i forhold til tidligere år, og løypa ble naturlig nok tyngre av det. Ca 100 av deltakerne fikk i tillegg en utilsiktet utfordring i krevende terreng; misvisende
merking av løypa førte dem på ville
veier, og de hadde en møysommelig
oppgave med å få lurt sykkelen med
seg ned til farbar vei igjen.
Uansett veivalg kom alle etter hvert
til mål, og Fysak Rennebu rasket like
godt med seg hele tre medaljer. Kristin
Sydskjør og Eli Krogstad kom på henholdsvis 2. og 3. plass i sine aldersklasser i 27 km konkurranse, og det har
de all grunn til å være stolte av! Stolte
er også de øvrige damene i gruppa, for
også i år gikk førsteprisen for størst
antall deltakere til Rennebu. Man kan
neste år gjøre som Stavneslekta, som
like godt valgte å legge hele slektstevnet sitt til Røros nettopp denne helga.

Da kunne damene i slekta kombinere
familiære forhold med fysisk fostring,
og det hjalp veldig på antall deltakere i
gruppa. Alle familier i Rennebu er
herved utfordret til å gjøre det samme
neste år, hvor målet selvfølgelig er å
stille med enda flere.
Deltakelse i Jenterittet er en tradisjon som har kommet for å bli i
Rennebu. Solfrid Skjerve, Oddveig Uv
Værnes og Kristin Sydskjør er trioen
som i år har sparket i gang bygdas
øvrige damer og tatt seg av den praktiske organiseringen. De har også vært
bidragsytere for å få rennbyggene til å
gå mann av huse for å delta på spinning de siste årene, og sykling har virkelig fått en oppblomstring i bygda. Takk
også til Røes Transport, for trygg frakt
av damer, sykler og bagasje.
For øvrig kan det nevnes at sykling i
få plussgrader, krydret med ei snøskur,
er å foretrekke framfor sykling i 30
varmegrader, som vi opplevde i fjor...
Av Janne Hinsverk,
Fysak Rennebu
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Trenger du r¿rlegger?
ta kontakt med

Etablert 1989

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

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

Nerskogruta A/S
7340 Oppdal – tlf 72 42 39 35
Sommer-rute fra 22. juni til 21. august 2009
Bussrute Mandag/Tirsdag/Onsdag/Torsdag/Fredag
Nerskogen – Berkåk
8.25 Fra Nerskogen(Vik)
8.35 ” Granasjøen
8.50 ” Stamnan
8.55 ” Skjepphaug
9.00 Til Berkåk stasjon

Berkåk – Nerskogen
11.15 Fra Berkåk stasjon
11.20 ” Skjepphaug
11.25 ” Stamnan
11.40 ” Granasjøen
11.50 Til Nerskogen,coop

NB. Bussen kjører ikke om Gunnesgrenda
Nerskogen – Oppdal
12.00 Fra Nerskogen,coop
12.10 ” Skaret
12.25 ” Vognill
12.35 Til Oppdal stasjon

Oppdal - Nerskogen
14.35 Fra Oppdal stasjon
14.45 ” Vognill
15.00 ” Skaret
15.10 Til Nerskogen,coop

Tlf busser:
995 80 859 Oddmund – 995 80 860 Einar
Ved forespørsel om ekstraturer/turkjøring: 72 42 39 35
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2. plass i «Klar for kunde»
COOP Prix på Berkåk ble nettopp tildelt en andreplass
i den anonyme vurderingen «Klar for kunde». Slik vurdering blir foretatt fem ganger for året, og dette var den andre
for 2009.
— Vurderingen går på frukt/grønt, ryddighet, renhold,
ferskvare og ikke minst kundemøte - der vi fikk toppscore,
sier en meget fornøyd daglig leder Elisabeth Engen. Hun
er kjempefornøyd med resultatet ved å komme på andreplass blandt alle Prix-butikker i hele landet.
— Dette viser at det kan være fint og trivelig også på en
gammel butikk, og jeg vil skryte av medarbeiderne som
har vært med på at vi har oppnådd dette, sier Elisabeth.

Drøfting av framtidens skoler i Rennebu
HOO (Det politiske utvalget
for helse, omsorg og oppvekst) gjorde vedtak 19. mai
om at skolestrukturen skulle
debatteres.
Det ble valgt en styringsgruppe
bestående av politikere fra Sp, H/ V,
Ap og KrF, to foreldrerepresentanter,
hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet, skolerådgiver og kommunalsjef. Disse representerer ulike interesser i skolen. HOO ga gruppa følgende
mandat:
Gruppa skal sørge for at en debatt
finner sted som skal fokusere på følgende:
• Den framtidige organiseringen og
utformingen av skolene i Rennebu skal
være forutsigbar og tilpasset slik at
eleven kan oppnå gode læringsresultater

• For hver skole og disse samlet skal det
vurderes i slik rekkefølge:
1. De pedagogiske forhold
2. De økonomiske forhold
Det må også tas i betraktning de
konsekvenser dette gir barnehagen
som er lokalisert ved hver grendeskole.
De pedagogiske betingelsene må
bli vurdert og drøftet først. Når disse er
avklart kan de økonomiske forholdene
trekkes inn.
Ordet skolestrukturdebatt kan oppfattes forskjellig og føre til misforståelser. Derfor ønsker styringsgruppa å presisere at de vil drøfte framtida for skolene
i Rennebu.
Innbyggerne og politikerne må
drøfte hvordan de ønsker skolene skal
være i årene framover.
Bakgrunnen for debatten er bl.a at
det vil bli en nedgang i elevtallet i skol-

en de nærmeste årene på ca 25 prosent, at det er vanskelig å rekruttere
lærere med ønsket kompetanse og at
politikerne må bli enig om hvordan
kunne gi alle elevene like godt tilbud i
både fag og opplæringsmiljø.
Styringsgruppa legger stor vekt på
en prosess med åpenhet gjennom
folkemøter og muligheter for å komme
med innspill. Prosessen vil bli kjørt
etter samme bestemmelser som for
kommuneplanen, som sikrer medvirkning fra innbyggerne.
Prosessen må ikke forhastes, og
derfor mener styringsgruppen det vil
være klokt å utsette vedtak i kommunestyret til høsten 2010.

- Kommunalsjef HOO -

Austre Rennebu grunneierlag - Skadefelling predatorer 2009/2010
Austre Rennebu grunneierlag ønsker å stimulere til økt jakt
på ulike predatorer. For jaktåret 2009/2010 erstattes tidligere ulike ordninger med fast skuddpremie på ulike arter
med et poengsystem. Vi ønsker samtidig å fremme rekruttering av unge jegere av begge kjønn. Jegere under 25 år
tildeles dobbelt antall poeng for den enkelte art.
Poengskala pr./stk:
Mår
80 poeng (160 poeng for jegere under 25 år)
Rev
80 poeng (160 poeng for jegere under 25 år)
Grevling: 60 poeng (120 poeng for jegere under 25 år)
Kråke, måke, ravn etc.: 7 poeng (14 poeng for jegere under
25 år)
All jakt utføres innen for den enkelte arts gjeldende
generelle jakttider og øvrige bestemmelser. Fellingsrapport

ønskes fortløpende og jeger skal på oppfordring kunne
forevise bevis på fangst.
Alle registrerte poeng tom. 31.03.2010 teller i konkurransen.
Hver av de to beste jegere (flest poeng) premieres med
1 stk. valgfritt jaktkort for jaktåret 2010/11
Alle som leverer fellingsrapport er i tillegg med i trekking av
1 stk ukeskort småvilt uten hund for jaktåret 2010/11.
Premiering finner sted på grunneierlagets årsmøte i april
2010.
Kontaktperson: Nils Petter Gundersen mobil: 913 21234
e-post: nils-p-g@frisurf.no
- Austre Rennebu grunneierlag: styret
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Torget i Rennebu ble knyttet
Det nye Torget i Rennebu fikk en
verdig åpning helga 12.-14. juni. Det
var våre naboordførere som var programledere for selve åpningsdagen på
fredag, og de spøkte mye med at vår
ordfører Bjørn Rogstad med det
kjempefine og nye torget aksla seg opp
til at Rennebu blir et nytt regionssenter
i en ny storkommune med navnet
Trollheimen.
Selve åpningen ble utført av
Vebjørn Rodal, og han ønsket at torget
skal bli et aktivum, og at det kan brukes til både medaljeutdelinger, musikkarrangement, næring - og ikke minst til
uformelle sosiale treff. Vebjørn syntes
at torget er et flott symbolbilde både til
Rennebus natur og til det bærekraftige
næringslivet som gir positive ringvirkninger.

De glade ordførere. Vår ordfører Bjørn
Rogstad fikk overlevert blomster fra våre
nabo-ordførere Ivar Syrstad, Erling
Lenvik og Ola Røtvei.
Fylkesvaraordfører Arne Braut sitter bak
og forbereder sin overrekkelse av blomster.

Våt gudstjeneste på
søndag:
prest Berit
Lånke
holder
paraplyen
for sokneprest Tore
Samuelsen.

Nye benker: De ny-designede benkene
ble godt tatt imot.

Battle of band: Lørdag ble det arrangert
band-konkurranse, og Lodi med Terje Løfshus,
Anders og Petter Olsen gikk av med seieren.
Foto: Tora Husan,
Mari Ytterhus og Dagfinn Vold

Gardsbutikken Buret og Hognamat fikk være
de første som tok i bruk de nye torgbodene.
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sammen av hele bygda
Arkitekt Axel Sømme fortalte at
arbeidet med torget her i Rennebu var
en spennende prosess. — Det er
spennende å jobbe med et lite sted. En
kommer tettere inn på både folket og
naturen. Hvert sted har sin identitet
som en prøver å få tak i, og jeg synes vi
har lyktes ganske bra. Sømme håper at
torget skal føre til en videreutvikling av
«bolyst» i kommunen. Det er viktig
med levende lokalsamfunn, der det er
stadige prosesser med sentralisering.

Gjenforent søndag:
våre sangsolister Jorun Lovise Husan og
Heidi Skjerve ble akkompagnert av
Terje Uv og Gjermund Landrø.

Torget i Rennebu ble offisielt åpnet ved at Vebjørn Rodal knytta
sammen bånd overlevert av elever fra de fire skolekretsene i
Rennebu. En symbolsk handling på at det nye torget tilhører
alle, og skal knytte bygda sammen.

Kor bestående av sangere fra grunnkurs i Kulturskolen og barnehagene deltok på lørdag. Kulturskolen la sin årsavslutning hit.
Erik fra Superkviss og Solveig fra Newton var programledere på
lørdag, og de hadde med seg mange spennende aktiviteter.

Tre sentrale personer i torgarbeidet. Arkitekt Axel
Sømme, ordfører Bjørn Rogstad og leder for Plankontoret
Sissel Enodd.

10

Rennebu Nytt

Leiekjøring innen landbruk og lett anlegg!
Vårt mål er god service og god tilgjengelighet!
Konkurransedyktige priser!

• Slått med 3 meter slepmaskin,
muligheter for breispredning
• Raking med samlerive
• Rundballpressing med 20-knivers
kombipresse, muligheter for
ensileringsmiddel

• Sammenkjøring og stabling
av rundball
• Transport med boggiehengere
• Horisontalharving med 3 meter
horisontalharv med pakkevalse
• Kalk spredning, vanlig kalk og MG-kalk

Einar Holden 975 08 544 – Jan Eirik Holden 918 15 047
Nettside: www.sundsetgard.no

Snickers
piratbukse
m/ kneputer 349,veil kr 612,-

Snickers
t-skjorte 75,Tilbudet gjelder kun fredag 26.06.09,
så langt lageret rekker.

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu

Reiseforsikring
Besøk eller ring oss:
Oppdal, Nyveien 1 - tlf 72 40 49 90
Berkåk, Postmyrveien 19 - tlf 72 42 82 50
Sommeråpent kl 08.00 - 15.30

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

A.R. HELGEMO as
Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Tlf 72 42 82 80
Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

Bergli - 7387 Singsås
Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

www.rennebu.kommune.no

Kortfattet årsmelding
Rennebu kommune – 2008

Rennebu fikk ny og topp moderne ambulansebase i 2008.
Foto: Dagfinn Vold

INNLEDNING
Vi vil også i år sende ut en kortfattet versjon av årsmeldingen for å gi et innblikk i kommunens virksomhet
gjennom året 2008. Vi imøteser gjerne forslag til forbedringer av årsmeldingen.
Det er alltid interessant å sammenligne seg med andre kommuner. Sammenligninger kan imidlertid være
vanskelig da forskjeller kan ha ulike årsaker. Kommunene er forskjellige m.h.t. geografi, størrelse, alderssammensetning m.v. og kommunene er organisert ulikt. Vi gjengir en del sammenligningstall i denne årsmeldingen. Tallene må imidlertid brukes med varsomhet.
Fra året 2008 nevnes spesielt følgende saker:
• Bygging av kunstgrasbane
• Opprusting av Torget i Rennebu
• Utvidelse av Joveien bofellesskap
• Bygging av ny ambulansebase
• Det er lagt ned mye arbeid i forbindelse med revidering av kommuneplanen
• Arbeid med Energi og klimaplan
Rådmannen vil takke kommunens innbyggere for et godt samarbeid gjennom 2008.

Arve E. Withbro
rådmann
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POLITISK STYRING
Kommunestyret har 21 medlemmer. Etter kommunevalget i 2007 har kommunestyret hatt slik sammensetning:
Fellesliste Høyre og Venstre 7, Senterpartiet 6, Kristelig
Folkeparti 4 og Arbeiderpartiet 4.

Hvordan driftsinntektene ble brukt. %-vis fordeling

Formannskapet har 5 medlemmer:
Bjørn Rogstad (H og Venstre) - ordfører
Tora Husan (KrF) - varaordfører
Eli Krogstad (Fellesliste Høyre og Venstre)
Knut Ingolf Dragset (SP)
Rune Olaisen (AP)
Knut Ingolf Dragset er leder i Utvalg for miljø, teknikk og
landbruk (MTL).
Solveig Anglen er leder i Utvalg for helse, omsorg og
oppvekst (HOO).

%-vis fordeling av driftsinntektene

REGNSKAP
Rennebu kommune hadde et netto driftsresultat på ca.
400.000 kroner i 2008 (Driftsinntekter minus driftsutgifter og
netto renter/ avdrag). Netto driftsresultat utgjorde ca. 0,25
% av driftsinntektene og er vesentlig svakere enn anbefalt
av departementet. Rennebu kommunes resultat ble redusert kraftig fra 2007 til 2008.
Kommunen hadde et stort overforbruk i 2008. Spesielt
innenfor pleie og omsorg. Kommunens regnskapsresultat
ble derfor vesentlig svakere enn budsjettert.
Kommunen har fortsatt gode inntekter. Men utgiftene
er for store.
I tillegg har kommunens lånegjeld økt gjennom 2008 slik
at renter og avdrag legger beslag på en større andel av kommunens driftsinntekter.

SENTRALADMINISTRASJONEN
Sentraladministrasjonen er bemannet med til sammen
ca. 19 årsverk. I tillegg mottar kommunen tjenester fra interkommunalt plankontor og interkommunal revisjon.
Sentraladministrasjonen ivaretar mange ulike funksjoner, for eksempel arkiv, personalarbeid, lønn, næringsarbeid,
byggesaksbehandling, økonomistyring/regnskap, skatteinnfordring og ulike sekretariatfunksjoner.

Samlede investeringer beløp seg til ca. 23 mill. kroner.
De viktigste prosjektene var bygging av kunstgrasbane,
opprusting av Torget, bygging av ambulansebase og oppstart av nye leiligheter i Joveien bofellesskap.

Rennebu kommune var en av 3 kommuner som fikk tildelt tilskudd over det statlige programmet ”Bolyst og engasjement i små byer og tettsteder”. Rennebu kommune fikk
tildelt 2,3 mill. kroner til opprusting av Torget i Rennebu.
Det har vært jobbet mye med torgprosjektet i 2008.

Slik fordeler kommunens driftsinntekter seg
(ekskl. interne inntekter - i mill kroner)

Egne komiteer har arbeidet med utbygging av Joveien
bofellesskap og ny ambulansebase.

1
2
3

2007
54,1
54,9
55

2008
58,4
56
58,8

164

173,2

2007
Lønn og sosiale utgifter
103
Andre driftsutgifter
42,9
Netto renter og avdrag
7,6
Netto avsetninger/ investeringer 8,7
Ikke disponert mindreforbruk
2

2008
117,1
45,7
9,9
0,5
0

164,2

173,2

Skatter
Rammetilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

1
2
3
4
5

PPT
PPT har 1,5 stilling.
Antall henvisninger til PPT er økende, hvilket også betyr
økt antall enkeltvedtak. PPT har brukt storparten av tiden
på enkeltsaker. I tillegg har det vært jobbet med et språkprosjekt.
SKOLENE
Felles satsingsområder:
Rennebuskolen er nå i sluttfasen av deltakelse i
Utdanningsdirektoratets prosjekt ”Fra ord til handling” – et
utviklingsarbeid som skal føre til en bedre skole med tanke
på å gi en bedre tilpasset opplæring for alle våre elever.
Prosjektet ”Felles ledelse ved grendeskolene” ble
avsluttet dette året. Alle skolene har nå en egen rektor, unntatt Nerskogen skole som har assisterende rektor ved skolen
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og er administrativt underlagt Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole.
Totalt er det ca. 45 lærerårsverk i Rennebuskolen.
Innset skole:
Innset skole har i året 2008 hatt 36 elever på vår og 32
elever på høst. Skolen har fått ny leder. Skolen gikk ca
200.000,- i underskudd, dette skyldtes stort sett høye strømutgifter, renholdskostnader og økte kostnader mot ordinær
drift.
I lokalt utviklingsarbeid har planlegging av nytt utemiljø
stått sentralt.
Voll skole:
Voll skole hadde 74 elever i vårsemesteret og 75 i høstsemesteret 2008. Skolen har hatt tre ulike enhetsledere i løpet
av året. Dette har ført til en del usikkerhet og uforutsigbarhet omkring rutiner, strukturer og utviklingsarbeid som har
foregått på enheten.
På Voll skole hadde vi den største effekten av deltakelse i
prosjektet det første året der vi hadde en god læringskurve.
Når vi nå skal oppsummere, ser vi at på enkelte områder har
vi fått en forbedret og etablert praksis. På andre områder har
vi fortsatt utviklingspotensiale, og dette skal vi ta med oss
inn i 2009.
Berkåk skole/Nerskogen skole/Rennebu ungdomsskole/VO
Elevtall: Berkåk skole: 112 elever, Nerskogen skole: 10
elever, Rennebu ungdomsskole: 103, voksenopplæring i
grunnskolen 2 elever.
Enheten har hatt endringer i både ledelse og i organisasjonsstruktur i 2008: Ny rektor Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole fra 01.01.08 og utvidelse av enheten ved at
Nerskogen skole ble tilknyttet gjennom felles rektor fra
01.08.08.
Entreprenørskap er et satsningsområde i Rennebu. Våre
elevbedrifter (9. trinn) har deltatt på Ung skaperlyst 2009 og
fikk følgende priser:
Beste tema prosjektarbeid, 1. pris til Nerskogen skole
Beste nettpresentasjon: Hennes og Muffins
Beste stand: 1. pris til Hennes og Muffins, 2. pris til
Tuppen og Lillemor
Beste logo/brosjyre: 2. pris til Kosekroken, 3. pris til
NamNam
Beste elevbedrift: 1. pris til Kosekroken, 2. pris til Rekro
3. pris til Face 3 Face
Diverse store arrangement som vi ønsker å berette om:
1.-7. trinn arrangerte en TV-aksjondag i Samfunnshuset
og fikk inn hele 22 000 kr til TV-aksjonen.
De samme klassene har også Adventsstemning som
samlet et stort publikum. På Nerskogen skole ble det
arrangert juleavslutning med slekt og venner av elevene.
Musikalen Hairspray ble satt opp av 10. trinn spilt 3 ganger i
Rennebuhallen.
Enheten totalt gikk i år med overskudd.

Felles resultater i Rennebuskolen 2008:
Nasjonale prøver:

Fag
Engelsk lesing
Lesing (no)
Regning

B-skolen
5. trinn
2.0
2.0
2.0

Nasjonalt U-skolen
8. trinn
2,0
2.9
2,0
3,4
2,0
3,2

Nasjonalt
3,0
3.1
3,1

Resultater fra eksamen 10. klasse, snittkarakterer
Skriftlig
Muntlig
Norsk, skriftlig: 3,6
Norsk, muntlig: 4,0
Engelsk, skriftlig: 3,9
Samf.fag, muntlig: 3,7
Nat.fag, muntlig: 3,6
Matematikk, muntlig: 4,0
Engelsk, muntlig: 4,1
I norsk skriftlig og engelsk lå vi over nasjonalt nivå med
0,2 karakterer. På de andre lå vi likt med nasjonalt nivå.
BARNEHAGENE
Det ble vedtatt ny lederstruktur for barnehagene fra 1.
august 2008. Barnehagene på Innset og Berkåk ble slått
sammen til enheten Innset og Vonheim barnehager, med felles
enhetsleder. Barnehagene på Nerskogen og Voll ble slått
sammen til enheten Nerskogen og Voll barnehager, med felles
enhetsleder. Innset og Nerskogen består av 1 avdeling,
mens Vonheim og Voll har henholdsvis 4 og 2 avdelinger.
Pr 15. desember 2008 hadde 108 barn plass i barnehagene i Rennebu. Av disse er 41 under 3 år (født i 2006 eller senere), og 39 barn hadde en oppholdstid på mer enn
33t/uka. Barnehagene hadde ved samme dato 26,29 årsverk
fordelt på 40 ansatte. Vedtak om ny lederstruktur innebar
opprettelse av merkantil stillingsressurs på begge barnehageenhetene, og assisterende styrerressurs ved hver
barnehage.
Fagområdet Natur, miljø og teknikk har vært ett av
barnehagenes felles satsingsområder i 2008.
Arbeidet knyttet opp mot prosjektet Barnehagen - et sted å
være, et sted å lære -, med fokus på barns medvirkning og læring ble avsluttet i 2008, og det er utarbeidet en Veiviser for
barnehagene i Rennebu i forbindelse med dette. Veiviseren
bygger på kommunens visjon, kommunens nøkkelverdier,
barnehagenes pedagogiske plattform og arbeid med satsingsområdene.
Barnehagene har i løpet av 2008 deltatt i et lederutviklings- og medarbeiderprogram. Programmet har bidratt til
en profesjonalisering av det faglige arbeidet, ved at det settes en faglig standard for det pedagogiske arbeidet.
KULTUR OG FRITID
Enheten disponerer til sammen ca. 6 årsverk.
I 2008 har det blitt oppført tre idrettsanlegg.
• Kunstgrasbane
• Sandvolleyballbane
• Skateboardrampe (ferdigstilling våren 2009)
Utarbeidet og vedtatt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.
Under utarbeidelse Ruspolitisk handlingsplan (sluttført
våren 2009).
Administrering av skøyteistilbud (i samarbeid med
idrettslaget).
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Administrering av oppkjøring skiløyper og løypekart.
Konsert med PUST i Innset kirke.
Famileopreaen ”Guten som song så stygt” gjennomført
en familie- og en skoleforestilling.
Utstilling med Håkon Blekens illustrasjoner til Hedda
Gabler .
Litteraturkveld med Dagfinn Rodal.
(Sistnevnte tre tiltak som del av Kulturvukku)
Ungdommens kulturmønstring i samarbeid med RUR
Gjennom Den kulturelle skolesekken gjennomført tiltak:
”Humor og galskap” for 8. klassetrinn
”Bakedag på Haugen” for 7. klassetrinn
Ordinær drift av fritidsklubb, motorklubb, idrettshall og
bibliotek.
På grunn av fuktskade var biblioteket stengt store deler
våren 2008. Skaden er nå utbedret.
Innkjøpt hjertestarter og gjennomført kursing for bruk av
denne med sentrale brukere i hallen.
Sammen med et utvalg nedsatt av Folkehelsekomiteen –
planlagt og gjennomført arrangement i forbindelse med
Verdensdagen for psykisk helse.
Sammen med Koordineringsteam arbeidet med forebyggende tiltak for barn og unge.
Kulturskolen
Rennebu kulturskole hadde i 2008 148 elever fordelt på
følgende aktiviteter: Sang, piano, gitar, elbass, visuelle
kunstfag, fløyte, klarinett, saksofon, horn, trompet, kornett,
trombone, baryton, tuba, slagverk, band og korps.
Kulturskolen hadde i tillegg dirigentsamarbeid med
Rennebu sangkor og Rennebu skolekorps.
Søknaden til Kulturskolen har vært god i 2008.
Søkermassen er større enn kulturskolen greier å tilby av nye
elevplasser. Derfor var det pr. utgangen av 2008 fortsatt noe
venteliste på instrumentene piano og gitar i Kulturskolen.
Kulturskolen har i løpet av 2008 gjennomgått en relativt
stor utskifting av mannskap, med blant annet ansettelse av
ny rektor i august. Kulturskolen har deltatt på mange
arrangement.
Framover ønsker kulturskolen og videreutvikle sitt tilbud
innenfor de disiplinene vi allerede tilbyr undervisning. I tillegg er det blant annet innledet et samarbeid med barnehagene, der vi ser på mulighetene for å gi et tilbud til de
yngste i kommunen.
HELSE- OG SOSIALE TJENESTER
Helse- og sosialtjenesten hadde til sammen ca. 103 årsverk i 2008, engasjementsstillinger inkludert. Antall årsverk
fordeler seg slik:
•
Institusjonsbasert pleie og omsorg
40
•
Hjemmebasert pleie og omsorg
49
•
Lege, fysioterapi og helsesøster
11
•
Sosiale tjenester og barnevern
3
20% av kommunens innbyggere over 80 år var beboer i
institusjon mot gjennomsnittlig 15% i kommuner på vår
størrelse. 44% av kommunens innbyggere over 80 år mottar
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hjemmetjenester mot gjennomsnittlig 38% i kommuner på
vår størrelse.
Rennebu kommune bruker litt mer pr. innbygger til
helseformål enn landsgjennomsnittet, men mindre enn
gjennomsnittet for kommuner på vår størrelse.
Rennebu kommune har betydelig lavere sosialhjelpsutgifter enn gjennomsnittskommunen.
De fleste sosialhjelpsmottakerne mottar sosialhjelp som
supplerende hjelp til trygdeytelser (for eksempel attføringspenger og rehabiliteringspenger).
Enhet for lege, fysioterapi og helsesøster
Legetjenesten: En av legene våre sluttet i 2008. I tillegg
har vi hatt en permisjon.
For å dekke behovet for legetjenester har det vært leid
inn vikarer.
Fysioterapitjenesten: Det ble opprettet en ny 20% kommunefysioterapeutstilling fra 1. januar 2008. Vedk. har fått
hovedansvaret for koordinering av rehabiliteringsarbeidet.
Stillingen som Fysak-koordinator var ledig mot slutten
av 2008.
Enheten har det administrative ansvaret for en stilling
som miljøarbeider i skolene. Stillingen benyttes til forebyggende arbeid blant barn og unge.
Enheten hjemmebasert pleie og omsorg
Hjemmebaseerte tjenester har ca. hatt 350 brukere av de
ulike deltjenesten i 2008.
Enheten har ansvaret for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tjenester for funksjonshemmede (boliger, arbeidssenter/vedsentral med ulike tjenester), psykiatritjeneste,
ergoterapi/hjelpemiddelformidling, trygde-/omsorgsboliger,
trygghetsalarm.
Det har vært bra etterspørsel etter trygdeboliger og
omsorgsboliger også i 2008.
Det er en markert økning hjemmesykepleiens aktivitet
og noe nedgang i forhold til hjemmehjelp.
Psykiatritjenesten merker økt åpenhet og etterspørsel i
forbindelse med ulike psykiske plager. Tjenesten var sentral
i forbindelse med en markeringen av verdensdagen for
psykisk helse både i skolen og med en temakveld med
Andreas Lunnan med stor deltakelse.
Det har blitt økende andel med yngre brukere det siste
året.
Har i 2008 planlagt påbygg av to nye leiligheter i Joveien.
Vedsentralen har hatt drift i nye lokaler gjennom hele
året og de som jobber der gir uttrykk for at de trives godt.
Enheten har sammen med sykehjemmet hatt en omfattende gjennomgang i regi av RO sentret i Stjørdal. Det er
utarbeidet en rapport som skal danne grunnlag for hvordan
tilbudet skal organiseres fremover.
Sykehjemmet
Sykehjemmet har hatt overbelegg hele 2008. I tillegg har
institusjonen hatt et tungt belegg. Arbeidsbelastningen på
de ansatte har vært stor og det har ført til mer sykefravær
enn vanlig.
Bygdas befolkning har også i år gitt gaver og annet støtte til
sykehjemmet.
Vi har fått pusset opp stua og kjøpt inn hjelpemidler som
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letter hverdagen både for våre beboere og ansatte.
NAV
Det har vært foretatt en brukerundersøkelse ved NAV
som viser svært gode resultater. Vi mener derfor at vårt tilbud til brukerne, samt måten tjenesten blir utført på er god.
Vi har like vel utfordringer. Etableringen av NAV kontoret
har ført til begrenset tilgjengelighet bl.a. p.g.a. stor opplæringsaktivitet. Vi tror og at samarbeidet med Oppdal skaper
et bredere fagmiljø.
Barnevernet
Barnevernet har som en prøveordning vært organisert
som en egen enhet. Det arbeides for å få på plass et samarbeid med Oppdal kommune om en felles barnevernstjeneste.
Barnevernet har hatt mange oppgaver i 2008.
LANDBRUK OG MILJØ
Næringsutvikling og infrastruktur
Enheten har deltatt i næringsteam og ellers i møter hvor
næringsutvikling har vært tema. Enheten har også deltatt
aktivt i arbeidet med ny kommuneplan.
Organisasjonsutvikling
Samarbeidet mellom Oppdal, Rennebu, Midtre-Gauldal,
Melhus, Trondheim og Klæbu for å få tak i arbeidskraft til
planting og ungskogpleie ble gjennomført med hell og videreføres.
Bærekraftig utvikling
Enheten deltar på vegne av kommunen i nettverket
Grønne energikommuner. Det har vært gjennomført flere
nettverksmøter og nettverket har blitt tildelt kroner
1.250.000,- for å bruke i fellesskap.
Midler som ikke ble brukt i ”Miljøåret 2007” ble overført
til 2008 og tilskudd er gitt til sansehagen ved helsesenteret
og komposteringskurs på Voll i regi av barnehagen.
Viktige hendelser
Den viktigste hendelsen i 2008 var gjennomføring av
”Kjøttåret 2008” som kulminerte med ”Årets landbruksmøte i Trøndelag” som ble arrangert i Rennebuhallen i
november.
TEKNISK DRIFT
Kvalitetssikring av eiendomskartverk har pågått hele året
og en har innført ny matrikkelføring. Kartverket er lagt opp
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til overgang til Euref.
Driften av Berkåksmoen Renseanlegg går svært bra med
bra resultat av renseffekten på avløpsvannet. Det koster mye
å levere slammet til Meldal. Det er blitt mottatt mye avløpsvann fra tette tanker i hyttefeltene i Rennebu som renses i
vårt renseanlegg i Berkåksmoen.
Kommunehuset er fortsatt under rehabilitering og vi
bruker mye ressurser på arbeidet. Både driftsavdelingen og
vaktmestrene på Berkåk utførte en svært bra jobb. Ny drenering er lagt rundt deler av Berkåk Barneskole. Berkåk Skole
og Rennebuhallen har fått ny driftsovervåking for styring av
ventilasjon og oppvarming etter at de gamle anleggene kom
ut av drift og ikke var fornybar på grunn av alderen.
Feiing er gjennomført etter planen og tilsyn er foretatt i
162 bygg.
I brannvesenet har det sluttet 2 personer og vi har ansatt
4 nye medarbeidere. Dette for å få en samlet opplæring for
de nye. Antall utrykninger var 40, og av disse var det 20 trafikkulykker.
I 2008 er det utført nødvendig vedlikehold på alle vannverkene. Planlegging av fullrensing av vannet på Berkåk ble
utsatt inntil Tine`s avklaring om videre drift på slutten av
2008.
Det store oppdraget i 2008 var rehabilitering av Stobrua
på Nerskogveien.
Bevilgningene til veger er for små og både grusveger og
asfaltdekker forfaller.
Arbeidet er overført til HAMOS. Avfallstømming fra
boliger har fungert bra mens det på hytterenovasjonen har
vært en del problemer med frekvensen på tømmingen.
Dette har bedret seg ut over året etter hvert som de har fått
erfaringer.
Teknisk drift hadde oppgaven med byggeledelse ved
byggingen av Kunstgrasbanen.
Avslutning av arbeidene ved Bakkan ble sluttført
våren/sommeren 2008.
Avslutningen av gangvei langs Rv. 700 på Berkåk ble
sluttført våren/sommeren 2008.
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Go´foten
er i helsesenteret hver tirsdag fra 30. juni.

Ring for timebestilling!

Mob 913 43 836
Ta med h ndduk!

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

Tilsynsvakt i Rennebuhallen

Vandring i Pilegrimsleden

Det er ledig stilling som tilsynsvakt i Rennebuhallen
med tiltredelse fra 1. august 2009. Stillingen innebærer vakt annenhver uke og arbeidet er lagt til ettermiddag, kveldstid samt helg.
Arbeidet består i hovedsak av opp- og igjenlåsing av
bygningene, samt en del tilrettelegging og kontroll av
lokalitetene. Det er utarbeidet instruks for stillingen.
I dag er det to personer som deler på oppgaven som
tilsynsvakt. Vi oppfordrer også pensjonister til å søke.
Timebasert lønn i henhold til avtale.

Søndag den 28. juni arrangeres det fellesvandring fra
Rennebu kirke til Jorlia. Oppmøte ved kirka kl 10.00.
Ta med matpakke og drikke
Overraskelser underveis.
Alle er velkommen til å delta!
Arr.: Sokneråda i Rennebu og Kulturkontoret.

For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
Astri Snildal på tlf 72 42 81 67.
Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller
ved henvendelse til servicetorget i Rennebu,
tlf 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 10. juli 2009
- Rådmannen -

Ferievikarer
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune søker
ferievikarer for sommeren 2009. Vi trenger vikarer for
sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere & hjemmehjelperne. Vi trenger også sommervikarer i Løkkjbakkveien boafellesskap.
Vi oppfordrer ufaglærte, elever og studenter til å søke.
Ved spørsmål, ta kontakt med nestleder
hjemmebaserte tjenester tlf 72 40 25 25, eller
leder i Løkkjbakkveien bofellesskap tlf 72 42 77 38
Søknadsfrist snarest.
Søknad sendes til: Rennebu kommune
Hjemembaserte tjenester, 7391 Rennebu
- Rådmannen -

Trygdeleilighet ledig
Gamle kongevei 32, Berkåk
Leiligheten er på ca. 45m2 + bod.
Husleie er på kr 2.669,- pr. måned + strøm
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder
tlf. 72 40 25 30 eller infotorg tlf. 72 40 25 00
Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte
tjenester, 7391 Rennebu. Søknadsfrist: 17.07.09

Offisiell åpning av
skateboardrampe utsatt!
Grunnet kollisjon med Bergstadcupen vil åpning av
Skateboardrampen bli utsatt til
fredag 26. juni kl 18.00
Alle interesserte er hjertelig velkommen!
Det vil bli utlodning av diverse skateutstyr
Arr: Ungdomsrådet

Biblioteket har sommerstengt
Siste åpningsdag før ferien er torsdag 25. juni, kl 16-19.
Vi åpner igjen mandag 17. august, kl 16-19.
Husk å låne med nok lesestoff til ferien.
Vi ønsker alle våre lånere en riktig god sommer!
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Til Norway Cupp med nye drakter

Rennebus jenter 16 og gutter 16 skal i år til Norway Cup.
COOP er Norway Cups hovedsponsor, og Rennebus to lag
fikk i forrige uke overrakt hvert sitt draktsett sponset av
COOP. Hvert lag fikk komplett sett drakter i Rennebus farger, gule oppvarmingsvester og en ryggsekk til hver av spillerne. Den samlede verdien på begge settene er på kr 50.000.
Daglig leder ved COOP Prix Berkåk, Elisabet Engen,
overrakte draktsettene.
Oda Holm, Lina Skjerve, Jørgen Østerås og Ingebrigt Grut ble
godt fornøyd med de nye draktene. Kommentaren var at det var
riktig stoff i trøyene.

Ny i landbruksrådgivinga,
og ny i Rennebu!

Martnan trenger
dugnadsfolk

Jan-Eivind Kvam-Andersen er ansatt som vikar ved Norsk
Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, avd. Orkla (tidligere
Orklaringen). Han begynner som rådgiver i jord og plantekultur i august, og vil ha kontor ved Landbrukssenteret Midt i
Meldal.
Jan-Eivind
kommer
fra
Hesby gård ved Sem utenfor
Tønsberg, og har studert plantevitenskap ved UMB i Ås. Han er
gift med Rennebu-jenta Siri
Kvam-Andersen, og sammen
flytter de nå tilbake til Rennebu,
der de skal bo like ved
Svendsgarden på Voll, hvor Siri
kommer fra.
Valgets kval…
Siri og Jan-Eivind har odelsrett til
hver sin gård, og må etter hvert
bestemme seg for hvilken gård de vil
overta. Med stor interesse for landbruk,
og tilknytning til hver sin hjembygd, er
det ikke noe enkelt valg de to står overfor. De har ennå ikke bestemt seg, men
selv om valget er vanskelig, føler de det
mer som et privilegium enn en byrde –
ja kanskje har de rett og slett et luksusproblem!
Blir godt kjent i Rennebu
Uansett hva det endelige valget blir,
får Jan-Eivind nå muligheten til å bli
godt kjent med Rennebu, og landbruket i dalføret. Til høsten vil mange av
gårdbrukerne i kommunen få besøk av
Jan-Eivind for å få tatt ut jordprøver, og
han skal ellers arbeide med tradisjonelle oppgaver som gjødslingsplanlegg-

ing, utarbeiding av miljøplan, gi råd
om sortsvalg, sprøytestrategi osv.
Mer og bedre grovfôr er et fagområde som landbruksrådgivinga vil ha
mye fokus på framover. Større driftsenheter med mer intensiv produksjon
av melk og kjøtt krever også bedre
kvalitet på fôret. Problemstillinga er
høyaktuell i Orkladalføret, og JanEivind vil få arbeide mye med dette.
Hjelp i gårdsdrifta
Siri er nyutdanna sosionom fra
Diakonihjemmet i Oslo, og er nå på
utkikk etter jobb. I mellomtida skal hun
hjelpe til med gårdsdrifta hjemme, der
de driver med både sau og melkeproduksjon.
Vi ønsker Siri og Jan-Eivind velkommen (tilbake) til Rennebu, og håper de vil trives!

Rennebumartnan nærmer seg
med raske skritt, men fortsatt
er det noen hull i komitelistene.
Hilde Staveli Solli, ny som ansvarlig
for dugnadsfolket, kan fortelle at det er
behov for flere frivillige til årets martna
som er 14.-16. august. — Vi trenger
folk både torsdag, fredag og lørdag til
bl.a. kjøttskjæring, salg og vaffelsteking. Det er viktig å huske at dette ikke
bare er for lag/organisasjoner innenfor
Rennebu kommune, men også for
kommuner andre steder i distriktet.
— I fjor utbetalte vi kr 312 880,- for
dugnadsinnsatsen til lag og organisasjoner. Uansett om dere er et stort eller
lite lag, er det bare å ta kontakt. Vi er
takknemlige for alle som vil bidra!
Hvis dette er noe for ditt lag/organisasjon, kontakt komiteansvarlig Hilde
Staveli Solli på tlf. 971 12 427, eller epost: hilde@rennebumartnan.no
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Sametingsvalget 2009
Forhåndsstemmegivning
Servicetorget i kommunehuset, Berkåk er oppnevnt som
stemmemottak for forhåndsstemmegivningen til sametingsvalget i tidsrommet 10. august – 11. september
2009.
Åpningstider:
Mandag – fredag
Lørdag 5. september
Torsdag 10.september

kl 08.00 – 15.30
kl 10.00 – 14.00
kl 08.00 – 18.00.

Det tilrettelegges for forhåndsstemmemottak fra l. juli
med med åpningstid:
Mandag – fredag
kl. 08.00 – 15.30

Står du i manntallet?
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv
som same, og som enten
a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder
med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet
kan kreve seg innført i valgmanntallet.
Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år
i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet.
Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan
registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i
valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg
i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
Valgmanntallet er knyttet opp mot folkeregisteret. Det
er den folkeregisterregistrerte adressen 30. juni 2009
som registreres i valgmanntallet, og som skal brukes ved
sametingsvalget 2009.
Hvis du er usikker på om du allerede er innført i
valgmanntallet?
Var du innført i valgmanntallet ved valget i 2005, er det
ikke nødvendig å registrere seg på nytt. Du kan også ta
kontakt med Sametinget på telefon 78 47 40 00 for å
sjekke om du er registrert. Du finner flere opplysninger
om sametingsvalget på deres internettadresse som er
www.sametinget.no Der finner du også link til innmeldingsskjema. Skjema for innmelding kan du også få
ved henvendelse til Servicetorget, Kommunehuset,
Berkåk, tlf. 72 40 81 00.
For å stemme ved årets sametingsvalg må du være
registrert i samemanntallet.
Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn ved
Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk.

Mer informasjon om stortingsvalget finnes på Rennebu kommune sin nettside www.rennebu.kommune.no
Berkåk, 12.06.2009
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Brukt vaskemaskin ønskes kjøpt.

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min 1. juli.

Tlf 72 42 74 45 - 72 42 76 66
Oddvar og Dagfinn

Takk for oppmerksomheten i anledning
min konfirmasjon.
Jo Eirik, Gerd og Anders

Hjertelig takk for hilsner, blomster og gaver
som jeg fikk på min 80-års dag.
Kåre Ringlie

Hjertelig takk til diakoniutvalget og Berkåk menighet
for CD jeg fikk på dagen min.
Kjellrun Kosberg

Bortreist.

Arnt O.

Avløserkontoret
har sommerstengt 8.-26. juli og 4.-16.august.
Beskjeder kan mottas på mail, i kommunens servicetorg
eller legg inn beskjed på telefonsvarer. God sommer!
Rennebu Avløserlag - tlf 72 42 77 22
rennebu.avloserlag@n-lt.no / www.avloserlaget.no

Tusen takk for oppmerksomheten
i anledning min konfirmasjon. Niklas Nyberg
Tusen takk for oppmerksomheten
i anledning min konfirmasjon. Lena Nordmoen Aspeggen
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Stortingsvalget 2009
Ambulerende stemmemottak

Forhåndsstemmegivning - stemmemottak

Ifølge valglovens §8-3 kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved ordinær
forhåndsstemmegivning eller valgting, kan etter søknad
til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder
seg.

Valgstyret har bestemt at servicetorget i kommunehuset
Berkåk skal være forhåndsstemmemottak for forhåndsstemmegivningen i tidsrommet 10. august – 11.
september 2009.
Nytt ved årets valg er at det blir mulig å forhåndsstemme allerede fra 1. juli for dem som verken kan
stemme i ordinær forhåndsstemmeperiode eller stemme
på valgdagen(e).

Valgstyret har i møte 2. juni 2009 sak 2/09 gjort vedtak
om at det skal avholdes ambulerende stemmemottak
Torsdag 10. september 2009.
Søknad sendes skriftlig til Rennebu kommune,
Servicetorget, 7391 Rennebu, eller telefon
72 42 81 00.
Søknadsfrist 9. september 2009 kl. 15.00.

Forhåndsstemmegivning
ved Rennebu helsesenter
Valgstyret har i møte 2.juni 2009 sak 5/09 gjort vedtak
om at det skal avholdes forhåndsstemmegivning ved
Rennebu Helsesenter:
Onsdag 9. september 2009 kl. 10.00 – 13.00.

Står du i manntallet?
Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere
som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende fyller 18 år innen utgangen av
valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter
Grunnlovens § 53 og
c) vedkommende er, eller noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i
manntallet på valgdagen. Stemmeberettigede som er
registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i
manntallet i den kommunen der de er folkeregisterført
som bosatt den 30. juni i valgåret.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 10.
juli og fram til og med valgdagen den 14. september på
følgende sted:
Kommunehuset, Berkåk
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen
uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet
skal være skriftlig og begrunnet.

Åpningstider:
Mandag – fredag
Lørdag 5. september
Torsdag 10. september

kl. 08 00 – 15 30
kl. 10 00 – 14 00
kl. 08 00 – 18 00

Forhåndsstemmegivning fra 1. juli
Mandag – fredag
kl. 08.00 – 15.30

Endring av stemmekretser
Kommunestyret har i møte 12.03.2009 sak 8/09 gjort
vedtak om endring av stemmekretsene.
Stemmekretsene er redusert til 4 kretser slik:
Nerskogen krets - som før
Voll krets
- tidligere Refshus, Aune og Voll krets
Berkåk krets
- tidligere Havdal, Gisnås,
Nordskogen og Berkåk krets
Innset krets
- som før
Kretsinndelingen følger nåværende skolekretser og
stemmelokalene er:
Nerskogen krets - Nerskogen skole
Voll krets
- Voll skole
Berkåk krets
- Kommunehuset Berkåk
Innset krets
- Innset skole- og samfunnshus

Her kan du stemme på valgtinget
13. og 14. september 2009
Kommunestyret har i møte 12.03.2009 sak 8/09 gjort
vedtak om at valglokalene skal vær åpne for stemmegivning:
Søndag 13. september kl. 16.00 – 20.00
Kommunehuset, Berkåk - Berkåk krets
Mandag 14. september kl. 10.00 – 20.00
Nerskogen skole
- Nerskogen krets
Kommunehuset, Berkåk - Berkåk krets
Voll skole
- Voll krets
Innset skole
- Innset skole og samfunnshus

Mer informasjon om stortingsvalget finnes på Rennebu kommune sin nettside www.rennebu.kommune.no
Berkåk, 12.06.2009
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 30. juli - frist for stoff 23. juli -

Dette skjer i Rennebu!
28.06 Bygdatundagen på Haugen Museum
- 15.00 FYSAK marsj, start på Voll
- 16.00 Program på Haugen
04.07 Plattdans på Granasjøen
Musikk v/ Gammel-Eriks
09.07 ”Bli med i Fjøset”
Hæverfallssetra
16.07 ”Bli med i Fjøset”
Hæverfallssetra
17.07 Pubkveld i Furuly
Nerskogen
19.07 Barnas Dag
Hæverfallssetra
23.07 ”Bli med i Fjøset”
Hæverfallssetra
30.07 ”Bli med i Fjøset”
Hæverfallssetra

Astrid Frisør
flytter salongen hjem til

21.00
16.45
16.45
20-01
16.45
16.45

Kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager
Rennebu JFF har lerdueskyting i ”Svenskdalen”
hver torsdag kl 18.00

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt
Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
turistkontoret@rennebu.net
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Granliveien 17
fra 1. juli
Samme telefonnummer

72 42 74 44

Er i helsesenteret hver torsdag

God sommer
til alle lesere av Rennebu!
Neste RN kommer torsdag 30. juli ,
med frist for stoff 23. juli.
tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no

Sommertilbudet
på varmepumper
gjelder ved bestilling i perioden
25. juni-31. august 2009.
Vi ønsker alle
en god sommer!
Butikken har åpent
hver fredag til kl 18.00.

Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

