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Verdens matvaresituasjon, tollbarrierer,,
klimaendringer, samfunnsansvar og 

rovdyrpolitikk ble tema under det store
landbruksmøtet i Rennebu i forrige uke. 

Landbruksminister Lars Peder Brekk
mente at politisk styring er viktig 

for å håndtere utfordringene 
både i finans- og matmarkedet.

www.berkaak-veikro.no

DAGENS MIDDAG
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Vellykket landbruksmøte
Rundt 250 fremmøtte fikk
møte opplagte innledere da
Rennebu kommune og Sør-
Trøndelag Bondelag inviterte
til møte med temaet “Bondens
muligheter i et forbrukerstyrt
marked”.

Det var en offensiv statsråd Lars
Peder Brekk som var første innleder på
møtet. Han la ikke skjul på at også vi
her i Norge er avhengig av den inter-
nasjonale situasjonen både i finans- og
matmarkedet. — Men vi i regjeringen
vil bidra til å dempe usikkerheten i
markedet. Vi har virkemidlene og er
villige til å bruke dem. Derfor har vi
også lagt opp til et offensivt statsbud-
sjett i landbrukssektoren, sa Brekk.  

Brekk sa i sin innledning at verden
har gått fra en situasjon med nok mat
som var urettferdig fordelt, til en enda
mer alvorlig situasjon; der ikke lengre
nok mat å fordele. Samtidig står vi
overfor dramatiske klimaendringer.
Problem med matsikkerheten og
klimaendringene henger sammen og
forsterker hverandre. Felles for begge
utfordringene er at det haster å handle
og vi har et stort felles ansvar for å
finne de riktige løsingene. 

— Vi må ta vare på produksjonsres-
sursene innenlands. Usikkerheten som
møter oss i form av klimaendringer og
matvarekriser skal ikke bli besvart med
nedlegging av jordbruksarealer og
forvitring av kunnskapen om hvordan
vi dyrker jorda. Jordvern står sentralt i
forhold til bærekraftsdimensjonen og

derfor i landbrukspolitikken. Presset
mot dyrka mark er stort i mange deler
av landet, og det er viktig for meg å
understreke at jordvern faktisk handler
om matsikkerhet for oss og etter-
kommerne våre, sa Brekk.

Brekk utfordret konserndirektør Per
Roskifte i Norgesgruppen på at daglig-
varebransjen også har et samfunns-
ansvar når det gjelder å formidle nor-
ske matvareprodukter. — Dagligvare-
bransjen må stille opp for norsk land-
bruk og samtidig tenke klima. Det er
viktig at kjedeavtaler ikke stenger for at
bransjen kan ta inn lokalprodusert mat.

Roskifte på sin side mente at bran-
sjen absolutt tar ansvar, og at de kan gi
lokalprodusert mat innpass under viss
vilkår.

av Dagfinn Vold

For de mange fremmøtte på landbruksmøtet, var nok paneldebatten sett fram
til med en viss forventning.  Og det ble en debatt med til dels frisk meningsut-
veksling, der panelet måtte svare og forsvare sine synspunkter fra en aktiv sal.
Møteleder Tor Idar Aune innledet debatten med å utfordre panelet på ulike pro-
blemstillinger. Samdrift kontra enkeltbruk var et av temaene, der Høyres nærings-
politiske talsmann Torbjørn Hansen var den som, ikke overraskende, lovpriste
samdriftsmodellen mest, og ønsket færre begrensninger på dette. Også statsråd
Brekk ivrer for mer samdrift, men var samtidig klar på at enkeltbruk ikke skulle
nedprioriteres. På direkte spørsmål om regjeringen er villig til å gi familiebruk
mulighet til å drive lønnsomt, var svaret fra Brekk et klart ja! Statsråden erfarte at
bøndenes representanter også har en godt utviklet kremmerånd, det var fullt trøkk
i jordbruksforhandlingene. Dette som en replikk på dagligvarekjedens repre-

Paneldebatt med aktiv sal 

Næringspolitisk talsmann fra Høyre,
Torbjørn Hansen og landbruksminister
Lars Peder Brekk i samtale før møtet.
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Som bakteppe for foredraget trakk
Haugstad fram klimaendringene og
den internasjonale matvaresituasjonen,
prisutviklinga på mat, uroen på finans-
markedet og dagligvarekjedenes makt
som store utfordringer for landbruket.
Men han var tydelig på at landbruket
har verktøy som skal til for å møte
disse utfordringene.

Vi må ha mat
Historisk sett har norsk landbruk

sterke midler å ta i bruk for å ivareta
næringens interesser. Markedsord-
ninger, samvirkeorganisasjoner som
for eksempel Tine, Nortura og
Gartnerhallen og en landbrukspolitikk
som verner næringen har vært, og er,
viktige redskaper for landbruket. Men
utfordringene står i kø, ikke minst det

faktum at om
femti år tilsier
den økte
befolknings-
veksten at
verden treng-
er dobbel
matproduk-
sjon. Dette
styrker også
betydningen
for norsk

landbruk, for en ting er i hvert fall sikk-
ert, vi må ha mat! 

Hvor går vi?
Hvor går vi som bønder? Dette

spørsmålet betinger et svar, og valget
står i grunnen mellom resignasjon eller
økt verdiskapning. Svaret må være
satsing, og det igjen utløser nødvend-
ige tiltak for å sikre en bærekraftig
næring. Slike tiltak er i første rekke å
skape lønnsomhet, skape et synlig
landbruk, sikre mangfoldet og tilpasse
seg markedet. Forutsigbarhet, eller
snarere mangel på sådan, har tidligere
vært nevnt som et problem for land-
bruket.  Bondelagsleder Haugstad er
klar på viktigheten av gode landbruks-
oppgjør. Da må landbruksnæringa stå
hardt på for å sikre sine medlemmer

Bondeleder på offensiven

sentant, Per Roskifte fra Norgesgruppen, som oppfordret landbruket til å vise mer av nettopp kremmerånden. 
Så var det tid for spørsmål fra salen, og noe som tydeligvis opptar bøndene er økologisk landbruk. Bl.a. ble Norgesgruppen

oppfordret til økt satsing på økologiske varer. Her repliserte Roskifte at Ultra er best i Norge på økologisk mat, utfordringen
må i første rekke bli å gi rom for flere slike varer i de mindre butikkene ute i distriktene. Statsråden fortalte at målet er at 15 %
av varene skal være økologisk, og at det i dag ikke produseres nok i forhold til etterspørselen. Høyre synes at det må være
genialt av bonden å satse økologisk, mens Bondelaget fortalte at mange er på hugget vedrørende økologisk satsing, men at
det også her er det økonomiske aspektet som må være godt nok. Rovdyrproblematikken ble også berørt, og at det opptar
mange bønder kom klart fram.  En bonde sa rett ut at han gjerne allierte seg med djevelen selv, for å få bukt med problemet.
Om svaret fra panelet evnet å berolige, er vel heller tvilsomt, men regjeringens representant åpnet i hvert fall for bedre uttak
av skadedyr, spesielt jerv og gaupe. Ellers baserer vi oss på forliket fra Soria Moria, sa landbruksminister Brekk. Høyres
Torbjørn Hansen hevdet at partiet har etterspurt evaluering av rovdyrpolitikken, men at dette til hans forundring er avvist av
Senterpartiet. 

avtaler de kan leve med, samtidig som
vi er nødt til å være samarbeidsorient-
ert. 

Reiseliv og mat
”Bondens marked” øker i antall og

omfang, og da må de store dagligvare-
kjedene slippe til lokale produsenter i
mye større grad enn de gjør nå. Fra
bondens side kreves det at de utvikler
flere markedstilpassede produkter og
at de sikrer lønnsomhet i satsingen.
Men kjedene har stor makt, og det
betinger også politisk vilje for å legge
til rette for mer småskalamat, gjennom
gode rammevilkår.  Det er interessant å
registrere at reiseliv kombinert med
matopplevelser er verdens største og
Norges tredje største næring. Arbeidet
med næringsutvikling er derfor en pri-
oritert oppgave for Norges Bondelag,
sa Haugstad. Vi har i dag en ny type
bonde, nå er bonden mye mer som en
bedriftsleder å regne. Dette krever
mye, ikke minst må vi fokusere mindre
på problemer og mye mer på mulig-
heter. Det er bare en mulig løsning, sa
bondelederen, vi må satse, og vi skal
klare det.

av Jan Inge Flå

Nyvalgt leder i Norges Bondelag, Pål
Haugstad, holdt et engasjerende innlegg på
landbruksmøtet. Næringens mange utford-
ringer stod i fokus, men samtidig hevdet
han at norsk landbruk på mange måter er
en suksesshistorie. 

på landbruksmøtet
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www.scandic.no Tlf 800 49 900

• Strømprisene stiger!

• Vi holder kostnadene nede

• Kjøp varmepumpe nå!

Autorisert forhandler. Gunstig finansiering.

TOSHIBA VARMEPUMPER

RØRTEKNISK SERVICE

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

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

A.R. HELGEMO as

Nå får Coop-medlemmer drivstoff-
rabatt på stasjonene det finnes flest av.

Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge. 

Du får nå en drivstoffrabatt på hele 28 øre pr liter, 
i tillegg kan du få 15 øre rabatt pr liter parafin og fyrings-
olje. Trekk medlemskortet på pumpen eller i kassen før
du betaler, så godskrives rabatten automatisk. 

Velkommen til Statoil, tasjonen nær deg!
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Roy Dalberg
mob 415 51 188

Berkåk Blomster
Berkåk - tlf  72 42 72 87

Julemat
Vi har nå julemat på menyen og 
tar gjerne imot bordbestilling!

Stasjonsveien 7B 
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 55 55

Vi har også TAKE AWAY

35-års jubileum 
feires 28.-29. nov. 

Mange spennende tilbud i butikken.

÷35% på alle grønnplanter. 
Julestjerne 35,-

Azalia 35,-

Lag din egen julekrans. 
Det blir servert kaffe og kaker, 
og du treffer både gamle og nye eiere!
Kom innom vår julepyntede butikk 
for en hyggelig prat.
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Tilbake i arbeid igjen?
Hvordan kan vi sammen redusere sykefraværet i din bedrift,
og hvordan håndterer vi sykdom hos ansatte? 

Svar på dette kan du få når NAV og
Rennebu Næringsforening (RNF)
inviterer til informasjonsmøte om nye
sykmeldingsrutiner. 

Møtet vil bli mest mulig praktisk
lagt opp med anledning til spørsmål,
diskusjoner og erfaringsutveksling. Det
vil bli korte innledninger fra NAV
Rennebu, rådgivende overlege Sørli og
en fra arbeidslivet. 

Bakgrunnen for møtet er å sette
fokus på mulighetene for økt sam-
handling gjennom nye sykmeldings-
rutiner som ble gjeldende fra i høst. De
nye sykmeldingsskjemaene inneholder
et eget ark der arbeidsgiver kan
komme med tilbakemelding til lege.

Målet er å få økt samhandling fra alle
parter for å legge best mulig tilrette
med aktuelle arbeidsoppgaver for å få
den sykmeldte i arbeid. 

Møtet er åpent for alle, og arrangør-
ene oppfordrer både arbeidsgivere,
arbeidstakere, tillitsvalgte og verneom-
bud til å møte for å få verdifull
informasjon. 

Møtet arrangeres torsdag 27.
november kl 10 - 12 i Kommunehuset.
For å få oversikt over deltakelsen er det
påmelding innen 24. november til RNF
tlf 72 42 77 05 eller e-post turistkontor-
et@rennebu.net.

av Dagfinn Vold

Inger Måren (Rennebu Næringsforening), Anne Skårsmoen (NAV Rennebu) 
og kommunelege Peter Melien Trojanowski inviterer til informasjonsmøte om 

hvordan en kan redusere sykefraværet.

Dompappane kjem i år og!
Rennebu Songkor tek opp att suksessen frå i fjor med juleforestilling i

Samfunnshuset, søndag 23. november. Då stiller vi opp med humør og
jøglarglede, men og med innhaldet i julebodskapen, både kl. 16.30 og 19.30. (Sjå
Kunngjøringer). Dokk som var med oss i fjor vil kjenne att mykje stoff, men vi har
og øvd inn nye nummer. MEN: Bjørg ønskjer seg nye framtenner i år og,  dei to
gamle i skogen får amerikabesøk, så det blir jul allikevel, og  ikkje minst: dom-
pappane kjem flaksande over scenen! Kaffe, saft og noko å bite i får dokk og. Dette
er ei forestilling for alle generasjoner, så kom og ver med oss på ein triveleg førjuls-
kveld!  

Bibliotektipset

Unni Lindell: Mørkemannen

Melert spenning
Uråd å vite hva enkelte toppen-for-

fattere tror, men det er altså ikke nød-
vendig å nedkomme med ny bok hvert
år! Det går lett over det viktigste, - en
ryddig handlingstråd, og ikke minst:
det språklige. Det er ingen forbrytelse å
ta sitt fag alvorlig, og språket er kanskje
noe av det viktigste, og fineste vi har.

Så langt i pekefingerjobben skal
bokomtaleren innrømme at
”Mørkemannen”, til tross for alle hare-
hopp og nervøse ”ADHD-sprang” hit
og dit, er fengende nok når man først
får øye på hva forfatteren vil med boka.

Og, når hun først går med på å vise
oss det, da er vi med. Handlingen
fenger som det krutt den er helt fra
Britt Else Buberg (som altså ikke er
Buberg), dyttes ut over verandarekk-
verket og pulveriseres på plenen ned-
enunder. For nå trer vår gamle venn
politietterforsker Cato Isaksen inn på
scenen, for syvende gang i en Lindell-
krim, og starter jobben sammen med
leseren. Det kjennes trygt og hjemlig,
og natten går fort.

Uansett innvendingene i starten
kan ”Mørkemanen” anbefales til lesere
av spenningsromaner, med all sin
nervøse beretterstil. For den kler fakt-
isk boka, og dens forfatter.

Vel bekomme!

Elisabet Berkaak.

Åpningstider:  
Mandag og torsdag: 16-19
Onsdag: 10-13
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

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

6 måneder fri assistanse til

kun 99,-
• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!

INTER REVISJON ORKANGER AS
Postboks 181 - 7301 Orkanger - Tlf.: 72 48 15 00 - Faks: 72 48 24 24 - E-post: orkanger@interrevisjon.no - www.interrevisjon.no

Nye åpningstider  
01.12.08-31.05.09

10.00 - 15.00
Velkommen innom!

Rennebu Turistkontor

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Dekk 

og felg
Bilpleie

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

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

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/hytteforsikringen din
Bestiller du el-sjekk innen 10. febr. 2006 

får du i tillegg et tilskudd på kr 500,-
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Heder til Vegard og Aunan

I konkurranse med meget gode
kandidater, er det med stor glede jeg
kan utrope Aunan AS til vinner av
Bygdeutviklingsprisen for 2008, sa
juryformann Tore O. Sandvik i sin tale.
Han trakk fram bruken av lokale res-
surser, særdeles originalt innredet lok-
aler, utnyttelse av lokal arbeidskraft og
evnen til å knytte opplevelser opp imot
laksefiske som viktige kriterier for til-
delingen. 

Lokalt engasjement
Økonomisk resultat, sysselsetting,

miljø, nyskaping og originalitet er
moment som vektlegges for å komme i
betrakting av en slik pris, og Aunan AS
v/ Vegard Heggem er til de grader
verdig utmerkelsen. Blant innbudte
gjester ved langbordet, hadde far og
”seniorkonsulent” Asmund, en natur-
lig plass. Å sitte i det praktfulle rommet
må være litt underlig for ham som i
mange år hadde sitt potetlager i
nettopp disse lokalene. At sønnen,
etter avsluttet idrettskarriere, valgte å
komme tilbake for å bygge opp Aunan
til det det er i dag, må føles tilfredsstill-
ende for senior Heggem. Blant de
inviterte gjestene under prisutdelingen,
var mange av naboene og grunneierne
til stede. Det er ingen tilfeldighet, for
Vegard legger stor vekt på lokalt sam-

arbeid for å kunne tilby
laksefiskerne et best
mulig tilbud. 

Arrondering
Å gi et areal for-

målstjenlig form, såkalt arrondering, er
kanskje den viktigste suksessfaktoren
på Aunan, sa Vegard i sin takketale. I
samarbeid med naboene, kan Aunan
tilby en over fem kilometer lang strek-
ning med variert fiske fra begge sider
av elva. Nøkkelord er åpenhet og sam-
arbeid, sier Vegard. Jeg har besøkt
mange lakseelver og sett mange dårlige
produkt, og mye skyldes lite effektiv
drift og forvaltning. En vesentlig årsak
er oppstykket eierstruktur, så jeg opp-
fordrer andre grunneiere til å samar-
beide, sier han. Bare i Orkla er det 430
elveeiere, så det er en stor utfordring å
etablere et formålstjenlig samarbeid.
Elvefiske etter villaks står overfor store
utfordringer. Kampen mot lakselusa er
helt avgjørende for fiskets framtid. Selv
om han på ingen måte vil oppdretts-
næringa til livs, etterlyser Vegard
strengere kontroll for å få bukt med
sykdommen. Han utfordret fylkesord-
føreren på det faktum at departement-
et bare i Trøndelag har gitt konsesjon
på 15 nye oppdrettsanlegg, uten at til-
tak mot redusering av lakselus er iverk-

satt. Jeg skal bruke hver krone av pris-
pengene til kampen for villaksens
framtid, sa Vegard.

Gysele gildt!
Varaordfører Tora Husan overrakte

blomster fra kommunen. Det gode
samarbeidet med naboene må være
unikt, sa hun, men uansett er den vikt-
igste personen her Vegard. Det ligger
mye arbeid og spekulering bak et sånt
produkt som Aunan. Det er ekstra
hyggelig at unge mennesker kommer
tilbake til hjemstedet og bruker av sin
kompetanse her.  Jeg synes det er
”gysele gildt” at Vegard får denne pris-
en, jeg husker ham fra skolen som en
ordentlig og pliktoppfyllende kar, og vi
ønsker inderlig at han skal få noe igjen
for strevet, sa Tora Husan. De
frammøtte på utdelingen ble servert et
fantastisk velsmakende måltid med
råvarer fra lokale leverandører.  Enda et
eksempel på Aunan AS sitt bevisste
bruk av lokale ressurser.

av Jan Inge Flå

Bygdeutviklingsprisen for Sør-Trøndelag er tildelt
Aunan AS ved Vegard Heggem. Det er Innovasjon
Norge som deler ut denne prisen, og juryformann
og fylkesordfører Tore O. Sandvik, overrakte pris-
en, 50.000 kroner og et diplom, i en enkel, men stil-
full seremoni på Aunan i forrige uke.

“Ny” ICA-butikk
Margaret Wiggen likte seg i de nyoppussede lokalene til ICA på Berkåk. — Det

virker innbydende, delikat og oversiktlig. Dessuten er jeg spent på ferskvaredisk-
en. Jeg er glad i ost, og her er det mange spennende oster ser jeg, sa Margaret etter
å ha skaffet seg litt oversikt i butikken. Ellers hadde hun lagt merke til at frukta
hadde fått en sentral og synlig plass ved kassene.

Daglig leder Stein Elshaug er meget godt fornøyd med oppjusteringen av
butikken som har kostet litt i overkant av 3 millioner kroner. Det har vært mange
folk i arbeid, men alt har gått greit og etter tidsplanen. 

— Dette gir en mer oversiktlig butikk for kundene. Og den blir enklere for
betjeningen, da vi har fått bedre utstyr til de forskjellige arbeidsoppgavene. Spesielt er det steking av brød og grilling av kylling
som har fått bedre arbeidsforhold. Ellers er vi glad for å tilby kundene våre egen ferskvaredisk, sier Stein.          av Dagfinn Vold
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Byggmakkernisse
med øks og lykt. Høyde fra 

31-152 cm. Pris fra

98,-

Adventskalender
på Byggmakker

Vi trekker et gavekort
på kr 200,- 

blant våre besøkende hver dag!

Velkommen!

juletrefot - lykter - nisser
ute/inne lys - julegavetips

Berkåk  – tlf 72 42 54 40 
Åpningstider: man-tors 8-16 – fre 8-18  lør 9-14

Fastrenteinnskudd
Fastrenteinnskudd er et trygt og sikkert
sparealternativ, og du får bedre rente

enn vanlig banksparing fordi 
sparebeløpet bindes til avtalt tid.

Sperretid Effektiv rente Utløp
3 mnd. 6,90 % p.t. 28.02.2009

Minimum innskudd kr 250 000,- 

Randi Fagerli Vold er ved 
Rennebu Næringshage 
onsdager etter avtale
- ta kontakt på 
tlf 72 49 80 00

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

Bruktbilsalg
Merke Årsmod/regår Motor Farge KM Salgspris
Toyota Avensis stv 2006 D-4D Svart 52000 249000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 67000 155000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 80000 155000
Nissan Navara 2002 2,5 TDI Sølv 179000
MB E 220 CDI stv 2006 2,2 Blå 41000 425000
Toyota Hi Ace 4x4 2007 D-4D Rød 28000 213000
Nissan navara 2005 2,5 TDI Sølv 56000 197000
Toyota Hiace 2005 D-4D 4x4 Sølv 85000 155000
Honda Cr-v 2002 2,0 Burgunder 100000 215000
Mazda6 stv 2006 2,0 tdi Blå 19000 245000
Mitsubishi Pajero 2007 3,2 Svart 60000 309000
Nissan Pimera stv 2005 1,9 dci Grå 55000 197000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi  2005 1,6 hdi Sølv 102000 175000
Honda CR-V 2003 2,0 Burgunder 90000 198000
BMW 318 D 2003 2,0 Blå 106000 168000
Suzuki X L 7 2006 2,0 TD Blå 36000 195000
Toyota  Hiace 2005 D-4D Sølv 89000 152000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Hvit 132000 115000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 234000 269000
Jeep Cherokee 2004 2,8 TDI Svart 59000 255000
Opel Zafira´ 2002 / 7 seter 2,0 Dti Sølv 156000 135000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319
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Kolsdagen
LHL Rennebu vil markere Kolsdagen den 21. november med stand i bygda.
Verdens tuberkulosedag KOLS vil minne om at på verdensbasis regnes det med at kols i 2020 vil være den tredje hyppig-

ste dødsårsak.
På nasjonalt plan ønsker regjeringen å bidra til å hindre at sykdommen oppstår gjennom det forebyggende arbeidet. I til-

legg er det viktig at mennesker som alt er rammet både kan få stilt diagnosen, og bli fulgt opp med den nødvendige behandl-
ingen. Men skal dette lykkes etterlyser LHL, Landsforeningen for hjerte-og lungesyke en finansieringsplan for den nasjonale
strategien for kolsområdet.

LHL Rennebu vil minne om at det er primærhelsetjenesten som må gjøre den største og viktigste jobben i forhold til å
oppspore, diagnostisere og følge opp de som har fått eller får kols. Dette kan ikke realiseres uten at det avsettes betydelig mer
midler til å øke primærhelsetjenestens kompetanse på lungesykdommer generelt – og på kols spesielt, sier leder i LHL
Rennebu Jostein Berntsen.

Offensivt budsjettforslag fra rådmannen
— Muligens mitt beste bud-
sjettframlegg i min tid her i
Rennebu  - siden jeg kom hit i
1984, sier rådmann Arve E
Withbro.

Regjeringen legger til grunn en reell
inntektsvekst til kommunesektoren.
For Rennebus del utgjør dette 2,5 mill.
kroner. — Eksisterende regjering har
forstått at mye av velferds-Norge
skapes gjennom kommunal sektor, sier
Arve.

Videre har kommunen konsesjons-
kraft som vi har inngått nye salgsav-
taler på, og disse innebærer økte inn-
tekter utover det vi la inn i øko-
nomiplanen i juni mnd (’08). Dette
utgjør 2, 7 mill kroner utover bud-
sjettert beløp i økonomiplanen.

Budsjettet bygger på økonomiplan-
en for året 2009  - bare mindre endr-
inger som oppføring av nye lokaler for
motorklubben er ikke tatt med.
Motorklubben er imidlertid sikret lok-
aler gjennom leieavtale i eksisterende
lokaler. 

Justeringer
— Av tiltak i budsjettet utover øko-

nomiplanen kan nevnes at vi har just-
ert budsjettet på en del poster hvor vi
har ligget i laveste laget. Det gjelder
økning av søn- og helligdagstillegg i
Rennebuhallen med kr 100.000, hele kr
650.000 på sykehjem- og omsorgs-
kapitlene og økt bemanning på
Vonheim barnehage med kr 150.000 i
takt med økt tilbud. Videre har vi økt
poster for rekruttering av nye medar-

beidere/annonsering og eksterne råd-
givere, økte kostnader for barnevern og
morsmålsopplæring for fremmed-
språklige elever. Dette er styrking for å
gjøre budsjettet mer reelt i forhold til
utgifter en vet vil komme uansett, sier
Arve.

Nye tiltak
— Ellers har jeg foreslått følgende

nye tiltak som ikke er med i øko-
nomiplanen: IKT  med kr 200.000,
helserådgiver fra 1.8.09, utstyr i
Rennebuhallen med kr 200.000,
utvendig maling av sykehjemmet med
kr 100.000, opprusting av spesielle vei-
er med kr 200.000, asfaltering av veien
forbi Prix på Berkåk kr 280.000, ekstra
vedlikehold ved Innset skole kr
200.000. Videre foreslår jeg å sette av kr
300.000 til prosjektet “Rennebu 3000”
og kr 300.000 til Nerskogsprosjektet -
eksterne midler bør påregnes for begge
prosjektene. Vi har satset mye på kurs
/seminar for medarbeiderne det siste
året – og bør fortsette med dette.

Nytt skolebygg
Berkåk skole/Rennebu ungdoms-

skole er satt opp med 27 mill. som
foreliggende planer baserer seg på,
inkludert inventar og utstyr og uforut-
sette ting. Dette er 7 mill. utover inn-
lagt kostnadsramme i økonomiplanen.
Økningen lar seg gjøre pga regjeringas
framlegg om rentekompenserte lån
som for Rennebus del vil utgjøre ca. 7
mill, samt at lokaler til motorsport-
klubben utsettes. Muligens kan nye
lokaler til ungdomsklubben bli i 2.
etasjen i ”rødbygget” på skolen. 

Investeringsbudsjett
Totalt er det et investeringsbudsjett

på 18,8 mill, derav 10 mill til Berkåk
skole. Investeringsbudsjettet innehold-
er nytt tak på Berkåk skole (kr 500.000),
ekstra vedlikehold Innset skole ((kr
200.000), rehabilitering av  kjøkkenet i
helsessenteret ( kr 1,4 mill), utredning
av kultursal i samarbeid med Birka (kr
100.000), utstyr til idrettsanlegg og
kunstgrasbanen (kr 500.000), planlegg
av Rennebu kirkegård 300.000 og
Berkåk vannverk ( kr 2 mill).

Kommuneplanarbeid
— Vi holder på med kommune-

planen, og bør i den forbindelse tørre å
hoppe ”v-stil”. Jeg tenker da spesielt
på arealdelen der vi må tenke pro-
gressivt. Vi må f.eks fortsatt satse på
hytter, men da også med hytte-
tuntomter. Det er videre viktig at vi
satser på det som særpreger Rennebu.
Nerskogen og Trollheimen, Rennebu-
martan og laksefiske i Orkla står her
sentralt.

— Skal Rennebu framstå som
arrangørsted må vi også legge til rette
for gode arrangement. I den forbind-
else bør vi ha en amfisal med 130-150
plasser. Dette er også viktig for Birka.

Når det gjelder Birka, så bør Birkas
styre styrkes med stortingsrepresentant
Ola T. Lånke. Med Ola og Gunhild
Øyangen vil nettverket mot storting og
regjering sannsynlig være sikret uav-
hengig av regjeringssammensetning.
Styret må videre styrkes med en repre-
sentant innen kultur og håndverk på
nasjonalt nivå, sier rådmann Arve.

av Dagfinn Vold
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Tilskudd til skogkultur i 2008
Frist for å søke om tilskudd til utført skogkultur er 1.
desember.
Husk også muligheten for å søke om tilskudd til utført
manuell hogst.
Ta kontakt med skogbrukssjef Kjetil Værnes på 
tlf 72 42 81 41.

Bruksutbygging 
– ombygging eller nybygg?
Har du planer for ombygging eller nybygging av fjøs? 
Da kan du søke om BU-midler til prosjektet. Det er
ingen bestemt søknadsfrist, men planlegger du
byggestart i 2009, bør søknaden være klar til innsend-
ing i løpet av desember i år/januar neste år. 
I den forbindelse bør du snarest ta kontakt med plan-
legger av fjøs og noen som kan sette opp driftsplaner.  
Har du noen planer så ta snarest kontakt med enhet
for landbruk, miljø og tiltak.

Ledig leilighet v/ Boligavdelingen
Husleie pr d.d. kr 3083,- + strøm kr 881,-
Det er mulig å søke om bostøtte.
Søknaden sendes : Rennebu Sykehjem
Gamle kongevei 39 A, 7391 Rennebu
Søknadsfrist 1. desember
Opplysninger ang. leiligheten kan fåes av 
enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12

VILTAFTEN
Vi i 7. klasse ved Innset Skole inviterer alle til viltaften
fredag 5. desember kl. 19.00.
Program:
• Fremføring av prosjektet ”jakt før og nå” i 

ord og bilder.
• Kåseri v/ Knut Strand.
Det vil også bli annen underholdning
Matservering. Utlodning. (Fine gevinster) 
Inngang inkludert mat: Voksne kr 100,-
Barn opp til u-skolen kr 50,- 
(barn under skolealder gratis)
VELKOMMEN!
PS. Det er fint om du ringer skolen eller sender oss en
SMS der du sier fra om hvor mange som kommer, på
tlf 415 60 522. Dette av hensyn til matservering.

Formannskapets forslag til budsjett for 2009 og 
forslag tilnye gebyrregulativer legges ut til offentlig
ettersyn ved servicetorget og hovedbiblioteket på
Berkåk fra torsdag 4. desember 2008. Kommunestyret
behandler sakene i møte den 18. desember.
- Rådmannen -

Invitasjon til fagmøte 
for lammeprodusenter
Rett grovfôrkvalitet til rett tid – 
fagmøte med Finn Avdem, Nortura
NÅR?  Onsdag 26. november kl. 11.00-15.00
HVOR? Helsesenteret i Rennebu kommune.
• Hvilke krav bør en stille til et godt grovfor til sau, 

og hva er rett kvalitet?
• Hva er rett høstetidspunkt? Hvilken strategi skal en 

velge når det gjelder  høstetidspunkt?
• Hva er nok grovfor?
• Hva er rett grovfor til rett tid på en sauegård med 

lamming i månedsskifte  april/mai og utmarksbeite 
fra slutten av juni til starten av september?
v/ Finn Avdem

• Ny gjødslingsstrategi – også i lys av at gjødselprisene
har blitt dyrere

• Valg av frøblandinger v/ Ragnhild Borchsenius
VEL MØTT!
Møte arrangeres av Orklaringen i samarbeid med Enhet
for landbruk, miljø og tiltak, og  med støtte fra blilyst.

INFLUENSAVAKSINERINGEN
fortsetter.  Influensavaksine anbefales til personer i risi-
kogruppene. Risikogruppene omfatter:
- Personer som er 65 år eller eldre.
- Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, 

spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.
- Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, 

spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minutt-
volum eller pulmonal hypertensjon.

- Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens.
- Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og

type 2).
- Voksne og barn med kronisk nyresvikt.
- Beboere på alders- og sykehjem.
Kontakt legekontoret for å avtale tid, tlf 72 40 25 40.

Rennebu kommunestyret har under sak 41/08 i møte
den 30.10.2008 vedtatt nye forskrifter for vann- og
avløpsgebyrer. De nye forskriftene gjøres gjeldende fra
den 01.01.2009.
Vann- og avløpsgebyrene deles i to deler, et abonne-
mentsgebyr og et forbruksbegyr. Abonnementsgebyret
skal dekke kommunens faste kostnader til produksjon av
tjenesten. Forbruksgebyret fastsettes etter målt forbruk
eller i forhold til bruksareal. Kommunestyret fastsetter
avgiftssatsene i forbindelse med behandlingen av kom-
munebudsjettet. Forskriftene er lagt ut til gjennomsyn
ved servicetorget.

Rådmannen
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K U N N G J Ø R I N G E R
Årsmøte i Rennebu Senterparti 
Årsmøte i Rennebu Senterparti blir på Hallandsstuggu
torsdag 27. november kl 20.00. Møtet er flyttet fra den 
26. november pga kollisjon med annet møte. 
Saklista blir ellers ifølge utsendt innkalling.                Styret

Julemesse i Hoelsmo bedehus

Fredag 28.11 fra kl 18 – Lørdag 29.11 fra kl 13

Førjulsmøte
på Sanitetshuset onsdag 10. des kl 19.00
• Saksliste
• Julegrøt, kaffe og kake
• Utlodning
Skyssbehov meldes Bjørg 950 23 162 eller
Randi 957 91 831.

Velkommen Berkåk arbeidslag NKS

“FIRRIJULS-OPPE”
Det inviteres til “Firrijuls-oppe” på Voll skole

13. desember kl 11-15.
Det vil bli salg av bakst fra Bygdekvinnelaget,

juletrær, gaver og pynt! Vi selger riskrem og kaffe.
Har du noe du har lyst til selge?

Ta kontakt med Voll Grendalag, 417 62 773.

Velkommen til en koselig stund på Voll!

Rennebu Skolekorps sin årlige julebasar
blir 28. nov kl 18.00 i Rennebuhallen.

Velkommen

Takk for gaver, blomster og hilsninger i anledning 
min 70-årsdag.

Marie Hage Solberg

Gjeterhundfolk
Høstmøte på Hallandstuggu 25. nov kl 19.30. 
Kom med ideer og forslag på aktiviteter vi kan gjøre utover
vinteren. Velkommen til hyggelig samvær. Enkel servering.

Rennebu gjeterhundnemnd

K U N N G J Ø R I N G E R

Dette skjer i Rennebu!
November:
22.11 Julebord GammeldansenSamfunnshuset
22.11 Pubkveld Furuly 20-01
22.11 Håndballkamper i Rennebuhallen:

J10  Rennebu – Støren 10.00
G10 Rennebu – Melhus/Gimse 10.45
J10  Rennebu – Melhus / Gimse 2 11.45
G10 Rennebu – Melhus/Gimse 2 12.30

25.11 Innendørsskyting Berkåk 17.00
26.11 Medlemsmøte Pensj.for Samf.salen 11.00
28.11 Julebasar- Rennebuhallen 18.00

Rennebu Skolekorps
28.11 Kveldsmat Fredheim 19.30
28.11 Månedsfinale, innendørsskyting Berkåk 17.00
28.11 Julemesse Hoelsmoen 18.00
29.11 Julemesse Hoelsmoen 13.00
30.11 Julegrantenning i kretsene

Desember:
02.12 Innendørsskyting Berkåk 17.00
02.12 Kulturskolens julekonsert Innset kirke
07.12 Håndballkamper i Rennebuhallen:

J10  Rennebu – Buvik 14.00
G10 Rennebu – Buvik 14.45
J12  Rennebu – Surnadal 15.30
J10  Rennebu – Skaun 16.40
J14  Rennebu – Støren 17.30
K4  Rennebu – Ranheim 18.30

09.12 Innendørsskyting Berkåk 17.00
13.12 Julebord RNF Rennebuhallen 19.00

Rennebu Musikkorps tirsd kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsd kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsd kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 
Linedance på Kafe Hyggen, Stamnan, søndager kl. 19.00

Hvis du tenger skyss eller følge til et 
arrangement / aktivitet, kan du ta kontakt med 

Rennebu frivilligsentral, tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt 
Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net
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TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

Julebord
6. desember og 13. desember

Påmeldingsfrist 1. des og 9. des

Åpen bar med 18 års aldersgrense

Nabovarsel spiller til dans!

tlf 62 48 55 50
www.kviknefjellhotell.no

Gilde Sodd 1,9 kg

6990

Tynn-ribbe Skjeggerød

2990

Prior, grillet kylling

2800

Pepsi Max 4 pkn

3990
pr kg

pr stk

NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil

Til advent

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

Mye nytt fra:

Nyheter i smykker, leker og gaveartikler

Julegavetips

Mye fint i 
planter, duker, brikker, lys, lykter mm

Tilbud: Orkide kr 149,-

+ pant


