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Gnoydttt
år

Årets jule- og nyttårshelg var av det
sjeldne slaget med fantastiske fine snø-,
vær- og lysforhold. Dette førte blant
annet til stor aktivitet i skiløypene.
Foto: Dagfinn Vold
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leder

Innstramninger

Rennebu kommunes budsjett for i fjor og i år sammen med
økonomiplanen for 2018-2021 er blant de mest krevende vi
har hatt. I fjor måtte vi stramme inn med 8,3 mill kroner og
i år ble budsjettet redusert med ytterligere 6 mill. kroner. På
slutten av 1990-tallet hadde vi også flere stramme budsjettår, men situasjonen var langt fra så alvorlig da som nå.
Under årets budsjettbehandling utsatte kommunestyret
beslutningen om å bygge nytt helsesenter i påvente av en
ekstern vurdering av kommunens drift og organisering. I
første omgang skal strukturen og tjenestene innen pleieog omsorg ses på. Dette er det største budsjettområdet i
kommunen og er ikke evaluert på mange år. Målet er å få
en mer effektiv drift samtidig som kvaliteten på tjenestene
skal opprettholdes. Kommunestyret har bedt om å få lagt
fram en revidert økonomiplan innen sommeren 2018. Dette
for å kunne ta en snarlig beslutning om utbygging, som vil
medføre økt lånebelastning med flere mill. kroner pr.år.
Rennebu kommune har det travelt med å levere inn en
søknad om tilskudd til Husbanken fordi tilskuddsordningen
til bygging blir avsluttet. Byggekomiteen må sannsynligvis
vurdere om byggeprosjektet må justeres i samsvar mot den/
de driftsmodellene som den eksterne kompetansen anbefaler.
Kommunestyret fikk i oktober fremlagt en sammenligning
av driften med tilsvarende kommuner. Vi har lagt oss på
et høyt driftsnivå, som gjerne skjer når vi har god råd. Det
er derfor grunn til å tro at driftsnivået kan reduseres noe
uten at det går nevneverdig på bekostning av kvaliteten på
tjenestene.
Ett av de første tiltakene vi gjør, er å søke etter en ny felles

leder for institusjon- og hjemmetjenestene. Det ble vedtatt
i høst å redusere antall sykehjemsplasser fra 38 til 16, og
da blir det desto flere omsorgsboliger som skal betjenes av
hjemmesykepleien. Det blir da riktig å bruke de ansattes
kompetanse ut fra totalbehovet for pleie og omsorg. Stillingen vil utlyses med det første.
Ett annet tiltak er å bruke digitale hjelpemidler i større grad.
Disse kan gjøre dere innbyggere mer selvhjulpne uavhengig
av kommunale åpningstider. Rennebu kommune starter nå
et arbeid med å lage ny hjemmeside hvor vi etter hvert vil
høre hva dere ønsker å finne der. Selvbetjeningsløsninger på
de mest brukte områdene gjøre det enklere å få kontakt med
oss. Vi vil lage en digital strategi.
En motpol til det digitale er mestring. Vi har hatt et pilotprosjekt «Skyting for mestring» gående i skolen over ca to
år, der NTNU har forsket på effekten av å bruke skyting til å
forbedre konsentrasjon og mestring i undervisningen. Forskningsrapporten slippes snart, og oppmerksomheten er stor
fra det hele Norge både fra skolesiden, fra skytterlag og Det
frivillige skyttervesen. Om det kan vises til konkrete positive
sammenhenger, vil dette åpne for et utstrakt samarbeid mellom skole/ skyttervesen som vil gi nye mulighet for mestring
for elevene. Samfunnsmessig er det positivt at flere i vår
jaktkultur lærer å håndtere våpen forsvarlig.
Under Coras herjinger ble beredskapen i Rennebu kommune høynet. Det var særlig viktig at nødetatene ikke
ble hindret i sitt arbeid. For eksempel forberedte Teknisk
drift seg på ekstra utfordringer på vei, vann og avløp.
Hjemmesykepleien tok vurderinger på om det kunne være
kritisk for noen brukere om veien var stengt. Heldigvis dro
stormen varsomt over Rennebu og det ble ikke behov for
denne økte beredskapen.
Ha en fortsatt fin vinter og nyt den når du kan!
Lill Hemmingsen Bøe
- konstituert rådmann
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Samlet Trøndelag
Fra 1. januar ble Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til
ett fylke, og det nye storfylket har fått navnet Trøndelag.

Kandidater til
R2030
Morgendagens Rennebu
videreføres med R2030.

Ordfører Ola Øie vil ha kandidater til
styringsgruppa for R2030.

Skilt for det nye fylket er montert i Nåverdalen,
og den sørsamiske utgaven viser at Trøndelag også er sørsamisk forvaltningsområde.
- Dette er nok ikke en endring folk
flest vil merke noe til, men det er naturligvis en del tekniske endringer som skal
iverksettes, nye skilt som må opp ved
fylkesgrensene, og så blir fylkesadministrasjonen litt mer spredt enn hva som har
vært tilfellet tidligere, sier ordfører Ola
Øie.
Nytt kommunenummer
Som en følge av fylkessammenslåingen har trønderske kommuner fått nytt
kommunenummer, og Rennebu er nå
kommune nr. 5022. I skrivende stund er
dette en justering det jobbes med å få lagt
inn i blant annet kartverk, folkeregister og
andre databaser.
- Det er kun snakk om tekniske justeringer. Her er det allerede lagt sentrale
planer for hvordan det skal gjennomføres, og det er kyndige folk som jobber
med saken, forteller rådgiver Ingebrigt
Drivstuen.

Samarbeid
Ifølge ordføreren vil 2018 bli et spennende år på mange måter, og han tror fylkessammenslåingen vil føre til at samarbeid blir enda viktigere.
- Vi fikk en god start med Regionråd
Trøndelag Sør i fjor, og dette samarbeidet
må vi videreutvikle i årene som kommer.
Kanskje blir det også enda mer aktuelt å
samarbeide med Orkdalsregionen, for
å styrke den sørlige delen av Trøndelag
ytterligere, sier Øie.
I tillegg blir selvfølgelig samarbeid på
tvers av tidligere fylkesgrenser viktig, slik
at det nye storfylket står best mulig rustet
til å møte framtidas utfordringer.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Samfunnet endrer seg stadig raskere,
noe som påvirker oss alle. Kommunestyret
i Rennebu kommune har vedtatt å starte et
arbeid med tanke på å se frem mot 2030,
og de endringene vi kan forvente oss.
Arbeidet har fått navnet R2030. Det skal
bestå av en styringsgruppe som skal være
bindeleddet mellom prosjekter og tiltak.
Gruppa skal sørge for tilrettelegging og
fremdrift, og samtidig være en ressurs for
initiativtakere og bidra til å kople kunnskap og kompetanse. Dette er en videreføring av Morgendagens Rennebu,
men med et litt annet fokus og en annen
arbeidsmetode.
Mer informasjon
For å få mere informasjon om R2030
vil det være en presentasjon den 22. januar klokken 19.30 i kommunestyresalen.
Ny styringsgruppe
Styringsgruppa skal bestå av sju personer, der tre kommer fra Rennebu kommune - ordfører, representant fra rådmannen og en folkevalgt. Det ønskes innspill
på fire kandidater til styringsgruppa fra
næringslivet, frivillige lag/organisasjoner
og grendalag.
Forslag på kandidater sendes på e-post
til ola.oie@rennebu.kommune.no eller
SMS på 926 10 098 med frist 1. februar.
Mvh
Ola Øie - ordfører
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Middagsbuffet

Tirsdag 30. januar kl. 14.30-17.30
Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Klubb og duppe, stekt bacon, kålrot
Sei i fløtesaus med ramsløk, gulrot og potet
Semuljepudding med rødsaus
Sjokoladefromasj med vaniljesaus
Voksne kr 195,Barn under 12 år kr 89,Barn under 2 år gratis

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malervanmalsen@hotmail.com

Strikke-/
skravlekafe
onsdager i partallsuker.

da blir det tilbud på
Første gang 24. januar,
ste
Frøya garn kr 15 pr nø

VI SØKER LÆRLINGER

sdager.

Husk varelevering på tor

Se krk.no og ledige stillinger for mer informasjon!

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

72 42 80 00 I installasjon@krk.no | krk.no

Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

2. etasje hos Berkåk Bil (bak Cirkle K)

Spinningsesongen er i full gang
- timeplanen frem til påske ser slik ut:
Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag

18.30
20.00
17.30
16.00

Spinn 2
Spinn 1
Spinn 45
Intervall 75

med Solfrid
med Oddveig
med Oddveig
med Kjetil

Priser:
Kr 75,- for enkelttime
Kr 650,- for et klippekort (12 klipp).
Ungdomsskoleelever betaler kr 500 for klippekort.

Telefonnummer for påmelding er 93 84 88 49.
Nye som erfarne er hjertelig velkommen.

Største arbeidsplass
utenom Trondheim
50 ansatte i TrønderEnergi har oppmøteplass på Berkåk, og
dermed er Berkåk største oppmøtested utenom Trondheim.

Kjetil Asphaug er ansatt i TrønderEnergi Nett (TEN)
og har oppmøtested Kraftlagsbygget, mens Vegard Skamfer er ansatt i
TrønderEnergi Kraft (TEK) og har oppmøtested ”KVO”.
Berkåk er TrønderEnergi (TE) sin
største arbeidsplass utenom Trondheim.
Fra før har ansatte ved TE sin produksjonsvirksomhet (TrønderEnergi Kraft)
hatt arbeidsplass på Berkåk. De har ansvaret for kraftproduksjonen i selskapet, og
det inkluderer blant annet, vedlikehold av
kraftstasjoner og damanlegg, og styring,
overvåkning og omsetning av produksjonen. Fra nyttår tok TE over de ansatte
i Kvikne-Rennebu Kraftlag sin nettavdeling (TEN). Nettavdelingen utgjør 14
ansatte, og de har Kraftlagsbygget som
oppmøtested. Dermed er rundt 50 ansatte
i TE som har Berkåk som oppmøtested,
og det er TEs største arbeidsplass utenom
Trondheim. Berkåk har nærmere tre ganger så mange TE-ansatte som andre kontorer rundt om i Trøndelag.
— Nettavdelingen leier lokaler hos
Kraftlaget, som tidligere hadde ansvaret for nettet i Rennebu og på Kvikne.
Nå er også nettet i Meldal lagt inn under
avdelingen på Berkåk. Jobbene styres fra
Trondheim, og de ansatte møter ofte opp
der jobbene er, forteller konsernsjef Ståle
Gjersvold.
Produksjonen av kraft styres som tid-

ligere fra produksjonsvirksomheten på
Berkåk, og den dekker hele Trøndelag.
Produksjonsvirksomheten utgjør rundt 37
ansatte av de 50 TE-ansatte på Berkåk.
Styrket beredskap
— Vi er veldig godt fornøyd med det
vi har fått til på Berkåk, og organiseringen virker nå veldig grei og bra. Avtalen
vi inngikk med Kraftlaget fungerer godt
også for oss i TE. I tillegg til en betydelig reduksjon i nettleien, er det viktig for
TrønderEnergi Nett å opprettholde og
helst styrke beredskapen i Rennebu og på
Kvikne, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.
Gode linjetraséer
Gjersvold forteller at linjenettet i
området taklet uværet Cora bra. Det ble
noen skader på Fosen og på Hitra, men
ellers gikk det bra i distriktet til TE.
— Det er ryddet godt i linjetraséene
fra tidligere, og tilstanden på linjenettet
er dermed bra og robust. Det er nok en
medvirkende årsak til at Cora ikke gjorde
noen skade, sier Gjersvold.
Av Dagfinn Vold

Overtar skolen
på Voll
Nytt eiendomsselskap klare
for å overta skolebygningene
på Voll.
Tirsdag 9. januar, var det stiftelsesmøte for eiendomsselskapet Voll
FlerbruksHus AS, og det skal overta skolebygningene på Voll. Rennebu EnSpire
skole AS og Normisjon Rennebu har gått
sammen om å stå som eiere av bygningene på vegne av bygda og grendene rundt.
Nå er det ett år siden kommunestyret
i Rennebu vedtok å legge ned Voll skole.
Dette skapte et stort engasjement i grendene, og det engasjementet har nå endt
opp i at det er dannet et selskap som skal
ta over bygningene. Samarbeidet med
kommunen om overtakelse er positivt
og godt i gang. Det er allerede utarbeidet og vedtatt en intensjonsavtale, som er
utgangspunktet for det videre samarbeidet
om overtakelse, heter det i pressemeldingen fra eiendomsselskapet.
I Voll FlerbruksHus sine vedtekter står
det at selskapet har som formål å eie og
drive flerbruksanlegg til beste for barns
oppvekst, bygdas frivillige organisasjonsliv, kulturliv og folkets helse. Selskapet
er uten eget økonomisk formål. Det siste
betyr at selskapet er ideelt, og at aksjeeierne ikke kan ta ut overskudd fra selskapet, men at alt overskudd skal komme
bygningen og dermed innbyggerne og
brukerne av anlegget til gode.
Voll FlerbruksHus AS skal eie, utvikle
og drive flerbruksanlegget som et utleieanlegg til barnehage, skole, menighet,
misjon, kultur, lag og foreninger, idrett,
mosjon og private arrangement.

Styret som ble valgt.
bak f.v.: Kjell Nakken, Heidi Reitås
Sæther, Jan Ivar Kvam, Stig Kristiansen.
Foran f.v.: Anita Sjulsen-Hage,
Kirsti Voll, Aud Inger Kalseth, Elfrid
Sundlisæter Skjerve, Terje Uv. Ikke tilstede: Ragnhild Kulbrandstad Stene.
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Stramt kommunebudsjett for 2018
Budsjett for 2018 og
økonomiplan for kommende
3-års periode er nå vedtatt,
og det blir en krevende
økonomisk situasjon for
alle enheter.
- Tilsammen skal det foretas kutt på
ca. 3 millioner fordelt på enhetene, så det
er ingen tvil om at det blir en stram økonomistyring i årene framover, sier økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson.
Helse
Før budsjettbehandlingen i kommunestyret hadde alle enheter sendt inn
egne forslag til kutt og innsparinger, og
hvordan disse kan gjennomføres. Det
er foreløpig knyttet størst usikkerhet til
Helsesektoren, ettersom endelig vedtak
om utbygging ved Rennebu Helsesenter
utsatt i påvente av nye utredninger. Det
er imidlertid klart at det ikke blir oppsigelser, og heller ingen kutt i budsjettet for
hjemmesykepleien. Det påpekes allikevel
i utredningen at budsjettramma er stram,
og at tilsvarende ramme ble overskredet i
fjor.
- Det er stadig flere eldre som kan bo
hjemme med hjelp og tilrettelegging fra
hjemmesykepleien, så her legges det til
grunn at tjenestetilbudet skal opprettholdes, sier Gustafsson.

er klart hvor mange unger som eventuelt
søker opptak ved privatskolen. Her er det
lagt inn et forbehold om budsjettjustering, så det vil vi se nærmere på i løpet av
våren, sier Gustafsson.
I vedtaket ble det også budsjettramma
for Rennebu barne- og ungdomsskole
styrket med 100.000 kr, knyttet til skolens
satsing på bruk av nettbrett i undervisningen.

Skole og barnehage
Når det gjelder skole- og barnehage
er det også lagt inn noen forbehold. Her
vil blant annet økning i barnetall ved
Vonheim barnehage medføre økte kostnader, og likedan vil en eventuell etablering
av privatskole på Voll føre til justeringer i
budsjettet.
- Foreløpig vet vi ikke hva dette vil
bety i kroner og øre, ettersom det ikke

Redusert tilskudd
I forkant av budsjettbehandlingen
var det også kommet inn en del søknader fra eksterne aktører. Her fikk blant
annet Rennebumartnan og Nordskogen
Grendalag avslag på sine søknader til henhodsvis videreutvikling av arrangementet
og rehabilitering av Furuly Grendahus.
Når det gjelder Nerskogsveien framgår
det av budsjettbehandlingen at Rennebu

Økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson
har sydd sammen et kommunebudsjett med kutt på 3 millioner kroner.

Gjenglemte sykler
I hele høst har det stått fire sykler på Torget, og vaktmesterne håper nå at eierne kan ta dem med seg hjem igjen. Ettersom
det har lavet ned med snø den siste tiden står syklene i veien for
de som har ansvaret for snørydding.
- Det er jo synd at syklene står her og blir ødelagt. Vi håper
eierne kommer og henter dem nå, slik at de kan brukes igjen til
sommeren, sier Harry Anglen.
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kommune er innstilt på å forskuttere inntil
5 millioner kr av kostnadene, slik at arbeidet kan komme i gang. Dette forutsatt at
det etableres en tilfredsstillende avtale om
nedbetalingstid.
Av andre punkt i vedtaket kan nevnes
at ordningen ”Bort for en 50-lapp” opphører fra 01.01 2018, samt at bevilgningen
på 75.000 kr til ”Morgendagens Rennebu”
overføres til ”Rennebu 2030”.
- Det er nok ikke alle nedskjæringer
som vil merkes så godt for folk flest, og
vi håper å ha lagt tilrette for at viktige tjenestefunksjoner opprettholdes. Det skal
også sies at enhetene har vist både vilje og
evne til samarbeid for å få i land budsjettet, og det er positivt i denne situasjonen,
sier Gustafsson.
Tekst: Mona Schjølset

Helsesenter-vedtak ble utsatt
I siste kommunestyremøte
før jul ble økonomiplan for
perioden 2018 - 2021 vedtatt, og i den forbindelse ble
også utbygging ved Rennebu
Helsesenter drøftet. Her
kom det fram at politikerne
ønsket mer informasjon før
det tas stilling til utbyggingsalternativ.
- Det vil bli en gjennomgang av hele
helse- og omsorgssektoren med tanke på
gode, effektive løsninger for framtida, sier
konstituert rådmann Lill Hemmingsen
Bøe.
Ny behandling
I kommunestyrets vedtak heter det
at det ikke tas stilling til ombyggings-/
utbyggingsalternativene i denne omgang.
Det legges til grunn av plan- og byggekomiteen arbeider videre med saken med
utgangspunkt i de foreliggende alternativ.
I den forbindelse skal det legges fram tall
som viser prosjektenes driftsøkonomiske
løsning, det vil si driftsmodeller for nytt
helsesenter. I utsettelsesvedtaket forutsettes at kommunestyret skal kunne ta en
avgjørelse i løpet av første halvår 2018.
Det påpekes også i vedtaket at det vil
være nødvendig med ekstern kompetanse
for å se nærmere på strukturen i helse- og
omsorgssektoren. Nøkkelord kan være
organisering, velferdsteknologi, tildelingskriterier, transport, energi osv.
- Vi har startet prosessen med å få tak i
eksterne konsulenter som kan foreta den-

Kommunestyret vedtok å utsette vedtak om utbygging av helsesenteret.
ne gjennomgangen, og målet er at de skal
komme i gang med jobben så raskt som
mulig, sier Hemmingsen Bøe.
Plassering
I forbindelse med drøftingene om
utbygging ved Rennebu Helsesenter, ble
det også nevnt at det ville vært hensiktsmessig å se på spørsmålet om plassering
en gang til. Under Næringskonferansen
på Oppdal i november ble temaet sentrumsnære boliger for eldre belyst gjennom den såkalte ”tøffelmodellen”. Her er
poenget at de eldre skal ha bolig så nærme butikk, kafé o.l. at de kan komme dit
bare med å ta på seg tøflene. I Rennebu
vil tomta mellom Berkåk Veikro og
Rennebuhallen ha en slik beliggenhet, og
Jan Arve Nyberg tok til orde for at denne

lokaliseringen også burde vurderes. Dette
ble ikke fremmet som et forslag til kommunestyret, kun nevnt i drøftingene.
- Jeg ser absolutt poenget med sentrumsnær beliggenhet for omsorgsboligene, hvor beboerne er relativt friske og
har utbytte av å bevege seg i sentrum.
Sykehjem, helsesenter og lignende funksjoner der all kompetanse er samlet på en
plass rundt de som er sykest og trenger
mest hjelp, har imidlertid også en rekke
fordeler. En flytting av alle disse funksjonene vil bli såpass kostbart at det vanskelig lar seg gjøre med den økonomiske
situasjonen vi må forholde oss til i årene
framover, sier Hemmingsen Bøe.
Av Mona Shjølset

— Løypekjørerne har gjort en fantastisk jobb!
Det fastslår leder i skigruppa, Kjetil
Værnes, etter at både fastboende, tilreisende og hyttefolk har valfartet til skiløypene i alle deler av kommunen denne jula.
Værmessig vil nok jula 2017 gå over i
historien som en av de flotteste på mange
tiår. Løypekjørerne har gjort sitt til at folk
har kunnet nyte feriedagene i flotte skiløyper, og på sosiale medier har det flommet over med vakre bilder fra Rennebu.
God reklame for Rennebu
Arild Bruheim er leder i trimgruppa,
og også han er mektig imponert over den

innsatsen løypekjørerne har gjort. Han
har selv vært mye ute på ski i romjula,
og kan konstatere at bøkene som er lagt
ut ved de ulike trimpostene har fått mange
nye underskrifter. Ifølge Bruheim er posten ved Slette en av de mest besøkte, og
her måtte de ut med ny bok mot slutten
av jula.
- Dette er super reklame for Rennebu.
Overalt møter vi fornøyde folk som skryter av forholdene. Mange tar bilder som
legges ut på sosiale medier, og i neste
omgang frister det kanskje enda flere til å
legge turen hit, fastslår Arild.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Husk forslag til
hederskandidater!
Lørdag 17. mars blir det
Hederskveld i Kultursalen,

der vi vil hedre og fremsnakke personer
som har gjort seg bemerket i Rennebu
i året som har gått!
Det vil bli delt ut priser i tre kategorier:
1. ”Årets Rennebuambassadør” - til en person som
har markedsført Rennebu utad på en positiv måte
2. ”Årets Rennbygg” - til en person som har utmerket
seg positivt og gjort en innsats innen kultur, idrett,
frivillighet, omsorg, nytenkning, næringsliv etc
3. ”Y-faktorprisen” - en pris som går til en person
eller gruppe som har gjort noe uventet, sprøtt,
kreativt eller vist en ukuelig optimisme
Kom med forslag på kandidater med begrunnelse
innen 1. februar 2018 til
Maj Britt på Frivilligsentralen
Tlf 917 31 174 / 72 42 62 64
epost: post@rennebu.frivilligsentral.no

Landbruksvikar søkes
100% stilling som landbruksvikar er ledig
i Rennebu, Trøndelag.
Arbeidet er allsidig og foregår i hovedsak på
melkeproduksjons- og sauebruk i kommunen.
Vi ønsker oss en person med interesse for
landbruk, som har erfaring i husdyrstell, og
gjerne landbruksutdanning. Du må være ansvarsbevisst, fleksibel og ha evne til god kommunikasjon. Førerkort og egen bil til disposisjon er en
forutsetning. Må beherske norsk språk.
Egen stillingsinstruks gjelder for stillinga.
Lønn etter avtale.
For spørsmål kontakt:
Rennebu Landbrukstjenester, tlf 72 42 77 22.
Søknad sendes Rennebu Landbrukstjenester,
Myrveien 1, 7391 Rennebu eller på
e-post til rennebu.landbrukstjenester@n-lt.no
innen 5. februar 2018.
Kun kvalifiserte søkere vil bli behandlet og besvart.
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Rennebunytt
utgivelsesplan 2018

Nr. Utg. uke Frist stoff
1		 3
09.01.
2		 5
23.01.
3		 7
06.02.
4		 9
20.02.
5		 12
12.03.
6		 15
04.04.
7		 17
17.04.
8		 20
07.05.
9		 22
23.05.
10		 24
04.06.
11		 26
19.06.

Utg. dato
18.01.
01.02.
15.02.
01.03.
22.03.
12.04.
26.04.
16.05.
31.05.
14.06.
28.06.

Uthevet skrift:
tabloid som sendes hyttebeboere i Rennebu og Kvikne.
Annonser:
mari@mediaprofil.no
Redaksjon:
mona@mediaprofil.no
dagfinn@mediprofil.no
Mediaprofil as - tlf 72 42 76 66

Nettsentralen i TrønderEnergi Nett
har overtatt styring og kontroll
av nettet i Kvikne-Rennebu.

Vakttelefon
åpen 24t

73 50 00 50
For mer informasjon se våre hjemmesider

tronderenerginett.no

Etterbruk av lokalene ved
Innset barnehage og skole
samt Voll skole

På bakgrunn av henvendelser til kommunen, ser vi at det
er behov for å orientere om Rennebu kommunes planer for
de nedlagte skolelokalene på Voll og Innset samt for barnehagens lokaler på Innset.

Registrering
av gamle
vaffeljern

Rennebu Bygdekvinnelag har stadig
nye prosjekt på gang, og nå er det gamle
vaffeljern som skal registreres. Det er oppnevnt en egen komite som skal jobbe med
saken, og ifølge Oddbjørn Gorsetbakk har
de god tro på at det ligger mange skjulte
skatter rundt omkring i bygda.
- Vi vet jo med sikkerhet om en del, og
ettersom det var en smed som drev stort
med produksjon av vaffeljern her i bygda
fins det nok enda flere, sier Gorsetbakk.
Videre bruke av Innset skole og barnehage er ikke avklart.
Innset skole og barnehage
Kommunestyret vedtok at fra høsten
2017 skal driften legges ned ved skolen
og barnehagen på Innset. Dette for å spare
midler.
Rennebu kommune rydder nå i lokalene. Brukbart inventar tas vare på, likeså
brukbart skolemateriell. For å redusere
driftskostnader stenges varmen ned til et
minimum. Det gjenstår avklaring om bruken av det gamle biblioteket.
Det foreligger en avtale mellom styret
for Samfunnshuset og Rennebu kommune
om bruken av samfunnshuset, som ligger i
sokkelen av skolebygget. Avtalen som ble
inngått da skolen ble oppført, blir videreført. Denne innebærer at kommunen har
ansvar for vaktmester og renhold.
Kommunen har pr. dato ikke mottatt
noen henvendelser om kjøp eller bruk av
lokalene. Interesserte bes ta kontakt med
rådmannen.
Voll skole
Skoledriften ble lagt ned høsten 2017,
mens barnehagen drives videre i sine
eksisterende lokaler.
Rennebu kommune rydder nå i lokalene. Brukbart inventar og materiell blir tatt

vare på. Privatskolen har fått tilbud om å
ta det de har behov for. Resten blir kjørt
bort og kastet.
Rennebu kommune arbeider nå med
anbudsbeskrivelsen på riving av mellombygget, som ønskes utført i løpet av våren
2018. Dato avklares når tilbudene er mottatt.
Riving og tetting er kommunens
ansvar, mens øvrig tilrettelegging av
bygget er privatskolens eller eiendomsselskapets ansvar. Rennebu kommune
har vedtatt en intensjonsavtale om at en
evnt. privatskole/ eiendomsselskap skal få
overta hele eiendommen, inklusive tomt,
vederlagsfritt. Rennebu kommune skal
leie tilbake barnehagelokalene og selv stå
for ansvarlig for at bygg og uteområder
tilknyttet barnehagen er i forskriftsmessig
stand. Ved et eventuelt opphør av privatskole, har Rennebu kommune rett til vederlagsfritt å overta lokaler og uteområder
til barnehagens drift. En egen avtale skal
beskrive fordeling av ansvar og kostnader.
Denne avtalen er under utarbeiding. Den
må godkjennes politisk før privatskolen/
eiendomsselskapet kan ta over.
- Rådmannen

Mikkel Mærk
På 1800-tallet bodde det en smed i
Rennebu ved navn Mikkel Mærk. Ifølge
Gorsetbakk drev han produksjon av vaffeljern i stor stil, og hadde også flere smeder i arbeid hos seg.
- Han kjørte hest til Trondheim med
det som ble produsert, og fikk nok solgt
mye der. Mange av jernene ble naturligvis
også solgt her i bygda, og vi ønsker derfor
å registrere så mange som mulig av dem,
sier Gorsetbakk.
Utstilling på martnan
I tillegg til Gorsetbakk består komiteen av Målfrid Herrem, Arnfinn Engen,
Kristine Rokkones og Olaug Reitås.
Målet er å få tak i så mange vaffeljern at
dette kan bli en egen utstilling under årets
Rennebumartna.
- Vi har ikke kommet til detaljene
i planleggingen enda, men trolig blir
dette et samarbeid mellom Rennebu
Bygdekvinnelag og Rennebu Historielag.
Kanskje blir flere aktører engasjert, det
får vi se etterhvert. Uansett håper vi å få
inn så mange at det blir en interessant
utstilling av det, sier Målfrid Herrem.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

Skogtun Grendahus, Fagerhaug
torsdag 25. januar 2018 kl 17.30

Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Hva kan vi gjøre for at du skal få en best mulig hverdag?
Hva kan du selv gjøre?
Greier vi å etablere ei treningsgruppe i Oppdal/Rennebu?

Salmekveld
i Rennebu kirke
fredag 26. januar kl 19.30

• Ina Kvam Leraand (spesialutdannet nevrologisk
fysioterapeut) snakker om betydningen av fysisk
trening for oss om er rammet av Parkinson, og hun
viser praktiske øvelser.

-Allsang
-Sang av Olav Syrstad
-Fele ved Karin Berg Bakk
-Kåseri ved Gunnar Bonsaksen
-Bevertning og kollekt
Velkommen!

Sør-Trøndelag Parkinsonforening
inviterer til møte om
Parkinsons Sykdom og fysisk trening

• Bente Sundet Olsen (har selv Parkinson) forteller om
arbeidet med å etablere treningsgruppe på Lundamo.
Møtet er åpent for alle interesserte.

Arr.: Rennebu menighetsråd

Velkommen. Enkel servering

Poengrenn 2018

Rennebu skistadion

Onsdag 31. januar
Onsdag 7. februar
Onsdag 14. februar

fristil
klassisk
fristil

Poengrenn 1/ Telenorkarusell
Poengrenn 2 / Telenorkarusell
Poengrenn 3 / Telenorkarusell

klassisk

Poengrenn 4 / Telenorkarusell

Vinterferie uke 8

Onsdag 28. februar

Alle som deltar på poengrenn får også Telenorkarusell-premie

Onsdag 7. mars

fristil

Klubbmesterskap

Egen premie - medaljer til alle som starter.

Uke 11, Soknastafett
Onsdag 21. mars

Mjuken Grand Prix		

For alle mellom 0-100år!
Påmelding kl 18.00-18.30. Startkontingent kr 100,- for alle renn.
Første startende kl 18.45.
Saft og boller til alle som starter. Premie til alle som deltar på 2 renn eller flere.

Velkommen!
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KUNNGJØRINGER
Årsmøte
Vedtak om eiendomsskatt og
gebyrer for 2018

Rennebu kommunestyre vedtok i møte den 14.12.2017
nye gebyrsatser som gjelder fra den 01.01.2018.
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.
Rennebu kommune har innført eiendomsskatt på faste
eiendommer i hele kommunen.
Eiendomsskatten utgjør 7 promille av takstverdien for
2018. For bebygde bolig- og fritidseiendommer utgjør
eiendomsskatten imidlertid 3,2 promille.
For eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller
staten kan det innvilges fritak for eiendomsskatt etter
eiendomsskattelovens §7a.
Kommunestyret har allerede gitt fritak for en del slike
eiendommer.
Kommunestyrets vedtak kunngjøres i henhold til
forvaltningslovens § 38.
Rådmannen

Bort for en 50-lapp

Onsdag 28. februar 2018
kl. 19.00 i Røde Kors-huset

Ev. forslag må være styret i hende innen 24. januar.

Styret

Takk til Lions for blomsten jeg fikk til jul!

Ragna

Etterlysning!

Rennebu Bygdekvinnelag vil registrere og seinare også
stille ut vaffel- og andre jarn som har vore laga
for å bruke over open eld.
Det gjeld både lenjarn som har lange skaft og andre jarn.
Bygdekvinnelaget vil be alle om å sjå etter
om dei har slike jarn.
Viss du har: Ring Bygdekvinnelaget,
tlf 962 37 783 eller tlf 918 21 554.

Møte/Årsmøte
i Rennebu pensjonistforening

onsdag 31. januar kl 11.00 i Kultursalen
• Erik spiller
• Ord for dagen: Bjørn Trøite
• Vanlige årsmøtesaker
Saker som ønskes behandlet
må være styret i hende en uke før.

Styret

Kommunestyret har vedtatt at ordningen
«Bort for en 50-lapp» skal opphøre fra den 01.01.2018.
Rådmannen

Bassenggruppe
ved Oppdal Kulturhus

Oppstartsdato: 15. januar 2018
Det koster kr 1000,- for en periode
Ved spørsmål kontakt kommunefysioterapeut
Kari Tronsgård tlf 913 81 511

Vær med og bidra til tryggere trafikkforhold for de du er glad i!

Sammen kan vi finne de beste løsningene på de utfordringene vi har.
Trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu kommune starter
arbeidet med Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 og
ønsker deltakelse fra alle som er interessert i trafikkforholda på hjemstedet sitt.
I den forbindelse arrangeres 3 FOLKEMØTER rundt i
kommunen:
Tirsd 30. jan kl 19.00-21.00 på Berkåk, kommst-salen
Torsd 01. febr kl 19.30-21.30 i Sandbrekka
Mand 05. febr kl 19.30-21.30 i Åshuset
Vel møtt! Arr.: TS-utvalget i Rennebu kommune

Velkommen til Rennebuskolen!
Alle barn som skal begynne i 1. klasse
høsten 2018 må skrive seg inn i skolen.
Innskriving for elever i Rennebu som skal starte i 1.
klasse høsten 2018, skjer på Rennebu barne- og ungdomsskole onsdag 31. januar mellom kl. 10.00-16.00.
Oppmøte i hovedinngangen til skolen.
Om du har spørsmål, ta kontakt med
rektor Gerd Staverløkk, tlf. 72 42 81 83

Frisktrim

starter opp igjen onsdag 24. januar
kl 8.30- 9.30 i Rennebuhallen.

Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og Hilde Bjerkset.
Pris kr 500 - betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen!
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 1. februar - frist for stoff 23. januar -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
18.01
23.01
21.01
22.01
25.01
25.01
25.01
26.01
29.01
31.01
31.01
01.02
02.02
05.02
07.02
07.02
08.02

Babysang
Friv.sentralen
Årsmøte Rennebu SeniordansKultursalen
Når vi kommer sammen
Hoelsmoen
Søndagsskolen og Yngres Misjonsh. Voll
Formiddagstreff
Staure
Hyggestund m/Kvinnegruppa Helsesenteret
Bønnemøte
Hoelsmoen
Salmekveld
Rennebu kirke
Blåveisen kor og hobby Innset bedehus
Møte/Årsmøte
Kultursalen
Rennebu pensjonistforening
Poengrenn, fristil
Rennebu skistadion
Bønnemøte
Hoelsmoen
Early Birds
Torget
Søndagsskolen og Yngres Misjonsh. Voll
Poengrenn, klassisk Rennebu skistadion
Årsmøte, Kvinnegruppa
Friv.sentralen
Hyggestund m/Kvinnegruppa Helsesenteret

12.00
14.00
19.30
17.30
11.00
11.30
20.00
19.30
17.30
11.00
18.00
20.00
06.30
17.30
18.00
19.00
11.30

Minigym på Voll skole hver torsdag kl 17-18.
For alle under skolealder.

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

4-6-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 17.30-18.30
7-10-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 18.30-19.30
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Styrketrening i Rennebuhallen hver tirsdag kl 16-17
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Intervall/styrketrening i Rennebuhallen hver
torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Håndball: se treningstider på rennebu.com
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset og
partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen!
mari@mediaprofil.no eller ring 72 42 76 66

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Bjørn
909 10 913

Oddvar
905 78 439

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no
Kontor tlf 72 43 11 02

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

