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Ola Øie og Arbeiderpartiet ble valgets vinner i Rennebu,
tett fulgt av Senterpartiet.
Dermed fulgte Rennebu trenden for resten av landet.
Her gratuleres Øie av Ann Kristin Aspeggen.
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Kommunevalgets
resultat
		
Parti
Prosent
Arbeiderpartiet
29,6% (+9,9)
Senterpartiet
26,0% (-3,5)
Kristelig Folkeparti 29,8% (+11,3)
Felleslista H/V
14,6% (-14,5)

2011			
2015
Stemmer
Repr.
Prosent
Stemmer
389
6 (+2)
35,8% (+6,1%)
456
341
6 (0)
30,9% (+4,9%)
394
391
6 (+2)
20,7% (-9,1%)
264
191
3 (-4)
12,6% (-2%)
161

Kommunestyrerepresentanter og varamedlemmer
2015-2019
Senterpartiet
Rolf Arne Fredriksli Bruholt, Janne Olette Midtli Eggan,
Siv Kristin Remetun Lånke, Endre Lien, Knut Hårstad
og Olav Aasmyr.

Vara:
Laila Renate Svahaug, Håvard Reitås, Tormod Herre,
Camilla Aas, Magnhild Bogen Mosand, Asbjørn Stavne,
Hanna Sofie Ramstad Haugan, Tore Ovar Uvsløkk og
Liv Lian Kosberg.
Fellesliste Høyre og Venstre
Eli Krogstad, Wenche Teigen og Bjørn Rogstad.

Vara:
Jan Arve Nyberg, Bjørn Inge Haugset, Håvard
Rogogjerd, Ivar Langklopp, John Magne Eggan og
Martin Bøe.

Vara:
Brit Karin Kvam, Even Martin Meslo, Tora Husan,
Stig Kristiansen, Sigmund Joramo, Kirsti Voll og
Lars Brattset.
Arbeiderpartiet
Ola Øie, Marit Bjerkås, Unni Smestu, Arve E. Withbro,
Britt Smeplass, Grete Heidi Ingul Rønning,
Grethe Gunnes og Narinder Singh.

Vara:
Kari Aftreth, Inge Mosand, Heidi Anita Berntsen, Sissel
Kvam Ulvin, Håvard Aspeggen, Jan Helge Lien, Erik
Olav Skamfer, Lars Erik Bårdli, Marthe Løvrød, Aina
Kant og John-Erik Sandaker
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Adresse:
Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:
post@rennebu.kommune.
no
Telefon:
72 42 81 00
Telefax:
72 42 81 01
Åpningstid:
08.00-15.30

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

NAV
Åpnet hver dag kl 10 - 15
- stengt torsdag. Tlf 55 55 33 33
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Kristelig Folkeparti
Ola Torgeir Lånke, Per Arild Torsen, Ragnhild Løvseth
Øverland og Rune Jenssen Skjolden.

Rennebu kommune

ordfører Ola T Lånke
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.lanke@rennebu.kommune.no
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Repr.
8 (+2)
6 (0)
4 (-2)
3 (0)

Kommunale møter

Adresse

24.09.
25.09.
06.10.
15.10.

Telefon
E-post

HOO
09.00
MTL
09.00
Formannskapet
09.00
Kommunestyret
19.00
- konst.møte for nytt komm.styre

Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Web
Abonnement
Opplag

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola T. Lånke, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
72 42 76 66
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Gratis alle husstander i Rennebu,
Jerpstad, Kvikne og Soknedal
2.800 stk

Ny Ola i ordførerstolen
Valgets vinner ble Arbeiderpartiet (AP), og det fører til
det historiske at AP for første
gang her i Rennebu får ordføreren direkte etter et
kommunevalg.
Når Ola Øie blir valgt som ny ordfører i det konstituerende kommunestyremøtet 15. oktober, vil han bli
historisk - den første ordføreren fra AP
direkte etter et valg i Rennebu. Ikke
bare det - Marit Bjerkås fra AP blir
varaordfører.
Politiske avklaringer
I samarbeidsavtalen mellom AP
og Felleslista H/V står det at de legger
partienes programmer til grunn for
arbeidet som skal gjøres. Noen punkt
er likevel presisert ekstra.
Når det gjelder kommunereformen står det at partiene er positive til
en kommunereform, men den skal
ikke gjennomføres med tvang. Det
skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning før det gjøres vedtak i
forbindelse med kommunesammenslåing. Når det gjelder skole står det at
de skal respektere og jobbe etter siste
vedtak gjort i skolestrukturdebatten.
Ellers står det i avtalen at Felleslista
H/V forplikter seg til Manifest for
landbruk som er underskrevet av
Rennebu AP og Rennebu Bondelag,
og at Helsesenteret bygges ut og rehabiliteres for å møte fremtidas økende
krav. Partiene skal gjøre økonomiske
prioriteringer som gjør det mulig å
gjennomføre byggetrinn 1 innen helse
og omsorg.
Fremganger og tilbakeganger
AP gikk frem 6,1% til 35,8%, og
dermed økte de antall representanter i kommunestyret fra 6 til 8. Den
åttende satt riktignok langt inne, da
Senterpartiet (SP) knivet om den helt
inn. Det var derfor nære på at AP og
SP fikk 7 representanter hver i kommunestyret. SP gjorde også et godt
valg, og gikk frem 4,9% til 30,9%.
Kristelig Folkeparti (KrF) gjorde det
dårligst i valget, og gikk tilbake 9,1%
til 20,7%. Dermed fikk de redusert sine
rerpesentanter fra 6 til 4. Felleslista

Arbeiderpartiet og Felleslista H/V er blitt enige om Ola Øie (AP)
som ordfører og Marit Bjerkås (AP) som varaordfører.
Det endelige valget vil skje på kommunestyremøtet 15. oktober.
holdt stand med antall representanter i
kommunestyret, men de også gikk tilbake - 2% til 12,6%.
SP har hatt ganske jevn oppslutning de tre siste kommunevalgene,
mens KrF med årets valg er tilbake til
det ”normale” med 4 representanter
som de hadde ved valget i 2007. Høyre
hadde et ekstraordinært godt valg i
2007, noe som sikkert kan tilskrives
Bjørn Rogstad som populær ordfører.
AP er det eneste partiet som har gått
frem ved begge de to siste valgene, og
klatret fra 19,7% via 29,6% til 35,8%
ved årets valg.
Personstemmer og slengere
Det ble delt ut rikholdig både av
personstemmer og slengere, og her var
det tre kandidater som skilte seg tydelig ut: Ola T. Lånke (KrF), Rolf Arne
Fredriksli Bruholt (SP) og Ola Øie
(AP).
Ola T. toppet med 140 personstemmer og 41 slengere - tilsammen
181. Ola Ø fikk 144 personstemmer og
23 slengere - 167 stemmer, mens Rolf

Arne fikk 142 personstemmer og 17
slengere - 159 stemmer. Dermed toppet KrF ett valgresultat.
SP fikk slengerstemmer fra de
andre listene - hele 147, og de fleste
kom fra KrF (69). AP fikk 105 slengere fra de andre listene, og her var det
Felleslista H/V-velgerne som var mest
raus - 42. KrF fikk 75 slengere, og flest
fra AP (27). Felleslista H/V fikk totalt
69 slengere, og de var jevnt fordelt fra
alle de andre listene.
Høyere gjennomsnittsalder
I inneværende periode er Marit
Bjerkås nest yngst i kommunestyret. I
kommende periode vil hun bli yngst
- ni år yngre enn nest yngst. Samtidig
har det kommet inn representanter
som er eldre enn i det sittende kommunestyret.
Av Dagfinn Vold

Bjørn Rogstad (H) vil være aktiv i lokalpolitikken med tredje generasjon Bjerkås
i AP. På bildet skriver Bjørn og Marit
Bjerkås (AP) under samarbeidsavtalen
mellom Felleslista og Arbeiderpartiet på
Hallandstuggu.
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De Frivilliges
Festaften

Invitasjon

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Alle som en eller annen gang har deltatt i dugnad
for Rennebumartnan inviteres til gratis markering av
en formidabel dugnadsinnsats gjennom 30 år!

Rennebuhallen Berkåk,
søndag 25. oktober kl 19.30 til 21.30
Servering - Underholdning - Utdeling av årets dugnadsbetaling
Konferansier for kvelden er Marvin Wiseth
Meld deg på innen 1. oktober, www.rennebumartnan.no/for frivillige
- eller tlf 72 42 77 48/917 83 500

Ønskereprisen

I løpet av 30 år har vi arrangert ulike kulturkvelder og
bydd på mange flotte kulturopplevelser på martnasområdet.
Er det noe/noen du husker spesielt godt, og som akkurat DU
kunne tenkt deg et gjensyn med?
Kom med forslag til oss – så får vi se hvem som får sin
ønskereprise oppfylt!

Kvelden er gjort mulig av Rennebumartnans Hovedsamarbeidspartnere:
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Ordførerkandidater
ute i ”hardt vær”
Lørdag kveld for to uker siden kom en våt gjeng opp til
Hevertjønna.Bygdekvinnelaget hadde invitert til ”Natt i naturen”. Sporty gjort å stille opp i en avsluttende valgkamp!

Høstens TV-aksjon i NRK:

Sammen skal
vi vokte
regnskogen

Ut på tur, f.v. Ola Øie, Eli Krogstad, Marit Gorsetbakk, Ola T. Lånke og Tora Husan.
Det er i slike situasjoner en skjønner at en nykokt kaffekopp og en nybakt
sjokoladekake skaper turglede. Om E6 går her eller der, om vi forblir en liten
kommune eller slår oss sammen med andre, så vi vil leve våre liv der vi alltid har
gjort og glede oss over de små hverdagslige hendelser og gode vennskap. Når en
mestrer å leve i nuet utløser en YATZY- runde kanskje like mye glede og spenning som en kommende valgkamp. Som friluftsliventusiast og filosof Arne Næss
sa: ”Et rikt liv med enkle midler”.
Ha et fortsatt godt ”Friluftslivets år ”, Børge Dahle, ”Barnas naturverden 20
år.
Av Børge Dahle

Eldres dag 1. oktober
For tredje år på rad inviterer Rennebu eldreråd til feiring av
den internasjonale eldredagen 1. oktober.
Arrangementet vil foregå på
Frivilligsentralen, og er finansiert med
støtte fra ”Den kulturelle spaserstokken” og Meldal Sparebank.
Ifølge leder i eldrerådet, Solveig
Anglen, har de satt sammen et variert
program som de tror vil falle i smak
hos de aller fleste.
- Vi har fått med oss Erik Hoel, som
både vil holde en minikonsert og lede
an i litt allsang. Jostein Kristoffersen

skal lese dikt av Jacob Sande, og
Jostein Landrø skal kåsere om livet
i sjømannskirken. Dessuten blir det
masse gode kaker med kaffe attåt, og
god tid til prat rundt kaffebordet, sier
Anglen.
Hun påpeker også at dette er et tilbud til alle eldre i Rennebu, og hovedmålet er å gi de eldre en trivelig og
uforpliktende formiddag der sosialt
samvær står i fokus.

Årets TV- aksjon går av stabelen
søndag den 18. oktober. I år vil pengene gå til Regnskogsfondet, som
arbeider for bevaring av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil,
DR Kongo og på Ny-Guinea. Sammen
utgjør dette et område større en
Danmark og Norge. I dette området er
det 260 millioner mennesker som har
regnskogen som sitt hjem.
Verdens regnskoger har over flere
år vært under et voldsomt press, hvert
minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Regnskogen forsyner
verden med mat, vann og medisiner,
og bidrar til å redde klimaet på kloden.
De mange menneskene som er helt
avhengige av regnskogen blir drevet
ut i fattigdom når skogene raseres. Ved
å bevare regnskogen bevarer vi også et
biologisk skattkammer som rommer
50-80 prosent av klodens arter.
Gjennom årets TV-aksjon skal vi
sammen bevare regnskogen for kommende generasjoner og for de menneskene som har regnskogen som sitt
hjem.
Regnskogsfondets arbeid viser at
der urfolk har fått rettighetene til sitt
eget landområde, der står skogen.
Derfor samarbeider fondet tett med
menneskene som bor i regnskogen.
For å sitere Lars Løvold, daglig
leder i Regnskogsfondet: ”Når mange nok går sammen, oppnår vi store
resultater. Den 18. oktober kan du gi
et bidrag dine barnebarn vil takke deg
for!”
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ønsker velkommen til

Høstmarked

på torget fredag 25. september kl 16-20
Her kan du kjøpe produkter fra

Kjøttprodukter

gårdsmat og gårdsopplevelser

Vi serverer
kaffe fra svartkjel

Bakevarer
Ostprodukter

Innslag fra kulturskolen
Mannekengoppvisning kl 17

Grønnsaker
R od eb akk
Br y g geri

Smaksprøver på øl

Heste- og hundeaktiviteter

+ andre spennende
produkter

÷20% på alle

Nå er det høstens
nyheter som fyller
butikken.
Velkommen til oss!

kjøp over 1000 kr
Tilbudet gjelder 25. september

Tid for høstløk
Tilbud 25. sept kl 16-20:
Sukkulenter og Gummiplanter 39,-

k
Erica 3 st
kr 98,-

Mye nytt i gaveartikler

Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

Rennebunytt

Bakerikaféens blomkålsuppe
med godt brød kr. 75,-

Tilbud uke 39:
Stigs Rugbrød kr. 28,- og Eplepai kr. 95,-

Berkåk - tlf 72 42 74 45
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Høstmarked 25. september kl 16-20

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
Åpent mandag-lørdag kl 10-16

Leverandør til ny E6?
Byggestart av ny E6 kommer stadig nærmere, og arbeidet med å
organisere et nettverk av lokale tilbydere som kan bli leverandører til hovedentreprenørene er i gang.

Inviterer til
Næringskonferansen

Årets Næringskonferanse på
Oppdal vil også i år ha mye
fokus på hyttebygging.

Odd Ustad, Ingrid Hoel, Jan Bredeveien
og Trond Jære inviterer til ny næringskonferanse.

Geir Aspeggen, Vidar Engen og Frank Ramstad
i samtale med Marimette Rynning i Hæhre Entreprenør AS.
Det var Nasjonalparken Næringshage som inviterte til møte for å informere aktuelle aktører om mulighetene
som kan finnes for lokalt næringsliv
med bygging av ny E6.
Gå i takt
Trond Jære i Byggvei.no orienterte
innledningsvis om arbeidet for å opprettholde prioriteringen for å komme
i gang. De tre berørte kommunene
Melhus, Midtre Gauldal og Rennebu
tar sikte på å gjøre endelig vedtak i
nødvendig reguleringsplaner våren
2016. Jære understreket at det er viktig
at alle tre kommuner kjører løpet samtidig for å oppnå en helhetlig utbygging.
— Det er gitt politisk signal om
at det allerede i løpet av kommende
vinter blir oppstart på strekningen
Korporalsbrua - Vinåsliene, og det er
det nye veiselskapet som blir opprettet fra 1. januar som skal stå for utbygginga, sa Jære.
30% til lokale bedrifter
Hele strekningen fra Melhus til
Ulsberg er nå kostnadsberegnet til 16
mrd kroner, og erfaringsmessig vil
30% bli liggende igjen hos lokale aktører.
For å belyse viktigheten av lokale

aktører, var kvalitetssjef Marimette
Rynning invitert for å fortelle hvordan
Hæhre Entreprenør AS arbeider med
større veiprosjekt.
— Utbyggingstiden for store
anlegg blir kortere og kortere, og derfor er det viktig å holde mange aktører
i gang samtidig, sa Rynning. For å få
til dette, er de helt avhengig av lokale
aktører innenfor mange forskjellige
bransjer. Dette kan være enten i form
av innleie eller underentreprenører.
Rynning sa også at det var en fordel
å ha lokale samarbeidspartnere med
lokalkunnskap.
— Når vi etablerer oss på en plass
trenger vi leverandører av varer og
tjenester, kjøp av lokale ressurser, leie
hus og grunn, og vi trenger å tilsette
folk og leie inn folk, sa Rynning. De
krever at leverandørene skal være konkurransedyktige på pris, kvalitet og
kapasitet.
Meld deg interessert
Er du interessert i å bli med i et
lokalt leverandørnettverk, skal du ta
kontakt med Ranghild Plassen Vik
Nasjonalparken Næringshage. Her er
det mange muligheter - alt fra lastebileiere til turguider er aktuelle.

Næringskonferansen, som arrangeres mandag 16. november, vil også i år
ha interessante tema for regionen som
er målgruppa for konferansen. Årets
konferansier er Jon Almaas (kjent fra bl
a Nytt på nytt i NRK), og programmet
starter med at Almaas samtaler med
viseadm dir i Innovasjon Norge Toril
Boriusdotter Ressem og Ivar Koteng
om hvilke muligheter vi har etter oljealderen. Deretter kommer innlegg
som stiller spørsmål om Midt-Norges
største hyttedestinasjon kan bli blant
de fem beste i Norge.
Ellers settes det fokus på digital
markedsføring, verdibasert ledelse,
og Espen Eriksen i Oppdalsbanken
ser nærmere på økonomisk utvikling
i Oppdal og Rennebu på bakgrunn av
utviklingen i norsk økonomi.
Interessante miniseminar
Miniseminarene er i år flyttet til
slutten av konferansen, og det vil bli
tre interessante seminar.
Det ene seminaret er Råvarer i verdensklasse - hvordan forvalter vi lokalmaten vår?, det andre er Midt-Norges
hyttedestinasjon - satser vi nok?, og
det tredje miniseminaret er Digital
kommunikasjon - er det så vanskelig
som man tror?
Under seminaret om hyttedestinasjon vil det også blir presentert et nytt
nettsted som bl.a. skal ha oversikt over
ledige hyttetomter i regionen - hyttetomta.no
Av Dagfinn Vold

Av Dagfinn Vold
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Fjellandbruk og bygdenæring
Den 2. september møttes landets fylkesmenn, avdeling
landbruk, til samling i SørTrøndelag. I den forbindelse
var det lagt opp til befaring
rundt om i fylket, og Rennebu
var blant de kommunene
som fikk storfint besøk denne
dagen.
Her var det enhet for landbruk og
miljø som tok imot gjestene, og i løpet
av dagen var det lagt opp til et variert
program som så ut til å falle i smak hos
deltagerne.
Kroken Bakeri
Første stopp for gjestene var Kroken
Bakeri. Her ble de møtt av innehaver
Inger Hilde Lilleinnset Myrbekk, som
orienterte om både lammeproduksjon,
pelsdyr og bakeri. Som de fleste kjenner til, startet denne suksesshistorien
med at Inger Hilde bakte flatbrød til en
viltaften på skolen. Dette avstedkom
såpass mange gode tilbakemeldinger
og nye forespørsler at hun tilslutt valgte å prøve seg med eget bakeri. Fem år
senere har hun skapt sin egen arbeidsplass ved bakeriet, som også har blitt
et svært viktig samlingssted for bygdafolket.
Under besøket på Innset ble gjestene også tatt med på befaring til Orkla
bru. Her var det Magne Kleffelgård
som orienterte om byggeprosess og
historie.
Langklopp fjellgård
I dag fremstår Langklopp fjellgård som en nyrenovert rideleir med
plass til 25 deltagere hver uke i sommersesongen. I tillegg har de også ca.
80-100 pilegrimsovernattinger, så det
er til tider relativt folksomt på gården.
Dagens drivere er Siw og Ola Øie, som
tok over driften etter Siws mor i 2011.
Siw ga gjestene en kort orientering
både om overtagelsen, utbyggingen,
dagens drift og planene videre framover.
Brentpanel og lammeproduksjon
Det var også lagt inn en stopp ved
Jutulstuggu, og her fikk gjestene orientering om brentpanel fra Rennebu Sag
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Rennebu fikk besøk av landets fylkesmenn, avdeling landbruk,
da de nylig var på samling i Sør-Trøndelag.

Kroken Bakeri feiret i høst 5 årsjubileum.
og Trekultur. Dette produktet har slått
svært godt an i markedet, og de har
nå bestillinger både fra Sametinget,
Stokkøya og flere hytteeiere.
Lammeprodusent
Kjell
Erik
Berntsen orienterte også om sin drift,
og tok spesielt for seg den aktuelle
situasjonen med ny E6, og hvordan
vegvesenet her jobber opp mot lokale
grunneiere. I sitt innlegg kom han også
med en oppfordring til fylkesmennene
om et felles løft når det gjelder psykisk
helse.
- Det er tøft å være matprodusent,
miste dyr til rovdyr, og kanskje motta

drapstrusler på toppen av det hele, sa
Berntsen.
Grindal Ysteri
Vertskapet i Rennebu hadde naturlig nok også lagt opp til et besøk hos
Grindal Ysteri, som har hatt stor
suksess med sin nisjebedrift. Turid
Nordbø fremhevet her betydningen av
å ha økonomisk fokus når man jobber
innenfor et tøft marked. Gjestene fikk
også servert en lunch, som var basert
på lokal mat fra Hognamat og Grindal
Ysteri.
Av Mona Schjølset

Stor aktivitet i Rennebu Skogbruks
planarbeidet
pensjonistforening
Rennebu pensjonistforening har i dag 102 medlemmer, men
ifølge leder Herbert Bjærum kunne de gjerne vært enda flere.

i Rennebu

Ser du disse karene i Rennebu sine
dype skoger, så er det skogbruksplanleggere som er i gang med utearbeidet
for skogbruksplan prosjektet. De foretar markbefaring for treslagsfordeling,
behandlingsforslag, kalibrerer mot tolkede takst data og foretar miljøregistreringer.
Mannskapet vil være i Rennebu
helt fram til snøen kommer, bortsett
fra første uka i elgjakta.
De har fått oversikt via Rennebu
utmarksråd om kontaktpersoner i de
ulike grunneierlag, slik at de kan ta
hensyn til, og evt kommunisere med
jaktlag.
Er det spørsmål ang. skogbruksplanprosjektet så ta kontakt med:
- Prosjektleder i Allskog, Ingvild
Rekstad. tlf 467 82 086
- Skogbruksetaten i Rennebu, Ståle
Solem, tlf 416 01 342

Mens samfunnshuset bygges om blir møtene i Rennebu Pensjonistforening
holdt i Mjuklia. Bildet viser musikerne som spilte
under Pensjonistforeningas julemiddag i 2014.
- Pensjonister er en stor gruppe i
Rennebu, og vi vil gjerne ønske alle
velkommen til trivelig felleskap hos
oss, sier Bjærum.
Pensjonistforeninga møtes den siste
onsdagen i hver måned, og her tar de
både opp generelle tema som er aktuelle i lokalsamfunnet, og tema som
angår eldre og pensjonister spesielt.
Mobil og data
En viktig sak for gruppen godt
voksne er å holde seg oppdatert i forhold til den teknologiske utviklingen.
- Både når det gjelder mobil, nettbrett og data skjer jo utviklingen i en
rivende fart, og det skal noe til å henge
med i svingene. Dette er noe vi skal
sette fokus på i første medlemsmøte
nå i høst. Det er umulig å lære seg
alt, men det er viktig å bli trygg på
den mest grunnleggende bruken, sier
Bjærum.

Nye lokaler
Denne høsten starter også pensjonistforeninga opp med sine møter i
nye lokaler. De har nå fått avtale om
å leie plass i Mjuklia, noe de tror blir
veldig bra.
- Her er det nok bedre forhold enn
vi har hatt tidligere, blant annet med
teleslynge og bedre muligheter for
stillbilder og video, påpeker Bjærum.
Han håper nå enda flere vil bli med
å engasjere seg i pensjonistforeningas
arbeid, og ikke minst at de blir del av
et trivelig og sosialt felleskap både på
medlemsmøter, turer og andre arrangement.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Bodil Enget Rogstad

Bildet er tatt ved Buvatnet. Her fikk planleggerne informasjon om de lokale forhold,
samt kalibrering i instruks.
F.v.: Skogbruksplanlegger Arne Solheim,
Terje O. Nordvik, Tor Gaute Jøingsli,
Johannes Persønn Nygaard, skogbruksstudent Kjartan Overdal, og fra styret i
skogbruksplangruppa i Rennebu Morten
Lien. Ikke på bildet, skogbruksplanlegger
Ivar Laurgård.
Vi vil følge arbeidet nøye, og ser
fram til ferske planer i Rennebu.
Av Ståle Solem
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FJELLANDBRUKSKONFERANSEN
19. oktober 2015 kl 10-16
Skifer Hotel, Oppdal
Fra programmet nevner vi:
Åpning ved Landbruksdirektør Tore Bjørkli
Forskning på bønder i Oppdal, Frankrike, Sveits – v. Karoline Daugstad, NTNU
Beitekartlegging – Yngve Rekdal, NiBio
Foring av lam – Åshild Randby, NMBU
Suksessfaktorer – Magnhild Melandsø, FM og Bernt Fløttum, TINE
Parallellsesjoner innen mjølk, sau, ammeku, skog og pelsdyr.

Stihl Timbersport Norge skal ha oppvisning
– kommer du?

Påmelding innen 29. september via linken:
http://nasjonalparkhagen.no/arrangement/fjellandbrukskonferansen-2015/

Arrangører:

Prosjekt Fjellandbruk - med alle faglag og kommunene Oppdal og Rennebu
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Sauesanking i sansehagen
Mange av beboerne ved Rennebu
Helsesenter har drevet mye med
sauesanking opp gjennom årene, og
nylig fikk de en artig opplevelse da
Kjell Olav Hoel og bordercollien Shiba
demonstrerte sauesanking i sansehagen. Ifølge Maj Britt Svorkdal Hess ved
Frivilligsentralen var nok denne gjeterhunden godt over middels oppdratt,
og imponerte tilskuerne stort med full
kontroll over sauene.
- Dette var tydelig et populært tiltak som vekket mange gode minner,
så vi satser på gjentagelse neste høst,
konkluderte Maj Britt.

Over: Kjell Olav Hoel viste sauesanking i sansehagen.
T.v.: Eva Illøkken fikk god kontakt med bordercollien Shiba.

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00
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TID FOR FAGLIG PÅFYLL!

16. NOVEMBER

Regionens store møteplass:
I fjor møttes 220 nøkkelpersoner i regionen på
næringskonferansen. Vi regner med like mange
i år. Hør gode foredrag, interessante samtaler
og delta i spennende miniseminarer.

SKIFER HOTEL
OPPDAL

+ MINISEMINAR:
“RÅVARER I VERDENSKLASSE
- HVORDAN FORVALTER VI LOKALMATEN VÅR?”

Paneldiskusjon med Roar Hildonen, Restauratør, To Rom og Kjøkken.
Harald Halmøy, Oppdal Spekemat og Oppdal Smak & Behag. Ståle
Gausen, direktør Grilstad, representant for Nortura. Trond Jære,

strategirådgiver i Rennebu kommune
“MIDT-NORGES STØRSTE HYTTEDESTINASJON
- SATSER VI NOK?”

JON AALMÅS
Konferansier

ODD REITAN
Reitangruppen

IVAR KOTENG
Koteng Eiendom AS

IDA HANEBO
Google

Paneldiskusjon med (nyvalgt) ordfører i Oppdal, (nyvalgt) ordfører i
Rennebu, Tina Selbæk, daglig leder Nasjonalparken Næringshage.
Ingrid Hoel, grunneier og utvikler av hyttefelt, Nerskogen. Bjørn Ove
Ansnes, daglig leder Oppdalstoppen 880 AS. Odd Ustad, Senior

Manager i BDO
“DIGITAL KOMMUNIKASJON
- SÅ VANSKELIG SOM MAN TROR?”
Praktiske eksempler fra bedrifter som har lyktes. Joramo & Tørset
Bygg AS v/daglig leder Ingrid Tørset og prosjektleder Silje Granum,
Nasjonalparken næringshage. VPG AS v/butikksjef Trygve Sande. Industry Manager, Google v/Ida Haneborg. Margrete Vognild Blokhus,

OPPDAL:365 AS

Påmelding: næringskonferansen.no
Arrangør:
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Samarbeidspartnere:

God potetavling

God potetavling for ordfører Ola T. Lånke
I
forbindelse
med
Norges
Bondelags markering av FN´s internasjonale år for matjorda, fikk ordførerne i alle trønderske kommuner utdelt
hver sin kasse med jord, og oppfordringen var altså at her skulle det settes potet. Nylig var tiden kommet for
innhøsting, og i Rennebu kunne Ola T.
Lånke dokumentere en solid avling på
11,1 kg i den 1kvm store kassen.
Fra de seks potetene som ble satt
i vår, viste fintellingen etter høstens
avling at det var blitt til hele 171 små
og store poteter. Dette sier noe om
betydningen god matjord har på verdensbasis, og hvor viktig det er å forvalte denne verdifulle ressursen.
Det er også lagt opp til en uhøytidlig konkurranse mellom ordførerne
i de sør-trønderske kommunene om
hvem som får den beste avlingen, og
med en såpass solid avling skulle det
ikke forundre oss om Rennebu og Ola
T. Lånke havner langt opp på lista.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mari Ytterhus

Språkverter
I Rennebu har vi de senere år fått mange nye sambygdinger både fra Somalia, Eritrea, Polen, Thailand og andre steder.

Disse er i full gang med sin språkopplæring, og mange av dem har allerede blitt veldig flinke. Som kjent er det jo imidlertid
slik at øvelse gjør mester, så derfor inviterer flyktningetjenesten og Frivilligsentralen til språkkafé på biblioteket hver mandag kl. 17.30 – 19.00.
I den forbindelse trengs det noen språkverter som kan være tilstede og bidra med lesing av aviser og bøker, eller som
lyttende og veiledende samtalepartner.
- Dette blir garantert trivelige stunder, og vi håper noen har en time eller to i måneden de kan bruke sammen med våre
nye sambygdinger, oppfordrer Maj Britt Svorkdal Hess på Frivilligsentralen.
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2. termin eiendomsskatt for 2015
Det er tidligere kunngjort at eiendomsskatten
forfaller til betaling i to like store terminer med forfall
1. mai 2015 og 1. oktober 2015. Pga praktiske
vanskeligheter er det besluttet å utsette 2. termin fra
1. oktober til 1. november 2015.
Rådmannen

Referat fra grunneiermøte

– oppstart av arbeid for å avklare arealbruken utenfor
de avtalefestede primærområdene i Ramsfjellet –
Nerskogområdet
Møtet ble avholdt den 7. september på Sandbrekka.
Møtereferatet kan sees i sin helhet på
www.rennebu.kommune.no

Rennebu.kommune.no

- informasjonskanalen til Rennebu kommmune, men
link til kommunens Facebook-side!

Fagarbeider ved Teknisk drift
100% fast stilling

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu kommune ved Teknisk drift er en enhet
som driver vedlikehold, drift og nybygging innenfor
boliger, bygg, veier, vann og avløp. Det er en avdeling med 4 vaktmestre som drifter byggene på Berkåk
og en drifts-avdeling med 6 personer som har hele
kommunen som arbeidsområde. For tiden utfører vi
vintervedlikehold med turnus på deler av Berkåk.
Hovedarbeidsområder
100% fast stilling som fagarbeider underlagt Teknisk
drift, og for tiden med driftsavdelingen som hovedarbeidsfelt. Oppgavene er svært variert og spenner
innenfor alle fagområder. Vi søker derfor etter en
person med allsidig bakgrunn og som kan gå inn i
jobben ved driftsavdelingen.
Ønskede kvalifikasjoner
Det er ønskelig med fagbrev. Videre er det ønskelig
med ADK - kurs, kurs i varme arbeider og/eller annet relevant fagbrev innenfor drift og vedlikehold av
kommunaltekniske anlegg. I tillegg er det ønskelig
med praksis fra maskin, gjerne med maskinførerbevis
og kan betjene brøyteutstyret. Førerkort for bil med
henger inntil 7,5 tonn kreves (C1E).
Søknadsfrist 7. oktober 2015
Søknadsskjema og kontaktperson for stillingen finner
du på http:/www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig

Rennebu Nedre starter nå med

vareutkjøring!
Ring og bestill varer torsdager kl 9-12
og vi kjører det ut til deg samme dag!

Tlf 72 42 65 50
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Ny nettside?
- vi skreddersyr siden
til ditt formål!
Ta kontakt på 72 42 76 66 for
å høre hva vi kan gjøre for deg!

KUNNGJØRINGER
Nybegynnerkurs i slektsforskning

Inkl. slektsprogrammet Brothers Keeper (norskspråklig).

Her er de nye menighetsrådene i Rennebu:
RENNEBU SOKN

1. Alf Gunnes
2. Kjellfrid Torsen
3. Endre Ommedal Øverland
4. Ingrid Meslo
5. Jon Kvam
6. Mikkel Voll Stokkli
1. vara: Mari Dullum
Det er 226 av 690 velgere som har stemt.

INNSET SOKN

1. Anne Marie Nyhus
2. Sigmund I. Joramo
3. Kåre Haugan
4. Oddmund Stråbø
1. vara: Irene Gunvor Stokke
Det er 93 av 237 velgere som har stemt.

BERKÅK SOKN

1. Bjørn Rogstad
2. Jøran Sundset
3. Astrid Grut
4. Arvid Tverdal
5. Ingrid Koksvik
6. Brynjulf Toset
1. vara: Magnhild Brattset
Det er 196 av 1051 velgere som har stemt.
Bispedømmerådsvalget fikk også stor
oppslutning, større enn tidligere år. Totalt er det gitt 399
stemmer fra våre tre sokn.
Menighetsrådene takker for valget og
valgdeltakelsen!
Nye råd trer i kraft fra 1. november.
Nytt fellesråd trer i kraft fra 1.desember.
Mer informasjon fås på
www.rennebu.kirken.no
Minner om

Rennebunytts Høstnummer

som kommer torsdag 8. oktober
- med frist for stoff tirsdag 29. september.
Foruten vanlig distribusjon sendes dette bladet ut til alle
som har hytte i Rennebu og på Kvikne - et opplag på 4.800.

Kurset går over 6 kvelder (torsdager) á 3 timer,
og avvikles på Berkåk i løpet av høsten.
Oppstart så snart kurset er fulltegnet.
Bærbar PC må disponeres.
Ring snarest 915 40 292 for nærmere oppl./påmelding.
Arr. DIS-Trollheimen

Tørr ved av bjørk, furu og blanding
i 1500 l sekker selges. Pris fra kr 900,-.
Kan bringes. Ring mob 918 37 209

Jeg var så heldig å fylle runddag i Friluftslivets år!

Bursdagen ble selvsagt feiret ute i det fri! Ett av mine ønsker
som ble innfridd: Det kom inn 5000,- til Lysløypa på
Ulsberg! Så hjertelig tusen takk for all oppmerksomhet ang
min bursdag!
Ingrid Tørset, Ulsberg

Den internasjonale eldredagen
Torsdag den 1. oktober på
Frivilligsentralen kl 10.30-13.00

PROGRAM:
• Erik Hoel står for sang og musikk.
• Jostein Landrø forteller om sin tid som vaktmester
i sjømannskirka i Paris.
• Jostein Kristoffersen leser dikt
Vi lover: kaffe, kaker, utlodning og hyggelig samvær.
Arrangør: Eldrerådet i Rennebu i samarbeid
med Frivilligsentralen.
Sponsorer: Meldal Sparebank og Den Kulturelle Spaserstokken

Årsmøte i
Rennebu Bondelag
Medlemmene innkalles til årsmøte i Jutulstuggu, Stamnan
torsdag 15. oktober, kl. 20.00.
Årsmøtesaker i henhold til Lover for Norges Bondelag.
Saker som ønskes behandlet skal være innkommet til
leder Kristine Ek Brattset senest 8 dager før årsmøtet.
Leder i lokal valgnemd Stig Kristiansen.
Representant fra fylkesbondelaget orienterer om aktuelle
saker. Servering.
Vel møtt!

Styret

Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofl.no
Tlf 72 42 76 66
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 8. oktober - frist for stoff 29. september -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
24.09
24.09
25.09
27.09
28.09
30.09
01.10
01.10
01.10
06.10
10.10
11.10
11.10

Formiddagstreff
Staure
Madagaskarkveld
Misjonshuset Voll
Høstmarked
Torget på Berkåk
”Når vi kommer sammen” Hoelsmoen
Søndagsskole/Yngres Misjonshuset Voll
Medlemsmøte
Mjuklia
Rennebu Pensjonistforening
Eldres dag
Frivilligsentralen
Mottak av klær
Refshus skole
Normisjonsmøte
Hoelsmoen
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Pubquiz
Furuly, Nerskogen
Høsttakkefest
Hoelsmoen
Formiddagstreff
Berkåk menighetshus

11.00
20.00
16-20
20.00
17.30
11.00
10.30
16-18
20.00
11.00
20-01
10.00
11.00

Håndball: mandag J12 kl 17-18.30 og J14 kl 18.30-20
onsdag J10 kl 17-18.30, fredag damelaget kl 18-20
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18,
Kjøinndolpa hos Sissel Ulvin
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Kondis-styrketrening hver tors kl 19.30 i Rennebuhallen
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen.
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen
din.
man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen,

send epost til mari@mediaprofil.no

På nettsiden Rennebu.com holder du deg
orientert om det som skjer i Rennebu!

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