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Årets bedri
ft

Lund Hyttebygg AS ble nylig tildelt næringsprisen ”Årets bedrift 2016” under Næringskonferansen på Oppdal - side 3.

Rennebunytt
Informasjonsblad og Annonseorgan      Nr 19/2016     24. november     Årg. 39



2 Rennebunytt

 

Rennebunytt
Utgiver 	 Rennebu	kommune	og	Mediaprofil	as
Redaktør			 Dagfinn	Vold
Red.utvalg	 rådmann	Birger	Hellan	(ansv.red.)	
	 ordfører	Ola	Øie,	Janne	Havdal	
	 Nordbø	og	Evy-Ann	Ulfsnes
Adresse	 Rennebunytt,		c/o	Mediaprofil	as,	
	 Berkåk,	7391	Rennebu	
Telefon	 72	42	76	66
E-post 	 Redaksjonelt:	dagfinn@mediaprofil.no/
	 mona@mediaprofil.no
	 Annonser:	mari@mediaprofil.no
Web 	 www.rennebunytt.no	og	
	 www.rennebu.kommune.no
Abonnement		Gratis	alle	husstander	i		Rennebu,	Soknedal,
	 Jerpstad,	Kvikne	og	Fagerhaug.
Opplag	 3.500	stk

Kommunale møter      
24.11.	 HOO		 		09.00
25.11.	 MTL		 		09.00
29.11.	 Formannskapet		 		09.00
15.12.	 HOO		 		09.00
15.12.	 Kommunestyret		 		18.00

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

Rennebu kommune
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

ordfører Ola Øie
tlf	72	42	81	10	-	el.	Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no

NAV  – tlf		55	55	33	33
Åpent	man,	tirs,	ons	og	fre		kl	10	-	15	

Byggesak/planrådgiver
man	kl	8-11.30		–		tirs-fre	kl	12-15.30

Skolens oppgave er først og fremst å drive utdanning og 
opplæring, og spørsmålet er hvordan vi best kan løse den 
oppgaven. Er det å opprettholde dagens struktur eller å få 
samlet fagmiljø og kompetanse som skaper gode lærings-
miljø? Ressursene som vi har tilgjengelig skal bidra til at 
vi tverrfaglig skal gi våre barn det beste utgangspunkt for  
fremtiden.  

Teknologi, psykisk helse, spesialtilpasset opplæring, 
samhold og sårbarhet er noen nøkkelord vi må tenke over.
 
Grendene er meget viktig for Rennebu, det er der de fleste 
råvarene befinner seg. Samtidig er alle kommuner avhengig 
av et sterkt sentrum, en motor i kommunen. Jeg tror at de 
folkevalgte uansett økonomi har ”barnets beste” øverst på 
blokka når vi nå går i gang med arbeidet om budsjettet og 
prioriteringene i forhold til fremtiden i Rennebu.
 
Året som er i ferd med å svinne hen har hatt noen 
krevende saker, men jeg håper vi fortsetter å jobbe sammen 
for Rennebu.

Ola Øie
- ordfører

Ett år går svimlende fort. Jeg synes ikke det er lenge siden 
vi jobbet med budsjettet for Rennebu. Nå ligger forslaget 
på bordet igjen, og vi politikere må i gang med å prioritere 
hvordan vi skal bruke ressursene. Denne gangen er realite-
ten at vi må spare ca åtte millioner kroner.
 
I budsjettforslaget er det foreslått å legge ned to skoler. 
Dette vekker reaksjoner, noe jeg har full forståelse for. 
Det er mange elementer som kommer inn i en slik debatt, 
og som berører hele kommunen. Vi som er folkevalgt er 
ansvarlig for å sikre at vi kan gi innbyggerne de tjenestene 
de har krav på, på en så bra måte som overhodet mulig.

I forhold til skole har jeg lyst til å gi noen betraktninger. 
Jeg deler manges syn i forhold til viktigheten med skoler i 
grendene våre. Skolen har vært og er en viktig møteplass i 
grendene. At ungene slipper å reise over lengre strekninger 
og at nærhet til skole kan bety mye med tanke på bosetting, 
er viktige poeng.

Vi har gjennom året jobbet mye med kommunereform og 
sett på utfordringer for vår kommune. Vi har en forskyvning 
i alder, og vi får en stor andel eldre samtidig som vi har 
mindre barn. Det er dessverre slik utviklingen er, og dette 
må vi forholde oss til. Vi ser også at vi har en global sentra-
liseringstrend som er vanskelig å stoppe.
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Årets bedrift i Rennebu og Oppdal

Lund Hyttebygg As ble kåret til ”Årets bedrift” i Oppdal og Rennebu under Næringskonferansen på Oppdal i forrige uke. Her mottar 
Jan Perry Lund, Kjell Auke og Stig Holthe-Berg bl.a. en signert sykkeltrøye fra Arctic Race of Norway av konferansier Jon Almås, 

samt en gavesjekk fra Oppdalsbanken på 10.000 kroner og markedsføring til en verdi av 40.000 kroner i Opdalingen og opdalingen.no.

I år var det 6. året på rad at nærings-
livsprisen «Årets Bedrift» i Oppdal og 
Rennebu ble delt ut i forbindelse med 
Næringskonferansen. Næringslivsprisen 
skal være med å fremme lokale bedrifter, 
og det er Opdalingen og Oppdalsbanken 
som står bak prisen.

I sin vurdering skal juryen legge 
vekt på alt fra økonomi til fremtidspla-
ner, arbeidsmiljø, evnen til å skape nye 
arbeidsplasser, lokal forankring og syn-
lighet.

Det var nominert to bedrifter fra 

Rennebu – Lund Hyttebygg og Rennebu 
Dører. Foruten Lund Hyttebygg var 
også Minera Skifer og Olav Solberg og 
Kristin Tande med i siste vurderings-
runde. Tidligere prisvinnere er Oppdal 
Spekemat, VPG, LH Bygg, Admento og 
Elotec.

— Vi i Lund Hyttebygg AS er stolte 
av å ha blitt tildelt næringslivsprisen 
”Årets bedrift” 2016. Pengene som fulg-
te med prisen, kr 10.000, gir vi bort til 
Nerskogen Løypeforening, da de gjør 

en fantastisk jobb for å gjøre Nerskogen 
attraktiv. Samtidig vil vi takke våre med-
arbeidere for jobben de gjør hver dag for 
å gjøre oss stadig bedre, sier daglig leder 
Stig Holthe-Berg. 

Lund Hyttebygg har blitt nominert 
flere år på rad. Det tar Stig som en aner-
kjennelse som viser at de er en stabil og 
trygg bedrift.

Av Dagfinn Vold

Julelunch for de frivillige
Mandag 5. desember inviteres alle frivillige 
i Rennebu til julelunch på Frivilligsentralen. 
Dette er en årviss tradisjon, og markerer også 
FN´s frivillighetsdag. 

- Vi ønsker å gi denne lille påskjønnelsen til våre frivill-
ige, som takk for den fantastiske innsatsen de gjør, sier Karin 
Aasbakk på Frivilligsentralen. 

De frivillige har mange oppdrag gjennom året, og bidrar 
både med matkjøring, varekjøring, ledsagertjeneste, formid-
dagstreff m.m. I tillegg til de faste oppdragene er det også en 
rekke arrangement og aktiviteter der noen av frivilligsentralens 
trofaste hjelpere stiller opp. 

- De gjør en uvurderlig innsats, og en julelunch er en fin 
måte å treffes på uten at noen har oppdrag. Vi håper riktig 
mange av våre gode hjelpere tar seg tid til et trivelig avbrekk i 
julestria, avslutter Karin og Maj Britt på Frivilligsentralen.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439

Distriktets
kontorleverandør

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

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, 
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og 
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler, 
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

CIRCLE K BERKÅK
Parallellveien 10
7391 Rennebu
Tlf. 72 42 71 50

KOPPEN
2017

VARM DRIKKE HELE ÅRET

299,-

STANDARD

I salg fra 
29. 

november
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Populært med 
skyteskole
Skyting er i vinden som aldri før, og nylig gjennomførte 
Rennebu Skytterlag sin årlige skyteskole med 13 deltagere.

- Det er lenge siden vi har hatt så 
stor pågang, og det er skikkelig artig at 
vi får med så mange nye i skyttermiljø-
et, sier Bård Hovin, som har vært en av 
instruktørene på årets skyteskole. 

Godt miljø
Ifølge Hovin kan det være mange 

årsaker til at skyting har fått et oppsving 
de senere årene. I tillegg til en del posi-
tiv omtale i media, tror han også det er 
bra at alle kan trene sammen på tvers av 
alder og kjønn.

- Jeg tror det er veldig positivt for 
miljøet at jenter og gutter trener og kon-
kurrerer sammen, og at alderen varierer 
fra de yngste rekruttene til de eldste 
veteranene. Ofte vanker det kaffe og 
vafler på skytterlagets treningskvelder, 
og både små og store bidrar til at trivsel 
og godt miljø står i fokus, sier Hovin. 

Sikkerhet
I høst har det som sagt vært 13 del-

tagere på skyteskole. 11 av dem barn i 
aldere 8-12 år, i tillegg til to mødre som 

har deltatt for å kunne følge opp unge-
nes aktivitet enda bedre. Hovedfokus på 
skyteskole er naturlig nok sikkerhet og 
håndtering av våpen.

- Det er nå en gang slik at det følger 
et stort ansvar med det å bruke våpen, 
og det er veldig viktig at alle lærer det 
helt fra starten, sier Hovin.

Flere av deltagerne på skyteskolen 
har allerede begynt å være med på skyt-
terlagets ordinære treningskvelder, og 
ifølge Hovin har de plass til enda flere. 
Selv om det ikke blir en ny runde med 
skyteskole før neste høst, vil det likevel 
være mulig å få prøve seg på skyting. Da 
under forutsetning at man har med seg 
en voksen på trening. 

- Skytterlaget stiller med instruktører 
på torsdager når vi har vanlig trening, og 
da kan det være rom for det hvis noen 
er interessert i å prøve. Det er bare å ta 
kontakt med noen av oss i skytterlaget 
for nærmere informasjon, oppfordrer 
Bård Hovin. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: May-Britt Bjerkås

Spørreunder-
søkelse om 
Forollhogna
Nasjonalparkstyret for 
Forollhogna går ut med en 
spørreundersøkelse som 
retter seg mot de som bor, har 
eiendom/rettigheter eller eier/
disponerer hytte i områdene 
rundt Forollhogna fjell-
område. 

Foto: Vegard Gundersen

Med Forollhogna fjellområde menes 
det i denne sammenheng nasjonalpar-
ken og fjellarealene som ligger inntil 
nasjonalparken i kommunene Rennebu, 
Midtre Gauldal, Holtålen, Os, Røros, 
Tolga og Tynset. 

 
Med undersøkelsen ønskes det 

å kartlegge bruk og forvaltning av 
Forollhogna fjellområde.

— Din mening er viktig!  Hva vil du 
med fjellet og forvaltning av de verdiene 
som finnes der?  Hva er din bruk av fjel-
let og hvordan ønsker du at fjellet skal 
være i fremtiden, spør nasjonalparkfor-
valter Astrid Alice Haug.

Undersøkelsen gjennomføres av 
Norsk Institutt for naturforskning 
(NINA) som ledd i «Ferdselsprosjektet 
i Forollhogna».  For ytterligere opplys-
ninger om spørreundersøkelsen og ferd-
selsprosjektet – ta kontakt med Vegard 
Gundersen, NINA, tlf 40 55 19 66, eller 
pr. e-post vegard.gundersen@nina.no 

Svarfrist for undersøkelsen er 5. 
desember 2016, og link til spørreunder-
søkelsen finner du via  nettsidene til 
Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

Deltagere på årets skyteskole sammen med en knippe rutinerte instruktører.
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Rennebus eget 
”Wunderbaum”
Angela Gobbens og Ragnhild Hoseth er mye ute på tur 
sammen, og de syns også det er trivelig å bidra til at andre får 
gode turopplevelser. I adventstida kan det være ekstra utfor-
drende å få tid til alt man skulle gjort, og slik dukket tanken 
om et gavebyttetre opp.

- Vi regner med dette er ekstra spen-
nende og motiverende for å få med de 
yngste ut på tur, og håper mange vil bru-
ke det for å få et trivelig avbrekk i jule-
stria, sier Angela og Ragnhild.

Lettvint
Gavebyttetreet, eller Rennebus eget 

”Wunderbaum”, ligger mellom Buvatnet 
og trimposten, og er sånn sett et lettvint 
og lett tilgjengelig turmål. 

- Målet er at både barnefamilier og 
andre kommer seg ut en liten tur, og hit 
er det greit å gå også for dem som har 
barnevogner, sier Angela. 

Når det gjelder prinsippet for gave-
byttetre påpeker de to damene at man 
skal tenke enkelt og billig, de små gave-
ne er kun ment som en liten ekstra mot-
ivasjon for de yngste. 

- Vi organiserer med at det henger 
noen små gaver i treet fra starten, og så 
er tanken at folk har med seg og bytter. 
Det skal absolutt ikke være store, flotte 
gaver, og det er helt greit å tenke gjen-

bruk. Selvfølgelig er det også helt greit å 
ta en liten gave hvis man har tatt turen 
på impuls og glemt å ta med noe i bytte. 
Poenget er ikke at det skal være så man-
ge regler for hvordan treet skal brukes, vi 
tror det vil gå seg til etter hvert. En viktig 
ting er imidlertid at pakkene pakkes inn 
i en liten plastpose, slik at de ikke blir 
ødelagt av vær og vind, sier Angela og 
Ragnhild.

Første søndag i advent
Gavebyttetreet skal være klart til 

bruk den første søndagen i advent, og 
damene håper det vil bli flittig brukt 
gjennom hele adventstida. 

- Dette er vårt lille bidrag for å få 
ned stressnivået litt i julestria. Inviter 
gjerne med deg noen på turen også, det 
er bestandig trivelig, oppfordrer Angela 
Gobbens og Ragnhild Hoseth. 

Tekst: Mona Shjølset
Foto: Angela Gobbens

Førjulsdag 
på Torget
Lørdag 3. desember blir det liv 
og røre på Torget. Da inviterer 
Frivilligsentralen, Rennebu 
Husflidslag og næringsdriv-
ende på Torget til Førjulsdag, 
og her  blir det mulighet både 
til lokal julehandel, trivelig 
prat og sosialt samvær. 

- Vi håper å bidra til god julestem-
ning, og tror dette vil bli en trivelig 
dag for både store og små, sier Oddvar 
Skjerve på Spiren. 

Hjemmelagde julegaver, gløgg og 
gode tilbud

Damene i Rennebu Husflidslag har 
brukt høsten godt, og på førjulsdagen 
har de med seg hjemmelagde votter, 
sokker, sopelimer, julehjerter, kort, løpe-
re m.m. 

- Vi skal også ha ”Katta-i-Sekken”, 
noe som bestandig er populært. 
Gevinstene som skal brukes til dette har 
vi også lagd selv, og det er veldig mange 
fine ting, sier Bjørg Bakken i Rennebu 
Husflidslag. 

Hvis ikke værgudene slår seg helt 
vrange, er planen at det skal selges gløgg 
fra bålpanne ute på Torget. Bakerikaféen 
koker smultringer, og butikkene lokker 
med gode tilbud og julegavetips. Det blir 
også ulike aktiviteter for de yngste, salg 
av kornband og oriflameprodukter, samt 
at Emma Aasbakk Engen selger julekort 
til inntekt for sykehusklovnene.  

I tillegg bidrar elever fra Kulturskolen, 
og arrangørene håper på mye folk og 
god førjulsstemning. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Storm Gobbens viser frem gavebyttetreet ved Buvatnet.
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Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020
Budsjettsituasjonen forverrer seg drastisk 
fra 2016 til 2017 dersom det ikke gjennomfø-
res  innsparingstiltak eller inntektsøkninger.  
Situasjonen blir enda mer anstrengt i de nær-
meste årene etter 2017.

Økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson 
orienterer om kommunens budsjettsituasjon.

Budsjettsituasjonen forverres med 8,3 mill. kroner fra 
2016 til 2017.

Den forverra budsjettsituasjonen skyldes flere ulike ting.  
Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2016 regner rådman-
nen med at følgende endringer vi gi en forverring i budsjett-
balansen i 2017:
- Reduserte inntekter fra salg av kraft (anslag) 1,2 mill. kr
- Redusert eiendomsskatt fra kraftanleggene 1,8 mill. kr
- Redusert skatt og rammetilskudd pga færre 
 innbyggere og endringer i aldersfordelingen 1,6 mill. kr
- Endringer i kommunenes inntektssystem 0,3 mill. kr
- Økte ressursbehov enkeltbrukere 2,5 mill. kr
- Økte renter og avdrag som følge av 
 økt lånegjeld 2,0 mill. kr

Korrigert for tiltak som forbedrer budsjettsituasjonen har vi 
en samla ubalanse i budsjettet for 2017 på ca. 8,3 mill. kroner 
dersom kommunens driftsnivå skal opprettholdes på dagens 
nivå.   

I slutten av økonomiplanperioden (2020) er ubalansen 
økt til 13 mill. kroner. Økt ubalanse skyldes at det budsjette-
res med færre innbyggere i grunnskolealder og ombygging av 
helsesenteret.

Det knytter seg alltid usikkerhet til anslagene for årene 
framover. Rådmannen nevner spesielt folketallsutvikling, 
kraftpriser, rentenivå og investeringskostnader knyttet til hel-
sesenteret.

Rådmannen frykter at befolkningsprognosene som er lagt 
til grunn for økonomiplanen er for optimistisk.  Og ombyg-
ging av helsesenteret kan bli vesentlig større enn lagt til grunn.  
I så fall blir de økonomiske utfordringene enda større i årene 
framover.

For å balansere budsjettet for 2017 og økonomiplanen 
foreslår rådmannen:
- Jevn reduksjon på alle enheter (ostehøvel): kr 800.000
- Nedlegging av Innset skole og Innset barnehage 1/8-17: 
 kr 1,4 mill. i 2017 og kr 3 mill. i årene deretter 
- Nedlegging av Voll skole fra 1/8-2017: kr 900.000 i 2017 
 og kr 1,9 mill. i årene deretter
- Tilskudd næringstiltak: kr 500.000
- Stillinger i administrasjonen: kr 700.000 i 2017 og 
 økning til kr 2,5 mill. i 2020
- Stillinger innenfor helse/omsorg: kr 200.000
- Redusert avdragsbetaling: kr 3,8 mill. i 2017, ulike beløp 
 i resten av perioden
- Økt eiendomsskatt fra 2020: kr 2,3 mill. kroner

Av Karl Petter Gustafsson, økonomirådgiver

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

Vedskog for 
sjølhogst gies bort

Blandingskog med mye bjørk.
Midt i Berkåk sentrum.

Kontakt Jan Arve Nyberg
mob 92 29 28 80.
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Den unge kunstner
Marcus Karlsen har vært med på 

«Visuelle Kunstfag» i mange år. Han er 
17 år, går nå i videregående skole og er 
således den eldste eleven på tilbudet. 
Gjennom alle årene han har vært med, 
har han deltatt på utstillinger, repre-

Marcus liker å jobbe med 
ulike teknikker…

Inferno fugl – akryl på lerret

«Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen er en fin arena for barn og ungdom med skapertrang og 
interesse for visuell uttrykksform.  I denne spalten presenterer Rennebunytt i samarbeid med 
Unni i Kulturskolen ulike kunstnere og noen av kunstverkene deres.

sentert kommunen på UKM og vært en 
selvsagt bidragsyter til Kulturskolens 
egen Kunst-Kalender. 

Marcus trives godt på «Visuelle 
Kunstfag.» Han liker å uttrykke 
seg kunstnerisk gjennom tegning, 
maling og skulptur og synes han får 
gode muligheter til dette ved å delta.                                                                                                                             
-Jeg liker meg godt og synes jeg har det 
både trivelig og gøy sammen de andre, 
sier han. Derfor ville jeg også fortsette 
etter at jeg startet på videregående. 

Marcus liker godt å eksperimentere. 
Han lar seg inspirere av både kunst og 
teknikker, noe som igjen gir rom for nye 
tanker og idéer i arbeid med egne ting. 
Han er dyktig på flere områder, men har 
spesielt god form og fargesans. 

Å jobbe i store format-
er, liker han nok ekstra godt.                                                                          
- Når Marcus ivrig setter i gang med 
å blande farger på paletten og gir seg 
i kast med et stort lerret, er det alltid 
spennende å følge prosessen, fortel-
ler lærer Unni. Innimellom synes han 
nok jeg blander meg vel mye, da får jeg 
beskjed…

Meldal 
Sparebank slår 
seg sammen 
med Orkdal 
Sparebank
De fleste har sikkert fått med 
seg at det etter all sannsynlig-
het går mot en fusjon mellom 
Meldal Sparebank og Orkdal 
Sparebank. 

Fusjonen skjer antagelig allerede i 
løpet av 2017, og ifølge banksjef i Meldal 
Sparebank, Odd Bjørnli, ligger det ingen 
dramatikk i disse planene.

- Dette gjør vi for å stå bedre rustet 
som en solid lokalbank også i framtida, 
sier Bjørnli. 

Ingen lokale avdelinger forsvinner
Meldal Sparebank har i dag avde-

linger i Meldal, Trondheim, Løkken og 
Berkåk, mens Orkdal Sparebank har 
lokalavdelinger i Agdenes, Skaun og 
Orkanger. Ingen av disse vil forsvinne 
selv om de to bankene slår seg sammen, 
og ifølge Bjørnli er tanken at dette skal 
bli en god og trygg lokalbank for hele 
dalføret. 

Arbeidet med fusjonen har allerede 
pågått en tid, og det har blant annet vært 
gjennomført møter med alle de ansatte. 

- Dette var veldig positivt, og det vir-
ker som de aller fleste syns dette er en 
god løsning, sier Bjørnli. 

Neste steg blir vedtak i de respektive 
bankenes generalforsamling i februar. 
Alt tyder vel på at det går mot et formelt 
vedtak for fusjon her, og da går pro-
sessen videre med konsesjonssøknad, 
tilpasning av datasystemer, rutiner og 
andre ting. 

- Vi er to solide aktører som etter 
all sannsynlighet kommer til å slå oss 
sammen i løpet av neste år, noe vi mener 
vil bli til det beste for både kundene og 
oss som jobber i de to bankene, avslutter 
Bjørnli. 

Av Mona Schjølset
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Til advent
– mye fint i lilla

Tilbud: Julestjerne 39,-

Vi har flotte kunstige juletrær

Berkåk	-	tlf	72	42	74	45
man-fre	10-17		–		lør	10-14

Julesalg 
Salg av hjemmelagde produkter

Katta-i-sekken-lotteri

på Frivilligsentralen

Vi koker smultringer
på Torget!

Åpningstider 10-16 (14)

Julebrød og
julekaker

Førjulsdag

Man - Fre 10-17
Lør 10-14

Følg oss på Facebook

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2017

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     K
enneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2017

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     K
enneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2017

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     K
enneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2017

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     K
enneth Teigen

3. desember kl 10-14

Julegavetips!
Gavekort for bruk på 

Rennebumartnan
11. -13. august 2017
Kjøpes hos Snertne Sneller

Nyheter fra Terrigeno
kremer – såper – duftlys mm

Lørdag 3. desember

÷20% på alle klær

Salg av kornband
Oriflame og honning
Emma selger julekorttil inntekt for sykehusklovnene

Gløgg fra bålpanne
Kulturskolen med innslag kl 12

Aktivitet for ungene:
Lag juletrepynt til Torgtreet

Velkommen!

Vi har smakfulle julegaver!
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K U N N G J Ø R I N G E R

Julelunsj for frivillige
Rennebu Frivilligsentral 
inviterer alle sine frivillige til 
julelunsj på Frivilligsentralen på 
FNs frivillighetsdag 
mandag 5. desember kl 11-13.
 

Alle frivillige ønskes hjertelig velkommen!

Hei! 

Igjen ønsker vi å fylle Berkåk kirke med 
5. og 6. klassinger natt til 4. desember 2016. 
Dere er velkommen til en uforglemmelig natt hvor vi skal 
danse, ha juleverksted, gå reflexløp og viktigst av alt 
- lære om Jesus. 
Den 4. desember er det vi som har ansvaret for guds-
tjenesten. Meld deg på hos Kristin Hellstrøm tlf 400 87 024. 
Jeg gleder meg!

Medlemsmøte i 
Rennebu Senterparti 
om kommunebudsjett 
og  skolestruktur
Hallandstuggu 28. november kl 20
Velkommen!

Julegrantenning på Torget på Berkåk
Søndag 27. november kl 16.00.
	 •	Underholdning	av	Kulturskolen.
	 •	Gang	rundt	juletreet
	 •	Salg	av	kaker,	saft	og	kaffe	fra	svartkjel
	 •	Loddsalg
 Kanskje kommer Nissen!

Arr. Rennebu Frivilligsentral

Rennebu Pensjonistforening
inviterer medlemmer og alle over 70 år i Rennebu 
til julemiddag lørdag 17. desember kl 13 i Mjuklia. 
 Gunnar	Bonsaksen	kåserer	og	det	blir	
 musikk av Rolf Erik med venner.

Egenandel kr 250,-
Påmelding innen 10. desember til
Jon Myran mob. 482 26 353/72 42 73 89 eller
Johanne Holiløkk mob. 971 38 105

KUNNGJØRING - ADRESSERING 
I RENNEBU - HØRING 
Rennebu kommune har vedtatt å tildele offisielle 
adresser, veiadresse og husnummer, på adressbare 
bygg. Kommunen er adressemyndighet. Regelverket 
knyttet	til	fastsetting	av	adresser	framgår	av	Lov	om	
eigedomsregistrering (matrikkellova) og lov om stad-
navn (stadnavnslova). 
Hovedutvalg for helse, oppvekst og omsorg legger ut 
forslag til navn på første del av de kartfestede parsell-
ene i Rennebu på høring på kommunens hjemmesid-
er,	i	Rennebunytt,	samt	på	biblioteket	på	Berkåk.	
Det ønskes innspill på navneforslagene, som vil bli 
hensyntatt ved politisk behandling av saken og god-
kjenning i Språkrådets stedsnavntjeneste. 
Kommunestyret gjør endelig vedtak. 

Det blir lagt stor vekt på at lokale navn blir brukt i de 
aktuelle områdene og på parsellene som legges fram. 

Dokumentene kan sees i Rennebu kommunehus, 
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes innen 12. januar 2017 
til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu 
eller postmottak@rennebu.kommune.no. 
Spørsmål rettes til enhetsleder kultur og fritid 
Astri Snildal tlf 72 42 81 25 eller epost 
astri.snildal@rennebu.kommune.no 

- Rådmannen

Økonomiplan
Behandlingen	av	økonomiplan	og	budsjett	blir	lagt	
opp annerledes enn vanlig denne gangen – behan-
dlingen blir delt opp i to runder.  Første runde blir en 
formell runde – for å sikre at kommunen har et bud-
sjett fra nyttår.  Andre runde blir en reell behandling 
av budsjett og økonomiplan..
Formannskapets innstilling fra begge behandlingene 
blir lagt ut til offentlig ettersyn før kommunestyret 
behandler saken.
 
I første runde blir formannskapets innstilling lagt ut 
til offentlig ettersyn ved servicetorget fra torsdag 
1. desember.  Kommunestyret behandler saken i 
møte den 15. desember.
 
I andre runde – realitetsbehandling av budsjett og 
økonomiplan – blir formannskapets innstilling til 
økonomiplan for perioden 2017-2020 og budsjett 
og skattevedtak for 2017 lagt ut til offentlig ettersyn 
ved servicetorget og biblioteket fra torsdag den 
22. desember.  Kommunestyret behandler sakene i 
møte den 10. januar 2017.

- Rådmannen

Rennebunytts førjulsnummer
kommer torsdag 8. desember! Frist for stoff er mandag 28. november.

Annonser:  mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no - dagfinn@mediaprofil.no
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Husk å skifte batteri
Desember er den måneden det brenner 
mest i Norge og det er viktig at 
røykvarslerne er i orden. Som kunde 
kan du hente gratis batterier hos oss. 

Kom innom kontoret vårt eller 
ring oss på 72 42 82 50. Se også 
gjensidige.no/oppdal-rennebu.

Velkommen

 
Dette skjer i Rennebu!

24.11 Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
24.11 Bønnemøte hoelsmoen 20.00
27.11 Julegrantenning Nerbakken 14.00
 Julegrantenning Torget 16.00
28.11 Blåveisen Kor og hobby Innset bedehus 17.30
29.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
29.11 Rennebu SoulChildren Menighetshuset 17.30
30.11 Medl.møte Kultursalen 11.00
 Rennebu Pensjonistforening
01.12 Babysang Friv.sentralen 12.00
01.12 Hyggestund m/Kvinnegruppa Helsesenteret 12.00
01.12 Mottak av klær Refshus skole 16-18
01.12 Julebasar Kultursalen 18.00
 Rennebu Skolekorps
01.12 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
2.-3.12 Julemesse Hoelsmoen
03.12 Førjulsdag på Torget  10-14
04.12 Adventslystenning Herremsætra 13.00
05.12 Søndagsskole og Yngres Misjonshuset 17.30
06.12 Adventsstund Rennebu misjonshus 13.00
06.12 Strikkekafe Kafe Hyggen 19.00
07.12 Medlemsmøte Kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
08.12 Normisjonsmøte Menighetshuset 20.00
09.12 Grøtkveld Kjellfrid og Per Arild 19.30

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi	Kjøinndolpa	hos	Sissel	K.	Ulvin
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i 
samf.huset	på	Berkåk	og	oddetallsuker	på	Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Sirkeltrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i	Sanitetshuset,	Gml.kongevei	24	(i	sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Volleyball hver tirsdag kl 20 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
Hørselshjelp på frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64
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Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Grendalagene	Gunnes,	Stamnan,	
Grindal	og	Voll	inviterer	deg	til	

FOLKEMØTE 
ang framtida for Voll skole

Dag: torsdag 24.11.16
Sted: Gymsalen på Voll - Tid: kl 20.00 (etter fjøstid)

Det er naturligvis stort engasjement rundt 
denne saken som oppleves som et 

avgjørende vegskille for det fremtidige Voll og 
kanskje for Rennebus fremtidige identitet? 

Hvilken retning skal velges, hvorfor og 
hvilke konsekvenser vil forventes på kort og lang sikt?

Svaret handler om penger, bygninger, 
pågangsmot, muligheter og tro på ei framtid. 

Til sjuende og sist er det kanskje et politisk valg 
med meget sterke føringer for 

hvordan en aktiv og optimistisk del av kommunen vil 
se på seg selv og på bygda si som et sted å leve og bo.

Velkommen skal du være!

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

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

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

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg,	7397	Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com


