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Friluftsliv
- vårt største

 fortrinn?

I følge Borgerundersøkelsen (side 3) er mulig-
heten for natur- og friluftsliv på topp her i Rennebu. 
Samtidig vil Rennebu kommune sammen med 
interesser innen utmark se på hvordan en kan 
utnytte utmarksressursene (side 5).
Foto: Dagfinn Vold
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Godt nytt år alle sammen!

Vi er allerede kommet en måned ut i 2011, 
men jeg vil likevel benytte anledningen til å 
takke Rennebus innbyggere for samarbeidet 
og de konstruktive meningsutvekslinger og 
innspill vi har hatt i 2010. Det er viktig for en 
god og stabil fremgang at en har dette posi-
tive forholdet mellom den offentlige kom-
munen og innbyggerne.

Som beskrevet andre steder i dette nummeret har vi i 
den senere tid fått resultatene av to forskjellige undersø-
kelser, der et tilfeldig utvalg av Rennebus innbyggere er 
oppringt og har sagt sin mening om forskjellige forhold 
i kommunen. På mange områder, for eksempel generell 
drift, organisasjon, informasjon, samfunnsansvar og tje-
nestetilbud er vi faktisk blant de beste i Trøndelag. Dette 
er først og fremst en hyllest til våre ansatte som yter 
tjenestene, førstelinjetjenestene, det er de som innbyg-
gerne i størst grad møter, det er disse som daglig leverer 
de kommunale ytelsene. Så står det forhåpentligvis en god 
organisasjon bak, som igjen blir styrt politisk av et kom-
munestyre der enigheten er stor og klimaet godt. (Kanskje 
kjedelig med all enigheten etter enkeltes mening.)

For en som nå har vært ordfører i bygda i nesten 6 år 
er det dessuten godt å se at tilliten til den politiske siden, 
den såkalte demokratiindeksen, er svært høy både i for-
hold til resten av  Trøndelag og landet for øvrig. Skal vi nå 
bare sette oss ned og sole oss i glansen? Ja ei lita stund må 
kanskje være lov, men undersøkelsen viste også felt der vi 
ikke var helt på topp, og i formannskapet har vi snakket 
om mer innsats for bedre kollektivtilbud, utvide kulturtil-
budene og kontinuerlig tenke arbeid og næring.

Budsjettet for 2011 ble vedtatt like før jul, og dette 
året blir det investert mindre enn i de foregående, da 

vi har ligget jevnt på over 20 millioner årlig. I år skal vi 
investere vel 7 millioner, og dette fører til at vi kan redu-
sere gjelda; det er godt å kunne betale mer i avdrag enn 
en tar opp i lån. Det vesentligste som er på gang nå er 
nytt kjøkken og etablering av dagsenter i Helsesenteret, 
utbygging av Vonheim barnehage, begynne renovering av 
Samfunnshuset, ekstra vedlikehold og opprusting av noen 
veier og dessuten større satsing på datautstyr til skole- og 
helsesektor. Det meste av de kommunale eiendommene 
skulle da holde god standard og være bra vedlikeholdt. 
Men når vi prøver å se fremover vil nok nye behov, særlig 
innenfor pleie, omsorg og rehabilitering melde seg gan-
ske raskt. Derfor blir det interessant å se hvordan den mye 
omtalte ”Samhandlingsreformen” vil være med å definere 
våre behov og muligheter.

Bjørn Rogstad

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

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30

NAV tlf 73 43 74 10

Rennebunytt
Utgiver  Rennebu kommune og Mediaprofil as
Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Bjørn Rogstad, Halldis Nyrønning 
 og Jan Bredeveien
Adresse Rennebu Nytt,  c/o Mediaprofil as, 
 Berkåk, 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
 Annonser: mari@mediaprofil.no
Web  www.rennebunytt.no og 
 www.rennebu.kommune.no
Abonnement  Gratis alle husstander i  Rennebu, Jerpstad, 
 Kvikne og Soknedal
Opplag 2.400 stk

Kommunale møter
    
17.02. Formannskapet 09.00  
17.02.  Kommunestyret 19.00

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Ordførerens hjørne



3Rennebunytt

Borgerundersøkelsen bekreft-
er at  “Rennebu er et godt sted 
å være”. 

Borgerundersøkelsen er en landsomfat-
tende undersøkelse i regi av Høyskolen 
i Bodø og Sentio Research. Temaene for  
spørsmålene som ble stilt var delt i fem: 
- tilfredsheten med ulike deler av kom-
munens tjenestetilbud
- kvaliteter ved kommunen som en 
plass å bo; tilbud utover kommunens 
ansvar
- innbyggernes syn på ulike trygghets-
indikatorer
- innbyggernes syn på og tiltro til polit-
kere og den politiske prosessen
- inntrykk av kommunen som organi-
sasjon på flere områder

Gode tjenestetilbud
Rennebu skiller seg positivt 

ut når det gjelder resultatene for 
Tjenesteindeksen. Kommunen skårer 
høyere enn både Orkdals-regionen og 
gjennomsnittet for Norge når en ser 
indeksskåren. I tillegg skårer Rennebu 
høyere på barnehagetilbudet, grunn-
skolen, eldreomsorgen, helsetjenes-
ter og veier enn resten av regionen. 
Barnehagetilbudet får den nest høyeste 
skåren her i Rennebu, etter muligheten 
for natur- og friluftsliv.

Når en sammenligner med gjen-
nomsnittet for Norge har Rennebu i til-
legg signifikant bedre skårer for renova-
sjon og vann og avløp, sammen med de 
fem andre indikatorene. For nærings-
utvikling skårer kommunen lavere enn 
både regionen og Norge, og når det 
gjelder kommunalt kulturtilbud er skå-
ren lavere for Rennebu enn for Norge. 

Muligheter for natur- og friluftsliv
Skårene for Bostedsindeksen er 

forholdsvis svake. Kun muligheten for 
natur- og friluftsliv skiller seg ut posi-
tivt. Muligheten til natur- og frilufts-
liv har den desidert høyeste skåren i 
Rennebu. For de andre spørsmålene er 
det kun ungdomstilbudet som ikke er 
signifikant svakere sammenlignet med 

Norge, og ungdomstilbudet, kollektiv-
tilbudet og kulturtilbudet sammenlig-
net med resten av regionen. Der er alli-
kevel skårene generelt svært lave. 

En trygg plass å bo
For Trygghetsindeksen er alle skå-

rene signifikant høyere for Rennebu 
enn resten av regionen, og signifikant 
høyere så nær som for sykehustilbudet 
sammenlignet med resten av Norge. 
Innbyggerne i Rennebu er trygge på at 
en ikke blir utsatt for kriminalitet, og at 
kommunen har beredskap for å hånd-
tere krisesituasjoner. 

En demokratisk kommune
Skårene for alle spørsmål som går 

under Demokratiindeksen er høye, og 
bedre enn både resten av regionen og 
Norge. Innbyggerne er ganske tilfreds 
med hvordan politikerne lytter til inn-
byggernes synspunkter, og de har tillit 
til politikerne. 

Har en god organisasjon
På den siste bolken måles inntryk-

ket av kommunen som organisasjon. 
Her har Rennebu positive resultater. På 
alle spørsmål er skårene for Rennebu 
høyere enn både regionen og Norge. 
Dette gjelder både miljøbevissthet, det 
kommunale tjenestetilbudet, generell 
drift, informasjon til innbyggerne og 
samfunnsansvar og etikk. 

Når det gjelder den samlede 
Borgerskåren finner en ingen signifi-

kante forskjeller sammenlignet med 
verken Norge eller regionen, selv om 
skåren er litt høyere for Rennebu. 

Rennebu skiller seg positivt fra 
Norge når det gjelder Affektiv til-
knytning samt Tjenestetilfredshet og 
Omdømme. For Tjenestetilfredshet 
har Rennebu også høyere skåre enn 
Orkdals-regionen. 

Menn under 40 mest kritisk
Ikke ulikt andre kommuner, og 

Norge generelt så er det de under 40 år 
som skiller seg ut med å gi en del lave-
re skårer. Spesielt gjelder dette menn 
under 40 år. Også de med høy inntekt 
er generelt litt negative.

På topp i Trøndelag
I Trøndelag kommer Rennebu på 

tredjeplass på det ene hovedmålet, 
Tjenestetilfredshet. Kun Tydal og Frosta 
har bedre skår. Rennebu kommune har 
Trøndelags beste skår når det gjelder 
organisasjonsindeks - miljøbevissthet, 
generell drift, informasjon til innbyg-
gerne og samfunnsansvar og etikk.

Under lupen
Ordfører Bjørn Rogstad forteller at 

kommunen vil gå nøye gjennom resul-
tatet av denne undersøkelsen, og ikke 
bare sole seg i glansen av de gode resu-
latene. De vil spesielt se på hva som 
kan gjøre med de områdene en får dår-
ligst uttelling på.

Av Dagfinn Vold

Rennebu 
på Trønder-
toppen

Barnehagetilbudet får den nest høyeste skåren her i Rennebu, etter muligheten for natur- 
og friluftsliv. Der indeksen 100 er svært godt inntryk, får barnehagetilbudet 84 og natur- 
og friluftsliv hele 97.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

RADIOBINGO
FREDAG 4. FEBRUAR KL. 12-15 TREFFER DU OSS PÅ 
ICA I REBUSTORGET

Møt Bingovert 
Sivert Berg m. flere 

som deler ut overraskelser!

Uhøytidelig konkurranse, 
alle vinner!

Kaffe med nogo attåt!

FM 100,5 - 105,3

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30
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Torill overtar butikken på Nerskogen
Den første februar overtok Torill Dullum Lund butikken på Nerskogen. Før 

butikken åpnes i løpet av mars vil det bli oppussing og en del innvendige endrin-
ger, og det skal anskaffes en del nytt inventar.

— Vi lover å presentere en nyoppusset og finere butikk, og vi lover et større 
vareutvalg. bl.a. skal vi selge lokal mat og lokale produkter. Vi skal også få plass til 
en liten kaffekrok, forteller Torill.

Torill forteller videre at hun har gått inn i Kjøpmannshuset, som er eid av 
Norgesgruppen. Kjedens butikker kalles Nærbutikken, og det lokale navnet på 
butikken på Nerskogen er Nerskogen Landhandel AS. 

Torill håper og tror at de i løpet av mars er i gang med nyoppusset butikk og 
utvidet vareutvalg. Ny informasjon vil bli utsendt når åpningsdagen er bestemt.  

— Vi beklager at fastboende og hytteeiere ikke finner åpen butikk fram til vi 
åpner. Men vi lover å bruke tiden godt mens butikken er stengt, slik at dere har noe 
å se fram til, sier Torill - som gleder seg  til å møte kundene i den nye butikken!

Utmarka - 
en uutnytta 
ressurs?
Rennebu kommune hadde 
invitert et knippe personer for 
å se på hvordan en bedre kan 
utnytte utmarksressursene. 
Alle var enige om at det her er 
mange muligheter. 

Gunnar Almlid fra Din Tur (dintur.
no) innledet møtet, og  utgangspunk-
tet for Almlid var spørsmålet om hvor-
dan en kan øke verdien av sin eien-
dom gjennom utnyttelse av jakt, fiske 
og utleie av hytter. Ingen kommer til 
Rennebu på grunn av senga.  En må 
vite hvilke aktiviteter som etterspørres, 
og deretter må en utvikle aktivitene og 
markedsføre dem. Da er neste spørs-
mål om en vil gjøre dette i egen regi 
eller ved hjelp av en profesjonell aktør. 
Almlid nevnte at Din Tur er en reise-
livsaktør som har spissede satsinger på 
sjøfiske, innlandsfiske, jakt, kajakk og 
fugletitting.

Mange muligheter
For Rennebu sin del ville Almlid 

anbefale å satse på jakt, fiske, vandrin-
ger og fugletitting. Forholdene ligger 
godt tilrette, og det er mange uutnyt-
tede muligheter rundt omkring i kom-
munen. 

Krever samarbeid
Magnar Skjerve sa at skal vi lykkes 

må vi være villige til at flere enn en sjøl 

tjener penger. Vi må tenke på en mer 
raus måte, og det er viktig med et bredt 
samarbeid. 

— Her har vi en stor jobb å gjøre. 
Mange sitter på si tuve og skal klare seg 
sjøl, repliserte Einar Holden.

Felles fiskekort?
Almlid stilte spørsmål om mulighe-

ten for felles fiskekort i kommunen. Det 
vil gjøre det enklere for de som vil fis-
ke. Svein Erik Morseth i Utmarksrådet 
kunne fortelle at de arbeider med saken, 
og at det vil komme før eller siden. De 
arbeider nå med fordelingsnøkkel mel-
lom grunneierlagene. Ellers kunn Svein 
Erik si at det skjer lite når det gjelder 
markedsføring av jakt og fiske. 

Vår styrke
Rådmann Birger Hellan mente at 

utmarka og friluftsliv er vår styrke, og at 
vi må få den holdninga at vern av natur-
områder blir en styrke for oss. Ellers var 
han opptatt av at det er en del småska-

la-aktiviteter som ikke er samordnet. 
Da tenkte han blant annet på lokal mat, 
kunst, kultur, ski, fugler og laks.

— Vi har ikke en slik organisasjon 
som kan koordinere alle disse tilbu-
dene. Kanskje er det naturlig å sprenge 
kommunegrenser også for å lykkes, 
lurte rådmannen på. Han understreket 
at Rennebu kommune må ta en viktig 
rolle som støttespiller med penger og 
arbeidskraft i dette arbeidet. 

Må profesjonaliseres
Kjetil Værnes (enhetsleder for land-

bruk og miljø) mente at skal en kom-
me videre er det viktig at en tar trin-
net fra dugnad til profesjon. Sammen 
med næringsrådgiver Jan Bredeveien 
er de villige til å prøve å arbeide med 
såkalt bygdebasert reiseliv, og det ble 
satt ned en styringsgruppe som skal se 
på mulighetene for å lykkes med dette 
arbeidet.

Av Dagfinn Vold

Styringsgruppa som skal se nærmere på bygdebasert reiseliv: Kjell Erik Berntsen, 
Svein Erik Morseth, Alf Erik Lånke, Kjetil Værnes og Jan Bredeveien.

Barn i Burma
Partners Norge inviterer til informa-
sjonsmøte på Sandbrekka, tirsdag 
15. februar kl 19.00.

Stifter og daglig leder for Partners 
Norge, Oddny Guamer informerer 
om Burma i dag, om menneskene, 
om behovene og om at vi i Rennebu 
sammen kan gjøre en forskjell. 

På møtet deltar Rennebu mannskor, 
og det vil bli en kaffeprat.

Partners Relief & Development er 
en liten organisasjon med visjonen 
“Frie, fullverdige liv for barna i Burma.” 
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Hallodamen Siri Lill Mannes debu-
terer med en thriller som det ryker 
av. Bokstavelig talt. Her er skrem-
mende, virkelighetstro miks på poli-
tikere, mordere, kapitalgriskhet og 
teknologiske skumlerier på og rundt 
”Havsens bunn”, inkluderende et topp-
møte på Polarøya på Helgelandskysten. 
OLJE, OLJE, OLJE i oljeriket Norge! 
Hemningsløst, men kontrollert skil-
dret, og en dødsens alvorlig advarsel til 
de folka som har med landets framtid 
å bestille. (Oftest og dessverre til ringe 
nytte, ser vi.)

Det  må ligge et lite hav av kunnska-
per bak denne debutboka. Jeg er impo-
nert inntil svettegrensen, og tenker at 
hvorfor skrikes det ikke opp om at en 
ny stjerne innen den kriminelle sekto-
ren av vår spenningslitteratur er født? 

Man kan f.ø. undres over at stadig flere, 
- de er vel snart i overvekt, - av nordiske 
krimforfattere er ”damemennesker”, 
for å ordlåne fra Hamsun. Og vakre att-
påtil, selv om det betyr lite i sammen-
hengen. Du verden!

I Siri Lill Mannes flotte thriller, man 
fristes til å si krimbok, er det geologen 
Mary Moan som får oss til å gripe etter 
nattkaffen, - man kjemper for liv og sak 
sammen med den kloktenkte damen, 
håper og fortviler og alt som går an å 
føle når en bok fenger med uvanlig 
kraft. Debutanten Mannes er allerede 
registrert som ”min” forfatter, noe de 
færreste (dessverre) blir. Så hjerte-
lig velkommen skal hun være, vår nye 
”damestjerne”. Vi venter mer enn spent 
på oppfølgingen, uansett hvilken genre 
hun vil slå inn på etter ” 60 gr Nord”.

Treffsikker thrillerdebut
Siri Lill Mannes:  66 grader nord, Kagge forlag

Vår bokanmelder 
Elisabeth Berkaak 

anbefaler bok!

Vant TrønderEnergi-pris
7. klasse ved Berkåk skole 
vant kr 10.000 i TrønderEnergi-
konkurranse.

TrønderEnergi bruker å invitere 7. 
klassingene i sitt nedslagsfelt til en 
konkurranse. 7. klasse ved Berkåk skole 
meldte seg på, og klassekontakt Signy 
Ramsem forteller at de gjennom dette 
opplegget også fikk komme ut og se på 
kraftutbygging og produksjon i praksis. 

Sammen med 7. klasse på 
Nerskogen og en klasse fra Meldal fikk 
de en interessant dag både på KVO og i 
Ulseth kraftverk. 

Før turen gikk de gjennom litt 
fagstoff som de fikk i en perm fra 
TrønderEnergi. I denne permen var det 
også lagt opp til etterarbeid, og en del 
av etterarbeidet var å komme med et 
slagord for TrønderEnergi. 

— Stian Stuen tok forarbeidet i 
naturfag. Etterarbeidet gjorde vi i norsk, 
og vi leverte det som en powerpoint til 
TrønderEnergi, forteller Signy. 

Slagordkonkurranse
Selve slagordet var grunnlaget for 

konkurransen, og Signy forteller at de 
hadde en intern konkurranse i klassa på 
Berkåk. Det kom mange kreative for-

slag, og slagordet som ble sendt inn var 
en kombinasjon av to forslag i klassen: 

Vil du være varm og blid 
- bruk TrønderEnergi
Gjør tilværelsen lysere

Dette slagordet ble så godt tatt imot 
av TrønderEnergi at klassa fikk prisen 
på kr 10.000.

Klassetur
— Det ble jubel i klassa når de 

fikk beskjeden om at de hadde vun-
net, og pengene skal gå til klassetur til 
Østersund utpå våren, forteller Signy 
Ramsem.

Av Dagfinn Vold

7. klasse ved Berkåk skole på “krafttur”.

Godt fornøyd 
med NAV

2352 sørtrøndere har vært med på 
en undersøkelse for å si noe om opp-
levelsen av møte med NAV-kontorene 
i fylket. Det generelle inntrykket er 
at brukerne er godt fornøyd med den 
servicen de får i NAV-kontoret, samti-
dig viser også undersøkelsen at vi har 
områder med forbedringspotensiale, 
sier fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, 
Bente Wold Wigum.

Her i Rennebu er undersøkelsen 
gjort sammen med Oppdal, og den 
viser at vi stort sett ligger over gjen-
nomsnittet med tilfredshet. De fleste 
er trygg på at deres rettigheter blir iva-
retatt på NAV-kontoret, og at de får 
den informasjonen de har behov for.  
De som har svart synes også at infor-
masjonen fra NAV bidrar til at de for-
står sin sak bedre, og at de opplever at 
NAV innfrir dere forventninger. Men 
på spørsmålet om hvor stor tillit en 
har til NAVs arbeid i sin helhet ligger 
Rennebu/Oppdal litt under gjennom-
snittet for fylket. 

På fylkesbasis svarte 61,8% at 
de i forbindelse med sitt besøk på 
NAV-kontoret fikk den hjelpen de 
hadde behov for, mens 31,6% svarte 
”ja,delvis”.  Det er en god attest å ta 
med seg.
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Barnehagene i Rennebu 
fikk godt skussmål på 
Borgerundersøkelsen her i 
Rennebu - faktisk nest best 
etter muligheten for natur- og 
friluftsliv. 

Vi vil i Rennebunytt fremover pre-
sentere enheter i Rennebu kommune, 
og da passer det godt å starte med 
Innset barnehage.

Innset barnehage er i utgangspunktet organisert som 
en enhet sammen med Vonheim barnehage, under nav-
net Innset og Vonheim barnehager, med Martha Hage som 
enhetsleder. Innset barnehage er samlokalisert med barne-
skolen i kretsen, og tilbyr heldagstilbud fire dager i uka for 
barn i alderen 0-6 år. 

I dag er det 12 barn i alderen 1-5 år ved barnehagen, og 
det er fire ansatte - noen i deltidsstilling. Fungerende peda-
gogisk leder Anita Rømo forteller at barnehagen har et godt 
samarbeid med skolen både når det gjelder ute- og inneom-
råde. De har også noen felles arrangement, som f.eks. jule-
avslutning. 

— Nesten alle ungene på skolen har gått her i barneha-
gen, og derfor kjenner vi dem godt. Når personalet i barne-
hagen har avdelingsmøte får vi hjelp fra en lærer og ei klasse 
som har ansvaret for ungene i barnehagen, forteller Anita 
Rømo. 

Mye ute i friluft
Uteområdet ved barnehagen og skolen er stort og fint, 

derfor er ungene mye ute gjennom hele året. Ellers blir det 
også småturer rundt omkring i nærmiljøet. 

Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagene arbeider mye med tema, og for tiden er det 

kunst, kultur og kreativitet som står i sentrum. På Innset triv-
es de godt med temaet, og de arbeider også med karneval 
innenfor temaet.

Stabilt miljø
Anita tror at barnehagene i Rennebu får så høy skår på 

borgerundersøkelsen fordi at det er så stabilt miljø. Det gir 
trygghet både for unger og foreldre. Når de ansatte trives så 
smitter det også over på ungene.

Anbefaler menn i barnehagen
På Innset har de en allsidig sammensatt bemanning. 
— Sigrun Joramo er tilsatt som assistent, og hun har man-

ge kvaliteter. Britt Haarr deler stilling med Sigrun, og hun er 
både i barnehagen og skolen. Ellers har vi Ola Halland inne 
som vikar, og han er populær både blant ungene og forel-
drene.  Vi har positiv erfaring med menn i barnehagen, og vil 
anbefale andre menn å arbeide i barnehagen, sier Anita.

Av Dagfinn Vold

Hovedopptak barnehage 2011/2012
 
Frist for søknad om plass i barnehage for nye 
søkere barnehageåret 2011/2012 er 1. mars 2011. 

Det søkes kun elektronisk, og skjema er å finne på 
Rennebu kommunes nettside www.rennebu.kom-
mune.no  

Der finner du også informasjon om barnehagetil-
budene og hvordan du søker. Hvis noen ikke har 
tilgang på PC, kan Servicetorget på kommunehuset 
eller barnehagene være behjelpelig med søknaden.
Svar på søknad gis innen en måned etter søknads-
fristens utløp. 

Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i type 
tilbud som den enkelte barnehage gir.

Kjerkbrua blir gangbru
Fredag den 11. februar blir Kjerkbrua omklassifisert til 

gangbru. Fra da av blir det kun tillatt for gående og syklende 
å ferdes over brua. Statens vegvesen bestemte før jul at brua 
skulle omklassifiseres, etter anbefaling fra Rennebu kommu-
ne og lensmannen i Rennebu.

Brua vil bli vedlikeholdt som gangbru og skal fungere 
som forbindelse over elva på Voll for gående og syklende. 
Motorisert ferdsel må foregå over Stamnesbrua eller Mærk 
bru.

- Rennebu kommune, Teknisk drift

Godt skussmål til 
barnehagene

Sigrun Joramo trives i uteleken sammen med ungene.
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Som vi skrev i forrige nummer blir det nå endelig anledning til å få trene med 
apparater i Rennebuhallen. Det vil bli foretatt en offisiell åpning tirsdag den 8. 
februar kl 19.30. Alle interesserte inviteres til å overvære seansen. 

Samarbeid mellom Rennebu IL og Rennebu kommune
Som nevnt er dette et samarbeidstiltak mellom Rennebu idrettslag og Rennebu 

kommune.  Vi har også en del sponsorer med på laget, siden listen over disse ikke 
er helt klar i skrivende stund, vil det bli opplyst om dette senere.

Som tidligere meldt vil trimrommet være åpent for alle. Vi har likevel satt en 
aldersgrense på 16 år. Det vil bli mulighet for å bruke trimrommet når hallen er i 
bruk til andre faste aktiviteter. For å få oversikt over aktiviteten i hallen kan dere gå 
inn på Rennebu kommune sine hjemmesider, der vil det være en oversikt over faste 
aktiviteter for kommende halvår. 

Kom og få instruksjon
Som et tilbud til alle potensielle brukere har våre fysioterapeuter tilbudt seg å 

instruere for bruk av de ulike apparatene. Det er derfor satt opp et program fram-
over:

Mandag  14. februar  kl 18.00 for alle
Tirsdag  15. februar  kl 11.00 for småbarnsforeldre
Tirsdag  15. februar  kl 12.00 for seniorer (60+)
Torsdag  17. februar  kl 19.00 for alle
Torsdag  3. mars   kl 18.00 for ungdom 16-25 år
Torsdag  3. mars   kl 19.00 for alle
Vi har troen på en frisk, sterk og sprek befolkning i Rennebu!

Av Astri Snildal

Trimrom i Rennebuhallen
Når dette står på trykk i Rennebunytt er forhåpentligvis 
utstyret på plass og trimrommet allerede tatt i bruk.

Lars Rokkones og Jon Knutsen monterer apparat i trimrommet, mens Kjetil Værnes fra 
RIL og Astrid Snildal fra Rennebu kommune ser på at det nye trimrommet tar form.

Kulturmønstring 
i sikte
Det blir både Barnas Kultur-
mønstring og Ungdommens 
Kulturmønstring også i år.

I fjor prøvde vi oss med Barnas 
kulturmønstring der alle under 13 år 
kunne delta. Dagen etter gjennom-
førte vi Ungdommens kulturmønstring 
med deltakere fra 13 til 20 år slik vi 
gjør hvert år. Det at vi gjennomførte 
to kulturmønstringer slik at flest mulig 
fikk anledning til å delta, syntes vi var 
så vellykket at vi kjører på samme vis i 
år også. Ideen kom fra Midtre Gauldal 
som har prøvd dette i mange år. I år har 
også Oppdal valgt å gjennomføre sam-
me opplegget.

På BKM er det ingen som blir tatt ut 
til å delta på noen fylkesmønstring, slik 
det er på UKM. Her er hensikten bare å 
delta og vise hva man kan.

Den samme hensikten er det jo for 
så vidt med UKM også, men her blir 
noen tatt ut til å representere Rennebu 
på fylkesmønstringa i Meldal på mars.

 For de mellom 10 og 13 år er det 
mulig å delta på begge arrangemente-
ne, men man må være 13 år eller mer 
for å kunne gå videre til fylkesmøn-
string.

Uansett lokalmønstringen er et 
arrangement der vi vil vise hva som 
rører seg blant barn og unge i Rennebu. 
Her skal det vises kreativitet og spille-
glede, og det er det faktisk ikke så rent 
lite av.

Vi kan garantere fine forestillinger, 
og håper på et stort publikum!

Rennebu Ungdomsråd, 
kulturskolen og kulturkontoret

BKM i samfunnshuset på Berkåk
Lørdag 12. februar kl 15.00

UKM i samfunnshuset på Berkåk
Søndag 13. februar kl 18.00
Åpent for alle interesserte  
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Sakspapir på nett
Rennebu kommune har gått over til 
å legge sakspapirer ut på sin nett-
side www.rennebu.kommune.no

Her kan du under linken POLITIKK 
finne sakspapirer for alle poltiske møter. 
På samme sted kan du også finne 
møtekalender, møteprotokoller med 
vedtak fra møtene og hvem som sitter i 
de forskjellige råd og utvalg. 

Hold deg orienter om det som foregår i 
Rennebu kommune!

Hvilken 
helse-
fremtid 
ønsker vi?
Kommunestyresalen var 
fylt til siste plass da det 
var invitert til møte om 
Samhandlingsreformen.

Rennebu kommune sammen 
med Samhandlingsreformen i 
Orkdalsregionen arrangerte informa-
sjons- og diskusjonsmøte om fremti-
dens helsetjeneste i Orkdalsregionen. 
De fleste fremmøtte arbeidet innen hel-
sesektoren. 

Varaordfører Tora Husan sa innled-
ningsvis at målet med fremtidens hel-
setjeneste skal være rett behandling på 
rett sted til rett tid. Men fokus skal være 
på forebyggende helse. Målet for kom-
munene er å få mest mulig ut av hver 
helsekrone.

En desentraliseringsreform
Solveig Løkken, helserågiver i 

Rennebu, sa at Samhandlingsreformen 
er en desentraliseringsreform og en 
mulighetsreform for kommunene. 
Reformen skal føre til mer helsearbeid 
i kommunene. Tiåret som har gått har 
vært spesialisthelsetjenesten sitt tiår, 
mens vi nå går inn i kommunehelsetje-
nestens tiår. 

Kvalitet og trygghet
Prosjektleder Svein Jarle 

Midtøy sa at en viktig del med 
Samhandlingsreformen er å takle økt 
andel eldre med færre personer til å 
utføre helsetjenestene. 

— Reformen skal legge til rette for 
behandling i kommunene, og dermed 
færre liggedøgn på sykehus. Videre skal 
det legges vekt på forebyggende arbeid, 
som i dag svært sjelden er satt i system, 
sa Midtøy.

Kvalitet og trygghet skal være kjer-
neverdiene i reformen, men utfordrin-
gen blir å se for seg hvordan samfunnet 
blir fremover i tid og hvilket samfunn vi 
ønsker. Hvilke teknoligiske nyvinninger 
kommer, som vil virke inn på helsetje-
nestene? Hvordan vil eldrebølgen som 
er forventet egentlig bli? Vil globalise-
ringen av samfunnet påvirke helsetje-
nestene?

— Politikerne har ansvar for at inn-
byggerne skal føle seg trygge, og etter 
min mening er det tryggest å være en 
del av noe større. Oppgavene innen 

helsetjenestene er tenkt fordelt på 
kommunet der forholdene ligger tilrette 
for det - samle det en kan og spre det 
en må, sa Midtøy.

Vanskelig spørsmålsstilling
Deltakerne på møtet fikk i oppgave 

å se for seg utfordringene i helsetje-
nestene fremover. Det var ikke enkelt 
på kort tid, og det kom lite frem om de 
ønsket å gå inn i Orkdalsregionen eller 
ikke. Men alle var enige om at fore-
byggende helsearbeid er meget viktig. 
Samtidig er det viktig å ha fokus på 
utdanning av eget helsepersonell, og 
kanskje kan halvparten i militærtjenes-
ten være innen helse og omsorg? 

Vedtak i august?
Det er en egen prosjektgruppe for 

Rennebu som skal utrede hvordan en 
skal forholde seg til reformen.  Rennebu 
kommune vil i løpet av august gjøre 
vedtak om en eventuelt skal gå videre 
sammen med Orkdalsregionen. 

Av Dagfinn Vold

Mange kom til kommunestyresalen for å høre om Samhandlingsreformen.
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Informasjons-
møte
Den 7. februar kl 18.00 – 21.00 
i kommunestyresalen på kom-
munehuset blir det informa-
sjonsmøte AD/HD (ADD), 
tourette, og aspergers syn-
drom for foreldre, foresatte, 
lærere, fagfolk og andre inter-
esserte.

På møtet blir det informert om 
hvordan en gjenkjenner symptomer, og 
behandling og tiltak.

Det blir også gitt tips og råd med 
tanke på barnehage, skole og SFO - 
skolehverdagen, fysisk aktivitet, fritid, 
samarbeid hjem-skole, og hva med søs-
ken?

Muligheter og rettigheter når det 
gjelder sakkyndig vurdering, IOP, kom-
munale tjenester, NAV og hjelpemidler 
er også tema som blir belyst på møtet.

Til slutt på kvelden vil det bli infor-
masjon om ADHD Norge Sør Trøndelag 
for de som er interessert, og diskusjon 
rundt opprettelse av lokallag og samta-
legruppe.

For mer informasjon kontakt: 
Hege A. Dverseth på tlf 402 49 534 
Barbro H. Skar på tlf 402 37 595
eller Koordineringsteamet v/ 
Marta H. Withbro tlf 72 40 25 35 og 
Lynn-Mari O. Spencer tlf 72 42 81 37 

Endelig mildvær... 
Ingvill Reistad og Anne Katrine 

Solberg Berntsen kunne endelig bygge 
en stor og flott snømann. 

Forfatterbesøk 
på Innset skole

Fredag 21.januar hadde 1.-3.klasse 
besøk av forfatter Vegard Markhus. Han 
viste bilder og leste fra boka si Redd, 
som han debuterte med i 2008. Boka 
handler om en gutt, som har lysegrønne 
monster under senga og en bitteliten 
sint mann i skapet. Gutten er skrekkelig 
redd, men så får han en idé!

Markhus snakka med elevene om 
skumle ting og han lærte dem en mon-
stersang .  Elevene fikk hilse på hoved-
personene fra boka og til slutt fikk de et 
bittelite monster til å ha under senga si.

Forfatterbesøket ble en inspirerende 
start på “prosjekt leselyst”, et prosjekt 
som går over 5 uker i løpet av januar og 
februar ved vår skole. 

Av Tone Lauvås

Her er elevene i 1.-3.kl sammen med hovedpersonene i boka.
I fremste rekke: Snorre Olav, Hanne, Emilie, Sondre og Sara.

Bakerst: Hermine, Ranja, Kristin, Oline og Mali.

Fikk Jackpot til jul
Annbjørg Lium fikk seg en svært hyggelig overraskelse på lille julaften; som 

vanlig på en torsdag kveld spilte hun radiobingo med Radio E6, og gleden var 
stor da hun etter hvert forsto at det var hun som stakk av med Jackpoten på drøye 
36.000 kr denne kvelden.

- Jeg har aldri hatt noen utpreget vinnerlykke, så dette var en meget gledelig 
overraskelse, forteller minstepensjonisten. Annbjørg spiller radiobingo så ofte hun 
har anledning, og synes det er en spennende tidtrøyte. – Jeg er ikke lenger så mye 
ute på farten, så det er trivelig å ha denne adspredelsen ved radioen, sier hun. Den 
glade vinneren har ingen konkrete planer om hva pengene skal brukes til, men 
syns det kan være trivelig å ha litt ekstra å gi bort til sine nærmeste. – Jeg har man-
ge å dele med, så det blir nok ikke noe problem å få brukt opp pengene, smiler hun.



11Rennebunytt

Gårdsvarmeanlegg
Innen bioenergiprogrammet kan det søkes om støtte 

til gårdsvarmeanlegg, både til bolig og til næringsvirksom-
het. Nedenfor følger en beskrivelse av hva slags prosjekter 
Innovasjon Norge kan gi støtte til. 

Ordningen med tilskudd til gårdsvarmeanlegg skal bidra 
til at landbruket i større grad bruker bioenergi, og sikrer en 
varig bruk av bioenergi til oppvarming. Dette innebærer at 
verdiskapingen rundt produksjon og bruk av bioenergi i 
størst mulig grad skal være hos de som driver landbruks-
virksomhet. 

Viktige definisjoner
Med varmeanlegg menes her fyrkjel beregnet på ved, flis, 

halm eller som brensel, og at denne kobles til et vannbårent 
varmesystem. Ordningen gjelder kun varmeanlegg bygd på 
landbrukseiendom. Brensel må være rent trebrensel i form 
av flis eller ved eller halm. 

Med landbrukseiendommer menes eiendom med samlet 
areal jord og skog over 100 daa, eller mindre eiendommer 
som jevnlig søker og mottar produksjonstilskudd i jord-
bruksproduksjonen.

Gårdsvarmeanlegg til næringsformål
Ordningen gjelder landbrukseiendommer som driver 

MVA pliktig landbruksvirksomhet. Tidligere krav om stort 
varmeforbruk i næring er opphevet. 

Søknad og tilskuddsats
Det gis inntil 35 prosent støtte av godkjent kostnader. 

Øvre tilskuddgrense er 300 000 kroner. Dersom flere gårds-
bruk bygger fellesanlegg kan total tilskuddssum økes, men 
ikke prosentsats. 

Søker må sende ordinær investeringssøknad,  fortrinns-
vis på e-post. Investeringen i varmeanlegg  må vise tilfreds-
stillende lønnsomhet.  Det gis ikke støtte til planlegging, 
forstudier eller forprosjekt for gårdsvarmeanlegg.

Hva omfattes
Alle kostnader til fyrhus, nye varmeanlegg og distribu-

sjon fram til alle typer bygg (både næring og boliger), inklu-
siv varmeveksler.

Hva omfattes ikke
Brukt utstyr, oppvarmingsutstyr inne i den enkelte byg-

ning, utstyr til brenselproduksjon, lager- og transportutstyr. 

Gårdsvarmeanlegg til boligformål
Tilskudd gis til eier av landbrukseiendom. Med varmean-

legg menes her fyrkjel beregnet på ved, flis eller halm som 
brensel, og at denne kobles til et vannbårent varmesystem. 
Fyrrom regnes som del av varmeanlegg.

Varmeanlegget kan nyttes til én eller flere boliger eller 
kombinasjon bolig og næring. Det gis tilskudd både der det 
bygges nye anlegg eller der eldre fyringsanlegg fornyes, olje-

Bioenergi i landbruket

kjeler skiftes ut etc. Det kreves imidlertid en total kostnad til 
fyrrom, varmeanlegg og/eller varmeinstallasjon i bygning på 
minst kroner 150.000,- inkludert MVA.  Kjøp og installasjon 
av ny fyrkjel må være en del av tiltaket.

Søknaden fylles ut på eget skjema. Innovasjon Norge leg-
ger opp til forenklet behandling og kort behandlingstid. 

Det stilles ikke krav til lønnsomhet for denne type anlegg, 
men søker må vise at anlegget er fullfinansiert. 

•	 Til	varmeanlegg	med	halm,	eller	ved	som	brensel	
 gis støtte på kroner 30.000,-
•	 Til	varmeanlegg	med	treflis	som	brensel	gis	støtte	
 på kroner 40.000,-

Av Evy-Ann Ulfsnes

Formålet med denne satsningsdelen er å stimulere jord- 
og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i 
form av brensel eller ferdig varme. Målgruppen til denne sat-
singsdelen er kun bønder og skogeiere. 

Programmet gir tilskudd innen følgende områder:
- Investeringsstøtte kan gis til anlegg bygd for varmesalg, 

gårdsvarmeanlegg, veksthus og biogass.  
- Støtte til utrednings- og kompetansetiltak gis til  føl-

gende formål: Konsulenthjelp til forstudier, forprosjekter og 
utredninger, samt kompetanse og informasjonstiltak. 

Det gis inntil 35 prosent støtte til investering og 50 pro-
sent utrednings- og kompetansetiltak.

For mer informasjon, søknadsskjema og byggeveile-
der for gårdsvarmeanlegg 

gå inn på www.innovasjonnorge.no -  energi og miljø 
– bioenergiprogrammet. 

Kontaktperson hos Innovasjon Norge er:
Vidar Andreassen, Telefon 73876283
e-post: Vidar.Andreassen@innovasjonnorge.no

Er det noe dere lurer på så ta kontakt med  Enhet for 
landbruk og miljø.
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* etter retningslinjer gitt av forsikringsnæringens
   hovedorganisasjon (FNO)

HURRA VI ER GODKJENT  !*

LØSNING - NÆRHET - MODERNE - TILLIT - TRYGGHET

Har du behov for

rørlegger?
Telefon butikk:  72 42 64 64

Mobil:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Klosett
med skjult s-lås

inkludert klosettsete 

med demping

1.490,-
Åpningstider:

Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Beo Byggvare A/S er medlem av BYGGMAKKER, Norges største 
byggevarekjede. Vi har 2 butikker, en på Berkåk og en på Oppdal. 

Omsetning i 2010 var ca 60 mill.

Stilling ledig som

Logistikksjef
 
Som logistikksjef hos oss blir du en sentral nøkkelperson slik at 
vi når målene vi har satt oss innen logistikk og lagerstyring.
 
Hovedarbeidsoppgaver:
• Samordne transporten mellom avd på Oppdal og Berkåk
• Utarbeide og følge opp rutiner/prosedyrer
• Ansvar for lagerkonseptet (lagerstyring, lokasjoner etc.)
• Innkjøp og varemottak
• Ansvar for netthandel
• Kontaktperson mot leverandører av ERP-løsning
 
Kvalifikasjoner:
• Løsningsorientert og aktiv bidragsyter for gode 
   helhetlige løsninger
• Gode logistikkunnskaper og datakunnskaper
• Systematisk og strukturert arbeidsstil
• Ser viktigheten av orden og ryddighet

Send CV til:
Beo Byggvare as
Industriveien S 7, 7340 Oppdal
Mail: magnar@bm-beo.no
Kontaktperson: 
Roger Furnes, tlf 992 43 740
Søknadsfrist: 25. februar.

Opprett byggekonto!
Med Byggmakker Byggekonto kan 

du handle de byggevarene du trenger, 
når du har behov.

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Fra og med 28.2.2011 faktureres privatkunder
kun over DnB Nor byggekonto.

 Årsmøte i 
Barnas Naturverden

mandag 28. februar kl 20 00 i  Jutulstuggu
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NERSKOGEN SKISENTER - LEVERDALEN
(parkering Nerskogen skisenter)
LITJHAUKTJØNNA - RAMSJØEN 
(parkering Kvenndalen/Littjhauktjønna)
MEÅSKLOPPA - VORA - TELMYRAN - MEÅSVOLLEN 
(parkering Meåskloppen)
RENNEBU SKISENTER - LITJRUNDEN 
(parkering Rennebu skisenter)
TRONDSKOGEN - RØÅSEN - SLETTE - SKAUMSJØEN 
(parkering Trondskogen)
HEVRA - STØLSVANG 
(parkering Havdal skole)
HEVERFALLSETRA - OLSMEDALEN 
(parkering Gisnadalen)
INNSET - NÅVERDALEN 
(parkering Innset kirke)
FJELLHEIM - SKRIKTJØNNIN 
(parkering Fjellheim)
ÅNEGGA - HELDALEN - JØLDALSHYTTA 
(parkering ved Nerskogveien)
STORHØA - LEVERDALEN 
(parkering Nerskogen skisenter)

ÅNEGGA - SØRØYÅSEN

VAULAN - JØLDALSHYTTA

LYSLØYPE
STAKA LØYPE (VINTERFERIE OG PÅSKE)
SKILØYPER SOM KJØRES OPP HVER HELG 
FRA 1. FEB SAMT HVER DAG I PÅSKE OG VINTERFERIE
SKILØYPER SOM KJØRES OPP VINTERFERIE OG PÅSKEFERIE
NERSKOGEN LØYPEFORENING (PREPARERES SOM BLÅ LØYPE)

SKILØYPER 2011

STAMNAN

GISNADALEN

Jøldalshytta

NERSKOGEN

SANDFJELLET

TILRETTELAGT PARKERING

OVERNATTING

P

P

Dette skjer i Rennebu!
03.02 Mottak av klær Refshus skole 16-18
05.02 Årsmøte / Medlemsfest Gammeldansen 19.00
 Pizza kl 20, musikk v/ Trønderan
05.02 Misjonsfest Fredheim 13.00
06.02 Bibelfest for hele bygda Menighetshuset 19.30
09.02 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
09.02 Onsdagsskole 3-7 år Menighetsh 17-18.30
09.02 Poengrenn Skiskyting Berkåk 19.00
10.02 Årsmøte Rennebu Mållag  Friv. Sentralen 19.30
12.02 Barnas Kulturmønstring Samfunnshuset 16.00
13.02 Ungdommens Kulturmønstring Samf.h  18.00
13.02 Håndball i Rennebuhallen
 J12  Rennebu – Leik  15.00
 J14  Rennebu – Leik  16.00
14.02 Medl.møte Røde Kors Røde kors huset 11.00
 Leder i R.K. Omsorg Trøndelag kommer  
15.02 Formiddagstreff  Berkåk 11.00
15.02 Partners - ”Burma-kveld” Sandbrekka 19.00
16.02 Poengrenn Ski, skøyting Berkåk 19.00
17.02 Hyggekveld LHL LHL-senteret 19.30

Rennebu Husflidslag har åpent hus i Elverhøy (Joveien 4) 
mandager kl 18.00-21.00
Rennebu Skolekorps 
har øvelse i samfunnshuset hver torsdag kl 18.00-20.00
Rennebu Mannskor 
har øvelse på Berkåk skole hver tirsdag kl. 19.30-22.00
Rennebu Songkor 
har øvelse på Voll skole hver onsdag kl. 19.30-22.00
Rennebu Musikkorps 
har øvelse onsdager kl. 18.30-21.00 (Berkåk / Oppdal) 
Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag i måneden kl. 10.00-12.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på innendørs-
banen tirsdager kl 17.00 og torsdager kl 18-20
Spinning alle hverdager, se www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl. 10.30-11.30
Step i Samfunnshuset tirsdager kl. 18.30-19.30

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Nytt skikart
Alle løypene skal være oppkjørt fra første helg i februar og            

til over påske, eller ut april om værforholdene tilsier det. 
Løypene skal være oppkjørt til kl 10.00 på lørdag og søndag, 

samt hver dag i påske- og vinterferie. Nerskogen løypeforening vil 
følge samme standard som de kommunalt oppkjørte løypene.
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Nye retningslinjer for bruken av 
Bygdeutviklingsmidler i Sør-Trøndelag

Investeringer til tradisjonelt landbruk 
Ved tildeling av bygdeutviklingsmidler vil det bli lagt 
vekt på følgende:
• Melk og storfekjøttproduksjon med spesiell vekt på 
økologisk produksjon skal prioriteres.
• Sauehold og innen grøntsektoren i områder med gode 
vilkår og med gode forutsetninger, kan støttes. 
• Svinehold kan støttes når tiltaket ansees som viktig 
for å opprettholde et lokalt eller regionalt produksjons-
miljø. 
• Andre økologiske produksjoner prioriteres. 
• Miljøtiltak kan støttes. 

Ny tilskuddsats for investeringer i tradisjonelt land-
bruk er økt til 25% med ny øvre grense tilskudd på kr 
650.000. 

Investeringer til nye næringer
Bygdeutviklingsmidlene kan gis til utvikling av nye 
næringer med grunnlag i landbrukets ressurser. 
Ved tildeling av bygdeutviklingsmidler vil det bli lagt 
vekt på følgende:
• Foredling av landbruksrelaterte produkter
• Tiltak med innovasjon
• Nyetablering og oppfølging av tjenesteproduksjon, 
inkludert Inn på Tunet – tiltak
• Samarbeidstiltak der markedsføring, distribusjon og 
salg er vektlagt.
• Tiltak som fremmer verdiskaping, sysselsetting, ung-
dom og rekruttering
• Verdiskaping i skog og tresektoren
• Produktutvikling, markedsføring og salg innen 
utmark, reiseliv, lokal mat og opplevelsesnæringer

Tilskuddsats innenfor nye næringer er fortsatt 20% med 
øvre grense tilskudd på kr 500.000

Generasjonsskifte
Det kan gis tilskudd til generasjonsskifte til investerin-
ger som er viktige for å opprettholde drift på gården.  
Ordningen skal stimulere til at kvinner overtar gårds-
bruk og tar aktivt del i drifta.  Tilskuddet kan gis til per-
soner under 35 år innenfor tilskudd til investeringstøtte, 
etablererstipend og tilskudd til bedriftsutvikling i en 
periode på inntil 5 år etter eiendomsoverdragelsen. 
Tilskudd kan gis med inntil 40% av godkjent kostnadso-
verslag, for kvinner inntil 60% av kostnadsoverslaget. 
Maksimalt tilskudd kan begrenses.

- Evy-Ann Ulfsnes, fagkonsulent landbruk og miljø

Vikar hjemmesykepleien
Vi har innen enheten hjemmebasert pleie og omsorg 
følgende ledige stilling:
Ledig vikariat i ca 18 % som hjelpepleier/omsorgsarbei-
der/helsefagarbeider. Ufaglærte kan søke. Arbeid hver 
3. helg. Den som tilsettes må ha førerkort klasse B. 

Tjenestested er hjemmesykepleien. Stillingen kan ikke 
deles. Oppstart snarest, etter avtale med nestleder 
Wenche Teigen. Vikariatet varer til 31.8.2012.
Lønn etter tariff.

Har du spørsmål om stillingen kan du  kontakte 
nestleder i HPO, Wenche Teigen tlf 72 40 25 30, eller 
hjemmehjelpskoordinator Mildri Flå Gjersvold 
tlf 72 40 25 05.

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kom-
mune.no under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” 
– ”Selvbetjening”. 
Søknadsfrist: 18.2.2011.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller postmottak@ren-
nebu.kommune.no

- Rådmannen

Påmelding/ interessekartlegging for 
ev. busstransport til Støren svømmehall 
10 ganger, vår-2011
På grunn av kort påmeldingsfrist forrige gang, så prøver 
vi en gang til: 
Tidspunkt: Mandager kl. 18.00 i oppvarmet basseng.
Gjennomføring: Avhengig av minst 10 deltakere.
Deltakere betaler selv svømmehall og bussbillett.
Påmelding til Info. Torg på telefon: 72 40 25 03 innen 
16.02.11

- Kommunehelsetjenesten v/ Fysakkoordinator

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid kan fremmes på 
fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars hvert år.
For søkere som er medlemmer i Rennebu musikkråd
finnes eget skjema.
-  Organisasjoner/ grupper og institusjoner som driver
 kulturarbeid i kommunen
-  I særlige tilfeller kan enkeltpersoner søke til spesielle
 formål
Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert.
Med søknaden må følge regnskap og årsmelding.
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Landbruksvikar søkes
100 % stilling som landbruksvikar er ledig i Rennebu fra 
1.4.2011.
Arbeidet er allsidig og foregår i hovedsak på melke-
produksjons- og sauebruk i kommunen.  
Vi ønsker oss en person med interesse for landbruk og 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. 
Egen stillingsinstruks gjelder for stillinga, gode betingelser. 
Kjøring i jobben blir regna inn i arbeidstida. Lønn etter 
avtale.
For spørsmål kontakt Rennebu Avløserlag, tlf 72 42 77 22.
Søknad sendes til Rennebu Avløserlag, 7391 Rennebu eller 
på e-post til: rennebu.avloserlag@n-lt.no innen 11.02.2011

HYGGEKVELD
LHL Sentret Berkåk torsdagskvelden 17. februar kl. 19.30
Hva skjer:
 • Musikk av Kåre m/flere /allsang
 • Spennende underholdning
 • Diktlesning
 • Trim 
 • Åresalg(gaver mottas med takk)

Inngang kr 50 – Servering - ALLE ER VELKOMMEN!
  
                            LHL Rennebu

Takk for oppmerksomheten på dagen min, og takk til 
diakoniutvalget for kassetten.

Klara

Ønsker ingen oppmerksomhet 
på dagen den 15. febr.                                                  A.J.S

LHL takker for pengegaven som ble gitt ved Sivert 
Dalseng`s begravelse - kr 5.100.

LHL v/Jostein Berntsen

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk fra 
Sanaitetsforeninga Voll Arbeidslag til jul.

- Johanne Vold

Takk for gaver, blomster og hilsninger på dagen min.
Hilsen Anne Auke

Telefonkatalogen 2011
Telefonlistene er nå utlagt på ICA, Coop Prix, Rennebu 
Nedre, servicetorget, Berkåk veikro og Frivilligsentralen. 
Har du rettinger/tilføyninger må dette skje før 10. februar. 
Send evnt rettinger til Arne Lundaløkks epost: 
arlunda@loqal.no

K U N N G J Ø R I N G E R

RENNEBU HØYRE
Nominasjonsmøte for kommunevalget 2011
holdes i lokalene til LH bygg
Mandag 21. februar 2011 kl 19.30

Årsmøte Rennebu Mållag
i Frivilligsentralen, torsd. 10. februar kl.19.30
Årsmøtesaker, kulturinnslag, kaffe.

Hus /leilighet ønskes leid på Berkåk og omegn.
mob 482 93 498/917 47 355

Til leie
4 roms nyrehab leilighet på Berkåk 93 kvm til leie. 
Meget høy standard. For mer info se finn.no, 
finn-kode 26265563 eller ring mob 934 46 688

Sokkelleilighet med garasje ledig på Berkåk,
fra mars 2011. Tlf 400 70 120 eller 72 42 73 28

Vannregion 
Trøndelag          

Sør-Trøndelag fylkeskommune er fra 1.januar 2010 
blitt vannregionmyndighet for Vannregion Trøndelag. 
Vannregion Trøndelag omfatter 49 kommuner i Nord 
- og Sør-Trøndelag. 12 vannområder inngår i vannre-
gionen.

Varsel om oppstart av arbeid med forvaltnings-
plan for vannregion Trøndelag. 
Høring av planprogram 
Vannregionmyndigheten for vannregion Trøndelag ved Sør-
Trøndelag fylkeskommune varsler med dette, iht. Plan- og 
bygningsloven § 8-3 om at arbeid med forvaltningsplan for 
vannregion Trøndelag fase 2 igangsettes. 

Forvaltningsplan for vannregion Trøndelag skal sikre hel-
hetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av vassdrag, 
kystvann og grunnvann. Forvaltningsplanen utarbeides i 
henhold til forskrift om rammer for vannforvaltningen. 

Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes 
Vannregionmyndigheten for Trønderlag v/ Sør-Trøndelag 
fylkeskommune, Fylkeshusets postuttak 7004 Trondheim, 
eller til postmottak@stfk.no  innen 1.8.2011. 

Spørsmål rettes til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Jan Habberstad, 
tlf. 954 79 001 eller på e-post jan.habberstad@stfk.no

Planprogrammet finnes på www.vannportalen.no/trondelag 

K U N N G J Ø R I N G E R
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 17. februar - frist for stoff 9. februar -  Rennebunytt

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Åpningstider:
Man-tor  07.30-16.00
Fre  07.30-17.00 
Lør  10.00-14.00

Oss ha rydda...
og har kjøle gode tilbud på diverse varer

       Sangean
  reiseradio
med batteri og dynamo

  før kr 699,- 

      nå kr 399,-

1 stk Sony 

46” LCD TV
før kr 8498,-  

nå kr 6498,-

     1 stk Samsung

40” LCD TV
før kr 8498,- 

    nå kr 5998,-

BLAUPUNKT
       Subwoofer
          før kr 2298,- 

    nå kr 998,-

Dampjern
fra Bosch 

før kr 858,- 

nå kr 658,-


