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Skolene har startet, 
og på Voll var dét en 

ekstra begivenhet.
Mer på side 3.

Foto: Mona Schjølset
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(51.004). Det må bety at det skal være mulig å drifte kommunen 
selv med mindre inntekter.
Hoveddelen av kommunens utgifter er lønn; 68% totalt, der 
skole og pleie/omsorg/ helse utgjør 57,5%. 
Inntektene til kommunen kommer fra kraftsalg og eiendoms-
skatt, skatt fra innbyggerne og rammetilskudd fra staten, hvor 
95,8% av sistnevnte er innbyggertilskudd. Kraftinntektene har 
vært lave de siste 3 årene, og det antydes nå en liten økning. Det 
er positivt, men økningen er usikker. Skatteinntektene våre er 
78% av landsgjennomsnittet, noe som gir mindre handlingsrom 
enn andre har. 
Med en reduksjon på 23 personer det første halvåret vil det bli 
en merkbar reduksjon i rammetilskuddet (telledato er 1. juli). 
Andelen av de eldste innbyggere (80 år og eldre) utgjør i dag 
6% i Rennebu og vil innen 20 år øke til det dobbelte samtidig 
som vi vil ha halvparten av dagens arbeidsstyrke. Det vil ut-
fordre oss i forhold til å ha nok hender med riktig kompetanse. 
Vi trenger også mer plass til å gi dem pleie og omsorg. 
Utviklingen er alvorlig og vi kan ikke fortsette i samme kurs. 
Vi må sette «tæring etter næring» og ikke bruke mer penger 
enn vi har. Vi må tilpasse driften til den faktiske økonomiske 
situasjonen, både på kort og lang sikt, noe vi vet blir et krevende 
arbeid. 
Rennebu kommune tilbyr i dag og skal fortsatt tilby kvalitativt 
gode tjenester ut til innbyggerne. 
Vi vil gjennom et eget organisasjonsutviklingsprosjekt ha fokus 
på hvordan vi faktisk jobber. Vi må se på innhold, omfang og 
format innen det enkelte tjenesteområdet. 
Alle nivåer i organisasjonen vil bli involvert. 

Oppe i dette arbeidet må vi samtidig være bevisste på eventuelle 
nye og forsterkede signaler om fremtidige endringer i kommune-
strukturen. Disse kan endre forutsetningen, innretningen og til 
og med nødvendigheten av enkelte tiltak. 
Uansett usikkerhet om fremtida, så vet jeg at de ansatte gjør sitt 
beste for å gi gode tjenester til beste for kommunen.

Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann

Arbeidet har startet med 
å få økonomien på rett kurs

Formannskapet og ledelsen i kommunen har akkurat gjennom-
ført en strategisamling der den økonomiske situasjonen ble 
gjennomgått og de nært forestående utfordringene ble lagt 
fram. Fylkesmannen deltok også på deler av samlingen med to 
representanter, som presenterte fakta om Rennebu, sammen-
lignet med andre kommuner.
Rådmannens utgangspunkt er tatt i dagens drift og hvilke 
inntekter som trengs for å drive kommunen de nærmeste 4 
årene (planperioden). Før justeringen av økonomiplanen i juni 
i år, viste denne at inntektene ikke rekker til, slik at vi får et 
negativt resultat med slik utvikling de nærmeste årene: 
2019:  - 1,4 mill. kroner
2020:  - 5,0 mill. kroner
2021:  - 8,2 mill. kroner
Forutsatt uendrede forutsetninger øker dette til - 9,1 mill. kro-
ner i 2022. Et eventuelt lån til det etterlengtede helsesenteret er 
ikke tatt med her. Det vil måtte komme i tillegg. For det mest 
omfattende forslaget vil renter og avdrag utgjøre ca 6 millioner 
pr. år. Kommunestyret vedtok økning av eiendomsskatten samt 
diverse uspesifiserte kutt på enhetene for å få budsjettet uten 
helsesenter i balanse. Rådmannen ser ikke muligheter for å 
finne rom for helsesenter uten å redusere på antall ansatte.
Lånegjelden i Rennebu kommune er i dag på 87% av drifts-
inntektene (landsgjennomsnittet er 78%). Om vi låner til det 
ønskede helsesenteret, vil vi toppe statistikken med 140% 
lånegjeld. Vi har ingen frie midler til egenfinansiering av inves-
teringer, i motsetning til andre kommuner i Trøndelag (38,2%).  
Et positivt element er at Rennebu kommune har høyere frie 
inntekter pr. innbygger (kr 63.314) enn for eksempel Trøndelag 

Kommunale møter      
06.09. HOO 09.00
06.09. Kommunestyret 19.00
11.09. Formannskapet 09.00
27.09. Kommunestyret 18.00

Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Endelig skolestart!
Spente elever og ansatte 
ved den nye privatskolen 
på Voll er i full gang med
sitt første skoleår, og rektor 
Heidi Reitås Sæther synes 
det er veldig godt å endelig 
være i gang. 

- Det har vært mye arbeid med ulike 
forberedelser, men takket være mange 
gode hjelpere var det aller meste på plass 
til skolestart. Nå er elevene på plass og 
det kjennes veldig bra å komme skikkelig 
i gang, sier Reitås Sæter.

Positivt engasjement
I høst var det 21 elever som startet opp 

på EnSpire-skolen, noe rektoren er godt 
fornøyd med. 

- Det er jo et nytt tilbud, og for mange 
kan det nok være skummelt å velge noe 
annet enn den offentlige skolen. Vi synes 
dette er en bra start, og så vil selvfølge-
lig fortsettelsen avhenge mye av hvordan 
vi får det til å fungere gjennom dette sko-
leåret. Så langt opplever vi i alle fall både 
positiv interesse og engasjement rundt 
skolen, og det setter vi stor pris på, sier 
Reitås Sæther. 

Entreprenørskap som eget fag
Rennebu EnSpire skole fikk godkjent 

læreplanen i utdanningsdirektoratet i slut-
ten av november 2017, og her er entrepre-
nørskap tatt inn som eget fag med egne 
kompetansemål. 

- Dette jobbet vi mye med på Voll sko-
le tidligere også, så mange av metodene 
og ideene har vi bare tatt med oss videre, 
sier Reitås Sæther. 

Noe annet det legges vekt på er tverr-
faglig arbeid og mindre bruk av lærebø-
ker. Det innebærer at elevene selv skal til-
egne seg kunnskap gjennom å stille spørs-
mål og formulere problemstillinger rundt 
tema de jobber med. 

- Vi går selvsagt ikke utenom verken 
kompetansemål eller læreplaner. Dette er 
bare en annen måte å lære på, som vi tror 
det vil bli mer av i framtida, sier Reitås 
Sæther. 

Serverer frokost til elevene
Skoledagen på Voll starter med at både 

elever og ansatte spiser frokost sammen, 
noe som har vært veldig positivt så langt. 

Ifølge Reitås Sæther gir dette en god og 
rolig start på dagen, og et godt grunnlag 
for resten av skoledagen. 

- For mange kan det jo være litt hek-
tisk om morgenen, og da er det ikke 
bestandig like lett å få spist en god frok-

ost. Dessuten er det positivt at elevene får 
denne stunden til å sitte sammen og prate 
om hverdagslige ting som opptar dem 
akkurat der og da, sier Reitås Sæther. 

Av Mona Schjølset

Jacob Kant og Thea Elisabeth Hellstrøm Bekkevoll diskuterer 
hvordan de skal lage selvprortrett ...

... mens Margrethe Uv er nesten ferdig med sitt.
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com

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

for hele huset

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

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

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

Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Strikk tøfler til kalde kvelder.

Vi har garn og mønster

Høst = strikketid

Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Johan Myklegard
7393 Rennebu, tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

johan.myklegard@live.no

Vi utfører

Tømrer-/
snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering
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1. klasse Rennebu barne- og ungdomsskole

Bak fra venstre: Mathea Lilleindset, Nicolas Andre Larsen, Natalie Havdal, Lea Edvarda Kiplesund, 
Sivert Herrem, Stanislaw Stanczyk og Mia Josefine Reiersrud.

Foran fra venstre: Isak Rokkonesløkk, Bo Søderlund, Sivert Hårstad, Hakima Omar Ahmed, Sara Granum Eide og Emil Krovoll. 

Sommerkampanje på biblioteket
I sommer har biblioteket deltatt på kam-
panjen ”Sommerles”, der fokuset har vært 
leselyst for aldersgruppen 1.-7. klasse. Ifølge 
bibliotekar Merethe Kjærnes Fossum har det 
vært stor oppslutning om kampanjen og 
tilbakemeldingene har vært gode. 

- 94 barn og unge i den aktuelle aldersgruppen vært inne og 
registrert seg på kampanjens nettside, og tilsammen har disse lest 
godt og vel 93.000 sider i perioden fra 1. juni til 31. august, for-
teller Fossum.

Premier
Kampanjen var lagt opp på den måten at man registrerte seg 

som deltager på nettet, og man samlet trofeer og poeng både 
gjennom lesing og spill. Etterhvert som man oppnådde ulike 
poengsummer fikk de premier på biblioteket, og bibliotekarene 
bekrefter at mange har vært innom for å hente sine velfortjente 
premier. 

- Det er tydelig at dette var et opplegg som passet alders-
gruppen og inspirerte dem til å lese, og vi ser at det gjenspeiler 
seg i utlån- og besøkstall, sier Fossum. 

100-års jubileum for André Bjerke
Nå er Sommerles-kampanjen avsluttet, og damene på biblio-

teket er i full gang med forberedelser til neste store begivenhet. 

Dikteren André Bjerke sitt 100-års jubileum skal i år markeres 
flere steder rundt omkring i landet, og den 18. oktober blir det et 
jubileumsarrangement på biblioteket her i Rennebu.

- André Bjerke har jo så mange fine dikt, og Alf Erik 
Strandheimer har tonesatt noen av disse. Dessuten blir det fortel-
linger både om dikteren og diktene, så jeg tror det blir en veldig 
fin opplevelse, sier Fossum. 

Av Mona Schjølset

Merethe Kjærnes Fossum og Janne Hinsverk ønsker gleder seg 
over økt vellykket Sommerles-kampanje.
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Postgirobygget leverte på Nerskogen:

En av de beste konsertene så langt
Forrige helg ble Nerskogs-
konserten arrangert for 
sjuende gang, og Postgiro-
bygget levde virkelig opp 
til forventningene som et 
godt liveband. Over 2000 
publikummere bidro til 
topp stemning, og også 
værgudene var i godt slag 
under selve konserten.

- Like før publikum begynte å kom-
me var det både lyn, torden og hagl over 
området, men det hele var heldigvis over i 
løpet av en halvtime og i god tid før kon-
serten skulle starte, forteller avtroppende 
medlem i arrangementskomiteen, Arve 
Withbro. 

Gode tilbakemeldinger
Ifølge Withbro har de fått mange 

positive tilbakemeldinger etter kon-
serten. Mange hadde god kjennskap til 
Postgirobygget fra før, men det var også 
en del som ikke kjente dem så godt.

- Mange var imponert over den jevnt 
gode kvaliteten på låtene, ikke bare de 
aller mest kjente som de hadde hørt før. 
Dessuten ga bandet mye av seg selv på 
scenen, og hadde evnen til å få med seg 
publikum, forteller Withbro. 

Glad for å lande med 
Telemarknedslag

For Withbro var dette siste gang han 
var med på Nerskogskonserten som arran-
gør, etter å ha vært med helt siden opp-
starten. Selv om det akkurat nå føles litt 
rart, er han helt klar på at dette var en 
gjennomtenkt beslutning. 

- Dette har vært en spennende reise, og 
det har vært artig å jobbe med et prosjekt 
jeg har hatt tro på helt siden første plan-
leggingsmøte. Nå tar Ingrid Hoel over 
min plass i arrangementskomiteen, og det 
blir veldig bra. Jeg må jo også få tilføye at 
det var spesielt artig å avslutte denne epo-
ken med et solid Telemarknedslag, sier 
Withbro på sin sedvanlig engasjerte måte. 

Greit med litt mer fritid
Selv om han nå overlater roret til andre 

i denne sammenhengen, tror ikke Withbro 
han vil få fritidsproblemer i fortsettelsen 

heller. Både politikk, verv i skikretsen og 
turer i skog og mark vil bli prioritert, og 
dessuten innrømmer han at det sikkert kan 
bli greit med litt mer fritid også. 

- Jeg liker jo å engasjere meg i mange 
forskjellige ting, men av og til kan det bli 
vel hektisk. Nå gleder jeg meg til en litt 
roligere periode, og kanskje får jeg lest ut 
noen av de bøkene jeg ikke rakk i som-
mer, avslutter Arve Withbro. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Lillian Toset

Arve E. Withbro takket av i konsert-
komiteen, og fikk blomter 

av Vigdis Krovoll.

Postgirobygget samlet godt med 
publikum på årets Nerskogskonsert.
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Tuva Børgedotter Larsen med stjernerolle i Stockholm:

Så som i Himmelen 
– nesten for godt til å være sant!
Den internasjonale film-
suksessen ”Så som i 
Himmelen” av Kay Pollak er 
nå klar i sceneversjon, med 
premiere på Oscarsteatern 
13. september. Dette er 
Sveriges største teater-
produksjon i 2018, og i en 
av hovedrollene finner vi 
vår egen Tuva Børgedotter 
Larsen.

- Det er helt fantastisk å få være med 
på en sånn storsatsing! Dette har jeg 
drømt om siden jeg var lita jente, så det er 
nesten for godt til å være sant, sier Tuva. 

Akkurat passe kaotisk
I skrivende stund er det full innspurt 

med øvinger og prøver før premieren, og 
ifølge Tuva er det hele akkurat passe kao-
tisk. 

- Jeg tar sjansen på å si at vi er i rute 
likevel, for det er slik det føles i ukene 
før en premiere. Mye kaos, litt nerver og 
mange småting som skal på plass. Vi gle-
der oss til å komme i gang med forestil-
lingene, og så er det selvsagt veldig spen-
nende hvordan oppsetningen blir tatt imot 
av publikum, sier Tuva. 

Ifølge Tuva er det bestandig spesielt 
med premiereforestilling, mye slekt og 
venner i salen, høye forventninger, ner-
ver og ikke minst mange journalister og 
anmeldere som skal skrive om stykket. 

- Oscarsteatern er jo også et privat tea-
ter, så økonomien er helt annerledes enn 
mye av det jeg har vært vant til tidligere. 
Da er vi ekstra avhengig av gode anmel-
delser og respons fra publikum. Nå ser vi 
allerede at billettsalget går veldig bra, så 
det er stor sannsynlighet for at vi kommer 
til å sette opp flere forestillinger enn først 
planlagt, smiler Tuva. 

Mange Rennbygger som tar turen
På selve premieredagen er selvsagt 

mamma Unni og pappa Børge på plass 
i salen, og utover høsten er det mange 
Rennbygger som tar turen for å se Tuva 
bekle rollen som den sjarmerende butikk-
damen Lena. 

- Jeg har fått mange meldinger og 
hilsninger fra folk som har bestilt seg bil-
letter, og ellers både lykkeønskninger og 
gratulasjoner. Det setter jeg utrolig stor 
pris på, og det er veldig trivelig at folk 
hjemmefra følger med på det jeg driver 
med, sier Tuva. 

Hun er ellers kledelig beskjeden i for-
hold til hva denne rollen kan komme til 
å bety for hennes framtidige karriere, og 
velger heller å holde fokuset her og nå. 

- Det er ikke mange slike roller som 
dukker opp, og når jeg plutselig får mulig-
heten føles det neste uvirkelig. Nå vil jeg 

ta vare på det som skjer i øyeblikket og 
nyte denne perioden helt og fullt, uten å 
tenke for mye framover, sier Tuva. 

For ordens skyld kan vi jo nevne at 
Tuva fikk telefon med oppfordring om å 
søke rollen, og kapret den i kamp med en 
rekke meritterte skuespillere fra Sverige.

- Jeg er både veldig glad og veldig 
ydmyk over å få denne sjansen, og jeg 
håper at vi klarer å leve opp til publikums 
forventninger, avslutter Tuva. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Rikard Bjørk 
og Johanna Cervin

Skuespillerne i 
”Så som i Himmelen” på 

Oscars-teatret i Stockholm:
Fra venstre: Anders Ekborg, 

Björn Kjellman, Tuva 
Børgedotter Larsen, Philip 

Jalmelid og Malena Ernman.
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Kjenner du 
bergverks-
historia i 
Rennebu?
Rennebu Historielag ønsker 
å legge til rette for at folk i 
bygda kan treffes for å lære 
den lokale historia å kjenne. 

Det er mange som har fortellinger og 
kunnskap å dele, både de som er født og 
oppvokst her, de som har flytta fra bygda 
og de som ikke har bodd her så lenge. 
Tilhørigheten til bygda vår styrkes ved å 
kjenne historia og se hva tidligere gene-
rasjoner har gjort for å livberge seg  og gi 
livet mening.

Søndag 9. september inviterer histo-
rielaget igjen til vandring i nedlagte Undal 
Verks gruveområde. Sist var i 2016, og 
da møtte 40 interesserte.  Det var vellyk-
ket og flere har etterspurt en gjentagelse. 
Denne gangen, som da, er Nils Skamfer 
med som omviser.  

Vi har en utfordring når det gjelder 
hvordan vi kan ta vare på dette anlegget, 
slik at kommende generasjoner kan opp-
leve og lære om  denne delen av Rennebus 
industrihistorie. Historielaget tar gjerne 
imot synspunkter på hvordan dette kan 
gjennomføres.

I Årsskrift 2016 har Anne Merete 
Bjørnvik skrevet en interessant artikkel 
om verkets historie, så hvis noen vil for-
berede seg til vandringa, anbefales den.  
Styret i historielaget håper riktig mange 
legger søndagsturen  til gammelgruva!

Av Ingrid Lånke, Rennebu historielag

Nytt tilbud ved Rennebu legekontor:

Nå kan du bestille 
legetime og resept på nett

Rennebu Legekontor har lenge arbei-
det med et nytt system der pasienter kan 
legge inn forespørsel om timebestilling 
og resepter på nett. For et par uker siden 
ble det nye systemet tatt i bruk, og alle-
rede opplever de ansatte på legekontoret 
at publikum benytter seg av tilbudet. 

- Dette er spesielt godt egnet for dem 
som bruker faste medisiner eller har hel-
seutfordringer som krever jevnlig kon-
troll. Systemet er veldig lettvint, og vi 
ser at flere har benyttet seg av det alle-
rede, sier Ane Skjevdal, helsesekretær og 
IT-ansvarlig på legekontoret. 

Bestill medisiner i god tid
Hun oppfordrer også til at pasienter 

som bruker faste medisiner bestiller disse 
i god tid. Ifølge Skjevdal kan det ta opptil 
tre virkedager før medisinene kommer, så 
det kan være lurt å bestille før man er helt 
tom. 

- Jeg vil oppfordre publikum til å gå 
inn på hjemmesiden vår og lese litt om 
hvordan dette fungerer. Hvis det dreier 
seg om akutt sykdom eller ulykker ringer 
man det vanlige nummeret til legekonto-
ret eller nødnummeret som vanlig, sier 
Skjevdal. 
Mer informasjon finner du på 
www.rennebulegekontor.no

Nettsiden til Rennebu Legekontor 
har god informasjon om hvordan 

systemet fungerer.

Digitaltrykk
Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr 
et bredt spekter av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame. 

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no
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Øvelsen Trident Juncture 2018
NATO-øvelsen Trident 
Juncture 2018 vil bli den 
største militærøvelsen i 
Norge siden 1980-tallet, 
med totalt ca. 40.000 
deltagere. Øvelsen er allerede 
i gang enkelte steder, men 
hovedaktiviteten vil foregå 
i tidsrommet 25. oktober til 
7. november.

Trøndelag og Rennebu blir sterkt 
berørt av øvelsen, med blant annet en   
treningsbase på Voll hvor det på det meste 
skal stasjoneres opp mot 2000 personer. 
Etterhvert som øvelsen går sin gang skal 
det også etableres et såkalt fremskutt for-
syningselement på Berkåk, i sentrums-
området i og rundt Rennebuhallen. 

Reelt vakthold
I forbindelse med etablering av mili-

tærleir på Voll er det anmodet om reelt 
vakthold rundt leiren, og dette er det 
Oppdal-Rennebu HV-område som har fått 
ansvaret for. 

- Årsaken til at det ønskes reelt vakt-
hold er i første rekke at det er mye mate-
riell og utstyr i leiren. Dette skal ikke 
uvedkommende ha adgang til, og derfor 
har lokale HV-soldater fått oppgaven 
med vakthold, fortalte distriktssjef for 
Trøndelag Heimevernsdistrikt, oberst 
Håkon Warø, under et informasjonsmøte 
på Berkåk forrige onsdag. 

Oppdal og Rennebu HV-område 
består av 152 personer, og disse skal ha 
årets trening i perioden 30. september 
til 15. november. Det er områdeleder 
Per Ivar Wold som har det overordnede 
ansvaret for oppdraget, som i all hovedsak 
vil være adgangskontroll knyttet til leiren 
på Voll.

Miljøhensyn
I forbindelse med en så stor øvelse der 

en rekke militære kjøretøy er involvert, 
vil det naturlig nok sette sitt preg både på 
veier og terreng som blir berørt. Denne 
øvelsen kommer også etter all sannsyn-
lighet til å foregå på barmark, og dermed 
kan konsekvensene bli litt annerledes enn 
hva som har vært tilfellet i forbindelse 
med vinterøvelser. 

- Vi har prøvd å ta alle de miljøhen-

syn vi kan, og vi har vært i kontakt med 
grunneiere og andre som blir direkte 
berørt. Det er opprettet en egen skade- og 
miljøverngruppe som skal ta imot klager 
og varslinger i forbindelse med øvelsen, 
og forsvaret vil selvfølgelig organisere 
opprydding etter øvelsen. Vi må imidler-
tid være forberedt på at ting kan skje, og 
vi regner med større ødeleggelser enn at 
noen rygger på en postkasse. Forsvaret 
har en beredskap på dette, og vil natur-
ligvis sørge for at sivile som blir berørt 
får sin rettmessige erstatning,  presiserte 
major Olav Sandnes på møtet. 

Politiet øker beredskapen
Også lokalt politi øker beredskapen i 

forbindelse med Trident Juncture, og iføl-
ge Geir Stenkløv, som er politikontakt for 
Rennebu, er dette i all hovedsak knyttet til 
trafikale utfordringer og ulykker på vei. 

- I tillegg må vi være forberedt på 
enkelthendelser knyttet til ro og orden, 
eller vinningskriminalitet av forskjellig 
karakter. For oss er ikke dette en øvelse, 
men en hendelse, og vi har oppgradert 

beredskapen for å være forberedt på situa-
sjoner som naturlig kan oppstå med så 
mye personell og utstyr, sier Stenkløv. 

Vær forberedt på kø og 
forsinkelser!

Også Statens Vegvesen deltok på 
møtet, og siden de fleste riks- og fylkes-
veier i distriktet kommer til å bli berørt, 
blir deres rolle i forbindelse med øvelsen 
veldig viktig. Hovedmålet er at trafikk-
ulykker av alvorlig grad skal unngås, og 
det oppfordres sterkt til at lokalbefolknin-
gen viser tålmodighet og tar hensyn. 

- Er det noe informasjon jeg ønsker at 
både lokalbefolkning og veifarende skal 
ta innover seg, er det nettopp den som 
Vegvesenet formidler i forhold til trafikk-
sikkerhet. Det kan oppstå situasjoner med 
både redusert framkommelighet, kø og 
nedsatt hastighet på enkelte strekninger, 
og jeg håper folk vil vise hensyn og ha 
forståelse for dette, avsluttet oberst Håkon 
Warø på vegne av forsvaret.

Av Mona Schjølset

Oberst Håkon Warø, territoriell sjef for HV-12 Trøndelag, 
informerte om den kommende NATO-øvelsen.
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Hold deg oppdatert om det som 
skjer i Rennebu kommune! 

Frisktrim
starter opp igjen
onsdag 19. september 
kl 11.00-12.00 i 
Rennebuhallen. 
NB! Merk nytt tidspunkt! 

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

Trimrommet i Rennebuhallen er et gratis
tilbud til Rennebu kommunes innbyggere.

Retningslinjer for bruk av trimrommet:
•	 Aldersgrense	for	bruk	av	trimrommet	er	fra	
 det året du fyller 16 år.
•	 For	yngre	brukere	kreves	det	at	en	voksen	person	
 er med og tar ansvar for apparatene.
•	 Det	skal	brukes	kun	rene	sko	i	trimrommet.
•	 Husk	å	rengjøre	apparatene	etter	bruk.
•	 Når	du	forlater	rommet	skal	det	være	ryddig.

Trimrommet er åpent mandag-fredag kl 07.00-14.00 
og åpningstider på kveld vil variere fra uke til uke til 
det blir mer stabilt i hallen. Åpningstider vil bli kunn-
gjort for hver uke på facebook og på hjemmesiden.

Har du digital postkasse?
Rennebu kommune ønsker 
at flere tar i bruk digital 
postkasse.

1455 innbyggere i Rennebu har enda 
ikke tatt i bruk digital postkasse. Nå star-
ter kommunen en kampanje for å få flere 
til å ta imot digital post fra kommunen.

1,7 millioner nordmenn bruker i dag 
digital postkasse og får dermed post fra 
kommunen og andre offentlige etater 
digitalt i stedet for på papir. Men poten-
sialet for bruk av digital post er vesentlig 
større. I kommunen vår er det 674 innbyg-
gere som har tatt i bruk digital postkasse. 
Det utgjør 31,6 prosent av alle innbyggere 
over 15 år i kommunen.

Gjennomfører kampanje
Vi bruker i dag store ressurser på 

papirpost. Derfor setter vi i gang en kam-
panje for å få flere til å velge bort papir. I 
løpet av de nærmeste dagene vil de som 
ikke har opprettet digital postkasse, få en 
hyggelig e-post fra kommunen med en 
oppfordring om å gjøre dette.

I dag sender vi ut papirbrev i postkas-

sen til 1455 innbyggere. Det koster minst 
ti kroner per brev. Det høres kanskje ikke 
så mye ut, men til sammen er dette ressur-
ser og penger vi kunne brukt på noe langt 
mer nyttig, som for eksempel barnehage, 
helse eller kulturtilbud. Målet vårt er at 
flest mulig innbyggere går over til digital 
postkasse slik at vi sparer disse ressursene 
og ikke minst miljøet. 

Praktisk for innbyggerne:
Vi tror også at mange innbyggere vil 

synes digital postkasse er praktisk: Du 
unngår unødvendig ventetid, og får man-
ge brev fra det offentlige og det private 
direkte i den digitale postkassen, uansett 
hvor du er. Raskt, sikkert og enkelt! 

Skaffer du deg digital postkasse vil du 
få vedtak om barnehageplass, skoleplass, 

vedtak i byggesaker og mange andre typer 
dokument i den digitale postkassen. Der 
blir de værende i ditt personlige arkiv så 
lenge du vil. 

Vi håper mange av innbyggerne som 
ikke har opprettet digital postkasse vil 
gjøre dette. De som trenger hjelp, eller 
har spørsmål om tjenesten, kan kontakte 
Servicetorget som gjerne bistår dem som 
trenger hjelp.

Slik skaffer du deg digital 
postkasse: Gå inn på norge.no
• Velg «Digital postkasse».
• Finn fram den elektroniske ID-en din 

(e-ID), for eksempel din BankID.
• Velg enten Digipost eller e-Boks. 
• Følg instruksjonene fra e-Boks eller 

Digipost for å opprette postkasse.
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Nr Uke Frist Utgivelse
15 38 11.09. 20.09.
16 41 01.10. 11.10.
17 43 16.10. 25.10.
18 45 30.10. 08.11.
19 47 13.11. 22.11.
20 49 26.11. 06.12.
21 51 10.12. 20.12.

Rennebunytt høsten 2018
Redaksjonelt stoff:   Mona - mona@mediaprofil.no
  Dagfinn - dagfinn@mediaprofil.no
Annonser/kunngjøringer: Mari - mari@mediaprofil.no

Tlf 72 42 76 66 - www.rennebunytt.no
Nr 16 og 20 går ut til fritidsbeboere i tillegg til vanlig 
distribusjon!

K U N N G J Ø R I N G E R

Hyggekveld på Frivilligsentralen 
onsdag 12. september kl. 19.00

Sang
Musikk av Arne Ree m. flere
Kåseri av Joar Fjellstad
Servering av kaffe og Karbonader

Møt opp og ta gjerne med 
en venn eller venninne! arr:

Mottak av klær Refshus skole
Øst-Europakomiteen i Rennebu ved styret har besluttet å 
avvikle	sitt	arbeid	vedrørende	mottak	av	klær	ved	Refshus	
skole.
Grunnet forskjellige omstendigheter ser vi oss nødt til å 
legge ned virksomheten (sykdom).
Er det noen lag/organisasjon eller andre som vil videreføre 
arbeidet, kan Jon Stavne mob 916 43 472 eller 
Ingrid K Skamfer 934 35 508 kontaktes snarest eller 
innen utgangen av september måned.
Levering blir som bestemt ut året.

Historisk vandring i 
Undal Verks gruveområde

 søndag 9. september  kl. 12.00

Vi gjentar opplegget fra høsten 2016 for dere som gikk glipp 
av denne delen av Rennebus industrihistorie da, og for dere 
som	vil	være	med	en	gang	til.	Nils	Skamfer	leder	vandrin-
gen og forteller. Det blir servert kaffe og kakemat. 

Ta østover ved Skauma bru, og møt opp ved gruveområdet!

Arr: Rennebu historielag 

VELKOMMEN TIL NY 

HÅNDBALLSESONG! 

Jenter og gutter fra 7-14 år er velkommen på håndball igjen! 
Målet vårt er at alle skal få utvikle håndballglede gjennom 
utfordringer og trivsel i et godt miljø. Frivillige voksne stiller 
opp som trenere.  Vi er avhengige av at dere foreldre stiller 
opp for å få dette til, og oppmannsrollene blir tema på første 
foreldremøte. Innkalling kommer for hvert lag, så møt opp 
alle som har barn i håndballen.
Info legges ut på lagenes facebooksider og på vår felles side 
@Rennebu IL Håndballgruppa. Ta kontakt om du ønsker å 
bli lagt til den siden som foresatt eller spiller! (send PM til 
leder Ragnhild Øverland)

Velkommen til Rennebuhallen på trening:
Minihåndball for jenter og gutter (f 10/11): 
Trening tirsdager, oppstart 16. oktober. 
Mer info kommer på facebook @rennebu il idrettskolen, 
lapp i skolesekken og etter hvert på egen facebook-side.

Jenter 10 (f 08/09): Oppstart onsdag 26. september 
kl 18-19.30. Trener Tina Løland Rokkonesløkk.

Gutter 10 (f 08/09): Oppstart mandag 24. september
kl 18-19.30. Trener Ane Skjevdal

Jenter 12 (f 06/07): Trener onsdager 16.30-18, utvider med 
mandager etter hvert. Trener Olaug Knutsen

Gutter 13 (f 04/05/06/07): Trener tirsdager kl 18-19.30. 
Trener May Jorid N. Vaagen
Jenter 14 (f 04/05): Trener tirsdager kl 18-19.30. 
Trener Ragnhild L Øverland
NB! G13/J14 Trening mandager og onsdager når fotballen 
går mot roligere tider. 

Jenter 16: følg med på facebook.

Ekstra tilbud for deg som vil ha mer håndball: 
Fredager, fra 7. september, kl 14.45-16.15, 
jenter og gutter født 06 og eldre. 
Info på @Rennebu IL Håndballgruppa.

KICK-OFF med Asgeir Hatlen!
Lørdag 22. september fra kl 10-15.30. 
Gjelder for alle lag, fordelt på 3 puljer. 
Detaljert program blir lagt ut på facebook. 
Dette blir gøy!

K U N N G J Ø R I N G E R
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Dette skjer i Rennebu!

06.09 Hyggestund m.kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
06.09 Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.09 Early Birds Torget, Berkåk 06.30
09.09 Historisk vandring  Undal Verks gruveområde 12.00
12.09 Hyggekveld. arr LHL Frivilligsentralen 19.00
17.09 Søndagsskolen/Yngres Misjonshuset, Voll 17.30
18.09 Formiddagstreff Omsorgsboligen, Berkåk 11.00
20.09 Hyggestund m.kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
22.09 Kick-off Håndball Rennebuhallen 
26.09 Møte Rennebu pensjonistfor. Kultursalen 11.00
27.09 Formiddagstreff Staure 11.00
    
Gjeterhundtrening i Kjønndolpa hos Sissel mandager 
kl 18.00 i hele sommer.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i sommer kl 12-15.
Bygdakaffe i Furuly, Nordskogen, søndager i 
partallsuker kl 13.

Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16.
Rennebu Songkor øver hver onsdag på Voll skole 
kl 19.30-22.00
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162.

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

Nå er høsten rett rundt hjørne og mange aktiviteter 
starter opp igjen. Vi ønsker en utfyllende kalender om 
hva som skjer i Rennebu, så send oss info på epost, 
mari@mediaprofil.no eller ring tlf 72 42 76 66

Aktivitetene blir også lagt ut på rennebu.com
så følg med der!

Caluna 
3 stk kr 89,-

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

Masse nytt i gaveartikler

Telefon 72 42 80 10 Nettside krk.no 

E-post installasjon@krk.no 

Vi i Kraftlaget Rise Elektro AS har 
kompetente elektrikere som kan 
hjelpe deg med alt innen elektro-
tekniske installasjoner.

Ta kontakt for avtale eller et ufor-
pliktende pristilbud! 

Trenger du elektriker?


