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Rekordstor
UKM

Lise Marie Stang Hoset sang
Can you feel the love tonight
akkompagnert av Astrid
Smeplass på fløyte og Karen
Bakk på piano.
Mer om UKM på side 8.

Nyheter fra BlackDesign
Nyheter i smykker

Primula
kr 25,Mye fint i planter - frøstativet har kommet!

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45
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Det tradisjonsrike Burennet
Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Søndag 21. februar arrangeres årets Burenn, som første gang ble arrangert i
1977. I år blir hele Burenntraséen benyttet, da arrangøren Rennebu IL har bygd
bruer for å komme over kritiske punkt som har vært til hinder for å benytte hele
traséen de siste årene. I tillegg var det forrige helg hatt dugnad med svartkjel og
kaffe for å preparere traséen i utmerket stand.
Nytt av året er at arrangøren har inngått en sponsoravtale med Kraftverkene i
Orkla, som gjør at det er innført en spurtpris på Aunrøa etter 6 km - kr 1.000 til
første dame og første herre. I tillegg er det også en pengepremie på kr 3.000 til
klubben med flest deltagere i turrennklassen (klassen med tidtaking).
Full informasjon om årets Burenn finner du på www.rennebu-il.no.

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

Byggesakskontoret

Noen LUR-inger

åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NAV

tlf 73 43 74 10
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Lars Arne Havdal og Eirik Kvam skal bli gårdbrukere og de ønsker å skape mer interesse
blant ungdom i Rennebu for det å drive gård.
Bak bokstavene LUR skjuler det seg
et nystartet nettverk med navnet
Landbruksungdom i Rennebu. Eirik
Kvam, Lars Arne Havdal og Berit
Kristin Staverløkk har tatt initiativ for å
bygge et nettverk for å få mer interesse
for blandt ungdom i landbruket.
— Først og fremst ønsker vi å bli
kjent med hverandre, og vi satser på å
ha noen enkle studieturer lokalt for å
se på bl.a. fjøs og driftsformer. Vi vil
også formidle informasjon hvis noen
vil starte med gård, og gi hjelp til veien
videre, sier Lars Arne.
Vil utvikle landbruket
— Målet med nettverket er å utvikle
landbruket og drive rekruttering. Vi vil
også oppfordre til å selge bruk som
ikke drives for å unngå at de blir liggende brakk, forteller Lars Arne - som

understreker at engasjert ungdom er
viktig.
De tre initiativtakerne har satt seg
som mål at de skal få med minimum 90
personer i nettverket. Gruppa er for
ungdom opp til 30 år, og de trenger
ikke å være fra gård - og de kan også
være utabygds.
Første møte 27. februar
Siste lørdag i februar arrangeres det
første nettverksmøte i Frivillighhuset
på Berkåk. Da blir det infomøte for å få
innspill om hva de skal arbeide videre
med. Ellers blir det pizza, kaffe og sosialt samvær utover kvelden.
De har søkt Rennebu 3000 om
støtte til arrangementet, og de har også
opprettet egen gruppe på Facebook.
Av Dagfinn Vold
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Fortjenstmedalje til Arve E
Vår pensjonerte rådmann Arve E Withbro fikk i siste kommunestyremøte utdelt Kommunenes Sentralforbunds fortjenstmedalje for 25 års
arbeid i Rennebu kommune.
En litt rørt rådmann takket ordfører Bjørn Rogstad for utmerkelsen,
og sa han var litt overrasket. Han sa i sin takk at han hadde trivdes godt
i arbeidet som rådmann i kommunen, men at han nå i sin pensjonisttilværelse tenkte lite og ingenting på hva de drev med på kommunehuset.
— Jeg liker å vandre i sentrum og treffe folk. Det er trivelig å ferdes
rundt omkring i bygda og mye trivelig folk å treffe, sa Arve.
Pensjonert rådmann Arve E Withbro med medalje og diplom
overrakt av ordfører Bjørn Rogstad.

Nerskogen skole foreslås nedlagt
På et folkemøte i Mjuklia
med 120 frammøtte ble forslag til fremtidens skole i
Rennebu presentert.
Mandatet til «Styringsgruppa for
drøfting av framtidens skoler i
Rennebu» var at «drøftingen skal
ivareta opplæringslovens krav samt
sikre at den framtidige organisering og
utforming av Rennebuskolen er forutsigbar og tilpasset slik at elevene kan
oppnå gode læringsresultater».
Gruppa har bestått av leder Knut
Hårstad,
SP,
nestleder
Håvard
Rogogjerd, V, Solveig Anglen, AP,
Astrid Øverland Kjeka, KrF, Lars
Brattset, FAU Rennebu ungdomsskole,
Jon Kristian Lund, FAU barneskolene i
Rennebu, Sylvi Grandaunet Lund,
HTV
Utdanningsforbundet,
Lill
Hemmingsen Bøe, kommunalsjef og
Torbjørn Norland som sekretær.
Torbjørn Norland la på vegne av
styringsgruppa frem gruppas forslag,
som består av et dokument på 25 sider.
Gruppa har spesielt kartlagt de
pedagogiske, økonomiske og kretsmessige forholdene for hver av de fire
skolene i Rennebu kommune, før de
vurderte det samlede skoletilbudet.
Under gjennomgangen la Norland
frem minusfaktorer og plussfaktorer for
alle de fire modellene (presentert i forrige RN) gruppa har vurdert og stemt
over. Flertallet stemte for følgende
anbefaling: «Nerskogen skole sammenslås med Berkåk skole med lokalisering på Berkåk. Dette innebærer at elevene overføres til Berkåk skole fra

Skolerådgiver Torbjørn Norland legger frem forslag til framtidig organisering og
utforming av Rennebuskolen for en fullsatt sal i Mjuklia.
Nerskogen skole. Skolenavnet på den
nye enheten må utredes».
Mindretallet på én gikk inn for å
legge ned skolene både Nerskogen og
Innset, mens én person stemte blankt.
Nedleggelse av Nerskogen skole?
I vurderingen som lå til grunn for
gruppas forslag om å legge ned
Nerskogen skole, ble det gjort vurdering av de pedagogiske forholdene.
Minusfaktorer her er at elevene påføres
transportmessige belastninger - undervisningen gis utenfor nærmiljøet.
Plussfaktorer er at elevene tar del i et
større faglig og sosialt læringsmiljø.
Dette blir også gjeldende for de elevene som allerede går på Berkåk skole Rekruttering og stabilisering av lærekreftene styrkes.
Økonomiske innebærer denne
modellen et innsparingspotensiale på
740.000-800.000 kroner. Overføring av
elever fra Nerskogen skole til Berkåk
gir en økning i skysskostnadene.
Kretsmessige innebærer undervis-

ning på Berkåk at elevene mister sin
opplæring i nærmiljøet, med de konsekvenser dette gir for tilhørighet osv.
Bygda som sådan mister skolen som
arena for sosiale sammenkomster av
ulike slag.
Utvidet frist for innspill
Styringsgruppa utvider fristen for å
komme med innspill til 15. mars etter å
ha hørt folkemøtets mening i Mjuklia.
De skriftlige innspillene vil gi styringsgruppa ytterligere nyansering av innbyggernes mening. Innspillene sendes
til:
torbjorn.norland@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune v/
Torbjørn Norland Myrvn. 1, 7391
Rennebu.
HOO vil deretter få saken til første
gangs behandling 22. april, og vil da
beslutte om saken blir lagt ut til offentlig høring. Saken vil deretter gå tilbake
til utvalget før endelig vedtak gjøres av
kommunestyret.
Av Dagfinn Vold
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Ta med familien
til oss på middag
– god mat og store porsjoner!
Åpn.tider:
man-tors 14-22
fre-lør
14-23
søn
14-22

Tlf 72 42 55 55

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med
Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift

Økonor Berkåk
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no
avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen,
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07
avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5,
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57

Ufør
i ung
alder
Ufør
i ung
alder
- dobbel
ulykke
– dobbel
ulykke
Enkler

e å få d

et gjor

t

Dine
fremtidsutsikter
Dine
fremtids- et liv på sparebluss o
utsikter
- mye
– et
liv påsom forblir uop
sparebluss og
Kjøp
forsikring
mye
som
forblir
for større trygghet
uopplevd
Kjøp forsikring
for større trygghet

Oppdal 72 40 49 90 Berkå

www.gjensidigeoppdal

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Oppdal 72 40 49 90 – Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

5

Rennebu Nytt

Kommunekampen
Oppsummering av Rennebus deltakelse:
985 turer er registrert i boka ved Buvatnet. 51 av disse turene var registrert på
SMS eller internett.
På Mærksætra hadde vi 57 turer og alle ble registrert på internett. Dette fordi vi
fikk en spesialavtale i år om å kunne registrere alle som skrev seg opp i boka,
grunnet dårlig mobilforbindelse på Mærksætra. Til Kommunekampen 2010, får vi
ikke en slik spesialavtale.
— Dersom alle turene til Buvatnet hadde blitt registrert på internett eller via
SMS ville Buvatnet stått som nr 4 over Sør-Trøndelags mest besøkte turmål. Dette
synes jeg er svært positive tall. Jeg oppfordrer alle i Rennebu kommune til å fortsette å gå på tur og bruke naturen flittig, sier Rennebus FYSAK-koordinator
Jannicke Jakobsen.

Lars Arne og Gisnadalen 30
— Oss trøng itj å sjå så stort
på alt. Oss kan bynnj i det
små ferr å få med flest mole,
sier en engasjert Lars Arne
Havdal om Gisnadalens fremtid og Rennebu 3000.
I Gisnadalen bor det nå rundt 20
personer. Lars Arne fikk en idé i forbindelse med Rennebu 3000 Gisnadalen 30 der målet er å få økt
antall personer til 30.
— For å få flere til å bosette seg i
Gisnadalen trengs det kanskje et lite
boligfelt, og så må vi ha arbeidsplasser.
For å få arbeidsplasser trenger vi
gründere, og det finnes det flere av enn
vi tror, sier Lars Arne.
Han tror at vi mange ganger tenker
for stort. Vi kan være fornøyd hvis vi
klarer å skape vår egen arbeidsplass, så
kan vi eventuelt utvide etterpå. Da er
en heller ikke så sårbar hvis det skjer
forandringer.
Triveligste plassen
— Vi i Gisnadalen har mye sosialt
samkvem der vi liker å fantasere og ha
idéer om fremtiden. Det er viktig at en
trives der en bor, og Gisnadalen er én
av de triveligste plassene i bygda. Hvis
en trives og har det bra finnes det alltids muligheter for å få arbeid. Skal en
satse på noe nytt, er det viktig å ikke
konkurrere med det som allerede finnes. Det er viktig at vi får tilflytting av
folk med nye idéer, eller at vi selv drar
ut og henter nye idéer, sier Lars Arne.
Skal bli gårdbruker
Lars Arne arbeider for tiden for et

— Sjå kor fint det æ her uti Gisnadala. Her har oss plass te fler, sier Lars Arne Havdal.
Oppdalsfirma som snekker i Hemne.
Han sier det er viktig å komme seg ut
for å se hvor fint det er hjemme. For
hver dag som går i Hemne gleder han
seg mer og mer til å ta over gården i
Gisnadalen. Gårdbruker er et av de fineste og mest fleksible yrkene, og samtidig bor en billig og fint. Men en må
lære seg til å sette pris på andre ting
når en bor i distriktet. Mangler en et
tilbud, så må en ta tak selv.
Egen skøytebane
— I Gisnadalen møtes vi på tvers av
generasjonene. Det er en del av systemet - og det er lærerikt og verdifullt.
Når ting er artig og trivelig kommer
gjerne folk flere ganger. Derfor satser vi
på å ha det artig, og vi har f.eks. laget
vår egen skøytebane der vi kan treffes
på hvert av generasjonene.

Ta i bruk kretsene
Hvis en skal nå målet med Rennebu
3000, tror Lars Arne at en må være
bevisst på å bruke kretsene. Derfor
mener han det også er viktig å bevare
grendeskolene. Da får en et litt annet
grunnlag for å dra i gang ting.
Lars Arne er optimist og han ser
håp for Rennebu og grendene. Han
merker økt engasjement blant ungdommen fra alle kanter i bygda, og
mange av de som er med i BU kommer
hjem om helgene og arbeider for
Rennebus fremtid.
— Det gjelder å snakke positivt om
ting. Hvis alle snakker positivt om
Gisnadalen, så vil vi også være på vei
mot målet vårt - Gisnadalen 30, sier en
optimistisk Lars Arne Havdal.
Av Dagfinn Vold
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Rennebu Turistkontor
Gavetips fra

Tradisjonsmat i Rennebu kr 180,Jubileumsbok Rennebu Idrettslag kr 290,Jubileumsbok KVO kr 100,Sagn og fortellinger fra Rennebu kr 200,Rennebudress barn kr 850,Rennebudress voksne kr 1150,Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:
– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger

– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
_ Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Salt ødelegger lakken
Vask bilen hos oss!
Bilvaskemaskin – 3 Selvvaskeplasser

Tilbud verdikort selvvask

Brønnboring – Biovarmeanlegg

Bet kr 399,- vask for kr 500,Velkommen til Statoil,
stasjonen nær deg!

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Bruktbilsalg
Merke
Årsmod/regår
Toyota Hi Lux 4x4
2008
Toyota Hi Ace 4x4
2008
Toyota Hi Ace 4x4
2006
Hyundai H 1 4x4
2003
VW Golf
2003
Ford Mondeo stv
2001
Nissan King Cab
1999
Toyota Hi Lux D-4D
2004
Toyota Hi Ace 4x4
2001
Toyota Hiace
2007
Volvo XC 70
2003
Valmet 6400 ålø 640
1998
Honda CR-V
2003
Citroen Berlingo
1998
Mazda 6
2008
Rexston 270
2007
MB C 220 cdi stv
2001
Toyota Corolla
2005
MB 290 stv
1998
Suzuki Ignis Suv
2004
Chevrolet Suburban
1995
VW caravelle Syncro
1997
VW Caravelle
2000
Toyota Corolla
2007
VW Caddy
2007
Audi A 4 stv Qattro
2004
VW Touran
2006
Skoda Octavia stv
2000

Etablert 1989

Motor
D-4D
D-4D
D-4D
2,5 TDI
1,4
2,0 aut
2,5 TDI
D-4D
D-4D
D-4D
2,5 Td
4x4
2,0
1,9 D
2,0 Td
270 aut
2,2
D-4D
290 d
1,3
6,5 TD
2,4 D
2,5 Tdi
D-4D
2,0 Sdi
1,9 TDI
2,0 Tdi
1,9 tdi

Farge
Rød
Sølv
Blå
Blå
Sølv
Sølv
Grønn
Hvit
Hvit
Hvit
Sølv
Rød
Sølv
Blå
Svart
Svart
Grønn
Blå
Svart
Sølv
Grønn
Hvit
Blå 8 seter
Burgunder
Svart
Sølv
Blå
Sølv

KM
114000
69000
101000
171000
51000
170000
141000
120000
170000
19000
195000
5000 t
102000
132000
35000
42000
149000
35000
315000
62000
388000
255000
220000
75000
92000
239000
69000
232000

Salgspris
199000
209000
165000
129000
115000
119000
95000
155000
89000
155000
265000
229000
195000
37000
235000
298000
139000
175000
75000
119000
45000
69000
149000
179000
105000
219000
165000
72000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Planer om å
bytte bank?

Enklere enn du tror!

Ta kontakt og vi finner en løsning
sammen. Ring 910 09 992 eller
stikk innom for en prat.
Inntil vi er på plass i
egne lokaler, treffes vi
fortsatt på næringshagen
hver onsdag.
Sparing • Lån • Forsikring • Regningsbetaling

privat – næring – landbruk
tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no
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50.000 til Haiti

i Rennebu

NÆRING

Surnadal Sparebank, Rindal Sparebank, Meldal
Sparebank, Orkdal Sparebank og Sparebanken Hemne har
gitt kr. 50.000 i gave til Leger uten grenser som gjør en stor
og omfattende jobb på Haiti.
Norske sparebanker har i alle år hatt en tradisjon for å gi
økonomisk støtte til gode formål, riktignok som oftest til
lokale gode tiltak. Denne gangen er katastrofen så stor at
behovet for hjelp og bistand vil være der i mange år, ikke
minst i helsevesenet.
- Hvis vi på denne måten både kan bidra litt og få
uttrykke respekt og anerkjennelse for den oppofrende innsatsen disse legene gjør, så har vi oppnådd det vi ville, sier
banksjef Odd Ivar Bjørnli i Meldal Sparebank.

Større overskudd i 2010?
Hvordan gikk bedriften i 2009? Ble det overskudd? Så
stort som forventet? Underskudd? Som budsjettert?
Har du lagt planer for forbedring i 2010?
Husk, ofte er det kun små og enkle grep som trengs for å
forbedre resultatet.

Alt blir en vane. Etter hvert. Når vi
har holdt på med det samme noen år,
har vi tillagt oss vaner og rutiner.
Måten å gjøre ting på går oss ”i blodet”. Vi tenker ikke over hvorfor vi gjør
ting eller hvordan. Vi bare ”gjør” dem.
Slik vi har gjort dem i alle år.
Vi blir husblinde.
Nye øyne ser noe annet. Ofte ser de
mer. Og ofte noe nytt.
Rutiner er viktige for alle bedrifter.
P.g.a. rutinene vet medarbeiderne
hvordan de skal utføre ulike arbeidsoppgaver. P.g.a. rutinene går arbeidet
unna, effektivt og rasjonelt. Uten gode
rutiner – ingen gode bedrifter.
Men noen ganger er rutinene et
hinder for effektivitet. Kanskje blir ikke
en nyinnkjøpt maskin skikkelig utnyttet p.g.a. gamle rutiner som ikke blir
endret? Kanskje kommer ikke en
nyansatt til sin rett fordi gamle rutiner
hindrer at den nyes kompetanse blir
tatt i bruk? Kanskje ser vi ikke at en liten investering kan gi stor forbedring?
Kanskje burde bedriften søke etter
noen som kan se på virksomheten med
nye øyne? Noen som spør hvorfor og
hvordan? Ikke en ”besserwisser” som
vet alt så fryktelig godt, men en kritisk
venn. En som stiller spørsmål for å få til
forbedringer, for å øke inntjeningen.
Enkle grep
I de fleste bedrifter kan enkle grep

gi betydelige forbedringer. Enklest er
vanligvis kostnadskutt: - Er det lenger
bruk for å kjøpe akkurat den og den
varen eller tjenesten? Hva kan vi spare
ved å gå over til…? Betaler vi for mye i
renter – skal vi ta en tur i banken?
Betaler vi for mye i forsikringer? Skal vi
bytte leverandør av noen typer varer
eller tjenester? Kan vi spare transportkostnader? Bedre planlagte og større
innkjøp? Enkle grep for bedre markedsføring? Har brosjyren vår gått ut på
dato? Fungerer hjemmesida?
En som kommer utenfra vil ofte stille
enkle spørsmål, og kunne gi enkle svar.
Ikke fordi han vet så fryktelig mye mer
enn alle andre, men fordi han ikke er husblind!
Gi bedriften en kritisk venn!
Alle aksjeselskaper skal i løpet av
våren gjennomføre generalforsamling.
Bruk anledningen til å velge en kritisk
venn inn i styret! Let i nettverket: hvem
kan hjelpe bedriften til å stille de lure
enkle og gode spørsmål? Til å gi de fornuftige løsningene? Til å gjøre de enkle
grepene?
Og finner du ingen, ta kontakt med
kommunen. Vi kan sikkert bidra. Et
godt styre er en god investering.

Jan Bredeveien

næringsrådgiver
jan.bredeveien@rennebu.kommune.no
Tlf. 72 42 81 14 Mobil 970 94 240

Bedriftsskirennet
Lørdag 6. mars er det duket for
årets sportslige begivenhet for næringslivet i Rennebu.
Bedriftsskirennet ble startet av
Erling Sande for over 50 år siden, og
første gang foregikk arrangement på
Buvatnet med ski og skøyter.
— I fjor hadde vi en gledelig utvikling med økning i antall deltagere, og i
år har vi åpnet for deltagere fra 15 år.
For mange er dette årets høydepunkt,
og om kvelden er det en trivelig skifest
med premieutdeling. Bedriftsskirennet
har fine pokaler og utmerkelser for deltagere for hvert 5. år, sier leder Alf
Gunnes.
Rennet er for alle, og en kan legge
opp løpet helt som en vil. Det er både
idealtid og tidtaking i klassene individuelt og 3-mannslag.

Disse gikk videre til UKMs
fylkesmønstring
What´s wrong with me? Daniel
Sæther Flå, Maren Grøtte, Matias
Ommedal og Mari Nyhaug (sang)
Halleluja: Ellen Marie Granali
(sang), Mari Bergsrønning og Saga
Ingolfsdotter Dragset (gitar)
Can you feel the love tonight:
Astrid Smeplass, Karen Bakk og Lise
Marie Stang Hoseth (sang).
Mjuken
Big
Band:
Astrid
Smeplass, Cathrine Brekke, Håvard
Bakk, Karen Bakk, Kristine Lorentzen,
Mari Nyhaug, Marianne Olsen, Marthe
Løfshus, Matias Ommedal, Oda
Margrete Sigstad og Torill Ytterhus
Haugset.
Trippin´: gruppa Nøgd med Arve
Skjerve, Jørgen Langli og Angelica
Tollan Almskår.
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Tidenes UKM i Rennebu
Årets UKM i Rennebu hadde
både rekorddeltagelse og et
imponerende høyt nivå.
På grunn av rekordstor deltagelse
ble det for første gang i år arrangert
både Barnas Kulturmønstring (BKM)
og Ungdommens Kulturmønstring
(UKM). Arrangementet gikk av stabelen sist helg, og under UKM var det
hele 22 sceneinnslag.
Rektor i Kulturskolen, Arnstein
Solem, kunne fortelle at de har lagt tilrette undervisningen med tanke på
deltagelse i både BKM og UKM. Dette
har gitt skikkelig uttelling, og sceneinnslagene var både allsidig, kreative
og av et imponerende høyt nivå.
Samtidig var det mange som har gått
ut av ungdomsskolen som kom tilbake
og deltok på mønstringen. Når vi tenk-

Ellen Marie Granali sang Halleluja
sammen med Mari Bergsrønning og Saga
Ingolfsdotter Dragset på gitar.
Under er det Mjuken Big Band med solist
Astrid Smeplass som fremfører
Månemannen.

er på størrelsen av Rennebu, er det
bare å ta av seg hatten for årets kulturmønstring - og en takk til Kulturskolen
og lærerne der!
Den tekniske gjennomføringen av
arrangementet og sceneinnslagene
gjorde også sitt til at arrangementet
kan karakteriseres som tidenes UKM.
De som gikk videre til Fylkesmønstringen finner du på side 7.

Gruppa Nøgd med solist Angelica Tollan
Almskår fremførte Trippin´
- tekst og melodi Arve Skjerve (ved
pianoet). På gitar Jørgen Langli.
BKM hadde 23 sceneinnslag på lørdag.
Aspirantene i Rennebu skolekorps:
Kristin Nyhaug, Jakob Glein, Torbjørn
Stuen, xx Anna Rønning og Iver Bjerkås.
Jon Ivar Dalshaug på bak på slagverk.

Rennebu Nytt
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Ung
Skaperlyst
Årets happening for elevbedrifter
og ungdomsbedrifter ble arrangert
på Berkåk.
Messen Ung Skaperlyst er et samarbeid mellom Meldal, Midtre Gauldal
og Rennebu - med gjesteustillere fra
Østersundsområdet. Det var egentlig
Midtre Gauldal sin tur som arrangør,
men da de er i gang med bygging av
nytt kulturhus og videregående skole
tok Rennebu over arrangementet.
6. og 7. klasse ved Innset skole fikk for sitt reinsjaktopplegg pris for beste prosjekt .

Elevbedriften Kvamisløken med xx og xx fikk tredjepremie for beste utstilling.

Trepålanj med Ole Grendal, Christian Ilvang og Jonas Hårstad
fikk tredjepris i klassen beste elevbedrift.

Årets messe hadde stor deltagelse,
og som vanlig var det svenskene som
reiste hjem med flest utmerkelser for
ungdomsbedriftene. De har et høyt
nivå både på produktene, bedriftene og
bedriftspresentasjonene. Mange av de
svenske bedriftene hadde også fokus
på miljø og at deler av overskuddet
skulle gå til idéelle formål.
Når det gjelder ungdomsbedrifter,
var Rennebu godt respresentert og
fikk mange utmerkelser. Mange hadde
lagt ned mye arbeid både i produktene
og i utstillingen. Kanskje kan det her
være noen fremtidige gründere som
kan bidra til å nå målet Rennebu 3000.
For fullstendig oversikt over
utmerkelsene, kan du gå inn på websiden www.ungskaperlyst.no
Av Dagfinn Vold

Ingrid Stuen, Gustav Grut og Jon Anders
Nyberg fra Berkåk skole bygde det høyeste
tårnet av marsmellows og spaghetti.
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Det som ikke skjer lokalt
– det skjer ikke
Det var budskapet Hilde Nordløkken fra Fylkesmannen hadde
med seg da lokale ildsjeler møttes i forbindelse med prosjektet
Rennebu 3000.

Siri Kvam, Kjersti Kvam og Tora Husan hadde mange idéer
til hva som kan bidra til å nå målet med Rennebu 3000.
Rennebu 3000 hadde invitert ca. 70
lag og foreninger i kommunen til dialogmøte i Mjuklia tirsdag den 9. februar. Av disse møtte 27 personer. Vi tar
det som et tegn på at det hele tiden
skjer en mengde ting i Rennebu, og at
folk er travelt opptatt.
Foruten at det ble orientert om
Rennebu 3000 og visjonen om å øke
folketallet til 3000 innen 2020, ble det
fortalt om erfaringer fra andre bygdemobiliseringsprosjekt i fylket.
Optimistbygd
Hilde Nordløkken fortalte fra prosjektet ”Optimistbygd”, et prosjekt
hun har stått i bresjen for gjennom et
samarbeid med fylkesmyndighetene i
Sør-Trøndelag og seks lokalsamfunn.
De seks ”optimistbygdene” har vært
Sætervika,
Vingsand,
Besaker,
Budalen, Hasselvika og Lønset. Felles
for de seks bygdeprosjektene har vært
at de frivillige har stått bak.
Hilde la sterk vekt på at ordbruk er
viktig. Det gjelder at man bruker de
riktige orda for å nå fram til folk,
likedan hvilke ord man bruker når man
omtaler hverandre. Her som ellers er

det viktig å fokusere på det positive.
For å illustrere god ”ordbrukskultur” viste hun til eksempler som:
Gnist, gagn og glede (tema for en konferanse de hadde gjennomført).
Løftarlag (betegnelsen på et utvalg
som hadde til hensikt å styrke lokalsamfunnet).
Det var i det hele tatt viktig med
humor, eller som hun sa: man må
gjerne være litt gal, tenke annerledes
for å få positiv oppmerksomhet. Et
annet gullkorn var: ”Det som ikke skjer
lokalt – det skjer ikke.” (penger er ikke
nok, mennesker må til).
Idéer på treplanker
Under møtet ble publikum utfordret til å komme med sine optimale
framtidsvisjoner
for
Rennebu.
Visjonene ble nedskrevet på treplanker. Her kom det fram mye spennende.
Resultatet er for tiden utstilt på servicetorget i kommunehuset på Berkåk.
Folk oppfordres til å stikke innom og se
på dem.
Tekst: Astri Snildal
Foto: Dagfinn Vold

Inspirasjonshelg
Alle med tilknytning til
Rennebu er velkommen til
Inspirasjonshelg den 5. og 6.
mars i Rennebuhallen.
Lag og foreninger er utfordret –
har de behov for utvikling?
Grendelagene er utfordret – har
de noen gamle saker liggende som
skulle vært gjort om til handling?
Ungdommen er utfordret – har
de noen drømmer som kan bli virkelighet?
Alle innbyggerne er utfordret –
er det noen som har behov for andre
aktiviteter/ønske om å utvikle nettverk?
Fredag klokken 19.30 åpnes helga
med et foredrag til begeistring og
glede. Mye humor og glede vil stå
sentralt denne kvelden. Dette vil være
en kveld som du kan leve lenge på!
På lørdag fra klokken 09.30 tar vi
med oss all energien fra fredagskvelden. Denne dagen settes av til kreativt
arbeid. Vi tar tak i det vi brenner for
eller har lyst til å jobbe videre med. Her
kan vi treffes og diskutere ulike ideer
som kan omgjøres til flotte tiltak.
Kanskje kan du treffe noen som du
kan utvikle en ide sammen med? Alle
kan bli flinkere på samarbeid og samhandling.
Mange snakker om at vi mangler en
møteplass. På lørdag kan flere møtes
på tvers for å finne løsninger og muligheter. Sammen er vi sterke.
Tenk om:
- Det var mer aktivitet og rørelse på
torget!
- Alle ungkarene som jakter på firbeinte også prioriterte jakt på
tobeinte…
- Det var bedre samhandling mellom
de små aktørene/entreprenørene/
kunstnerne!
- Drømmene våre ble til virkelighet!
- Det bare var positive heiagjenger!
- Noen klarer å skape sin egen
arbeidsplass!
- Det var lys i alle husene i Rennebu
Møt opp og inspirer hverandre til
samhandling. Dette blir en flott og
inspirerende helg for alle deltakere.
Meld gjerne fra til servicetorget hvis
du vet du kommer på lørdag: e-post
postmottak@rennebu.kommune.no
eller telefon 72 42 81 00
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Inviterer bygge- og anleggsbransjen
til dialogmøte
Rennebu kommune inviterer aktører i bygge- og
anleggsbransjen i Rennebu til dialogmøte om
utfordringer i forhold til dagens lover og forskrifter,
og i det å etterkomme krav i gjeldende planer for
fritidsbebyggelse.
Sted: Kommunestyresalen
Dato: 02.03.2010
Tid: 10.00 – 12.00
Det vil bli en kort innledning til følgende tema:
• Utfordringer med tilpasning av bygg og veier i terrenget i henhold til planer.
• Høyder på bygg, nye krav til energibruk i bygg og
begrensninger i byggehøyde gitt i gjeldende planer
• Orientering om motorferdsel i utmark i forbindelse
med tiltak
• Eventuelt
Det vil bli enkel servering. Velkommen!
Teknisk rådgiver

Hovedopptak barnehage
NYE SØKERE 2010/2011
Det kan søkes barnehageplass både elektronisk og på
papir. Begge typer skjema er å finne på Rennebu
kommunes nettside www.rennebu.kommune.no
Papirskjema for søknad barnehageåret 2010/2011
er dessuten å få ved den enkelte barnehage,
ved Servicetorget på kommunehuset og på
helsestasjonen.
Papirsøknad sendes:
Servicetorget i Rennebu
Kommunehuset, Berkåk
7391 Rennebu
Frist for søknad om plass i barnehage for nye søkere
barnehageåret 2010/2011 er 1. mars 2010.
Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfristens utløp.
Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i type
tilbud som den enkelte barnehage gir.

Rennebu Nytt

Eiendomsskatten for 2010
Eiendomsskattelisten for 2010 er lagt ut til alminnelig
gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset fra
1. mars til og med 31. mars 2010.
Eiendomsskatteseddel for 2010 blir bare sendt ut for
eiendommer med endringer.
Ønskes eiendomsskatteseddel for 2010 kan den fåes
ved henvendelse til eiendomsskattekontoret i
Rennebu kommune.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu Kommune v/eiendomsskattekontoret innen
31. mars 2010.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store
terminer med forfall 1. april 2010 og 1. september 2010.
Dersom eiendomsskatten ikke blir betalt ved forfall, skal
det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.
Rennebu kommune,
Eiendomsskattekontoret

Rovviltregistrering i fjellet
Rennebu kommune er informert om at Statens naturoppsyn i tiden fremover vil foreta registrering av rovvilt i fjellet i hele Rennebu.
I forbindelse med dette arbeidet vil det nødvendigvis bli
noe snøskuterkjøring. Både kjøretøy og personell er uniformert.
For ytterligere opplysninger, kontakt Kjetil Værnes på tlf.
72 42 81 41

www.rennebu.kommune.no
- her finner du innkallinger til kommunale møter
og referat fra møtene når de er ferdig!
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Rennebu Nytts påskenummer
kommer torsdag 18. mars og blir som vanlig
distribuert til alle hytteeiere i Rennebu og på Kvikne.
Kom gjerne med idéer til stoff og reportasjer!

Lærte om
vertskapsrollen
Lærte at samhandling er viktig for felles beste.

Frist for stoff er 8. mars.
Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
Tlf 72 42 76 66

Joveien ferdig påbygd
Tim Hansen og Kristian Sørli trives godt i sine nye leiligheter.

Ny leilighet: Tim Hansen viser Gunhild Romsås hvordan han spiller musikk fra Spotify.
Joveien bofellesskap er blitt utvidet
med to nye leiligheter og delvis
omgjøring av fellesrom i opprinnelig
bygg. Utgangspunktet for bofellesskapene i Joveien og Kosbergveien var
den såkalte hvpu-reformen i 1990.
Solveig Anglen har vært leder i
byggekomiteen, og hun sier at de startet med planer om å slå sammen bofellesskapene i Joveien og Kosbergveien.
Men, grunnet kommunens forholdsvis
gode økonomi ble det vedtatt å opprettholde begge bofellesskapene og
bygge på Joveien.
— Det er artig å se at det har blitt
slik det var planlagt - med nye leiligheter til storgutan Tim og Kristian, og
bedre arbeidsforhold til alle, sa Solveig
under åpningen av de nye lokalene.
Ordfører Bjørn Rogstad hadde med

seg ny flatskjerm-tv til fellesrommet
som gave fra kommunen til Joveien.
Gunhild Romsås Olsen fortalte at tv´n
de hadde faktisk var like gammel som
huset, men at de ikke hadde hatt plass
på budsjettet til ny tv. Derfor var dette
en meget kjærkommen gave.
Tim Hansen og Kristian Sørli har
fått seg nye, moderne romslige leiligheter med de hjelpemidlene det er
behov for.
— Jeg trives godt i leiligheta. Her er
det større og bedre plass og jeg har alt
jeg trenger, sa Tim. Han har også lett
tilgang til sin rikholdige dvd-samling
med humor-program, som han koser
seg med foran data-skjermen.
Av Dagfinn Vold

Marianne S. Sæther (Oppdal), Mona
Schjølseth og Siri Kulseng Wikan i
samtale med kursholder Pål Medhus.
Forrige uke arrangerte Aktivum
Midt-Norge i samarbeid med Nerskogen Grendalag og Nerskogsprosjektet et dagskurs for reiselivsaktører med temaet Vertskapsrollen som
produktutvikling. Kurset samlet aktører både fra Oppdal, Meldal og
Rennebu, og det var Pål Medhus i
reiselivsbedriften Høve Støtt AS som
var kursholder. Målet med kurset er å
kunne utvikle meningsfulle opplevelser
som gleder gjestene samt gir god lønnsomhet.
Pål Medhus har lang erfaring innen
opplevelsesnæring. Han ville bort fra
begrepet reiselivsnæring, da opplevelsesaspektet er mer positivt. F.eks. er
ikke Nerskogen Skisenter bare et reiselivsprodukt, men det er mer et opplevelsesprodukt. Medhus sa også at fjellene i vårt område ikke er unike, men
det er opplevelsene vi kan klare å
skape i våre fjell som kan bli et tilbud
som bare kan gis her. Medhus sin
største opplevelse på Nerskogen var et
besøk hos Siri Kulseng Wikan på gården Bakkli. Opplevelser skal lønne seg
økonomisk, og det er viktig med støtte
for å komme i gang.
— Opplevelser nevnes sjelden når
du oppsøker turistkontorer. Kanskje er
det smart å lage seg en ti-på-topp liste
med opplevelser, lurte Medhus på.
Videre understreket Medhus at
potensialet for Rennebu og Nerskogen
ligger i samarbeide med Oppdal.
Samhandling er det viktigste ordet
innen opplevelsesnæring, og Oppdal
er en ressurs for hele regionen.
Av Dagfinn Vold
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KUNNGJØRINGER

Skiopplevelse
på Nerskogen!

Oppstart av detaljplan

Velkommen til familievennlig
skibakke med Trollheimen som
nærmeste nabo!

Vi kjører for fullt hver helg,
og hver dag i vinterferien (uke 8)
og hele påska
fra kl 11.00 til kl 17.00.
Utleie av ski, snowboard og kjelker.
Kafeteriaen er åpen fra kl. 11.00 til 17.00.

I henhold til PBL § 12-8, kunngjøres herved
varsel om at det skal igangsettes utarbeiding av
detaljplan for Fremre Innerdalen Hyttefelt på
deler av eiendommene 212/1 og 192/1 i
Innerdalen, Rennebu kommune. Planen vil
omfatte ca 25 tomter for fritidsbebyggelse.
Arealet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel.
Kommentarer/merknader til det forestående
planarbeidet kan rettes til Allskog, ved
Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv. 13A,
7047 Trondheim tlf 815 59 980, Fax 73 80 12 01,
ellen.moe@allskog.no

Et sted for positiv fritid!
Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Dette skjer i Rennebu!
24.02 Burennet
Berkåk
24.02 Åpent gruppemøte
Kommunehuset
Rennebu Senterparti
24.02 Medlemsmøte
Samf.huset
R.pensjonistforening
25.02 Formiddagstreff
Voll
27.02 Informasjonsmøte – LUR Frivillighuset
Landbruksungdom i Rennebu
28.02 Årsmøte UL Framtidsvon Sandbrekka
02.03
02.03
03.03
04.03
5/6.03

19.00
11.00
11.00
15.00
20.00

Formiddagstreff
Berkåk
11.00
Klubb, flesk og duppe Hallandstuggu 14.00
Klubbmesterskap Skiskyting Berkåk
19.00
Mottak av klær
Refshus skole
Inspirasjonshelg Rennebu 3000 Rennebuhallen

06.03 Håndball i Rennebuhallen:
B10 Rennebu - Skaun
J14 Rennebu/Oppdal – Tynset2
06.03 Bedriftsskirenn
Premieutdeling og fest
07.03 Larsrenn
Berkåk

15.15
16.00
15.00
21.00
12.00

Rennebu Musikkorps onsd kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsd kl 18.30 på Frivillighetens Hus
Rennebu Skytterlag treningsskyting hver torsdag kl 18.00
Aerobic i Rennebuhallen tirsdager kl 20.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl 19.30

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

Du finner også mye kommunalt stoff på
www.rennebu.kommune.no
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KUNNGJØRINGER
Årsmøte i Leverdalsveien
Tirsdag 2. mars i Jutulstuggu på Stamnan klokka 20.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være levert styret
senest 14. dager før årsmøte. Vanlige årsmøtesaker.

Husk årsmøtet i LHL Rennebu
den 2. mars på KVO kl 19.30.

KUNNGJØRINGER
ÅRSMØTE
i Rennebu sanitetsforening
Onsdag 3. mars kl 19.00, på Sandbrekka.
Vanlege årsmøtesaker.
Servering av kaffe og rundstykker m.m.
Åresal. Trekking av årsmøtelotteriet.
Underhaldning av ymse slag.

Styret

Årsmøte i Rennebu jeger- og fiskeforening
avholdes den 10.03.10.
Sted: Visningsrommet på KVO klokken 19.00.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles må være
styret i hende innen 24.02.10. Det vil bli enkel servering.
Vel møtt!

Årsmøte for Innset IL
9. mars kl. 20.00, Innset samfunnshus.
I tillegg til ordinære årsmøtesaker er Nåvrennets framtid
satt opp som sak.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes til styret
v/ Oddrun Aashaug innen 4. mars.
Møt opp!
Innset IL

Pub-Quiz på Marino 19. februar
Rennebu BU arrangerer pub-quiz på Marino
fredag 19. februar klokken 21.00. Åpent for alle.
Kom å bli med for å trene de små grå!

Barnepark i NM-bakken 6. mars
I år som før skal Rennebu BU arrangere barnepark i
NM-bakken under bedriftsskirennet 6. mars fra klokken
14.00. Ta med barna, akebrett, godt humør og møt opp.

Årsmøte i RIL Fotballgruppa
på Hallandsstuggu 4. mars kl 19.30
Vanlige årsmøtesaker.
Ekstraordinære saker som ønskes behandlet må sendes
Tor Olav Østerås innen 25. februar.
Styret

Bedriftsskirennet 2009
Arrangeres lørdag 6. mars kl 15.00 ved Rennebu Skisenter.
Startnummer hentes i samfunnshuset fra kl 13.30.
Påmelding til KVO innen 2. mars kl 15.00.
Startkontingent kr 100 betales ved påmelding.
Nytt fra i år: Alle som fyller 15 år i løpet av 2010 kan delta.
Kl 21.00 fest med premieutdeling i samfunnshuset.
Full Rulle spiller til dans.
Barnepark i NM-bakken fra kl 14.00.
Skileik, aking og godsaker.
Vel møtt til en tradisjonell, men stadig like aktuell skidag.
Arr. Bedrifter i Rennebu

Viltaften
6.- 7. klasse ved Innset Skole inviterer alle til viltaften
fredag 5. mars kl. 19.00. Sted: Innset samfunnshus
Program:
• Fremføring av prosjektet ”Med jakt på timeplanen” i ord
og bilder. Nytt av året er skudd scene festet på film pluss
mye annen film.
• Framføring av dikt skrevet av Eldrid Eithun.
Det vil også bli annen underholdning
Matservering. Utlodning med fine gevinster.
Inngang inkludert mat: Voksne kr 100,Barn opp til u-skolen kr 50,- (barn under skolealder gratis)
VELKOMMEN!
PS. Det er fint om du ringer skolen eller sender oss en SMS der du sier
fra om hvor mange som kommer,
på tlf 994 25 135. Dette av hensyn til matservering.

Ønsker ingen oppmerksomhet
på dagen min 18. februar.
Olav

Ein stor takk til slekt og venner som hugsa dagen min
med gaver og blomster. Stor takk til pengene som kom inn
til orgelet.
Hilse Martin Kosberg (senior)
Tusen takk for gaver og hilsninger på
60-års dagen min.
Odd Kåre Presthus

Klubb, flesk og duppe
Hallandstuggu, Berkåk. Tirsdag 2. mars kl 14.00.
Alle velkommen!
Arr. Orgelkomiteen Berkåk kirke

Takk for alle hilsener, blomster og deltagelse ved Margit
Gisnås begravelse. Takk til Rennebu helsesenter for god
pleie og omsorg. Takk for pengegaven til Rennebu helsesenter.
Leif m/fam, Solfrid m/fam, Helge m/fam

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 4. mars - frist for stoff 25. febr -

Mazda har biler for hele familien og til alle behov. Kom innom og opplev
gode kjøreegenskaper, elegant design og japansk kvalitet på sitt beste.
På alle våre modeller vil du akkurat nå få en gunstig Maxda forsikring i 3 år,
samt meget god finansiering.

Velkommen til prøvekjøring!

Prisene er inkl mva. Levert Storås. Årsavgift kommer i tillegg
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