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Påsken er i utgangspunktet en religiøs høytid som blir 
markert med en rekke helligdager, religiøse skikker og 
symboler.  For mange av oss handler det om en pause 
i hverdagen som vi kan nyte sammen med familie og 
venner. Mange velger å oppsøke den fine fjellheimen i 
påska, og i Rennebu har vi fantastiske muligheter å by på 
i så måte. Andre velger å nyte påsken på hjemmebane. 
I Rennebu har snøen lavet ned i det siste og lagt til rette 
for at landskapet viser seg fra sin beste side, uansett om 
man befinner seg hjemme eller på fjellet.
Rennebu er blitt en populær hyttekommune, og i skri-
vende stund nærmer vi oss 2000 registrerte hytter i 
kommunen vår. Hos oss har man gode muligheter for å 
realisere hyttedrømmen - enten man ønsker å nyte still-
heten, eller foretrekker å ha kort vei over til hyttenaboen. 
Rennebu utgjør inngangsporten til hele tre verneom-
råder: Trollheimen landskapsvernområde, Forollhogna 
nasjonalpark og Dovre/Sunndalsfjella nasjonalpark. 
Det mest etterspurte området for hyttebygging er på 
Nerskogen, men vi har også mange andre flotte og vari-
erte områder på by på, understøttet av levende og sterke 
grendesamfunn over hele kommunen. Det er en styrke 
som vi skal ta vare på.
Det er noe spesielt med påska. Når Kvikklunsjen og grill-
pølsa tas frem, når bålet tennes og barna bygger hopp, 
da er livet godt å leve. Kanskje har vi krøpet oss ned i en 
skavl og lar den skarpe vårsola varme vinterbleke kinn. 
Vi trenger slike dager for å fylle på litt ekstra energi i en 
ellers hektisk hverdag. 
Fra mine guttedager husker jeg spesielt godt smøring 
av matpakke og ski, skareføret tidlig på morgenen, den 
gode lufta og jakten på tørrkvister i tørrfurua til bålet. 
Kanskje det beste var å komme hjem igjen på ettermid-
dagen etter en hel dag ute, varm i kinnene og kose seg 
med god mat og drikke. 
Alle årstider har sin sjarm, og på mange måter blir pås-
ken en slags avslutning av vinteren. Når påsken er over, 

da gjemmer mange av oss bort både ski og vinterklær 
for sesongen. I år kommer påska ganske tidlig, og vi som 
bor i Rennebu vet at vinteren kan rasle med sablene til 
langt uti april. Likevel er det ingen tvil om at dagene blir 
lengre, og at våren etter hvert får overtaket på vinteren 
og mørketida. Det setter mange av oss pris på!

For meg hører fjellet og påske sammen, og dette diktet 
fra Jon Østeng Hov liker jeg godt.

Skal hilse fra fjellet 
jeg kommer med bud;
det lyste så herlig der inne.
På floene vogga myrduna brud,
mens viddene lekte så linne.

Det let i kvar busk, det var slikt et kor,
og sang til mitt øre seg søkte.
Og rypa, min elskede, møtte mitt spor,
hvor sti langs med bekken seg krøkte.

Det glitret i stryket, det blinket i vak,
og gleden i brystet mitt bruste.
Over aurete botn storfisken rak, 
mens fjellbrisen vasskorpa kruste.

Værhardt sto fjellbjørka, vindvridd og låg,
mens nevera trivelig smilte.
Og under dens lauvheng med glede jeg såg,
at villreinen stille seg kvilte.

Skal hilse fra fjellet - det evige land,
hvor moskus og jerven har bolig.
Min lengsel dit inn er blitt som en brann.
Kun der får jeg fred og blir rolig.

Ha en flott påske!

Med vennlig hilsen

Påskehilsen 
fra ordføreren

Lager skispor til påske
I Rennebu er det organisert et godt system for 
oppkjøring av skiløyper, der Rennebu komm-
une årlig bevilger penger til oppkjøring, og 
utarbeider et kart med informasjon om løyp-
ene. 

Det er hele 14 løyper i regi av kommunen og private som 
blir kjørt opp. Noen kjøres opp til hver helg, mens andre  
kjøres opp til vinter- og påskeferie. Det finnes løyper over 
hele kommunen.

Kartet kan lastes ned på www.rennebu.com, og der 
ser du hvilke løyper som er oppkjørt til hvilke tider og 
hvilke løyper som bare er staket.

Ellers kan en følge med på SKISpORET.nO når det    
gjelder oppkjøringen av løypene på nerskogen, Berkåk 
og Innset.
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Nye fjellvettregler
Fjellvettreglene er nå blitt oppgradert, for før-
ste gang på over 60 år. En ekspertgruppe har 
utarbeidet de nye reglene, og målet er at fjell-
vettet skal flyttes fra ryggsekken til hodet. 

- Godt fjellvett handler ikke bare om hva du skal og ikke 
skal, men om å ha et bevisst forhold til naturen, valgene du 
tar og handlingene du gjør, sier Cecilie Skog, som har vært 
med i ekspertgruppen. 

Flere er ute
Ifølge ekspertgruppen har bruken av fjellet endret seg 

betraktelig siden 1950-tallet. Det er flere som er ute, og flere 
både går og kjører i brattere terreng. Mens det tidligere var 
vanlig å gå fra hytte til hytte, har toppturer blitt allemannseie 
og noe mange bruker ferie og fritid på. I løpet av de siste ti 
årene har det også vært en tredobling i antall redningsaksjo-
ner, og ifølge generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid, 
skyldes dette flere ting.

- Terskelen for å be om hjelp har nok blitt lavere, samti-
dig som folk tar flere sjanser. Mange går i tøffere terreng og 
søker mot ekstreme opplevelser, sier Havnelid. 

Forslag fra folket
I påska i fjor ba nettstedet UT.no om innspill på hvilke 

fjellvettregler som burde fornyes, og hvilke som burde tas 
helt bort. Over 900 forslag kom inn, og ekspertgruppen har 
nå gått gjennom alle og brukt dem aktivt. 

- Engasjementet fra publikum har vært veldig verdifullt, 
og ikke minst er det en bekreftelse på at det var på tide med 
en revidering, sier Cecilie Skog. 

De nye fjellvettreglene:
1.  Planlegg turen og meld fra hvor du går.
2.  Tilpass turen etter evne og forhold.
3.  Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
4.  Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. 
5.  Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og 
 andre.
6.  Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og 
 usikker is.
7.  Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
8.  Vend i tide, det er ingen skam å snu.
9.  Spar på kreftene og søk ly om nødvendig. 

Røde Kors:

Spennende og lærerik hobby
Malin Olufsen Lien (16) og nora Stene (16) er aktive medlemmer i Rennebu 
Røde Kors, og begge jentene er skjønt enige om at de har funnet en hobby 
som er både spennende og interessant. 

I påska er de en del av trop-
pen som skal være i bered-
skap på hjelpekorpset sin faste 
vakthytte på Ånegga. Hytta er 
nyoppusset og klar til innrykk 
fra tjenestevillige Røde Kors 
medlemmer. 

Viktig med opplæring
Jentene har deltatt på flere 

kurs i regi av Røde Kors, og har 
begge gjennomført den prak-
tiske og teoretiske prøven som 
gir godkjenning til å delta på 
leteaksjoner. Både førstehjelp, 
bruk av kart og kompass og 
mye annet som er nødvendig 
og nyttig har stått på timepla-
nen, og de er ikke i tvil om at 
det er mye allmennyttig kunn-
skap de har fått med seg gjen-
nom kursene. 

- Vi lærer jo noe nytt hele 
tiden, men samtidig blir vi 
liksom ikke ferdig utlært. Alle 
Røde Kors medlemmer går 
jevnlig på oppdateringskurs, 
og det er viktig for at vi skal 
gjøre best mulig nytte for oss 
når vi er ute på oppdrag, sier 
Malin. 

Mange ulike oppdrag
Rennebu Røde Kors 

Hjelpekorps er en aktiv orga-
nisasjon, og de har mange 
typer oppdrag på små og store 
arrangement her i distriktet. 

- Vi er vakt på mange fester, 
og så er vi med på forskjellige 
idrettsarrangement og under 
Rennebumartnan, forteller 
jentene.

Til daglig er både Malin 
og Nora elever ved Gauldal 
videregående skole, der de går 
henholdsvis helse- og opp-
vekstfag. Begge bor imidlertid 
hjemme enda, så de synes det 
er helt greit å ha en hobby ved 
siden av. 

- I tillegg til at det er lære-
rikt, er det jo også veldig sosi-
alt. Vi treffer mange trivelige 
folk både når vi er på kurs og 
ellers ute på oppdrag, sier 
Malin.

Gleder seg til påske
I år blir andre gangen jen-

tene skal være med i vakttrop-
pen til Røde Kors i forbindelse 
med påskeberedskapen. Selv 
om det heldigvis hører med 

til sjeldenhetene å bli kalt ut 
på alvorlige oppdrag, må man 
allikevel være forberedt på at 
det kan skje. 

- Det verst tenkelige er jo 
selvfølgelig dødsfall og store 
skader, og vi håper at folk tar 
sine forholdsregler slik at det 
ikke skjer, sier Nora. 

Malin og Nora er blant 
de yngste medlemmene i 
Rennebu Røde Kors, og de kan 
godt tenke seg flere ungdom-
mer i troppen. 

- Men du må skrive at vi 
trives kjempegodt uansett alt-
så, for vi har blitt så godt tatt 
imot, og alle er kjempetrive-
lige. Det er som en stor fami-
lie, men vi har absolutt plass til 
flere, smiler jentene. 

Nå gleder de seg til påske, 
og ser fram til trivelige dager 
på vakthytta. 

- Hvis alt er rolig blir det 
nok tid til både kortspill, øvel-
seskjøring med snøscooter 
og kakao i solveggen, avslut-
ter de hyggelige ungjentene i 
Rennebu Røde Kors. 

Av Mona Schjølset

Viktige telefonnummer:
Rennebu Røde Kors 

har påskeberedskap i vakthytta på Ånegga 
fra lørdag 20. mars kl. 12.00 til og med første påskedag.

Vakttelefon: 480 70 059

Infosentral Sør-Trøndelag Røde Kors 
har base på Oppdal med vaktordning fra lørdag 20. mars til og med andre påskedag.

Telefon infosentral: 480 40 140

Akuttmedisinsk senter: 113
Legevakt: 116117

Husk båndtvang
Landbrukskontoret i Rennebu har mottatt bekymrings-

meldinger når det gjelder trening av hunder. De finner det 
derfor nødvendig å minne om reglene for båndtvang, og når 
det gjelder trening av hund skal grunneier godkjenne tre-
ninga.

I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle 
båndtvangen i perioden 1. april - 20. august holdes i band 
eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram 
av punkt a-e nedenfor.

a) hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu.
b) på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det 

tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars.
c) i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset 

slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner.
d) Viltnemnda i Rennebu gis fullmakt til å innføre båndt-

vang under ekstraordinære forhold som gjør det påkrevd for 
å beskytte viltet.

e) i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. 
oktober. Dette gjelder i hele Rennebu kommune.

Sikringsreglene i punkt a-e gjelder ikke for hunder som 
brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

Ellers henvises det til Hundeloven for full oversikt over 
regelverket.

Nora Stene og Malin Olufsen Lien  trives godt i Rennebu Røde Kors Hjelpekorps.
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Samlingsplassen i Litjdalen

Sosialt fellesskap og 
opplevelse av gjestfri-
het for store og små 
i vakker og vennlig 
natur, er selve grunn-
ideen bak tilretteleg-
gingen av bålplas-
sen i Litjdalen, et 
par kilometer øst for 
Skaumsjøen.

Litjdalen ligger noen hun-
dre meter sørøst for grensa til 
Skaumsjøen barskogreservat. 
Noen hundre meter lenger 
øst går grensa til Forolhogna 
Nasjonalpark. Urørt og variert 
skogsnatur preger landskapet. 
Myrer og moserabber skjærer 
inn mellom skogstripene og 
gjør det lett å ta seg fram både 
sommer og vinter.

Selve bålplassen utgjør 
endestasjonen for den en mil 
lange, maskinpreparerte ski-
løypa øst for Berkåk. En mel-
depost der besøkende kan 
skrive navnet sitt og en bål-
plass, er kanskje ikke særlig 
spesielt. Det fine her, er at til-
retteleggingen går mye, mye 
lenger.

Godt utstyrt
Ved selve bålet er det satt 

opp et skikkelig smijernstativ 
til å bære kaffekjelen. Det er 
godt forankret i bakken og står 
like støtt om snøen smelter 
rundt bålet. 

I ei stor, vanntett alumini-
umskasse innunder ei gammel 
bugran finnes alt som skal til 
for å få seg en god kafferast. 
Kokmalt kaffe, både en stor 
og en liten kaffekjele, en liten 
vannkjele, stekepanne og alt 
som skal til av engangsbe-
ger, tallerkener og bestikk. Ei   
kjekspakke eller to, noen te-

poser eller en pose med pan-
nekakemiks kan også slumpe 
til å ligge i kassa. 

Litjdalens venner er det 
uformelle nettverket som 
arbeider for trivselen på det 
populære turmålet. Det er 
ingen krav om bidrag fra 
besøkende, men det er hel-
ler ikke unaturlig om de som 
er innom, av og til bidrar med 
en liten gave; eksempelvis 
en kaffepose, ei kjekspakke 
eller noen engangsbeger. Det 
er også mulig å gi penge-
bidrag til Lijtdalens venner. 
Kontonummer finnes på lap-
per i kassa på meldeposten.

Sosialt fellesskap
En av de som har bidratt 

mye med dugnadsarbeid, og 
som også er av de aller mest 
trofaste brukerne av bålplas-
sen, er Idar Presthus. Han er 
en skikkelig friluftsmann som 
året rundt tilbringer mye tid 
ute i naturen.

- Om sommeren oppsøker 
jeg gjerne stillheten og ensom-
heten i naturen. Om vinte-
ren setter jeg like stor pris på 
det sosiale fellesskapet her i 
Litjdalen. Jeg syns det er kjem-
peflott i påska når det er 50-60 
personer innom her i løpet av 
dagen, sier han.

Han tar imot Rennebunytt 
med nykokt kaffe klokka 09.30 
på den siste dagen i vinterfe-
rien. Nytt av året er at han har 
gjort i stand et vannhull med 
rent kaffevann, slik at det ikke 
lenger er nødvendig å bruke 
tid og krefter på å smelte snø.

Nå er det ikke bare svart 
kaffe som serveres i Litjdalen 
Tidligere i vinter bød Idar på 
stekt rypebryst med sopp og 
sjalottløk. Også pannekaker 
har stått på menyen i Litjdalen. 
Men ellers er det tradisjonelle 

turretter som pølser, flesk og 
ostesmørbrød som er standard 
over glørne i bålet. Eller hva 
som helst som man som besø-
kende måtte ha med seg i sek-
ken.

Mye jobbing
Fra gamle vindfall i områ-

det har han gjort i stand første-
klasses bålved av tørfuru. Den 
er mye bedre enn den tilkjørte 
bakveden. – Det er «byved», 
det, ler Idar.

Når Olav Løkslett kom-
mer med tråkkemaskina, må 
det jobbes. Flere sitteplasser 
skal gjøres i stand til påske. 
Dessuten er det viktig at det er 
tilrettelagt for enkel skilek for 
de aller yngste. Og så skal det 
rives litt kjeft. Godmodig mob-
bing er en del av «dagliglivet» 
rundt kaffebålet. Det er grunn 
til å presisere at hyttefolk og 
andre som ikke er så godt 
kjent, ikke må oppfatte den 
tidvis svært direkte tonen, som 

at det er en intern gjeng som 
«har hevd» på plassen. 

Idar Presthus er opptatt 
av at alle som tar en pause i 
Litjdalen, skal føle seg velkom-
men og at de skal bli bydd på 
en kaffekopp fra svartkjelen. 
Og skulle det ikke være kaf-
fe på kjelen, er det fritt fram 
for alle, både til å gjøre opp 
bål og sette over svartkjelen. 
Bålplassen her er til for felles-
skapet.

Av Fredrik Kosbergløkk

Elisabeth Nyberg, Roar Havdal, Idar Presthus og 
Jan Erik Asphaug er alle jevnlig på besøk i Litjdalen.
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Samlingsplassen i Litjdalen Nerskogen Landhandel
i nye lokaler
Fredag 18. mars åpner dørene til den splitter nye butikken på 
nerskogen, og det er absolutt ingen overdrivelse å si at daglig leder 
Torill Lund gleder seg. Ordfører Ola Øie vil klippe snora.

- Nei, dette er noe både jeg og resten av de ansatte har sett fram til lenge, så vi gleder 
oss både til påska og videre framover, smiler Torill. 

Det er i første rekke bedre plass som har stått i fokus for nybygget, og en trivelig kafé-
krok har også blitt prioritert. 

- Både hyttefolket og vi som bor her er sosiale folk, så den håper vi blir flittig benyttet, 
sier Torill. 

Fyller opp hyllene til påske
At åpningen er lagt til rett før påske er selvfølgelig ingen tilfeldighet, for dette er den 

travleste uka i hele året. 
- Det var viktig for oss å få åpnet til påske ja, for da er de aller fleste samlet på hyttene 

sine, og det er fullt trøkk i butikken fra morgen til kveld, forteller Torill. 
Før åpningesdagen gjenstår det nå en hektisk uke med forberedelser, og så skal butikk-

hyllene fylles opp slik at alt er klart til å ta i mot påskekundene. 
- Vi som jobber her skal i alle fall gjøre vårt beste for at alle skal bli fornøyd, og jeg vil 

benytte anledningen til å ønske alle hjertelig velkommen innom både i påska og senere, 
avslutter en fornøyd Torill Dullum Lund ved Nerskogen Landhandel.

Av Mona Schjølset

Friskt og fint kaffevann fra bekken ...

... nykokt kaffe. Idar Presthus trives med friluftsliv i Litjdalen.

Flesk stekt på bålet ...
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Berkåk, tlf 979 94 840

mandag - fredag kl 7-23  –   lørdag kl 8-21

Post i butikk

Vi ønsker alle en fantastisk påske

2 for
40

2 for
40
+ pant

SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL

kjøp Chicago pølsebrød

få med 
480gr Gilde grillpølse

Vi har skismurning og
et utvalg av garn og strikkepinner

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

www.fossline.no

for hele huset

Kom å bli inspirert 
av blomsterdekoratør Ole Erik Melum

Ole Erik har ordnet utstillingfor både Å gartneri og Spiren

Grindal Ysteri og Kroken Bakeri kommer og selger sine produkter.
Å Gartneri har langåpent denne dagen kl 9-19

arr Meldal Hagelag

Å samfunnshus 
onsdag 16. mars kl 19
Inngang kr 100
Servering, frøsalg og loddsalg

Tema er påske og vår

Olsmedalssætra i Gisnadalen
Billettpris kr 350 + gebyr

billettservice.no

Konserten starter kl 20.00, tunet åpner kl 18.00.
Salg av mat og drikke.

Ring 906 53 315/959 14 319 ved spørsmål

Ev overskudd går til Trollhøttaprosjektet

Rita Eriksen 
synger Eva Cassidy

Vi får høre klassikere som 
Fields Of Gold, Over The Rainbow, 
God Bless The Child, What A 
Wonderful World, Time After Time, 
Chain Of Fools og Songbird. 

Sommerkveld på sætra
Lørdag 18. juni kl 20.00
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Bygger hytte på Trollhøtta
Hyttebygging 1381 
meter over havet har 
vært ganske utenkelig i 
Rennebu – fram til nå. 
Det kan imidlertid bli 
en realitet allerede til 
sommeren. Ei lita hytte 
på toppen av Trollhøtta 
skal bli et attraktivt tur-
mål, åpent for alle.

Ideen var det Kirsten 
Langklopp som kom på. 
Ektemannen Ivar forteller at 
byggesøknaden snart er klar, 
og at håpet er å få komme i 
gang med bygging allerede til 
sommeren. 

-  En fordel med nettopp 
dette aktuelle stedet, er at det 
ligger i et fjellområde som lig-
ger mellom tre nasjonalparker, 
men som det fortsatt er mulig 
å gjennomføre et slikt tiltak, 
sier Langklopp

Møter velvilje
Nå er jo ikke Trollhøtta 

akkurat regulert for fritids-
bebyggelse, men han regner 
med at formalitetene skal gå i 
orden for at ideen skal kunne 
realiseres. Først må imidlertid 
søknaden ut på høring til blant 
andre Fylkesmannen og rettig-
hetshavere i forhold til beite i 
området. Han roser Rennebu 
kommune for velvilje til pro-
sjektet fra første stund.

For å styre ferdselen til og 
fra hytta, vil det bli merket stier 
fra Leverdalen, Gisnadalen og 
Grytdalen. Alle disse utgangs-
punktene ligger rundt to 
timers vandring fra Trollhøtta. 
Dette tror Langklopp vil være 
til fordel også i forhold til at 
dyr på beite skal bli minst 
mulig forstyrret av økt ferdsel 
i området.

Beskjedent byggverk
Det er ikke noe stort og 

prangende byggverk som skal 
settes opp på den markante 
og lettkjennelige fjelltoppen. 
Grunnflata blir på bortimot 15 
kvadratmeter, og byggemate-
rialene blir hovedsakelig tre og 
stein. Det siste er det rikelig av 
på og rundt byggetomta, mens 
andre materialer må fraktes til 
topps med helikopter. 

Innredningen blir gan-
ske enkel; en ovn og et bord 
og noen brisker som både vil 

gi sitteplasser, men også gir 
mulighet for overnatting. 

- Primært vil jo dette være 
et mål for dagsturer. Toppen 
ligger halvannen til to timers 
marsj fra alle de tre nevnte 
dalene. Hytta vil være åpen 
for alle, og vi vil at den skal 
betraktes som et fellesgode, 
men også et attraktivt tilbud 
for kommersielle aktører i 
Rennebu og Oppdal. Vi er i 
dialog med Reisen til fjellet her 
i Rennebu, om hvordan tilbud-
et kan utnyttes.

Spleiselag
Kostnader og finansiering 

er det litt for tidlig å si noe vel-
dig konkret om. Målsettingen 
er at hytta på Trollhøtta skal 
bli et realt spleiselag. Det er 
planen å bygge hytta på dug-
nad. Langklopp håper at det 
skal finnes sponsorer som kan 
bidra til å dekke kostnader 
med materialer og transport. Ei 
egen arbeidsgruppe er i gang 
med dette arbeidet.

- Det viktigste blir at flere 
skal komme ut og få oppleve 
et flott fjellområde som kan-
skje ikke er det som er mest 
kjent, sier Ivar Langklopp til 
Rennebunytt.

Av Fredrik Kosbergløkk

Høyt og fritt: Ordfører Ola Øye (bak) og arkitekt Jon Birger Grytdal under tomtebefaring på toppen av Trollhøtta.

Slik tenker arkitekt Jon Birger Grytdal seg at hytta skal se ut:
- Fasadetregniung i et perspektiv fra nordøst
- Plantegning fra sammenlignbar vinkel
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Kunnskap og teknologi

Odd Ivar kommer rett 
fra nattevakt på KVO når 
Rennebunytt skal være med på 
en prepperunde i løypenettet, 
med utgangspunkt i Rennebu 
skistadion. Den kjente og 
populære Litjrunden er 17 
kilometer lang. I tillegg kom-
mer ei sløyfe på 6,6 kilometer 
ned mot Buan på Nordskogen, 
som sammen med Litjrunden 
utgjør traseen for det tradi-
sjonsrike Burennet. Selve sta-
dionområdet med NM-bakken 
og løypenettet rundt kommer 
også i tillegg. Dette er det vik-

tigste trenings- og skilekområ-
det for framtidas generasjoner.

Tidligere i vinter fikk RIL 
ny og hypermoderne tråkke-
maskin. Odd Ivar Hansen viser 
stolt fram nye finesser som 
regulerbare flaps på yttersiden 
av sporsetterne bak på maski-
na. Også separate freser foran 
hver av de to sporsetterne er 
nytt, sammen med at avstan-
den mellom disse kan regule-
res. 

Førerplassen minner sna-
rere om cockpiten i et fly, enn 
om et mer bakkegående kjø-

retøy. «Stikka» eller rattet sty-
rer beltene. De fleste prepa-
reringstekniske funksjonene 
styres med en stor joystick, 
mens temperatur i førerhuset, 
lys, vindusviskere og lignende 
styres via et digitalt tastatur og 
en skjerm. Det er med andre 
ord mye å følge med på fra 
førersetet på tråkkemaskina. 
Instrumenter og knapper skal 
koordineres og styre det som 
skjer på utsida. 

Kjører du bil, er det meste 
av oppmerksomheten rettet 
framover. Når man preparerer 

skispor, foregår det viktigste 
bak førerhuset, og oppmerk-
somheten må hele tida være 
hundre prosent konsentrert 
både framover og bakover. På 
turen som Rennebunytt fikk 
være med på, var det dessu-
ten til dels dårlig sikt, og vind 
og vær hadde stedvis visket ut 
alle gamle spor. Da gjelder det 
både å være lokalkjent og ha 
godt syn. Noen steder er trase-
en riktig nok godt merket, men 
aller helst bør den nye løypa 
ligge nøyaktig der bunnen er 
preparert helt fra det første 
snøfallet.

Alle disse detaljene sum-
meres i tre kjente ord: Ting tar 
tid. Klokka viser om lag 7.30 
når vi klatrer opp i maskina i 
garasjen på Rennebu skista-
dion. Kvart over tolv er runden 
mot Nordskogen, Storvollan 
og Ila, med retur via Jønnsjøen, 
vest for Vålåberga og ned 
Bredalen, unnagjort. Da gjen-
står det lokale løypenettet 
rundt skistadion. Når Odd 
Ivar Hansen er ferdig med sin 
økt, står Olav Løkslett klar til 
å ta over maskina for å kjøre 
opp den ca 10 kilometer lange 
traseen på østsida av Berkåk, 
via Slettet og Skaumsjøen, til 
Litjdalen. Slik er hverdagen til 

Å sørge for velpreparerte skiløyper 
gjennom hele vinteren, er en krevende oppgave. 

Rennebu IL har ansvaret for løypene med utgangs-

punkt på Berkåk. Odd Ivar Hansen er en av dugnads-

gjengen på sju mann som stiller opp så snart vind 

og vær har gjort det nødvendig med nye spor.

løypegjengen i Rennebu IL. 
Når vær og vind krever det, 
sørger de for trikkeskinner til 
små og store turgåere, trim-
mere og konkurranseløpere. 
Noren kilometer nordover 
fra Berkåk prepareres det fore 
øvrig en egen trasse for de som 
ønsker å trene friteknikk.

Og midt oppi høytekno-
logi og avanserte styringsme-
kanismer, gir turen faktisk en 
slags følelse av nærhet til og 
delaktighet i naturen. Også 
den som  er med for å obser-
vere, engasjeres i å se etter 
merkestikker og konturer av 
gjenblåse skispor. Etter run-
den ned mot Buan og vi er 
trygt tilbake på Litjrunden, 
gjør Odd Ivar stopp. Det er tid 
for matpause med oppsmurt 
niste, kaffe og appelsin – akku-
rat som på en vanlig skitur. 
Rett nok blir en ikke svett av 
fysisk anstrengelser i den lune 
cockpiten på tråkkemaskina. 
Samvittigheten kan like vel 
være ren og hvit som snøen på 
utsida. Dagens innsats åpner 
nemlig noen av Rennebus fan-
tastiske muligheter til å drive 
med fysisk aktivitet i en innby-
dende og vennlig natur. Beviset 
for det får vi på vei ned bak-
kene oppom Kosberggjerdene. 
Da blir vi innkjørt av dagens 
første trimmer som har gått 
Litjrunden. Odd Ivar Hansen 
og tråkkemaskina har allerede 
gjort nytte for seg.

Av Fredrik Kosbergløkk

Teknologi og komfort preger 
Odd Ivar Hansen sin arbeids-
plass i tråkkemaskina.



Rennebunytt 9

Fakta løypenett
Sju frivillige medarbeidere tilbringer til sammen mellom 200 og 250 
timer hver vinter i RIL sin tråkkemaskin. Denne opererer bare i Berkåks-
omådet.

•	 I tilknytning til Rennebu skistadion prepareres det total ca 40 km løype, medregnet en 
egen treningstrase for friteknikk parallelt med den ordinære løypa.

•	 Til påske vil det i tillegg bli kjørt en ca 3 km lang løype fra Storvollan til Ilbogen
•	 Løypa på østsiden av Berkåk, til Slette, Skaumsjøen og Litjdalen er ca 10 km lang.
•	 En ny, demokjørt maskin av merket Prinoth Husky ble levert i januar. 
•	 Prislapp: mellom 1,5 og 2 millioner kroner. Kommunen har bidratt med et rentefritt lån 

på 1,3 mill. Resten er finansiert ved salg av gammel maskin.
•	 Drift av maskina koster ca 190.000 kroner i året, medregnet nedbetaling av lån. 

Drivstoffkostnaden er ca 35.000 kroner pr år, service ca 25.000 kroner.
•	 Driften finansieres ved bidrag fra Rennebu kommune og privat næringsliv. Også frivil-

lige bidrag fra brukerne utgjør et ikke uvesentlig beløp.
•	 Fullstendig oversikt over preparerte skisløyper i Rennebu finnes på www.rennebu.com. 

Nytt av vinteren er maskinpreparering av den nye løypetraseen mellom Stenraklet i 
Jøldalen og Bløtslettet på Nerskogen. På www.skisporet.no og mobilappen Skisporet 
finnes kart og oppdatert status for løypene på Nerskogen, Berkåk og Innset.

Påsketradisjoner
påska er for mange klistersmurning, påskeegg 
og krim. Men, for noen er det andre tradisjo-
ner som gjelder. 

Vi har møtt noen sambygdinger for å høre litt om deres 
påsketradisjoner, og hvordan årets påske skal markeres 

Gunn nyhus, Berkåk 
Årets påske skal tilbringes hjem-

me. Jeg får besøk av barn og barne-
barn, så det blir en hyggelig familie-
påske for min del. Dessuten regner 
jeg også med at det blir noen fine 
skiturer i området rundt Gisnadalen, 
et område hvor familien har hatt til-
knytning i mange år. Påska er en tid 
hvor vi pleier å kose oss med mye 
god mat. Påskeaften pleier jeg å lage 
lammelår, og det blir nok intet unn-

tak i år heller. I tillegg må jeg lage påskeegg til både barn og 
barnebarn. Jeg har en drøm om en påske på et høyfjellsho-
tell alà «Fjols til Fjells», så tiden får vise om dette en gang 
kan bli virkelighet…    

Gurli Holte, Garli   
Den ideelle påsken tilbringes 

på hytta i Riasten i Tydal. Dette er 
et område hvor både nordmenn og 
svensker ferierer, og i påska har vi 
lange tradisjoner på å arrangere isfis-
kekonkurranser og skikonkurranser, 
og da er det selvfølgelig Norge mot 
Sverige. Dette er en hyggelig og mor-
som tradisjon som både små og store 
setter pris på. I tillegg pleier vi å ha 

skattejakt for barna, hvor premien er et påskeegg. 
I år er ikke ungene hjemme, så jeg er usikker på hvordan 

denne påsken skal tilbringes.  

 
Martina Ziduljakova, Innset   

Jeg er opprinnelig fra Slovakia 
hvor befolkningen for det meste er 
kristne. Mange tilhører også Den 
katolske kirke og en liten andel er 
protestanter tilhørende Den evan-
geliske kirke. I Slovakia er det tradi-
sjon for at unge menn ikledd folke-
drakter heller iskaldt vann over unge 
jenter under en spesiell seremoni 2. 
påskedag. Dette skal gi jentene god 
helse og som takk får guttene påske-

egg av jentene. Etterpå dasker de dem med ris fra piletrær. 
Denne tradisjonen skal fremkalle ungdommelighet, styrke 
og skjønnhet inn i den kommende våren, og er ikke ment å 
være smertefullt. 

Jeg feirer påsken litt mere tradisjonelt som dere er vant 
med her i Norge sammen med min samboer og hans familie 
med mange fine skiturer og grilling av pølser.

Unngå gnagsår i påsken!
5 gode råd til store og små:

1. Klipp tåneglene
2. Ta fotbad, før og etter skiturer, masser inn huden med en 
 god fotkrem.
3. Vær tørr på foten når du tar på sokker.
4. Ta på sokk som ikke er for stor eller for liten, gjerne ull 
 eller bomull. 
5. Sjekk skiskoen for sømmer som eventuelt kan gnage, 
 kan du bøye hælkappen med to fingre er det mindre 
 sjanse for at hælkappen vil lage sår eller irritere akilles-
 senen. Ta med saks, en bit av et sitteunderlag, gnagsår-
 sokk eller aloevera-gel i tilfelle krise. 

Hvis helt krise: klipp avlastning av sitteunderlaget formet 
som en smultring så vil det ta av for trykket til du kommer 
hjem!

GOD TUR! 
Hilsen fotterapeuten

Dette kartet på Skisporet.no viser løypenettet Rennebu IL har ansvar for rundt Berkåk.
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Graving – Planering – Transport sommer/vinter   
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

Strømaggregat - start aggregatet med mobil-app

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.ovogn@getmail.no

Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@loqal.no

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.

Maskinene er på 2000kg og 3000kg

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Hyttetomter i nye felt og ferdige prosjekter.

Det viktigste er følelsen du sitter igjen med.

NerskogenHytte-     spesialisten på

Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

Din lokale leverandør av: •Småhus i tradisjonell handlaft etter dine ønsker
	 •	bygg	i	stavlaft	og	bindingsverk
	 •	restaurering,	tilbygg	og	grunnarbeid
	 •	hyttetomter	i	Sørøyåsen	på	Nerskogen
	 •	Lokale	håndverkere

Rennebu

27,8 cm

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815

Snekkering,
restaurering, tilbygg

Snømåking, brøyting
Hagearbeid, trefelling, plenklipping



Rennebunytt 11

Bygg og anlegg 
- én av Rennebus 
viktigste næringer
Minimum 110 årsverk er et direkte resultat av hyttebygging i Rennebu, 
det kommer frem av nøkkeltall fra SSB for 2015.

Rennebu kommune ved-
tok i 2014 å starte prosjektet 
Morgensdagens Rennebu, og 
ett av tre fokusområder var 
hytter og hytteturisme som 
næring. Før jul 2015 la gruppa 
frem et ”Hyttemanifest” som 
inneholder forslag til tiltak 
for økt verdiskaping og sys-
selsetting/styrking av hytter 
og hytteturisme som næring i 
Rennebu. Hyttemanifestet er 
lagt frem for formannskapet 
i Rennebu, som tok manifes-
tet til orientering og samtidig 
gjorde vedtak om å bevilge kr 
60.000 til å gjennomføre en 
hytteundersøkelse.

Den siste hytteundersøkel-
sen for Rennebu ble foretatt i 
2009. I Oppdal ble det foretatt 
en undersøkelse i 2008 og en i 
2015 som viser at ringvirknin-
gene i bygda har blitt veldig 
mye større i løpet av de sju 
årene mellom de to undersø-
kelsene. Det er grunn til å anta 
at det har skjedd en lignende 
utvikling i Rennebu.

Hvorfor hyttemanifest?
Utgangspunkt for hytte-

manifestet er at det foregår en 
beinhard konkurranse blant 
norske kommuner – en kamp 
om hyttebyggerne og en kamp 
om å være den mest attraktive 
kommunen. Rennebu har gjort 
det godt i denne konkurransen 
de siste årene, og er nå num-
mer 12 på lista over norske 
kommuner med størst hytte-
vekst etter 2010. Det er bygd 
hytter og solgt hyttetomter for 
minimum 1,2 milliarder kroner 
i bygda fra tusenårsskiftet. 

Spørsmålet manifestet 
ønsker å stille er om grunn-
eiere, håndverkere, øvrig 
næringsliv, kommune og inn-
byggere ønsker å fortsette 
denne utviklingen – og kan-
skje til og med forsterke den?

Hyttenæringen 
– vekstfaktor 1

Ut fra hytteundersøkelsen i 
Rennebu i 2009 og SSB 2015 er 
et 1915 hytter i Rennebu. Med 
50 bruksdøgn pr hytte i året 
utgjør det 306.000 gjestedøgn i 
året. Med et forbruk på kr 350 
pr døgn, vil det si at det blir et 
forbruk på 107 millioner i året. 
Hvis det bygges 39 nye hytter i 
året vil det si at det investeres 
98 millioner i nye hytter inklu-
dert tomt, og dette vil utgjøre 
6200 nye gjestedøgn pr år.

På grunnlag av disse tallene 
er det lett å fastslå at hyttebyg-
ging har avgjørende betydning 
for Rennebu. Minimum 110 

årsverk er et direkte resultat av 
hyttebyggingen, og det utgjør 
11% av det totale antall års-
verk i Rennebu. Bare jordbru-
ket har høyere sysselsetting. 

Store inntekter
I hyttemanifestet har de 

også sett på tall som sier litt 
om inntekter. Det er ikke reg-
net nøyaktig på hvor mye 
salget av hyttetomter har til-
ført landbruksnæringen fra år 
2000 til i dag eller hvor store 
de årlige skatteinntektene til 
kommunen blir, men de anslår 
at 500 hyttetomter á kr 300.000 
betyr 150 millioner kroner 
til landbruksnæringen. Hvis 
snittprisen er kr 400.000 har 
landbruket blitt tilført 200 mil-
lioner kroner.

110 årsverk gir årlige skat-
teinntekter til kommunen på 
15 millioner kroner med antatt 
snittlønn på kr 400.000 og en 
skatt på 35%.

Eiendomsskatten for fri-
tidseiendommer i 2015 belø-
per seg til 3.750.000 kroner.

Betydning for handels-
næringen

Handelsnøringen i det 
som defineres som hyttede-
stinasjonen Oppdal/Rennebu 

har vokst mye som resultat av 
hyttesatsingen. Men handels-
omsetningen i Rennebu alene 
har ikke økt i samme omfang 
som i andre hyttekommuner, 
og det er liten grunn til å tro at 
Rennebu kan ta igjen Oppdal 
på dette feltet. Men, handels-
omsetningen i Rennebu bør 
likevel viser stor oppmerksom-
het. For det første vil den nye 
butikken på Nerskogen kunne 
oppnå omsetningsøkning og 
dermed bidra til flere arbeids-
plasser. Kommunens bidrag 
til den nye butikken er på den 
bakgrunn svært viktig. 

For det andre vil en vellyk-
ket utbygging av sentrumsnæ-
re områder som Mjuken med-
føre større handel på Berkåk, 
og for det tredje er det mange 
rennbygger som arbeid innen 
handelsnøringen i Oppdal. 

De viktigste tiltaka
I hyttemanifestet er det 

avslutningsvis listet opp de 
viktigste tiltakene for å lykkes 
med hytter og hytteturisme 
som næring. 

Til grunn for økt hyttesat-
sing må ligge den erkjennelsen 
av dette er vekstfaktor nr 1 i 
Rennebu. Videre sier manifes-
tet at Rennebu og Oppdal må 

Antall fritidsbygninger 
(utarb. av Nasjonalparken Næringshage)
 2013 2014 2015 2016
1634 Oppdal 3 263 3 317 3 386 3 433   dvs + 47
1635 Rennebu 1 822 1 859 1 915 1 937   dvs + 22
 
Dvs 69 til sammen for Rennebu og Oppdal
Fotnote(r): 
 Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning

Framtidas hytteområder må selge muligheten for endring/forvandling 
i folks liv. Hyttene og området de ligger i, er et viktig element i den 
personlige selvrealiseringen. Distriktene har inntatt en viktig rolle som 
rekreasjonstilbyder for folk bosatt i/nær de store byer.

(Kjell Solbakken, Norsk Turistutvikling 
på Næringskonferansen, Oppdal 2014)”

samarbeide for å fremstå som 
en felles hyttedestinasjon med 
betydelig grad av felles mar-
kedsføring. Hyttetomta.no er 
sentral i samarbeidet. Det er 
også viktig å få gjennomført 
en hytteundersøkelse så snart 
som mulig for å få frem eta-
blerte hytteeieres synspunkter 
og kunnskap for videre satsing. 

Det er også ønskelig å 
gjennomføre en undersøkelse 
rettet mot bygdas næringsliv 
for å kartlegge i hvilken grad 
deres inntjening kommer fra 
hyttemarkedet og hvordan 
inntjeningen kan økes. Denne 
undersøkelsen er i disse dager 
sendt ut.

Utbygging av fellesgo-
der krever en omforent plan 
for finansiering og utbygging 
og omfatter hele næringsli-
vet og kommunen i Rennebu. 

Samordning mot Oppdal vil 
styrke fellesgodeutbyggingen i 
Rennebu og omvendt. 

Det gode vertskap
Manifestet peker også på at 

”Det gode vertskap” må gjen-
nomsyre hyttesatsingen i alle 
ledd i hele bygda. Raushet 
og samarbeid er nøkkelord – 
raushet overfor andre utbyg-
gere og andre hyttefelt, overfor 
andre næringsdrivende, over-
for andre kommuner. Raushet 
og samarbeid i hele regionen 
er avgjørende for å lykkes. 

Til slutt sier manifestet at 
det er viktig å utarbeide en 
strategi med tiltaksplan for 
hytte-, handles- og reiselivs-
næringen.

Av Dagfinn Vold
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Støtt løypekjøringa 
på Nerskogen

Nerskogen Løypeforening ønsker alle en riktig god 
påske med mange fine skiturer for store og små!

Støttekontingent på kr 500 kan betales
til kto. 4260 71 02567.

www.nerskogenloypeforening.no

Åpen gård på Svengård, påskeaften kl 12-15
- besøk fjøset og stallen

Salg av Limousine-kjøtt på nye Nerskogen Landhandel

www.trollheim-nerskogen.no

gårdsmat og gårdsopplevelserFamiliedag på Nerskogen
Svengård

 lørdag 16. april fra kl 12.00 - 16.00

• Hundekjøring

• Hesteskyss

• Stallbesøk

• Aking

• Salg av limousinburger og brus

• Varme griller til medbrakt mat

• Kaffe fra svartkjelen serveres

Alle er hjertelig velkommen!

Arrangører: 

gårdsmat og gårdsopplevelser Trollheimen    Husky
NERSKOGEN
LOYPEFORENING

Åpningstider for påska finner du på nerskogenlandhandel.no

Telefon 72 42 55 22 – Narbutikken.Nerskogen@narbutikken.no

Fredag 18. mars åpner Joker Nerskogen 
Åpnings-

tilbud
Innherredsodd 

kr 6990 pr spann

Offisiell åpning av nybutikken
kl 12 ved ordfører Ola Øie

Vi serverer kaffe, kaker og annet godt 

Velkommen til en trivelig handel
i den flotte butikken vår!
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Nerskogen skisenter
- et tilbud for alle!

nerskogen skisenter melder om 
ypperlige snøforhold til påske.

Snøen lavet ned før og under vinterferien, og 
det har gjort sitt til at skisenteret har kjempefine 
snøforhold til påske. 

Torleif Kristiansen forteller at senteret var godt 
besøkt i vinterferien, og både unger og voksne 
koste seg i de fine nedfartene. 

Skisenteret er et flott familietilbud, og har 
nedfarter som både er helt enkle og mer kreven-
de. På grunn av nysnøen i vinterferien var det da 
også supre forhold for de som ville kjøre i dypsnø.

Skisenteret gir også mange gode tilbud til 
barn og unge i Rennebu. I år har de blant annet 
gitt bort 301 dagskort til elevene i barne- og ung-
domsskolen til en verdi av nærmere kr 90.000.

Av Dagfinn Vold

Skisenteret leier ut både skiutstyr og ikke 
minst hjelmer for de som trenger det. Her er 

Lars Rokkones i ferd med å prøve sko på to 
gutter som er klar for en dag i bakken.
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Påskeblomster
Nytt fra Leonardo

4 stettglass nå kr 249,-
Frøstativet er på plass

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

Pottelilje
kun kr 19,-

Loppemarked
  i gamle lokalene til Rennebua

fredag 11. og lørdag 12. mars kl 10-17.

Har du lopper så tar vi gjerne i mot, torsdag 10. mars kl 12-17.
Arr: Kvinnegruppa i Rennebu, Anita 45 49 36 54

Berkåk, tlf 72 42 71 17
man-fre 8-22  –  lør 8-20

Vi gratulerer 
Bakerikafeen

med 1 års dagen!

Rogers hårstudio
tlf 72 42 73 44

Ønsker alle ei god påske!

feirer 1år!

Stopp hos oss for en hyggelig handel!

 Tlf 72 42 71 23

man-fre 10-16
lør 10-14    

Kl 14.00:

Monolog av

Jon Lyngstad
fra Skaun Artikailleri

Lørdag 12. mars åpent fra 10-15

Vi ønsker deg velkommen til feiring

Kaffe og 
krembolle 
kr 40,-

Vi har ukestilbud
– følg oss på facebook

Spesialtilbud 
lørdag 12. mars

Handle for kr 1000 
– få 20% i rabatt!

Åpningstider påska
man 21. mars 9-17
tirs 22. mars 9-17
ons 23. mars 9-14
påskeaften stengt

følg oss på facebook
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Feirer ett år med 
kafé på Torget

Den 13. mars i fjor åpnet Bakerikafeen på 
Berkåk dørene, og med den kom et etter-
lengtet tilbud på plass. Både fastboende og 
tilreisende har vært flinke til å benytte seg av 
tilbudet, og daglig leder Siv Remetun Lånke 
er godt fornøyd med det første året. 

- Alle tilbakemeldinger tyder på at dette var noe mange 
hadde ventet på, og det har vært både spennende og lære-
rikt for oss som jobber her, sier Siv. 

Tar imot bestillinger 
Bakerikafeen er et utsalg for Soknedal Bakeri, og alle 

varene blir levert herfra. Hver morgen kommer varebilen fra 
Soknedal med ferske brød, rundstykker, kaker og småbrød. 
Det som skal smøres opp av baguetter og rundstykker er det 
imidlertid de ansatte ved Bakerikafeen som tar seg av. Det 
er også mulig å bestille mat til møter og mindre selskap hos 
Bakerikafeen, og dette er et tilbud de ønsker å jobbe mer 
med i tiden framover. 

- Ja, vi ser at vi har kapasitet til å jobbe litt mer med den-
ne delen av virksomheten, så det vil vi prøve å utvikle videre 
framover, sier Siv. 

Kremboller og kaffe
Ettårsjubileet skal markeres lørdag 12. mars, og da blir 

det blant annet pangtilbud på kaffe og kremboller.
- Krembollene fra Soknedal Bakeri er jo viden kjent, og 

dem har vi fått mye skryt for etter at de kom. Vi syns derfor 
det er helt på sin plass å markere jubileet med et slikt tilbud, 
smiler Siv. 

Artigkaill, loppemarked og gode tilbud
I tillegg til velsmakende tilbud på kafeen, blir det også 

gode tilbud hos Spiren og Snertne Sneller. I lokalene der 
Rennebua tidligere holdt til blir det dessuten loppemarked i 
regi av Kvinnegruppa. 

Fra Skaun Artikailleri kommer Jon Lyngstad, og det blir 
nok et gledelig og humoristisk gjensyn for mange. Lyngstad 
er nemlig norgesmester i monolog fra Norsk Revyfestival på 
Høylandet, og har deltatt der i en årrekke. Han er også aktiv 
medlem i Eggkleiva Mannskor der han er en habil tenor. I 
2004 mottok han Skaun kommunes kulturpris for sitt frem-
ragende virke i kulturlivet. 

påskekylling
I forbindelse med arrangementet på Torget håper arran-

gørene også å få hjelp til å lage en stor påskekylling av snø. 
Dette er jo selvfølgelig en god del avhengig av vær og vind, 
men Ingrid Koksvik i torggruppa håper det skal bli et lande-
merke som holder seg til påske. 

- Vi håper å få startet prosjektet litt tidligere i uka, slik at 
den står ferdig til lørdag. Når kyllingen blir ferdig skal den 
spraymales, og kanskje får vi også til mange fine påskeegg 
ved siden av, sier Koksvik. 

Av Mona Schjølset

Travel påske hos 
bensinstasjonene
Berkåk sentrum ligger svært sentralt plassert i forhold til E6, og de ansatte 
på bensinstasjoner og veisideanlegg treffer mange av de veifarende som 
stopper for å fylle drivstoff eller kjøpe noe å bite i. 

For mange er bensinsta-
sjoner og veisideanlegg det 
første møtet med Rennebu - 
og kanskje for noen det eneste. 
Det er derfor viktig for hele 
bygda at vi har så mange flinke 
og serviceinnstilte medarbei-
dere på disse arbeidsplassene 
her i Rennebu. 

Fra morgen til kveld
For de som jobber her er 

det ikke snakk om å senke 
skuldrene og gå inn i den stille 
uken, men heller å brette opp 
ermene og forberede seg på 
full fart fra morgen til kveld. 

- Ja, for oss er påska den 
travleste uka i hele året, med 
første og andre påskedag som 
de desidert travleste dagene, 
sier Svenn Ove Vaagen, daglig 
leder hos Statoil Berkåk.

Mange trivelige kunder
Ifølge Vaagen er de aller 

fleste velvillig innstilt til at det 
kan være både kø og litt kao-
tiske tilstander i de travleste 
periodene, og det er mye trive-
lig folk innom. 

- Det er jo en og annen 
som blir litt irritert over å måt-
te vente på tur, men de aller 
fleste er i godt humør og tar 
det med et smil, sier Vaagen. 

Viktig for omsetninga
Han legger heller ikke skjul 

på at påsketrafikken er svært 
positiv for virksomheten, og 
det betyr et solid omsetnings-
hopp for både drivstoff, mat, 
drikke og kioskvarer.

- Uka etter påske får vi også 
en topp i vaskehallen, for da er 
det mange som trenger å vaske 
bilen etter å ha kjørt på litt for-
skjellige veier fram til hytter og 
skiløyper, sier Vaagen. 

Av Mona Schjølset

På Rennebu.com 
får du oversikt over 

det som skjer i Rennebu!

Daglig leder Svenn Ove Vaagen bak kassa hos Statoil Berkåk

Kø ved bensinpumpene er et vanlig syn på Berkåk i påska.
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72 42 80 20 | kundeservice@krk.no | krk.no

Markedskraft gjennom Kraftlaget er:
	 •	 Trygt
	 •	 Enkelt
	 •	 Gebyrfritt

KJØP	GOD	ENERGI	AV	ARILD

72 42 80 10 | post@krknett.no | krknett.no

Skulle	det	likevel	oppstå	feil	i	linjenettet,
kontakt	oss	på	72	42	80	01.

KJETIL	SØRGER	FOR	AT	DU	HAR	GOD	
ENERGI	TIL	Å	STEKE	LAMMELÅR	I	PÅSKA			

VÅRKAMPANJE
Bytt	innmaten	i	sikringsskapet	ditt.

Kontakt	Marius	for	en	god	pris!

72 42 80 00 | installasjon@krk.no | krk.no
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Jarle Bernhoft 
til Nerskogskonserten

Lørdag 27. august arrangeres nerskogskonserten for femte gang, og den har 
allerede etablert seg som en happening i fjellheimen en bare må få med seg.

I fjor var stemningen på 
bristepunktet, og vi dan-
set og sang med Violet Road. 
Arrangøren sier at stemningen 
neppe kan ”ta av” mer enn i 
fjor, men med Jarle Bernhoft 
vil konserten nå nye musikal-
ske høyder – det er de ikke i 
tvil om. 

— Målet er ikke å toppe 
noe som er topp, men å vari-
ere med nye sjangrer, forteller 
arrangørstaben – bestående av 
Vigdis K. Krovoll, Astri Snildal, 
Arve Withbro og Terje Storli. 

Terje Storli, som nettopp 
deltok i Melodi Grand Prix 
med Stage Dolls, sier at de 
med Bernhoft rendyrker kon-
sertkonseptet. Bernhoft er kva-
litet til 110% - noe av det beste 
som finnes. Underveis i valget 
av artist til årets konsert hadde 
de også internasjonale artister 
i kikkerten, men det er mange 
gode nasjonale artister å velge 
blant. Bernhoft var blant topp 
tre i planlegginga, og hele 
komiteen var samstemte i val-
get. 

— Det er viktig med varia-
sjon og skape spennvidde i 
artistvalget, sier Astri Snildal.

Urban på fjellet
Jarle Bernhoft er en urban 

artist, noe som blir en spen-
nende miks med fjellet. 
Musikken og omgivelsen er 
ikke en opplevelse bare for 

publikum, men også artistene 
synes Nerskogskonserten er 
en opplevelse. Alle artistene 
har gitt fantastiske tilbakemel-
dinger etter konsertene.

— Det er stas å gå opp 
seterveien på vei til konserten, 
og nedover igjen etter konser-
ten er det en helt spesiell stem-
ning, sier Vigdis K. Krovoll. 

Fritidsinnbyggerne stiller 
opp

For de som har hytte i områ-
det har Nerskogskonserten 
blitt en viktig happening. 

De møtes på hyttene og 
koser seg med familie og ven-
ner i god tid før konserten, og 
det virker som at de setter vir-
kelig stor pris på konserten og 
støtter godt opp om arrange-
mentet.

Leier ut setra gratis
Terje Storli, navnebror til 

forannevnte Terje Storli, eier 
seterområdet som benyttes til 
konserten. Han sier at det aldri 
har vært noe problem å leie 
ut. Arrangøren er flink under-
veis og til å rydde opp etterpå. 
— Det er et godt fungerende 
samarbeid, og jeg ar av meg 
hatten for det arbeidet arran-
gøren gjør, sier Storli.

Mange har eierforhold
Vigdis Krovoll vil gi ros til 

grunneierne, vei- og hytteeiere 

som stiller områder til disposi-
sjon for Nerskogskonserten. 
Samtidig forteller hun om et 
godt samarbeid med bussjå-
førene og vaktselskapene som 
de leier inn i forbindelse med 
konserten. De har alle fått et 
eierforhold til konserten og 
gjør sitt ytterste for at det skal 
bli en god opplevelse for alle. 

Grendalaget ”Godt Mot” 
på Nerskogen har matserve-
ringa under arrangementet, og 
de har også fått bare positive 
tilbakemeldinger.

Økonomisk bra
— Vi er avhengig av å ha en 

økonomisk buffer på en halv 
million kroner, og det ligger 
vi på. Økonomisk har det der-
med gått bra, forteller Arve E. 
Witbro. 

Withbro takker alle samar-
beidspartnere som stiller opp 
for å dekke blant annet mar-
kedsføring og forsikring.

— Vi er godt fornøyd både 
med økonomi og samar-
beidspartnere, understreker 
Withbro.

Av Dagfinn Vold

Jarle Bernhoft 
& The Fashion Bruises

Sangeren, multiinstrumentalisten og kompo-
nisten Bernhoft startet sin solokarriere i 2008 
med albumet «Ceramik City Chronicles».

Jarle Bernhoft kommer til Nerskogen.
Foto: Maria Sjøvold

Årene fremover turnerte han landet rundt, opparbeidet 
seg et imponerende liverykte og bygde samtidig et trofast 
publikum. 

I 2011 slapp Bernhoft sitt andre studioalbum «Solidarity 
Breaks». 

Albumet befestet Bernhoft sin posisjon og lå høyt på lis-
tene resten av året. Før året var oppe slapp Bernhoft albumet 
«Walk With Me – Live at Chateau Neuf» med KORK. Begge 
albumene toppet VG listen i 2011.

Bernhoft ble kåret til Årets Spellemann 
under Spellemannprisen i 2012 og vant i til-
legg klassen mannlige artist for «Solidarity Breaks».   

De siste årene har Bernhoft jobbet iherdig med sin 
internasjonale karriere. Det har blant annet ført til opp-
tredener på de amerikanske tv-showene Conan og Ellen 
DeGenres Show hvor han fremførte hiten «C’mon Talk», fle-
re utsolgte turnéer og ekstatiske kritikker over hele verden. 

Den 25. april 2014 slapp Bernhoft sitt tredje studioalbum, 
”Islander”, som gikk rett til topps på salgslistene. Med første 
singel fra albumet ”Come Around” fikk Bernhoft sin beste 
radioplassering noensinne.

 
 

Med «Islander» ble Bernhoft beæret med nominasjon for 
årets beste R&B-album under verdens største musikk-pris-
utdeling, Grammy Awards. Utdelingen fant sted 9. februar 
2015 i USA, og Bernhoft kjempet (som eneste ikke- ame-
rikanske artist) mot Toni Braxton & Babyface, Aloe Blacc, 
Robert Glasper Experiment og Sharon Jones & The Dap-
Kings.

Bernhoft stakk nylig stakk av med EDVARD-prisen for 
albumet «Islander». Juryen skriver blant annet: «Bernhoft 
står med ”Islander” for fjorårets beste fest. En fest som strek-
ker seg langt utover 2014 og Norges landegrenser.»

 
Sommeren 2016 skal Bernhoft med bandet sitt «The 

Fashion Bruises» til flere av Skandinavias beste & fineste 
festivaler - og Nerskogskonserten er én av dem!

Terje Storli (t.v.) i arrangementskomiteen i samtale med Terje Storli (t.h.) som stiller seterområdet gratis 
til disposisjon for Nerskogskonserten.
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så er i alle fall Kristin og døtre-
ne enige om at årets påske skal 
bestå av skiturer, appelsin og 
kvikk-lunch. 

- Nei, i påska bruker vi ikke 
å reise noen steder, for her i 
Rennebu har vi i grunnen et 
kjempefint utgangspunkt for 
mange fine turmål. Vi krysser 
fingrene for godt vær og godt 
føre, og mange fine skiturer i 
nærområdet, avslutter Kristin. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

På toppen av Kilimanjaro - en annerledes julefeiring 

- Alt var så fremmed og 
eksotisk at ingen av oss tenkte 
særlig over at det var jul, og 
jeg kan trygt si at vi kom hjem 
igjen med utrolig mange inn-
trykk fra et variert og spennen-
de kontinent, oppsummerer 
Kristin. 

Bestemte seg fort…
Det hele startet med at 

Kristin ble oppringt av en 
venninne som lurte på om 
hun ville bli med på en tur 
til Kilimanjaro i juleferien. 
Kristin tok omtrent ti minut-
ters betenkningstid før hun 
ringte tilbake og sa at det ville 
hun absolutt! Like etter luftet 
hun ideen for døtrene, og også 
her var det ja til en annerledes 
juleferie. 

Før de dro fikk de med 
seg en tradisjonell julaften på 
hjemmebane, men allerede 
første juledag startet reisen 
sørover. Ingen av dem var vel 
helt sikre på hva som ventet, 
men ifølge Kristin var de men-
talt innstilt på både gode og 
vonde opplevelser på vei mot 
toppen.

- Jeg vil nok ikke si at denne 
turen er veldig fysisk krevende, 
for man går faktisk relativt 
sakte. Dette er for at kroppen 
skal venne seg til høyden etter 
hvert. Det er imidlertid viktig å 
være innstilt på at det kommer 
til å gjøre vondt underveis, for 
mye oppleves annerledes når 
man skal bevege seg i så man-
ge høydemeter, sier Kristin. 

Tjenestevillige sherpaer
Reisefølget besto av sju 

deltagere, og de hadde med 
seg egne sherpaer som la alt til 
rette på beste måte. 

- De bar det meste av baga-
sjen vår, de lagde mat, server-
te, slo opp telt, og gikk oss til 
hånde på alle måter. Vi hadde 
til og med en egen sherpa med 
ansvar for toalettfasiliteter, det 
vil rett og slett si at han bar 
med seg toalettet, tømte etter 
hvert, og satte det opp der vi 
slo leir, forteller Kristin. 

Hun berømmer de lokale 
hjelperne for tilrettelegging 
og serviceinnstilling, noe som 
absolutt bidro til at de fikk en 
god turopplevelse. 

- Selv om det selvfølgelig 
er enkel standard både når det 
gjelder mat og overnatting på 
en slik tur, passet de hele tiden 
på slik at vi hadde det best 
mulig. Det var utrolig deilig å 
komme fram til ferdig mat og 
oppslåtte telt, sier Kristin. 

Akklimatisering
Turen opp til toppen og ned 

igjen tok til sammen sju dager, 
fem og en halv dag på tur opp 
og en og en halv dag på tur 
ned igjen. De kunne valgt en 
raskere oppstigning, men med 
tanke på høydesyke tok de den 
lengste ruten. Allikevel fikk de 
kjenne litt på hvordan høy-
den påvirker kroppen, og både 
Kristin og Ingri hadde et par 
tunge dager underveis. 

- Vi fikk begge litt proble-

Mens mange av oss er opptatt med å holde tradisjoner og inntak av kalorier høyest mulig 
i hevd gjennom hele jule- og nyttårshelga, fins det noen som ikke nøler med å gå helt nye 
veier. Kristin Reitan tok med seg døtrene Ingri (18) og Mari (21) til Afrika, der de både 
fikk oppleve toppen av Kilimanjaro og safari i ngorogoro krateret. En ekstra bonus 
før hjemreisen var fem dager med sol og bading i Zanzibar.

Ingrid Nyhaug, Kristin Reitan, Eva Vognild og Mari Nyhaug.

mer med akklimatiseringen 
mellom 3.500 og 4.200 meter, 
så da ble det et par tøffe dager. 
Heldigvis gikk det over da vi 
nærmet oss toppen, og den 
siste etappen på selve nyttårs-
aften ble en magisk opplevel-
se, forteller Kristin. 

På forhånd hadde de snak-
ket om at turopplevelsen i seg 
selv var det viktigste, og at de 
ikke skulle fokusere så mye 
på om de kom helt på toppen 
eller ikke. Slik ble det selv-
følgelig ikke i praksis da de 
begynte å nærme seg toppen...

- Nei, da vi begynte å 
nærme oss siste etappe ble 
det likevel helt uaktuelt å gi 
seg før vi sto på toppen. Hele 
gruppa gikk på en måte inn i 
et litt annet modus, og det var 
en fokusert gjeng som vandret 
mot toppen på nyttårsaften. 
Alle var innstilt på at vi skulle 
klare det sammen, og det ble 
en utrolig flott opplevelse i 
måneskinnet, forteller Kristin. 

påskeferie på Berkåk
Om ikke jula ble feiret på 

den mest tradisjonelle måten, 

Teltcamp på tur mot toppen av Kilimanjaro.
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På toppen av Kilimanjaro - en annerledes julefeiring 

Fakta om Kilimanjaro

•	 Kilimanjaro ligger nordøst i Tanzania, og er med sine 5.895 moh Afrikas høyeste fjell. 
Fjellet består av tre utdødde vulkaner, og har blitt et svært attraktivt mål for turgåere 
fra hele verden. 

•	 Ngorogorokrateret (2200 moh) har ofte blitt kalt ”verdens åttende underverk”. Dette 
er et av Afrikas mest kjente viltområder, og dekker et areal på 264 km2. Her yrer det av 
fugler og krypdyr, i tillegg til at det i området lever ca 25.000 større pattedyr. 

•	 Zanzibar er en øy beliggende ca. 41 km fra østkysten av Tanzania. Øya har blitt et 
populært turistmål med kritthvite strender, spennende natur og gjestmildt klima. 
Zanzibar er en helårsdestinasjon med gjennomsnittlig 7-8 soltimer i døgnet, og en 
gjennomsnittstemperatur på mellom 24-28 grader året rundt. 

Nerskogsrittet
Årets nerskogsritt blir arrangert søndag 
12. juni, og start og mål blir som vanlig ved 
Granasjøen.

Det er Nerskogen grendalag, Rennebu IL og Oppdal 
sykkelklubb som har arrangert Nerskogsrittet, men etter en 
gjennomgang av aktivitetene har Oppdal sykkelklubb valgt 
å trekke seg som medeier i Nerskogsrittet. 

— De kom frem til at de hadde alt for mange arran-
gement totalt, og ville heller kutte ned på arrangement og 
heller fokusere mer på den gode rekrutteringa som klub-
ben har, forteller Kjetil Værnes, ansvarlig for Nerskogsrittet. 
Dermed blir det Nerskogen grendalag og Rennebu IL som 
står for Nerskogsrittet fremover. 

Eget sykkeltilbud i RIL
— Det er etter hvert mange som kjører sykkel her 

i Rennebu, og derfor har vi valgt å utvide trimgruppa i 
Rennebu IL til også å omfatte sykkel, forteller Kjetil Værnes. 
Styret i trimgruppa er utvidet med to ”sykkelpersoner”, og 
det vil bli et eget regnskap for sykkelaktivitetene i gruppa. 
Værnes forteller også at de vil få egne sykkelklær basert på 
den orange fargen som ellers brukes i idrettslaget. Det leg-
ges stor vekt på at klærne skal være godt synlig godt i tra-
fikken, så de kan bli litt skarpere orange enn det som ellers 
brukes.

Forandringer på traséen
Værnes forteller at de arbeider med å endre traséen på 

Lauvåsen grunn av en uheldig episode i fjor. — Vi har en 
god dialog med Lauvåsen beitelag om traséen, og vi vil 
komme tilbake med mer informasjon når omlegging er 
klar, forteller Værnes.

ny samarbeidspartner
Etter at Oppdal sykkelklubb trakk seg ut som medar-

rangør var det naturlig tidspunkt å gjøre en vri med sam-
arbeidspartner på banksiden. Meldal Sparebank er én av 
hovedsamarbeidspartnerne til Rennebu IL, og det var der-
for naturlig at de kommer inn som ny samarbeidspartner 
for Nerskogsrittet. 

Kapasitet til flere
Start og mål for Nerskogsrittet er ved Granasjøen 

på Nerskogen. Løypa i turklassen er 52 km lang og har 
en samlet stigning på i underkant av 1000 høydeme-
ter. Trimklassen og de yngste ungdommene sykler ei let-
tere løype på 18 km, og den løypa går korteste vei rundt 
Granasjøen. 

— Vi har hatt stabilt rundt 300 deltaker i alle år, men 
vi håper å kunne komme godt over 400 deltagere, sier 
Værnes. Mellom 400 og 500 deltakere passer bra med den 
totale kapasiteten på parkering, kiosk og sekretariat. 

Hold deg orientert på Nerskogsrittet.no

Av Dagfinn Vold

Ingri og Mari med matpause i teltet.

— Det var mange turgåere på vei mot toppen, forteller Kristin
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Med tvillingene Isak og Lea 
på 12 år og yngstemann Askil 
på åtte, kan det være utfor-
dringer med å få satt av nok 
tid til alle aktivitetene som 
de helst skulle vært med på. 
Særlig om sommeren kan det 
være snaut med tid til å dra på 
hytta i helgene. 

- Fordelen med beliggen-
heten her på Berkåk, er at vi 
faktisk kan dra på hytta i hel-
ga og fortsatt rekke tilbake til 

- Akkurat passe langt fra byen

aktiviteter i Trondheim på søn-
dag, sier pappa Trond Hustad.

25-åringe Maiken 
Madeleine er blitt «for stor» til 
å være med på hytta hver helg. 
Dessuten har hun en hund 
som ikke akkurat er bestevenn 
med familiens katt.

Ønsket vinterhytte
Skiterrenget med prepa-

rerte løyper rett utenfor hyt-
tedøra, var en viktig grunn til 

at valget falt på Mjuken hytte-
grend i Rennebu. Ønsker man 
å benytte alpinski, er veien kort 
til Oppdal. De voksne føler at 
selve hyttelivet kan være min-
dre stressende her enn i hyt-
temiljø knyttet til bakkene i 
nabobygda i sør.

- Vi valgte Hedda-hytta og 
er veldig fornøyd med det. Selv 
om den ikke ser så prangende 
ut fra utsiden, har vi tre sove-
rom og hems som til sammen 
gir sengeplass til 10-12 perso-
ner. Stua har store vindusflater, 
og hytta ligger høyt og fritt i 
landskapet. Det er deilig med 
mye sol og mye himmel, sier 
Laila Rennan.

Hver eneste jul og påske de 
siste fem årene har familien til-
brakt på hytta. Sommeren kan 
også gi fine dager og kvelder, 
og det er lite åt der hytta ligger.

Høyt tempo hjemme
Han er profesjonell musi-

ker med mye uregelmessig 
arbeidstid, hun er pedagogisk 
leder i en av Trondheims bar-
nehager. 

- Vi opplever jo alle at det 
er stort tempo hjemme. Når 
barna kommer på hytta, får de 
tid til å leke sammen som søs-
ken, er de to foreldrene enige 
om. De ser at barna setter 
pris på mulighetene for fri lek 
uten alt for mye tilrettelegging. 
Derfor er det aldri nei fra noen 
av ungene når de skal dra 
på hytta.  Også pusen Sushi 
er mer enn gjerne med, bare 
han får sin faste plass i ei av 
overkøyene. Pappa Trond set-
ter ekstra pris på at det rundt 
hytta er bakker «slik som før 
i tida», som inviterer til mye 
moro på ski.

At beliggenheten er relativt 
sentrumsnær, gjør at det kre-
ver lite planlegging å dra opp. 
Innkjøp av mat gjør de uansett 
lokalt.

Godt tilrettelagt
- Vi slipper helt å bekymre 

oss for praktiske ting her er. 
Veien er alltid godt brøytet, og 
vil vi ha snøen ryddet helt fram 
til døra, er det bare å sende ei 
melding til Martin Kosberg, så 
er det raskt ordnet.

- Vi kan kort sagt leve 
et avslappet, normalt liv. 
Opprinnelig tenkte vi at vi 
skulle klare oss uten TV, men 
leverandøren vår ga oss mulig-
het til hytteabonnement uten 
ekstra kostnader, så TV-fri 
hytte ble det ikke noe av, ler 
Laila Rennan og Trond Hustad 
mens de nyter roen i sofakro-
ken sammen med yngstemann 
Askil. 

Tvillingene Lea og Isak er 
for lengst ute på ski, på vei opp 
mot et distansemål i Bredalen. 
Utenfor hytteveggen ligger et 
lite arsenal av utstyr for lek og 
aktivitet, i snøen som endelig 
finnes i rikelig monn i Mjuken 
hyttegrend.

Når forholdene er slik, er 
det bare å glede seg til påske…

Av Fredrik Kosbergløkk

Høsten 2011 tok familien Trond Hustad og Laila Rennan 

i bruk den første hytta som sto ferdig i Mjuken hyttegrend på Berkåk. 

nå forsøker de å bruke hytta så mye som mulig.

Katta Sushi stortrives på hytta.

Tvillingene Lea og Isak trives godt ute i snøen og i skiløypene innover Bredalen.



Rennebunytt 21

- Akkurat passe langt fra byen Først ut 
i Tørset hyttegrend

Den første tomta i Tørset hyttegrend på 
Ulsberg er nå solgt. Daglig leder Ingrid Tørset 
i Joramo & Tørset Bygg AS, forteller at bygg-
ing starter til våren.

De første til å ta i bruk ny hytte på Tørset, kommer fra 
Trondheim. — Det er et voksent par med store barn og bar-
nebarn som sikkert kommer til å bli med mye på hytta, for-
teller Ingrid Tørset.

naturlige forutsetninger
Hun legger ikke skjul på at byggefirmaet har sterkt tro på 

at salget og utbyggingen av 19 tomter skal gå bra. – Årsaken 
til det, er at dette faktisk er et godt alternativ til all den andre 
indrefileten vi har her i Rennebu når det gjelder fine hytte-
områder. Dette er et mindre felt med lett adkomst og relativt 
kort reisetid fra Trondheim, framhever hun.

Området som ligger nordøst for boligfeltet på Ulsberg har 
naturlig forutsetning for å skape trivsel med relativt enkle 
midler. Bekken Jønnåa går gjennom hyttefeltet og vinteren 
igjennom er det preparert skiløype med tilknytning til et nett 
på fire mil i området Ulsberg - Innset - Nåva.

Barnevennlig
Ingrid Tørset har førstehånds kunnskap om de tilliggende 

herligheter. Selv vokste hun opp bare et steinkast unna, og 
har selv kunnet glede seg over mulighetene.

- I Jønnåa er det en badekulp der vi konkurrerte om hvem 
som var den første til å våge seg uti om våren. Om vinteren 
hadde vi skøyteis der, minnes hun.

I det nye hyttefeltet skal det videre legges til rette for 
aktiviteter som frisbeegolf og bekkesafari, og det vil bli laget 
en felles bålplass og et felles utekjøkken som hytteboere og 
andre som bor i området skal kunne benytte seg av. Det lig-
ger mye positivt i å lage sosiale arenaer der folk kan bli bedre 
kjent med hverandre. Hele hyttefeltet vil dessuten bli inn-
gjerdet.

Søker fred og ro
Hun tenker at både den internasjonale situasjonen med 

uro mange steder, og en stressende hverdag for mange, gjør 
at fritid på ei trygg og god hytte i rolige omgivelser, vil bli et 
alternativ for flere og flere i framtida.

- Her har vi et rikt dyreliv, ro og fred, lang solgang og 
god utsikt. Her kan man tenne opp bål sammen og nyte roen 
sammen med fysisk aktivitet, sier Ingrid Tørset.

Hver tomt i feltet er på ett mål. I tillegg er det friareal inn-
imellom, slik at hele feltet utgjør et større område. Joramo 
& Tørset Bygg AS forhandler Norske Hus og tar sikte på å 
få levert flest mulig av hyttene i grenda, men tomtene sel-
ges ikke med klausul om at kjøper må benytte noen bestemt 
leverandør. - Det er imidlertid ønskelig at alle velger en byg-
gestil som ikke provoserer naboen. Typisk for hyttene som 
etterspørres, er at de er relativt tradisjonelle i stilen, men at 
de har svært store vindusflater, forteller lederen i byggefir-
maet på Ulsberg.

Tørset syns det er brukbare tider i byggebransjen lokalt. 
- Det vi kan ønske oss for framtida, er et vi lokalt kan bli 

enda flinkere til å heie hverandre fram og samarbeide, sier 
hun.

Av Fredrik Kosbergløkk

Trond Hustad, Askil og Laila Rennan trives godt i hytteområdet Mjuken.

Praktisk å spenne på seg skiene ved hytteveggen og legge ut i preparerte løyper.
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rennebu

Gud lengter
etter deg.

Vi bygger din drømmehytte

Nye og spennende
hyttemodeller!

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Hytter
Restaurering

Tilbygg

Ta gjerne kontakt!

Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

Totalleverandør innen elektroinstallasjon

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

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

Begravelser – Kremasjoner

Forsendelser – Gravmonumenter

Tlf: 72 43 34 14 7288 Soknedal
Mobil: 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no
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NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen

lørdag 27. august kl 19.00
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27. august er det 
konsert med 

Jarle Bernhoft 
i naturskjønne 
omgivelser på 

Nerskogen  
Kjøp billetter til 

årets konsertopplevelse på: 
www.billettservice.no

Jarle Bernhoft

Arrangør:

Nerskogen grendalag

Bill. kr 400,- + avg

Samarbeidspartnere: Billetter:

VElKOmmEN
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Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen har unike kvaliteter for 
friluftsliv både vinter og sommer. 
Her kan du boltre deg i urørt natur innover 
Trollheimen med besøk på Jøldals-
hytta, eller ta en skitur langs milevis med 
velpreparerte skiløyper. Vil du ha 
en skikkelig utfordring har du muligheter for 
fantastiske toppturer i Trollheimen 
til Svarthetta, Trollhetta eller Blåhø. 
Ønsker du mer fart er Nerskogen 
Skisenter stedet - eller du kan rett og slett 
bare kose deg i sola med kaffe, en sjokoladebit 
og ei god bok ...

Besøk nybutikken vår Nerskogen 
Landhandel - butikken har åpningstider 
tilpasset fritidsbeboerne. Butikken selger 
også lokalprodusert mat.

Nerskogen har alle muligheter
- for hele familien!

Nerskogen
– med natur for en aktiv fritid og gode opplevelser

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

 
 

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

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

Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Mottak av kasserte kjøretøy og skrapmetall

Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu

 tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no

Ja, vi elsker...

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Berkåk, Sør-Trøndelag, 15. - 17. august 2014

Tema 2014

www.rennebumartnan.no

Norges	ledende	salgsutstilling	for	husflid	og	håndverk
Berkåk, Sør-Trøndelag

12. - 14. august 2016
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Kommunereformen 
– hva sier innbyggerne?
Firmaet Sentio har også i Rennebu gjennomført en innbyggerundersøkelse 
med spørsmål om kommunereformen på oppdrag fra Fylkesmannen.

Det første spørsmålet i 
undersøkelsen var Hvordan 
mener du den fremtidige kom-
munestrukturen for din kom-
mune bør være? 61% svarte 
sammenslåing med en eller 
flere av nabokommunene, 
mens 33% svarte at kommu-
nen bør være en egen kom-
mune som i dag. 4% svarte at 
kommunen bør deles, og 2% 
svarte vet ikke. Det var 200 
personer som ble spurt.

Fordelt på kjønn var det 
flest menn som ønsket sam-
menslåing - 68% mot 54% 
kvinner, mens flest kvinner 
ønsket å være egen kom-
mune (36% mot 29% menn). 
Aldersgruppen 30-40 år var de 
som var mest positiv til sam-
menslåing (69%), og minst 
positiv til å være egen kom-
mune (23%). Det var alders-
gruppen under 30 år som had-
de minst prosentvis oppslut-
ning om sammenslåing (52%) 
og mest positiv til å fortsette å 
være egen kommune (42%).

Flest mot Oppdal
Undersøkelsen spurte også 

om hvilken retning innbyg-
gerne ønsket sammenslåing, 
og 74% ønsket sammenslå-
ing med Oppdal, mens 41% 
ønsket Midtre Gauldal og 20% 
Meldal. 

Stor tilhørighet til 
kommunen

Det ble også spurt om 
hvor stor tilhørighet innbyg-
gerne har til egen kommune 
med dagens kommunegren-
ser.  På en skala på 1 – 5 der 
5 var svært stor tilhørighet 
svarte 55% svært stor tilhørig-
het. 22% svarte 4, 12% 3, 6% 2 
og 5% svarte 1 svært liten til-
hørighet. Her var det kvinner 
som hadde størst tilhørighet 
med 82%, mens menn hadde 
77%.

Løse oppgaver
Hvordan trur du en ny og 

større kommune ville løse 
forskjellige oppgaver, ble det 
også spurt om. Når det gjelder 
helse og omsorg ble svarene 
generelt mellom 50-60% for 
bedre løsninger. For bolig og 
næringsutvikling ble prosen-

5 på gata om 
kommunereformen

Vi har møtt noen sambygdinger på gata for å 
høre litt om deres tanker og synspunkt rundt 
kommunereformen. 

1. Skal Rennebu slå seg sammen med en annen kommune? – hvis 
ja, hva er den best løsningen?

2. Vil Rennebu stå seg best på å være alene eller å slå seg sammen 
med andre kommuner? Hvorfor?

Magnar Skjerve, Stamnan  
1. Dersom vi skal slå oss sammen med 

en eller flere andre kommuner, synes 
jeg E6-aksen med Oppdal, Midtre 
Gauldal og Rennebu er et godt alter-
nativ. 

2. De foreløpige beregninger i vår kom-
muneplan viser at Rennebu ikke taper 
mye økonomisk ved å stå alene og 
selv om de eksakte beregningene ikke er helt klare, synes 
jeg at det er et bedre alternativ å stå alene enn å bli en 
ytterkommune til Oppdal. 

Hallgeir Haugan, Innset 
1. Ja, det er nok nødvendig med en kom-

munesammenslåing for å møte mor-
gendagens utfordringer og stadig økte 
forventninger fra innbyggerne. Den 
beste løsningen er Oppdal, Rennebu 
og Kvikne, alternativt bør Midtre 
Gauldal også være med.  

2. Rennebu bør uten tvil slå seg sammen med en eller flere 
andre kommuner, nettopp av den grunn at vi er for små 
alene. En sammenslåing som nevnt over, gjør at vi blir den 
viktigste fjellressursen i Trøndelag. 

Dagrun Flaten, Berkåk 
1. For å følge med i utviklingen trenger 

nok også Rennebu å bli større. Dette 
gjør at vi blir mere robuste og får 
økt makt og myndighet. Slik jeg ser 
det, har vi flere muligheter både mot 
Orkdalsregionen, Midtre Gauldal og 
Oppdal. Det er imidlertid vanskelig å 
vite hva som er best for Rennebu.

2. Første tanken er at det er fornuftig med en kommune-
sammenslåing, men vi har jo klart oss bra på egenhånd 
også. Det er mange faktorer som spiller inn og en sam-
menslåing kan være positivt dersom dette fører til at vi 
innbyggere får et bedre tjenestetilbud og kortere vei til 
disse tjenestene.

Jon Stavne, Berkåk 
1. Ja, det er fornuftig at Rennebu slår 

seg sammen med en eller flere andre 
kommuner. Vi er ikke store nok alene 
og det kan være fornuftig å vurdere 
alternativer som både Midtre Gauldal, 
Oppdal og Orkdal. Geografisk er det 
naturlig å vurdere Oppdal, men både 
Midtre Gauldal og Orkdalsregionen er gode alternativer. 
Mitt drømmeforslag er Orkla Kommune med kommune-
ne Orkdal, Meldal, Oppdal og Rennebu. 

2. Vi har jo allerede et samarbeid med andre kommuner 
i dag, og det blir enda viktigere i fremtiden med et slikt 
samarbeid. Det er viktig at en kommune innehar en viss 
størrelse da en står sterkere og blir mere profesjonelle i 
ulike behandlingssaker. 

Jens petter Skårsmoen, Innset
1. Jeg er usikker om Rennebu skal slå 

seg sammen med en annen kommu-
ne, men dersom dette skal skje, kan 
det være fornuftig å tenke Rennebu, 
Oppdal og Kvikne som en middels 
stor innlandskommune. 

2. Vet ikke om det ligger noen besparel-
se i en kommunesammenslåing, men med tanke på stat-
lige overføringer, kan det være fornuftig å inneha en viss 
størrelse, og da står Rennebu seg best med et samarbeid 
med en eller flere andre kommuner.

tene mellom 60-70% for bedre 
løsninger. For lokaldemokrati 
og innbyggermedvirkning ble 
svarene for alle aldersgrupper 
mellom 40-50% bedre. 

Hva er riktig?
På spørsmålet om hva som 

er hovedårsaken til at innbyg-
gerne mener kommunesam-
menslåing er riktig, svarte 25% 
at en trenger større kommu-
ner (mer robust kommune) og 
effektivisering/mindre byrå-
krati (15%).

På spørsmålet om hva er 
hovedårsaken til at du er imot 
kommunesammenslåing svar-
te 44% av vi klarer oss godt 
alene/kommunen er stor nok 
som den er. 24% svarte at det 
blir for store avstander og geo-
grafisk vanskelig.

Sentios undersøkelse 
kan du lese i sin helhet på 
Rennebunytt.no 

Av Dagfinn Vold

Kommunestyret prioriteter E6-aksen
Oppdal har sendt en invitasjon til Rennebu om samtaler for å slå de to kommunene sammen. 

Kommunestyret i Rennebu har drøftet saken, og gjort følgende vedtak etter innstilling fra formann-
skapet:

Rennebu kommune prioriterer E6-aksen i det videre arbeidet med kommunereform og vil invitere Midtre 
Gauldal kommune og Oppdal kommune til videre drøftinger.

Som drøftingsutvalg oppnevnes formmanskap, rådmann og en tillitsvalgt.
Kommunestyret ber om at det i neste møte fremmes en sak som tar stilling til hvilken innbyggerinvolve-

ring som skal gjennomføres.
Det bør utarbeides en plan over hvilke tjenester, forutsetninger og saker for øvrig, som bør inn i en inten-

sjonsavtale for Rennebus vedkommende for event. kommunesammenslåing.
Arbeiderpartiet fremmet forslag om det siste punktet, som ble vedatt tatt inn.

Rennebu Senterparti fremmet i møtet et eget forslag, der de ønsket å si ja til invitasjonen fra 
Oppdal kommune om å gå inn i videre drøftinger. Dette forslaget ble nedstemt.

?
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Søndag 12. juni 2016 
kl 12.00
Sykkelritt i Rennebu med start og mål
ved Granasjøen på Nerskogen.

For mer informasjon:

nerskogsrittet.no

Traséen går langs grus- og asfaltvei. 
Premier til 1/3 i ungdomsklassene, 
de tre beste i voksenklassene, 
og til bestemann og bestedame. 
Deltagerpremier og uttrekkspremier.

Nerskogen grendalag  
og Rennebu IL

i samarbeid med

Sommerdekk
kjøper du hos oss

Ta kontakt for å få tilbud!

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, Gunnesgrenda

tlf 411 90 680 – dekkservice@hotmail.no

Kjøpt dekk på internett?
vi hjelper deg med montering

Bilen trenger også pleie
– vi hjelper deg!

Dekkhotell

Utleie av maskiner

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Tlf 909 54 130/476 37 302

www.rennebumaskinutleie.no

Gravemaskiner – Minidumper – Hengere 
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

Stillas på henger til leie

Vi tar oppdrag som 
stubbfresing, fjerning av hageavfall

og mindre graveoppdrag
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Radiostemmen 
fra Rennebu
Ellen Flå (33) trives som rennbygg i nRK. Et par måneders avbrekk fra faste 
oppgaver i nRK p1 og p1+, har gitt henne nye utfordringer i distriktssendin-
ga fra Tyholt. Fra klokka seks om morgenene, flere dager i uka lyder Ellens 
glade rennebudialekt ut til mer eller mindre morgenfriske trøndere.

I to måneder fram til 1. 
april er hun på utlån fra riks-
dekkende radio til distrikts-
sendingene fra Tyholt. God 
morgen Trøndelag er tre timer 
med direktesendt magasin fra 
klokka seks om morgenen. Det 
blir nesten mer nattradio enn 
det hun er vant med fra riks-
kanalen. I P1 gikk de nemlig i 
mai i fjor over til å produsere 
Nattradioen på dagtid.

- For å være klar til klokka 
seks, må jeg stå opp klokka 
halv fem. Jeg gjør klar både 
mat og det jeg skal ha på meg 
kvelden før, forteller Ellen som 
altså ikke deler en profilert 
morgenfugl og NRK-kollega 
sin velkjente entusiasme for å 
sykle på jobb mens byen fort-
satt er i nattmodus.

Mer dialekt
Akkurat nå trives hun 

veldig godt med å være på 
Trønderradioen, med trøndere 
som spesifikk lytterskare. Det 
gjør at hun føler at hun kan 
løsrive seg enda mer i forhold 
til å snakke sin egen dialekt.

- Det er faktisk viktig for 
meg å snakke rennbygg. På 
riksdekkende kanaler blir det 
så man normaliserer målet litt. 
Selv om det kanskje ikke len-
ger er så mange som snakker 
skikkelig «gammel» dialekt, 
betyr dette mye for meg.

- Hvis det blir for ekstremt, 
er det alltid noen som kor-
rigerer. Produsenten min er 
østlending. Han lurte på hva 
jeg mente da jeg snakket om 

«brøt-bil». Han trodde jeg 
mente brødbil, og skjønte ikke 
at det var en som brøytet snø, 
ler hun.

Ellen legger til at hun nok 
føler at nærheten til lytterne er 
sterkere gjennom distriktssen-
dingen.

- Jeg vet at jeg har et for-
hold til mange som hører på, 
og at det kanskje er enda flere 
som vet hvem jeg er.

I vaktteamet
Selv om det er God mor-

gen, Trøndelag som er den 
viktigste arbeidsoppgaven 
hennes, går hun også i turnus 
på et vaktteam som må ut på 
direktesendte nyhetsoppdrag, 
både for radio og TV. Ellen 
har allerede fått prøve seg 
som TV-reporter på direkten i 
Midtnytt.

_ Det var absolutt før-
ste gang jeg sto foran et 
TV-kamera, og det var både 
kjempeartig og litt skummelt. 
Det er mye mer styr med TV 
enn med radio, med en mye 
mer satt plan, og alt skal gå 
veldig fort. Jeg syns det var vel-
dig kult. Samtidig er jeg jo vant 
fra radioen, med at så snart en 
er på lufta, må alt gå på auto-
pilot. Når rødlyset kommer på, 
er det showtime, ler hun.

Tror på radioen
I april er hun tilbake bak 

mikrofonen i Nattradioen på 
NRK P1, og i program som 
Radiolangs, Radiokontakten 
og Nonstop på P1+.

Ellen Flå legger ikke skjul 
på at hun trives godt i riks-
kringkastingen, og håper at 
det også i framtida vil være 
arbeidsplassen hennes. Hun 
føler at trivsel avhenger av at 
jobben byr på nye utfordringer, 
og slik opplever hun at det er  
i NRK.

Hun er heller ikke i tvil 
om at radioen har en fram-
tid i et mediebilde som sta-
dig er i utvikling og endring. 
Overgangen til DAB-radio i 
2017 blir spennende. DAB gir 
flere valgmuligheter. Så ser 
vi jo at PodCast er i rivende 
utvikling. Både de politiske 
partiene og mange aviser er 
allerede i gang med slike sen-
dinger.

- Undersøkelser viser at fler 
og flere hører på radio, mens 
antallet som ser på TV går ned, 
sier Ellen Flå i rimelig trygg 
forvissing om at framtidsveien 
er staket ut.

Men før hun går tilbake til 
«de faste postene» som det 
tidligere het på radiospråket, 
skal hun ha påskeferie hjemme 
i Rennebu, og det vil i praksis 
si på Nerskogen.

- Jeg har heldigvis fri hele 
påska. Den blir veldig tradi-
sjonell for mitt vedkommende. 
I påska skal det være varm 
kakao og appelsin, mye skigå-
ing og forhåpentligvis masse-
vis av sol, slår Rennebus mest 
kjente radiostemme fast.

Tekst: Fredrik Kosbergløkk
Foto: NRK

”Børning 2” -innspilling i Rennebu:

En annerledes dag 
på jobben

Mandag og onsdag i vinterferieuka ble en 
ganske annerledes dag på jobben for de 
ansatte ved Berkåk Veikro og Gjestegård. Da 
var det nemlig full rulle med  filminnspilling, 
og veikroa var for anledningen gjort om til en 
finsk bensinstasjon. 

- Det er jo 
selvfølgelig artig 
at det skjer noe 
litt utenom det 
vanlige, og det 
var interessant å 
se hvordan ting 
foregår, forteller Liv Inger Sundset, som arbeider på Veikroa. 

Ville ha hvit snø
I utgangspunktet var det ikke planlagt filmopptak på 

Veikroa, men produsentene ville ha snø, og da helst ren 
nysnø til innspillingen. Der man opprinnelig hadde planlagt 
innspillingen viste det seg å være for lite snø, og derfor ble 
Veikroa valgt. 

- Vi var jo kjempeheldige med været på mandag, og på 
tirsdagen kom det attpåtil nysnø, så det klaffet kjempegodt. 
Produsentene var så fornøyde, forteller Liv Inger. 

Finske bilskilt
Det er mange detaljer som skal på plass før filmingen 

kan starte, og ettersom det skulle forestille en finsk desti-
nasjon måtte produsentene gjøre noen grep for at alt skulle 
virke troverdig. 

- Flere av oss som arbeider her hadde kjørt bil på arbeid, 
og disse fikk for anledningen finske bilskilt. Alle slike små-
ting hadde de tenkt på, og de som hadde ansvaret for rekvi-
sitter så ut til å ha full oversikt på det meste, sier Liv Inger. 

Filming ved bensinpumpene
Det aller meste av filminnspillingen foregikk utendørs 

ved bensinpumpene, så disse måtte stenges av hele dagen. 
Innendørs kunne de ansatte imidlertid ekspedere ”vanlige” 
kunder i den grad det var plass. Med skuespillere, produsen-
ter, kamera- og lydfolk og andre gode hjelpere var hele føl-
get på bortimot 50 personer, og alle disse skulle selvfølgelig 
ha både servering og pustepauser i løpet av dagen. 

- Det var en trivelig gjeng, og alle syns det var helt greit 
at vi fulgte med på innspillingen og det som foregikk rundt. 
Det eneste de la inn restriksjoner på var at bilder av skue-
spillere ikke skulle legges ut noe sted før etter premieren. 
Dette for at ikke klær, sminke eller frisyrer skal røpe noe i 
forhold til handlingen i filmen, forteller Liv Inger. 

Tror det blir en bra film
Både Liv Inger og de andre ansatte på Veikroa gleder seg 

til filmen kommer på kino, sannsynligvis i oktober en gang. 
De har allerede snakket om en felles kinotur da, og så blir 
det spennende å se hvor mange minutter den finske utga-
ven av Berkåk Veikro og Gjestegård får på lerretet. 

- Uansett har det jo vært mye filming både i Rennebu og 
Oppdal, så det blir jo kjente omgivelser. Artig blir det også å 
se hvilken rolle alle de lokale statistene får i filmen. ”Børning 
1” var jo en skikkelig bra film, og etter det vi har sett og hørt 
er det ingen grunn til å tro at oppfølgeren skal bli noe dårli-
gere, oppsummerer Liv Inger. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

Den trivelige stemmen til Ellen Flå høres i disse dager i Trønderradioen.
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Alle typer
el-installasjon!

Ta kontakt!
Bjørn 909 10 913 – Lars 965 14 088 

 www.riseelektro.no 
post@riseelektro.no

vi setter spor

Lokal drivkraft

oxygen.no

Årsmøte
i Rennebu Historielag 
17. mars 2016 kl 19.30 i Jutulstuggu

NB! Ny dato

 • Vanlige årsmøtesaker + lovendring
 • Valg

 • Foredrag av Jon Suul om
  treskjæring, rosemaling og smiarbeid
  - har du bilde av ting/produkt som du har 
   spørsmål om, kan du ta det med å vise Jon

 • Servering av rømmegrøt

Velkomen!
Styret i Rennebu Historielag.

Temakveld 
om nærområdene i og rundt konfliktene i Syria

Øyenvitner
For å få en forståelse 
for flyktningekrisen 
og hvordan konflikt-
områdene ser ut, 
ønsker vi mer 
kunnskap ut til folket.

Gjester:
Arnfinn Ree, politi 
- oppdrag for PST og FN

Geir Klyver Skjelvan, politi 
- oppdrag på Peim Silot i  Middelhavet

Kine Berg og Eirin Holm Rise - frivillige på Lesvos

Kaffeservering

Arr Flyktningetjenesten/Rennebu kommune

Mjuklia 21. mars kl 18.00
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Temakveld:

Øyenvitner – hva skjer i nærområdene?

- Det skal i det hele tatt 
ikke handle om Norge og det 
som skjer her. Målet er å for-
midle kunnskap og informa-
sjon om hvorfor mennesker 
er på flukt, og hva som skjer 
i de områdene de flykter fra, 
sier Øverland. Alle som ønsker 
mer kunnskap og forståelse av 
hvordan menneskene der opp-
lever hverdagen sin, er hjerte-
lig velkommen denne kvelden.

Tungt tema – lett stemning
Selv om det er et tungt 

tema som skal belyses, legger 
arrangørene opp til en trivelig 
kveld med både kaffeservering 
og litt underholdning. 

- Vi har kalt kvelden 
”Øyenvitner” fordi det kom-
mer gjester med direkte 
kjennskap til det som skjer 
gjennom hjelpearbeid i de 
aktuelle områdene. Fire spen-
nende hjelpearbeidere vil dele 
historier og kunnskap med oss 
denne kvelden, og jeg tror vi 
alle kommer til å gå litt klokere 
hjem igjen. Påska er en fin tid 
for både dybde og refleksjon, 
og jeg tror vi kan by på beg-
ge deler denne kvelden, sier 
Øverland.

Gjester
Arnfinn Ree fra Soknedal 

er ansatt i politiet, og har gjen-
nom jobben møtt mennesker 
som på ulike måter er berørt av 
konflikten i Syria. På oppdrag 
fra FN har Ree i flere omgan-
ger vært intervjuer i nærom-
rådene, for å kartlegge hvem 
som trenger overføring som 
kvoteflyktninger. 

Geir Skjelvan har også bak-
grunn fra politiet. Han har i 
tillegg erfaring fra internasjo-
nal tjeneste, blant annet som 
lagfører i Libanon tidlig på 
90-tallet, politiobservatør på 
vestbredden i 1998, og tre tokt 
med Siem Pilot i Middelhavet 
fra juni til desember i fjor. 

Eirin Holm Rise og Kine 
Berg er begge oppvokst i 
Rennebu, og har i mange år 
engasjert seg i forskjellige 
typer hjelpearbeid.

Eirin har lang fartstid fra 
helsevesenet, og har siden 
2012 jobbet med bistand både 
i utlandet og her hjemme. 
Hun arbeider nå i en menne-
skerettsorganisasjon som har 
fokus på å sikre flyktninger 
og asylsøkeres rettigheter, og 
har den senere tiden vært mye 
profilert for sitt engasjement. 

Kine er opprinnelig utdan-
net førskolelærer, men har 
vært innom mye forskjel-
lig. Hun har bestandig vært 

opptatt av dem som ikke har 
det så bra i samfunnet, men 
det var da flyktningkrisen for 
alvor kom innover oss at hun 
bestemte seg for å ta engasje-
mentet et steg videre. Hun har 
vært to perioder som frivillig 
hjelpearbeider på den greske 
øya Lesvos, og en periode i 
Istanbul, der hun hjalp til på 
en skole for flyktninger. 

Håper mange kommer
Ettersom det for tiden 

pågår renoveringsarbeid i sam-
funnshuset, er arrangementet 
lagt til Mjuklia. Arrangørene 
håper mange tar turen selv om 
det er i påskeferien. 

- For at det skulle være 
mulig for gjestene måtte vi 
legge det til påskeuka, men jeg 
regner jo med at dette uansett 
er et tema mange vil høre litt 
mer om. Det er utrolig interes-
sante og engasjerte folk som 
kommer for å snakke, og det 
vil bli satt av tid til både spørs-
mål og prat rundt kaffebordet, 
avslutter Ragnhild Løvseth 
Øverland på vegne av flykt-
ningtjenesten.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

Mandag 21. mars inviterer flyktningtjenesten 
til informasjons- og temakveld, der hovedfokus 
vil være krisen i Syria, og det som skjer i nær
områdene. Ifølge flyktningkoordinator Ragnhild 
Løvseth Øverland er ikke dette en kveld med 
debatt omkring norsk asylpolitikk.

Geir Klyver Skjelvan ombord i båten Siem Pilot i Middelhavet.

Hektisk aktivitet på stranda i Lesvos, der Kine Berg akkurat har berget i land en liten baby.

Det er mange fortvilte mennesker som kommer med båtene til Lesvos. Her har Eirin Holm Rise hjulpet i land en ung jente.
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Gipling

Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu

Epost: kunde@rennebusag.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

Se	flere	bilder	på	brentkledning.no

Norgeshus Oppdal Bygg  
- din lokale leverandør av 

hus og hytter!

8 leiligheter - BRA 69,5 m2 under oppføring. 
Gode og funksjonelle planløsninger i firemannsboliger.

Bakkan, Berkåk

Ett av våre prosjekter som er under under bygging: 
4 SOLGT!

Se ellers vårt store utvalg av hus og hytter  
på www.oppdalbygg.no
Om du ikke skulle finne akkurat det du ønsker; ta utgangspunkt 
i en av våre modeller og våre arkitekter hjelper deg videre 

- du får det du vil ha!

Industrivegen Nord - 7340 Oppdal, Tlf: 72 40 02 60 - stig@oppdalbygg.no

HUS - HYTTE - REHAB
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Påskeinspirasjons-
kveld med 

Meldal Hagelag
Onsdag 16. mars inviterer Meldal Hagelag 
til inspirasjonskveld i Å samfunnshus, der 
hovedfokus vil være påske og den lyse årsti-
den vi går i møte. 

- Vi vet jo at mange liker å pynte opp både på hytta og 
hjemme nå i påska, og ofte er det på tide med en ”vårpuss” 
både ute og inne på denne tiden av året, sier Mari Engen 
Ree i Meldal Hagelag. 

Tips fra blomsterdekoratør
For anledningen har hage-

laget leid inn Ole Erik Melum, 
som er utdannet blomsterde-
koratør. Han er mye brukt i 
lignende sammenhenger her 
i distriktet, og denne kvelden 
vil han komme med tips til 
hvordan påskeblomster kan 
brukes i dekorasjoner, korger, 
skåler og krukker. 

- Ole Erik er vel ikke først 
og fremst kjent for en mini-
malistisk stil, men har fått mye skryt for sin kreativitet og 
inspirerende måte å gjøre ting på, sier Engen Ree. 

Han ble også brukt i forbindelse med oppgradering og 
innredning på Spiren, da blomsterbutikken i Berkåk sen-
trum foretok en ansiktsløftning for ett års tid siden. 

- Vi var veldig godt fornøyd med hvordan han hjalp oss 
her på butikken, og han hadde mange gode tips og innspill 
som vi har hatt god nytte av i ettertid, sier Oddvar Skjerve, 
som er daglig leder på Spiren.

Kroken Bakeri og Grindal Ysteri
Det er imidlertid ikke bare blomster og pynt som står i 

fokus denne kvelden. Også Grindal Ysteri og Kroken Bakeri 
kommer med velsmakende salgsvarer og smaksprøver. 

- På den måten får jo publikum både tips og inspirasjon 
til påskepynting, og samtidig blir det mulighet til å fylle opp-
fryseren med velsmakende godbiter, sier Mari Engen Ree. 

Av Mona Schjølset

Hytteforum Nerskogen
Hytteforum nerskogen ble stiftet 20. mai 2015 
med 19 hytteeiere tilstede som representerte 
sine hytteforeninger.

— Invitasjon til medlemskap ble sendt ut medio janu-
ar 2016 til de som vi hadde oversikt over, forteller Olav 
Stenhaug som sitter i styret. 

Pr i dag er det tre hytteforeninger innmeldt. Sannsynligvis 
så avholder de fleste hytteforeninger årsmøte i forbindelse 
med påsken, og styret i Hytteforum Nerskogen håper da 
at de fleste vedtar medlemskap i hytteforumet, og at de da 
mottar innmeldinger fortløpende.

— Styret i Hytteforum Nerskogen hadde i januar møte 
med nyvalgt ordfører og varaordfører samt med rådmann. 
Rennebu kommune stiller seg meget positive til hytteforu-
met, forteller Stenhaug.

Egen nettside
Det er opprettet en hjemmeside, www.hytteforumner-

skogen.no, som det etter hvert vil bli lagt ut informasjon om 
aktuelle ting som skjer. Nettsiden er allerede oppe og går.

— Vi håper at alle hytteforeninger og hytteeiere med 
naturlig til-
knytning til 
Nerskogen ser 
nytten av et 
fellesskap som 
Hytteforum 
Nerskogen er 
tiltenkt å være, 
sier Stenhaug.

Nye boliger 
på Bakkan
Som mange sikkert har registrert er det nye boligprosjektet på Bakken i ferd 
med å ta form, og byggeleder Oddvar Rise i Oppdal Bygg er godt fornøyd 
både med framdriften og interessen rundt prosjektet. 

- Fire av leilighetene er 
allerede solgt og skal være 
innflytningsklare til 1. juni. For 
de resterende fire vil råbygget 
bli gjort klart, og så ferdigstilles 
leilighetene etter hvert i sam-
råd med kjøperne, forklarer 
Rise. 

Universell utforming
De nye leilighetene har fått 

en såkalt universell utforming, 
og ifølge Rise betyr det at de 
kan tilpasses flere typer kun-
degrupper og ulike behov. 

- Da kan det for eksempel 
enkelt tilpasses hvis noen har 
fysiske utfordringer som tren-

ger spesiell tilrettelegging, og 
ellers utformes etter kundenes 
ønsker, sier Rise. 

God beliggenhet
Rise påpeker også belig-

genheten som et stort pluss for 
det nye boligprosjektet, og han 
tror også dette er noe av grun-
nen til at de allerede har fått 
solgt fire leiligheter. 

- Det er jo utrolig lettvint 
og sentrumsnært, og det er det 
mange som setter pris på, sier 
Rise. 

Han er også godt fornøyd 
med den måten boligene har 
blitt tilpasset området rundt. 

- Det er jo bestandig spen-
nende å se hvordan et område 
tar form etter hvert som det 
kommer opp boliger, og her 
syns jeg vi har lykkes godt med 
både garasjeanlegg og utven-
dige boder. Tunet ser også ut 
til å bli både trivelig og fint, så 
dette tror jeg absolutt kan falle 
i smak hos mange, avslutter 
Oddvar Rise. 

 
Tekst: Mona Schjølset

Foto: Dagfinn Vold

Oppdal Bygg setter opp to hus med fire leiligheter i hver.

Det er stor byggeaktivitet i Rennebu for tiden, og det er fem hus som er under bygging.
Det er også vedtatt å legge ut et nytt område med tomter øverst i Trondskogen. Allerede er det hele åtte 

tomter som er reservert i det nye området. 
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mandag-fredag  9-16 Kaffekrok  –  Medisinutsalg   –  Post i butikk  –  Online tipping

– helt i nærheten

Åpningstider:   Mandag-fredag 9-18  –  Lørdag 9-17

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

På grunn av ombygginga holder vi stengt
fra tirsdag 29. mars kl 15 til og med tirsdag 5. april.

Velkommen til åpning av “ny butikk” 
onsdag 6. april kl 10

Posten:
Onsdag 30. og torsdag 31. mars er det utlevering av 

postpakker kl 12-13.
Posten åpnes som vanlig igjen fra 1. april kl 12

   

Åpningstider i påska:

Mandag - onsdag  9-18

Lørdag, påskeaften 9-15

Stengt skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag

Påskepøbb
Fredag 18/3: Hem te påsk
 kl 21.00-02.00

Lørdag 19/3: Lukket lag

Fredag 25/3: Trubadur på terrassen 
 kl 15.00-18.00
 DJ i kjelleren kl 21.00-02.00

26. mars (påskeaften): Stengt

Bygdapøbben – hele bygdas møteplass
åpen fredag og lørdag hele året

Bygdasenteret:

Salg av bjørkved, 

lokal mat,

skismurning og

andre ting til 

skituren

LEDENDE FAGHANDEL INNEN IKT
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Tips fra Biblioteket
påske er virkelig høytid for lesing, og da er det spesielt krimbøker som er i 
skuddet.  - nå ser vi jo at krim er populært året rundt, så det er tydelig at det-
te er en sjanger nordmenn er glade i, forteller bibliotekar Bente Gunnesmæl. 

Skal man tro wikipedia er 
påskekrim et relativt særnorsk 
fenomen. En svært vellykket 
boklansering så langt tilbake 
som i 1923 blir regnet som 
startskuddet for fenomenet 
norsk påskekrim.

”Bergenstoget plyndret i 
natt”

”Bergenstoget plyndret 
i natt” er en kriminalroman 
skrevet av Nordahl Grieg og 
Nils Lie, og denne fikk etter 
datidens målestokk en over-
måtelig god reklamekampanje 
i Aftenposten. Ranet som fin-
ner sted i denne romanen skjer 
natt til 1. april, og da hadde 
forfatterne naturligvis regnet 
seg fram til at 1. april 1923 falt 
på første påskedag. Artikkelen 
i Aftenposten var så snedig 
skrevet at redaksjonen ble 
nedringt av fortvilte mennes-
ker som hadde familie og ven-
ner ombord i toget. 

Siden den gang har folk 
flest fått et atskillig mer avslap-
pet forhold til både togturer 
og reklamekampanjer, men at 
krim fortsatt er populært i pås-
ka er det ingen tvil om. 

For de yngste
Krimbøker er også noe 

som faller i smak hos de yngre 
leserne, og en nyhet i så måte 
er ”Operasjon Sirkus” av Jørn 
Lier Horst og Jørgen Sandnes. 
Dette er siste bok i den popu-
lære serien om Detektivbyrå 
nr 2. Denne gangen kommer 
det et sirkus til byen, samtidig 
som det skjer et innbrudd hos 
bestefar Franz. Ved nærmere 
undersøkelser viser det seg å 

ikke være første gangen det 
skjer mystiske ting når sirkuset 
er i byen. Boken er beregnet 
for lesere opp til omtrent 10 år, 
med mange fine illustrasjoner 
og litt større skrift enn vanlig. 

For de litt eldre ungene 
kom nylig ”Ulvehundgåten”, 
også den ført i pennen av Jørn 
Lier Horst. Dette er niende 
bok i suksesserien Clue, og 
utgangspunkt for historien 
denne gang er en spøkelses-
historie. Ifølge historien er det 
et varsel om død når ulve-
hunden viser seg, men dette 
er ikke en forklaring Clue-
gjengen slår seg til ro med da 
en av gjestene på Perlen pen-
sjonat blir funnet død...

STHLM Delete 
av Jens Lapidus

Fra en av Sveriges bes-
te krimforfattere kommer 
”STHLM Delete”, og mange 
anmeldere mener dette er Jens 
Lapidus beste bok så langt. 
Også i denne boken møter vi 
det umake etterforskningspa-
ret Emilie og Teddy. En mann 
blir brutalt drept, og den mis-
tenkte gjerningsmannen blir 
funnet hardt skadd i nærheten 
av åstedet. Saken viser seg å 
ha forgreninger både til jugo-
slavisk mafia og Stockholms 
finanselite.

Mennesketyvene 
av Robert Wilson

I løpet av 32 timer for-
svinner seks barn fra svært 
rike familier i London. 
Kidnappingsekspert Charles 
Boxer blir satt på saken, og 
han er villig til å strekke seg 

langt for å finne de skyldige. 
Kidnapperne virker svært pro-
fesjonelle, men vil ikke si hva 
som egentlig er målet med 
kidnappingene. Boxer jobber 
nærmest i blinde, og noen av 
familiemedlemmene til de kid-
nappede barna er også villige 
til å ta i bruk drastiske midler. 

”Mennesketyvene” er 
Robert Wilsons tredje bok om 
kidnappingsekspert Charles 
Boxer, og også denne har fått 
svært gode kritikker. 

påskenøtter 2016
Ingen påske uten quiz og 

påskenøtter, og på biblioteket 
har de akkurat fått inn den 
flunkende nye ”Påskenøtter 
2016”. Dette er jo noe som 
hører med for mange i påska, 
og her finner man over 100 
kategorier med spørsmål for 
store og små. Det er forskjellig 
vanskelighetsgrad på spørs-
målene, så det burde absolutt 
være mulig å finne noe som 
passer for de fleste anlednin-
ger og de fleste selskap. 

I tillegg til krim og pås-
kenøtter har biblioteket også 
et godt utvalg når det gjelder 
hobby- og interiørbøker tilpas-
set påske og vår. Strikking og 
annet håndarbeid er jo popu-
lært, og likedan tips til blom-
ster, pynt, innredning og for-
skjellig annet. 

- Vi har mange fine bøker 
i denne sjangeren også, så 
det er bare å ta turen innom, 
oppfordrer bibliotekar Bente 
Gunnesmæl. 

Av Mona Schjølset

 Åpningstider for biblioteket: Mandag og torsdag 16.00 – 19.00 - onsdag 10.00 – 13.00
Biblioteket har lokaler i sokkelen på Berkåk skole. Vi låner ut bøker, lydbøker og dvd. 
Vi har Adresseavisa og Opdalingen som kan leses her. Har også en del tidsskrifter, 

blader og lignende som kan leses her eller lånes. I tillegg tilbyr vi gratis bruk av internett.

Du kan søke hjemme etter bøker i bilbliotekets register: http://www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Oppvekst-og-utdanning/Nyttige-lenker/Bibliotek

Barnehagedagen 2016:

- Les høyt for oss!
Torsdag 1. mars ble Barnehagedagen markert 
i det ganske land, og årets tema var ”Les høyt 
for oss”. Ved Vonheim barnehage markerte 
man også dagen med høytlesning i fokus. 

Bestefar Jon Einar Værnes på besøk i barnehagen og leser med 
barnebarnet Olav på fanget.

I løpet av dagen var det bibliotekbesøk, bokkafe der 
besteforeldre var invitert og ”bokflyt”, det vil si at bøker var 
lagt fram på forskjellige rom for å innby til lesing. 

En kjerneoppgave
Barnehagene i Rennebu jobber for tiden med et prosjekt 

som kalles”et godt språkmiljø for alle barn”. Dette skjer i 
samarbeid med Dronning Mauds Minne, og en veileder der-
fra kommer til å bistå barnehagene i utviklingsarbeidet. 

- Det å støtte barns språkutvikling er en kjerneopp-
gave for oss som jobber i barnehage, og det er også mange 
som har forventninger til dette arbeidet. Regjeringen har 
for eksempel varslet at barnehagenes arbeid med språk vil 
få stor plass i en ny stortingsmelding som er ventet i løpet 
av våren, forteller Marta Hage, som er styrer ved Innset og 
Vonheim barnehage. 

Satsningsområde også på skolene
Lesing har også vært et uttalt satsningsområde for sko-

lene i Rennebu, og det er derfor viktig at barnehagene også 
deltar i denne satsingen.

- Mange barn liker å bli lest for, og vi bruker dette mye 
i samlingsstundene her i barnehagen. Det å ha en samtale 
rundt bilder er også noe vi bruker aktivt for å stimulere ord-
forråd og språkutvikling, noe som er viktig for ungene etter 
hvert som de begynner på skolen, sier Linda Slettun Hovin 
ved Vonheim barnehage. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Vonheim

Mona Elven leser for ivriga lyttere.
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Vi kan hjelpe deg og din bedrift med
• logo og grafisk profil
• brosjyrer i små og store opplag
• redigering og produksjon av bøker
• plakater og banner
• nettsider for små og mellomstore   
 bedrifter
• forretningsmateriell / postalia 
• skilt og vindusdekor

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

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

Digitalprint
Vi hjelper deg med alt innen 

kopiering og digital print, som
visittkort, foldere, brosjyrer, hefter 

og plakater/bannere i alle størrelser!
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Rennebu Nytt35

Ta kontakt på
416 56 996 

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6 

i Trondheim

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

heltre  –  millimetertilpasning

Tomteutgraving – Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp, sprenging, 
veibygging, minikraftverk, opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405

Graving – Planering
Tomtearbeid

Mindre betongjobber
Ta kontakt med

vår nye daglige leder
Gerry Robinson

post@r-maskin.no

Leverandør av grus
Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626 
geir_aspeggen@hotmail.com
www.grusirennebu.no

Hyttetomter til salgs

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

Terrengen er et norsk
firehjulsdrevet	terrenggående

hjelpemiddel / rullestol.

Er godt utstyrt med blant annet 
trinnløs regulering av hastighet.

Terrengen tilpasses brukere med 
spesielle behov.

Terrengen er konstruert for 
ferdsel i typisk norsk terreng, 

har meget gode kjøreegenskaper 
og har ett marktrykk lavere enn en 

person som går på bena!

Terrengen AS
Stamnan, 7392 Rennebu

Telefon 72 42 65 60
Mobil 476 24 600

E-post: info@terrengen.no
www.terrengen.no

I tillegg til produksjon av 
Terrengen foretar vi service og 
reparasjoner på alle typer 
redskap og landbruksmaskiner.

•  sveiseverksted for mindre og 
 større sveiseoppdrag. 

•  maskineringsverksted med 
 dreiebenk og fresemaskin. 

•  produksjon og konstruksjon 
 av stålarbeid

• dekkmaskin for landbruks- og 
 anleggsdekk

For priser og oversikt over våre 
produkter og tjenester se
www.landbruksverksted.no 

– fortsetter der veien slutter

Skiopplevelse 
på 700-1100 moh!

Skisenteret er åpent 
hver lørdag og søndag 11-17, 
og i påsken hver dag.

– midt i blinken for skiaktiviteter.

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

7,5km nedfarter, 3 heiser
Oppkjørte turløyper

Spennende kjelkenedfart 1,1km
Kafeteria

Overnatting
Caravanplass (ledige plasser)
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BIBLIOTEKET 
Vi har stengt i påskeuka.
Siste åpningsdag før påske er torsdag 17. mars:  16-19.
Vi åpner igjen onsdag 30. mars: 10-13.

 Velkommen innom!

Ønsker du å være 
meddommer eller lagrettemedlem?

Rennebu kommunestyre skal oppnevne meddommere til 
Sør-Trøndelag Tingrett og til Frostating Lagmannsrett for 
perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020.  Rennebu 
kommune skal velge 6 meddommere til tingretten og 6 
meddommere til lagmannsretten.    
Allmenheten oppfordres til å foreslå kandidater.

Hvem kan være meddommer?

Den som velges må være fylt 21 år og være under 70 år 
ved valgperiodens start.  Vedkommende må være innført i 
folkeregisteret som bosatt i Rennebu.
De som velges skal være alminnelige hederlige samfunns-
borgere som er godt skikket til vervet.  
De som velges må forstå norsk tale og tekst.  
Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer 
mangfoldet i samfunnet.

Hva er en meddommer?
Meddommer (lekdommer) er en ikke-juridisk utdannet 
person som sammen med fagdommer er med på å ta 
avgjørelser i rettssaker.  

Er du interessert?
Forslag på meddommere kan sendes Rennebu kommune 
v/ servicetorget som brev eller e-post til postmottak@ren-
nebu.kommune.no  
Frist onsdag 30. mars.

Vil du vite mer om hva det å være lekdommer går ut på 
kan du gå inn på http://www.domstol.no/lekdommer

EIENDOMSSKATTEN FOR 2015

Rennebu kommune skriver ut eiendomsskatt på alle 
faste eiendommer i hele kommunen i 2015. 
Jfr. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3. 
Eiendomsskattelisten for 2015 blir lagt ut til offentlig 
gjennomsyn i ekspedisjonen ved kommunehuset fra 
28. februar til og med 31. mars 2015. 
Eiendomsskatteseddel for 2015 blir sendt ut til alle som 
eier en skattepliktig eiendom

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Rennebu 
kommune v/eiendomsskattekontoret innen 12. april 2015. 

Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til 
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store 
terminer med forfall 1. mai 2015 og 1. oktober 2015.  
Dersom eiendomsskatten ikke blir betalt ved forfall, skal 
det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.

Eiendomsskattekontoret

Følg Rennebu kommune

Nye Veier as prioriterer 
E6 i Trøndelag?
nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, 
E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og 
E6 Trøndelag i første fase frem til 2019/2020. Tre av prosjektene påbegynnes umiddelbart. 

Det nye nye krysset nord for Berkåk sentrum på ny E6 får en gjennomgående hovedfartsåre og planfrie 
kryss med to rundkjøringer, med Buvatnet til høyre og byggefeltet i Mjuklia til venstre. 
Datategning av Statens vegvesen.

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer 
kostnadseffektivt. Vi angriper derfor prosjek-
tene helhetlig fra første stund og bygger len-
gre strekninger. Dette gir raskere fremføring og 
lavere kostnader. Med de prioriterte prosjek-
tene er vi i gang med veibygging i alle utbyg-
gingsområdene våre, sier administrerende 
direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland i 
en pressemelding.

prioriterer
Nye Veier AS har nå gjort sin første priori-

tering av strekninger. Prioriteringene er basert 
på:
•	 hvor	lønnsomme	veistrekningene	er	for		
 samfunnet
•	 ulykkesbelastningen	på	strekningene
•	 muligheten	for	helhetlig	utbygging	av	lange		
 strekninger
•	 hvor	klare	strekningene	er	til	å	bygges	ut
•	 EU-krav	som	for	eksempel	krav	til	sikkerhet		
 i tunneler
•	 i	hvilken	grad	prosjektene	bidrar	til	mer-
 nytte for lokalsamfunnene

Når det gjelder utbyggingen i Trøndelag er 
det fortsatt noen forhold som må avklares før 
endelig tidsplan for utbygging kan besluttes. 
Nye Veier vil gå i dialog med aktuelle kom-
muner og fylkeskommuner om dette. Videre 
kan strekningen E39 Kristiansand –Ålgård/
Sandnes få oppstart i 2018. Kristiansand Vest – 
Vigeland ligger an til å bli bygd ut først.

– Vi er utålmodige og har mye viktig arbeid 
som skal gjøres på kort tid. Vi skal nå vårt mål 
om raskere utbygging gjennom mer effektiv og 
helhetlig planlegging og ved å bygge lengre 
strekninger. I denne sammenheng er det vik-
tig med gode og tidlige lokale planprosesser og 
tidlig involvering av de som skal prosjektere og 
gjennomføre utbyggingsarbeidet. Vi jakter nye 
løsninger som er mer kostnadseffektive, blant 
annet gjennom mer rasjonell utbygging over 
lengre strekninger, sier Dahl Hovland.

E6 Trøndelag
I utbyggingsprosjektet E6 Trøndelag skal 

det totalt bygges 115 kilometer vei med et esti-
mert kostnadsoverslag på 26 milliarder kroner. 
Utbyggingsprosjektet består av tre streknin-
ger; Strekningen Ulsberg – Melhus på 70 km, 
hvor det pågår regulering av deler av streknin-

gen. Strekningen Ranheim – Værnes på 23 km, 
hvor reguleringsplanen har vært på høring. 
Strekningen Kvithammar – Åsen på 22 km, 
hvor kommunedelplan er vedtatt. Det er fort-
satt noen forhold som må avklares før endelig 
tidsplan for utbygging kan besluttes.

Kommunale reguleringsplaner
— Når det gjelder utbyggingen i Trøndelag 

sier Nye Veier i sin pressemelding at det fort-
satt er noen forhold som må avklares før ende-
lig tidsplan for utbygging kan besluttes, sier 
Trond Jære i Byggvei.no

I praksis betyr det at vedtak på regulerings-
plane som for det meste nå er ute til høring må 
vedtas, samt at bompengeproposisjonen må på 
plass. For Rennebu sin del har høringsfristen 
nettopp gått ut.

— Dette er noe som i stor grad ligger i 
kommunenes hender og som alle er innstilt 
på, og vil legge seg i selen for å få til. De aller 
fleste reguleringsplaner forventes å bli ved-
tatt allerede før sommerferien og den siste på 
strekningen Gylland - Prestteigen til høsten. 
En god dag for samarbeidet som viser at sam-
arbeid over kommunegrensene er viktig, sier 
Trond Jære.

E6 nord prioriteres først?
Statens nye veiselskap Nye Veier mener at 

utbygging av E6 nord for Trondheim gir størst 
samfunnsnytte. 

- Vi har en lang strekning vi kan begynne 
på i Trøndelag, både nord og sør for Trondheim. 
Nye Veier har som mandat å prioritere ut fra 
hva som gir størst samfunnsøkonomisk nytte, 
og da er det strekningen nord for Trondheim 
som gir størst nytte ut ifra trafikkmengde, 
redusert kjøretid og antall ulykker, sier admi-
nistrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl 
Hovland til Adresseavisen. Men hun sier at de 
nå vil gå i dialog med trønderske politikere om 
disse prioriteringene.

Hun sier at hvis politikerne står fast på at 
strekningen sør for Trondheim skal prioriteres, 
så kan hele utbyggingen i Trøndelag bli utsatt.

- Vi kan ikke gå i gang med utbygging på 
en strekning som har så lav samfunnsnytte. Da 
kan andre strekninger lenger sør i Norge gå 
forbi på prioriteringslisten, sier hun.

Av Dagfinn Vold
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Bioenergi i Rennebu?
Det var like før jul i 
fjor at ordfører Ola Øie 
tok initiativ til en stu-
dietur med tema bio-
energi. Hans Christian 
Borchsenius fikk fore-
spørsel om å organisere 
turen, noe han takket 
ja til.

  
Torsdag morgen den 28. 

januar var derfor 26 represe-
nanter fra politikken, nærings-
livet og skogeierne samlet på 
Berkåk for å få en innføring i 
temaet bioenergi. Oppmøtet 
var på industriområdet, øst 
for sentrum. Her har Hans 
Christian Borchsenius, daglig 
leder i Orkla Trebrensel, satt 
opp både flisterminal og hus 
med kontorlokaler. Huset er 
oppvarmet med biobrensel fra 
flisterminalen.

Bioenergibygda
Neste stopp på program-

met var Meldal barne- og 
ungdomsskole, der ordfører 
Are Hilstad tok imot følget. 
Her leverer Orkla Trebrensel 
all varme. Via et eget flisfy-
ringsanlegg på stedet leve-
res det her over 500 000 kWt 
årlig. Også Meldal Helsetun 
og Meldal Videregående skole 
holder varmen ved hjelp av 
bioenergi, så Meldal kan i høy-
este grad kalles ei bioenergi-
bygd!

Etter lunsj på Sandmoen 
gikk turen videre til luftkrigs-
skolen på Persaunet. Anlegget 
her tilhører Norsk Bioenergi 
og er bygget for våt flis. Her 
har man mulighet til å lever flis 
fra alle treslag og flis fra hele 
trær med grener, kvister, blad 
og bar. Slik flis kan minne om 
kompost, og man sparer utgif-
ter til mellomlagring og tør-
king. Flisa er rimeligere i inn-
kjøp, men kan medføre høyere 
driftsutgifter – særlig i perioder 
med langvarig kulde. Da kan 
man oppleve at den våte flisa 
i flissiloen fryser sammen til en 
fast masse.

Lokal satsing
På Inderøy ventet Arnt 

Roar Helgemo. Helgemo er 
kjent for de fleste som rørleg-
ger i Rennebu, men nå har han 
også investert i et fyringsan-
legg på Straumen. Anlegget er 
nylig satt i gang, og sammen 
med kompanjong Atle Næss 
selger han varme til Inderøy 
kommune. Det benyttes lokal-
produsert flis, og flislageret 
befinner seg kun 15 minutter 
unna. Web-overvåkning og 
sms-varsel sørger for at man 
har kontroll over produksjo-
nen til enhver tid.

Etter innkvartering på 
Stiklestad kultursenter ble det 
en kort omvisning i to spesi-
elle trehus. Første hus lignet 
et stabbur og ble betegnet som 

«gjesteloftet». Begge bygnin-
gene var nettopp satt opp, men 
teknikk og stil var i gammel 
tradisjon. Materialene var nøye 
utvalgt, etter faglig strenge kri-
terier. Ståle Solem fra miljø og 
landbruksavdelinga i Rennebu 
kommune har levert råvarer 
til byggene, som begge var 
satt opp med et imponerende 
håndverk.

Med denne omvisningen 
var dagens faglige program 
over, og det var duket for mid-
dag og sosialt samvær.

Biogass av matavfall
Etter frokost fredag gikk 

ferden til Ecopro AS sitt anlegg 
i  Verdal, der en engasjert dag-
lig leder Tore Fløan tok imot 
rennbyggene. Ecopro AS pro-
duserer strøm basert på bio-
gass, der råvaren er matav-
fall og slam. Ecopro er Midt-
Norges eneste biogassfabrikk. 
Råvarene kommer fra Malvik i 
sør til Bindal  i nord.

I prosessen hygenise-
res slam og matavfall, slik at 
man oppnår 100% smittebar-
riere. Videre føres avfallet til 
en bioreaktor hvor det gene-
reres metangass, Ecopro er 
derfor selvforsynt med energi 
til produksjonsprosessen. 
Metangassen som genereres 
gir i tillegg et netto overskudd 
av energi, derfor produseres og 
selges det årlig 5 GWh elek-
trisk kraft, til det offentlige 
strømnettet.

Etter at det organiske 
materialet har gjennomgått 
bioreaktoren, blir restproduk-
tet levert til landbruket som 
næringsrik biogjødsel. På den 
måten fører Ecopro alt orga-
nisk avfall tilbake til det økolo-
giske kretsløpet.

Landskapspleie
Siste post på programmet 

var Statkraft Varme sitt anlegg i 
Stjørdal. Dette anlegget er bare 
tre år gammelt, og var det stør-
ste i sitt slag på turen. Anlegget 
er beregnet på både fersk og rå 
flis, og Allskog har ansvaret for 
levering av flisa. Allskog satser 
på høsting i kulturlandskapet, 
som stadig gror igjen. Både 
beiter, åkerkanter og veikanter 
ble nevnt.

Anlegget til Statkraft varme 
ligger nær bebyggelsen. Sot 
og lukt i røyken fra pipa blir 
fort lagt merke til av nabo-
ene. Når det brukes råflis med 
mye bark og blader, kreves det 
høy temperatur i forbrenninga 
for å minske røykproblemer. 
Omviseren på stedet, Edgar 
Markhus, fortalte at det var 
nødvendig med noe ombyg-
ging av kjelene etter en del 
innkjøringsproblemer.

Økt kunnskap
Mens ordfører Ola Øie 

var den som tok initiativ til 
turen, hadde Hans Christian 
Borchsenius ansvaret for å leg-
ge opp turen. I tillegg til å ha 
spisskompetansen på temaet 
bioenergi, har Borchsenius en 
egen evne til å sy sammen turer 
der logistikk, punktlighet og 
faglig innhold går hånd i hånd. 
Denne turen var intet unntak i 
så måte. Tilbakemeldingene fra 
«studentene» var svært posi-
tive, selv om deltakerne hadde 
vidt forskjellige utgangspunkt. 
Etter denne turen har både 
politikere, næringsliv og skog-
eiere utvilsomt fått en langt 
bedre ballast for å kunne vur-
dere om det skal satses på bio-
energi i Rennebu i framtida.

Av Merete Fossum

Hele reisefølget samlet under en kafferast på turen.

Hans Christian Borchsenius arbeider til daglig i Orkla Trebrendsel, 
og han hadde ansvar for opplegget til studieturen.

Atle Næss ved fyringsanlegget ved Straumen sammen med rør-
legger Arnt Roar Helgemo fra Rennebu som har levert utstyret.
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Regler for 
snøscooter-kjøring
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk fattet i
møte 9. desember 2009 vedtak om nye vilkår 
for bruk av snøskuter i utmark (ofte omtalt som 
kjøretidsbestemmelser).

Vilkårene gjøres gjeldende fra 1. januar 2010 
og lyder som følger:
1.  Kjøring kan foregå på snødekt mark og på
 islagte vann/vassdrag til og med 20. april 
 evt. 2. påskedag når denne kommer senere  
 enn 20. april.
2.  På hverdager er det tillatt å kjøre mellom 
 kl. 07.00 – 21.00.
3.  På lørdager og dager før helligdager er det
 tillatt å kjøre mellom kl. 08.00 – 18.00.  
 Dette gjelder også påskeaften, og julaften  
 når denne faller på lørdag.
4.  På søndager og helligdager er det tillatt å  
 kjøre mellom kl. 08.00 – 10.00 og 
 16.00 – 21.00.
5.  Kjøretider spesielt for påska:
 5.1 Ingen kjøring tillatt langfredag
 5.2 Første påskedag er det tillatt å kjøre  
       mellom kl. 16.00 – 20.00.
 5.3 Andre påskedag er det tillatt å kjøre  
       mellom kl. 10.00 – 21.00.
6.  For dispensasjoner gitt etter §5b (funksjons-
 hemmede) er kjøretider for alle dager 
 (inkl. høytider) mellom kl. 08.00 – 21.00.

Vilkårene er vedtatt med hjemmel i § 7 i for-
skrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag.
Det medfører at vilkårene gjelder for alle 
dispensasjoner gitt med hjemmel i forskriftens 
§§ 5 og 6. I tillegg gjelder kjøretidsbestemmel-
sene der kommunen har satt de som vilkår i til-
latelser til motorferdsel uavhengig av hvilken 
hjemmel som er brukt.

For motorferdsel som foregår innenfor rammen
av motorferdselloven (dvs. som ikke er omsøkt)
gjelder ikke kjøretidsbestemmelsene. Dette 
gjelder bl.a. motorferdsel i jord- og skog-
bruksnæring.

Rennebu kommune 
ønsker alle 

en riktig god og 
trivelig påske!

navn Telefon Adresse Soner
Alf Erik Lånke 918 46 029 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,3,4
Arild Stene 906 04 207 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
Arnstein Krokhaug 907 88 890 Innset, 7398 Rennebu 4,6,7,8
Asbjørn Stavne/Olav Stavne 908 80 986/482 83 580 Stamnan, 7392 Rennebu 2,3,4
Bjørn Eithun 414 15 147 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Bjørn Tore Dullum 970 79 005 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
Einar Holden/Jan Eirik Holden 975 08 544/958 06 851 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
Erling Nygård 72 42 58 26/997 42 551 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Frode Havdal 952 15 640 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Harald Kvam 997 42 552 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
Ivar Næverdal 72 42 52 28/926 12 899 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Ivar T. Hoel 907 21 336 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
Jakob Hamre Gunnes 913 47 435 Gunnes, 7392 Rennebu 4
Joar Skamfer 932 09 117 Berkåk, 7391 Rennebu 6
John Arve Nybro 918 37 209 Øvre Bergslia 23, 7336 Meldal 1,2,3,5
John Håkon Hoset 481 15 515 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
John Olav Halgunset 72 42 58 66/995 80 775 Innset, 7398 Rennebu 7
John Olav Vognild/Arne Vognild 72 42 64 21/416 54 516 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,4
John Sivert Hoel 416 83 132 Voll, 7393 Rennebu 2,4,5
Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 415 33 967/909 15 448 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,8
Karl Magnus Holberg 412 72 597 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,3,4
Kjell Lund/Henrik Lund 72 42 64 14 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
Kjell Sæther 906 37 293 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Knut Berntsen 917 17 983 Skugglia, 7391 Rennebu 6
Knut E. Sponaas 72 42 61 38/951 50 145 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
Knut Haugen /Arnt Haugen 926 61 100/988 15 525 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4
Kristian Aasbakk 982 32 644 Berkåk, 7391 Rennebu 6
Kåre Inge Nygård 928 15 475 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
Kåre Jan Flotten 72 42 56 69/481 07 217 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
Lars Stokke/Hallgeir Stokke 72 42 58 92/72 42 52 25 Innset, 7398 Rennebu 6,7,8
Morten E. Eggan 72 42 56 60/482 92 857 Ulsberg, 7398 Rennebu 6
Nils Flå/Martin Grendal 72 42 61 63/415 53 904 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
Ole Kristian Olsen 72 42 62 68/970 34 726 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Ove Einar Drugudal 951 85 362 Voll, 7393 Rennebu 1,2,5
Ove Roger Rømo 918 56 323 Grindal, 7393 Rennebu 5
Rennebu Bygdeservice, v/Rune Hilstad  993 07 823 Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 1
Rennebu Grus v/Torstein Engen 72 42 74 57/944 87 876 Berkåk, 7391 Rennebu 6,8
Rune Hilstad  993 07 823 Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 1
Svein Pedersen 906 05 672 Berkåk, 7391 Rennebu 5
Sveinung Kosberg/Oddvar Bjerkås/ 916 40 473/916 39 558/
Hans Joar Skamfer 977 90 576 Berkåk, 7391 Rennebu 6
Terje Frøseth 72 42 62 25/901 91 579 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Torbjørn Sanden 72 42 62 50/906 23 507 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen 72 42 66 35/976 80 819 Stamnan, 7393 Rennebu 1,2,3,4

Oversikt over leiekjørere snøscooter 
for vintersesongen 2015/2016
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.
Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i 
motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter 
et ønske at ved motorferdsel i utmark  skal 
leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes. 
For å redusere kjøringen, bør nødvendig 
transport med snøscooter i størst mulig 
utstrekning skje som leiekjøring. 

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner 
for leiekjøring. 
Det er for perioden 2015 - 2016 
godkjent 54 leiekjørere, 
alle sonene har god dekning. 

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som: 
•		 transport	mellom	bilveg	og	hytte.	(Det	er	her	ikke	stilt	nærmere	detaljkrav	
 med hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport 
 det må gjelde.) 
•		 tilsyn	med	privat	hytte	etter	eierens	oppdrag	
•		 transport	av	materialer,	utstyr	og	arbeidsfolk	til	bygging	i	samsvar	med	byggetillatelse
•		 transport	for	massemedia	på	reportasjeoppdrag	
•		 transport	av	funksjonshemmede	
•		 transport	av	ved	
•		 transport	etter	dispensasjon	gitt	av	kommunen.

Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00

Kunngjøringer
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Årsmøte Austre Rennebu grunneierlag SA
Ordinært årsmøte avholdes 
onsdag 13. april 2016 kl. 19.00 
på skytterhuset Gammelstødalen.
Sakliste og møteorden iht. lagets vedtekter. 
Se www.utmarksradet.no for saksdokumenter.

Styret

Årsmøte ved Rennebu Frivilligsentral
torsdag 31. mars kl 19.00 på Frivillighuset.
Vanlige årsmøte saker.
Saker som ønskes tatt opp meldes til Einar Lien tlf 913 60 402 
innen 17. mars.

Årsmøte RIL Hovedlaget
30. mars kl 19.00 på Frivillighuset.
Saker som skal taes oss må være styret v/leder i 

hende innen 16. mars. magnar.langklopp@getmail.no

Årsmøte i  Træthaugveien Veiforening
30. mars 2016 kl 20.00 Hallandstuggu
Vanlige årsmøtesaker.
OBS! Andelsliste til vedtak!
Sakspapirer kan fås tilsendt ved henvendelse til styret.
Enkel servering.   Hjertelig velkommen :-)

Styret 

Årsmøte i Ramsfjell grunneierlag
4. april kl 20.00 i Jutulstuggu
Se hjemmesiden Utmarksradet.no for sakliste.

Desse måndagane treng du ikkje lage maten sjølv!

MIDDAGSKAFÈ
Berkåk menighetshus kl 16.30 – 18.00.
14. mars 4. april 2. mai

Middagsservering – kort bibelforteljing – eit lite loddsalg
Middagspris: person kr 30 /familiar kr 60.
Kontant betaling.

Bedriftsskirennet 
arrangeres lørdag 2. april kl 15.00.
Start og innkomst på Rennebu skistadion. 
Det blir bål med kaffe og god stemning på stadion.
Påmelding til Kraftlaget innen 31. mars 2016.
Nytt av året: Alle premier trekkes på startnummer og deles ut 
ved målgang. Vandrepokaler utdeles på Bygdapøbben kl 19.00.   
               Velkommen!
 

Salg av kaffe og kake på Ramssjøen
Skjærtorsdag og søndag 3. april kl 11-15
blir det salg av bålkaffe, kake og pølser på Vidalshytta 
hos Toril og Einar Skjerve. (rett ned for Sælehuset på Ramssjøen)
Løype fra Hauktjønna parkering.
NB:	All	inntekt	går	til	Kirkens	Bymisjon)

Hjertelig takk for gaver og hilsninger på 
80-års dagen min.         Lars Olav

Tusen takk for hilsener og oppmerksomhet på 
min 90-årsdag.         Arne Jære

Tusen takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med vår 
mor Bergny Agnes Stokke`s bortgang.

Irene og Lars m/fam.

En stor takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med 
Gunnar sin bortgang. Spesiell takk til hjemmesykepleien for god 
hjelp og støtte de siste dagene.

Kari Hanna
Sølvi m/fam og Jakob m/fam

Kunngjøringer

Stipend til unge utøvere
Rennebu kommune utlyser stipend til unge utøvere
mellom 15 og 30 år.
Stipendet har som formål å stimulere kulturarbeidet i
kommunen, samt å vise at det offentlige anerkjenner
og setter pris på unge utøvere som vil satse. 
Stipendet gis til enkeltpersoner eller grupper med sterk
tilknytning til kommunen. Det gis ikke til allmenne
utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra personlig
søknad, eller ved at andre kommer med forslag til
kandidat. Stipendet er fastsatt til kr 10.000,-
Søknad, eller forslag på kandidat, må inneholde en
redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så
langt, samt hva stipendet skal brukes til.

Søknadsfrist er 1. mai 2016.
Søknad sendes: 
Servicetorget i Rennebu, Berkåk 7391 Rennebu.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig.
Nærmere	opplysninger	kontakt	enhetsleder	for
Kultur og Fritid Astri Snildal, tlf 72 42 81 25

Ledige stillinger:
Sykepleier

100% vikariat ledig fra d.d. inntil høsten 2017 
med mulighet for forlengelse

Arbeidssted er Rennebu sykehjem

Hovedarbeidsområder
•	 Sykepleiefaglig	ansvar
•	 Veiledningsansvar	for	andre	yrkesgrupper
•	 Dokumentasjon
•	 Tverrfaglig	samarbeid

Søknadsfrist: 13. mars 2016

Sykepleier

50% fast stilling med for tiden arbeid hver 3. helg

Arbeidssted er Rennebu sykehjem
Hovedarbeidsområder
•	 Sykepleiefaglig	ansvar
•	 Veiledningsansvar	for	andre	yrkesgrupper
•	 Dokumentasjon
•	 Tverrfaglig	samarbeid

Søknadsfrist: 13. mars 2016

Sykepleier

100% stilling, vikariat i 
tidsrommet 02.05.2016-
03.09.2017.
Turnus, med arbeid dag, 
kveld, natt og hver 4. helg.

Beskrivelse av arbeidssted
Hjemmesykepleien i 
Rennebu kommune.

Hovedarbeidsområder
•	 Sykepleiefaglig	ansvar
•	 Pleie	av	pasienter	i	
 hjemmet.
•	 Veiledningsansvar	for	
 andre yrkesgrupper
•	 Dokumentasjon
•	 Tverrfaglig	samarbeid

Søknadsfrist: 
28. mars 2016

Helsefagarbeider

75% vikariat fra 04.04.16 - 
01.05.2017. 
Arbeid hver 3. helg.

Arbeidssted er 
Rennebu sykehjem 

Hovedarbeidsområder
Inngår i ordinære pleie-
oppgaver knyttet til 
somatiske pasienter

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Norsk	autorisasjon	
 som helsefagarbeider
•	 Beherske	norsk	skriftlig	
 og muntlig
•	 Evne	til	å	skape	gode	
 relasjoner til 
 medarbeidere, pasienter, 
 pårørende og øvrige 
 samarbeidspartnere

Søknadsfrist: 
13. mars 2016

Info om
søknadsrutiner,
søknadsskjema og kontakt-
person for stillingene finner 
du på http://www.rennebu.
kommune.no/Selvbetjening/
Lokale-tema/Stilling-ledig

Gjelder stillingene på sykehjemmet:
Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk og 
har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i skjermet 
enhet for demente. Institusjonen har eget kjøkken. Vi 
arbeider	med	å	tilrettelegge	for	flere	rehabiliterigs-	og	
korttidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter 43 
årsverk. Vi jobber tverrfaglig, og har både fysioterapeut og 
aktivitør fast ansatt.

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Norsk	autorisasjon	som	sykepleier
•	 Beherske	norsk	skriftlig	og	muntlig
•	 Nytenkende	og	kreativ
•	 Evne	til	å	skape	gode	relasjoner	til	medarbeidere,	
 pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
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RETURADRESSE: Rennebu	Nytt	c/o	Mediaprofil	as,	Myrveien	4,	7391	RENNEBU

Dette skjer i Rennebu!
12.03 Bakerikafeen feirer 1 år Torget 12-15
12.03 Skogdag Heverfallsveien 10.00
14.03 Rennebu Soul Children Menighetshuset 14.45
14.03 Middagskafè Berkåk menighetshus 16.30
16.03 Mjuken GrandPrix, skicross Skistadion 18.00
16.03 Årsmøte Pårørendeforeninga Frivillighuset 19.00
17.03 Hyggestund med Kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
17.03 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
26.-28.03 Påskemøter  Hoelsmoen 
30.03 Medlemsmøte, R.pensjonistforening Mjuklia 11.00
30.03 Årsmøte RIL, hovedlaget Frivillighuset  19.00 
31.03 Formiddagstreff Staure 11.00
04.04 Middagskafè Berkåk menighetshus 16.30
04.04 Søndagsskole og Yngres Misjonshuset Voll 17.30
04.04 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
05.04 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
06.04 Medlemsmøte Kvinnegruppa Frivilligsentralen 19.00
07.04 Mottak av klær Refshus skole 16-18
08.04 Sang og musikkhelg Jutulstuggu 19.30
9.-10.04 Sang og musikkhelg Hoelsmoen 11 og 16

Gudstjenesteliste finnes på rennebu.kirken.no
Gjeterhundtrening hver mandag 19.00
Oddetallsuker på Innset hos Magne Hyttebakk
Partallsuker på Stamnan hos Kjell Olav Hoel
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.  
Hørselshjelp på frivilligsentralen første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
eller send epost til mari@mediaprofil.no

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

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

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

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

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

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

A-R Helgemo AS

Spar penger med trumf!
Trumf-kort: 30 øre pr/liter i trumf-bonus på drivstoff hos Shell.
1% på dagligvarer hos Spar, Joker, Kiwi, Meny, Jakobs. Mer info på www.trumf.no

Shell Mastercard: 40 øre pr/liter i trumf-bonus på drivstoff hos Shell.
www.shellmastercard.no – 1% i trumf-bonus på alle andre kjøp, i hele verden

Skifte vindusviskere eller peile oljen?
Inge Olav hjelper deg gjerne hverdager kl. 8-16!

Gratis kaffe hver gang du fyller tanken hos oss! 
Berkåk Veikro

Drivstoff   Mat   Overnatting


