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Maja Sofie Søderberg og
resten av første klasse ved
Berkåk skole koste seg
med skilek i gymtimen
forrige torsdag.
Foto: Mona Schjølset
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Bosetting av
flyktninger

har det siste halvåret vært et hett tema som opptar oss alle.
Den økende tilstrømningen til landet har gitt oss som
nasjon, kommuner og innbyggere nye utfordringer.
Uavhengig av de innstrammingstiltak som er satt i verk er
det flere flyktninger som skal bosettes i kommunene, og alle
landets kommuner er bedt om å starte bosetting eller å øke
antallet. Bosetting av flyktninger har i Norge foregått siden
tidlig på 80-tallet, mens vi i Rennebu startet i 2013. Hittil
har vi bosatt 42 flyktninger og kommunestyret har sagt ja til
å bosette 17 i 2016 og 18 i 2017.
Noen spør nå: Hvor mange skal bosettes i Rennebu og
klarer vi å integrere alle?
Som sagt er vi ny som bosettingskommune og har således
bosatt relativt få i forhold til mange andre kommuner.
Kommuner som har bosatt i mange ti-år, og kanskje også
har asylmottak peker på oss andre og sier at nå må flere
kommuner stille opp. Selv lille Utsira med ca. 200 innbyggere er nå bedt om å bosette 10 personer. I Rennebu er det
lite aktuelt med asylmottak, og da må vårt bidrag til å løse
utfordringene være å bosette flere. Hvis vi eller andre
kommuner sier nei så er effekten av det at andre
kommuner må bosette flere. Mange tar etterhvert til orde
for at kommunene skal pålegges å bosette kvoter i forhold
til folketall og skal vi unngå en slik tvang må vi delta i
bosettingsarbeidet.
For å illustrere forskjellene mellom kommuner kan vi bruke
Hitra som har ca. 2000 flere innbyggere enn oss. De har ca.
50 ulike nasjonaliteter, ca. 30% av barn i barnehagene er
minoritetsspråklige og i tillegg til stor arbeidsinnvandring
og bosetting av flyktninger har de 2 asylmottak hvor det

Bosetting av flyktninger handler selvsagt primært om å
hjelpe personer i nød. Vi skal være oppmerksom på de
utfordringer som kan oppstå, men vi må heller ikke glemme
det positive som ligger i tilflytting og nye innbyggere.
Rennebu har hatt nedgang i folketall og får etterhvert en
skjev alderssammensetning. Selv om vi bosatte flyktninger
hadde vi også i de tre første kvartalene i 2015 nedgang i
antall innbyggere. Befolkningsveksten i Norge er i sin
helhet innvandring. Mest arbeidsinnvandring, men også
flyktninger. Vi har i liten grad hatt innvandring og således
også nedgang i folketall. Flere innbyggere gir økt privat og
offentlig forbruk og bidrar til inntekter og arbeidsplasser i
Rennebu. Uten innvandring hadde vi måttet redusere antall
ansatte i skoler, barnehager og andre tjenester. Kommunens inntekter er i stor grad avhengig av folketall, og lokale
bedrifter får større omsetning og oppdrag som f.eks. bygging
av boliger.
Hvilke muligheter har så vi til å integrere og legge tilrette for
arbeid og utdanning?
De kommunale tjenestene har blitt tilpasset og bygd ut
gradvis etter behov, og ikke minst har idrettslag, kristne
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for tiden bor ca. 120 personer. Særlig oppdrettsnæringa gjør
selvsagt at de på kysten har en bedre tilgang på arbeidsplasser, og disse næringene er også helt avhengig av innvandring for å skaffe arbeidskraft.
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Kjentfolk på melkekartongen
I det siste er det nok flere som
har sett litt ekstra nøye etter når
de har handlet melk, for det er
jo ikke hver dag det dukker opp
kjente fjes på melkekartongene.
Ola Oddvar Aas og Inga Randi
Skjerve har sammen med ungene
Ada Marie og Jo prydet melkekartongene fra Tine Lettmelk nå
på nyåret.
- Ja, uten sammenligning forøvrig var
det vi som avløste nissene på melkekartongene, smiler Inga Randi.

Prima kvalitet

Nå er det selvfølgelig ikke slik at det er
helt tilfeldig hvilke melkebønder som blir
avbildet på melkekartongene. For å havne
i dette eksklusive selskap må man kunne
vise til prima melkekvalitet hver dag i 15
år, og dermed få tildelt Sølvtina fra TINE.
- Mottakerne av Sølvtina har vist særdeles god drift og imponerende faglig
dyktighet over lang tid, heter det i statuttene for utmerkelsen.
Inga Randi og Ola Oddvar på Mærk
gård fikk tildelt Sølvtina allerede i 2013,
og har altså levert elitemelk i 15 år. De
har rundt 20 melkekyr på gården, med en
årlig produksjon på litt over 100.000 liter
melk.

Inga Randi og Ola Oddvar leverer kvalitetsmelk hver dag.
- Vi prøver å være påpasselige med at
ikke bakterietallet blir for høyt, og også ha
gode rutiner ellers i produksjonsprosessen. Det er veldig trivelig å få påskjønnels
for den jobben vi gjør, og vi har også fått

mange hyggelige tilbakemeldinger etter
at melkekartongene kom i butikkhyllene,
sier Inga Randi.

næringsorganisasjoner styrker kommunen dette arbeidet.

flytte ut på grunn av utdanning og
arbeid. Rennebu har etter min mening
minst like gode kvaliteter og forutsetninger som andre kommuner til å være
en god bo- og oppvekstkommune. Vi
må prøve å følge opp det gode bosettings- og integreringsarbeidet som så
langt er gjort, og samtidig gjøre det vi
kan for at nye innbyggere får utdanning og arbeid som gjør det mulig å bo
og leve i Rennebu. Samtidig må vi ikke
se på det som et nederlag om endel
etterhvert flytter ut på grunn av utdanning og arbeid. Det er nøyaktig det
samme som skjer med mange av oss
andre enten vi er vokst opp her eller er
innflyttere.

Av Mona Schjølset
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organisasjoner, husflidslag, frivilligsentralen, mange enkeltpersoner og andre
gjort en meget god innsats for å ta imot
og legge tilrette for at de nye innbyggerne skal trives og integreres. Boliger
har vært en utfordring, men etterhvert
har det blitt bygd nye hus og flere
rennbygger har også direkte forespurt
kommunen om salg/leie av sine hus.
Det er en utfordring hvis kommunen
“støvsuger” boligmarkedet, men hittil har vi ikke kjøpt hus i budrunder.
Den store prøvesteinen er imidlertid
arbeidsplasser. Kort bosettingstid gjør
at fast arbeid ennå ikke har vært så aktuelt, men etterhvert som språk og annen opplæring nå begynner å komme
på plass så er arbeid det viktigste. Dette
vil helt sikkert bli en utfordring for
mange og i samarbeid med NAV og

Nå er ikke dette noen ny situasjon
knytta til flyktninger. Ungdommen i
Rennebu har i årevis reist ut for å ta
utdanning og arbeid og mange har
etterpå ikke funnet arbeid som gjør at
de kan bo i heimbygda. Relativt mange
pendler ut for å arbeide og mange flytter dessverre på grunn av mangel på
arbeidsplasser. Det samme vil selvsagt
skje med endel flyktninger. Det er en
del av de utfordringer hele utkantNorge lever med og etter min mening
kan vi ikke si nei til bosetting fordi vi
ikke kan garantere for at alle får arbeid
i Rennebu. Ingen vil si at det for barn
og ungdom er “bortkasta” å vokse opp
i Rennebu fordi om mange senere må

Birger Hellan
-rådmann
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A safe place to call home
Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

Ta kontakt
i dag!

Støttekonsert for flyktninger
Oppdal kulturhus
søndag 14. februar kl 19.00
Artister:
HANS BOLLANDSÅS
- kjent bl.a. fra X-factor,
Oline Rogstad, Hilde Halseth,
Bård Stenkløv, Julie Flatmo,
Frode Haarstad, Silje Storø,
Jeanette Paulsen,
Sarah Frelsøy, Heidi Skjerve,
Jasmin Nilsen.
Husband:
Stephen Carlson, Jarleif
Vaagen, Raymond Ness,
Stephanie M. Bergenwall
Strand, Frode Haarstad

Billetter: Voksne kr. 265/Barn under 16 år kr. 115
Billetter fås kjøpt på oppdalkulturhus.no eller
i kafeteriaen i kulturhuset

Arr. Kine Berg

bilen din klar for neste kuldeperiode?
IErRENNEBU
– eller har bilen din fått en karosseriskade?
FIKSER
VI ALT

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

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

WEPPO AutoMester Bilskade

Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf
9776178
963
Tlf 905
659
weppo@automester.no
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BERKÅK BIL
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no
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Finn ditt verksted:
automester.no • tlf. 800 40 555

for hele huset

Nytt fra Næringslivet

Solid vekst

for Meldal Sparebank

Tore Gjerstad, Henning Ree Snoen, Odd Ivar Bjørnli, Arne Ingar Elven

Nylig var bankene i eikaalliansen
samlet til markedsting, der blant
annet utmerkelser for oppnådde
resultat i 2015 sto på programmet.
Meldal Sparebank hevdet seg
bra i de fleste kategorier, og fikk
blant annet tredjeplass i kåringen
av ”Årets Bank” og andreplass i
”Årets BM bank”.
- Man skal naturligvis ikke legge altfor mye i denne typen kåringer, men vi
er både stolte og litt ydmyke i forhold til
de resultatene vi har oppnådd. Dette gir
oss et tydelig signal på at kundene har
tillit til oss, og ønsker å benytte seg av
våre tjenester, sier Tore Gjerstad, leder
privatmarked i Meldal Sparebank.
Godt samarbeid
Eikaalliansen består av 74 banker
rundt om i landet, og ifølge Gjerstad er
alliansen preget av godt samarbeid og
lokalt engasjement.
- Vi jobber sammen, og når vi ser at
noen oppnår gode resultater deler vi

erfaringer og lærer av hverandre, forteller Gjerstad.
Han er også glad for alliansens filosofi om å være synlig og tilgjengelig for
kundene ute i distriktene. Dette mener
Gjerstad har stor betydning både for privatkunder og bedriftskunder.
- Vi blir en del av lokalsamfunnet,
og terskelen for å spørre oss til råds om
ulike banktjenester blir lavere både for
privatkunder og bedriftskunder. Dette
får vi også mange gode tilbakemeldinger
på, sier Gjerstad.
Stor endringsvilje blant de ansatte
I likhet med mange andre bransjer
har også hverdagen for bankansatte
endret seg drastisk i løpet av de siste 20
årene. Nå preges alle tjenester av digitale
løsninger, og dette er noe både ansatte
og kunder må forholde seg til.
- I så måte vil jeg gi en stor honnør
til de ansatte i Meldal Sparebank for den
positive holdningen de har vist i forhold
til endringer og nye løsninger. Det er en
dedikert gjeng som er glade i arbeids-

plassen sin, og da blir det også godt og
positivt arbeidsmiljø, skryter Gjerstad.
Lokalt engasjement
Som lokalbank legger også Meldal
Sparebank vekt på å støtte opp om
arrangement og aktiviteter i lokalsamfunnet, og det siste bidraget her i
Rennebu var støtte til ny tråkkemaskin.
- Vi har bidratt med støtte både
innen idrett og kultur, og på den måten
kan man jo si at den veksten vi har opplevd her i Rennebu også kommer lokalsamfunnet tilgode, sier Gjerstad.
Det er nå drøye fem år siden banken
åpnet avdeling på Berkåk, og i løpet av
disse årene har antallet kunder her tredoblet seg.
- Vi er veldig glade for mottagelsen vi
har fått her i Rennebu, men disse tallene
stiller selvfølgelig også ekstra krav til oss.
Vi må hele tiden jobbe aktivt og framtidsrettet for at kundene skal bli fornøyd.
Det er tross alt det aller viktigste, avslutter en fornøyd Tore Gjerstad i Meldal
Sparebank.
Av Mona Schjølset
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I et forsøk på rekruttering av nye
hel- og deltidsavløsere
arrangerer vi

AVLØSERKURS
for nybegynnere

Er du interessert, har du sjansen nå!
I Oppdal og Rennebu arrangeres det avløserkurs for alle
interesserte. Oppstart uke 7- 2016.
Det blir 22 teoritimer fordelt på 7 uker på kveldstid.
I tillegg er det 5 obligatoriske fjøsstell hos praksisvert
(du kan selv velge praksisvert, eller vi hjelper deg).
Kurset er gratis.
Følgende tema tas opp: Fòring - melketeknikk og
hygiene - helse og fruktbarhet – helse, miljø og sikkerhet.
Gjelder både for ku og sau.
I tillegg blir det informasjon om skogbruk og pelsdyr.
Påmelding senest 8. februar, og helst på e-post.
Oppgi fødsels- og telefonnummer i e-posten.
Rennebu landbrukstjenester tlf 72 42 77 22
e-post; rennebu.landbrukstjenester@n-lt.no
Oppdal landbrukstjenester tlf 960 13 669
e-post; oppdal.landbrukstjenester@n-lt.no

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

VÅR INSTALLATØR MARIUS

GOD ENERGI TIL FOLK

GIR DEG GOD ENERGI I ALLE ROM

Med vår markedspris kutter du kraftkostnadene.

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

I desember ble kraftprisen 26,68 øre/kWh
Bestill på krk.no

krk.no
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krk.no 72 42 80 00
installajon@krk.no

Endelig kom snøen!
I Tove Jansons fantastiske bok
Trollvinter er det beskrevet hvordan hele mumifamilien ligger i
dyp vintersøvn slik de bruker det
hvert år. Men denne gangen våkner
mumitrollet og får oppleve snøen
for første gang i sitt liv.
Det er ikke et positivt møte til å
begynne med. Mumitrollet opplever at
hele dalen er kald og død. Men i samtale med sin gode venn Totiki får han en
innføring i hva snøen egentlig er. Den er
kald, men den kan også varme. Den er
det mykeste som finnes, men kan også
være hard som stein. Den er hvit, men
kan være både rosa og lyseblå. Etter
hvert som dagene går får mumitrollet en
forståelse av hva snøen kan gi av muligheter til lek og gode opplevelser, samt
at den gir en effektfull kontrast til innehygge og varme supper.
For oss som er vant med at vinteren på denne tiden skal være hvit, så
ble det en etterlengtet opplevelse da de
dyrebare snøflingene endelig la seg til

rette midt i januar. For alle blomsterløker
skulle den ha vært et varmende teppe,
men kom sannsynligvis noe for sent.
Vi får tro at det likevel blir god tid til å
nyte snøvinteren en stund framover. Nå
er det bare å ta fram det som måtte passe av remedier, som ski, skøyter, spark,
kjelke eller akebrett. Noe for en hver
alder og størrelse skulle en tro. Det er
bare å håpe at også våre nye innbyggere
fra sørligere himmelstrøk får et positivt
møte med snøen og at de får anledning
til å oppleve hvilke muligheter den gir.
For Rennebu som skikommune kan
det opplyses at kontrakter om løypeoppkjøring nå er underskrevet, noe som
innebærer at skikartet vårt skal gjelde fra
første helg i februar. Da skal storparten
av løypene være oppkjørt fra kl 10.00 på
lørdager og søndager samt alle dager i
påske og vinterferie. Men kjenner vi de
ivrige oppkjørerne rett, så har mange av
løypene vært klare for lengst.
Så håper vi at alle får anledning til å
nyte den vakre vinteren slik hver og en
måtte ønske.
Av Astri Snildal

Skienern 2016
med start fra Granasjøen
27. februar arrangeres Skienern for
åttende gang, og i år vil starten for
den lengste traseen gå fra Granasjøen
på Nerskogen.
På grunn av usikkerhet rundt skiløypa i Gjevilvassdalen har arrangørene
valgt en ny trase, og de uttrykker stor
glede over samarbeidet med Rennebu.
- Løypenettet på Nerskogen er svært
godt, og løperne kan glede seg til 42
kilometer med løyper i fantastisk høyfjellsterreng før målgang i Oppdal sentrum, heter det på arrangørens hjemmeside.
Starten av distansene 23 og 13 kilometer vil foregå ved Grøtsetra skianlegg
og følge samme trase som tidligere år.
Felles for alle tre distanser er målgang i
Oppdal sentrum. Det vil som vanlig bli
kjørt skyttelbusser til begge startpunkt.
Nærmere info og påmelding
www.skienern.com
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Ny tråkkemaskin
At det endelig kom litt nysnø var
en etterlengtet gave fra oven for
løypegjengen og resten av skientusiastene i Rennebu. At man i
tillegg fikk overlevert den nyinnkjøpte tråkkemaskina, gjorde det
hele til litt av en festdag.

Alexandru deltar i
Melodi Grand Prix!
Like før helga ble årets Melodi Grand Prix deltagere offentliggjort, og
blant dem var boybandet ”Suite 16”, der Alexandru Gros Grindvoll er
en av medlemmene. Alexandru og resten av guttene i ”Suite 16” fikk
vite om dette en god stund før jul, nå er han glad for at dette ikke er
en hemmelighet lenger.

- Ja, dette er rene 17. mai for løypegjengen, fastslo Arne Per Bjerkås, som er
en av de trofaste løypekjørerne.
Miljøvennlig
Et viktig poeng med nyervervelsen
er at den er langt mer miljøvennlig enn
den forrige. Det er en sterkere maskin,
noe som gjør det enklere å kjøre mer
økonomisk og miljøvennlig. Den nye
maskina har 2 sporfresere, og disse kan
reguleres sidelengs. Den har også ”sidefinisher”, som er helt perfekt for å pusse
stadion hvis det er kommet mye snø.
Disse er utformet på en måte som gjør
at man unngår at snø og isklumper sklir
tilbake i løypa når de er pusset unna.
- Vi har både prøvekjørt og fått
demonstrert denne typen maskin, og
det blir fantastisk flotte traseer, sier Olav
Løkslett.
Prøvekjøring
En ny tråkkemaskin er selvfølgelig
ikke noe man kjøper helt på impuls. Det
har derfor lenge vært jobbet iherdig for
å skaffe finansiering, og ikke minst for
å skaffe seg oversikt og informasjon om
hvilke produkt som fins på markedet.
Kjetil Værnes, Arne Per Bjerkås, Per
Ivar Wold og Arnt Ytterhus har fungert
som en administrativ prosjektgruppe,
mens løypegjengen har stått for det
praktiske arbeidet.
- Det er jo løypegjengen som har
gjort den største jobben her, de har reist
rundt og prøvekjørt forskjellige typer
maskiner. Dette har gitt oss et veldig
godt beslutningsgrunnlag, og karene
har allerede god oversikt over finessene
som fins på den nye maskina, sier Kjetil
Værnes, som er leder i skigruppa.
Av Mona Schjølset
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Alexandru sammen med en gjeng klassekamerater,
som garantert kommer til å stemme på ”Suite 16” i Melodi Grand Prix finalen.
- Jeg har faktisk ikke fortalt det til
noen andre enn mamma og pappa, så
nå var det greit å kunne si det til kompiser og klassekamerater også, smiler
Alexandru.

går på scenen, men når vi først kommer i
gang er det bare artig. Det skal bli kjempeartig og oppleve energien fra publikum i et fullsatt Oslo Spektrum, fastslår
Alexandru.

Mange jentefans...
”Suite 16”skal synge låta ”Anna Lee”,
som er navnet på en jente sangen handler om. Det er vel heller ikke til å stikke
under en stol at boybandet har slått veldig godt an blant ungjentene, og at det er
i denne gruppen de har sine største fans.
- Vi har mange trivelige jentefans ja,
men akkurat denne sangen er skrevet
slik at den skal kunne treffe et forholdsvis bredt publikum, forteller Alexandru.

Håper på mange stemmer fra Rennebu
I forkant av et så stort arrangement er
det mye som må være på stell. Artistene
skal både filmes og intervjues, og ikke
minst drilles i hvordan showet skal gjøres best mulig for publikum og TVseere.
Alexandru kommer derfor til å bruke
hele vinterferien til forberedelser i Oslo,
og sammen med resten av bandet håper
han alt går på skinner og at de sanker
mange stemmer også fra Rennebu.
- Vi håper jo selvfølgelig mange vil
stemme på oss, og da først og fremst fordi
de liker sangen vår. Uansett tror jeg dette
blir en kjempeopplevelse, og en verdifull
erfaring å ta med seg videre, avslutter en
alltid like entusiastisk Alexandru Gros
Grindvoll i boybandet ”Suite 16”.

Gleder seg
Årets Melodi Grand Prix går av stabelen i Oslo Spektrum 27. februar, og
er som vanlig direktesendt på NRK.
Akkurat det stresser ikke Alexandru i
nevneverdig grad, som ifølge eget utsagn
gleder seg aller mest.
- Jeg er jo selvfølgelig spent, og jeg
kommer nok også til å være nervøs før vi

Av Mona Schjølset

Dagsenter for menn

Rennebu Kommune gir et tilbud om dagsenter for menn
tirsdager i partallsuker. Tjenesten er vedtaksbasert med
en egenandel på kr.122,- pr.gang.
Vi tilbyr:
Frokost – Middag med kaffe
Ulike aktiviteter som turer, bingo, sang og musikk,
kafebesøk, bedriftsbesøk, den gode samtalen o.l.
Transport tur/retur
Ved interesse og spørsmål ta kontakt med
leder for Rennebu dagsenter Eli Grøtte tlf 72 40 25 38
(man, tirs og tors)

Hovedopptak barnehage
Frist for søknad om ny plass i barnehage eller endring
av tilbud barnehageåret 2016/2017 er 1. mars 2016.
Det søkes elektronisk, og skjema er å finne på Rennebu
kommunes hjemmeside www.rennebu.kommune.no
Der finner du også informasjon om barnehagetilbudene og hvordan du søker.
Svar på søknad gis innen en måned etter
søknadsfristens utløp.

Ferievikarer helse og omsorg 2016
(uke 26-33)
Vi søker ferievikarer innen hjemmesykepleien,
hjemmehjelp, sykehjem (pleie, kjøkken, renhold),
boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede og
avlastning barn og unge.
Hovedarbeidsområder
Pleieoppgaver innenfor helse og omsorg.
Ønskede kvalifikasjoner
Sykepleiere, vernepleiere
Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter,
ufaglærte eller andre med relevant praksis eller utdanning.
Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp
forutsetter førerkort kl. B.
Søknadsfrist 6. mars 2016
Søknadsskjema og kontaktperson for stillingen finner
du på http:/www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i
barnehagetilbudene i forhold til oversikten i
Informasjon om barnehagetilbud og søknad om
barnehageplass 2016/2017.
Barnehagerådgiver

Telenor med viktig utbygging i Rennebu
Nylig koblet Telenor til den nye
mobil- og bredbåndsutbyggingen
de har foretatt nedover bygda, og
dette vil innebære en stor forbedring for kundene både når det
gjelder dekning og hastighet.
Bakgrunnen for utbyggingen er innspill som kom fram på et folkemøte
høsten 2013, der flere ga uttrykk for at
de ønsket forbedringer på disse tjenestene samt innspill som kom i etterkant
av møtet. Rennebu kommune engasjerte
seg i saken, og begynte arbeidet med
finansiering og planlegging.
Anbudsrunde
Etter en anbudsrunde var det Telenor
som fikk tilslag på oppdraget, og pr. dato

er utbyggingen fullført med en prislapp
på bortimot 3 millioner kroner.
- Rennebu kommune har bidratt med
omtrent en million, mens det resterende
er tilskudd gjennom ulike støtteordninger hos fylkeskommunen, forteller rådgiver Trond Jære hos Rennebu kommune.
Det er områder utenfor sentrum og
tettbebyggelse som trenger drahjelp med
offentlige midler for å få slik utbygging,
og i vår kommune gjelder jo det forholdsvis mange abonnenter. I første omgang
er det nå området nedover fra Flågrenda
til Grindal på nord- og østsida av Orkla
som har blitt prioritert, men også i kommunebudsjettet for 2016 og 2017 er det
satt av midler til nye prosjekter. Nå er det
kartlegging av nye områder med behov
for utbygging som skal utredes.

Gode tilbakemeldinger
Denne typen utbygging er gjort med
såkalt VDSL teknologi, noe som innebærer at man legger fiber til noen sentrale
punkt der det er flere hus samlet, så etableres det uttakspunkt for tilkobling på
eksisterende telefonkabel. I forhold til
å legge fiber helt inn til alle husstander
sparer man seg mye graving på denne
måten. Ifølge Jære er metoden utprøvd
andre steder i Trøndelag, da med gode
tilbakemeldinger fra kundene.
- Hvis noen av de kundene som nå er
blitt tilkoblet likevel opplever problemer,
vil jeg oppfordre til å ta kontakt direkte
med Telenors kundeservice på 05000,
eller kontakte meg på kommunehuset,
avslutter Trond Jære.
Av Mona Schjølset
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Velkommen til Amerikakveld

Strikkekafe med foredrag

i Fredheim, Grindal
søndag 7. februar kl 19.30

Torsdag 11. februar kl. 19.00
på elevkantina ved Berkåk skole.

Oddbjørn Gorsetbakk og Inger Bjørnaas viser bilde og fortel
frå turen ”Frå Rennebu til USA”
Inngang kr 100,- inkl kaffe og fastelavensboller.

JEGERPRØVE 2016
Rennebu Jeger- og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs
for førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset er totalt på 30 obligatoriske timer, fordelt på
9 samlinger. To av samlingene er praksis.
Kurset avsluttes med teoretisk eksamen i mai/ juni 2016.
Påmelding innen 20. februar til:
Endre Kosberg, tlf 416 57 905
Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

Årsmøte i Barnas Naturverden
Årsmøtesaker.
Info og drøfting av viktige saker for
Barnas Naturverden sin framtid.

Gratis 3 timers førstehjelpskurs i
Røde Kors bygget på Berkåk.
Onsdag 10. februar kl 18.00
Instruktør fra Røde Kors.

Oppfordrer småbarnsforelde og alle som har med
barn å gjøre til å komme!

Forsangere til forsangerkor

Til salmekveld fredag 12. februar i Rennebu kirke
trenger vi forsangere til et forsangerkor.
Folk fra hele Rennebu oppmuntres til å bli med!
Øving onsdag 3. februar kl 19.30 i Rennebu kirke.
Mona Rokkones er dirigent. Vel møtt!

Kurs i høvling av trelast
4. og 5. februar

Stor takk for alt godt, blomster og hilsener som kom i
hus fra naboer og gode venner før jul, da jeg kom hjem fra
sykehuset. Dåkk e raus!
Inger Anne

Teori:
Berkåk Veikro
Praksis: Rennebu Sag og Trekultur
Totalt
15 t
Påmeldingsfrist: 1. februar.
Meir info eller påmelding ring:
Norsk Bygdesagforening mobil 918 86 113

Eg ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min.

Erik U.

Takk for alle julegaver til “melkebilen”

Førstehjelpskurs

Arr. LHL Rennebu og Kvinnegruppa

Jutulstuggu torsdag 11. februar kl 20.00

Dato:

Husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord snakker om
«Strikking gjennom tidene.»
Brit Rønningen fra Husfliden Oppdal presenterer nyheter og
har med garn.
Du kan kjøpe, men da må du ha
med kontanter.
Kaffesalg og utlodding

Glattkjøring på Buvatnet
Det har i mange år vært populært med glattkjøring på
Buvatnet, og både Rennebu kommune og lokalt politi har jobbet velvillig for dette tiltaket. Glattkjøringen kan foregå i uke 4
til og med uke 9, og nærmere bestemmelser i forbindelse med
kjøringen er lagt ut på Rennebu kommune sine hjemmesider.

www.rennebu.kommune.no

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com
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Dette skjer i Rennebu!
Møte
Innset bedehus 19.30
Formiddagstreff
Staure 11.00
Rennebu SoulChildren
Berkåk skole 14.45
Strikkekafè
Åshuset 19.00
Strikk Inn viser garn og modeller
03.02 Årsmøte Kvinnegruppa
Friv.sentralen 19.00
04.02 Hyggestund, Kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
04.02 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
04.02 Normisjonsmøte
Misjonshuset 20.00
4.-5.02 Kurs i høvling av trelast
se kunngjøring
07.02 Amerikakveld
Fredheim, Grindal 19.30
08.02 Søndagsskole/Yngres
Misjonsh. Voll 17.30
09.02 Formiddagstreff
Omsorgsboligene 11.00
10.02 Førstehjelpskurs
Røde Kors bygget 18.00
10.02 Formiddagstreff Berkåk menighetshus 11.00
11.02 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.30
11.02 Strikkekafè
Elevkantina Berkåk skole 19.00
Foredrag av Husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord
11.02 Årsmøte Barnas Naturverden Jutulstuggu 20.00

Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Sirkeltrening hver torsdag kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net og facebook
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen.
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Språkkafé hver onsdag på Frivilligsentralen kl 17.30-19
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)

rennebu.com

28.01
28.01
01.02
01.02

Gratis innrykk i kalenderen,
send epost til mari@mediaprofil.no

Følg også med på hva som skjer i Rennebu på

Hva hvis du kjører på et dyr?
Skulle du være så uheldig å kjøre på et vilt dyr,
må du varsle politiet og merke skadestedet slik
at Viltnemnda finner frem. Bånd til å merke
med kan du hente gratis hos oss.
Kanskje kan vi ta en forsikringsprat også?

A13_0428/10.2015

Kom innom kontoret vårt på Berkåk
(telefon 72 42 82 50) eller Oppdal
(telefon 72 40 49 90), så hjelper vi deg.
gjensidige.no/oppdal-rennebu
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Amerikakveld i Fredheim

Din lokale
rørlegger
Her er fra Amerikakveld på Voll skole i fjor høst

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Søndag 7. februar blir det Amerikakveld i Fredheim.
Inger Bjørnås og Oddbjørn Gorsetbakk bidrar med
historier om folk med tilknytning til nærområdet, som
utvandret til Amerika for flere tiår siden.
Som de fleste sikkert har fått med seg var det i høst en stor
delegasjon fra Rennebu som reiste over til Amerika og fulgte i
sambygdingenes spor der borte. Elevene ved Voll skole arrangerte også sin egen Amerikakveld med samme tema, og her
ble det blant annet lagd en stumfilm som vil bli vist igjen den
7. februar.
- Dette kommer til å bli en trivelig og interessant kveld, og
jeg håper så mange som mulig møter opp. Siden det er fastelavenssøndag vil det også bli servert fastelavensboller både
med og uten krem, sier Heidi Reitås Sæter, som er sekretær i
Fredheim Grendahus.
Av Mona Schjølset

man-fre 08.00 - 16.00 – lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

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