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I Rennebu er det stor aktivitet og
mange tilbud for barn og unge.
Les mer om BKM/UKM, Larsrennet
og entreprenørskap i skolen.
Foto: Dagfinn Vold
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Regnskap 2016
Regnskapet for 2016 er nå klart og det bekrefter at vi
i Rennebu økonomisk er inne i mer krevende tider.
Kraftinntektene har i mange år gjort at vi har hatt bedre
økonomi enn sammenlignbare kommuner, og det har
bidratt til at vi lengre enn mange andre kommuner bl.a.
har kunnet opprettholde flere og mer desentraliserte skoler og barnehager.
Mindreforbruk
i forhold til vedtatt budsjett ble det også i 2016. Reelt sett
var dette på 3,2 mill. kroner, men ekstraordinære kostnader knyttet til skatt og pensjon på tilsammen kr. 2,4 mill.
kroner gjør at mindreforbruket blir på bare kr. 800.000.
Staten anbefaler at kommunenes netto driftsresultat bør
være på minimum 1,75 % av driftsinntektene. For oss
ble det i 2016 på 2,37 %. Isolert sett greit, sånn “midt
på treet”. 2016 var imidlertid et godt, økonomisk år for
kommune-Norge og slik sett burde også vi hatt et bedre
resultat. Store skatteinntekter bidro i særlig grad til gode
regnskapstall i mange kommuner. Vi hadde også spesielt
god skatteinngang i 2016, men andre forhold bidro altså
til at resultatet ikke ble spesielt godt.
Tjenesteenhetene
var stort sett i balanse. Utfordringer innen barnevern og
omsorgstjenester gjorde at disse enhetene hadde merfor-

bruk. Dette er tjenester hvor behovene kan variere mye fra
år til år. Med blant annet flere eldre, kort liggetid på sykehusene og mer behandling og pleie av alvorlig sykdom
i heimene gjør at behovene øker. Sykehjemmet har ofte
hatt problemer med sine budsjetter, men de var i balanse i
2016.
Årsmelding og mer detaljert regnskap for 2016
vil bli framlagt senere på våren. Tallene bekrefter imidlertid at 2017 og årene deretter kan bli meget krevende. Vi
hadde en meget vanskelig budsjettbehandling med blant
annet nedlegging av 2 skoler og 1 barnehage. Økonomiske
“nyheter” etter den tid har ikke gått i rett retning for oss.
Dette selv om innbyggertallene siste kvartal ble litt bedre
enn forventet slik at vi på årsbasis omtrent holdt innbyggertallet. Som kjent er mye av inntektene våre knyttet til
innbyggertall, og så lenge landets tall går opp vil våre
inntekter gå ned. Kraftprisene er nå litt opp, men prognosene framover er ikke gode. Det planlegges nå et nytt
omsorgssenter, og skal vi økonomisk klare dette er vi i de
kommende år avhengig av å gjennomføre mer enn bare
de allerede vedtatte nedskjæringer.
Birger Hellan
- rådmann
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Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:
post@rennebu.kommune.no
Telefon:
72 42 81 00
Telefax:
72 42 81 01
Åpningstid:
08.00-15.30

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no
NAV – tlf 55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre kl 10 - 15
Byggesak/planrådgiver
man kl 8-11.30 – tirs-fre kl 12-15.30
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Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.500 stk

Entreprenørskapsdag på Voll skole
Nylig arrangerte Voll skole
entreprenørskapsdag der
elevene viste frem sine
prosjekter.
Elevene ved Voll skole har arbeidet
med ulike entreprenørskapsprosjekter en
tid. På entreprenørskapsdagen fikk alle
vise fram det de hadde jobbet med, og de
eldste elevene hadde egne salgsbord med
produkter de ville selge.
— En slik dag er blitt en tradisjon, og
det er god oppslutning fra grendefolket
der elevene ved skolen får være vertskap.
Entreprenørskap er en prosess, og det
er også en del av det å kunne presentere
produktene, forteller rektor Heidi Reitås
Sæther.
Heidi benytter samtidig anledningen
til å fortelle at grendeskolen på Voll er en
møteplass med gjensidig nytte for både
elever og grendefolket.

Levi, Sondre, Runar og Erlend viser stolt frem jagerflyprosjektet til 1. og 2. klasse.

Gjenbruk
Flere salgsbord hadde fokus på gjenbruk. Bedriften Denim-Refresh, som
består av Ida, Lina og Randi Oline, hadde
tatt utgangspunkt i dongeri for å lage bolleposer. Flere hadde dongeri som utgangspunkt for å skape nye produkter, men det
var også mange spennende treprodukt
som ble presentert. Robin og Steinar i
bedriften ToyBiler hadde produsert lekebiler, mens andre hadde produsert eggeglass og spill.
Jagerflyprosjekt
1. og 2. klassingene ble interessert i
jagerfly i forbindelse med ei bok de leste.
Dette resulterte i et eget prosjekt der de
har bygd blant annet jagerfly, hangar og
kontrolltårn. Elevene har også funnet ut at
F16-flyene har et vingespenn på 10 meter,
og det skal ni elever til for å få den lengden. Elevene har også sendt søknad til
rektor Heidi med spørsmål om å få besøke
flyplassen på Ørlandet.
Kaffe og underholdning
Når en møtes i hyggelig lag hører
naturligvis kaffe og kaker med. I tillegg
var det en spennende og sunn dessertvariant som var populær. Salget på salgsbordene og kaffebordet gikk strykende,
og både vertskap og gjester koste seg.
Av Dagfinn Vold

Bedriften Denim-refresh med
Lina, Ida og Randi Oline lager
bolleposer av brukt dongeri.

Bedriften Cøjl shop med
Jone-Øyvilde og Lars Cornelius
solgte godt med fuglemat.

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

www.Terrengen.no
Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Bjørn

Oddvar

909 10 913

905 78 439

Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

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

Tlf 72 43 11 02
www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN
BERKÅK BIL

AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk
til 7.500 kg
Bytt
før kjøretøykontroll
du får ekstraopp
kostnader

Har du kontroll på
registerreima di?

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK
BIL12
Postmyrveien 12
Postmyrveien
Postmyrveien 12
7391
RENNEBU
7391
RENNEBU
977
78 963
TlfTlf
977
78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com
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Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
42 75 90
Tlf 72 Tlf
42 72
75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

for hele huset

Circle K E6 Berkåk
Tlf. 72 42 71 50

Vi feirer ny bilvaskemaskin

VASKEDAGER 23.03-26.03
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Registrer betalingskortet ditt i ExtraClub når du kjøper vask,
og vi spanderer hver 6. bilvask
Følg med på facebook for vasketilbud

Oppstart av reguleringsarbeid
Nåverdalsbrua – Gullikstad
Statens vegvesen skal i samarbeid med Rennebu
kommune i gang med detaljreguleringsplan for
Rv3 på strekningen Nåverdalsbrua – Gullikstad,
og det er nå mulig å komme med innspill til
dette arbeidet.

I forbindelse med planoppstarten har
det allerede blitt avholdt informasjonsmøte for grunneiere og andre interesserte.
Underveis i planarbeidet vil det også bli
arrangert åpne kontordager og flere informasjonsmøter.
Trafikksikkerhet, framkommelighet
og miljø
Formålet med planarbeidet er å skaffe
et formelt grunnlag for utbedring av veistrekningen til 9 m veibredde med midtmarkering. Veistrekningen som reguleres
er på ca 9,6 km, og inkluderer omlegging
av veien forbi Innset. Hovedfokus for
planarbeidet er trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet skal nå være sendt ut til alle som
har eiendom innenfor planområdet, samt
naboeiendommer. Ikke alle disse eiendommene vil bli berørt av veitiltaket.
Reguleringsplanens endelige avgrensning vil bli nærmere bestemt i løpet av
planprosessen, og først da vil man få en
oversikt over hvilke eiendommer som blir
direkte berørt.

rennebu.kommune.no
På Rennebu kommunes nettside finner
du foruten kart også mer detaljerte opplysninger om reguleringsarbeidet, samt
nødvendig kontaktinformasjon.
Frist for innspill er satt til 7. april.
Av Mona Schjølset

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7398 Rennebu
mob 948 56 836
Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

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

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

Rennebunytt
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Lær mer
om Syria
Flyktningetjenesten og
Frivilligsentralen ønsker
velkommen til temakveld i
Kultursalen 25. april.
— Denne kvelden vil vi gjennom bilder, ord og toner ha fokus på situasjonen
i Syria, forteller Ragnhild Øverland i
Flyktningetjenesten.

Ahmad Mehrez (bildet over), norsksyrer bosatt i Fredrikstad, er aktiv med i
integreringsarbeidet i Østfold. Ahmad har
bodd i Norge i snart tyve år, og har blant
annet etablert sin egen bedrift. Han deler
av sine egne erfaringer og opplevelser om
hvordan det er å være syrer i Norge med
oss denne kvelden.

Oddny Gumaer (bildet over) fra hjelpeorganisasjonen Partners snakker om
sine hjelpeprosjekter i blant annet Syria.
— Hilde Halset slår musikalsk tonefølge med oss denne kvelden, og vi
ønsker alle sammen hjertelig velkommen
til en trivelig kveld med mat, musikk og
prat, sier Ragnhild.
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Inspirasjonsdag:

Framtidsmuligheter
i landbruket
Tirsdag 18. april arrangeres det inspirasjonsdag med tema
”framtidsmuligheter for Rennebubonden”. I dette ligger
rekruttering, aktivt landbruk, beitebruk, skogbruk, utmark
og bygdenæring.

Det er arbeidsgruppa for ny landbruksplan i Rennebu som står bak arrangementet, og leder Per-Arild Torsen oppfordrer alle med tanker og interesse for
landbruket til å møte opp.
Viktig tema
Ifølge Torsen er det et særlig viktig tema som nå settes på dagsorden, for
landbruk angår mange her i Rennebu.
- Enten man har sitt daglige virke i
landbruksrelatert næring, eller mer indirekte blir berørt av det, tror vi denne
dagen vil være inspirerende og nyttig.
Spesielt håper vi selvfølgelig den yngre
garde møter opp, for det er jo tross alt der
framtida ligger, sier Torsen.
Landbruksplan
Det er MTL-utvalget som har vedtatt
at det skal utarbeides en ny landbruksplan for Rennebu, og det er en bredt
sammensatt gruppe som har fått ansvaret for dette arbeidet. Foruten Per Arild
Torsen og Arve Withbro, som er politisk
valgt, består gruppa av Lillian Toset fra
Rennebu Bondelag, Steinar Vatne fra
Rennebu bonde- og småbrukerlag, Jon
Kvam fra Rennebu sau og geit, Solveig
Løwø Kvam fra ”Bonde så klart”, Stig
Kristiansen fra Rennebu produsentlag,
Tora Husan fra Rennebu Bygdekvinnelag

og Knut Berntsen fra Morgendagens
Rennebu, landbruksgruppa.
- Det er et ledd i arbeidet med landbruksplanen at vi nå inviterer til inspirasjonsdag. Målet er å få innspill fra både
privatpersoner og grupper, som vi kan ta
med oss i det videre arbeidet, forklarer
Torsen.
Livsglede og verdiskapning
Arbeidsgruppa har allerede utarbeidet
noen visjoner og målsettinger for framtidas landbruk i Rennebu, og de viktigste
stikkordene er livsglede og verdiskapning.
- Vi ønsker at alle skal se at landbruket
er så mye mer enn det som skjer i fjøset,
og vi vil at planen skal være positiv og
framtidsrettet, sier Torsen.
Andre viktige punkt som arbeidsgruppa vil ha fokus på er å opprettholde
et aktivt landbruk, levende kulturlandskap
og bolyst / trivsel for alle innbyggere.
- Alle er hjertelig velkommen til
inspirasjonsdagen i Mjuklia. Her blir
det både spennende foredrag og mulighet til å komme med egne innspill, og vi
tror temaet vil passe for mange, avslutter
Torsen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Sikkerhet og tilrettelegging Nye leiligheter
Det er stadig flere eldre som bor hjemme, og med litt oppfølging og tilrettelegging er det mange som klarer det meste
selv. Sikkerhet er et svært viktig stikkord i denne sammenhengen, og her er for eksempel montering av komfyrvakt
et nyttig hjelpemiddel.

Ergoterapeut Kathrine Bakke og hjelpemiddeltekniker Einar Skjerve
pakker ut en ny komfyrvakt som skal monteres.
- Denne programmeres etter behovet
til brukeren, og kan være med å forhindre
tørrkoking og brann, forteller hjelpemiddeltekniker Einar Skjerve.
Kaffe eller fårikål
En komfyrvakt fungerer på den måten
at komfyren slår seg av selv etter en viss
tid, om man skulle være så uheldig å
glemme det.
- Jeg pleier å snakke med brukerne
før jeg monterer denne, slik at jeg vet litt
hvordan komfyren blir brukt. Er det fortsatt slik at man koker fårikål og lignende,
eller brukes komfyren mest til kaffekoking. Når jeg har fått en oversikt på slike
ting kan jeg programmere hvor lang tid
det skal gå før komfyren skrur seg av, forteller Skjerve.
Andre hjelpemidler
I tillegg til sikkerhetsutstyr, fins det
også mange andre hjelpemidler som kan
være med å gjøre hverdagen enklere og
mer praktisk for hjemmeboende eldre, og
andre som i kortere eller lengre perioder
har behov for ekstra oppfølging.

- Vi kan være behjelpelig med for
eksempel rullestoler, rullatorer, toalettforhøyere, syns- og hørselshjelpemidler, justerbare stoler og senger, og en rekke andre
hjelpemidler som bidrar til at brukerne
klarer seg bedre selv, sier Skjerve.
Det er kommunens ergoterapeut som
i første rekke vurderer hvem som har
behov for hjelpemidler, og hvilke hjelpemidler som er hensiktsmessige.
- Ofte er dette i nært samarbeid med
hjemmetjenesten, pårørende og ikke minst
brukeren selv, sier Kathrine Bakke, ergoterapeut i Rennebu kommune. Kathrine er
også behjelpelig med å sende søknader til
hjelpemiddelsentralen.
- Målet er jo at hverdagen skal bli
trygg og at de dagligdagse oppgavene
skal bli håndterbare, så det er bare å ta
kontakt for å få mer informasjon, oppfordrer Kathrine Bakke og Einar Skjerve.
Av Mona Schjølset

i Løkkjveien

De fleste har sikkert registrert at det for tiden er
stor byggeaktivitet i området mellom Løkkjveien
og Buveien, og i løpet av
sommeren skal første del
av prosjektet ferdigstilles.

- Det er fire hus, med til sammen 12
leiligheter som skal settes opp. To skal
være innflyttningsklare i midten av juli,
mens de to siste etter planen skal være
ferdige i slutten av februar neste år, forteller prosjektleder Harry Lyder.
Sentrumsnært og lite trafikkert
Ifølge Lyder er det et attraktivt boområde det nå bygges i, og Rennebu kommune har allerede fått henvendelser fra folk
som kan tenke seg å flytte hit.
- Det er jo både sentrumsnært og lite
trafikkert, samtidig som det er tegnet inn
god uteplass mellom husene. Her er det
rom for både grilling, lek og andre uteaktiviteter, sier Lyder.
Leiligheter og uteområde får en universell utforming som gjør at dette blir
brukervennlig bofelleskap tilpasset både
barnefamilier, eldre og funksjonshemmede.
- At boligene er aktuelle for mange
ulike grupper er selvfølgelig positivt med
tanke på utleie og salg, påpeker Lyder.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Rennebunytt

7

Kulturmønstring med s
Årets kulturmønstring var i år flyttet til midtuka, og den
samlet både barnas- og ungdommens kulturmønstring i
samme forestilling.

Lyd og lysgjengen - Robin Lund Moen, Henning
Aftreth og Sindre Gunnes Slåsletten.

Det var hele 21 sceneinnslag på årets mønstring, i tillegg til at 19 unge
kunstnere stilte ut sine produkt. Det var også elever fra kulturskolen som
hadde ansvar for lyd, lys og flerkameraproduksjon på storskjerm under hele
forestillingen. Den nye kultursalen var fullsatt, og det er en fornøyelse å ha
en slik sal tilgjengelig.
Hele forestillingen bar preg av at det arbeides meget godt på kulturfronten mot barn og unge i Rennebu. Det var imponerende av alle deltakere fra sjermerende innslag til innslag som rørte en. Eline Voll stod for kveldens
sterkeste og mest reflekterte innsalg der hun leste sin egen tekst ”Sorgen min
er satt på vent”. Hun kan mer enn å synge...
Juryen hadde nok en gang en vanskelig oppgave med å velge ut de som
skulle gå videre til Fylkesmønstringa, og det er verdige representanter for
kulturlivet i Rennebu som skal til Bjugn kulturhus i dagene 21. - 23. april.
Av Dagfinn Vold
Bildene nederst - f.v.:

Marcus Karlsens tegning ”ME - stopper deg!”.

Gruppa Rivals med Ani-Lea Smalsundmo, Sigrid
Gjermundsdatter Kvam, Ida Skamfer, Sigrid
Øverland Kjeka, Miriam Therese Vognild, Marius
Olufsen Lien, Amund Krokhaug og Madelen Reirå
fremførte ”Roundtable Rival”.
Selmas supergruppe! med Ida Jerpstad, Sigurd
Drivstuen, Arnt Magne Gunnes, Audun Berntsen,
Alisa Grindvoll og Amalie Bremnes med sangen
”Selmas sang”.

Ane Lidarende Meslo, Margrethe Uv og
Sigrun Dons Uv (ikke på bildet) fremførte
”Farger i en vind”.
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Maren Flå Sundset, Sigrid Øverland Kjeka med
Kaisa Holm på piano fremførte ”Heart of gold”.

stor deltagelse
Disse gikk videre til Fylkesmønstringa:
Sceneinnslag
• Ragnhild Kvam - piano ”Sonata no. 8 Pathetique op. 13”
• Maren, Sigrid og Kaisa - sang ”Heart of gold” (Maren
Flå Sundset, Sigrid Øverland Kjeka og Kaisa Holm
• Andrea Kleiven - sang ”Yesterday”
• Eline Voll - sang ”Dream a little dream of me” og lesing
av egen tekst ”Sorgen min er satt på vent” (en sterk tekst
om bestemor som er blitt dement)
• Brannalarm - sang ”Set fire to the rain” (Kaisa Holm,
Marius Olufsen Lien, Matias Øverland Kjeka, Sigrid
Øverland Kjeka og Sondre Kvam)
Kunst
• Marcus Karslen - tegning ”ME - stopper deg!”
• Johan Harnes - skulptur ”Dinosaur”
• Jone-Øyvilde Smalsundmo - maleri ”Character dogs”

Eline Voll både sang og leste tekst.

Ine Nordbø, Alisa Grindvoll, Amalie Bremnes
og Nora Ytterhus (bak på piano)
med sangen ”Sterk og rå”.
Zakaria fremførte sin egenkomponerte dans.

Rennebunytt
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DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Forhandler utstyr fra:

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

Fåvang Maskin
- bl.a. vinsj, tømmervogner, dumperhengere
Globus - bl.a. snøfresere, sandstrøere, steingrep
Lilleseth Kjetting
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Entrepenør:

• Kalkspredning
• Jordbearbeiding
• Møkkjøring
• Grashøsting
• Transport
• Graving

Vi har div garn
fra Viking of Norway

Gode produkter
God service
God tilgjengeligh
et
Ta kontakt for info
og priser!

Onsdager i partallsuker fra kl 12
har vi strikke/skravle kafe.
Velkommen!

tlf 918 15 047 – jan.eirik.holden@getmail.no

Biff til helga kr 2490
Rennebu Nedre Handel
Voll, 7393 Rennebu
tlf 72 42 65 50

Garasjesalg
i forbindelse med familiedagen på
Svengård på Nerskogen 25. mars

Grilling av gårdens egen
limousin burger under
familiedagen.
Bålkaffe hele helga.
Velkommen!

10 Rennebunytt

gårdsmat og gårdsopplevelser

Telefon 900 78 980
www.trollheim-nerskogen.no

Åpent
fredag 24. 16-21
lørdag 25. 12-16
Søndag 26. 12-16

• Laftet hundehus
• Gamle dører/vinduer
• Gammel solbrendt panel
• Etasjeovner
• Slipestein m/stang
• Keramikk
• Bøker
• Trau og trebutter
• Hjørneskap
- og mye annet spennende!

Høring:

Planlagt utbygging av bredbånd
Rennebu kommune skal søke
om tilskudd til utbygging
av bredbånd. Kommunen
vurderer i år å søke for
området Innset, Ulsberg
og Rennebuskogen, og fra
Grindal til kommunegrense
Meldal.
Det kreves at områder planlagt for
utbygging skal legges ut til offentlig høring i minimum en måned, og det
er lagt ut kunngjøring på nettsiden til
Rennebu kommune fra 9. mars. Bedrifter
og innbyggere som ønsker å uttale seg må
gjøre dette senest 10.04. 2017.
Andre aktuelle områder det kan være
aktuelt å søke på for senere år:
• eventuell supplering av områder det
søkes for i 2016
• områder på grunnlag av innspill og
henvendelser
Regjeringa har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) oppgaven
med å administrere tilskuddsordninga.
Kommuner og fylkeskommuner har
mulighet til å søke NKOM om tilskudd.
I forbindelse med søknaden inviteres
bedrifter, grunneiere og innbyggere til å
komme med innspill.
Status i Rennebu
Rennebu kommune arbeider for at
innbyggerne skal ha et bra tilbud om digital kommunikasjon både gjennom fast- og
mobilnett. Flere områder har utbygd både
fiber og DSL-løsninger med god hastighet, men flere områder gjenstår. I tillegg
til fiber og DSL vil også et godt utbygd
mobilnett og trådløse løsninger kunne gi
gode tilbud på datatrafikk.
På mobilnettet er det høyere hastighet dess høyere Mbits som tilbys. Kartene
viser dekningsgraden for 4 Mbits og 30
Mbits nett, der de sorte feltene tilsier
god dekning, mens de røde feltene viser
dårligere dekning. De grå områdene på
4 Mbits-kartet inneholder en blanding av
god og dårlig dekning.
Statstilskudd til utbygging av mobilnett prioriteres på grunnlag av kartene og
på grunnlag av innspill.

Dekningskart 4 Mbits - sort viser god dekning, rødt viser dårligere dekning.

Dekningskart 30 Mbits - sort viser god dekning, rødt viser dårligere dekning.

Fristen for høring er 10.04.2017

E-post til postmottak@rennebu.kommune.no
eller med post til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
og merkes ”høringsuttalelse bredbåndsutbygging”.
Nærmere info, kontakt Trond Jære:
trond.jare@rennebu.kommune.no – 72 42 81 47 / 469 63 696
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Skolekorpset Vær forsker en hel uke
sommer kommer Forskerfabrikkens sommerskole for første
fikk penger Igang
til Oppdal og Rennebu.
av Lions
Lions i Rennebu bevilget
kr 50.000 til Rennebu
skolekorps.

Gunnar Bruheim, Klaus Grendal og Jon
Einar Værnes overrakte leder i Rennebu
skolekorps Kenneth Løkslett kr 50.000.
Rennebu skolekorps er blitt færre
medlemmer, men vil gjerne fortsatt opprettholde aktiviteten som før. De søkte
derfor Lions om støtte til blant annet å
kjøpe inn nye instrumenter som det lenge
har vært behov for.
— Det var ingen tvil om at vi skulle
støtte korpset. Vi i Lions har som formål
å støtte opp om ungdomsarbeid for å gi
ungdommen positive tilbud. Vi har tidligere vært med på å starte motorklubben og
gokartklubben her i Rennebu, forteller
Jon Einar Værnes.
Kenneth Løkslett satte stor pris på
støtten, og fortalte at skolekorpset er et
viktig alternativ når det gjelder fritidstilbud.
— Her er det ingen reservebenk, men
alle får delta på lik linje, fortalte Kenneth.
Nye medlemmer
Både skolekorpset og Lions ønsker
seg nye medlemmer.
— Skolekorpset skal ha en rekrutteringskonsert for skolene i Rennebu
den 23. mars, og den 30. mars skal vi ha
”stjernedryss” - en konsert der vi håper
samtidig å verve nye medlemmer, fortalte
Kenneth. Korpset har øvelser på torsdagskvelder, og de har rektor i Kulturskolen,
Sverre Stenløkk, som dirigent.
Av Dagfinn Vold
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Ingunn
Vermedal
demonstrerer vulkanutbrudd, og
forteller at
dette kan
føre til nye
bergarter.
Lene Marie, Ola og Runa Marte trer perler for å forske på hvordan
UV-stråler påvirker lyset og fargen i perlene. UV-stråling er aktuelt nå foran påska,
og Ingunn Vermedal fortalte om både UV-strålenes positive og negative virkninger.
Erik Flå og Ragnhild Plassen Vik fra Nasjonalparken Næringshage, Lillian
Kleffelgård fra sponsor Kvikne-Rennebu Kraftlag og Ingunn Vermedal fra
Forskerfabrikken er med og studerer lyset i perlene.
Forskerfabrikkens
sommerskole
arrangeres over hele landet, og i fjor var
det hele 230 skoler over hele landet. Nå
kommer den til Oppdal og Rennebu, og
den arrangeres fem dager i uke 26 med tilhold på Oppdal videregående skole.
— Tema for årets sommerskole er
”glitrende krystaller, skjelettforskning
og ville eksplosjoner”, forteller Ingunn
Vermedal som besøkte 6. klasse ved
Berkåk skole for å vise litt av det de skal
gjøre på sommerskolen. Ingunn er sivilingeniørstudent ved NTNU, og skal være
lærer ved årets sommerskole.
Forskning som hobby
Med
sommerskolen
ønsker
Forskerfabrikken å vekke interesse for
realfag, og at forskning og læring gjennom lek skal bli en like vanlig hobby som
f.eks. fotball, håndball og korps.

— Det er behov for realfagskompetanse og det er viktig å komme i gang tidlig.
Ingen ting er så artig som å lære gjennom
lek, forteller Ingunn.
Mange sponsorer
Sommerskolen har en egenandel,
men her i Oppdal og Rennebu er denne
egenandelen sterkt redusert på grunn
av at lokale bedrifter og kommunene er
flinke til å stille opp som sponsorer. Det
er Nasjonalparken Næringshage som er
lokal tilrettelegger.
Informasjon om skolen får en på
www.forskerfabrikken.no - og der
kan en også melde seg på fra 27.
mars.
Av Dagfinn Vold

Lars delte ut premiene på Larsrennet
Det var bestefar til Lars
Halland som startet Larsrennet på Nordskogen så
smått i 1953. Siden først
på 70-tallet er rennet blitt
arrangert på Berkåk, og
Rennebu IL tok over som
arrangør.
På midten av 60-tallet var det på det
meste 732 deltagere, og det ble flyttet til
Berkåk på grunn av for liten kapasitet på
parkering.
Deltagelsen på Larsrennet har gått
ned i de senere årene, det er mange andre
arrangement å konkurrere med. I år var
det rundt 100 deltagere, og de som deltok
fikk en fin opplevelse i det mest strålende
været en kan tenke seg.
Vinnerne i den eldste klassen 12 år
kåres til Larsrenn-mester, og Lars Lystad
Svorkdal (Svorkmo N.O.I. - Ski) og Anna
Hoel Rønningen (Røa IL - Ski) ble årets
mestere.
Av Dagfinn Vold

Thyra Ramsem har nettopp startet.

Lars Halland deler ut premiene,
og fører tradisjonen videre fra sin bestefar og grunnlegger av Larsrennet.

Katrine Odden, Olav Skamfer og Thomas Sannes Volden på vei inn mot mål.

Kristin Ramsem, Arild Bruheim og Jan Olav Reistad har god kontroll i tidtakerbua.

Sverre Hårstad i farta
med far Otte som tilskuer.

Rennebunytt 13

Velkommen til Rennebuskolen!

Omsorgsleiligheter Berkåk og Voll

Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2017 må
skrive seg inn i skolen. Innskriving for elever i Rennebu
som skal starte i 1. klasse høsten 2017, skjer på Berkåk
skole onsdag 29. mars kl 12.00-13.30. oppmøte ved
hovedinngangen.

Det er ledig omsorgsleiligheter i omsorgsboligen
på Berkåk
Leilighetene er på ca. 45 m² + bod
Husleie er på kr 4.516,- pr. måned
+ strøm etter forbruk.
Carport kan leies mot leie på kr. 200,-/ mnd.

Om du har spørsmål,
ta kontakt med rektor Kari Haukdal, tlf. 72 42 81 83

Bidra til integrering og verdiskaping!

Det er ledig to omsorgsleiligheter på Voll (Staure)
Leilighetene er på ca. 64 m² + bod.
Husleie er på kr 3.700,- pr. måned
+ strøm kr 1.000,- pr. måned.
Garasje kan leies mot leie på kr. 200,-/mnd.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til Helse og omsorg,
tlf 72 40 25 05/ 72 40 25 03
Søknad sendes:
Rennebu helsesenter,
Gamle Kongevei 39A, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 3. april 2017

Hva vi tilbyr:
• Kvalifisert arbeidskraft utfører manuelt arbeid i skog
til konkurransedyktige priser
• Arbeiderne har fullført kurs i Aktivt Skogbruk: HMS/
sikkerhetskurs, planting, ungskogpleie / rydding
• Alle har signerte arbeidsavtaler med Rennebu Landbrukstjenester
Kontaktinformasjon:
• Kontaktperson innmelding av oppdrag og oppfølging av arbeid: Nils Petter Gundersen, tlf 913 21 234
• Kontaktperson lønn og arbeidsavtaler:
Kristin Kjerstad, Rennebu Landbrukstjenester,
tlf 72 42 77 22
• Kontaktperson innspill og videre utvikling:
Koordinator Ragnhild Løvseth Øverland,
tlf 72 42 81 48/482 76 037

Velkommen til inspirasjonsdag
FRAMTIDSMULIGHETER I LANDBRUKET
Bønder, rådgivere, politikere og næringsliv inviteres
til dialogsamling med friske foredrag.
Mjuklia Leirsted og Gjestegård
Tirsdag 18. april kl 10.00 - 15.00
Tema: Er det framtidsmuligheter for Rennebubonden?
Rekruttering, aktivt landbruk, beitebruk, skogbruk og
utmark, bygdenæring.
Foredragsholdere: Lars Morten Rosmo, Ragnhild Borchsenius, Solveig L. Kvam og fylkesskogmester Tor Morten
Solem.
Målet med dagen er å inspirere og få innspill til
landbruksplan for Rennebu.
Møt opp! Det er nå DU har muligheter til å påvirke
utviklingen av landbruket i Rennebu.
Påmelding til landbrukskontoret
evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no
eller ring tlf 72 42 81 43

facebook.com/rennebukommune
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Arrangør: Arbeidsgruppen for landbruksplan,
Rennebu kommune

KUNNGJØRINGER

Stjernedryss
Torsdag 30. mars kl 18.00
i Kultursalen

NB:
Ny dato!

Skolekorpset holder konsert og
medlemmene skal få åremålsmedaljer og stjerner.

Har du lyst til å bli med
å spille i skolekorpset?

Vi ønsker oss flere å spille sammen med.

Kom og prøv instrument

ÅRSMØTE ved
Rennebu frivilligsentral
Mandag 27. mars kl. 19.00
på Frivillighuset
•
Årsmelding
•
Regnskap
•
Valg
Kaffe og noe å bite i!

Alle er hjertelig velkommen!

			Styret

Årsmøte i Træthaugveien Veiforening
6. april 2017 kl. 20.00 - Hallandstuggu

Vanlige årsmøtesaker og andelsliste til vedtak.
Sakspapirer kan fås tilsendt ved henvendelse til styret.
Enkel servering - Hjertelig velkommen :-)
Styret

og ta en prat med medlemmene.
Hjertelig velkommen!

Buffet-dag på Mjuklia
Tirsdag 28. mars kl. 14.30-17.30

Hjemmelaget kjøttsuppe med og uten klepper.
Stekt sei i fløtesaus.
Semulepudding med rød saus.
Sjokoladefromasj med vaniljesaus.
Voksne kr 185,-

Barn kr 89,-

Årsmøte i Ilfjellet grunneiarlag SA
30. mars 2017 kl 19.30
på Hallandstuggu, Berkåk.

Sanghelg

Fredag 31. mars kl. 19.30 i Jutulstuggu

Dei som deltar: Anne Helene Kvam og Kari Hellstrøm.
Ingrun Gåsvaten Nyborg og Jon Gåsvaten.
Asbjørg Nordbø.

Lørdag 1. april kl. 15.00 i Hoelsmo bedehus
Dei som deltar: Ole Lande, Rennebu musikklag,
Anna Tørset.
Fellessang på begge samværene. Misjonsgave.
Velkommen!

NLM

NB! rettelse:
Årsmøte i Jutulstuggu på Uv SA er
onsdag 29. mars kl 20.00

Anbud på oppføring av
carport/garasjeanlegg

Trondskogen borettslag skal bygge carport/garasjeanlegg for
14 enheter. Det gjennomføres en åpen anbudskonkurranse.
Nærmere opplysninger og anbudsgrunnlag/-skjema fås ved
henvendelse til Birger Hellan, tlf. 918 04103,
birger.hellan@rennebu.kommune.no.

Årsmøte i Innerdalsveien

27. mars kl 20.00 i Kroken Bakeri
For sakliste se innset.nu

Årsmøte
i Rennebu Landbrukstjenester

Mandag 3. april kl 20.00,
i Hallandstuggu, Berkåk Veikro
Sakspapir er utsendt pr. e-post.
Enkel servering. Velkommen!

Årsmøte i RIL hovedlaget
torsdag 30. mars kl 19.00 på Frivillighuset.
Sakliste på rennebu.com
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Dette skjer i Rennebu!
23.03 Bibelundervisning
Hoelsmoen 20.00
på storskjerm
27.03 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 17.30
27.03 Årsmøte
Oppdalsporten 19.00
Rennebu Oppdal skogeierlag
27.03 Årsmøte
Frivillighuset 19.00
Rennebu frivilligsentral
27.03 Årsmøte Ramsfjell gr.eierlag Jutulstuggu 20.00
27.03 Årsmøte Innerdalsveien Kroken bakeri 20.00
29.03 Medlemsmøte
Kultursalen 11.00
Rennebu Pensjonistforening
29.03 Finfeltkarusell
Gammelstødalen
Siste påmelding innen 18.00
29.03 Årsmøte Jutulstuggu på Uv SA
20.00
30.03 Formiddagstreff
Staure 11.00
30.03 Hyggestund m/kvinnegruppa Helsesenteret 12.00
30.03 Babysang
Frivillighuset 12.00
30.03 Stjernedryss
Kultursalen 18.00
Rennebu skolekorps
30.03 Årsmøte RIL hovedlaget
Frivillighuset 19.00
30.03 Årsmøte Ilfjellet gr.eiarlag Hallandstuggu 19.30
30.03 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
31.03 Sangmøte
Jutulstuggu 19.30
1.-2.04 Tårnagenthelg
Berkåk kirke 12.00
01.04 Sangmøte
Hoelsmoen 15.00
01.04 Bedriftsskirenn
Rennebu skistadion 15.00
03.04 Basar
Misjonshuset, Voll 17.30
Søndagsskolen/Yngres
04.04 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
04.04 Strikkekaffe
Kafe Hyggen 19.00
05.04 Finfeltkarusell
Gammelstødalen
Siste påmelding innen 18.00
05.04 Medlemsmøte
Friv.sentralen 19.00
Kvinnegruppa

05.04 Årsmøte Rennebu JFF		
		
Visningsrommet til KVO
06.04 Mottak av klær
Refshus skole
06.04 Bibelundervisning
Hoelsmoen
06.04 Årsmøte
Hallandstuggu
Træthaugveien Veiforening
07.04 Basar
Sandbrekka
arr. Stamnan grendalag
11.04 Strikkekafe
Friv.huset

19.00
16-18
20.00
20.00
19.30
17.00

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset.
Partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan.
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i
Kultursalen på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Styrketrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Yoga hver tirsdag i Åshuset kl 18.45
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Volleyball hver tirsdag kl 20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
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

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

