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sine tusenvis av arbeidsplasser. Infrastruktur med vei, jern-
bane og bredbånd er viktige ting som vi jobber med daglig. 
Utbygging av bredbånd på Innset, Ulsberg, Rennebuskogen 
og Nordskogen er planlagt startet i vinter/vår og nedover 
bygda så snart snø/tele og markforhold tillater det. Deler av 
Grindal gjenstår, men det er satt av midler i budsjettet slik 
at vi satser på at vi får finansiert utbygging også der i 18/19. 
Samtidig skal det bygges en mobilmast på Jøldalen som skal 
bidra til en styrket sikkerhet og et tilbud for de som ferdes 
i denne delen av kommunen. Jøldalshytta har nå vært den 
best besøkte TT-hytta to år på rad.

Planer for den nye foreslåtte E6-traseen samt sentrumplan 
vil også bli sentrale arbeidsoppgaver i 2018. For å komme 
videre med utvikling og forutsigbare planer, vil det bli et 
viktig arbeid. Nå har Rennebu vært med å spare nesten 
1 milliard i forhold til ny trase, og Nye Veier er tydelig på at 
de nå har nådd 20% besparelse på E6 sør og at veien skal 
stå ferdig i 2027.

Vi har mange oppgaver også i 2018, så vi blir sannsynligvis 
ikke arbeidsløse dette året heller. Og det er bra!

Ola Øie
- ordfører

Nytt år med 
nye muligheter!

Vi er godt i gang med ett nytt år, og det står mye arbeid 
foran oss.

Den 5. mars kommer ny rådmann til Rennebu, og han 
gleder seg til å starte jobben her i kommunen vår. Vi har 
startet arbeidet med å gå gjennom Rennebu kommune 
som organisasjon, for å finne måter å drive kommunen 
på en mer effektiv måte. Etter første halvår vil vi revidere 
økonomiplanen etter de svar vi måtte få. Dette er en jobb 
som vil involvere de ansatte, det administrative og poli-
tikere. Vi håper å få gode prosesser som gjør at alle blir 
involvert og hørt.

Vi er også i full gang med å etablere Rennebu 2030 hvor vi 
retter synet frem i tid. 
•	 Hvordan vil Rennebu og regionen se ut i fremtiden? 
•	 Hvordan vil næringslivet være? 
•	 Vil ny E6 gi oss økt tilflytting og næringsetablering? 
•	 Hvordan kan vi utvikle våre allerede grønne arbeids-

plasser? 
•	 Prosessen med grønn fjellhageby er i gang. Vil det bli 

fremtidens måte å bygge hytter på? 
Dette er spørsmål som jeg håper vi kan få svar på gjennom 
dette arbeidet og som vil være med å legge premisser for 
hvordan vi håndterer planene våre.

Jeg mener at med de forutsetningene vi har i Rennebu, 
er vi i stand til å legge til rette for ei god utvikling. Vi er et 
geografisk knutepunkt, nær regionsenteret Trondheim med 
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Nettsiden 
rennebu.com 
er nå relansert 
med nytt design 
og oppdatert 
innhold, og 
under et møte 
i MTL nylig fikk 
politikerne 
presentert en 
smakebit av den 
nye nettsiden. 

- Dette ser veldig bra ut, og jeg tror 
det blir et nyttig hjelpemiddel for å finne 
informasjon om Rennebu, oppsummerte 
leder i MTL, Eli Krogstad, etter presen-
tasjonen. 

Endringer
Det er nå tre år siden Rennebu kom-

mune og Rennebu Næringsforening gikk 
sammen om å etablere nettportalen ren-
nebu.com, men i den digitale verden skjer 
det stadig endringer som gjør at oppgrade-
ringer er nødvendig. For en tid tilbake ble 
derfor markedsgruppa i Morgendagens 
Rennebu enige om å ta tak i dette prosjek-
tet på nytt. 

- Det har vært en spennende prosess, 
og vi er godt fornøyd med resultatet. Vi 
har lagt vekt på gode bilder og logisk 
oppbygging, slik at stoffet skal være både 
informativt og innbydende, sa Trond Jære, 
leder i markedsgruppa.

Opplevelser og kommunal 
informasjon

Nettportalen er delt inn i underkate-
goriene opplev, næring, idrett og kom-
mune. Under hver av disse fanene finnes 
relevant informasjon om temaet, samt 
illustrative biler. Janne Havdal Nordbø og 
Merete Fossum har ansvaret for henholds-
vis ”Kommune” og ”Opplev”, og begge 
påpekte betydningen av å få innspill og 
tips til hva som skal legges ut. 

Når det gjelder nettsidene til Rennebu 
kommune er det her et eget prosjekt på 
gang for oppgradering. 

Ung Kultur 
møtes

Da er vi i gang med å forberede det 
årlige, store kulturarrangementet for barn 
og unge her i Rennebu. Da snakker vi 
selvfølgelig om UKM og BKM. Dette er, 
som vel de fleste er kjent med, en begi-
venhet som arrangeres i så å si alle landets 
kommuner. Noe som markerer mangfol-
det og kvaliteten i kulturaktiviteten blant 
barn og unge i landet vårt. 

Sånn sett har heller ikke Rennebu noe 
å skamme seg over. Vi har over en lengre 
periode levert talenter på høyt nivå både 
innenfor kultur og idrett. Dette blir faktisk 
lagt merke til på fylkesplan. Hvorfor er 
ikke så godt å si, om det er vannet, blod-
et eller støtteapparatet vet vi ikke, men en 
vil tro at både idrettslag og kulturskole 
har mye av æren for gode vekstvilkår.

Mens det arrangeres UKM over alt 
så er BKM mer en sjeldenhet som vi har 
kommet på her i Trøndelag. Tror i rettfer-
dighetens navn det var Midtre Gauldal 
som var først ut med denne ideen. Kort 
sagt kan vi opplyse om at BKM er for de 
under 13 år, mens UKM er for de fra 13 til 
20 år. For nærmere informasjon om selve 
UKM oppfordres det til å gå inn på nett-
stedet UKM.no. Her må en også gå inn 
for å melde seg på.

Vårt lokale arrangement her i Rennebu 
går av stabelen i Kultursalen torsdag den 
8. mars. Vi starter med BKM kl 17.30 
så blir det en pause før UKM starter kl 
19.00.

Vi må til slutt minne om at arrange-
mentet først og fremst har til hensikt å 
vise hva barn og unge i Rennebu sysler 
med innen begrepet kultur. Selv om noen 
av UKM-deltagerne blir plukket ut til å 
representere Rennebu på fylkesmønstring 
så er ikke poenget en  konkurranse om 
hvem som er flinkest. Alle må jo begyn-
ne et sted, og vi vil helst at gleden ved å 
framføre skal vare lengst mulig.

Tekst: Astri Snildal

rennebu.com

Oppdatert nettside med 
informasjon fra Rennebu

- Kommunens hjemmeside er 10 år 
gammel, og her er det på høy tid at det 
kommer noen endringer, sa Janne.

Bli med å markedsføre Rennebu
For å få opp trafikken på rennebu.

com er det også lagt til en egen lenke 
som fanger opp bilder fra Instagram. 
Forutsetningen er naturlig nok at bildene 
er hasjtagget Rennebu. 

- Vi kan alle bli med å markedsføre 
bygda vår, så jeg vil oppfordre alle til å å 
bruke Instagram og Facebook, og gjerne 
dele sakene. Dette er en utrolig lettvint 
måte å vise fram de mulighetene som    
finnes her, og spesielt bilder med sol, ski 
og flott natur er det mange som legger 
merke til på denne tiden av året, sa Jære. 

Både han og de andre i markedsgrup-
pa påpekte betydningen av å få innspill 
fra publikum, slik at man klarer å holde 
nettportalen oppdatert. 

- Meld fra om arrangement, aktivite-
ter og opplevelser som andre kan ha glede 
av å vite om. Vi ønsker alle at Rennebu 
skal framstå som en mangfoldig og spen-
nende kommune, og da må vi dra lasset 
sammen, avsluttet Jære. 

Av Mona Schjølset
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Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

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

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

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Bensinsager – batterisager – elsager

Ved kjøp av sag nå, får du med sagkjeder,
sverd, bensin, olje, kombikanne eller andre ting

Ta kontakt for et godt tilbud!

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

Vi er forhandler av og utfører service på:

Distriktets
kontorleverandør

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, 
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og 
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler, 
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.
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”Vindens hjul” 
i Innset kirke
Lørdag 3. februar inviterer 
Oppdal Songlag, med sin 
dirigent Rigmor Aas, til en 
spennende konsert i Innset 
kirke. 

Oppdal Songlag ved en tidligere konsert.

Det er folketonemessen ”Vindens 
hjul” som skal fremføres, og arrangørene 
lover mange flotte gammeldansmelodier 
fra Røros og Østerdalen. 

- Det er Henning Sommero som har 
arrangert denne messa, og jeg tar sjansen 
på å love publikum en flott opplevelse, 
sier Willy Olsen i Oppdal Songlag.  

Gruvedrift
Man skulle kanskje tro at Vindens hjul 

henspeiler på noe som har med vind å gjø-
re, men dette er rett og slett et uttrykk som 
kommer fra gruvedrift. Vinden er i denne 
sammenhengen en innretning brukt for å 
få malm o.l. opp fra gruvene. På denne 
var det festet et hjul og sterke kabler, slik 
at det fungerte som en slags heis.

- Det passer jo godt å framføre dette 
i Innset kirke, ettersom den opprinne-
lige kirka som sto her var ei verkskirke 
bygd under gruvetida. Med gammeldans-
musikk fra distriktet blir det jo også ekstra 
interessant for folk her. Vår eminente diri-
gent er jo også Rennbygg, så jeg regner 
med mange vil høre hva hun har fått til, 
sier Olsen. 

Sverre Stenløkk og et knippe rutinerte 
musikere er også med denne kvelden, og  
i følge Olsen har det vært et artig prosjekt 
for medlemmene i Songlaget. 

- Det er et spennende og lyttervennlig 
repertoar, så vi tror dette vil falle i smak 
hos mange, fastslår Olsen. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Gina Hindseth/OPP

Dialogmøte om byggesak
Over 20 personer møtte da Rennebu kommune ved Plan- 
og byggesak inviterte til dialogmøte med mål om å oppnå 
raskere og bedre saksbehandling.

Aktuelle temaer på møtet var ny for-
skrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering, endring av regulerings-
plan, dispensasjon, dokumentasjon i byg-
gesøknader og søknad om utslipp.

Foruten de aktuelle temaene, ble det 
informert om kommunens saksbehand-
lingsrutiner. Det har vært litt misnøye fra 
flere utbyggere om at saksbehandlingen 
og oppmåling av tomter har tatt for lang 
tid. Ivar Langklopp mente at det burde 
bli tydelige frister for saksbehandling og 
oppmåling, noe som er viktig for forut-
sigbarheten og sysselsettingen til hytte-
produsentene. Konstituert rådmann Lill 
Hemmingsen Bøe var enig at det må bli 
mer forutsigbart, og mente at de nå hadde 
fått på plass bedre kapasitet og dermed 
kan behandle delingssøknadene raskere 
og få gjennomført rekvisisjonen om opp-
måling på barmark mer effektivt.

Faste rutiner
Lill informerte om saksgangen rundt 

byggesøknader. Når kommunen mottar 
byggesøknader, ferdigattester og andre 
søknader blir de lagt inn i saksbehand-
lingssystemet på og av Servicetorget. 
Hver mandag møtes saksbehandlerne ved 
plan- og byggesak for å gå gjennom og 
eventuelt drøfte sakene før  de fordeles til 
videre behandling. 

— Rennebu kommune vil være på 
hugget for å produsere mest mulig og 
raskest mulig. For å få mest mulig flyt 
i arbeidet og slik bli effektiv, lukker vi 
deler av arbeidsdagen for publikum. 
Mandag frem til lunsj er vi åpen for besøk 
og henvendelser. Likeså tirsdag til fredag 

er saksbehandlerne tilgjengelig etter lunsj. 
Utover dette kan det gjøres avtaler om 
besøk eller samtaler, forteller Lill.

Helst elektroniske søknader
Saksbehandlerne ønsker helst at søk-

nadene leveres elektronisk, da det gir 
best kvalitet på tegninger og kart. Papir 
tas også imot, men disse skannes før de 
oversendes for behandling.  Målet er at 
all saksbehandling og alle dokumenter på 
plan- og byggesak skal bli helelektronisk. 

Kommer nye maler
Kommunen er med i prosjektet ”Klart 

språk”, og Lill informerte om at det vil 
føre til at maler og skriv blir endret i løpet 
av 2018 for å få et bedre og mer forståelig 
språk.

Positivt mottatt
Temaene som ble berørt underveis, 

viste at det er nødvendig med denne type 
dialogmøter for å gi informasjon og klare 
opp i misforståelser. 

— Det er viktig med slike møter i 
stedet for at ting går på bygda. Det er 
flere tema vi kan ta opp, blant annet inn-
gjerding, sa Per Arild Torsen, nestleder i 
MTL.

— Rennebu kommune er positiv til 
flere dialogmøter der det tas opp tema 
som er aktuelle. Disse gir oss nyttig tilba-
kemelding om hva næringen etterspør og 
har behov for, sier Lill 

Av Dagfinn Vold

Dialogmøtet ble meget godt mottatt av de vel 20 fremmøtte.
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Sande Hus og Hytter:

Bygger nytt og skaper arbeidsplasser

- Det er absolutt på tide med både ny 
produksjonshall og nytt administrasjons-
bygg, så nå slår vi til med en 2000 kvm 
stor hall som rommer alt dette. Målet er at 
det meste skal være klart i løpet av som-
meren, sier daglig leder Andreas Pütz.

Produksjon, kontor, møterom og 
kantine

Når den nye hallen er klar til å tas i 
bruk, vil de ulike produksjonslinjene 
flytte inn etterhvert som det passer inn 
i forhold til prosjekt de holder på med. 
Administrasjon, møterom og kantine skal 
også på plass før alle ansatte er samlet 
under samme tak.

- Det blir positivt med felles kantine 
og kort vei mellom produksjon og admi-
nistrasjon, sier Andreas. Han påpeker at 
bedriften er inne i en god utvikling. Nye 
medarbeidere er ansatt, og en ny bære-
kraftig produksjonshall passer godt inn i 
denne utviklingen. 

Produksjonssjef Jo Erik Aune er også 
svært godt fornøyd med at det nå blir en 
etterlengtet oppgradering av produksjons-

lokalene, og ikke minst at de ulike pro-
duksjonslinjene samles under samme tak. 

- Nå bruker vi unødvendig mye tid på 
å flytte materialer til de forskjellige pro-
duksjonshallene som benyttes i dag, og 
det samme med ansatte. Om vinteren får 
vi dessuten høye strømutgifter som følge 
av at flere lokaler skal varmes opp, og det 
er også et større område som må brøytes, 
sier Jo Erik. 

Vil bruke avkapp til oppvarming
Sande Hus og Hytter har en uttalt mål-

setting om å være en miljøvennlig bedrift, 
og i den forbindelse har de sett nærmere 
på muligheten for å bruke avkapp fra pro-
duksjonen til oppvarming av de nye loka-
lene. 

- I løpet av et år får vi ca 150 kubikk 
med avkapp, og dette er mye fin ved. Vi 
har nå noen lokale aktører som hjelper oss 
med å se nærmere på hvordan dette kan 
utnyttes på en god måte, forteller Andreas. 

I forbindelse med byggeprosjektet 
har det også vært mye rydding i de andre 
lokalene på tomta, og blant annet er store 

mengder med stål kjørt til Orkanger for 
gjenvinning. 

- Det har vært mye tungt arbeid ja, 
men nå gleder vi oss til å ta i bruk de nye 
lokalene. Dette tror vi blir veldig bra for 
oss som jobber her, og ikke minst blir det 
trivelig å ta i mot kunder i mer presenta-
ble omgivelser, avslutter Jo Erik Aune og 
Andreas Pütz ved Sande Hus og Hytter. 

Av Mona Schjølset

Sande Hus og Hytter er landets eldste hytteprodusent, og 
har gjennom årene opparbeidet seg et merkenavn som er 
kjent både her i distriktet og ellers i landet. Når forretnings-
filosofien i tillegg er å være framoverlent og i forkant, var 
det nå på høy tid med en oppgradering av bygningsmassen.

Les Miserables - en oppsetting uten sidestykke i Rennebu
Når Runes Skjolden feirer 50 
år, inviteter han til en fantas-
tisk musikalsk jøbbersdag.

21 solister fra 10. klassemusikalene i 
tidsrommet 2005 - 2016, 80 korister og 20 
musikere utgjør tilsammen et ensemble på 
120 personer.

— Jeg fikk idéen for sju år siden, og 
kona mi Herborg er en god sparringspart-
ner når jeg får slike idéer. Jeg kan ta litt av 
med idéene, mens Herborg holder bakke-
kontakten og ser hva som er gjennomfør-
bart, forteller Rune. 

I en travel hverdag hadde Tuva Børge-
dotter Larsen både lyst og anledning til å 
komme på Runes jøbbersdagsforestilling.

Produksjonssjef Jo Erik Aune og 
daglig leder Andreas Pütz gleder seg 

til de nye lokalene blir ferdig. 
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Bli med å forme landbruket i grenda di!
Det inviteres nå til en serie 
dialogmøter med tema aktiv 
drift, leiejord, rekruttering, 
beitebruk m.m. Målgruppen 
er både drivere, jordeiere, 
dagens generasjon og neste 
generasjon.  

- Vi ønsker å nå så mange som mulig, 
og målet med prosjektet er å styrke og 
utvikle landbruksnæringen i Rennebu, 
sier Evy-Ann Ulfsnes ved landbrukskon-
toret. 

Mange samarbeidspartnere
Det er Rennebu kommune, Norsk 

Landbruksrådgiving, Nortura, Tine 
og Ruralis, institutt for rural- og regi-
onsforskning som står bak prosjektet. 
Magnar Skjerve representerer faglagene i 
Rennebu, og han mener temaet på dialog-
møtene bør være høyaktuelt for mange. 

- Vi ønsker jo at det fortsatt skal være 
landbruk i grendene, at flere skal fortsette 
med drift og ikke avvikle. Det er viktig å 
få med neste generasjon potensielle bøn-
der for å høre hva de tenker, så jeg håper 
på mange gode diskusjoner og utveksling 
av ideer, sier Skjerve.  

Interessante tema
Hos Skjerve har de allerede startet 

planlegging rundt overdragelse av drift til 
neste generasjon, så dette er et tema han 
og kona Kristin synes er spesielt interes-
sant. 

- Ja, vi håper det kommer en del inn-
spill på dette temaet. Dessuten er dette 
med utnyttelse av beiteområder veldig 
interessant, og det vil jeg tro er aktuelt for 
alle, sier Skjerve. 

Han nevner i tillegg leie av jord, og 
om det finnes muligheter for å gjøre dette 
mer rasjonelt. 

- Det er noe som kalles ”dieselland-
bruk”, og det henspeiler på at bonden bru-
ker for mye tid på å kjøre traktor mellom 
de ulike områdene som brukes i driften. 
Også her i Rennebu kan det være interes-
sant å se om det går an å samordne dette 
på en måte som gjør at det ikke brukes 

unødig mye tid og ressurser på kjøring og 
transport, sier Skjerve. 

Kveldsmat og dialog
Det arrangeres fem møter, og først 

ut er Innset, Ulsberg, Gisnås og Havdal 
krets som samles på Åshuset 13. febru-
ar. Deretter følger andre kretser i tur og 
orden - se egen annonse. Alle møtene 
starter med kveldsmat, og deretter to - tre 
timer med innledere og prat rundt bordet. 

- Det er selvfølgelig anledning til å 
møte opp andre steder enn den kretsen 
man tilhører hvis ikke tidspunktet passer. 
Inndelingen er kun ment veiledende. Det 
viktigste er at folk kommer, sier Evy-Ann 
Ulfsnes. 

Av Mona Schjølset

Les Miserables - en oppsetting uten sidestykke i Rennebu
Gjennomførbart i Rennebu

Rune har lang fartstid med musikalene 
til 10. klasse, og der har det deltatt mange 
flinke personer. 

— Da jeg skulle sette opp konsertver-
sjonen av Les Miserables, var det viktig 
å bruke rennbygg, og gjenbruk av de som 
har vært med på lignende oppsettinger 
tidligere. Jeg har spurt de jeg hadde lyst 
til å ha med, og alle har vært positive, for-
teller Rune. Han føler samtidig at det ikke 
er noen jantelov i Rennebu, slik at det er 
greit å gjøre slike stunt.

Amatører, halvproffe og proffe
— Jeg har lagt lista høyt, og de som 

er med vet hva de går til. Jeg er trygg på 
at dette blir en fantastisk forestilling, og 
apparatet er så stort at det blir med denne 
ene forestillingen, sier Rune.

Nylig ble det også klart at Tuva 
Børgedotter Larsen blir med i oppsettin-
gen som den sentrale kvinnen ”Fantine”. 

— Jeg er veldig glad for at Tuva takk-
et ja til oppdraget, og hun er et klart posi-
tivt tilskudd, sier Rune.

Marit Rønning, som er 17 år, har regi-
en i stykket. Hun hadde lyst og sa ja da 
Rune spurte henne. Det synes han er tøft 
gjort, og det er positivt med ungdom som 
tar en utfordring og vokser med oppgav-
ene.

Konsertversjonen av Les Miserables 
består bare av sanger, og for å få en rød 
tråd for publikum vil det være en forteller 
som binder forestillingen sammen.

Et godt team
Rune har i flere år samarbeidet med 

Ann Kristin Haugerud når det gjelder 

musikalene til 10. klasse. Hun er også 
sentral i denne oppsettingen.

— Ann Kristin er god å jobbe i lag 
med. Vi vet alltid hvor vi har hverandre, 
og sammen med Herborg er Ann Kristin 
helt uvurderlig. Jeg vet hva jeg vil ha, 
mens Ann Kristin vet hvordan vi skal få 
det frem, sier Rune.

Viktig med markeringer
Rune har sans for å markere og feire 

ting som skjer.
— Det er viktig i livet å gjøre ting i 

lag. Det skaper gode forhold i et samfunn.  
Folk i Rennebu synes slikt er kjekt å hol-
de på med, sier Rune - som håper riktig 
mange kommer i Rennebuhallen på en 
once-in-a-lifetime-opplevelse lørdag 24. 
februar.

Av Dagfinn Vold

Evy-Ann Ulfsnes, Randi Stolpnes og Magnar Skjerve planlegger dialogmøtene. 
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BLI MED Å FORME LANDBRUKET I GRENDA DI!
Invitasjon til alle som eier en landbrukseiendom

stor eller liten, i Rennebu
 
Dato Tidspunkt  Møtelokale Grender
13.02 19.00–22.30 Åshuset Innset/Ulsberg/Gisnadal/Havdal
15.02 19.00–22.30 Sandbrekka Stamnan/Voll   (ned til Merk bru)
20.02 19.00–22.30 Kommunestyresalen Nordskogen/Berkåk
22.02 19.00–22.30 Fredheim Grindal/Tverdal/Rye (fra Merk bru)
08.03 19.00–22.30 Sandbrekka Nerskogen/ Hoelsjåren/Gunnes   
 
Vi starter med kveldsmat fra 19.00-19.30.
Om tidspunkt for møtet i grenda di ikke passer, møt opp på et annet møte.

Dere inviteres til et dialogmøte på tema aktiv drift, leiejord, rekruttering, beitebruk mm. Vi ønsker å
nå alle i grenda som er drivere, jordeiere, dagens generasjon sammen med neste generasjon.

Bli med og påvirk utviklinga av grenda di! 
Hvilke muligheter og utfordringer ser dere? Hva kan vi gjøre sammen og hvordan gjør vi det?

Bryr du deg om dette? Møt opp!
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com

VI SØKER ELEKTRIKER 
OG LÆRLINGER 
Se krk.no og ledige stillinger for mer informasjon! 

72 42 80 10 | installasjon@krk.no | krk.no

for hele huset

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

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

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

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

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

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Forhandler utstyr fra:
Fåvang Maskin 
- bl.a. vinsj og dumperhengere
Globus - bl.a. snøfresere og sandstrøere
Lilleseth Kjetting 
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap
Maskinsenteret i Gudbrandsdalen as
- bl.a tømmervogner og beitepussere

Jan Eirik Holden 
- Forhandler landbruksutstyr og entreprenør

jan.eirik.holden@getmail.no

Leiekjøring
Kalkspredning – Grashøsting – Transport – Graving

Nytt i
gave-
artikler

Mye fint i potteplanter
Tilbud: 

Campanula (Betlehemstjerne) nå 59,-

Berkåk - tlf 72 42 74 45 
mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14
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Omsorgs- og
Trygdeleiligheter
Omsorgsboligen på Berkåk
Leiligheten er på ca. 45 m² + bod
Husleie er på kr. 4.725,- pr. måned
+ strøm etter forbruk.
Carport kan leies mot leie på kr 200,-/ mnd. 
og tillegg for strøm til motorvarmer.

Trygdeboligen 
i Gamle Kongevei 32 og 34
Leilighetene er på ca. 40 m² + bod.
Husleie er på kr 3.173,- pr. måned.

Boligavdelingen
leilighetene er på ca. 35 m² + bod.
Husleie er på kr. 4.202,-
Strøm: kr 1.080,- pr. måned. 

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.
Søknadsskjema ligger også på kommunens nettside.

Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu

Søknadsfrist: 12. februar 2018

Kulturmidler
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på 
fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars.
For søkere som er medlem av Rennebu musikkråd 
finnes eget skjema.
Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmesider 
eller kan hentes i Servicetorget.

Disse kan søke:
•  Organisasjoner/ grupper eller institusjoner som 
 driver kulturarbeid i kommunen
•  I særlige tilfeller kan enkeltpersoner søke

Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert.
Med søknaden må det følge regnskap og årsmelding.

K U N N G J Ø R I N G E R
ÅRSMØTE i Grindal grendalag og 
Fredheim Grindal 7. mars 2018

Saker til årsmøtet må vere innkomne til styret 11.02.2018
v/ Turid Nordbø eller Irene Folland

Vi har startet opptaket 
for skoleåret 2018-19. 
Søknadsfrist: 15. mars.

For informasjon og søknadskjema: 
Tlf 451 30 351
E-post: rennebuenspireskole@gmail.com
https://www.facebook.com/rennebuenspireskole/

Rennebunytt nr 4 
med ny utgivelsesdato: 

torsdag 8. mars.
Frist for stoff: tirsdag 27. februar.

Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no

dagfinn@mediaprofil.no
tlf 72 42 76 66

@rennebucom
@reisentilfjellet

@rennebukommune

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no
Kontor tlf 72 43 11 02

Oddvar
905 78 439
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Dette skjer i Rennebu!

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com
Gratis innrykk i kalenderen!

mari@mediaprofil.no eller ring 72 42 76 66

01.02 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
02.02 Early Birds Torget 06.30
03.02 Konsert m/Oppdal Songlag Innset kirke 19.00
04.02 Gudstjeneste Nerskogen kapell 11.00
05.02 Søndagsskolen og Yngres Misjonsh. Voll 17.30
06.02 Strikkekafé Kafé Hyggen 19.00
6-8.02 Møter med B.R Karlsen Hoelsmoen 19.30
07.02 Årsmøte, Kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
07.02 Poengrenn, klassisk Rennebu skistadion 18.00
08.02 Hyggestund m/Kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
11.02 Gudstjeneste  Rennebu kirke 11.00
11.02 Gudstjeneste Berkåk kirke 19.30
12.02 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 19.00
13.02 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
14.02 Poengrenn, fristil Rennebu skistadion 18.00
15.02 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
19.02 Søndagsskolen og Yngres Misjonsh. Voll 17.30
21.02 Årsmøte Pilegrimsforeninga Staure 19.00

Minigym på Voll skole hver torsdag kl 17-18. 
For alle under skolealder.

4-6-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 17.30-18.30
7-10-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 18.30-19.30
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker 
kl 17.30 i  Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Styrketrening i Rennebuhallen hver tirsdag kl 16-17
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Intervall/styrketrening i Rennebuhallen hver 
torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Håndball: se treningstider på rennebu.com
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 8.30-9.30
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset og 
partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162

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

A1
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/0
9.

20
15

Spørsmål om skadeforsikring?  
Ring oss i Gjensidige Oppdal-Rennebu på 72 40 49 90, 
eller eller besøk et av våre kontorer i Oppdal og Rennebu.

Det er vanskelig å se deg på mørke veier. Husk refleks.
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Yoghurtbar på SFO
Fredag 1. februar var det 
høytidelig åpning av et 
populært tilbud for SFO 
ungene ved Rennebu barne-
skole, nemlig yoghurtbar. 

Ideen til yoghurtbaren fikk de ansatte 
på en SFO konferanse før jul, og det nye 
tilbudet så ut til å falle i smak hos elevene. 

- Det er lettvint og enkelt, og så er det 
jo en grei avveksling fra brødmat en gang 
i blant, sier leder ved SFO, Hanna Marie 
Reistad. 

En gang i uka
Inneværende skoleår er de ca 25 elev-

er fra 1. – 4. klasse som benytter seg av 
skolens SFO tilbud, mens det naturligvis 
er litt variasjon fra dag til dag hvor mange 
som kommer. Den dagen Yoghurtbaren 
ble åpnet var det omtrent 10 unger tilste-
de, og alle mixet ivrig sammen yoghurt, 
nøtter, gryn, rosiner og andre godsaker. 
Ordfører Ola Øie hadde fått det høytide-
lige oppdraget med foreta den offisielle 
åpningen, noe som innebar både klipping 
av rød ulltråd og en liten tale. 

- Jeg synes dette så veldig godt ut, og 
ikke minst var det veldig trivelig å besøke 
dere her på SFO, sa ordføreren til en for-
nøyd gjeng med unger og ansatte.

Av Mona Schjølset

Ordfører Ola Øie 
foretok den høytide-
lige åpningen av 
Yoghurtbaren, og den 
ble umiddelbart tatt i 
bruk.


