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Den lokale oppsettingen av musikalen
Mamma Mia ble en kjempesuksess, og
publikum var mektig imponert over
kvaliteten! Les mer på midtsidene.
Foto: Dagfinn Vold
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Hyttekommunen
Rennebu
Kommuneplanen for Rennebu består av en samfunnsdel
og en arealdel. Samfunnsdelen er en overordnet plan for
hele kommunens virksomhet og klargjør prioriterte satsingsområder med strategier. Samfunnsdelen ble vedtatt
i oktober sist år, mens arealdelen fortsatt er under arbeid.
Om en plan er aldri så god på papiret er den likevel verdiløs om den ikke utløser handling. For å stimulere til handling blir det nå på nyåret avholdt flere møter med fokus på
”Morgendagens Rennebu”.
Næringsutvikling er et av de prioriterte satsingsområdene
i samfunnsdelen, der en av strategiene under denne satsingen lyder: ”Rennebu skal framstå som en attraktiv hyttekommune. Hyttenæringen skal videreutvikles som en
næringsressurs for lokalsamfunnet. Utbyggingen må foregå
i balanse med primærnæringenes utnyttelse av utmarksområdene.”
I Rennebu er det regulert 1.980 hyttetomter, men av disse
er fortsatt 989 ubebygd. Det er betimelig å sette fokus på
det høye antallet ubebygde tomter. I tillegg til disse regulerte hyttetomtene, er det bygd rundt 1.000 hytter utenom
regulerte områder, så det totale antall hytter i kommunen er
nå på rundt 1.900. De siste årene er det bygd ca. 25 nye hytter pr år. Med et slikt utbyggingstempo vil det ta over 39 år
før alle de godkjente tomtene i regulert område er bebygd.

Odd H. Kjøllesdal
seniorrådgiver

Rennebu kommune
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Skyldes den store tomtereserven at tomtene som er regulert
er lite attraktive, er markedsføringen for dårlig eller ønsker
ikke grunneieren å selge foreløpig? Dette er spørsmål som
det er viktig å få klarhet i med tanke på kommuneplanens
arealdel som snart skal sluttføres og regulering av nye områder. Tomtene som reguleres må være attraktive for potensielle kjøpere og legges ut for salg. For store tomtereserver
kan også vanskeliggjøre Fylkesmannens godkjenning av nye
hytteområder.
Torsdag 20. februar ble det gjennomført et seminar om hyttebygging og hytteturisme. På seminaret ble det nevnt noen
suksesskriterier for verdiskaping av hytte- og fritidsbebyggelsen. Uten å gå i detalj kan en nevne følgende: et forpliktende grunneiersamarbeid, riktig avstand til markedet,
tilrettelagte tilbud/aktiviteter som er lett tilgjengelig for hyttebeboerne, vertskapsrollen (spesielt grunneierne må være
vertskap for alle brukere av utmarka)m.m. Oppfølging av de
nevnte suksesskriteriene må legges til grunn for den videre
handlingen i hyttesatsingen.

tlf 55 55 33 33
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Rundt omkring i barnehagene
våre fins det mange kreative
unger, og med litt hjelp og
tilrettelegging fra personalet kan dette fort resultere i
entreprenørskap på høyt nivå.
Ved Vonheim barnehage har
man nylig ferdigstilt en flott
flyplass, med to unge byggherrer i førersetet.

Flyplass i barnehagen

De to femåringene Arn Christian
Gunnes og Lars Eivind Flå Sundset er
hovedarkitektene bak prosjektet, og har
stått for både planlegging og bygging.
Etter det vi forstår har de underveis
hentet inn litt ekstra arbeidshjelp fra
en del frittstående små entreprenører,
mens pedagogisk leder Ragni Gaupset
Rogogjerd får godskrevet en del administrative innspill.
Selvgjort er velgjort!
Det er en særdeles flott flyplass de
to unge arbeidskarene har klart å få i
stand, med både flytårn, hangar, landingsstriper, lys og annet utstyr som
hører med. Som kronen på verket fikk
de nylig på plass et parti med tøffe
jagerfly.
- De har vi bestilt fra Oslo, og så
kom de hit i en pakke, forteller Lars
Eivind.
For å få lys på flyplassen har de
kreative byggherrene fått tillatelse til å
bruke et par lysslynger som blir brukt
i forbindelse med Santa Lucia-feiring i
barnehagen.
De to guttene er slett ikke vanskelig å få med seg når vi spør om en liten
omvisning på flyplassen. De forklarer
detaljert om både materialer og framg
ngsmåte, og er akkurat så stolte og
fornøyde som man bør være når vellykkede byggeprosjekt er vel i havn!
Medvirkning på barnas premisser
Selv om det aller meste er styrt av
ungene selv, er det naturlig nok viktig
at de voksne på avdelingen er positive bidragsytere og medhjelpere. I
dette prosjektet er det Ragni Gaupset
Rogogjerd som har hatt hovedansvaret,
og veiledet ungene underveis.
– Vi har som mål at vi skal medvirke
på ungenes premisser. Selv om det er
jeg som har jobbet mest med akkurat
dette opplegget er det viktig å presisere

Lars Eivind Flå Sundset og Arn Christian Gunnes viser stolt frem flyplassen sin.

at hele personalet på avdelingen må medvirke og være
positive for at vi skal få det
til, påpeker Ragni.
Det hele startet med at
guttene begynte å snakke
om fly, flyplasser og forskjellig utstyr som hører til der.
Da Ragni spurte om de ville
prøve å bygge en flyplass, ble
de i fyr og flamme med en
gang, og dermed var det bare
å starte planleggingen.
- Det er artig å se hvor
ivrige de har vært, og hvor
bra resultatet ble til slutt.
Jeg vil også rose foreldrene
som har vært interesserte og
tatt seg tid til å se på byggeprosjektet når de kommer
og henter om ettermiddagen. Det er veldig viktig for
ungene å få vise fram det de
holder på med, og få anerkjennelse fra foreldrene, sier
Ragni.
Som en avslutning på prosjektet
håper de nå å få til en utflukt til flyplassen på Fagerhaug.
– Det syns vi kunne vært en artig
avslutning på vårt lille flyplassprosjekt,
og absolutt en velfortjent belønning
for de unge entreprenørene, avslut-

ter flyplasskonsulent Ragni Gaupset
Rogogjerd ved Vonheim barnehage.
Av Mona Schjølset
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Din lokale maler for tak og vegger

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

Jarno van Malsen

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

rorleggern@oppdal.com

Snart kommer det snø!
Ta kontakt når du trenger brøyting!

D S Drugudal
& Sanden

maskin as

Tlf 480 48 100
post@drugudalogsanden.no

Tradisjonsrikt håndverk av bakevarer

Husk fastelavn
i helga!

dsel
Jord og gjø ng
ti
for omplan
Frøstativet
!
er på plass

t.o.m 8. mars

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

Impex Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu – Tlf 950 96 245
impex@loqal.no – www.impexbygg.com

Sjekk når bilen din skal på

Våre berømte kremboller
finner du her:

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no

Spar Meldal, Coop Marked Å,
Coop Prix Berkåk, Spar Soknedal,
Coop Marked Soknedal
og selvfølgelig i alle våre utsalg!

Service og reparasjoner på alle bilmerker

Tlf 72 43 33 45
www.soknedalbakeri.no
4

÷30%
på Black Design
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Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.

Renn

Åpent: mandag-fredag kl 07.30 –15.30.

BERKÅK BILSkinn
a.s og husfli
- autorisert bilverksted -

Vinterferi

7391 RENNEBU – Tlf 72 42 75 90

Status for Kjerkbrua på Voll
Kjerkbrua står på det nærmeste klar for åpning etter
reparasjon.
LHBygg Entreprenør AS har utført
reparasjonsarbeidet etter prosjektering
av siv.ing Arne Mathias Selberg. Selberg
har også fungert som byggeleder for
prosjektet og har utført kapasitetsberegning på grunnlag av framlagt dokumentasjon av LHBygg Entreprenør.
Bakgrunnen for reparasjonen var
at det, i tillegg til andre svakheter, ble
påvist store råteskader på søylene i
begge tårnene under en inspeksjon i
2011. Brua ble da umiddelbart stengt
for all trafikk.
Det ble diskutert forskjellige løsninger på problemet. Resultatet ble at
brua skulle repareres/rehabiliteres til
opprinnelig standard og utseende med
utskifting av nødvendige deler. Valg av
løsning ble enklere når det viste seg at
Norsk Kulturminnefond ville bidra med
betydelige midler, under forutsetning
av at brua ble seende ut som før uten
synlige endringer i konstruksjonen.
Forutsetningene var da lagt i forhold til
bredde og høyde for kjørebanene i forbindelse med brua.
Opprinnelig framdriftsplan gikk på
reåpning av brua før jul. Vi så imidlertid
nødvendigheten av å få en tredjepartsvurdering av kapasitetsberegningen,
og Rambøll ble engasjert for å gjøre det
arbeidet. Beregning av bruas kapasitet
avhenger av hvilken laststandard som
legges til grunn sammenholdt med de
forutsetninger som bruas plassering,
utforming og bruk gir. For eksempel
er brua del av kommunal vei med krav
til snøbrøyting ved max snødybde på
15 cm. Laststandarder legger betydelig
mer snølast til grunn for kapasitetsberegning.
Alle parter jobber nå (medio februar) med å få sluttført dette arbeidet. Det
kan bli nødvendig med noen endringer
av enkelte detaljer for å oppnå ønsket
kapasitet av brua og ytterligere forsinkelser må derfor påregnes før brua er
klar for åpning.
LHBygg Entreprenør har også noe
gjenstående arbeid med maling og

Kjerkbrua på Voll er ferdig restaurert og snart klar for åpning. Foto: Dagfinn Vold
annet oppussingsarbeid så snart forholdene tillater det til våren.
Trafikksituasjonen på vestsiden av
brua, med tilknytning til fylkesvei, er
trang og uoversiktlig med høydebegrensning for overhengende brukabler.
I dag er høyeste tillatte hastighet 60
km/t ved brua og det er ikke etablert
gatelys. Det er gjort henvendelse til
Vegvesenet for å avklare om ytterligere
hastighetsnedsettelse kan gjennomføres. Trafikksikkerhetsutvalget vil vurdere om etablering av gatelys fra kirka
over brua bør gjennomføres.
For øvrig er det, som et rent visuelt
tiltak, vurdert lyssetting av brua. Det er
ikke tatt stilling til om det skal utføres.
Av Geir Fjellstad

Voll barnehage er stadig på tur i
nærmiljøet. Arbeidet med Kjerkbrua
har følges på nært hold. Her er fra
siste befaring 14.02.14. Barnehagen
gleder seg til brua blir åpna slik at
de kan gå over den igjen.
Foto: Voll barnehage
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Hvordan kan omleggingen av E6
bli en ”vinn-vinn“-situasjon for
Rennebu Næringsforening inviterte
den 13. februar til åpent møte med
spørsmålet Hvordan kan omleggingen av E6 gjennom Berkåk sentrum bli
en ”vinn-vinn”-situasjon for kommunen og næringslivet. Innledere
var ass. banksjef Harriet Slaaen fra
Seljord og ordfører Ola T. Lånke.

Seljord tok utfordringen

Assisterende banksjef Harriet Slaaen var tidligere planog næringssjef i Seljord kommune i Vest-Telemark, og er nå
leder i Seljord Næringslag. Seljord er en kommune som er
sammenlignbar med Rennebu - 711 km2 og med 3.000 innbyggere. Det som ikke er sammenlignbart er at Seljord er et
handelssentrum. Ellers er Seljord kjent for Dyrskuen (Norges
største landbruksmesse), festivaler og sjøormen.
Slaaen var sentral da Seljord fikk utfordringen med at
daværende E76 (nå E134) ble lagt utenom sentrum. Hun
beskriver de som bor i Seljord som rotekte, energiske, tradisjonsrike og usnobbete. De jobber sammen for å få ting til, og
de stiller opp for hverandre.
E76 lagt utenom
I 1987 ble det vedtatt at E76 skulle legges utenom Seljord
sentrum. Seljord Næringslag tok utfordringen og satte seg i
førersetet for pilotprosjektet ”Seljord -93”. De fikk med seg
Seljord kommune, Statens Vegvesen og Telemark fylkes-

Knut Hårstad fra Rennebu Næringsforening hadde invitert
Harriet Slaaen fra Seljord og ordfører Ola T. Lånke til å komme
med innspill til utvikling av Berkåk etter omleggingen av E6.
kommune i prosjektet. Målet for prosjektet var å ruste opp
sentrum før åpninga av den nye E76. Samtidig ville de med
prosjektet vise et optimistisk og offensivt sentrum og befeste
Seljord som handelssted i regionen. Med dette ville de oppnå
at de kjørende skulle ha den naturlige tanken at ”Seljord skal
vi innom”.
Kunst og sosiale møteplasser
Prosjektet ble et spleiselag på totalt 6,1 millioner kroner,
og arbeidet ble lagt opp etter de tre punktene samspill - forankring og medvirkning.
— Vi brukte kunst som virkemiddel for å skape små sosiale møteplasser, og kunst langs E76 som stoppeffekt. Vi fikk
også landskapsarkitekter til å analysere sentrum, og konklusjon-en der var at det var alt for mye asfalt. Det ble derfor
satt i gang med å myke opp både trafikkbildet og sentrum,
fortalte Slaaen. I tillegg fikk de lagt et ”kjøpesenter” i sentrum
som skapte liv.
Slaaen fortalte også at de diskuterte mye med Statens
Vegvesen om avkjørsel, men at de til slutt kom til en god løsning.
— Ny vei førte til forandringer i næringslivet, og et serveringssted og en bensinstasjon flyttet etter ned til den nye
veien, forteller Slaaen.
Nødvendig gjennomføringskraft
— Vi erfarte gjennom prosjektet at det er viktig å tenke
fremover. Vi torde å ta del i en prosess der resultat ikke var
gitt, og vi fikk utviklet felles målsetting og samarbeid på tvers
at etatene, næringene, private og andre offentlige instanser. Vi
erfarte også at det er nødvendig med gjennomføringskraft og
å stå mer på krava, sa Slaaen.
Harriet Slaaen viste hvor den nye E76 ble lagt
utenom Seljord sentrum.
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Fortell suksesshistoriene
Slaaen understreket at det er viktig å bruke de gode historiene i media. Seljord fikk mye spalteplass i media etter at prosjektet var gjennomført, og de har i ettertid fått Tettstedprisen
for Telemark to ganger.
Hvilte ikke på laurbærene
— Det er viktig og ikke hvile for lenge på laurbærene etter
en slik vellykket prosess, da kan pilene begynne å peke nedover igjen.
Derfor ble det igangsatt et nytt prosjekt i perioden 2008
- 2011 under navnet ”Seljord og sogene”. Hovedmålet for
dette prosjektet var å bygge omdømme og øke attraksjonskraften, og det skulle bli et bedre sted å besøke, bo i og drive
næring i. Virkemidlene denne gangen ble noe av det samme
- fysisk tilrettelegging der kunst, kultur og opplevelser ble
brukt aktivt i stedsutviklingen.
Arbeidet ble organisert med en overordnet styringsgruppe
og arbeidsgrupper med ansvar for forskjellige områder. En
viktig del av arbeidet var fysisk tilrettelegging og gjennomføring av tiltakene og deretter god markedsføring. Det ble tilsammen 14 delprosjekt bygd opp rundt ”turvei” som hadde
som mål å knytt sentrum sammen. De fikk bygd et utkikkstårn mot Seljordsvatnet og sjøormen som et ”signalbygg”, og
i sentrum fikk de en aktivitetspark der bl.a. barnehagen er
med og skaper happeninger.

aktuelt

6 gjennom Berkåk sentrum
kommunen og næringslivet?

En aktivitetspark i sentrum av Seljord er med på å skape liv i
sentrum.

— På ny klarte vi å bli en suksessrik distriktskommune, og
vi klarte å unngå den store skrekken at alle fyker forbi langs
europaveien, sa Slaaen.
Artikkelen fortsetter side 10

Seljord har brukt mye kunst i utformingen av det nye sentrum
- her skulpturer av telemarkskyr.
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Folk strømmet til Rennebuhallen for å oppleve den første musikalen med voksne
aktører satt opp i Rennebu.
Det ble en opplevelse som
sent glemmes!
— Jeg har vært på mange arrangement rundt omkring, men dette
er noe av det største jeg har vært
på, sa ordfører Ola T. Lånke stum av
beundring etter forestillingen. Han
delte ut roser til alle aktørene, og de
rosene var vel fortjent.
Det er ikke mindre enn imponerende hva denne gjengen har fått til,
men så ligger det nok mange timer
med pugging av sangtekster og
manus, dansetrinn og rytme, sying av
kostymer, øving i orkesteret og snekkering av kulisser bak. Og de hadde
gjort en solid jobb, for musikalen ble
fremført så sikkert, ledig og lett at det
var enkelt å se at aktørene storkoste
seg på scenen. Mer profesjonelt kan
det ikke bli.
— Det betyr mye for bygda vår at
vi har slike ressurser som kan få til en
slik forestilling. Tenk det - bare lokale
aktører på scenen, og fra hele bygda.
Det er helt utrolig, sa Lånke.
Vi har i flere år hatt tradisjon for
musikaler med 10-klassingene som
aktører. Nå ble den første musikalen for voksne fremført - og det med
de samme sentrale personene bak.
Rune Skjolden, Siw Tanita Nygård og
Ann Kristin Haugerud er ressurspersoner som ikke mange kommuner
har. Sammen med Liv Kristoffersen
(kostymer) Bjørn Inge Ilvang (kulisser) og May Sølvi Kosberg (økonomi)
ble det et uslåelig team.
Det ble solgt 1.073 billetter på de
to forestillingene fredag og lørdag.
Rennebunytt triller ikke terning,
men skulle vi ha gjort det hadde det
ikke holdt med én terning.

Sophie (glimrende spilt av Ane Skjevdal) leser fra moras dagbok
til venninnene Lisa (Mari Jerpstad) og Ali (Julie Eriksen).

Sophie (Ane Skjevdal) har invitert sine mulige fedre til bryllupet - Sam (Stig Løfshus),
Bill (Fridar Skjerve) og Harry (Per Dagfinn Presthus).

Takk skal dere ha for den
fantastiske opplevelsen!
Av Dagfinn Vold
Flere bilder: www.mediaprofil.no
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Herborg S. Skjolden (i midten) gjorde en fantastisk innsats som Donna.

Kokken (Eivind Flå) lurer på om kalkunen
er godt nok stekt til bryllupsfesten.

Venninnene fra ungdomstiden har gjenfunnet tonen Tanya (Monica Eriksen), Donna (Herborg S. Skjolden)
og Rosie (May Sølvi Kosberg).
Orkesteret under ledelse av Rune Skjolden
gjorde et meget solid inntrykk.

Kameratgjengen har vært på
utdrikningslag - Eivin Botnan,
Ole Kristian Stang Hoseth (den vordende
brudgom Sky), Jørgen Nygård
og Eivind Tørset.
Herborg S. Skjolden (Donna) til høyre.

Full forvirring i kirka - hvem er Sophies far? Presten (Geir Fjellstad) beholder roen, og det ble til slutt happy ending.
Sophie (Ane Skjevdal) og Sky (Ole Kr. Stang Hoseth) utsatte bryllupet, og istedet
fridde Sam (Stig Løfshus) til sin ungdomskjæreste Donna (Herborg S. Skjolden) - se forsiden.

Rennebunytt
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Fortsettelse fra side 7

Vi må ta utfordringen

Ordfører Ola T. Lånke hadde på forhånd fått konkrete spørsmål fra Knut
Hårstad i Rennebu Næringsforening,
og temaet for Lånkes innlegg var ” Nye
Berkåk – muligheter og utfordringer
med ny E6-trasé”.
— Jeg merka meg at Seljord tok tak
og gjorde utfordringen om til noe positivt. Det ble faktisk en suksess at veien
ble lagt om, sa Lånke.
Ellers merka Lånke seg at det
var næringslivet som tok initiativet i
Seljord, og det mente han også er viktig her i Rennebu. Men, det må foregå
i samarbeid med kommunen og andre
instanser.
Viktig med fagkompetanse
Et av spørsmålene Lånke fikk var
om det vil bli aktuelt å innhente fagkompetane? På det svarte han at dette
vil bli vurdert løpende. I arbeidet med
ny E6-trasé var det plankontoret som
ledet arbeidet med bistand fra Asplan/
Viak og Statens Vegvesen. I et sentrumsutviklingsprosjekt vil arkitektkonkurranse være aktuelt, men det er
viktig å skille mellom selve prosessen
med utbygging av veien og konsekvensen av utbygging/omlegging for lokalt
næringsliv.
— Den største utfordring nå er uforutsigbarhet fram til vedtak om utbygging og iverksetting. Dette kan lett skape usikkerhet om handling og disposisjoner både for næringsliv, kommune
og innbyggere når en ikke vet eksakt
byggestart, sa Lånke.
Videre sa Lånke at fordelene med
omleggingen av E6 er kortere reisetid, tryggere vei og mulig sysselsetting
i anleggsperioden, og en mer effektiv
trafikkavvikling som gir mulighet til å
utvikle et mye mer attraktivt sentrum
med tjenestetilbud og boliger i Nye
Berkåk.
Viktig med samarbeid og innspill
Kommunen samarbeider med de
som har ansvar for gjennomføring av
utbyggingen. Det er viktig at lokale
næringsaktører og interessenter blir
koblet på gjennom det lokale planleggingsarbeidet. Det er også viktig for
kommunen å få innspill på de konkrete
utfordringer og behov som næringslivet
sitter med. Her bør næringsforeningen
ivareta sin rolle som næringspolitisk
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Henriette Slaaen
og Ola T. Lånke
utvekslet erfaringer
rundt sentrumsutvikling etter at
møtet var slutt.

organ for næringslivet og være den
som organiserer
innspill fra bedriftene.
Vil informere
Det er viktig at kommunen
er „våken“ når
reguleringsarbeidet starter og at det
informeres mye underveis i plan- og
byggeprosessen. Løpende informasjon er viktig, og det vil vi gjøre gjennom Rennebunytt, kommunens hjemmeside, Facebook og åpne møter.
Møtepunkter som dette møtet som
næringsforeningen nå tar initiativ til er
nyttig, sa Lånke.
Lånke ble også utfordret på spørsmålet om kommunen har beredskap
for å møte eventuelle utfordringer for
næringslivet? Til dette svarte han at
Rennebu kommune har tradisjon for
å gi hjelp og støtte når uforutsatte ting
oppstår. Han tror imidlertid at den
planlagte utbyggingen kan gi nye og
bedre muligheter for næringslivet.
—Ordfører, rådmann, strategisk
rådgiver og Næringshagen tar gjerne
imot de som ønsker å drøfte muligheter på bakgrunn av behov og planer, sa
Lånke.
Stoppeffekter
Et viktig spørsmål fra Næringsforeninga var hva kommunen ser for
seg som „stoppeffekter“ på Berkåk i
framtida?
— Dette er en klar utfordring.
Stoppeffekten trenger ikke bli svekket med gode kryssløsninger som er
skissert i KDP og med god skilting.
Signalbygg er bra, men da i forbindelse med et behov som skal dekkes.
Stoppeffekt må ha et innhold for de
som skal stoppe. Jeg ser ikke i dag at
det er kommunen som skal utvikle dette, men er det noen som har idéer vil vi
gjerne se på hvordan en best kan tilrettelegge, sa Lånke.
Lånke nevnte noen konkrete

eksempler på stoppeffekter med ladestasjon for bil kombinert med handelstilbud, bensin, servicestasjoner og flere
butikker. Ellers så han også på utvikling
av Birka som potensiale på stoppeffekt, noe som også kom fram i møtet i
Mjuklia den 17. januar. Et annet viktig
punkt han understreket var viktigheten
av informasjon om Rennebu.
Kommunen har apparatet
Under spørsmålsrunden etter innlederne ble det av Knut Hårstad etterlyst én kontaktperson i næringspørsmål i kommunen. Rådmann Birger
Hellan tok utfordringen og svarte at de
har merket seg at én person etterlyses.
Han sa at de har sentrale personer på
plass og vil prioritere oppgaver innen
næringsutvikling. Han fortalte at Trond
Jære er strategisk rådgiver i 40% stilling, og eller har de Plankontoret og
Nasjonalparken Næringshage som
aktører. Men, han lovet å ta spørsmålet
på alvor, slik at ikke kommunen fremstår som et mangehodet troll.
— Vi er villige til å strekke oss langt i
dette arbeidet. Kanskje er dette det viktigste arbeidet vi har stått foran på lang
tid. Rennebu kommune kan bidra med
en prosjektleder, og hvis næringslivet
kommer med personer som er konstruktive og initiativrike så vil vi gjerne
ha de med på laget, sa rådmann Hellan.
Næringslivet har utspillet
For å komme videre i arbeidet med
utfordringene rundt flyttingen av E6,
oppfordret Harriet Slaaen Rennebu
Næringsforening til å ta initiativ overfor
kommunen.
Av Dagfinn Vold

Nylig gjennomførte trykktester for Norske Hus viser at
Joramo & Tørset Bygg A/S er
best i test på dette området.
Husene som ble vurdert i testen er bolighus satt opp i nærområdet.
- Vi er veldig godt fornøyd med
testresultatene, og ser på det som en
stor anerkjennelse av det arbeidet våre
håndverkere utfører, sier Ingrid Tørset,
som er daglig leder hos Joramo &
Tørset Bygg A/S.

nytt om næring

Joramo & Tørset Bygg AS – best i test!

Det nyoppførte huset til Grethe og Edvin Eide i Krokbekken har vært med i testen.
Solid firma
Joramo & Tørset Bygg ble etablert
i 2005, og har storparten av sine tømreroppdrag i Oppdal og Rennebu, men
også en del oppdrag utenfor distriktet.
Firmaet sysselsetter pr. i dag fire tømrere, en tømrerlærling, samt daglig leder
Ingrid Tørset, som også tar seg av det
meste når det gjelder kontorarbeid og
administrering av de driftige karene. I
tillegg er en elev fra Oppdal videregående skole utplassert hos firmaet to
dager i uka.

Kvalitetsstempel
Trykktesting av nybygg er noe som
gir en god dokumentasjon på at bygningen er oppført etter gjeldende krav
i byggforskriftene. I praksis gjennomføres dette ved at nybygget utsettes
for over- og undertrykk ved at en vifte
suger luft ut av bygningen og bygger
opp et undertrykk inne i huset. Ved å
måle luftmengden som trengs for å
opprettholde dette trykket får man et

mål på bygningens tetthet. I etterkant
blir det så utstedt et verdipapir, som er
en viktig dokumentasjon ved energimerking og omsetning av nye boliger.
– Vi topper denne listen med fire av
våre bygg, og det ser vi på som et solid
kvalitetsstempel på det håndverket vi
leverer, sier en fornøyd Ingrid Tørset
hos Joramo & Tørset Bygg AS.
Av Mona Schjølset

— Dere har et fantastisk utgangspunkt
Bjørn Ove Ansnes fra Oppdal
delte sine erfaringer i hyttemarkedet under et seminar
om hytteutbygging og hytteturisme.

Ansnes har arbeidet innenfor hyttemarkedet i Oppdal i flere år, og han
uttrykte under seminaret at Rennebu
har vel så mange fortrinn som Oppdal.
— Dere har noen utrolig fine
naturområder over hele kommunen.
Utfordringen er hvordan en skal klare
å markedsføre at Rennebu er en naturperle. Dere har større forutsetninger
mot Trondheim enn det vi på Oppdal
har. Det er 30 minutt kortere kjøretid til
Berkåk. Det det skorter på i mange tilfeller er profesjonaliteten med salg av
tomter, sa Ansnes.
Hva er merkevaren?
Da Ansnes med samarbeidspartnere
skulle selge tomtene på Oppdalstoppen,
var de ute etter å lage et merkevare. De
fikk laget en film som inneholdt bl.a.
alle gode håndverkere i Oppdal, og de
fikk gode oppslag i Adressa.
— Hva du kan få igjen i pris for
tomtene er avhengig av merkevaren

du har klart å bygge opp. Skiløyper er
en megatrend for tiden, og gode skiløyper finner du over hele Rennebu.
Rulleskiløypa på Berkåk vil også bli en
stor attraksjon, sa Ansnes. Han mente
at Rennebu har et utrolig fortrinn med
turskiløyper som ikke er foredlet.
Videre sa Ansnes at Rennebu har et
brukbart navn, men at det er viktig å få
laget et ”produkt”. Hva skal være identiteten på Rennebu sin hyttesatsing?
Bruk Finn.no
Når det gjelder salgsstrategi sa
Ansnes at ALT må være på finn.no.
— Eiendomsmeglere vet som regel
ikke hva de selger, og dermed er det
ofte grunneierne og hytteutbyggerne
som må gjøre jobben likevel, sa Ansnes
- som understreket at det er viktig å
samarbeide lokalt om produktene og
infrastrukturen.
Av Dagfinn Vold
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holder Rennebu i gang

Tilsynsvakt i Rennebuhallen

I Rennebuhallen er det som
regel full rulle på ettermiddag- og kveldstid fra
mandag til fredag. I tillegg er
det kroppsøving i skolens regi
på dagtid, samt en rekke små
og store arrangement i helgene. For å følge opp aktiviteter
på ettermiddag, kveld og helger, har Rennebu kommune
ansatt to tilsynsvakter, en ordning som ser ut til å fungere
bra for alle parter.
Det er Lars Rokkones og Jon
Knutsen som deler jobben som tilsynsvakt mellom seg, og de to karene har
funnet seg godt tilrette både på kontoret de deler med vaktmestrene, og med
arbeidsoppgavene i Rennebuhallen.
- Det er kjempebra at Rennebu
kommune har prioritert å ha egne tilsynsvakter, for det er viktig at noen er
tilstede for å bistå brukerne av hallen
hvis det skulle være noe, sier Jon.
Annenhver uke
De to tilsynsvaktene jobber annenhver uke, men er fleksible på å bytte
hvis det trengs. Organisatorisk er de tilknyttet enhet for kultur og fritid, mens
vaktmestrene som jobber på dagtid
hører til teknisk drift.
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Jon Knutsen og Lars Rokkones er tilsynsvakter i Rennebuhallen.

– Det er nok mange som blander
sammen litt der, men vår viktigste oppgave er å bistå brukerne av hallen med
å finne fram utstyr som skal brukes, og
påse at ting kommer på plass igjen etter
trening, forklarer tilsynsvaktene.
Trimrommet i Rennebuhallen har
også blitt veldig populært, og der er det
som regel full aktivitet både på dagtid
og kveldstid. Tilsynsvaktene holder også
et øye med det som foregår her, og bruker som regel å ta en sjekkrunde i løpet
av kvelden for å se at alt er i orden.
Viktig at alt kommer på rett plass
Arbeidsdagen starter som regel i
halv tre-tiden, slik at de rekker å moppe
gulvet i hallen før ettermiddagens første
trening begynner. Selv om tilsynsvaktene ikke direkte har vaktmesteroppgaver
i sin arbeidsinstruks, er det selvfølgelig
ett og annet som må fikses i løpet av en
kveld.
- Det kan jo være enkle ting som en
lyspære som må skiftes, en krane som
lekker eller en lås som ikke virker, og da
venter vi jo ikke til vaktmestrene kommer neste dag hvis vi har tid til å gjøre
det, sier Lars.
Tilsynsvaktene prøver også å være
tilstede når det foregår arrangement i
samfunnshuset eller Rennebuhallen.

- Skal det settes fram bord, stoler og
annet utstyr, er det veldig greit at vi er
tilstede. Ikke minst når det skal ryddes
opp igjen, slik at vi vet at det er på riktig
plass til neste gang det skal brukes, forklarer Jon.
Trivelig å følge med ungene
Selv om det er ulike treningstilbud både for barn og voksne, er det
stor overvekt av aktiviteter for aldersbestemte lag og treningsgrupper, med
håndball, fotball og idrettsskole som
de største aktørene. Begge de to karene
fremhever nettopp all treningsaktiviteten for barn og unge som noe av det
aller triveligste med jobben.
– Det er rett og slett veldig trivelig
å følge med ungene som er på trening,
og bli litt kjent med dem som er her
ofte. Det er så og si aldri noe tull eller
bråk med dem, og vi ser at de koser
seg og trives når de er her på trening,
og det er hyggelig for oss gamlekara å
se på, avslutter de to tilsynsvaktene i
Rennebuhallen, før de gjør seg klare til
å ta i mot en ellevill horde av de aller
yngste som skal på 4-6 sport.
Av Mona Schjølset

Nyansatt kreftsykepleier
Fra 20. januar ble Janne Grendset Gorsetseter ansatt i den
nyopprettede stillingen som kreftsykepleier i Rennebu kommune. Dette er en 20% stilling, noe som vil si en kontordag pr.
uke. Hun er i tillegg ansatt i 80% stilling som spesialsykepleier
ved Rennebu Helsesenter.

Rørosmartnan
med rennbygger
Forrige uke ble den 161. Rørosmartnan arrangert, og som vanlig var
det ”lasskjørere” fra Rennebu med på
åpningen. De representerte Trøndelag
Kjørelag, og sammen med lasskjørere
fra andre distrikt var det rundt 90 hester
som var med på åpninga.

Janne Grendset Gorsetseter fra Oppdal er tilsatt i Rennebu kommune som kreftsykepleier.

Janne var ferdig utdannet sykepleier
i 2005, mens spesialutdanningen som
kreftsykepleier ble fullført i 2011. Hun
er opprinnelig fra Klæbu, men har nå
bosatt seg sammen med mann og barn
på ektemannens hjemgård like nord for
Oppdal sentrum.
Lettvint arbeidsvei
Med full jobb og to aktive unger
på ett og tre år sier det seg selv at det
antagelig er mange hektiske morgener
hjemme hos familien Gorsetseter, men
arbeidsveien mellom Oppdal og Berkåk
er ifølge mor i huset veldig lettvint.
– Tidligere bodde jeg jo i Klæbu og
pendlet til Trondheim på arbeid, og selv
om det er en kortere distanse å kjøre
var det ofte kø slik at jeg brukte lenger
tid på å komme meg til og fra arbeid,
forteller Janne.
Tilbud til både pårørende og kreftpasienter
En kreftsykepleier jobber i tett sam-

arbeid med kommunale fastleger, og
vil også ved behov ha samarbeid med
andre fagenheter og spesialhelsetjenesten.
- Det er viktig å presisere at dette
er et frivillig, gratis tilbud som gjelder
både kreftpasienter og pårørende, forklarer Gorsetseter.
Gjennom utdannelsen har en kreftsykepleier spesialkunnskap om sykdommen, lindrende behandling og
smertelindring, og vil kunne bidra både
med samtaler, støtte, informasjon, råd
og veiledning.
– Jeg er her for å hjelpe dem som på
en eller annen måte er berørt av kreftsykdom, så det er bare å ta kontakt med
små og store spørsmål, avslutter Janne
Gorsetseter, nyansatt kreftsykepleier i
Rennebu kommune.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Alf Erik Lånke og Siv Remetun Lånke med
Bergstaden Ziir og det norske flagget med
unionsmerke i bakgrunnen.

Erik Ramsem er leder i Trøndelag Kjørelag,
og her holder han tømmene under åpninga
med dattera Jorunn på sleden.
Av Dagfinn Vold
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Småbarnstreff på Frivilligsentralen
Hver torsdag er det Småbarnstreff på Frivilligsentralen.
Å få et barn er en stor opplevelse, en
opplevelse som vanskelig lar seg beskrive. Vi fylles av en dyp glede – for mange
oppfyllelsen av livets store lengsler. Et
barn – mitt barn, en del av meg selv.
Et barn er født, og livet og hverdagen vil bli ganske annerledes enn tidligere. I denne første tida vil det ofte
melde seg et behov for en møteplass i
lokalmiljøet blant foreldre som er hjemme hos barna.
Småbarnstreffa er et samarbeid
mellom Helsestasjonen, kirka og
Frivilligsentralen. På Småbarnstreffa er
det lagt opp til trilleturer fra kl.11.00 og
utover og så samles barn og foreldre på
Frivilligsentralen etterpå til sosialt samvær.
Fysioterapeut Anette har trening og
orientering om gode øvelser på noen
av treffene, og helsesøster orienterer
om mat, søvn og andre viktige ting som
småbarnsforeldre er opptatt av.
Babysang
Som en del av Småbarnstreffa på
Frivilligsentralen er det også babysang
som passer for barn mellom 0 til 2 år.

Babysang på Frivilligsentralen:
Judith, Kjersti, Bjørg Marit (skjult), Leah, Johannes og Thea Elisabeth.
Det er 40 minutt med sang, sangleker
og rytme, og de som deltar får gratis
cd med sanger. Etter sangstunda er det
kaffe, te, frukt og koselig prat.
Det er en fryd å se hvordan ungene
koser seg med sang og musikk, så denne opplevelsen vil vi så gjerne at flere
får anledning til å være med på.
Ledere for babysang er sokneprest

Anette Vognild, organist Kjersti Kvam,
og datoer for babysang utover våren er
06.03 - 27.03 - 24.04 - 08.05

metall. Det hjelper mye for miljøet!
Hvis vi resirkulerte alle telys i Norge,
hadde vi fått 30 000 nye sykler. Husk å
løsne vekeknappen først. Hvis den sit-

ter fast, kommer ikke telyskoppen til å
sorteres som aluminium.

ALLE småbarnsforeldre er hjertelig velkommen på småbarnstreff på
Frivilligsentralen på torsdager!
Av Maj-Britt Svorkdal Hess

Telysjakten
Vi i 1.-4. klasse ved Berkåk skole har
vært med på Telysjakten fra 1. november 2013 - 31. januar 2014. Det er en
enkel og morsom måte å lære seg mer
om kretsløpstankegang, gjenvinning og
hvordan vi kan ta vare på jordens ressurser. Det er WWF og IKEA som har
arrangert telysjakten.
Telyskoppene er laget av aluminium.
I Norge har vi på telysjakten samlet inn
8 456 254 telys. Det er nok til å lage
1208 nye sykler. Andre ting den gjenbrukte aluminiumen kan brukes til er
biler, busser, fly, veiskilt, aluminiumsfolie, kaviartuber, pepperkakeformer og
mange andre ting.
Vi i 1.-4. klasse har samlet inn 9188
telys. Vi fikk mye hjelp av familie og
venner og nå vil vi takke alle som har
vært med og samlet. Det var veldig
morsomt!
Dere må fortsette å samle telys og
putte dem i containeren for glass og
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Skrevet av 4. klasse ved Berkåk skole

KUNNGJØRINGER
Menighetens årsmøte i Berkåk menighet

Søndag 02.03.14 i Berkåk kirke etter høymessen kl.11.00
Saker: Årsmelding - Nye salmebøker. Kirkekaffe
Velkommen!

Menighetens årsmøte i Innset menighet

Søndag 16.03.14 i Innset kirke etter høymessen kl.11.00
Saker: Årsmelding - Nye salmebøker. Kirkekaffe
Velkommen!

Menighetens årsmøte i Rennebu menighet
Søndag 30.03.14 i Nerskogen kapell
etter høymessen kl.11.00
Saker: Årsmelding - Nye salmebøker. Kirkekaffe
Velkommen!

Årsmøte i Rennebu Frivilligsentral
på Frivillighuset mandag 17. mars kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes
post@rennebu.frivilligsentral.no innen 7. mars.
Alle velkommen

KUNNGJØRINGER
RJFF arrangerer

Jegerkveld i Berkåk samfunnshus
onsdag 12. mars kl 19.00

Lokkekurs på rev med Tor Ola Dehli.
Foredrag ved Ola Øie.
Våpensalg ved børsemaker Martin Fenstad.
Dørene åpner kl 18.00 - Salg av kaffe, kaker og lodd.
Velkommen!
RJFF

Bedriftsskirennet 2014

arrangeres på Rennebu skistadion
lørdag 15. mars kl 15.00

Påmelding til Servicetorget, kommunehuset eller på
epost: bedriftsskirennet@rennebu.kommune.no
innen onsdag 12. mars.
Fest med premieutdeling i samfunnshuset kl 21.
Tre vise menn spiller til dans.

Feltkarusell 2014

8. mars Rennebu
15. mars Innset
26. mars Rennebu
5. april Lagmesterskap Rennebu
9. april Innset
Fellesarrangement for rekrutter, veteraner og kl 1.
Påmelding: Lørdager kl 12.00 - 13.30
Hverdager kl 16.30 - 18.00
Innset skytterlag og Rennebu skytterlag

Oppskyting 2014 - Gammelstødalen
Hvordan mestre
hverdagslivets stress og belastning?

Frisklivssentralen i Rennebu skal arrangere kurs i
”Mestring av stress og belastning”
13. mars, 20. mars og 27. mars kl.13.00-15.00 på
møterom Knutstuggu (ved hjemmesykepleien).
Kurset gir en innføring i teknikker og metoder for å
mestre belastninger/stress knyttet til både arbeid og
fritid, og videreutvikling av egen mestringsevne.
Vi har noen få plasser igjen!
Påmeldingsfrist 10.mars.
Arbeidstakere må avtale med arbeidsgiver
om fritak fra arbeid.
Kurset koster kr. 300,-.
For påmelding eller mer informasjon, ta kontakt med:
Solfrid Skjerve:
solfrid.skjerve@rennebu.kommune.no / 72 40 25 62
Mona Berge Sunnset:
mona.sunnset@rennebu.kommune.no / 72 40 25 58
/ 993 24 480

Mai:

Rennebu: 6 – 13 – 20 – 27
Innset: 22
Juni:
Rennebu: 3 – 10 – 17 – 24
Innset: 5 – 12 – 26
Juli:
Rennebu: 1 – 8 – 15
Innset: 3 – 17
August: Rennebu: 12 – 19 – 26
Innset: 7 – 14 – 21 – 28
Påmelding kl 17.30 - 19.00
Innset skytterlag og Rennebu skytterlag

Andelseiermøte i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA
onsdag 19. mars kl 19.00 i Menighetshuset på Berkåk

1. Velkommen ved daglig leder Kristin Reitan
2. Valg av representanter for andelseierne perioden
2014-2018, jfr. § 12 i KRKs vedtekter www.krk.no.
3. Nytt fra Kraftlaget ved Kristin Reitan
4. Foredrag ved Jørgen Hanson fra Det Norske Veritas.
5. Kaffeservering
Det settes opp buss fra Kvikne med avgang kl 18.00 fra
KRKs lokaler.
VEL MØTT!
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Rennebu Nytt -

neste nummer 13. mars - frist for stoff 4. mars -

Rennebu Nytt

Gratulerer Jonas!
Jonas Hårstad (bildet) gikk inn til en 2. plass i junior-NM i
skiskyting den 14. februar, 2,5 sekund etter vinneren! Sindre
Smestu Holm fikk en fin 13. plass.
Gratulerer med flott innsats begge to!

Dette skjer i Rennebu!
27.02 Medl.møte, Ramsfjell gr.lag Sandbrekka
27.02 Årsmøte Idrettsskolen
Hallandstuggu
27.02 Åpent møte/Årsmøte
Friv.sentralen
Pårørendeforeninga
27.02 Formiddagstreff
Staure
02.03 Gudstjeneste, Årsmøte
Berkåk kirke
03.03 Årsmøte Friidrettsgruppa Friv.sentralen
03.03 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus
03.03 Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll
06.03 Mottak av klær
Refshus skole
06.03 Årsmøte Normisjon
Hoelsmoen
08.03 Feltkarusell
Gammelstødalen
08.03 Loppemarked/Grautsalg Fredheim, Grindal
09.03 Storfamiliesamling
Hoelsmoen
10.03 Rennebu SoulChildren
Mjuklia
13.03 Årsmøte Grindal grendalag
Fredheim
14.03 Basar, Innset IL
Innset samf.hus
15.03 Feltkarusell
Gammelstødalen
16.03 Gudstjeneste, Årsmøte
Innset kirke
17.03 Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll
20.03 Årsmøte Trimgruppa
Friv.sentralen

20.00
19.30
19.30
11.00
11.00
20.00
17.30
17.30
16-18
19.00
12.00
11.00
18.00
17.30
19.30
19.00
12.00
11.00
17.30
16.00

27.03 Årsmøte Håndballgruppa Friv.sentralen

Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag i
Sanitetshuset, Berkåk kl 18-21
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 10.45-11.45
Styrketrening i samf.huset hver tirsdag kl 19.30-20.00
Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Friv.huset kl 18.30
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

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