INFORMASJON

Rennebunytt
Nr 12/2012

9. aug

Årg. 35

ennebu

nytt

3
r 5

R

Informasjonsblad og Annonseorgan

å

gang

t
e
d
r
e
Snart
.
.
.
a
n
t
mar

Rennebumartnan er like
rundt hjørnet, og i dette
RN får du lokalt martnasstoff.
Foto: Sindre Vold Huus
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Rådmannens hjørne
Rennebumartnan 2012

står for døra og arrangeres i år for 27. gang. I løpet av
disse årene har Rennebumartnan etablert seg som Norges
ledende salgsutstilling for husflid og håndverk. Til sammen
har martnan i disse årene hatt ca. 400.000 besøkende og
omsatt for nærmere 350 millioner kroner. Martnan bidrar
i dag mer enn noe til å gjøre Rennebu-navnet kjent og må
i dag sies å være vår fremste merkevare. Siden starten har
martnan hatt en sterk utvikling og vekst, men dette har
ikke gått på bekostning av grunnideen om kvalitet og ekte
vare.
Årets martnastema ”Plastic Fantastic!?”er et godt eksempel
på at martnan til stadighet utvikler seg og prøver å gå nye
veier. For de fleste av oss er ikke ordet ”Plastic” det første
vi forbinder med husflid og håndverk. Samtidig vet vi hva
dyktige utstillere kan få til med kreativitet og førsteklasses
håndverksmessig utførelse, og det blir spennende å se hva
som kommer ut av årets spenstige temavalg.
”Rennebutunet” er en nyetablering i år. Det er 36 lokale
bedrifter på tvers av alle bransjer som går sammen og gjør
en felles profilering av lokalt næringsliv. De fleste lokale
bedrifter er relativt små, og da kan et tettere samarbeid
bidra til felles utviklingstiltak og kompetanseoverføring
som det ellers er krevende å få til for den enkelte bedrift.
Så jeg håper at samarbeidet om ”Rennebutunet” kan gi den
ringvirkning at samarbeidet også styrkes ellers i året.

Utover de økonomiske virkningene vil jeg trekke fram verdien i det at et helt lokalsamfunn er sammen om et så flott
arrangement. Det virker samlende og Rennebumartnans
gode navn og omdømme er noe vi er stolte av. Det er i brei
betydning et kulturarrangement som involverer på tvers
av generasjonene, og hvor ikke minst lokale ungdommer
trekkes fram og gis mulighet til å presentere sine imponerende ferdigheter, det være seg i musikk, dans, sang eller
andre kulturelle uttrykk.
Jeg ønsker alle utstillere, besøkende, arrangører og dugnadsfolk lykke til med Rennebumartnan 2012 og håper at vi alle
får trivelige martnasdager.
Birger Hellan
- rådmann
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32 lag og organisasjoner fra Rennebu og nabokommunene
deltar i år med dugnadsinnsats. Det har vært slik i mange
år at lokale lag og organisasjoner gjennom innsatsen under
martnan får så gode inntekter at de resten av året kan konsentrere seg mer om aktiviteten og mindre om loddbøker og
kakelotterier. Gjennom dugnadsinnsats og brei deltagelse
fra lokale bedrifter kan vi si at så godt som hele Rennebusamfunnet er involvert i martnan.

tlf 55 55 33 33
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Vi gratulerer Nina Rise Oddan
som Europamester på sykkel.

Alle gode ting er tre...

I starten av juli deltok Nina Rise
Oddan i sitt tredje veteran-EM i sykling fellesstart og temporitt. Fra de
tidligere mesterskapene kan hun vise
til fire sølvmedaljer, men i årets EM
kunne hun endelig klatre helt til topps
på seierspallen og ta på seg den gjeve
EM-trøya.
De fire store
Nina Rise Oddan er til daglig rektor ved Innset skole og skolerådgiver
i Rennebu kommune, og kollegene på
kommunehuset hedret sin spreke medarbeider med både blomster, kake og
gode ord.
– Det er ikke hverdagskost at en av
våre ansatte blir Europamester, så dette
synes vi er utrolig godt gjort, og vi er
veldig stolte av deg, sa ordfører Ola T.
Lånke på vegne av de ansatte. Selv om
Oddan ikke er innfødt Rennbygg, føler
hun sterk tilknytning både til arbeidsplassen og folket her, noe ordføreren
også poengterte i sin hilsen.
– Oppdalingene tok nesten fra oss
Vebjørn Rodal, så nå vil vi stille oss i
første rekke med gratulasjoner og vise
at vi er stolte av det du har prestert, og
at vi også setter pris på deg som en god
kollega. Med denne bragden føyer du
deg inn i rekken av store idrettsnavn
fra Rennebu: Magne Myrmo, Vebjørn
Rodal, Vegard Heggem og Nina Rise
Oddan, det høres vel riktig bra ut,
avsluttet ordføreren til klingende latter
fra hovedpersonen selv.

Europamester Nina Rise Oddan blir båret på gullstol av rådmann Birger Hellan og
ordfører Ola T. Lånke. Til neste helg skal hun delta i VM i sykkel i Sør-Afrika.

Av Mona Schjølset

Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
Rennebu kommune har fått
tildelt midler fra Husbanken
til etablering og tilpasning av
bolig.
Tilskuddet skal bidra til etablering
i egen bolig og sikre egnede boliger til
vanskeligstilte på boligmarkedet.
Tilskudd til etablering kan gis til
enkeltpersoner, kjøp og refinansering
etter streng økonomisk behovsprøving.
Tilskudd til tilpasning skal bidra til

å gjøre boligen bedre egnet for å ivareta behovene for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet kan
også gis til leietakere. Tilskuddet kan
dekke godkjente tilpasningskostnader.
Tildelingen gjøres etter streng økonomisk behovsprøving.
Søknadsfrist: Søknader behandles
fortløpende.

hjemmesida til Rennebu kommune –
www.rennebu.kommune.no eller kontakt Servicetorget på tlf. 72 42 81 00
eller på e-post til postmottak@rennebu.
kommune.no for søknadsskjema og
mer informasjon.
- Rådmannen

Det må sendes skriftlig søknad med
dokumentasjon til Rennebu kommune.
Søknadsskjema kan lastes ned fra
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Utleie av
minigraver
Ypperlig til lettere arbeid.
Kan fraktes på egnet biltralle
- som også leies ut.

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

Jan Erik - Edvin: mob 950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Leie plass på Torget?

Torget er en møteplass, en markedsplass og en kulturarena
som er tilrettelagt for trivsel, aktivitet, og opplevelse,
og aktører fra Rennebu kan leie torgplass gratis.
Bli med og skap liv på Torget!
For torgleie, kontakt
Driftsstyret for Torget v. Anne Kristine Stavne
tlf 992 96 395 - aks@rennebumartnan.no

Gjensidige Oppdal-Rennebu
- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

Bodil S. Holden

kunderådgiver privat

kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

DIN LOKALE
RØRLEGGER

DET LIGGER MYE
HARDT ARBEID BAK
GODE RESULTATER
BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap
med over 900 ansatte over hele landet.
For mer informasjon, kontakt oss på:
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.
Les mer på:
www.bdo.no

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd 1
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Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu
01.03.2012 08:56:11

Populære
ferievikarer
- Det er rene ferien for oss som er
fast ansatt når vi har ungdommer her
på sommerjobb, sier Siv Stokke ved
Vonheim barnehage.
Siv og de andre ansatte nyter en rolig stund i
solveggen utenfor Storstuggu, mens ferievikarene
Terje Løfshus (15) og Mari Bergsrønning (18) herjer med ungene litt lenger nede på uteområdet.
Trives godt
Det er ikke helt enkelt å få intervjuet de to
ungdommene, for det er til en stadighet noen små
som må spørre om noe, vise fram noe, vil sitte i
fanget eller bare må fortelle om noe. Ikke minst er
det full fokus på en del skumle edderkopper som
er oppdaget i båten der de holder på å leke, og
da er det Terje som må tre støttende til og ordne
opp. Det er tydelig at ungene har funnet seg godt
tilrette sammen med ferievikarene, og ifølge ungdommene har de hatt det veldig bra på barnehagen disse ukene selv også. Det er første året Terje
har sommerjobb, og han søkte både på teknisk
og i Helsesenteret. – Jeg synes det var helt greit
å komme på barnehagen, og har trivdes veldig

godt i lag med ungene her, forteller han. Mari har hatt sommerjobb
gjennom Rennebu kommune tidligere, blant annet i Helsesenteret,
og hun synes også det har vært en
artig periode som ferievikar i barnehagen.
Ferie, Norway Cup og mere
jobb...
Når Rennebunytt stikker innom
barnehagen er det siste dagen for
disse to ferievikarene, men om en
ukes tid kommer en ny gruppe som
også skal arbeide en tre – ukers
periode. Terje ser nå fram mot en
avslappende ferie på Samos, der

Mari Bergsrønning og Terje Løfshus
trives godt med sommerjobb på
Vonheim barnehage.

batteriene skal lades før det blir full
innsats for G16 i Norway Cup. Mari
skal også ha to uker med ferie før
hun skal jobbe litt mer mot slutten
av sommeren. – Jeg og en venninne skal være budeier på ei seter, og
det gleder jeg meg til, smiler Mari,
før hun igjen blir overfalt av ivrige
unger som vil herje enda mer...
Av Mona Schjølset

Undertegnet ny bankavtale
Rennebu kommune fornyet avtalen med Meldal
Sparebank som bankforbindelse.

Rådmann Birger Hellan sa under
signering av avtalen at det var tre ban-

ker som hadde levert inn tilbude, men
at Meldal Sparebank hadde det beste
tilbudet. Rådmannen sa seg fornlyd
med at det ble Meldal Sparebank, slik
at de kunne videreføre samarbeidet
som allerede har kommet godt i gang.

Avtalen er på tre år, og da må kommunen ut med ny anbudsrunde.
Banksjef Odd Ivar Bjørnli uttrykte
at han var veldig godt fornøyd med at
Rennebu kommune ville inngå ny avtale med banken.
— Dette har mye å si for etableringen vår her i Rennebu. Vi har hatt en fin
utvikling her etter at vi etablerte oss, og
vi har nå kommet opp i over 900 kunder her i Rennebu, sa Bjørnli.
Samlet for undertegning av ny bankavtale:
Turid Hårstad (Rk), Karl Petter Gustafsson
(Rk), Ola T. Lånke (Rk), Tove Reklev Stene
(M-Sp), Arnt Ree (M-Sp), Tore Gjerstad
(M-Sp), Birger Hellan (Rk) og Odd Ivar
Bjørnli (M-Sp).
Av Dagfinn Vold
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Rensker opp i grunnen
Statoil-stasjonen på Berkåk skifter i disse dager dieseltankene,
og tar samtidig miljøansvar og rensker opp under tankene.
Statoil-stasjonen på Berkåk er en
stor stasjon når det gjelder diesel til
langtransport, og samtidig med at de nå
skifter tanker blir både kapasiteten og
området utvidet.
— Statoil har tatt prøver og bestemt
at vi samtidig skal skifte ut en del forurensa masse under tankene, forteller
Sven Ove Vågen ved Statoil Berkåk.
Stasjonen vil etter utvidelsen få en
tankkapasitet på 60.000 liter truckdiesel og 12.000 liter landbruksdiesel.
Samtidig vil området ved dieselpumpene og tankekapasiteten utvides til tre
truckdiesel-pumper.
— Det vil i praksis si at dieselanlegget etter arbeidet vil fremstå som et helt
nytt anlegg, og det viser at Statoil sentralt har stor tro på oss og vil satse, sier
en fornøyd Vågen.
Fornøyd med utviklingen
Sommeren er den travleste tiden

på året, og Vågen forteller at sesongen
begynner allerede etter påske og det er
fullt trykk helt til Rennebumartnan.
— På ukedagene er det innom 7-800
kunder på stasjonen, og på helgedagene er det innom1500-1600 kunder. De
fleste handler mat, drikke og kioskvarer,
og det er artige dager når det er så travelt, sier Vågen.
Stasjonen har hatt en jevn økning
hvert år, og i sommer er de tilsammen
16 personer inkludert ekstrahjelp som
bemanner stasjonen.
Vågen forteller at mye av kundegrunnlaget kommer med gjennomgangstrafikken på E6.
— Ca 80% er gjennomgangstrafikk,
så det er den vi lever av. Det skulle derfor være unødvendig å si at vi ønsker at
E6 fortsatt skal gå gjennom Berkåk sentrum, avslutter Sven Ove Vågen.
Av Dagfinn Vold

Sven Ove Vågen ved Statoil Berkåk
er fornøyd med utviklinga for stasjonen.

HURRA

- 1 år som Snertne Sneller :)

HÅGGÅSETRA

Kulturbeite i Gisnadalen
NATUR SOM INSPIRASJON

ELLING REITAN i det nye galleriet
JARLE FARMEN, STEINAR GARBERG OG ELI STAV
i seterhusene

g.
Onsdag 15. au
r
te
kl 10.00 star
vi feiringa
- telt med gode
tilbud
- masse nyheter
i butikken
Bursdagskaffe!

Åpning Galleri – lørdag 18. august kl 18.
Åpningstider 15. – 26. august:
Hverdager kl 15 – 19. Lørdag og søndag kl 12 – 20
”Kunstens betydning for naturfilosofien”
Åpning Natursted - søndag 19. august kl. 13.
Foredrag v/NILS FAARLUND
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Tlf 72 42 77 04 - Følg oss på Facebook

Feiring av fillipinsk nasjonaldag 12. juni
ved Nerskogen og Voll barnehager
I barnehagens personalgruppe
har vi to damer som opprinnelig kommer fra Fillipinene
- Maria Grindvoll og Estela
Kleivbakk.
Vi ville at barna og de voksne skulle
bli litt mer kjent med deres kultur og
bakgrunn, så da bestemte vi oss for å
lage en feiring i forbindelse med nasjonaldagen 12. juni.
Etter mye forberedelser av eksotisk
mat på kjøkkenet i barnehagen kunne
både store og små, ute og inne, kjenne
duften av god mat spre seg i barnehagen. Måltidet denne dagen ble mye
mer annerledes enn vanlig, her var det
ikke framsatt verken brød eller leverpostei. På den stående buffeen var det
både fargerik og velduftende mat. Her
kunne både barn og voksne velge i kyllinggryte, ris, risboller, vårruller, kyllingkjøtt på spyd, hjemmelagede nudler og
fillipinsk fruktsalat til dessert med smak
av mange eksotiske frukter. Alle barna
smakte på maten, og spesielt var risbollene populære.
Etter at alle hadde spist seg gode
og mette av den deilige maten ble det
tid for å ha samling. Estela hadde tatt
med seg et kart over Fillipinene som
hun viste fram, og fortalte hvor hun og
Maria kommer fra. Maria fortalte om
flagget, og begge to hadde tatt med
seg festklær som de viste fram. Den blå
kjolen til Maria var det flere jenter som
kunne ha tenkt seg, den så jo ut som
en ordentlig prinsessekjole! Tenk om vi
hadde hatt en sånn kjole i barnehagen.
Videre fikk barna se bilder av nasjonaldans, hus, dyr, fugl, blomst, hestedrosje,
vulkan osv som fins på Fillipinene.
Estela hadde tatt med seg modeller av gjenstander som de bruker på
Fillipinene i dagliglivet som hun viste
fram og fortalte om. Så var den fillipinske feiringen over og barna gikk ut for å
leke seg. På slutten av dagen da barna
ble hentet kunne vi høre begeistrete
barn som fortalte foreldrene om all den
gode fillipinske maten de hadde fått på
barnehagen denne dagen.
- Ellen Gynnild

Maria og Estela
serverer fillipinsk
festmat til sultne
barn og voksne.

Maria forteller om flagget og viser fram festklær som blir brukt på Fillipinene.

Rennebunytt
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Kreativ
barnekunst
Rennebumartnan er SørTrøndelags mest familievennlige kulturarrangement, og
det gjenspeiler seg på flere
områder. I mastu har Rennebu
3000 og martnaskomitéen samarbeidet om en kunstutstilling
produsert av skole- og barnehagebarn i Rennebu.

– Vi legger ingen føringer på hva
som skal lages, eller hvordan det skal
gjøres, men vi ser at de som regel er
kjempeflinke til å utnytte martnastemaet, sier Anne Kristine Stavne, som er
temaansvarlig i martnaskomitéen.
Viktig å involvere ungene
Både
Rennebu
3000
og
Rennebumartnan er opptatt av å involvere ungene på forskjellig vis i arrangementet. – Det er kjempeviktig for
å skape tilhørighet og rekruttering til
Rennebumartnan. Derfor vil vi at ungene skal oppleve at de har en arena der
de kan vise fram det de har vært med
på å lage, eller de kan få uttrykke seg
gjennom sang eller musikk, sier Stavne.
Høytidelig åpning
I likhet med andre flotte kunstutstillinger, skal også denne åpnes på
høytidelig vis med servering og taler.
– I fjor var det rundt 70 personer tilstede på åpningen, og det var både vi
og kunstnerne fornøyd med, forteller
Stavne. Ordfører Ola T. Lånke har fått
det ærefulle oppdrag å foreta den offisielle åpningen av utstillingen, mens
Rennebu 3000 sørger for enkel servering.
Møt opp til en trivelig stund i mastu,
fredag 10. august kl. 11.00
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Askeladden og
de gode hjelperne
Det kreves stor innsats fra bortimot tusen frivillige for å gjennomføre Rennebumartnan, og martnassjef Kenneth Teigen er
full av lovord om den innsatsen som hver enkelt av disse legger
ned både under forberedelsene og gjennomføringen av selve
martnan.
Før de frivillige kan trå til
og gjennomføre
sine
oppgaver,
er det imidlertid
martnaskomitéen
som må planlegge, organisere
og tilrettelegge
alle små og store
detaljer, slik at
Rennebumartnan
skal bli en suksess år etter år.
Martnaskomitéen
Kenneth Teigen er øverste sjef for
martnaskomitéen og alle de gode hjelperne, og han er etter hvert et velkjent
fjes både for utstillere og publikum.
Temaansvarlig for Rennebumartnan er
Anne Kristine Stavne. Også hun har
vært med i mange år, og styrer sine
oppgaver med stødig hånd. Angrim
Brattset er teknisk sjef i martnaskomitéen, og er den som har ansvar for at
boder og annet utstyr kommer på rett
plass til rett tid, og at utstyr rigges opp
og ned på en forsvarlig måte. Hilde
Staveli Solli er med i martnaskomitéen
for tredje år på rad, og mens hun tidligere har vært dugnadsansvarlig er hun
i år ansvarlig for kulturarrangement tilknyttet martnan. Det ferskeste fjeset i
martnaskomitéen er Hege Dverset, som
i år har fått ansvaret for dugnadsfolket. Hege har bodd i Rennebu i mange
år, og har naturligvis hatt mange slags
komitéoppdrag på martnan opp gjennom årene. I år er det imidlertid hun
som skal trekke i trådene og ha det
overordnede ansvaret for tusen frivillige. – Jeg både gleder og gruer meg til
årets martna, men heldigvis har jeg en
rutinert gjeng rundt meg i martnaskomitéen. Ikke minst er det betryggende
at Hilde fortsatt er med, som har gjort
dette før, sier Hege.

Borghild Smeplass og Randi Hårstad er
trofaste dugnadsarbeidere som er med og
holder martnashjulene i gang.
Uten mat og drikke...
I løpet av noen hektiske martnasdager er det anseelige mengder mat
som skal tilberedes og fortæres inne på
martnasområdet, noe som krever nøye
planlegging både når det gjelder innkjøp og logistikk. Siv Remetun og May
Britt Bjerkås heter de to driftige damene, som sammen med en stødig kjøkkenkomité, sørger for at ingen skal gå
sultne omkring på martnasområdet.
Fru Inger
Litt ute på sidelinjen, men likevel
som en uunnværlig og meget ryddig
ad hoc funksjon, finner vi Inger Måren.
Etter mange år i systemet er også hun
et velkjent fjes for utstillere og dugnadsfolk, og det er ingen overdrivelse
å si at Inger holder oversikten på det
meste for de fleste!
Sammen skal disse nøkkelpersonene, og bortimot tusen frivillige, sørge
for at Rennebumartnan gjennomføres
knirkefritt også i år!
Av Mona Schjølset

Viktig med gode
samarbeidspartnere
For å ha mulighet til å gjennomføre et så stort arrangement som
Rennebumartnan etter hvert har blitt,
er man helt avhengig av støtte fra
samarbeidspartnere.
Rennebumartnan har gjennom flere
år opparbeidet et kvalitetsstempel som
gjør at den omtales som Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk. Dette har kommet som følge av
en bevisst satsing fra arrangørenes side,
både når det gjelder valg av utstillere,
artister til ulike kulturarrangement og
kvalitet og profesjonalitet i alle deler av
martnasarrangementet.
Kompetanse, utstyr og penger
For å ha mulighet til å gjennomføre et så stort arrangement som
Rennebumartnan etter hvert har blitt,
er man helt avhengig av støtte fra samarbeidspartnere. Disse bidrar både
med kompetanse, utstyr og penger, og
har hver sine hovedsatsningsområder i forbindelse med martnasarrangementet. Ifølge martnassjef Kenneth
Teigen har det så langt vært en grei
jobb å få på plass hovedsponsorene til
Rennebumartnan.
– Vi føler at idéer og planer blir godt

mottatt, og at samarbeidspartnerne
ser betydningen av å gjennomføre et
så stort arrangement her i bygda, sier
Teigen.
Sju hovedsamarbeidspartnere
Rennebumartnan har sju hovedsponsorer, og alle disse har vært med
på laget i flere år. I tillegg til den generelle støtten, har disse hver sine spesielle satsningsområder i forbindelse
med årets martna. Gjensidige støtter både mattevevingsprosjektet og
temautstillingen, mens KVO har gått
inn med støtte spesielt til bygging av
nytt inngangsparti og drageprosjektet. Kirkekonserten er det KvikneRennebu Kraftlag som støtter, og i forbindelse med årets tema vil Retura SørTrøndelag as presentere seg like utenfor
martnasområdet, med hovedfokus på
plast og plastgjenvinning. Rennebu
Kommune sørger for å ta seg av spesielt inviterte gjester, og står blant annet
som vertskap for en lunch som arran-

Frøydis Aalberg Jacobsen (banksjef i
Sparebank 1 SMN Oppdal og Rennebu),
Kenneth Teigen (Rennebumartnan) og
Birger Lie (banksjef Sparebank 1 SMN)
signerer samarbeidsavtale før årets
Rennebumartna.
geres på åpningsdagen. Mediaprofil har
ansvar for markedsføring, utforming
av reklamemateriell og produksjon av
martnasavis. Sparebank1 SMN har en
stor oppgave med håndtering av penger
gjennom martnashelga. Som martnans
bankforbindelse skal de sørge for både
vekselpenger og betalingsterminaler på
de ulike utsalgsstedene. De har åpent
så utstillere får mulighet til å sette inn
og veksle penger, og ikke minst må de
sørge for at minibanken er velfylt gjennom hele helga. I tillegg bidrar bank-en
med støtte til Ung Skaperglede og til
premiering i produktkonkurransen for
utstilerne.
Av Mona Schjølset

Kroken Bakeri utvider
Kroken Bakeri har vært en
suksess helt siden åpningen for to år siden. I år stiller Inger Hilde Myrbekk på
Rennebumartnan for tredje
gang.
I tilknytning til bakeriet er det også
bygd en liten kaffekrok, og det er denne
delen som nå skal utvides. – Jeg skjønte
vel ganske raskt at det kom til å bli litt
lite plass her, så det ble ganske tidlig
snakk om en eventuell utvidelse, forteller Inger Hilde. Det er søkt om støtte
til utvidelsen fra Innovasjon Norge, og
bakeren håper på et raskt svar så formalitetene kommer på plass. – Jeg må

jo bygge ut uansett, og byggestart er
satt til 15. juli, så jeg håper på en rask
behandling av søknaden ja, sier Inger
Hilde. – Vi bygger på kaféen ca 4 meter,
og da vil vi få plass til rundt 35 gjester
her, så det blir riktig bra. Da får vi utnyttet kapasiteten på steinovnen litt bedre,
for eksempel med tanke på å arrangere
pizzakvelder og lignende, sier Inger
Hilde.
Mens det snekres for fullt i bakeriet,
må Inger Hilde holde produksjonen i
gang for å fylle opp lageret til martnan.
– Jeg produserer så mye som jeg har
kapasitet til, og regner vel egentlig med
at det går unna i år også, smiler Inger
Hilde. – I fjor var det stor suksess med

kanelsnurrene jeg hadde med. De ble
bakt om morgenen før jeg dro på martnan, så planen er å gjøre det på samme
måten i år også. Ca 250 ferske kanelsnurrer ble bakt hver dag under martnan, og disse var utsolgt i løpet av tre
– fire timer.
Av Mona Schjølset
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utstillere
36 nye

Foto: D. Vold

Foto: Bernt Kulseth

Smakebiter fra kulturprogrammet
FREDAG 17. august

11.00 Åpningsseremoni med Martnasgjesten
Ola Borten Moe - utescenen
12.00 Offisiell åpning av utstillingen
«Plastens historie»
12.00 Åpner Ung Skaperglede: ”Lego Fantastic!”
- håndverk for de yngste i Lavvoen
13.00 Kulturskolene i Rennebu og Meldal
- utescenen
15.00 Konsert med Trondheimsolistene
og Henning Sommerro - utescenen

Olje- og energiminister Ola Borten
Moe åpner årets
martna

Magisk innledning i
Innset kirke, onsdag 15. august kl 20.00

Marthe Valle

med Sturla Eide og Øivind Farmen

Billetter kr 290,-, fåes kjøpt på
Martnaskontoret i Birkabygget Berkåk - tlf 902 00 805

17.00 Konsert med Nerli There - utescenen
19.00 Trekning på dagens inngangsbillett, kr 1.000,-

LØRDAG 18. august

Creedence Night

Clearwaters
Samfunnssalen, Berkåk - Fredag 17. august
Dørene åpner kl. 21 – på scenen kl. 22
Inngang kr 250,- 18-årsgrense
Billettsalg:
Martnaskontoret Birkabygget - tlf 902 00 805
Bygdasenteret, Berkåk - tlf 72 42 77 05

Gratis håndverksaktiviteter
for de yngste
- Ung Skaperglede i Lavvoen

11.00 Åpner Ung Skaperglede: Det fantastiske treet
- håndverk for de yngste i Lavvoen
13.00 Fesjaa`n 2012
15.00 Konsert med kulturskolene i Rennebu
og Midtre Gauldal - utescenen
17.00 Presentasjon av de fem nominerte
til Martnasprisen 2012 - utescenen
17.00 Allsang/historier og Martnasdans
med Jan Borseth - utescenen
17.00 Trekning på dagens inngangsbillett,
kr 1.000,-

SØNDAG 19. august

10.00 Salgsutstillingen åpner
11.00 Åpner Ung Skaperglede: Den fantastiske ulla
– håndverk for de yngste i Lavvoen
12.00 Kulturskolen i Rennebu og
Alexandru og Astrid - utescenen
13.00 Utdeling av Martnasprisen 2012
15.00 Familiekonsert med Malin Reitan
– utscenen
16.00 Konsert med The Four - i Lavvoen
17.00 Auksjon på Veksthus for Skaperglede
- utescenen
17.00 Trekning på dagens inngangsbillett,
kr 1.000,-

Berkåk, Sør-Trøndelag, 17. – 19. august 2012
Hold
10 Rennebunytt

deg orientert på www.rennebumartnan.no eller

Barnas
martna
Alle som på en eller annen
måte har tilknytning til
Rennebu, har som regel forventninger og tanker omkring
Rennebumartnan, og det gjelder naturligvis også for den
yngre garde.
For å få et lite innblikk i hvordan
ungene opplever martnashelga, slo vi
av en prat med Andrea Kosberg (8),
Emil Angell (7), Sigurd Stuen (7) og
Peder Angell (6).
Saging og fjernstyrt plenklipper
Ifølge de fire er det mye spennende
som skjer på martnan, og de kan fortelle at de har vært med på både spikking,
saging og snekkering. De har lagd seg
kleshenger hos smeden, og dessuten
har de sprunget om kapp med en fjernstyrt plenklipper.
– Ja, det var en liten plenklipper som
gikk helt av seg selv, og den fulgte etter
oss, forteller Emil og Sigurd. Andrea
har vært med på mange av aktivitetene
i Lavvoen, og dessuten har hun sett en
klovn på utescenen.

Peder Angell, Emil Angell, Sigurd Stuen og Andrea Kosberg
gleder seg til Rennebumartnan, og skal på martnan hver dag.
– Han sjonglerte med minst seks
baller, og det var kjempeartig, sier
Andrea. Når det gjelder selve salgsutstillingen forstår vi at det kanskje ikke
er det som er mest fengende på martnan, men alle fire er enige om at det er
artig å se på forskjellige sager ute. Emil
og Sigurd har til og med vært med på
sagekonkurranse, og så vidt de husker
vant de visst også...
Mye godt
Selv om det er mye artig å være med
på, er det også noe annet som er stas

Rennebubedrifter samlet i Rennebutun
Under årets Rennebumartna har lokale bedrifter fått en unik
sjanse til å presentere seg på martnasområdet. 36 bedrifter har
takket ja til invitasjonen.

på Rennebumartnan, nemlig at man får
spise mye godteri og is.
– Jeg bruker å kjøpe is hver dag, forteller Andrea, og får bifallende nikk fra
guttene.
– Ja, det gjør vi også, minst en is hver
dag, og mye godt, slår Peder fast. Alle
fire gleder seg til en ny Rennebumartna,
og tror de skal dit alle dagene også i år.
Hva de skal finne på er litt uvisst, men
at det kommer til å bli artig det er de i
alle fall helt sikre på!
Av Mona Schjølset

Torget under
martnan

— Hensikten med Rennebutunet er å vise fram bredden i Rennebus næringsliv
for et større publikum. Responsen fra de næringsdrivende for å delta har vært formidabel, forteller Knut Hårstad - leder i Rennebu Næringsforening.
Disse bedriftene deltar på Rennebutunet:
TRE- OG LAFTEGRUPPE: Lund Handlaft, Sande Hus og Hytter, Torslaft,
Rennebu Dør og Vindu, Halland Dampsag og Høvleri og Rennebu Hytteservice.
REISELIV: Bygdasenteret, Halland Camping, Aunan v/Vegard Heggem,
Nerskogen Skisenter og Mjuken Grunneiersamarbeid.
HANDEL/SERVICE: A.R. Helgemo, Berkåk Bil, Statoil Berkåk, Coop Orkla Prix,
Snertne Sneller, Hoveng Media, Kvikne Rennebu Kraftlag, Mediaprofil, Meldal
Sparebank, Spiren, Byggmakker Berkåk og Økonor Berkåk.
HUSFLID/HÅNDVERK: Birka, Rennebua, Ivar Fjellstad, og Rennebu Snekkeri.
TRANSPORT: Drugudal og Sanden Maskin, Magnar Fossmo, Geir Aspeggen
Transport og Rennebu Transport.
ANDRE: Hognamat, Kraftverkene i Orkla, Terrengen, Ånegga Eiendom,
Kosberg Gård og Arnt Strand.

Torget på Berkåk vil også bli preget
av utstillere under Rennebumartnan.
Seks lokale utstillere i tillegg til de
som selger kurver vil være på plass Arbeidssenteret, Jon Erik Sandaker,
Britt Holthe, Karin Bakk, Astrid Ilvang
og LHL. Da blir det god martnasstemning også på Torget.
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Rennebu klatrer på kommunebarometeret
Kommunebarometeret er en rangering av kommunale tjenester i regi av Kommunal Rapport.
Rennebu har klatret godt på dette barometeret de
siste to årene - fra en 222. plass i 2010, en 194. plass
i 2011 og til en 55. plass i år.
— I tillegg til at Kommunal Rapport bruker rangeringen blir
resultatene også i stor grad brukt av dagspressen. Det blir et slags
”NM” for kommuner. Det er viktig å være kritisk til denne typen
sammenligninger, da det er meget store forskjeller mellom landets
430 kommuner. Samtidig kan de gi indikasjoner vi kan lære av og
bruke til å bli bedre, sier rådmann Birger Hellan i en kommentar til
kommunebarometeret, som naturligvis er meget godt fornøyd med
klatringen til en 55. plass på kommunebarometeret.
Hellan sier videre at en feilkilde i Kommunebarometeret er
feilrapportering. I fjor viste det seg at den kommunen som først
ble utropt til vinner hadde feilrapportert. Et annet forhold som en
kan spørre om, er hvorfor akkurat disse måltallene er valgt. Det blir
jo et skjønn som det kan være ulike syn på. Uansett svakheter så
har Kommunebarometeret kommet for å bli, og vi må forholde oss
til det. Riktig rapportering blir ekstra viktig, og ellers bør vi drøfte
hvordan vi kan bruke det konstruktivt til å bedre tjenestene, sier
rådmann Hellan.
For detaljert studie av Rennebus kommunebarometer kan en
laste det ned på www.rennebu.kommune.no
Av Dagfinn Vold

FAKTA: Kommunebarometeret ble opprettet av Kommunal Rapport for 2 år siden. De
tar ut nøkkeltall fra Kostra, og utfra disse setter
de opp en rangering mellom alle landets kommuner.
Kommunebarometeret er en rangering,
ikke en vurdering om tjenesten fortjener stempel god nok eller ei. For en vanlig kommune er
det helt naturlig å ha omtrent like mange gode
som dårlige plasseringer på tabellene.
Under hver hovedkategori er det flere underkategorier som er grunnlag for karakteren i hovedkategorien. Her er Rennebus karakterer for hovedkategoriene de siste årene - 6 er best og 1 dårligst.
Hovedkategori
Grunnskole
Pleie og omsorg
Barnevern
Barnehage
Helse
Kultur
Saksbehandling
Sosialtjenesten
Økonomi
Vann/renovasjon/avløp
Nærmiljø og klima
Enhetskostnader
Brukerperspektiv

2012
4,6
3,5
6,0
4,5
4,8
2,1
1,3
4,6
4,0
3,6
3,3
4,4
1,0

2011
5
1
6
6
(ny)
4
1
3
5
(ny)
(ny)
4
1

2010
2
3
5
4
(ny)
2
1
2
4
(ny)
(ny)
(ny)
(ny)

Kilde: Kommunal Rapport
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Off . godkjent sykepleiere 100% fast x 2

ledig fra 01.09.12 ved Rennebu alders- og sykehjem
Hovedarbeidsområder:
• Sykepleieoppgaver
• Pasientrettet arbeid
Ønskede kvalifikasjoner:
• Treårig høyskole
Vi tilbyr:
• En utfordrende og utviklende stilling i forbindelse
		 med samhandlingsreformen
• Utviklende arbeidsmiljø
• God pensjons- og forsikringsordning
• Turnus med arbeid hver tredje helg
For nærmere opplysninger kontakt
avdelingssykepleierne Evy Haug eller Berit Ingul
tlf 72 40 25 12.

Miljøarbeider
Det er ledig helgestilling på 15% fast i et avlastningstiltak i Rennebu kommune. Arbeidet inngår i turnus hvor
det for tiden er arbeid hver fjerde helg.
Arbeidsoppgaver:
• Tilrettelegging og oppfølging av bruker. Arbeidet
		 preges av struktur og samarbeid og en blir en del
		 av et team som har jevnlige møter.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Fagbrev som helsefagarbeider, omsorgsarbeider
		 eller annet relevant fagbrev.
• Søkere som er i gang med å ta fagbrev eller annen
		 relevant utdanning og som har erfaring fra 		
		 lignende arbeid kan også søke.
• Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som
		 selvstendighet, tålmodighet, det å være strukturert
		 og løsningsorientert, samt evnen til å samarbeide.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan rettes til koordinator Hanne
Krogstad eller til konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise, tlf 72 40 25 06 eller e-post
hanne.krogstad@rennebu.kommune.no

Omsorgsarbeider 50% vikariat

med arbeid hver tredje helg, ledig fra d.d – 01.08.13
ved Rennebu alders- og sykehjem
Hovedarbeidsområder:
• Stell og pleie av eldre og syke
Ønskede kvalifikasjoner:
• Fagbrev som omsorgsarbeider
Vi tilbyr:
• Utviklende arbeidsmiljø
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger kontakt
avdelingssykepleierne Evy Haug eller Berit Ingul
tlf 72 40 25 12.

Svangerskapsvikariat kokk m/ fagbrev

75% stilling ved Rennebu alders- og sykehjem
ledig fra 01.09.12 – 31.08.13
Hovedarbeidsområder:
• Institusjonskjøkken
Ønskede kvalifikasjoner:
• Fagbrev som kokk
Vi tilbyr:
• Utviklende arbeidsmiljø
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger kontakt
kjøkkensjef Roy Sitter tlf 72 40 25 18.

Felles for alle stillinger

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” innen 20. august 2012.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentlighetsloven
§ 25.
- Rådmannen
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Rennebu Pensjonistforening

arrangerer busstur til Savalen den 4. september.

Teknisk drift

Ledig vikariat i 100% stilling som fagarbeider fram
til 30.09.2013 med mulighet for fast ansettelse
Teknisk drift har en driftsavdeling og en vaktmesteravdeling for de kommunale byggene på Berkåk.
Driftsavdelingen er et team på 6 stillinger med
arbeidsområde drift, vedlikehold og nyanlegg for
Rennebu kommune. Dette gjelder vann, avløp, veg,
bygg og boliger. Vaktmesteravdelingen består av et
team på 4 stillinger og drifter de kommunale byggene
på Berkåk. Det er ikke avklart hvilken avdeling stillingen blir plassert.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdannelse og allsidig praksis innen bruk
av maskiner og vedlikehold av bygg og kommunaltekniske anlegg.
• Evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og ordenssans.
• Maskinførerbevis, truckførerbevis og førerkort
klasse C, eller er villig til å skaffe dette innen
rimelig tid
• Kjennskap til data, da mange av våre anlegg er
datastyret
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Allsidige arbeidsoppgaver
• Lønn og arbeidsvilkår etter kommunalt avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
Arne Meland tlf. 72 42 81 51 eller e-post
arne.meland@rennebu.kommune.no.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” innen 25. august 2012
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål
om søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova
§ 25.
- Rådmannen
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Turen går forbi Oppdal, gjennom Drivdalen til Hjerkin.
Videre nedover Folldalen til Alvdal og Savalen.
Her står lunsjbordet klart med kalde og varme retter.
Dessert og kaffe er også med.
Avreise kl 08.30 fra Stamnan og kl 09.00 fra Berkåk.
Pris kr 500,Påmelding innen 31. august til Turid Ramstad
tlf 72 42 66 47 / 992 25 857

Ilfjellet Grunneierlag
Storvilt og småviltjakt på grunneierlagets områder
- se www.utmarksradet.no

Skolestart

Rennebuskolen ønsker nye og gamle elever
velkommen til oppstart av nytt skoleår 21.08. 2012.
Kontakt rektor ved den enkelte skole om det skulle
være noen spørsmål.

14/65 Kunngjøring - Utlegging til offentlig
ettersyn - Detaljreguleringsplan for Rennebu
kirke og gravplass

Planområdet ligger på Voll i Rennebu kommune og
omfatter Rennebu kirke med tilhørende gravsted.
93/1 - Kunngjøring - Utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsplan Gisnås nedre hyttegrend
Planområdet ligger nedenfor Gisnåsen, ca. 0,5 km
fra E6 ved kommunegrensa mellom Oppdal og
Rennebu.
For begge kunngjrøingene gjelder:
Planen kan sees i Rennebu kommunehus,
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes innen 21.09.2012 til
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller
postmottak@rennebu.kommune.no.
- Rådmannen
Gruppebehandling i basseng i Oppdal kulturhus
Oppstart: 20.08.2012
Nye deltagere trenger henvisning fra lege.
Ved spørsmål kontakt Kommunefysioterapeut
Kari B. Tronsgård tlf 913 81 511

KUNNGJØRINGER
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Takk for all vennlig deltagelse ved Ola Voll sin begravelse.

En takk til Rennebu Helsesenter for god omsorg og pleie.
For familien - Per Einar Bakkebø

Tusen takk til alle dere som har vist oss omtanke i en

vanskelig tid. Takk også for blomster, hilsener og gaver til
Rennebu Ambulansetjeneste i forbindelse med Lars’ bortgang.
Kirsten Toset m/familie

En stor takk for pengegaven til Boligavdelingen i
forbindelse med Ingolf Øiens begravelse.
Anne Marie Nyhus
Er bortreist den 14.8. – tar det igjen den 9.9.

- Alf

SELGES:

Trehvit ubehandlet skap produsert av Rennebu Snekkeri
selges for kr 7.000.
Wirlpool kombi kjøl/frys
(2009), kjøledel 240 ltr og frys
91 ltr.
Arvid Tverdal, mob 416 93
625 - kontaktes etter kl 18.00
lørdag 11. august.

Medlemsmøte i Rennebu Senterparti
i Hallandstuggu mandag 13.08. 2012 kl. 20.00.

Saker:
• Sette opp prioritert stortingsvalgliste
• Velge utsendinger til nominasjonsmøtet 13.10.2012
• Eventuelt andre saker
- Styret i Rennebu senterparti

Kirkekonsert

i Rennebu kirke 18. aug kl 19.30
Galib Mammadov, musiker og komponist
fremfører musikk på orgel og piano.
Sevda Mammadov, musikkpedag og presenterer musikken.
Odd Kristiansen, komponist og dikter synger egne sanger
Gratis inngang, men det blir anledning å gi en gave
til sultrammede i Mali.
Konserten blir arrangert i forbindelse med gullbryllupet
til Oddny og Mikkel og i samarbeid med
Rennebu menighetsråd.

Austre Rennebu grunneierlag
Priser og jakttider 2012/13

Småviltjakt: Rype / Skogsfugl og Hare – uten hund
Jakttid rype 10.9 – 23.12
Jakttid skogsfugl 1.10 – 23.12
Jakttid hare 10.9 – 28.2
Todøgnskort kr. 200,
Ukeskort kr. 500,Sesongkort kr 900,		
Rype / Skogsfugl med hund
Jakttid rype 10.9 – 23.12
Jakttid skogsfugl 1.10 – 23.12
Sesongkort kr 1.500,- ant kort begr. til 5 stk.
Todøgnskort kr 500,- ant kort begr. til 2 stk/dag
Rypejakt inntil 3 stk. pr. jeger/dag.
Skogsfugl 1 stk. pr. jeger/dag.
Hare – med hund
Jakttid 10.9 - 28.2
Sesongkort kr. 1.200,Todøgnskort kr. 500,Alle hunder som slippes i jaktsammenheng skal ha godkjent
renhetsbevis på sau.
Austre Rennebu grunneierlag forbeholder seg rett til å avslutte jakt på rype før utløpet av ordinær jakttid. Bestanden
vurderes fortløpende. Det kan ikke kreves tilbakebetalt
kortavgift for avbrutt jakt.
Jaktkort småvilt selges fra 10.8.2012 hos Bygdasenteret AS.
(tidligere Turistkontoret ved Berkåk Veikro).
Jaktkort for rådyr fås kjøpt ved kontakt Austre Rennebu
grunneierlag.
Kontaktperson: Nils Petter Gundersen mobil: 913 21234
e-post: nils-p-g@frisurf.no
		
Austre Rennebu grunneierlag - Styret

Hus med garasje i Gamle Kongevei 52 på Berkåk
ledig for leie fra sept/okt.
Kontakt mob. 990 03 016
Saudag i fjellet

blir i år arrangert på setra til Ivar T. Hoel (Nørgardssetra)
lørdag 1.9. kl 11.00.
Mat og kaffe - natursti - underholdning
Velkommen!
Arr: Ramsfjell og Nerskogen beitelag

Alle er hjertelig velkommen!
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 23. august - frist for stoff 15. august -

Dette skjer i Rennebu!
13.08. Medl.møte Rennebu SP Hallandstuggu
15.08. Kirkekonsert Marthe Valle
Innset krk
17.08. Creedence Night
Samfunnssalen
17.-19.08 Rennebumartnan
Se Martnasavisa
18.08. Kirkekonsert
Rennebu krk
19.08. Årsmøtet i Rennebu Bygdeungd.lag KRK
01.09. Saudag i fjellet
Setra Ivar T. Hoel

20.00
20.00
21.00

Rennebunytt

VELKOMMEN TIL
HYGGELIG VISNING!

19.30
16.00
11.00

Fotballkamper/treninger, se www.rennebu-il.no
Lørdagskafé i Jutulstuggu hver lørdag i august kl 11-15
Sommerkafé på Fjellheim lørdager og søndager kl 12-18
Gjeterhundtrening
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og torsdager oppi Tjønndolpa kl 18
Hørselhjelp på Frivilligsentralen første torsd. i hver mnd

Eksklusive leiligheter legges ut for salg
i Berkåk sentrum. 2 av 5 solgt.
Unik mulighet i til å skaffe seg en
sentrumsnær leilighet i usjenerte omgivelser!

VISNING: Moaveien 1, 22. august kl 18.00.
For ytterlige informasjon, ta kontakt med:
Jon Olav, tlf 468 38 821 eller
email pbm@pbmeiendom.no

Gratis innrykk i kalenderen

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

LEDENDE FAGHANDEL INNEN IKT

Vitnett er regionens ledende faghandel innen IKT, med eget serviceverksted,
service-teknikere og butikk.
Vi utfører bl.annet jobber som innebærer:
Fjerning av datavirus
Installasjon av ny maskinvare
Hjelp til å finne drivere til maskinvare
Generell dataservice/programvarefeil

Reinstallering av operativsystem
Installasjon av ny programvare
Gjenoppretting av slettede filer
Og mye mer!

Vi er stolt forhandler av PC merker som bl.annet
Acer, Asus og Lenovo!

VITNETT AS - 72 42 44 44 - Inge Krokannsveg 11, 7340 Oppdal
www.vitnett.no - www.facebook.com/vitnett
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