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Takk te dåkk
Etter 27 årganger med Rennebunytt og over 30 år i 
mediebransjen er en epoke over. 

I 1991 tok jeg som redaktør for Rennebu Radio kontakt med 
Rennebu kommune for å blåse liv i informasjonsbladet Rennebu-
nytt. Bladet hadde ikke blitt utgitt på noen år, i den perioden hvor 
Sambygdingen og Allmenningen ble gitt ut som lokalaviser for 
Rennebu og Midtre Gauldal. Kommunen sa ja, og i 1992 ble det 
første nummeret av nye Rennebunytt utgitt. 

Sommeren 1993 sluttet jeg som redaktør i Rennebu Radio, men 
fortsatte å gi ut Rennebunytt i samarbeid med Rennebu kommune 
gjennom et nytt firma – forløperen til dagens Mediaprofil.  

Vinn-vinn for kommune, næringsliv og innbyggere
Tanken bak Rennebunytt var at kommunen skulle ha en kanal 
for å nå ut med relevant informasjon, og samtidig innfri informa-
sjonsplikten norske kommuner har ovenfor innbyggerne. Det 
første året ble Rennebunytt gitt ut i 12 nummer, som et rent 
informasjonsblad uten annonser. Man så raskt at en slik satsn
ing krevde finansiering, og det ble derfor åpnet for at næringsliv, 
lag og foreninger kunne annonsere i bladet. Med nye inntekter 
kunne vi øke til 21 utgivelser i året. 

Næringslivet fikk selv være med på å definere nedslagsfeltet for 
Rennebunytt, slik at annonseverdien skulle bli best mulig. 
Dermed ble nedslagsfeltet utvidet til også å inkludere områdene 
som grenset til Rennebu. Dette ble en vinn-vinn-situasjon, hvor 
både kommunen, næringsliv, lag og foreninger hadde gjensidig 
nytte av hverandre. 

Etter det har filosofien til Rennebunytt stort sett vært uendret, 
foruten introduksjonen av «hyttenumrene» som siden 1996 har 
blitt utgitt fire ganger i året. Disse numrene har i tillegg blitt sendt 
til alle som har hytte i Rennebu og på Kvikne, og har i løpet av 
årenes løp blitt et positivt og stadig viktigere bindeledd mellom 
kommunen og fritidsbeboerne. 

27 årganger og 558 nummer
Gjennom de 27 årgangene jeg har hatt ansvar for Rennebunytt 
er det blitt skrevet utallige ord og knipset flere tusen bilder rundt 
omkring i den flotte kommunen vår. 
Med 12 nummer det første året, og deretter 21 nummer for året 
har vi til sammen gitt ut 558 nummer. Regner vi det om til antall 
sider vil det bli et sted mellom 8.000-9.000 A4-sider! Dette hadde 
ikke vært mulig uten mange gode bidragsytere, medarbeidere og 
samarbeidspartnere.

Men alt har sin tid ...
Etter mer enn 30 år i mediebransjen, med hyppige deadliner og 
allsidige oppdrag rundt omkring i distriktet, er det nå tid for å ta 
det litt mer med ro. Da min kone og faste korrekturleser av 
Rennebunytt gjennom alle år gikk bort, ga det meg varsel om at 
livet ikke varer evig. Nå er det tid for å gjøre andre ting. Ting som 
en ikke har hatt tid til i en travel hverdag. Mediaprofil vil fortsatt 
bestå, men uten Rennebunytt.

Takk
Rennebunytt har gjennom alle år blitt godt tatt imot. Jeg vil takke 
lag, foreninger og næringsliv som alltid har vært flinke til å bruke 
Rennebunytt, og samtidig kommet med tips til redaksjonelle 
saker. Takk til alle lesere og bidragsytere for inspirasjon og innspill. 
Takk til Rennebu kommune for det gode samarbeidet gjennom 
alle disse årene, og ikke minst: takk til Mari, Mona og Lillian for 
alt det gode arbeidet de har gjort. 

For å si det med rockegruppa Prudence sine ord:
Vi vil sei takk t dåkk som trudd på oss
Som trudd at vi sammen kunn laga nå flott.

Takk for oss!

Dagfinn Vold 
– redaktør for Rennebunytt
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En gladnyhet:

Nerskogsveien utbedres
Nerskogsveien har i flere 
år hatt en kritikkverdig 
standard. Nå er det 
endelig bevilget penger 
til utbedring av veien, og 
arbeidet starter til våren.

Nerskogsveien har i dag 8 
tonns akseltrykk over en strekning 
på 15 kilometer. I Rennebu er det 
5,2 km som har lavere bæreevne 
enn 10 tonn, i Oppdal er 6,2 km 
satt ned til 8 tonn. Veien har spesi-
elt en utfordring når det er teleløs-
ning, der konsekvensen i dag ofte 
er at tillatt aksellast ytterligere blir 
redusert ned til 6 tonn. 

Det vil være nødvendig å 
utbedre en strekning på 11 km, 
(Rød strek i kart og figur 1) mel-
lom Nordeng og Skarbakkan for å 
oppnå 10 tonns akseltrykk på hele 
strekningen. 

I saksframlegget til saka over-
for Hovedutvalg Veg står det at 
Nerskogen har blitt et stadig vikti-
gere område for oppføring av nye 
hytter, og er etter 2010 motoren i 
hyttesatsingen i Oppdal og Ren-
nebu. Hytteundersøkelsene i begge 
kommuner viser at hytteeierne 
framhever den elendige standar-
den på Nerskogsveien som ett av 
de største minusene i regionen. Og 
ikke sjelden hører vi veistandarden 
brukt som en innvending når folk 
vurderer å bygge eller kjøpe hytte 
på Nerskogen. I tillegg til restrik-
sjoner for hyttenæringen, medfører 
dårlig vei utfordringer for beboere, 
næringsvirksomhet og landbruks 
relatert transport. 

Vedtak om penger
Den 14. november bevilget 

Hovedutvalg Veg i Trøndelag      
fylkeskommunen penger til utbe-
dring av veien. I vedtaket heter det 
at Hovedutvalg Veg vedtar at 11 kilo-
meter av Fv 6512 Nerskogvegen utbe-
dres innenfor en ramme på 22 mill. 
Det gjelder strekningen fra sørenden 
av Granasjøen til Skaret (Nordeng-
Skarbakken). Metodevalg er innfre-
sing av masser i eksisterende bærelag/
tørrfresing med strekkevis ekstra asfalt. 
I tillegg til vedtatt ramme på 10 mill., 
dekkes merkostnaden inn ved å dekke 
6 mill over Fornyingsprogrammet 1.0 
og 6 mill over Dekkelegging (U250). 
Løsningen forankres med berørte kom-
muner, og arbeidet igangsettes i løpet 
av første halvår 2019.

Starter til våren
Saksbehandler Marit Leikvoll i 

Trøndelag fylkeskommune fortel-
ler at videre saksgang for Nerskogs-
veien nå er at Trøndelag fylkes-
kommune bestiller gjennomføring 
hos Statens Vegvesen. Det er plan-
lagt igangsetting av tiltak vår/som-
mer 2019, med utbedring av veien 
i 2019 og asfaltlegging 2020.

Betyr mye for næringslivet
Jan Perry Lund er veldig glad 

for at fylket til slutt ikke vedtok å 
gjøre om veien til grusvei, slik inn-
stillinga var. 

— Jeg har levd med grusvei i 50 
år, og vet hva det innebærer. Det er 
i alle fall ikke like bra som asfaltert 
vei, sier Jan Perry. Slik veien har 
vært en del år nå, har den vært et 
stort irritasjonsmoment for hytte-
eierne. Samtidig har nok butikken 
tapt omsetning, da hytteeiere på 
Skarvatnet heller kjører en lengre 
vei til Oppdal for å handle. 

— Det er ikke noe kvikk-fiks å 
fjerne asfalt og gjøre om til grus-
vei heller. Det må gjøres samme 
grunnlagsarbeid uansett hvilken 
løsning en velger. Asfaltdekket på 
toppen gjør veien mer fremkom-
melig, slik at en ikke kjøre seg fast. 

— Veien har skapt problem for 
næringsliv hver vår med at de ikke 
kan få transport over Skaret. All 
transport må komme fra Rennebu-
siden, og det blir en lang omvei når 

utgangspunktet for transporten er 
Oppdal. I vår var det 6 tonns vei, 
og det er ikke mange kjøretøy som 
klarer seg med 6 tonn. En kranbil 
som står plassert på Oppdal og 
skal brukes på Nerskogen kan ikke   
kjøre over Skaret. Derfor er det vel-
dig viktig at det blir den løsningen 
det nå ser ut til å bli, sier Jan Perry.

Viktig for Nerskogssamfunnet
Toril Dullum Lund gleder seg 

stort over at det endelig er bevil-
get penger. Det betyr mye for hele 
samfunnet at veien blir utbedret.  
– endelig bevilget penger. 

— Veien har vært dårlig de to 
siste årene, og det har mange ring-
virkninger. Det har blant annet 
vært et negativt moment for å 
bygge hytte på Nerskogen. Infra-
struktur må være på plass for at et 
samfunn skal oppleves bra. Det er 
kostbart å bygge vei, men nå kan 
vi endelig komme i gang. Det blir 
en stor oppgradering, og det er en 
gledelig nyhet som blir godt tatt i 
mot, sier Toril.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Morgan Frelsøy, OPP

Figur1: Kart og oversikt over bæreevne Nerskogsveien.

Torill Dullum Lund (Nerskogen Landhandel) og Leif Jonny Lund  og Stig Holthe-Berg (Lundhytta) 
forsyner seg av kaka ordfører Ola Øie hadde med til næringsfrokosten for å feire bevilgninga til utbedring av Nerskogsveien.
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Vi tilbyr følgende:
• Hørselstester
• Høreapparattilpasning
• Service og reparasjoner
• Tinnitushabituering
• Hørselstekniske hjelpemidler
• Batterier, filter og andre serviceprodukter

AudioPlus Norge As består av autorisert audiograf, Jorid Løkken.
Vi har samarbeidsavtale med avtalespesialister innenfor ØNH,
som gjør at du får dekket nye høreapparater via NAV etter gjeldende regelverk.

AudioPlus Norge AS, avd. Støren
Svartøya 17C, 7290 Støren
Tlf: 454 15 911
jorid.lokken@audioplus.no
www.audioplus.no

Hørselsklinikken finner du på Størensenteret (E6), ved siden av Soknedal Bakeri og Støren Blomsterforretning.

Julegavetips
Miniservicebag til høreapparaterFormstøpte hørselsvernHørselstest til en som trenger detHøreapparatbatterier

In Ear Monitoring

God hørsel til jul!
 

Oppgrader dine høreapparater før jul
Unngå defekte høreapparater

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Vi ønsker 
alle våre kunder og 

forretningsforbindelser 
en riktig god jul 

og et godt nyttår!

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
www.rennebuhytteservice.com

BERKÅK BIL
Postmyrveien 12, 7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90 – berbil@getmail.no

Vi selger 

Svea fyrverkeri 
i år også!

27.-31. desember

Effektbatterier, rakettbatterier 
og familiepakker.

Fantastiske effekter, utrolige 
farger og en opplevelse

utenom det vanlige.
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Det er mye som skal ordnes og være på plass før julaften. Mange av oss setter stor pris 
på juleforberedelsene og julehøytiden og synes det er koselig og moro. 

Vi har møtt noen for å høre hva folk liker å gjøre i sine juleforberedelser og 
fått høre litt om ulike mattradisjoner og gode juleminner. 

Jul og jule-
 forberedelser

Arne Inge Havdal, Havdal 
Jeg driver 

gård med saue-
drift, og desem-
ber er også par-
ringstid i fjøset. 
Derfor foregår 
nok det meste 
jeg ordner til 
jul i fjøset.  Jeg 
baker ikke så mye selv, men lar 
andre bake for meg. Dette gjelder 
også julegaveinnkjøp, jeg er så hel-
dig at noen handler for meg. Det 
er nok blitt mindre og mindre styr 
før jul, men av mat har jeg en tradi-
sjon med å spise både lutefisk, rib-
be og koteletter. Til lutefisken lager 
jeg byggrynsuppe, og den lager jeg 
av kumelk. Mitt beste juleminne, 
må være da jeg var guttunge og 
gikk julebukk. Dette gjorde vi både 
i førjulstida og i romjula. 

Randi Stolpnes, Budal
Jeg har et 

avslappet for-
hold til jul- og 
juleforberedel-
ser. Det er bra 
med jul for da 
har jeg litt press 
på meg til å 
få gjort unna 
en del ting som jeg ellers ikke får 
gjort, og for det meste synes jeg det 
er koselig med juleforberedelser. 
Jeg må bake litt – mest for ungenes 

skyld. Når det gjelder mat, lager 
jeg litt god kjøttmat og annen god 
mat som jeg vanligvis ikke lager. I 
tillegg lager jeg sylte og leverpos-
tei. På julaften spiser vi ribbe eller 
pinnekjøtt, og desserten er enten 
multekrem eller fruktsalat. Mitt 
aller beste juleminne har jeg fra da 
jeg var jentunge. Jeg er oppvokst 
på gård, og da pappa slo av lyset i 
fjøset og kom inn, visste vi at jula 
var i gang straks han hadde fått seg 
en dusj. Jeg har vel en tendens til å 
være litt sent ute, men når sølvgut-
tene synger jula inn, når jeg igjen 
de andre, litt i god Northug-stil. 

Eli Hårstad, Berkåk 
Det viktig-

ste med jula for 
meg er at jeg 
må ha levende 
juletre. I mitt 
hus kommer 
det nok aldri 
plastikk-tre. 
Ellers har jeg et 
avslappet forhold til jula og tilhø-
rende juleforberedelser. Jeg lider 
nok ikke av vaskemani, som forrige 
generasjon, men jeg baker litt, om 
ikke sju sorter, så blir det nok i alle 
fall fem og skruller er vel det vik-
tigste. Ellers baker jeg litt brød. Jeg 
har to voksne sønner som kommer 
hjem til jul og de setter stor pris 
på hjemmebakst. Jeg er vokst opp 
med lutefisk på julaften. I vår fami-

lie serveres det både lutefisk med 
tradisjonelt tilbehør og pinnekjøtt 
- noe for enhver smak. På julaften 
har vi alltid hatt en fin tradisjon 
med å være ute på en lengre lufte-
tur, og da gjerne på ski. Da guttene 
var små, gikk vi ofte Litjrunden, så 
turer på selveste julaften har vært 
en fin tradisjon i vår familie, og 
dette er noe vi også gjør i dag.  

Kjell Ove Ødegård, Berkåk 
Den viktigeste jobben min i 

heimen før jul 
er å ta ned alle 
kassene med 
julepynt/juletre 
og girlander fra 
kvisten. Mot at 
jeg gjør dette, 
kjøper kona mi 
alle julegavene. 
Dette fungerer utmerket – i alle fall 
for meg. På julaften spiser vi ribbe 
og 2. juledag spiser jeg lutefisk, 
mens resten av familien spiser pin-
nekjøtt. Mitt beste juleminne må 
være jula 1999 da jeg kom hjem 
etter et utenlandsopphold. Da var 
det ekstra fint å komme hjem til 
jul. Nyttårsaften feirer vi sammen 
med 4 andre familier – en tradi-
sjon vi har hatt siden 2002. Dette 
går på rundgang og ungene synes 
fortsatt dette er hyggelig, selv om 
de begynner å bli voksne.

Av Lillian Toset
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30 år som selvstendig næringsdrivende:

Oddvar trives i julestria
Mens andre butikker har 
kommet og gått på Torget, 
har Oddvar Skjerve på 
Spiren holdt stand i en liten 
mannsalder snart. Den 25. 
mai 1988 hadde Spiren sin 
første åpningsdag, og siden 
den gangen har Oddvar 
tilbrakt uttallige timer i 
den koselige butikken med
blomster, leker og pynt.

— Det beste med jobben er alle 
de trivelige kundene, og nå før jul 
er det jo ekstra mange som stikker 
innom, sier Oddvar. 

Eget gartneri
Oddvar er utdannet gartner, og 

i begynnelsen drev han også sitt 
eget gartneri parallelt med butikk-
driften. Selv om han trivdes vel-
dig godt med gartneriet, ble det til 
slutt litt for mye jobb i forhold til 
lønnsomheten. Nå kjøper han inn 
blomster fra andre forhandlere, og 
har utvidet sortimentet i butikken 
med andre ting i tillegg. 

— Jeg valgte å satse på leker, 
pynt, gaveartikler og annet småtteri 
i tillegg til blomstene. Dermed har 
jeg litt til alle aldersgrupper, og det 
er et konsept mange liker, forteller 
Oddvar. 

Det er jo heller ikke til å stikke 
under en stol at blomsterbutikkene 
har fått tøff konkurranse fra daglig-
varehandelen de senere årene, og 
mange har da også vært nødt til å 
avslutte virksomheten. Som fag-
mann på området synes Oddvar 
naturligvis dette er veldig synd, 
men han velger å tenke positivt og 
heller tilpasse seg markedet.

— Man må jo bare finne seg 
i at trendene endrer seg, og jeg er 
tross alt fornøyd med å ha holdt 
hjulene i gang i så mange år. Vi får 
stadig positive tilbakemeldinger fra 
kunder som synes det er lettvint å 
handle her ettersom vi har så mye 
forskjellig, og det er veldig trivelig, 
sier Oddvar. 

Møter folk i både glede og sorg
Selv om man nå kan få kjøpt 

blomster både i dagligvare-     
butikker og på bensinstasjoner, 
er det fortsatt slik at de aller fleste 
liker å snakke med fagfolk når det 
kommer til de store anledninger i 
livet. Konfirmasjon, bryllup, dåp 
og begravelse er anledninger som 
krever litt ekstra, og Oddvar synes 

det er fint å kunne hjelpe kundene 
med dette. 

— Det er jo et privilegium å få 
lov å bidra både i glade og tunge 
stunder, og jeg prøver bestandig å 
lytte til kundens ønsker for å finne 
gode løsninger, sier Oddvar. 

Trivelig og hektisk i desember
I disse dager bugner det av 

blomster i butikken, og julepynten 
har vært på plass i flere uker allere-
de. At julehandelen starter vesent-
lig tidligere nå enn bare for noen år 
siden merkes godt også på Berkåk, 

og stort sett er dette noe han ser 
positivt på. 

— Sånn personlig synes jeg nok 
det er for tidlig å begynne med jule-
pynting i begynnelsen november, 
men som butikkeier må jeg selvføl-
gelig se det positive i at folk starter 
julehandelen tidligere. Da er det 
lettere å få ut de varene man har på 
lager og samtidig holde oversikten, 
sier Oddvar. 

Når det gjelder blomster er det 
imidlertid fortsatt slik at det top-
per seg de to siste ukene før jul. 
Folk skal ha friske blomster selv, og 

mange gir blomster i gave. Da sier 
det seg selv at man må vente til det 
nærmer seg jul med å handle. 

— Dette er jo noe jeg er vant til 
etter mange år i bransjen, og det er 
veldig trivelig selv om det er hek-
tisk. Jeg koser meg på butikken i 
tiden før jul, men så skal det inn-
rømmes at det er godt å slappe av 
litt når julekvelden kommer også, 
avslutter Oddvar.

Av Mona Schjølset

I butikkhyllene hos 
Oddvar på Spiren 
finnes et variert utvalg 
av blomster, pynt, 
gaveartikler og 
småting til huset.
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Første nummer av Rennebu-Nytt

Med tanke på de valg som er 
fattet av kommunestyret har vi 
hatt en situasjon som har krevd 
mye av oss alle sammen. Det som 
er hyggelig å legge merke til er alt 
det flotte arbeidet som alle deler av 
kommunen bedriver. Det genere-
rer optimisme.

Budsjett og økonomiplan-
arbeidet vil nok igjen skape dis-
kusjon og debatt, noe som er helt 
normalt. Det er fortsatt trange 
tider og politikerne må prioritere 
strengt. For å opprettholde inntek-
tene på et nivå som skal kunne gi 
tilnærmet det tjenestenivået vi har 
i dag er det forslag om å øke eien-
domsskatten.

Det er gjennomført en admi-
nistrasjonsundersøkelse i Rennebu 
kommune som viser at vi ligger 
på et gjennomsnittlig nivå. Frem 
mot våren 2019 skal vi ha en total 
strukturgjennomgang for å eventu-
elt avdekke forbedringspotensialer 
i driften vår.

Rådmannen har lagt frem et 
stramt budsjett med små hand-
lingsrom. Dette er et resultat av 
nedgang i inntektene som skyldes 
flere elementer. Vi har dessverre 
en fortsatt befolkningsnedgang 
registrert pr 3. kvartal i Rennebu 
kommune. Lyspunktet er at vi 
inneværende år har mange nyfødte 
rennbygger! Dermed ser det ut til 

at innbyggerne våre i alderen 0 - 5 
år kommer opp igjen på 2009-nivå.

Vi har over tid hatt nedgang i 
kraftinntekter som har vært utfor-
drende for oss. Her ser vi imidler-
tid at inntektene har økt noe det 
siste året.

Rehabilitering av sykehjemmet 
er nå innarbeidet i økonomiplanen 
dog med en ny løsning. Her ser vi 
at ønsket løsning ble for kostbar i 
forhold til effektivisert drift. Det er 
arbeidet frem et nytt prosjekt som 
er dimensjonert ned, men med 
fleksible muligheter til å utvide i 
takt med behovet for kapasitet. 
Ut ifra dagens situasjon ser dette 
ut til å være et veldig godt alterna-
tiv for å møte framtida i helse og 
omsorgssektoren på en god måte.

På oppvekstsektoren ser vi også 
at vi ikke er kommet i mål i for-
hold til målsetningen. Et overfor-
bruk på skole skyldes at tjenesten 
pr i dag fortsatt er overdimensjo-
nert, og tidligere forespeila innspa-
ringer ikke har vært mulig å effek-
tuere innen den tidsramma vi først 
så for oss.

Det vil fortsatt være tøffe prio-
riteringer i budsjettarbeidet. Det 
oppleves at vi må skjære til beinet, 
men i det perspektivet må vi huske 
at tjenestenivået vårt er høyt i dag. 
Vi har fått sammenlignet driften 
vår med gjennomsnittet i kom-

Det siste budsjettet i perioden

munegruppa vi er i, som viser at vi  
ligger høyt.

Vi jobber hardt for at vi skal få 
en økonomi og et tjenestetilbud 

som vil tjene rennbyggen frem-
over, vi må bygge reserver samtidig 
som vi må finne nye måter å løse 
oppgavene på.

Ola Øie - ordfører

Det er noe spesielt med å gå i gang med behandling 
av budsjettet for siste gang denne valgperioden. 
Det har vært en periode med tunge saker som har 
påvirket oss alle sammen. 

Første hele årgang av Rennebu-Nytt var 
i 1973, og i redaksjonen satt ordfører 
Jens P. Flå (redaktør) sammen med 
Magne Jostein Hoel og Eiliv Grut. 
Trykkinga av bladet ble gjort på Habil 
Offset på Berkåk. 

Rennebu-Nytt var den gang som nå en kombi-
nasjon av informasjon fra Rennebu kommune og et 
annonseorgan for lokalt næringsliv. 

Til jul året i 1972 kom det et prøvenummer, der 
budsjettet for Rennebu kommune i 1973 var hoved-
oppslaget. I denne artikkelen står det at ordførar Jens P. 
Flå la fram budsjettframlegget frå formannskapet der han sa 
at det hadde vore noko lettare å få budsjettet til å ”gå i hop” 
enn det hadde vore tidlegare år, sjølv med ein bruttoutgifts-
sum å kr 9 242 720,- som er rekord. 

-

Men ordføraren ville likevel, trass i dette, oppmode 
til varsemd og viste til at ein av årsakene til at budsjettet 
for 1973 ikkje hadde vore av dei vanskelegaste å få til, 
var at det i tidligare år hadde vore ”køyrt” forsiktig. 

Budsjettet som ble vedtatt for 1973:
•	 Brutto utgifter:  kr 9 242 720,-

•	 Skulebudsjett:  kr 3 511 400,-
•	 Skattar, lån og avsetningar: kr 1 650 465,-
•	 Utbyggings- og bustadføremål: kr 1 136 440,-
•	 Sosialbudsjett:  kr 1 118 545,-

Faksimile av forsiden av Rennebu-Nytts 
prøvenummer som kom ut før jul i 1972.

Av Dagfinn Vold

Ordfører Ola Øie skal behandle kommunestyreperiodens siste budsjett 
i kommunestyret 13. desember.
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Varmepumpe
Varmer din varmepumpe
mindre nå enn som ny?
Ta en service for å 
forbedre effekten. 
Fast pris kr 1390,-
Transporttillegg utenfor Rennebu

Sande Hus og Hytter AS  –  tlf 950 93 400  –  www.sande-hytter.no

Skal du bygge drømmehytten?
Spør oss om råd og hjelp!

Norges eldste hyttebygger har utviklet en helt ny hytteserie 
i samarbeid med Selberg Arkitekter. Tuftet på gamle tradisjoner 
i innovativt design. Energiøkonomisk i alle størrelser.
Hos Sande får du en erfaren prosjektleder som følger deg opp i hele 
byggeprosessen fra kontraktsskriving til ferdigbefaring.

Vi har bygd hytter i over 60 år og bruker all vår kompetanse 
for at du skal være fornøyd.

Graving – Planering 

Transport sommer/vinter   

Betongarbeid – Snekkering

Vann/avløp 

Uteplasser – Liftutleie

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 

7393 Rennebu
mob 416 54 516

john.ovogn@getmail.no

Vi ønsker alle våre kunder og 
forretningsforbindelser 

ei god jul og et godt nytt år!

Ny hytte til salgs
i Tørset hyttegrend, Ulsberg

www.jt-bygg.no
Tlf 48 21 26 67

Vi forhandler                           sine praktiske og flotte boliger og hytter 
tilpasset kundens ønsker og behov!

Ståle Rønning 951 61 944 Bjørn Inge Haugset 480 49 872

Nybygg og rehabilitering 
av hytter og hus

Membran legging av tak etc – Lafting

Følg oss på facebook
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Alternativ 
julefeiring på 
Frivilligsentralen
I år åpner Frivilligsentralen dørene for 
en alternativ julefeiring, og alle som 
har lyst ønskes hjertelig velkommen til 
risengrynsgrøt med mandel, kaffe, jule-
bakst, juletre, sang og trivelig samvær. 

Maj Britt og Karin på Frivilligsentralen inviterer til 
alternativ julefeiring på julaften.

- Det er en av våre frivillige som har tatt initia-
tiv til dette, og vi er naturligvis spent på respon-
sen. Ettersom det er første gangen vi prøver dette 
gjør vi det veldig enkelt og uformelt. Hovedfokus 
for oss er som alltid møte mellom mennesker, og 
målet er å skape en trivelig stund sammen med 
dem som kommer, sier Maj Britt Svorkdal Hess på 
Frivilligsentralen.

Åpent for alle
Ifølge Maj Britt kan det være mange årsaker til 

at folk ønsker å gjøre noe annerledes på julaften.        
Det er ikke automatisk slik at alle gleder seg til jul 
sånn man lett kan få  inntrykk av, for noen kan 
dette være en tung tid å komme gjennom. For 
andre handler det om at man ikke har familien i 
nærheten denne dagen, uten at det nødvendigvis 
ligger noe dramatikk i det. 

- Det kan jo også være barnefamilier som synes 
ventetiden blir veldig lang fram til kvelden, og da 
kan det være et fint avbrekk å komme hit en tur 
midt på dagen. Uansett årsak skal vi ta godt i mot 
alle som kommer, sier Maj Britt. 

Arrangementet starter kl. 12.00 
og varer i utgangspunktet til 15.00, 

men det presiseres at dørene er åpne 
så lenge folk ønsker.

Dersom du har behov for skyss eller lurer på 
noe, ta kontakt med Frivilligsentralen på 

telefon 72 42 62 64 / 917 31 174

Tradisjonell julekonsert i Berkåk kirke:

Rennebu Mannskor 
med unge solister
Torsdag 13. desember inviterer Rennebu Mannskor til tradisjonell 
julekonsert i Berkåk kirke, og denne gangen har de fått med seg 
Olav Syrstad, Terje Løfshus og Marcus Nyberg som solister. 

- Ungguttene har selv fått bestemme 
hvilke sanger de vil opptre med, og vi får 
blant annet høre noen velkjente, amerikan-
ske julesvisker, røper dirigent Ann-Kristin 
Haugerud. 

15 år med mannskoret
Selv om det ikke har vært offisielt mar-

kert enda, er det denne høsten 15 år siden 
Rennebu Mannskor sang sine første stro-
fer sammen. Ann-Kristin har vært karenes 
trofaste dirigent helt siden oppstarten, og 
hun er godt fornøyd med korets utvikling i 
løpet av disse årene. 

— Veldig mange har faktisk vært med 
helt fra begynnelsen, og vi begynner etter-
hvert å få mye god rutine blant sangerne. 
Sånn sett er det lettere å jobbe med nye 
sanger, og jeg må virkelig få skryte av kare-
ne for den måten de hele tiden prøver å 
gjøre det de får beskjed om. Nå er det selv-
følgelig ikke alltid sånn at de får til alt det 
jeg ønsker, men de skal i alle fall ha for inn-
satsen, smiler dirigenten. 

Vil gjerne ha flere medlemmer
Ifølge Ann-Kristin består mannskoret 

av en særdeles trivelig gjeng med karer, og 
på tirsdagskveldene er det rom for både 
sang, prat, latter og kaffekos. 

- Der er stor takhøyde i gruppa, og vi vil 
gjerne ha med oss flere. Kor er en kjempefin 
hobby, og alle som har lyst er velkommen 
på øvelse for å se hva vi driver med. Her 
er det trivsel og sangglede, og jeg er ganske 
sikker på at nye medlemmer vil få en varm 
mottagelse, sier Ann-Kristin.

Hvordan 15-års jubileet etterhvert skal 
markeres for de glade sangerne er foreløpig 
ikke bestemt, og akkurat nå er det øving til 
julekonserter som har hovedfokus. 

— Vi gleder oss til vår egen julekonsert 
den 13. desember, og håper på fullsatt 
kirke denne kvelden. I tillegg gleder vi oss 
til å markere inngangen til julehøytiden 
sammen med andre kor og korps i bygda 
den siste fredagen før jul. Det er også en fin 
tradisjon som mange setter pris på, avslutter 
Ann-Kristin. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Det er bare å glede seg til konserten med Rennebu Mannskor.

Marcus Nyberg. Olav Syrstad. Terje Løfshus.
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Julelektyre fra biblioteket
For de fleste betyr jula 
noen ekstra fridager, og 
dermed litt ekstra tid med 
familie og venner, spise god 
mat, trimturer, sosialt sam-
vær og ikke minst tid til å 
slappe av med ei god bok. 
På biblioteket merker de 
alltid litt ekstra pågang før 
høytids- og feriedager, og 
bibliotekar Merete Kjærnes 
Fossum har plukket fram 
noen favoritter som finnes i 
hyllene. 

- Vi har fått inn en del nye 
bøker som er blitt veldig godt mot-
tatt, og ikke minst har vi jo en del 
av de gamle klassikerne som mange 
liker å finne fram igjen år etter år, 
sier Merete. 

For de yngste
En populær førjulsbok for de 

yngste er ”Snøsøsteren” av Maja 
Lunde. Dette er en kalenderbok 
der man kan lese et kapittel hver 
dag fram mot jul. 

- Jeg må også trekke fram Lisa 
Aisato som har illustrert denne 
boka. Hun har blitt en meget etter-
spurt illustratør, og bidrar til å gi 
leserne en enda bedre opplevelse, 
sier Merete. 

”Den fantastiske familien Van-
derbeeker” er en hjertevarm for-
telling om familie og felleskap, og 
handler om familien Vanderbeeker 
som står i fare for å bli kastet ut 
av det røde mursteinshuset de bor 
i. Den gamle bygningen er nesten 
som et medlem av familien, men 
plutselig vil den onde, mystiske 
huseieren kaste dem ut. 

I ”Det magiske hjertet” treffer vi 
Roberta og bestevennen Charlotte, 
som plutselig blir alvorlig syk. Hun 
trenger et nytt hjerte, og sammen 
med kameraten Eric gjør Roberta 
alt for å få Charlotte frisk. 

- Dette er ikke en typisk jule-
bok, men en veldig fin barnebok, 
sier Merete. 

”Purriot og den falske nissen” er 
den femte boka i serien om detek-
tivhelten Purriot, og vil garantert 
glede små krimelskere. Handlingen 
her spinner rundt en falsk nisse 
som har stjålet julegaver fra et helt 
nabolag. Som vanlig blir Purriot 
satt på saken, og gjennom en rekke 
spennende begivenheter ledes han 
etterhvert på rett spor. 

Nørd
I kategorien ungdomsbøker har 

”Nørd” fått en svært god mottagel-

se. Mina Lystad har skrevet denne 
boka som handler om det stadig 
like aktuelle temaet popularitet, 
og hvor langt man er villig til å gå 
for å bli populær. Lystad har 11-års 
erfaring som manusforfatter og 
redaktør for TV, der hun har skre-
vet til både talkshow, drama og TV-
serier. ”Nørd” handler om ungjenta 
Marie, som ønsker at hun var like 
pen og kul som Heddy i klassen. 
En dag bestemmer læreren at alle 
må prøve å skape et internettfeno-
men, og Marie begynner å legge ut 
videoer der hun viser hvor klønete 
hun er. Plutselig blir dette en stor 
suksess, og hun opplever en popu-
laritet hun aldri tidligere har kjent 
på. Spørsmålet blir da etterhvert 
om det er verdt det. 

Alltid populært med krim
Ifølge bibliotekaren er kriminal-

bøker populært hele året, og julen 
er intet unntak. ”Lazarus” er Lars 
Keplers sjuende roman om etterfor-
sker Joona Linna. Her blir en død 
mann funnet i en leilighet i Oslo, 
og i fryseren gjør politiet et gru-
somt funn. Offeret viser seg å være 
en hittil ukjent gravskjender og tro-
fésamler. Noen dager senere kon-
takter en tysk politiinspektør Linna 
og ber om hjelp i forbindelse med 
en annen drapssak. Etterhvert dan-
ner det seg et møster som er både 
skremmende og ufattelig, men 
umulig å ignorere. 

Jørn Lier Horst har de senere 
årene blitt en av våre mest populæ-

re krimforfattere, og med bakgrunn 
som etterforskningsleder i politiet 
har han god kjennskap til både mil-
jøet og metodene han skriver om. 
I ”Det innerste rommet” møter vi 
igjen etterforskeren William Wis-
ting, som blir innkalt til hastemøte 
da den respekterte arbeiderparti-
mannen Bernhard Clausen dør av 
hjerteinfarkt. Det blir gjort funn 
som kan sette nasjonens interesser 
i fare, og saken må derfor utredes 
uten av publikum og presse får vite 
hva det dreier seg om. Spor fra flere 
uløste kriminalsaker dukker opp, 
og etterhvert blir både Kripos og 
Wistings egen datter, Line, koblet 
inn i etterforskningen. 

Historiske romaner
Edvard Hoem`s roman ”Jord-

mor på jorda” forteller historien 
om tippoldemoren Martha Kris-
tine Nesje, som i 1821 gikk til fots 
fra Romsdalen til Christiania for å 
bli jordmor. Ferdig utdannet gikk 
hun tilbake, og praktiserte som 
jordmor i over femti år. Romanen 
karakteriseres som et livsdrama, 
der handlingen spinner rundt en 
husmannsdatter som verken vil ta 
navnet til ektemannen eller bøye 
seg for bygdesladder.

”Leksikon om lys og mørke” 
berører gjennom sin historiske 
skildring av Henry Rinnan, og hva 
som fikk denne beskjedene skoma-
kersønnen til å bli en av norges-
historiens mest forhatte skikkelser. 
Forfatter Simon Stranger´s kone er 

av jødisk avstamning, og da han 
får vite at hennes familie har bodd 
i huset der Rinnanbanden holdt til 
begynner han å grave i historien. 
Hvorfor skulle en jødisk familie 
velge å flytte inn i hovedkvarteret 
til Rinnan etter krigen, i huset som 
ble stående som selve symbolet på 
ondskap? Gjennom de ulike histo-
riene som vokser fram i boken blir 
leserne konfrontert med menneske-
hetens mørkeste sider, men også 
fortellinger om overlevelse, sam-
hold og hvordan leve videre.

Stress ned med bok
Ifølge bibliotekaren er det en 

generell trend at folk leser mer når 
det er mørkere ute. Før jul er det 
imidlertid noen som gir uttrykk for 
at leselysten må nedprioriteres til 
fordel for husarbeid og julebakst. 

- Det er enkelte som synes lesin-
gen tar for mye tid nå i julestria. 
Jeg tenker heller at det er ekstra 
viktig å slappe av med en god bok 
nå før jul. Det tror jeg gir en god 
balanse i hverdagen, og jeg er ikke 
så sikker på om man får unna seg så 
mye mer hvis man ikke tar seg tid 
til lesing og andre ting som virker 
avstressende, sier Merete Fossum 
på biblioteket. 

Siste åpningsdag før jul er 
torsdag 20. desember.

Av Mona Schjølset
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Nylig var to drevne lefse-
bakere fra bygdekvinne-
laget på besøk på helse-
senteret, og lefsene ble i 
aller høyeste grad godkjent 
av den eldre garde.
Det vanket kaffe og smaks-
prøver på alle som møtte 
opp, og det var et meget 
populært besøk.

Deigen til tjukklefsene sør-
get husets kokker for å ha klar til 
bakerne kom. Men, de var så hem-
melighetsfull at de ikke ville dele 
oppskriften. Derfor tar vi med to 
oppskrifter på tjukklefse fra boka 
Tradisjonsmat i Rennebu, utgitt av 
Rennebu Bygdekvinnelag.

Tjukklefse 1
2 koppar sukker
2 koppar kulturmjølk
1 egg
250 g margarin, smelta 
og avkjølt
2 ts hornsalt (hjortsalt)
1/2 ts kardemomme
ca 12 dl kveitemjøl

Visp saman sukker, mjølk og egg.
Bland alt det tørre. Rør saman alt 
til ein laus deig, men hald att litt av 
mjølet til du ser om alt trengst. Lat 
gjerne deigen stå eit par timar før 
du kjevlar ut kaker, ca 2 mm tjukke 
og 20-25 cm i diameter. 
Steiker på takke.
Dette blir ca 30 kaker.

Tjukklefse 2. (‘na Gjertrud)
2 kg kveitemjøl
1/2 kg smør (margarin), 
halvsmelta.
1/2 kg sukker
4 egg
1 l kulturmjølk
10-12 ts hjortsalt (hornsalt)

Ta av eit par dl mjøl før du smul-
drar smøret inn i blandinga av mjøl 
og sukker. Bland mjølka med horn-
salt og halvvispa egg.
Lag deig. Ta i litt meir mjøl dersom 
det trengst for å få kjevla kaker.
Vanleg storleik er ca 25 cm diame-
ter, 2 mm tjukke, men dette blir 
som du vil!
Steik på takke (eller i panne på 
komfyren).

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Mona Sørum

Populære lefsebakere

May-Lill Eggan og Gerd Krovold i full sving med å bake tjukklefse på helsesenteret.

Det ble fullt rundt bordet da det ble tid for smaksprøver.



Rennebunytt12

Jobbskaperpris til Lundhytta
Lundhytta har doblet antall 
ansatte og omsetning siden 
2011, og det har vært en 
stor utvikling på alle plan i 
firmaet.

Daglig leder i Lundhytta Stig 
Holthe-Berg, setter stor pris på å 
få tildelt årets jobbskaperpris av 
Rennebu kommune og Rennebu 
Næringsforening. Firmaet har vært 
gjennom en stor utvikling på alle 
plan de siste årene. For sju år siden 
var det 8-9 mann, og de hadde en 
omsetning på 13-14 millioner. I 
dag er det 19 ansatte på heltid og 
noen mindre stillinger i firmaet. 
Det er tre årsverk inne, mens resten 
er i produksjonen – blant annet 1-2 
i elementhallen.

Lønnsom markedsføring
— Vi har gjort en solid investe-

ring på markedsføringssida i år. Vi 
starta for vel et år siden med en 
markedsundersøkelse som inne-
holdt dybdeintervju av flere av våre 
tidligere kunder. Navneendringa vi 
gjorde til Lundhytta er basert på 
svarene i intervjuene, forteller Stig. 

— Undersøkelsen gikk også 
på oss som bedrift, med nærmere 
40 spørsmål til kundene. Spørs-    
målene gikk på beslutningsproses-
sen, byggeprosessen, Nerskogen 
som destinasjon, kompetanse og 
kvalitet i firmaet og dialogen under-
veis. Det ga oss et godt grunnlag 
for å ta avgjørelser videre basert på 
fakta og ikke det en tror. Det fører 
igjen til gode løsninger som gagner 
kundene. Undersøkelsen ga oss et 
godt skussmål, og det setter vi stor 
pris på, sier Stig.

Undersøkelsen viste også at 
overraskende få visste om områ-
det før de begynte å lete etter hyt-
ter. Det har vi sammen med andre 
aktører prøvd å gjøre noe med, ved 
å markedsføre Nerskogen som mer-
kevare blant annet på Lerkendal. 

Mye å gjøre
Lundhytta har mye å gjøre 

fremover, og det begynner å bli full 
ordrebok for neste år. Det meste er 
prosjekt på Nerskogen, de har ett 
prosjekt i Gjevilvassdalen i vinter. 
Hovedtyngden av kundene kom-
mer fra Trondheim og omegn, 
men de har også fått en formidabel 
økning i forespørsler fra andre sted-
er etter den nye markedsføringa. 
Likevel vil de prioritere nærområ-
det. 

Tynnes med tomter
Bekymringa med nærområdet 

er tomtetilgang på Nerskogen. Det 
begynner å tømmes med tomter 
etter hvert. 

Et område på Oppdalsida er 
godkjent i kommunen, men plana 
er stoppa hos Fylkesmannen. Det 
blir nå mekling mellom Fylkes-
mannen og Oppdal kommune når 
det gjelder den reguleringsplanen. 

— Vi jobber med en ny regu-
leringsplan på Rennebu-sida, men 
den er ikke sendt inn til behand-
ling ennå. Blir det liten tilgang på 
tomter lokalt, må vi se oss rundt til 
andre områder for å sette opp hyt-
ter. Det produseres såpass mange 
hytter for året, at tomtene som 
er ledige fort blir bebygd. Derfor 
er vi litt bekymret for utviklinga, 
men håper det løser seg, sier Stig. 
Han vet at viljen er til stede både 
i Oppdal og Rennebu, da begge 
kommunene har satsing på hytter 
som uttalt mål. Stig regner med 
at kommunene er med på videre 
utvikling, og de har ikke gitt signal 
om noe annet. 

Vil holde håndverket i hevd
Det er litt labert på laftesida for 

tiden. Det går i bølger, men akkurat 
nå er det rolig. 

— Vi er opptatt av å ta vare på 
håndverket og holde det i hevd. Vi 
har to laftere som vi ønsker å ha i 
arbeid gjennom hele året, forteller 
Stig.

I Nerskogen Hyttegrend er det 
bygd 19 hytter, og de produserer 
den 20 nå. I hyttegrenda har de 
satset på de såkalte sportshyttene 
de senere årene, og det er bygd 12 
sportshytter i forskjellig varianter. 
Det er populære hytter, og de selger 
seg selv. 

De har også hatt noen større 
prosjekt med mer komplekse hyt-
ter, men den normale hytta for Ola 
Nordmann er ca 100 kvm og nor-
malt utrustet til dagens bruk. 

— Hyttemodellen Troll som vi 
lanserte i fjor, skal vi nå bygge i 
egen regi, på hytteområdet til Olav 
Stavne ved Granasjødammen, for-
teller Stig.

Ser lyst på fremtiden
Lundhytta har avtale med for-

skjellige hytteområder, der de skal 
sette opp hytter. Blir ikke de plan-
lagte reguleringsplanene godkjent, 
må de ut på makredet for å bygge 
på enkelt-tomter, og utvide det 
geografiske området for bygging av 
hytter.

— Vi har mange oppdrag og stor 
pågang, så vi er ikke bekymret slik. 
Det viser at markedsføringa som 
er gjort har en klar effekt. Den nye 
nettsiden vår har en knapp med 
Last ned katalog – på nett eller 
i posten. Det har ført til at vi har 
sendt ut mange flere kataloger enn 

tidligere. Det tyder på at vi vises, 
sier Stig.

Tekst: Dagfinn Vold 
Foto: Kenneth Teigen

Tidligere vinnere: 
2012: Seriegründeren Gun-
nar Halgunset, som gang på 
gang har skapt bedrifter og nye 
arbeidsplasser innenfor bygg 
og anlegg.
2013: Anne Karin og Jan Arve 
Nyberg prisen for å ha skapt 
mange arbeidsplasser for 
kvinner innenfor reiseliv.
I 2014: Jostein Aas for å ha 
skapt mange arbeidsplasser 
innenfor primærnæringene.
I 2015: Rennebu Snekkeri og 
familien Gunnes for å ha skapt 
mange arbeidsplasser innenfor 
småindustri/ håndverk.
I 2016: TrønderEnergi (Kraft-
verkene i Orkla) for å ha skapt 
mange arbeidsplasser innenfor 
kraftproduksjon. 
I 2017: Circle K ved familien 
Vaagen for å ha skapt mange 
arbeidsplasser innenfor detalj-
handel.

Leif Jonny Lund og Stig Holthe-Berg fra Lundhytta mottok prisen av ordfører Ola Øie og 
fungerende rådmann Lill Hemmingsen Bøe. Lundhytte ga prispengene på kr 10.000,- videre til Nerskogen Løypeforening.
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Hvordan produsere noe mange har bruk for på en bærekraftig måte:

Elevbedrifter med miljøvri
Niende trinn ved Rennebu 
ungdomsskole startet nylig 
opp arbeidet med elevbe-
drifter, og i år er opplegget 
litt annerledes enn tidligere 
år. 

- Vi har valgt å komprimere 
elevbedriftsarbeidet til tre uker, og 
så avslutter vi med en salgsmesse 
om kvelden den 12. desember. 
Hele teamet på 9. trinn er invol-
vert, så vi er flere som jobber 
med opplegget. Jeg tror dette blir 
en god løsning for både elever og 
lærere, og det skal bli spennende 
å se hvilke ideer elevene kommer 
opp med etterhvert, sier ansvarlig 
lærer Rune Stuen. 

Ungt Entreprenørskap
Før elevene kunne gå i gang 

med planlegging og produksjon 
hadde de noen timer med teori. 
Her diskuterte de blant annet 
bærekraftig produksjon og hvor-
dan man kan bidra til å sette mil-
jøperpektivet mer i fokus. Elevene 
fikk også besøk av Mike Stilson, 
som jobber med ungt entreprenør-
skap i Trøndelag, og han hadde fle-
re spennende oppgaver som skulle 
sette fantasien i sving hos de unge 
entreprenørene i Rennebu. 

- Først skal dere bruke to minut-
ter på skrive ned ting som finnes i 
de fleste hjem, neste oppgave blir å 
skrive ned forslag til hvordan dette 

kan produseres på en bærekraftig 
måte. Da kan det dukke opp smar-
te produkt som mange vil ha bruk 
for, sa Stilson til elevene. 

Underholdning og salg
I tillegg til produksjon for salg 

ble elevene også utfordret til å 
bidra med underholdningsinnslag 
i forbindelse med salgsmessa de 
skal arrangere. 

- Vi har leid kultursalen, og da 
er det jo om å gjøre å skape en artig 
og trivelig ramme rundt arrange-
mentet denne kvelden, sier Stuen. 

Elevene er nå i full sving med 
forberedelsene, og det ryktes om 
mange gode julegavetips og nyt-
tige småting til enhver anledning. 
I tillegg er det flere spennende 
sceneinnslag på trappene, og her 
kan publikum glede seg til gjensyn 

med Gjertrud og Olaf Sand fra The 
Julekalender, sanginnslag med pia-
no og saxofon, og dessuten arran-
gerer noen av elevene stol-leken 
nede i salen. 

Salgsmesse med underholdning 
i kultursalen onsdag 12. desember 
kl. 18.00-20.00.

Av Mona Schjølset

Mike Stilson fra Ungt Entreprenørskap i Trøndelag, sammen med lærerne Ronny Martinsen og Rune Stuen.
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Berkåk, tlf 979 94 840
mandag-fredag kl 7-23 - lørdag kl 8-21

Tilbud 8. og 9. des:

Coop brus 1,5l kr 1000

Søndagsåpent 9., 16. og 23. des kl 14-20

POLERINGSVASK
OG DELUXVASK

1/2
PRIS

Circle K E6 Berkåk
Parallellveien 10
7391 Rennebu
tlf 72 42 71 50

Tilbudet gjelder
8. desember

Følg oss på 

Juletrær og kornband
Forhåndsbestilling 8. desember 
– selges fredag 14. desember kl 10.00

Fine gavetips inne!
Hesteskyss fra gapahuken kl 12.00
Nissen kommer med gaver til barna kl. 13.00

VELKOMMEN!

Berkåk Veikro
Drivstoff   Mat   Overnatting

Juletallerken
inkludert dessertbuffet og kaffe 

8. desember kl 13-18

tlf 72 42 72 20 - www.berkaak-veikro.no

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2019

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     K
enneth Teigen

Innehaver
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Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2019

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     K
enneth Teigen

Gavekort for bruk på 
Rennebumartnan

16. -18. august 2019
Kjøpes på martnaskontoret

Julegavetips!

+pant

Velkommen til Førjulsdag på Berkåk lørdag 8. desember!
På Torget i lokalene til tidligere Rennebua 
•	 Skjerve Tradisjonsbakst med salg av flatbrød m.m. 
•	 Salg av kornband, lokal honning og Oriflame-
 produkter.
•	 Kl. 10-11 Juleverksted, lag julekort. Passer for gutter 

og jenter mellom 5-10 år. Påmelding hos Rennebu 
Husflidslag (begrenset antall) tlf. 980 62 016.

På Frivilligsentralen
•	 Rennebu Husflidslag med salg av hjemmelagde 
 produkter.
•	 Salg av jubileumsboka for Rennebu kirke og 
 Amerikaboka.
•	 Hesteskyss kl. 11-15 mellom Berkåk Veikro – Torget – 

Coop Extra.
•	 Ved Bygdasenteret og Veikroa: 
 Nissen kommer kl. 13.00-13.30

EXTRA STORT UTVALG 
TIL EXTRA LAVE PRISER
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25
00

PR. SEKK

POTET MANDEL
BaRe, 4 kg

10
00

PR. STK

GRANS JULEBRUS
Grans, 0,33 l, 30,30 pr. l

25
00

PR. PK

GRANDIOSA
Frys, Stabburet, 575 g

69
00

PR. STK

JULESTJERNE
BaRe, flergrenet

Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. Pris gjelder tom 9.des 2018.

REMA 1000 Berkåk
Husk søndagsåpent 14-20 før jul

Lørdag 8.des har vi smultringer til kr. 1,-

8. desember

Tilbud på nykoka 
smultringer

Pr stk kr 6,- / 10 stk kr 60,-

man-tors 10-16  –  fredag 10-17 – lør 10-15

Den beste julegaven - 
kortreist mat!
Vi komponerer 

smakene du vil ha fra 
Grindal Ysteri, Hognamat, 

Kroken Bakeri, 
Soknedal Bakeri og 

Røros mat

kafé og bakeriutsalg på Torget

www.soknedalbakeri.no

Kortreist, ferskt og håndlaget

Berkåk - tlf 72 42 74 45
mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14

Førjulstid!

Julegaver
til liten
og stor!

÷20% på 

juletrær 
med led lys
i forskjellige størrelser

Tilbud 8. des:

Julestjerne 
kr 39,-

bakerikafeen     soknedalbakeriTlf 72 42 71 23

Skjerve Tradisjonsmat
tlf 72 42 67 58

Salg av flatbrød, lefser, rosetter, 
møls- og songraut mm
i lokalene til “Rennebua”

Julesalg 
Salg av 

hjemmelagde produkter
Katta-i-sekken-lotteri

på Frivilligsentralen

Velkommen til Førjulsdag på Berkåk lørdag 8. desember!
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Håvard Hårstad Meslo:

Fotball både som fag og hobby
Som spillende trener for Rennebu A-lag har Håvard Hårstad Meslo fått 
med seg en sportslig opptur de fleste bare kan drømme om. Etter et 
surt nedrykk til 6. divisjon etter 2016-sesongen, har laget nå klatret to 
divisjoner på like mange sesonger. Neste år blir det 4. divisjonsspill 
for de glade guttene, og ambisjonen er å gjøre sine saker bra også der.

— Vi skal ha et spillermøte på nyåret 
der vi skal diskutere ambisjoner og forvent-
ninger. Personlig gleder jeg meg til neste 
sesong, det  blir både veldig spennende og 
motiverende, samtidig som det naturlig-
vis vil kreve litt mer av spillerne og støtte-
apparatet rundt, sier Håvard. 

Lokomotiv Oslo
Håvard har vært interessert i fotball så 

lenge han kan huske, og Orkdal videre-
gående med toppidrett fotball ble et natur-
lig valg for unggutten. Fotballinteressen 
ble ikke mindre etter tre år der, og ferden 
gikk videre til Oslo og studier ved Norges 
Idrettshøgskole, også der med hovedfokus 
på fotball. 

— Jeg trivdes veldig godt med både    
studier og ellers, og gjennom Lokomotiv 
Oslo fikk jeg også dyrket fotballinteressen 
på fritida, sier Håvard.  

I tillegg til å spille fotball var han også 
trener i fem sesonger, en rolle han trivdes 
godt med. 

— Det er greit å praktisere trenerfunk-
sjonen også, ikke bare lese om den i lære-
bøker, fastslår Håvard. 

Trives som lærer
Håvard er nå ferdigutdannet lærer i 

kroppsøving, og flyttet hjem til Rennebu 
for et par år siden. Høsten 2017 fikk han 
jobb på Oppdal videregående skole, og 
valgte da å flytte til Oppdal.

— Jeg trives veldig godt, det er topp   
miljø med trivelige lærere og trivelige elev-
er, sier Håvard. 

På ettermiddags- og kveldstid blir det 
naturligvis en del turer til Rennebu, både 
for å treffe familie og for å spille fotball. 
Akkurat nå har A-laget en treningsfri peri-
ode, før de ganske snart skal til med futsal-
serie og turneringer.

— Jeg tror de fleste hadde behov for 
en liten pause etter en tøff avslutning på 
sesongen, men nå må vi etterhvert rette 
fokuset mot sesongoppkjøring og det som 
venter oss i 4. divisjon, sier Håvard. 

Utvider støtteapparatet
Håvard deler treneransvaret for Renne-

bu A-lag med Olav Stavne, noe han synes 
fungerer veldig bra. 

— Det er greit å ha noen å diskutere 
med, og tilsammen kan vi ganske mye om 
fotball, smiler Håvard. 

Håvard Hårstad Meslo: 
”Det beste du kan gi en god venn er en god pasning”.

Rennebus A-lag ble både seriemestre og kretsmestre i 5. divisjon. Her jubles det etter KM-finalen i Abrahallen.
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Selv om de ikke bestandig er helt enige, 
deler de en grunnfilosofi som er ganske lik.

— Ja, vi tenker overraskende likt mange 
ganger, og spesielt kanskje om forsvarsspill, 
sier Håvard. 

Foran neste sesong har de også fått med 
seg Torhild Martinsen og Magnar Gunnes 
i støtteapparatet rundt laget, da for å ta seg 
av en del administrative oppgaver.

— Det tror jeg blir veldig bra. Begge er 
engasjerte, positive personer som vil være 
til stor hjelp både for oss som trener laget 
og for spillerne, sier Håvard. 

Om damer og sånn...
Ifølge Håvard er det god stemning og 

mye trivsel internt på laget, og mange har 
vært kamerater helt siden de startet med 
fotball.

— Det er en fin gruppe med mange unge 
spillere, men også flere som er etablert med 
familie. Da får vi en grei blanding som fun-
gerer godt, sier Håvard. 

Naturlig nok blir det også fra tid til 
annen snakk om damer innad i laget, og 
ifølge Håvard er takhøyden forholdsvis stor 
på dette feltet. Det anses imidlertid som en 
klar fordel at aktuelle damebekjentskaper 
har et snev av fotballinteresse. 

— Klart det blir en del tullsnakk om 
dette, men sånn uansett er det vel viktig å 
ha forståelse for hverandres interesser. Da 

kommer jo fotball høyt opp på lista både 
for min og mange av de andre guttene sin 
del, fastslår Håvard. 

Gleder seg til sesongstart
Like etter nyttår vil det som sagt bli 

gjennomført spillermøte, der ambisjoner 
og tanker omkring neste sesong skal drøf-
tes. Den første sesongen på dette nivået vil 
naturlig nok bli veldig spennende både for 
trenerne og spillerne, men Håvard er gan-
ske trygg på at de skal stille godt forberedt 
til første seriekamp.

— Selv om ambisjonsnivået ikke er for-
ankret i gruppa enda, er det helt naturlig å 
tenke at første målsetting må være å behol-
de plassen i 4. divisjon. Jeg tenker også at 
vi må ta mål av oss til å ikke bli ansett som 
lett match av de andre lagene, og da må vi 
gjøre gode forberedelser inn mot sesong-
start. Mange av spillerne har tatt store steg 
de siste årene, så jeg har tro på laget og gle-
der meg til å komme skikkelig i gang med 
oppkjøring fram mot en spennende sesong, 
sier Håvard. 

Tekst: Mona Schjølset

Sagt om Håvard
Christian Ilvang:
Håvard er både ambisiøs, engasjert og målretta.
Dessuten er han veldig overtroisk, må gå sist ut 
av garderoben, stå bakerst i fairplay, ta på klærne i 
bestemt rekkefølge og sånne ting.

Arne Gunnes:
En dedikert trener, veldig tydelig. I garderoben er 
det lov å snakke tull, men han forlanger seriøsitet 
på trening og i kampsituasjon. Dette er ikke alltid 
like enkelt med en kompisgjeng han selv er en del 
av, men den rollen takler han veldig bra. Ble posi-
tivt overrasket over det da jeg kom tilbake til laget 
i sommer. Det at han har erfaring som trener og 
spiller fra andre lag er også positivt. 

Kan fort bli litt småsur på banen hvis han ikke får 
ballen på en stund, eller det spilles mest på ven-
stresida der han ikke er. Slike ting kan han gjerne 
finne på å ta opp i pausen også. Håvard er også 
overtroisk, og mener alt må gjøres i riktig rekke-
følge. Hvis ikke tror han vi taper kampen. 

Iver´s Talentpris 2018 
til Emilie Joramo
Snart 17 år gamle Emilie Joramo er et fotballtalent som utmerker seg 
både lokalt, regionalt og etterhvert også nasjonalt. Nylig mottok hun 
Iver´s Talentpris 2018 foran 19.000 tilskuere på Lerkendal.

— Å motta denne prisen foran 
så mange mennesker på Lerkendal 
var veldig stort. Det er mange gode 
fotballspillere som har fått den før 
meg, så jeg er ganske stolt av å være 
en i den rekka, sier Emilie. 

Gir pengene til fotballgruppa i 
Rennebu

I tillegg til utmerkelsen mot-
tar vinneren av Iver´s Talentpris 
en sjekk på 10.000 kroner. Denne 
skal gis videre til en klubb motta-
keren bestemmer, og Emilie valgte 
da å gi pengene til fotballgruppa i    
Rennebu IL. 

— Det er den klubben som har 
betydd mest for meg, og det var 
her jeg tok de første stega opp med 
guttelag og så kretslag og videre til 
min første landslagssamling. Det 
var veldig mange fine år i Renne-
bu, og jeg håper pengene kommer 
til nytte, sier Emilie. 

Hybelliv i Trondheim
Emilie flyttet i høst til Trond-

heim for å begynne på Strinda 

videregående skole, der hun skal ta 
spisset toppidrett fotball over fire 
år. Hun meldte overgang til Trond-
heims Ørn foran denne sesongen, 
og har allerede fått prøve seg med 
noen innhopp i toppserien. I til-
legg er hun fast inventar på J16 
landslaget, og en svært viktig spil-
ler for det talentfulle rekruttlaget 
til Trondheims Ørn.

— Jeg trives veldig godt både 
på skolen og med klubblaget mitt, 
men det er selvsagt en stor over-
gang å flytte hjemmefra. Jeg sav-
ner de som fortsatt er hjemme og 
gleder meg hver helg til å komme 
hjem en tur. I høst har det vært vel-
dig travelt med lite fri, så nå gleder 
jeg meg ekstra til trivelige dager 
med juleferie, avslutter Emilie.   

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Olav Stavne

Emilie Joramo fikk utdelt 
Talentprisen på Lerkendal før 

Rosenborgs siste seriekamp.
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Hei Rennebu og Rune Skjolden!

Gratulerer forsinket med stor fødselsdagsfeiring og tusen takk for gaven!

Fantastisk at dere faktisk setter opp selveste ‘Les Miserables’ med lokale krefter i 

en kommune som Rennebu - og at dere får inn nesten 60.000 i overskudd – og 

at dere velger å gi dette overskuddet til MAF!

Dere leverer og er en av våre store støttepartnere i dette spennende arbeidet. 

Og hvilket bursdagsprogram - Det kaller jeg feiring!

Mission Aviation Fellowship (MAF) er verdens mest uvanlige flyselskap, fordi 

de opererer kun i fattige, krigsherjede og isolerte områder som ofte rammes av 

katastrofer. Mest aktuelt i dag er Haiti, Sør-Sudan, DR Kongo, Papua Ny Guinea 

og Liberia. MAF har 135 småfly som lander på små jungelstriper, åskammer, i 

ørkener eller sumper for å hjelpe de som trenger det mest. MAF flyr for livet!

MAF flyr inn medisiner, helsepersonell, fredsarbeidere, misjonærer, materialer 

og pasienter i akutt nød. Omkring 1400 hjelpe- og misjonsorganisasjoner, blant 

andre Røde Kors, Unicef og Flyktninghjelpen, samt mange mindre nasjonale og 

internasjonale samarbeidspartnere kan være avhengige av hjelpen fra MAF for å 

kunne gjennomføre sitt arbeid.
MAF Norge har en pilotfamilie i Uganda som ofte flyr til Kongo og Sør-Sudan, 

samt norske medarbeidere på Madagaskar, Mosambik og Papua Ny Guinea.

Der syke, fødende eller krigsskadde mennesker før måtte gå i dagevis til nærmeste 

sykehus, kan MAF hente dem ut på kort tid med fly! Private givere gir MAF luft 

under vingene og ved å gi en jerrykanner med bensin som koster kr 200,- holder 

det til 20 minutters flyging. Det er ofte nok til å berge liv!

Igjen – tusen takk for gaven, Rennebu! Vi skal sørge for at den kommer til nytte!

Willy Ludvigsen
Daglig leder MAF Norge

Rune Skjolden feiret sin 50-årsdag med å 
sette opp utdrag av musikalen Les Mise-
rables med lokale aktører. Overskuddet av 
forestillingen ville han gi til Mission Avi-
ation Fellowship (MAF), og det kom inn 
hele kr 59.707,50 som er overført til MAF.
Bildet viser hele Les Miserables-ensemblet.

Om MAF:
MAF flyr over ørkener, jungel, fjell 

og sumper. I områder der reisen på bak-
ken tar dager eller uker, hvor det ikke 
finnes veier, eller de er ubrukelige deler 
av året. MAF mangedobler andres inn-
sats.

MAF sørger for at hjelpeorganisa-
sjoner og kirker når isolerte mennesker 
som ellers ikke ville fått hjelp. MAF flyr 
ut leger, bistandsarbeidere, helseperso-
nell, misjonærer og nødhjelp – og vi 
sørger for at syke mennesker kommer 
til sykehus. MAF kan sammenlignes 
med Norsk luftambulanse i utlandet.

(hentet fra nettsiden til MAF)

Av Dagfinn Vold

Etter forestillingen ble Rune Skjolden velfortjent tildelt Rennebu kommunes kulturpris av ordfører Ola Øie.

Runes bursdag med penger til MAF
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Siste Rennebunytt kommer torsdag 20. desember.
Frist for stoff er mandag 10. desember.

Annonser: mari@mediaprofil.no  -  Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no

Veien ingen vil ha
I forbindelse med ny E6 øst 
for Berkåk, må det bygges 
en ny tilknytning av Fv700 
opp til det nye planlagte 
krysset. Hovedutvalget for 
vei i fylkeskommunen (som 
skal eie veien), går inn for 
alternativet ingen andre 
vil ha.

Det er skissert tre alternativ, og 
det er alternativ 1 lengst nord ved 
Berkåk Veikro og alternativ 3 sør 
for Extra som er de mest aktuelle. 
Fylket går inn for alternativ 3, og 
begrunner det med at traséen for 
Fv 700 gjennom Berkåk må på 
best mulig måte ivareta framkom-
melighet, trafikksikkerhet og miljø. 
Hovedutvalget for veg forutsetter at 
ny vegtrasé gjennom Berkåk bidrar 
til at antall flaskehalser reduseres 
og ikke økes. I vedtaket står det 
videre at hovedutvalget for veg i den 
videre prosessen vil søke å imøtekomme 
kommunen og næringslivets ønsker ved 
at man i videre utredning og planar-
beid legger alternativ 3 til grunn, men 
og alternativ 1 som en kommunal vei 
med de foreløpige bidrag fra Nye Veier 
medfører. I den videre utredningen og 
planleggingen vurderes om det finnes 
ytterlig synergier å hente ut fra fylkes-
kommunen, næringslivet, med flere som 
kan bidra til ytterlig medfinansiering 
eller kostnadsbesparelser på den kom-
munale veitraséen.

Næringslivet ikke enig
Næringslivet på Berkåk er ikke 

enig i fylkets valg av trasé.
— Det er selvsagt mange ting 

som skal vektlegges og vurderes i 
forhold til beste løsning, men det 
aller viktigste for Rennebu er og 
må være eksisterende og fremtidige 
arbeidsplasser. Nå er det viktig at vi 
tenker på hva som er best for oss, 
og at vi jobber for den beste løsnin-
gen for næringslivet og kommune-
senteret, og ikke på hvor mye Nye 
Veier og Fylkeskommunen sparer 
på den korte strekningen av Fv700. 
Næringslivet mener helt klart at 
alternativ 1 blir den desidert beste 
løsningen. Den vil bety minst tap 
av arbeidsplasser og dermed minst 
tap av skatteinngang, skriver Ren-
nebu Næringsforening (RNF) i et 

brev til kommunestyrerepresentan-
tene i Rennebu. 

I brevet, som er undertegnet 
av Ivar Langklopp (leder RNF) og 
Kenneth Teigen (sekretær i RNF), 
står det videre at for bedriftene som 
baserer store deler av omsetninga 
si på gjennomgangstrafikk er det 
av avgjørende betydning at Fv700 
får en plassering og utforming som 
gjør at næringslivet blir godt syn-
lig og lett tilgjengelig. Det er viktig 
at dette vedtas så snart som mulig, 
slik at det blir avklart og forutsig-
bart for næringslivet, og at arbeidet 
med Sentrumsplan Berkåk gjen-
nomføres raskt.

Dagens årlige døgntrafikk 
(ÅDT) på E6 gjennom Berkåk er 
over 5000. Langs den nye adkomst-
veien fra Fv700 til ny E6 blir denne 
trafikken redusert til 1700. Det er 
en reduksjon på 67%. 

Fordeler med alternativ 1
RNF skriver at de med alter-

nativ 1 i tillegg får ny vei i sentrum, 
med nye gangfelt, overganger, og 
all den infrastruktur dette med-
fører. Det vil også medføre bedre 
løsninger for krysning av veien på 
begge sider av ny Fylkesvei. I tillegg 
blir det en løsning som ivaretar til-
gjengelige næringsareal best, og det 
gir en god vei med kort vei til og fra 
Berkåk sentrum fra ny E6. 

Trangt ved boligene
Alternativ 3 som fylket går 

inn for, vil komme mellom Extra       
Berkåk og boligene på sørsiden. 
Her er det trangt i utgangspunktet, 

og eierne av boligene er ikke begeis-
tret for dette alternativet både på 
grunn av liten plass og økt støy. 

Hva skjer videre?
Ordfører Ola Øie forteller at 

Nye Veier nå vil ta de to alterna-
tivene med videre i regulerings-
prosessen. 

— Under denne prosessen vil 
det komme frem positive og nega-
tive elementer i forbindelse med de 
to alternativene. Disse vil så bli lagt 
ut på høring. Det endelige vedtaket 
om trasé vil komme i sluttbehand-
lingen av reguleringsplanen, fortel-
ler Ola Øie.

Av Dagfinn Vold

Alternativ 3 er tegnet inn i passasjen 
sør for Coop Extra - en løsning som 
hverken næringslivet eller beboerne i 
området ikke vil ha.

Kartet viser det foretrukne 
alternativ 1 og alternativ 3. Alternativ 1

Alternativ 3
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E6-planene ruller videre

Under informasjonsmøtet til 
Nye Veier nylig sa utbyggingssjef 
Lars Bjørgård i Nye Veier at målet 
er å få reguleringsplanen godkjent 
våren 2019. Klarer en å nå målet 
med nødvendig innsparing i byg-
gekostnadene, kan ferdig vei stå 
klar i 2023. 

Størst samfunnsnytte
— Det er den strekningen som 

viser størst samfunnsnytte som 
kommer høyt opp på prioriteringa. 
Vi har prioriteringsmøte hver høst, 
og strekningen Ulsberg-Vindåsli-
ene ser ut til å klatre på priorite-
ringslista. Det kan bety at det er 
mulig å starte anlegget i 2020 og 
ferdigstille i 2023. Vel og merke 
hvis en får nødvendige midler, sa 
Bjørgård. Nye Veier tar fortsatt 
sikte på at hele strekningen skal stå 
ferdig i 2027, men det forutsetter 
reduserte kostnader på 20%.

Bjørgård forteller at Ulsberg-
Vindåsliene er den største regule-
ringsplanen de arbeider med nå, 
men at resten av de ikke igangsatte 
traséene inn mot Trondheim også 
må omreguleres på grunn av økt 
fartsgrense til 110 km/t på flere 
strekninger. 

Tilrettelegging av næringsareal
Jan Håvard Øverland i Swe-

co presenterte hele strekningen 
Ulsberg-Vindåsliene, og var også 
innom de områdene som var litt 
uavklart. I krysset ved Ulsberg er 
ennå ikke avklart om det vil bli et 
T-kryss eller en rundkjøring. Stat-
ens Vegvesen sin kontrollplass 
som nå ligger ved Pynten, er flyt-
tet til krysset ved Ulsberg. Det kom 
også en del spørsmål fra salen om 
mulighetene for næringsareal ved 
krysset, blant annet var det planer 
om en bensinstasjon. Dette krysset 
er strategisk med tanke på at E6 og 
Fv3 møtes. Bjørgård kommenterte 
med at det er kommunen som har 
ansvar for næringsareal, og at de i 
utgangspunktet måtte henvende 
seg dit. Nye Veier kan eventuelt 
tilrettelegge for næringsareal med 
massedeponi. Bjørgård kommen-
terte videre at tilretteleggingen av 
næringsarealet ved krysset på Ber-
kåk skyldes at det er erstatning for 
kommunalt næringsareal som går 
tapt i Skaumdalen. 

Ulsberg-tunnelen
Tunnelen som kommer ut like 

før krysset ved Ulsberg er ikke 

regulert for 4-felts vei, men den 
har krabbefelt nordover der det er 
stigning. Årsaken til at det ikke er 
4-felts skyldes i hovedsak at det er 
usikkert hvor en eventuell videre 
E6 vil gå sørover mot Oppdal. 
Kanskje vil den komme lenger 
øst? Samtidig sa Øverland at det er 
uaktuelt med 110 km/t helt inn til 
krysset på Ulsberg, og dermed ikke 
nødvendig med 4-felts.

Skytterbanen
Skytterbanen i Gammelstø-

dalen er har vært gjennom en pro-
sess med 7-8 alternativer, og det 
siste møtet med skytterlagene ble 
avholdt nå nylig. De har kommet 
frem til et forslag der banen kan 
forskyves østover i dalsøkket, og 
området omreguleres nå sammen 
med veiprosjektet for ikke å skape 
forsinkelser i prosjektet.

Langt mellom kryssene
På strekningen fra Ulsberg til 

Soknedal blir det bare tre kryss. 
Dette er bidrag for å nå målet om 
20% reduksjon i kostnadene for 
å komme høyere opp på priori-
teringslista. Mellom Ulsberg og 
Soknedal blir det altså bare én 

Nye Veier arbeider videre med den nye E6-traséen, og målet er å oversende 
reguleringsplanen for traséen Ulsberg – Vindåsliene til kommunene Rennebu og 
Midtre Gauldal i 2018.

Ordfører Ola Øie og Utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier studerer traséen til den nye E6 øst for Berkåk.

Gå julen 
inn 2018!
Førjulstrim med trekning 
av fine premier.

Gå 5.000 skritt i gjennom-
snitt hver dag frem til 21. 
desember, altså totalt 105 000 
skritt, og vær med på trekning 
av fine premier!

Skriv ned eller ta skjerm-
bilde av antall skritt. Dersom du 
ikke har skritteller, er gjennom-
snittet på 1 km ca 1.500 skritt.  

Antall skritt leveres/sendes 
Servicetorget på kommune-
huset (åpent til 15.30 den 21. 
desember.) 

Send til postmottak@       
rennebu.kommune.no, eller 
ring  til telefon 72 42 81 00

Trekning vil skje på 
formiddagen på julaften!

Med vennlig hilsen 
Folkehelsekoordinator, 
Friskliv og mestring og 
Servicetorget i 
Rennebu kommune

Følg 
Rennebu 
kommune 

på
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mulighet for å komme seg av den 
nye E6, nemlig krysset på Berkåk. 
Ved krysset på Berkåk legges det 
opp til et forholdsvis stort areal for 
næring, og lokalveien mot Nord-
skogen, Træthaugveien, vil starte 
fra dette krysset. Her vil det blir 
lokalvei både på østsiden og vest-
siden av E6. 

Viltoverganger
Flere i salen var også opptatt 

av at det var tegnet inn alt for få 
viltovergangen. På grunn av farts-
grense på 110 km/t er det nød-
vendig med viltgjerdet på hele 
strekningen. Mot Nordskogen har 
viltet slik planen foreligger bare 
to muligheter – ved Skaumsvin-
gen og ved Bjørkåsen. Jegerne i 
salen mente at dette var alt for stor 
avstand, og det ikke var tatt hensyn 
til lokalkunnskap om hvor hjorte-
viltet egentlig krysser i området. 

Øverland mente det kunne anmer-
kes i høringsperioden, men andre 
mente at dette måtte på plass før 
planen legge ut på høring. Kanskje 
kunne en overgang både for vei og 
vilt midt på strekningen være aktu-
elt?

Støyskjerming
Øverland var også innom at 

hastighet opp til 110 km/t vil med-
føre økt støy for de som bor ved 
veien. De har gjort støyberegninger 
som skal ligge til grunn for byg-
ging av støyskjermer, og alle disse 

beregningene og inntegningene av 
støyskjermer kommer med i regu-
leringsplanen som legges ut på 
høring.

Av Dagfinn Vold

Plansjen viser mulig fremdrift for Ulsberg - Vindåsliene hvis Nye Veier prioriterer strekningen høyere opp.

Utbyggingen av E6 i Soknedal går etter planen, og nylig ble ”lokket” med rundkjøringa støpt.
Prosjektet E6 Soknedal omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune. 

Prosjektet skal være ferdig i 2020. Foto: Lars Erik Sira, Statens Vegvesen.
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Joakim Bergsrønning :

Valgte å satse på musikeryrket
Allerede som aspirant i 
skolekorpset opplevde 
Joakim at musikken ga ham 
noe spesielt, og han har 
aldri angret på at han 
valgte å satse på en til-
værelse som yrkesmusiker.

- Da jeg skulle søke på videre-
gående hadde jeg bygg- og anleggs-
teknikk øverst på lista, men endret 
til musikk, dans og drama den siste 
kvelden før søknadsfristen gikk ut. 
Jeg hadde egentlig ikke tro på at jeg 
var god nok til å komme inn, men 
i ettertid er jeg veldig glad for at jeg 
tok sjansen og prøvde, sier Joakim. 

Master i rytmisk saxofonspill
Etter tre år på Heimdal videre-

gående ble Agder folkehøgskole 
neste stoppested for den ambisiøse 
unggutten. Her trivdes han veldig 
godt, og valgte å fortsette musikk-
studiene i Kristiansand, nærmere 
bestemt ved Universitetet i Agder. 
Han kan nå smykke seg med titte-
len Master i rytmisk saxofonspill, 
og som læremestere har han blant 
annet hatt Petter Wettre og Ben-
dik Hofseth. I løpet av disse årene 
møtte han også Karianne, som han 
giftet seg med i 2014. Sammen 
har de sønnen Johannes på tre år, 
og ifølge Joakim er livet som små-
barnsforeldre veldig bra.

- Selv om jeg jobber kvelder 
og helger flyter ting bra, mye tak-
ket være en tålmodig og raus kone. 
Karianne har også en spennende 
jobb som krever mye, og med min 
fleksibilitet på morgen og ettermid-
dag får hun mulighet til å fokusere 
mye av sin energi på jobben. Målet 
er at vi begge skal få gjøre det vi 
har mest lyst til, sier Joakim. 

Sønnen Johannes har foreløpig 
ingen innvendinger mot at pappa 
sin jobb ikke foregår til fastsatte 
tidspunkt hver dag, og på ungers 
vis ser han gjerne for seg at alle 
andre har det på samme måte. 

- Nylig spurte han en av sikker-
hetsvaktene i utenriksdepartemen-
tet hvilket instrument han spilte på 
jobb, så i hans lille univers er det 
dette som er regelen, sier Joakim.

Nye mål
Etter noen år i Kristiansand har 

den lille familien nå valgt å flytte 
til Oslo, hovedsaklig for å gjøre det 
noe enklere i forhold til jobb- og 
familietid. 

- Jeg forsøkte å trappe ned på 

antall reisedøgn for å være mer 
med familien, men ble ikke helt til-
freds med dette i forhold til jobb-
situasjon. Ønsket var å spille mer 
med venner og kolleger i Oslo, og 
da Karianne fikk tilbud om jobb 
i konsulentfirmaet KPMG var vi 
raskt på flyttefot, forteller Joakim. 

Allerede som 23-åring inngikk 
Joakim en sponsoravtale med 
Yamaha, og i løpet av de siste 
årene har han fått være med på 
en rekke prestisjefylte oppdrag der 
han blant annet spilt med Øystein 
Sunde, Adam Douglas, Al Jarreau 
og Silje Nergaard. I tillegg har han 
vært en del av orkesteret i flere av 

de mest populære musikalene som 
har vært satt opp i hovedstaden 
de senere årene. Selv om dette så 
langt overgår det han drømte om 
gjennom studietiden, har Joakim 
beina godt plantet på jorden og 
målet er hele tiden å utvikle seg 
videre som musiker. 

- Det er viktig å holde nysgjer-
righeten oppe og utvikle seg i posi-
tiv retning. Heldigvis er det alltid 
mye man kan jobbe med, og nye 
ting å lære seg. Dessuten har jeg 
noen egne prosjekter jeg ønsker 
å bruke tid på å realisere, så det 
er alltid nye målsettinger å jobbe 
mot, sier Joakim. 

Viktig å jobbe målrettet
Når Joakim får spørsmål om 

han har noen tips å komme med 
til unge musikere er det den enkle 
filosofien om målrettet jobbing 
over lang tid som er første bud. 
Deretter er det å ha en metodikk 
på hvordan man skal øve.

- Å jobbe målrettet over lang 
tid gjelder uansett hva man ønsker 
å bli god på og hemmeligheten lig-
ger i hvordan man øver. Mange 
øver mye, men om effektiviteten er 
lav hjelper det lite. Det å opprette 
kontakt med en god utøver for å få 
konkrete tips og planer for øving 
er også noe jeg anbefaler alle, uan-

Joakim inngikk som 23-åring en sponsoravtale med Yamaha. Her fra en fotoshoot i forbindelse med reklameoppdrag.
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sett nivå. Legg vekk forstyrrende 
element som mobil og fokuser kun 
på oppgavene dine den tiden du 
har til rådighet. Til slutt vil jeg si 
at det er viktig å være tilfreds med 
egen innsats. Uansett om man har 
fått øvd for lite eller om en opptre-
den gikk dårligere enn man kunne 
ønske, er det viktig å være fornøyd 
når man legger seg om kvelden. 
Destruktive tanker kommer man 
ingen vei med, sier Joakim. 

Trives i orkestergraven
De senere årene har Joakim 

medvirket i mange store musikal- 
og teateroppsetninger i hoved-
staden, noe han trives veldig godt 
med. Publikumssuksesser som Billy 
Elliot, Mary Poppins, Singin in the 
Rain, Phantom of the Opera og 
The Book of Mormon er bare noe 
av det han har vært med på, og her 
har han spilt både fløyte og klari-
nett i tillegg til hovedinstrumentet 
saxofon. 

- Tilværelsen som teatermusi-
ker startet litt tilfeldig før påske i 
2014, da Per Elias Drabløs (bassist i 
Secret Garden) oppfordret meg til å 
lære flere instrument, deriblant kla-
rinett. Jeg trakk på smilebåndet og 
ristet på hodet, men ble samtidig 
påvirket av det han sa. Uken etter 
var det en sentral musiker i Oslo 
som besøkte universitet. Han spur-
te om jeg spilte klarinett, noe jeg  
bare måtte svare ja til. Noen timer 
senere kom forespørselen om å 
spille saxofon og klarinett i musika-
len Billy Elliot på Folketeateret, så 
den sommeren rakk jeg ikke annet 
enn å gifte med og lære å spille kla-
rinett, smiler Joakim..

I dag spiller han en rekke saxo-
foner, klarinetter og fløyter på de 
produksjonene han medvirker i. 
Rekorden er i den pågående “The 
Book of mormon” der han spiller 
11 instrumenter. 

- Da kan du trygt si at det gjel-
der å beholde fokus hele veien ja, 
sier Joakim.

Juleferie
Etter en hektisk høst både som 

musiker og småbarnspappa, ser 
Joakim nå fram i mot noen rolige 
dager med juleferie. 

- Vi reiser først til Berkåk og 
feirer første del av julen med min 
familie her, og så reiser vi til Kristi-
ansand i nyttårshelga. Vi gleder oss 
til rolige dager og ikke minst til å 
treffe igjen både familie og venner, 
sier Joakim.

Tekst: Mona Schjølset

Totalleverandør innen elektroinstallasjon

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

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

En meget ung Joakim får prøve gitaren 
hos besteforeldrene på Berkåk.

Joakim spilte mange år i 
Rennebu skolekorps. Her en 

fornøyd musiker på 17. mai.
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Åpningstider 
for julehelgen

 
Julaften:  kl 9-13
1. juledag:  Stengt
2. juledag:  kl 10-16
3. -6. juledag:  kl 8-20
Nyttårsaften:  kl 9-13
1. nyttårsdag:  kl 8-22

Vi ønsker våre kunder og forbindelser
en fredfull jul og et godt nytt år!

KRAFTLAGET ØNSKER ALLE 

GOD JUL OG GODT NYTTÅR

krk.no | 72 42 80 00

Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2. 
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for 

møter inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved 
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

Bestilles på tlf 480 49 872 
eller post@rennebuei.no

www.rennebuei.no

Digitaltrykk 
med rask og sikker levering

Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr 
et bredt spekter av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame. 

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell 
• skilt og vindusdekor
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Trivelig med jul i fjøset 
Jan Eirik Holden og Marit 
Sørhus Holden er et av 
flere unge par som de 
senere årene har tatt 
over gårdsbruk med dyr i 
Rennebu, og sammen med 
barna Maja og Marius trives 
de godt med tilværelsen på 
Sundset Gård. 

- I praksis har vi jo drevet går-
den sammen med mine foreldre i 
mange år, men på papiret tok over 
ansvaret fra 1. januar 2017, sier Jan 
Eirik

Positiv med flere yngre gårdbru-
kere

Når det gjelder gårdsdrifta er 
det Jan Eirik som har hovedansva-
ret. Marit har dette året en deltids-
stilling ved skolen på Voll og job-
ber i tillegg som vikar på Intersport  
Oppdal. 

- Jeg hjelper naturligvis til 
hjemme på gården når det trengs, 
og ellers har vi jo svigerfar her som 
fortsatt er til veldig god hjelp og 
avlastning i den daglige driften, 
smiler Marit. 

Både Marit og Jan Eirik skryter 
av landbruksmiljøet i Rennebu, og 
synes det er veldig positivt at man-
ge yngre drivere nå velger å ta over 
gårdsbruk. 

- Jeg tror Rennebu utmerker 
seg på den positive siden sammen-
lignet med veldig mange andre 
kommuner når det gjelder akkurat 
dette. Det er en positiv trend, og et 
veldig godt miljø oss imellom, sier 
Jan Eirik. 

Priviligert
Som småbarnsforeldre flest er 

det naturligvis hektiske dager med 
mye som skal følges opp, uansett 
hvor travelt det ellers måtte være 
med fjøsstell og annen gårdsdrift. 
Her får den eldre generasjon på 
gården svært rosende omtale, og 
både Marit og Jan Eirik gir uttrykk 
for at de føler seg priviligerte som 
har så mange hjelpende hender 
rundt seg.  

- Mine foreldre har jo bodd her 
hele tiden, og i tillegg har mor til 
Marit flyttet inn i nabohuset på 
andre siden av veien her. Ungene 
har hele tiden noen å gå til hvis 
vi er opptatt, og det er bestan-
dig noen som stiller opp hvis vi 
for eksempel har lyst å være med 
ungene på svømming eller noe en 
ettermiddag, sier Jan Eirik. 

Julegrøt til nissen
I fjøset på Sundset Gård er det 

nå omtrent 200 storfe, og disse skal 
selvfølgelig ha både mat og stell 
selv om julehøytiden ringes inn. 
Ifølge Jan Eirik er det veldig trive-
lig å gjøre fjøs på julaften, og etter 
at de fikk melkerobot er det også 
mer fleksibelt i forhold til tids-
punkt. Dermed kan julefeiringen 

inne også starte til mer vanlig tid, 
og spesielt med små unger i fami-
lien er dette viktig. 

- Vi har jo noen ritualer i fjø-
set før jul, og blant annet setter vi 
ut grøt til nissen. Dette synes jo 
ungene er veldig spennende, så det 
har blitt en koselig tradisjon. Det 

skal sies at det var mer lettvint den 
tiden vi hadde katt, for da forsvant 
ofte grøten av seg selv i løpet av 
natta. Nå hender det vi må gi nis-
sen en hjelpende hånd med spisin-
gen, smiler Marit.

Av Mona Schjølset

Kyr er sosiale dyr, og setter stor pris på litt ekstra kos. 

Marius, Jan Erik, Maja og Marit i matchende arbeidsantrelkk foran traktoren.
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Åpningstider
Mandag-fredag  9-18  
Lørdag  9-17

Søndag 23.12 14-17
Julaften 9-13
Mellomjula 9-16
Nyttårsaften 9-16
2. januar stengt pga varetelling

Damene på Bua ønsker alle kundene
ei riktig god jul og et godt nytt år!

Voll, 7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Vi hjelper deg med julegaver i julestria!
Vi har ferdig pakket 
poser eller vi lager poser 
etter ønske!

Vi har lokal mat fra 
Rodebak, Kroken bakeri, 
Hognamat og Grindal ysteri

Søk skoleplass på

for skoleåret 2019 – 2020

De som ønsker skoleplass på Rennebu EnSpire skole 
for kommende skoleår, kan søke nå. 
Søknadsfrist er 1. februar 2019. 

Søknadsskjema kan lastes ned fra vår nettside 
www.rennebuenspire.no 

eller dere kan søke direkte i nettsiden. 

Onsdag 16. januar kl 19.30 inviterer vi til 
informasjonsmøte om skolens tilbud på Voll. 

Onsdag 30. januar, på dagtid er det innskriving 
av nye 1. klassinger både hos oss på Voll på 
Rennebu EnSpire skole, og på Berkåk på 

Rennebu barne- og ungdomsskole. 

For mer info, ta kontakt med 
rektor Heidi Reitås Sæther, 

tlf. 402 28 590 eller heidi@rennebuenspire.no 



Rennebunytt 27

Fornøyd med snøskutersalget
Snøen nærmer seg, og det 
fører til økt etterspørsel 
etter snøskutere. Polaris 
Nordmøre avd. Berkåk er 
godt rustet til kommende 
vinter.

I april i år startet Polaris Nord-
møre utsalg på Berkåk, etter at de 
fikk henvendelse fra importøren 
med oppfordring om å starte en 
Polaris i området. 

— Vi valgte Berkåk på grunn av 
den sentrale plasseringa med E6 
og Fv700. Det er kort vei fra nabo-
kommunene til Berkåk, og Polaris 
var ikke representert her i sørfylket, 
forteller daglig leder Halvard Bakk. 

Snart skutersesong
Halvard synes salget ser greit 

ut, og det er i tråd med det de 
håpet. Det tar seg gradvis opp både 
med arbeidsmengde og salg. 

— Til å begynne med var salget 
bedre enn forventet, men etter det 
har det stabilisert seg. Med snøen 
som snart kommer vil det nok bli 
økt pågang på snøskutere. Det er 
en helt annen kundegruppe enn 
kundene vi har på sommeren. 
Mange av de som kjøper skuter vil 
ha det som leketøy, og for eksem-
pel dra til Sverige for å kjøre. Det 
er først i januar at sesongen for 
skuter starter for alvor, forteller 
Halvard. 

Skuter for alle anledninger
Kundene som handler skuter 

på Berkåk kommer fra Soknedal, 
Singsås, Meldal og Orkdal. Det er 
få eller ingen fra Oppdal, og det er 
også få fra Rennebu. 

— Vi har en del kunder fra Opp-
dal fra før, og kunder som tidligere 
har kommet til utsalget vårt i Rin-
dal, kommer nå til Berkåk. Målet 
er å ta mer markedsandeler, spesi-
elt nedover Gauldalen der Storlis-
mia har hatt markedet tidligere, 
sier Halvard. 

Det er løssnømaskiner som 
RMK Polaris som er mest popu-
lær, men også modellen SKS er en 
populær allroundskuter. 

— Den nye Polaris Titan er en 
arbeidsskuter som nok vil selge fra 
nyåret. Det er en helt ny modell 
som kom siste etterjulsvinter, og 
den ble skikkelig populær. Den 
brukes til transport av hytteeiere 
og de som har ervervsløyver, og 
det er en moderne arbeidsscooter, 
forteller Halvard.

Målet er å vokse
Sommeren har også vært en 

helt grei sesong, og det har vært 
noe å finne på hele tiden. Halvard 
forteller at de har ansatt en mann 
på deltid, og vedkommende er 
med en dag for uka for å ta unna 
arbeid. Da arbeidsmengden stadig 
øker håper Halvard at de om en tid 
kan ansette en i 100%. Målet er å 
vokse. 

Service og reparasjoner gjø-
res på Berkåk, og de som handler 
lokalt forventer at og reparasjoner 
utføres lokalt. Hvis Halvard må 
utføre verkstedarbeid er det greit å 
ha en person til. 

ATW og UTW
— Vi selger veldig mye ATW til 

rekreasjonsbruk, og til for eksem-
pel å brøyte gardsplassen. Det sel-
ges også mye til næringsformål, 
gårdbrukere, kraftselskap og lig-
nende. Da går det både fir- og seks-
hjuling av vanlig ATW. UTW, ran-
ger eller side-by-side er små biler 
som er et ganske stort og populært 
segment. Vi har også en sportsut-
gave av side-by-side - RZR 570. 
Denne er populær blant 16-åringer, 
og kan kjøres hvis man har fører-
kort for traktor, forteller Halvard. 

Forhandler Alfa Racing
Ved siden av snøskutere, ATW 

og UTW forhandler de også rekvi-
sita, reservedeler, olje klær, hjelm 
og ekstrautstyr. 

— Nylig er vi blitt forhandler av 
Alfa racing, og er eneste forhandler 
mellom Telemark og Mosjøen. Vi 

leverer tuningdeler med mer til alle 
snøskutermerker. Det er ikke lenge 
siden vi signerte avtalen, men vi 
har allerede fått mange forespørs-
ler. Kanskje kan vi på den måten 

kapre kunder som har andre mer-
ker, smiler Halvard lurt.

Av Dagfinn Vold

Halvard Bakk viser frem noe av utvalget som er inne på Berkåk, blant annet den populære løssnømaskinen i forgrunnen.

Polaris Titan er en arbeidsskuter som kom ny i fjor, og som selger veldig godt.
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Telefon 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no

www.nerskogenlandhandel.no

Åpningstider i julen
29. des 9-18
30. des 12-18   
Nyttårsaften 10-15
1. nyttårsdag stengt
Ons 2. jan 9-11
 (varetelling)

Nerskogen

landhandel

23. des 12-18
Julaften 10-14
1. og 2. juledag stengt
27. des 9-18
28. des 9-21    

Ønsker alle ei god jul
og et godt nytt år!

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

www.fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

for hele huset

Vi ønsker deg en 
hvit jul...

Det hvite kjøkken 
er fortsatt en bestselger!

Kom å se vårt store utvalg
i kjøkkenbutikken på Å!

Jan Eirik Holden 
- Forhandler landbruksutstyr og entreprenør

VED- OG SKOGDAG 
Nysæterdalsveien, Rennebuskogen

19. desember kl 11-15

Det blir vist Krpan vedmaskin, 
Krpan vinsj, BMF tømmervogn, 
Globus utstyr med mer. 

Muligheter for prøvekjøring!! 

Representanter fra 
noen av leverandørene 
vil være til stede!

Det blir servert kaffe og gløgg, 
samt noe å bite i!

Ta en time-out i julestria, 
og kom til skogs!

jan.eirik.holden@getmail.no
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Nye skiløyper 
på Nerskogen
I området Furusjøen-Hestvatnet og Leverdalen legges det opp til nye skiløyper.
 

Tom Bugge i Furusjøen-
Hestvatnet Løypeforening fortel-
ler at det nå i området nord for 
Nerskogsvegen på Holshøyda og 
Hestvatnet har fått kjørt skiløyp-
ene med løypemaskin de to siste      
vintrene etter å ha brukt scooter i 
en årrekke. Løypene har blitt vel-
dig godt mottatt og er mye brukt 
både av fastboende, hyttefolk og 
andre besøkende. 

Knyter sammen løypene
— Etter at det sist vinter ble 

kjørt skiløyper på Leverdalsvegen 
øst for Granasjøen, har vi arbeidet 
med å koble denne løypa sammen 
med våre løyper, sier Bugge videre. 
Det er funnet fram til fine traséer. 
Ønsket er å knytte disse løypene 
tettere sammen med løypenettet 
til Nerskogen Løypeforening på 
vestsida av Gamle Nerskogsveien, 
med en ny løype kalt «Tverrforbin-
delsen». Den følger veien til Eian 
Beitelag på nordsida av dammen 
på Granasjøen, og går sammen 

med starten på «Skiener-løypa» ved 
Myrslette. 

Åpner for rundturer
Det er Nerskogen Løypefore-

ning som har ansvaret for løypa på 
vestsida av Gamle Nerskogsveien, 
og Furusjøen-Hestvatnet Løype-
forening for løypene på østsida av 
veien. 

— De nye løypene åpner for 
mange fine rundturer som kan 
kombineres på forskjellige måter. 
Vi har dristet oss til å kalle dette 
«Nerskogens løypeparadis». Der-
som det etter hvert blir kjørt løyper 
mellom Skisenteret og Jokerbutik-
ken eller Gregosen, blir det også 
muligheter for en rundtur rundt 
Granasjøen, forteller Bugge.

Nytt i Leverdalen
De som står bak Leverdalsløypa 

har planer om å kjøre samme trasé 
også i vinter. I tillegg har de rydda 
opp til gapahuken, og vil se om 
det lar seg gjøre å kjøre opp dit. 

Samtidig har de planer om å koble 
sammen Leverdalsløypa med løy-
pa fra Gisnadalen.

— Vi satser på å komme i gang 
til vinterferien, og det blir kjørt 
mer eller mindre regelmessig. Det 
er Nerskogen Skisenter som kjører 
i Leverdalen, forteller Svein Vold, 
som sammen med Asbjørn Stavne 
har tatt initiativet til løypa i Lever-
dalen. 

Leverdalsløypa kom i gang i 
fjor, og for å ha økonomi til å kjøre 
så ofte de ønsker vil de nå tilby 
betaling via VIPPS.

Tekst: Dagfinn Vold
Illustrasjon: Tom Bugge

De røde løypene på kartet er nye løyper 
som vil bli kjørt opp kommende vinter.

Kompetanseløft 
for bærekraftig 
fritidsnæring

Prosjektet kompetanse-løft 
for bærekraftig fritidsnæring 
fikk nylig innvilget finansiering 
fra Trøndelag fylkeskommune 
og vil bygge videre på arbeidet 
i forprosjektet Grønn Fjellha-
geby. 

 
Vår region er attraktive ”fri-

tidsregioner”, med vekst i antall 
fritidsboliger og besøkende. Vi 
har et slagkraftig miljø innen 
verdiskaping med utgangspunkt 
i det vi kan kalle fritidsøkono-
mien, og området utgjør en 
betydelig del av den totale ver-
diskapingen. Fritidsøkonomien 
omhandler også arealbruk og 
tilrettelegging, og som på alle 
andre områder gjør ”Det grønne 
skiftet” seg sterkt gjeldende. Alle 
ressurser må framover utnyt-
tes med bærekraft som forut-
setning. Det var dette som var 
utgangspunktet for forprosjek-
tet Grønn Fjellhageby, som ble 
gjennomført i samarbeid med 
Trøndelag fylkeskommune og 
Fjellsatsinga. 

 
Fritidsnæringa omfatter alle 

de aktører knyttet til hvordan 
folk bruker fritid og hva de for-
bruker i fritiden. Reisen, fritids-
boligen, friluftslivet og andre 
opplevelser knyttet til områder 
utenfor bykjernene er en viktig 
del av fritidsnæringa i distriktet.

 
Gjennom en slik helhetlig 

vinkling vil vi kunne sikre en 
langsiktig og bærekraftig verdi-
skaping for lokalsamfunn rundt 
om i Trøndelag. For å bidra til å 
møte morgendagens krav vil vi 
starte et kompetanseløft for fri-
tidsnæring, der vi skal utvikle og 
spisse vår kompetanse, som et 
nasjonalt kompetansemiljø på 
bærekraftig fritid.

 
Prosjektet vil gjennomføres 

i samarbeid med hytteutviklere, 
kommunale planleggere, lokal-
matprodusenter, reiselivsnæring 
og kompetansemiljø. Videre vil 
vi involvere potensielle hytte-
kunder og brukere av fritidsopp-
levelser.

 
Prosjektet ledes av Nasjonal-

parken Næringshage i tett sam-
arbeid med Plankontoret for 
Oppdal og Rennebu og Trøn-
delag Fylkeskommune/Interreg-
prosjektet SMICE.

- Nasjonalparken 
Næringshage
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Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

Middagsbuffet
Tirsdag 11. desember kl. 14.30-17.30

Julebuffet:
Ribbe, medisterkake, julepølse, rødkål,
potet, saus, tyttebær og flatbrød
Karamellpudding, sviskegrøt, riskrem, 
skruller/kromkaker, kaffe   

Voksne kr 265,- 
Barn under 12 år kr 89,-  Barn under 2 år gratis

Hytter – Tilbygg
Restaurering

Ønsker alle mine kunder 
ei god jul og

et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre kunder ei god jul og et godt nytt år!

Husk sparing i BSU eller IPS før nyttår!

orklasparebank.no  –  tlf 72 49 80 00

www.norskehus.no

www.norskehus.no

1 planløsning 4 hytter

post@jt-bygg.no
tlf 48 21 26 67

4 hytter,
samme 
planløsning

Hytte til salgs!
Denne hytta er under 
oppføring i Tørset hyttegrend,
ta kontakt for visning

Vi ønsker alle

ei fredelig jul

og et godt nytt år!
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Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning min 80-årsdag.
Mali Stavnehagen

Fra 1. januar 2019 blir Refshus skole 
stengt for mottak av klær.
Siste mottak blir 6. desember 2018.

Øst-Europa komiteen i Rennebu

KunngjøringerDette skjer i Rennebu!

06.12 Mottak av klær Refshus skole 16-18
06.12 Normisjonsmøte v/Pål Glimen Hoelsmoen 19.30
08.12 Busstur til avreise fra Torget 8.30
 julemarked på Røros.   arr Fagforbundet
08.12 Førjulsdag på Berkåk
09.12 Lysmesse Rennebu kirke 19.30
09.12 Adventslystenning Herremsætra 12.00
10.12 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 17.30
10.12 Sndagsskole og yngres Misjonshuset 17.30
12.12 Salgsmesse m. underholdning Kultursalen 18-20
 Elevbedriftene 9. trinn
13.12 Formiddagstreff Staure 11.00
13.12 Hyggestund m. kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
13.12 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
13.12 Konsert, Det nærmer seg jul Berkåk kirke 19.30
 Rennebu mannskor med gjester
14.12 Julemarknad Rennebu EnSpire skole 13-16
15.12 Luciakonsert Rennebu kirke 12.00
15.12 Julebord Mjuklia 13.00
 Rennebu pensjonistforening
15.12 Julekonsert Rennebu kirke 20.00
16.12 Gudstjeneste Fredheim forsamlingshus 11.00
21.12 Vi synger julen inn Rennebu kirke 
 kor og korps deltar
29.12 Juletrefest Hoelsmoen 11.00

Rennebu skytterlag har treningsskyting i innendørsbanen tirsdager 
kl 18.00 og torsdager 17.30
Idrettsskole torsdager i Rennebuhallen.
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Strikkekafé i Kaffe Hyggen hver første onsdag
i måneden fra kl 19.00.
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15.
Maler- og tegneklubb i Kaffe Hyggen hver siste tirsdag i måneden 
fra kl 19.00.
Fristrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 11-12.
Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16.
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

Autorisert fotterapeut med 
fordypning i diabetes
på Løkken og Berkåk

Jeg ønsker alle mine kunder
ei god jul og et godt nytt år.
Takk for året som har gått, 
vi sees i 2019!
Jeg holder stengt i uke 51.

 

Årets
julegave!
Kr 350,- pr bok
Ved kjøp av 4 eller flere bøker: 

kr 300,- pr bok

Kan kjøpes hos Coop Extra Berkåk
Rennebu Nedre Handel, 

Joker Nerskogen, Menighetskontoret
Bygdasenteret Berkåk, 
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God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

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

Bra år for Grindal Ysteri

- Vi har økt produksjonen 
med ytterligere 15% etter fjorår-
ets økning på 30%, noe vi er vel-
dig godt fornøyd med. Nå har vi 
et produksjonsnivå der kapasiteten 
blir godt utnyttet, uten at dette går 
på bekostning av kvalitet og over-
sikt, sier Turid. 

Oste-VM 
I begynnelsen av november del-

tok Grindal Ysteri i oste-VM i Ber-
gen. De hadde meldt på tre oster, 
og av den internasjonalt sammen-
satte juryen ble Råblå bedømt til 
gull mens Myrull og Åskeladd beg-
ge oppnådde nok poeng til bronse.

- Det er et litt spesielt system for 
disse pallplasseringene, men det er 
altså en jury som gir ostene poeng. 
Ut fra dette ser man til slutt hvilke 
oster som når opp i de poengsum-
mene som kreves for å få gull, sølv 
eller bronse, forteller Turid. 

Selv om det i løpet av en slik 
prosess kan være noen tilfeldighe-
ter som spiller inn, er det likevel 
en veldig god pekepinn på om 

produktet holder god internasjonal 
standard.

- Dommerne var veldig godt 
kvalifisert og gjorde jobben sin 
grundig, så det var spennende å 
være med på. Det er en anerkjen-
nelse for oss at alle de tre ostene vi 
hadde meldt på gjorde det så bra, 
og vi har fått mange positive tilba-
kemeldinger etterpå, sier Turid. 

Årets økobonde
På Trøndersk Landbrukskonfe-

ranse noen uker senere ble prisen 
”Årets økobonde” delt ut, og også 
denne utmerkelsen ble med hjem 
til Grindal. Søstrene Ragnhild og 
Turid Nordbø fikk denne sammen 
med sine respektive partnere, 
Tormod Herre og Steinar Vatne. 
Ragnhild og Tormod driver gården 
Grindalsjela, mens Turid og Steinar 
driver på Steigen, et lite stykke len-
ger ned mot Meldalsgrensa. 

- Prisvinnerne mottar denne 
utmerkelsen for sin store interesse 
når det gjelder økologisk landbruk. 
De er gode agronomer og utmer-
ker seg med god dyrevelferd. Mye 
av melka de produserer blir brukt 
videre i egen økologisk ostepro-
duksjon. Om sommeren driver 
de også Jelsetra i Trollheimen, 
der melka blir videreforedlet til 
rømme, yoghurt og ost, og solgt 
videre til forbipasserende turister 
og andre. Gjennom deltagelse på 
Bondens marked, Trøndersk mat-
festival og Rennebumartnan er 
prisvinnerne gode ambassadører 
for økologisk landbruk, heter det 
i begrunnelsen fra Fylkesmannen. 

Tenker nytt
Ifølge Turid har Ysteriet nå 

nådd det produksjonsnivået som 
er hensiktsmessig med tanke på 
utstyr, lokaler og bemanning. 
Hvis det skal produseres mer vil 
det bety utvidelse av eksisterende 
lokaler eller nybygg, noe som ikke 
er aktuelt på nåværende tidspunkt 
i alle fall.

- God kvalitet og kontroll er det 
viktigste for oss, så vi velger å fort-
sette i samme spor. Vi har imidler-
tid sett på et par nye prosjekt som 
kan være med å utvide totalkon-
septet vårt, forteller Turid.

For det første skal en av de 
ansatte, Sigurd Vassenden, starte 

med grønnsaksproduksjon til 
våren, og planen er nå at dette 
også skal selges gjennom Ysteriets 
salgskanaler. I løpet av høsten har 
dessuten eldhuset på gården blitt 
pusset opp. Her har de diskutert 
muligheten for å ta imot mindre 
grupper til lunch, ostesmaking, 
miniforedrag o.l. 

- Begge disse prosjektene passer 
godt inn i konseptet vårt og bidrar 
til å gi publikum en smak av Grin-
dal. Vi får se an litt etterhvert, og så 
kommer det forhåpentligvis noen 
nyheter i løpet av 2019, avslutter 
Turid Nordbø på Grindal Ysteri. 

Tekst: Mona Schjølset

Selv om det fortsatt er en liten måned igjen til årsskiftet, 
kan daglig leder Turid Nordbø allerede fastslå at 2018 har 
vært et meget bra år for Grindal Ysteri.

Turid  med Råblå under oste-VM i 
Bergen. Foto: Tomas Digervoll

Turid Nordbø og Synnøve Daaland  med diplomene de fikk under oste-VM.


