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Rennebu-dressene har kommet!
Nå har vi alle størrelser. Velkommen innom.

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
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Sommerbolig for nederlandsk familie
Hester og Hylke Terpstra er et kunstnerektepar som vurderer å bosette seg i

Rennebu. Den ene driver med tekstilbilder og den andre maler. De har tre barn.
De er veldig interessert i Rennebumartnan og i Birka. 
For å se seg litt om, samt gjøre seg kjent i Rennebu og omegn, har de et ønske

om å komme hit å være her et par måneder i sommer. Det vil vel i praksis si i juli
og august måned.

Da må vi finne et aktuelt husrom for dem, gjerne også et sted der de kan
arbeide med kunsten sin. Vi spør nå om det er noen som kan tenke seg å leie ut
husrom til denne nederlandske familien et par sommermåneder. Ta da gjerne
kontakt med undertegnede så fort som råd.

- Astri Snildal -

Godt oppmøte med   
Nærmere 50 personer møtte for å høre hva ordfører Bjørn
Rogstad og MTL-leder Knut Ingolf Dragset hadde å si om
arbeidet med den kommende kommuneplanen.

Kommuneplanen er delt i to - en
samfunnsdel som forteller hva som er
kommunens overordnede satsingsom-
råder, mål og strategier og en arealdel
som viser  hvordan arealene i kom-
munen skal disponeres.

Interkommunalt samarbeid
Ordfører Bjørn sa innledningsvis at

kommuneplanens visjon er Rennebu -
et godt sted å være. — Dette er noe vi
strekker oss etter. Vi vil skape et trygt
og inkluderende lokalmiljø, med et
godt tilbud for alle livsfaser. Vi skal ha
et godt bomiljø, attraktive arbeids-
plasser og gode utviklingsmuligheter
for barn og unge under trygge kår.

Samfunnsdelen består av seks
satingsområder: næringsliv, attraktiv
bokommune, barn og unge, produk-
sjon av kommunale tjenester, helsepo-
litikk og utvikling av Berkåk som kom-
munesenter. 

— Vår kommune er liten, det er
derfor viktig å utviklie interkommunalt
samarbeid når det gjelder utvikling av
enkelte tjenester. Oppdal er da mest
aktuell i og med at Midtre Gauldal har
orientert seg mot Melhus, sa Bjørn.
Dette ble godt mottatt i salen, som
mente at det er mye å hente på utvikl-
ing av felles tjenestetilbud.

Sterkt sentrum
— Vi sliter med sotr handelslekk-

asje, og en utfordring for oss er
hvordan vi skal få folk til å stoppe og

legge igjen pengene her i kommunen.
Bjørn mente det er viktig å gjøre
sentrum sterkt for å øke stoppeffekten.

For lite konkret
Samfunnsdelen av kommuneplan-

en inneholder få konkrete mål, noe
som ble påpekt fra salen. Det ble etter-
lyst konkrete formuleringer for
hvordan Berkåk sentrum skal utvikles
videre, og hva som er Rennebus for-
trinn når kommunen skal markedsfør-
es utad. Ordføreren sa at dette kommer
i neste runde, da det skal utarbeides
planer som skal være mere konkrete.

Arealdelen engasjerte
Arealdelen består av en tekstdel

som inneholder bestemmelser og ret-
ningslinjer og en kartdel. Planforumet
som har utarbeidet forslaget til kom-
muneplan, foreslår å dele opp LNF-
området i tre forskjellige soner.
Verdifulle områder for landbruk er
plassert i LNF sone 1, mens verdifulle
områder for rekreasjon er plassert i
LNF sone 3. Eksisterende og nye
områder for fritidsbebyggelse er plass-
ert i Byggeområder, mens områder
med forskjellige verdier er plassert i
LNF sone 2.

Leverdalen, Stamnan, Voll,
Grindal, Nordskogen, Innset og
Gisnadalen er plassert i LNF-sone 1.
Det vil si at deling eller spredt bolig-,
ervervs- eller fritidsbebyggelse tillates
ikke, og byggetiltak på eksisterende
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engasjerte deltagere

boligeiendommer krever ikke dis-
pensasjon. Disse områdene skal forbe-
holdes landbruk, og det ble reist spørs-
mål om hvorfor ikke Nerskogen,
Havdal og Gisnåsen er med i denne
sonen.

Kan bygge større
Det er flere nyheter i arealdelen, og

det foreslås bl.a. å lage boligområder
med tomter opptil 20 dekar for de som
vil drive litt hoppylandbruk i tillegg.

Når det gjelder fritidsbebyggelse
foreslås det å åpne for større tomter,
opptil 3 dekar, og et tillatt bruksareal
opptil 30% av tomtas størrelse. Videre
foreslås det ingen begrensninger i
antall bygninger, men sekundærbygg
bør ikke være større enn 40 m2.

Kryssende interesser
Det kom også frem kryssende inter-

esser når det gjelder fritidsbebyggelse.
Jakt- og beiteinteresser er viktige
spørsmål, og dessuten er fremtidens
landbruk og matbehov viktig å ha med
seg i den videre planleggingen. 

— Eksperter sier at om 50 år må
verdens matproduksjon dobles. Vi er
også en del av verden, påpekte Magne
Brattset. Ordføren at det er nettopp
tanker rundt fremtiden som er bak-
grunn for at de foreslår å dele opp
LNF-området i tre soner.

Videre fremdridft
I henhold til den skisserte frem-

driftsplan skal kommunen i mai pre-
sentere sitt høringsutkast til 1. gangs
behandling som deretter blir lagt ut til
offentlig ettersyn.

Forslag til kommuneplan er lagt ut
på www.rennebu.kommune.no.

Av Dagfinn Vold

Ivrig diskusjon om kommuneplanen rundt bordene under kaffepausen.

Nyttårsball på skolen
9. klasse ved Rennebu ungdomsskole arrangerte nytt-

årsball for hele ungdomsskolen med lærere i forrige uke. De
hadde planlagt og forberedt alt fra å bestille mat til å pynte
bordene. Overskuddet fra elevkantina var med og finansi-
erte ballet, så kvelden var gratis for elevene.

Etter taco og underholdning med linedance og innslag
fra musikalen Hairspray, ble det mulig med en svingom til
musikk av “Endpålanj” fra Midtre Gauldal. 

Elevene får masse skryt av lærerne for arrangementet,
og foreldrene som stilte opp til koppvask og rydding får
også sin velfortjente ros.

Eirik Smeplass, Marthe Løfshus, Lina Skjerve og Janne Kvam.

Rådmann Arve
blir pensjonist

Rådmann Arve E. Withbro vil i løp-
et av året gå av med pensjon, og derfor
er det i disse dager lyst ut stilling som
ny rådmann i Rennebu kommune.
Arve har vært rådmann i 25 år i
Rennebu kommune.

Kommunen har laget utlysnings-
tekst for stillingen som ny rådmann, og
de søker en motiverende og utviklings-
orientert leder som samtidig er tydelig,
samlende og har fokus på mål og resul-
tater. Rådmannen har det overordnede
administrative ansvaret i kommunen,
og skal arbeide for å utvikle et godt
samarbeid med politikere samt sørge
for tilpassede tjenester med god kvali-
tet til innbyggerne. Det er ønskelig
med en leder som kommuniserer lett
både med politikere, med arbeidere og
innbyggere og som har handlekraft og
evne til å skape engasjement.
Rådmannen bør bidra til et aktivt og
framtidsrettet forhold til organisasjons-
og næringsliv og se muligheter i det
regionale samarbeidet.

Viktige arbeidsoppgaver for råd-
mannsstillingen er bl.a. å lede, utvikle
og effektivisere hele kommunens virk-
somhet, levere resultater, og være opp-
tatt av økonomi- og målstyring, bidra
til å utvikle og utnytte menneskelige
ressurser i kommunen, skaffe seg over-
sikt over utfordringene, prioritere og
handle og etablere nettverk og spille en
aktiv rolle i Rennebu-samfunnet.
Søknadsfrist for stillingen er 19. mars,
og tilsetting vil skje i kommunestyre-
møtet 26. mai.
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Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

privat – næring – landbruk
Sparing  • Lån • Forsikring • Regningsbetaling

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu, edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Randi Fagerli Vold er 
ved Rennebu Næringshage
hver onsdag 
– ring 910 09 992 
for avtale eller 
stikk innom for en prat 

Snakk med oss
- på Berkåk!

Fastrentelån
Vi tilbyr fastrentelån med gunstig rente:

Nominell rente fra p.t. 3,80 % (effektiv 3,95 %)
Lån med pant i bolig.

Varme - Sanitær

Prosess - Sprinkler Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

A.R. HELGEMO as

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift

ØØkkoonnoorr  BBeerrkkååkk
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no
aavvdd..  SSookknneeddaall,, 2.etg. Meieribygningen,
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07
aavvdd..  TTrroonnddhheeiimm,, Bratsbergvn. 5,
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57
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Kulturprisen
i Rennebu

Det vises til egen kunngjøring om
kulturprisen 2009. Kommunen går
med det ut og oppfordrer publikum til
å komme med forslag til kandidater for
kulturprisen. 

I Rennebu ble den første kulturpris-
en delt ut i 1981. Siden ble kulturpris
delt ut jevnlig fram til 1994. Da ble
ordningen tatt bort på grunn av store
innsparinger på kommunebudsjettet.

Fram til 2005 ble kulturprisen like-
vel delt ut ved et par spesielle anled-
ninger. Den ene gjaldt en fantastisk
gullmedalje ved de Olympiske leker.
Den andre gangen var det tusenårs-
skifte der man benyttet anledningen til
å gjøre stas på en hedersmann som har
lagt til rette for skiløyper og skisport i
kommunen.

Fra 2005 ble ordningen med kultur-
pris gjeninnført. Nå deles kulturprisen
ut hvert annet år. De gangene det ikke
deles ut kulturpris, deles det ut ung-
domsstipend. Men altså i år er det tid
for kulturpris.

Her kommer oversikt over tidligere
kulturprismottakere:

1981 Pål Viggen
1982 Magne Myrmo
1983 Sivert Illøkken
1984 Birgit Foss
1985 Ragnfrid Rise Hoel
1986 Jenny Kosbergløkk
1987 Olaug Kosberg
1989 Dagfinn Vold
1990 Gunnar Bruheim
1991 Johan Frydenlund
1993 Sivert Hansen
1996 Vebjørn Rodal
2000 Eiliv Grut
2005 Tora Husan
2007 Sigrid og Arne Lundaløkk

Ved tildelingen av kulturpris og
kulturstipend er det politikerne i HOO
som foretar valget av hvem som skal få
den gjeve prisen. Her er det ingen
byråkrater som blander seg borti. Selve
tildelingen vil bli foretatt ved en passe
anledning i samråd med den som skal
få prisen. Det er ordføreren som foretar
selve utdelingen

Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid

Rennebu kommune er med kom-
munesenteret Berkåk valgt ut til å delta
i Husbankens stedsutviklingsprogram
BLEST - BoLyst og Engasjement i
Småbyer og Tettsteder. Programmet er
et initiativ for å sette fokus på attraktive
steder og velfungerende, trygge og
identitetsskapende lokalsamfunn.
Satsingen har sitt utspring i St.melding
nr 21 (2005-2006) "Med hjarte for heile
landet".

Kommunal- og Regionaldeparte-
mentet (KRD) ba Husbanken om å
etablere et program for stedsutvikling,
og som ett av tre signalprosjekter ble
Torget i Rennebu valgt. De andre var
Voss og Løten.

Gjennom signalprosjektene ønsker
departementet og Husbanken å bidra
sterkt både økonomisk og på veiled-
ningssida for å lage kommunesentra til
etterfølgelse for
andre med bud-
skapet: Kom og se
hvor fint det kan
bli!

Bidragsytere
Økonomisk

har Husbanken
bidratt med 2,3
millioner.

De andre
bidragsyterne er
Sør-Trøndelag
fylkeskommune
kr 400.000, Blilyst
kr 500.000, Lokalt
næringsliv kr
220.000, Rennebu
bygdearrange-
ment kr 50.000,
Rennebu Nær-
ingsforening kr
100.000, Kraft-
verkene i Orkla kr
200.000 og
Rennebu kom-
mune kr
1.700.000.

Planleggingen
startet våren 2006, og selve startskudd-
et gikk i september 2007 da statssekre-
tær Bartnes fra KRD kom og overrakte
departementsmidlene. Arbeidet er
snart ferdig, og jeg tror vi har greid å

oppfylle intensjonene når det gjelder å
gjenskape vår identitet med; elva,
vann, kraft og lys, trebearbeiding og
granitt. 

Målet er nå å skape aktivitet og
engasjement for og på Torget.

Åpning 12., 13. og 14. juni  
Åpningen av Torget er bestemt til

12., 13. og 14. juni - altså "tri heile
dagar".

Den formelle delen der vi satser på
besøk utenfra av bl.a. statsråd
Magnhild Meltveit Kleppa blir fredag
12. juni.

Lørdag 13. juni er tenkt å bli en
festdag for hele bygdas befolkning, alle
aldre og alle stilarter.

Søndag 14. juni vil en satse på
utendørsgudstjeneste.

Bjørn Rogstad - ordfører

Torget snart ferdig

Den nye lysmasta ble montert på torget i
forrige uke - et løft på over 2,5 tonn.

Det blir spennende å se
når lyset blir koblet på.
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BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 80 00 – www.krk.no

HUS OG HYTTER

Korsen
Autoservice

Rennebu Turistkontor
Åpningstider: mand - fred 09 00 - 16 00

Berkåk

turistkontoret@rennebu.net

Følg med på www.rennebu.net

VVii  ggrraattuulleerreerr  BByyggggmmaakkkkeerr  BBeerrkkååkk  
mmeedd  nnyy  flflootttt  bbuuttiikkkk!!

GA GGeeiirr  AAssppeeggggeenn
—  TRANSPORT  —
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Hovedopptak barnehage
2009/2010

Nytt barnehageår starter 1. august. 
Det kan søkes barnehageplass både
elektronisk og på papir. Begge typer
skjema er å finne på Rennebu 
kommunes nettside
www.rennebu.kommune.no

Papirskjema for søknad barnehageåret
2009/2010 er dessuten å få ved den
enkelte barnehage, ved Servicetorget
på kommunehuset og på helsestasjon-
en. De som i dag har barnehageplass,
og ønsker samme tilbud også neste
barnehageår, trenger ikke å søke. 
De som har plass inneværende år,
men ønsker å endre barnehagetilbudet
neste år, må søke om dette. 

Alle søkere som har plass eller ønsker
plass ved Nerskogen barnehage fra
august 2009 fyller ut og sender 
søknadsskjema for ønsket tilbud fra
høsten:
- 3 dagers korttidstilbud- som er 
dagens godkjente tilbud

- 2 eller 3 dagers heldagstilbud 

Papirsøknad sendes:
Servicetorget i Rennebu
Kommunehuset, Berkåk, 
7391 Rennebu

Frist for søknad om plass i barne-
hage/endring av tilbud for barnehage-
året 2009/2010 er 1. mars 2009. 
Svar på søknad gis innen en måned
etter søknadsfristens utløp. 
Søkere til Nerskogen barnehage vil få
svar innen 1. mai 2009.
Det tas forbehold om at det kan bli
justeringer i type tilbud som den enk-
elte barnehage gir.

Folketallet økte med 26
Folketallet i Rennebu var pr 1. januar 2.621, det er 26 personer flere enn siste

telling i oktober i fjor. Fordelingen er jevnt fordelt mellom kjønna - 1.312 menn og
1.309 kvinner. I følge Statistisk Sentralbyrå var det født 20 barn her i kommunen i
fjor, og det er 27 fem-åringer som skal begynne på skolen til høsten. Ellers kan en
også nevne at det bor 28 personer over 90 år i kommunen.

Rådmann Arve E. Withbro synes økningen er gledelig, og han tar det til gevinst
for de siste års satsing på trygge oppvekstmiljø og tilrettelegging for barn og unge.
— Vi har satset bl.a. på barnehagene, og de som arbeider der gjør en kjempejobb.
Det virker som småbarnsfamiliene som flytter hit trives. Det er viktig for oss å ta
vare på de som kommer, sier Arve.

— Samtidig har vi en flott eldreomsorg her i kommunen, noe vi også nettopp
har fått bekreftet gjennom en ekstern rapport. Vår største utfordring med tanke på
økt forlketall er næringsutvikling, og der har vi nye ting på gang, forteller Arve.

Torsdag 5. mars kommer spesial-
psykolog Lise Næss til Samfunnshuset
på Berkåk for å snakke om aldersdem-
ens. Næss er fagkonsulent i kvalitets-
sikring for sykehjem og hjemmetjen-
ester. Demens er et nasjonalt satsings-
område, og derfor er kurset i prinsippet
åpent for alle. Det har allerede meldt
seg mange interesserte, også fra nabo-
kommunene våre. 

Gruppa som har tatt på seg ansvar-
et for kurset, ønsker å holde et kurs
med høy faglig kvalitet. Lise Næss har i
de siste år hatt ansvar for oppbygging
av psykogeriatriske utrednings- og
behandlingsavdelinger for aldersde-

mente med vanskelig adferd, og de
som tidligere har deltatt på kurs med
henne, anbefaler dette på det
varmeste. Kurset omhandler takling av
konfliktsituasjoner, personlig hygiene,
sansestimulering valideringsterapi,
reminisensterapi, endring av rutiner og
enkle forebyggende tiltak.

Internundervisningsgruppa ved
Rennebu Alders- og sykehjem og
hjemmesykepleien, ønsker at så mange
som mulig vil delta på kurset.
Påmelding gjør du til Hjemmesyke-
pleien i Rennebu, tlf 72 40 25 25, der du
også kan ringe hvis du har spørsmål.

Kurs om aldersdemens
Helsepersonell fra nabokommunene møtes til felles kursdag
om aldersdemens.

Internundervisningsgruppa: 
Astrid Øverland Kjeka, Tone Eithun, Liv Ramsem, Kjersti Voll og Marta Vik.

Grasrotandelen
Fra 1. mars 2009 kan du som spiller

hos Norsk Tipping velge ett lag eller én
forening som skal motta inntil fem
prosent av det beløpet du spiller for.
Grasrotandelen går ikke utover inn-
satsen eller premien din, men kommer
i tillegg til det du spiller for.
Grasrotandelen gjelder på alle spillene
til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og
Extra.

Rennebu IL, Rennebu Musikkorps
og Rennebu Songkor er så langt
registrert for å ta imot grasrotandeler.
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2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Rennebu Musikkorps og Kor Livåt 
presenterer

musikaler
Det blir både kjente og mindre kjente innslag fra 

korps og kor i egen regi og sammen.
Solistinnslag vil det også være. 

En og en halv time med MUSIKALperler 

vi tror mange vil sette pris på.

14. mars kl 20.00 i Oppdal kulturhus
Billetter kr 210, på www.oppdalkulturhus.no

15. mars kl 19.30 i Rennebuhallen
Voksne kr 200/Barn under 16 år kr 100

Billetter fåes kjøpt på Rennebu Turistkontor,
ESSO Berkåk og hos korpsmedlemmene

Bruktbilsalg
Merke Årsmod/regår Motor Farge KM Salgspris
Toyota Avensis stv 2006 D-4D Svart 52000 249000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 67000 139000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 80000 149000
Mitsubishi Pajero 1997 2,5 TDI Blå 188000 125000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 53000 298000
Toyota Hi Ace 4x4 2007 D-4D Rød 28000 213000
Nissan Navara 2005 2,5 TDI Sølv 56000 197000
Mitsubishi SpaceW 4 wd 1999 2,0 Burg/Sølv 215000 73000
MB C 180 stv 1998 2,0 Blå 180000 75000
Toyota Hiace 2005 D-4D 4x4 Sølv 85000 155000
BMW 320 2001 2,0 tdi Svart 190000 175000
Valmet 6400 ålø 640 1998 4x4 5000 t 245000
Mazda6 stv 2006 2,0 tdi Blå 19000 245000
Mitsubishi Pajero 2007 3,2 Svart 60000 309000
Bmw 520 stv 2001 2,0 tdi Svart 193000 179000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi 2005 1,6 hdi Sølv 102000 175000
MB C 220 cdi stv 2001 2,2 Grønn 149000 145000
VW golf stv 1998 1,9tdi Burgunder 279000 63000
MB 290 stv 1998 290 d Svart 315000 89000
BMW 318 D 2003 2,0 Blå 106000 159000
VW Caravelle Syncro 1996 2,4 D Hvit 250000 69000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Hvit 132000 115000
Jeep Cherokee 2004 2,8 TDI Svart 59000 245000
Opel Zafira,  7 seter 2002 2,0 Dti Sølv 156000 129000
VW Caravelle,  7 seter 1997 2,5 tdi Burgunder 260000 85000
Skoda Octavia stv 2000 1,9 tdi Sølv 232000 89000
Mitsubishi Lancer 4Wd 1994 stv 1,6 Sølv 219000 37000
Peugeot 406 1997 stv 1,9 td Blå 245000 49000

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

SSkkiiffttee//rreeppaarraassjjoonn  aavv  ffrroonnttrruutteerr,,
ppeerriiooddiisskk  kkjjøørreettøøyykkoonnttrroollll  oogg  aannddrree

rreeppaarraassjjoonneerr//sseerrvviiccee  ffåårr  dduu  ttaatttt  hhooss  oossss..

Velkommen til en 
herlig MUSIKALsk  kveld
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Nå ble det litt ”bruduljer” denne
gangen” p.g.a. sviktende annonsering
av selve arrangementet og beklagelige
kollisjoner med et par store arrange-
ment i Trondheim.  Vi må bare si til
vårt forsvar at gjennomføring av UKM i
løpet av noen få helger i overgangen
januar/februar, er en kabal som skal gå
opp, men som da ikke alltid gjør det.

Som den utmerkede nyrektoren i
kulturskolen sa det; en kan også faktisk
vinkle det slik at det var svært mange
Rennebu-ungdommer som var enga-
sjert på forskjellig vis denne helga og at
det kanskje er et såkalt ”luksuspro-
blem” at ting kolliderer. Vi vil likevel
forsøke å skjerpe oss så godt vi kan for
å unngå slike ”sammenstøt” for etter-
tiden.

For oss som løper i kulissene er
UKM en lang og krevende øvelse.
Denne gangen var det faktisk 12 timers
intensivt arbeid på selve arrange-
mentsdagen. Da kommer planlegging-
en og etterarbeid i tillegg, men det er
absolutt verdt strevet.

Deltakelsen på UKM har variert
opp i gjennom, det samme har nivået.
Det er litt skummelt om lokalpressen
blir for opphengt i dette. UKM er først
og fremst en mønstring, og ikke en
konkurranse, selv om vi ser at konkurr-
ansemomentet ligger der. Det
skremmer noen og tiltrekker seg andre.
At noen ikke har lyst til å delta, skal
man også respektere. Vi ønsker at
terskelen skal være lav.

For oss er det like mye det som
skjer i mellom ”slaga” som betyr noe.
Som at  noen har laget noe selv, og er
stolt og lykkelig over det, selv om det
kanskje ikke er helt fullkomment ennå.
Når nykommerne kommer tidlig og
spør om de kan få se på alle prøvene
fordi de er så spente og forventnings-
fulle. Når du må trøste noen før eller
etter sceneopptredenen fordi nervene
ikke helt lar seg tøyle. Når de sitter
sammen i forskjellige aldersgrupper på
kjøkkenet, dingler med bena og spiser
pølse, mens de løser både hverdags- og
verdensproblemer. Da føler man at her
er det noe viktig som skjer.

Selvsagt er det forferdelig stas når
noen gjennom sine gjentatte opptred-
ener i UKM utvikler seg til skikkelige
stjerneskudd. Gjett om man fryser på
ryggen da!

Men ellers må lokalavisene kjenne
sin besøkelsestid når det gjelder å ikke
rive ned slike skjøre byggverk som
UKM på mange måter er. Så takk for at
Rennebu Nytt på sin måte behandler
deltakerne med så stor respekt.

Så får heller vi garvede arrangører
tåle noen skyllebøtter i blant.

Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid

Tanker i kjølvannet av UKM 2009
Vi har nok en gang gjennomført Ungdommens Kultur- 
mønstring i Rennebu. 

Arbeidet er i gang
Virkningen av tiltaksmidlene er allerede kommet her i

Rennebu. Arbeidet med å bytte 90 ovner i helsesenteret på
Berkåk er fullført, og det vil også gi en økonomisk gevinst ved
siden av at de vil få tryggere ovner. 

Ellers er arbeidet ved Voll skole kommet godt i gang, og der
er det Rennebu Hytteservice som har fått oppdraget. Voll skole
er det enkeltprosjektet som får størst nytte av tiltaksmidlene,
da det både skal skiftes vinduer, etterisoleres og foretas litt
generell oppussing. Rehabilitering av dekket på Stamnesbrua
er også like om hjørnet, og her er det Sande Hus og Hytter som
har fått oppdraget.

Bjørn Rogstad, Knut Ingolf Dragset, Kjell Ove Aspeggen 
og Bjørn Gunnar Haugen pakker ut ovner ved helsesenteret.

Ny kommunelege/fastlege
Hele personalet ved legekontoret

gleder seg over at vi den 23. februar
fikk en ny kommunelege/fastlege i
arbeid. De to siste årene har det vært
flere vikarer ved legekontoret pga.
diverse permisjoner. Nå har vi vært så
heldig å få ansatt en ny erfaren kom-
munelege/fastlege i tillegg til Peter M.
Trojanowski som har vært alene som
kommunelege/fastlege i 2008. Mange
av innbyggerne har den siste tiden fått
brev om at de har fått den nye legen
som fastlege, og vi håper dere vil bruke
tilbudet.

Her ønskes Hans Erik Røsten (t.v. foran)
velkommen av personalet på legekontoret. 
Vegard Berge er ny turnuslege (t.h. foran).

Britt Karin Kvam var ikke tilstede da
bildet ble tatt. 

Marta Hovland Withbro
Enhetsleder LFH

Fair play-pris til Rennebu
Rennebus herrer fikk under årets

Gauldals-cup i fotball tildelt fair-play
prisen. Ved siden av å bli tildelt fair-
play prisen ble  også Rennebu nummer
to i cupen.



"Bakkan" etappe 2 er aktuell?
Stiklestad Eiendom vurderer å påbegynne prosjekter-
ing av trinn 2 på Bakkan. Trinn 2 vil eventuelt inne-
holde 6 - 10 leiligheter, hver med 3 eller 4 rom.
Leilighetene vil være på ca. 70 m2 med 2 eller 3
soverom etter eget ønske.

I denne sammenhengen ønsker en nå å kartlegge
interessen for slike leiligheter på "Bakkan"
Dersom du er interessert kan du melde din interesse
til Servicetorget, tlf 72 42 81 00 innen 
torsdag 5. mars 2009.

Det vil så bli avholdt et informasjonsmøte med
Stiklestad Eiendom, Meldal Sparebank, Husbanken
og kommunen til stede for å informere om prosjektet
og svare på aktuelle spørsmål.

Rådmannen

EIENDOMSSKATTEN FOR 2009
Eiendomsskattelisten for 2009 er lagt ut til alminne-
lig gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset
fra 2. mars til og med 31.mars  2009.
Eiendomsskatteseddel for 2009 blir bare sendt ut for
eiendommer med ny eier eller andre endringer.
Ønskes eiendomsskatteseddel for 2009 kan den fåes
ved henvendelse til eiendomsskattekontoret i
Rennebu kommune.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Rennebu
Kommune v/eiendomsskattekontoret innen 31. mars
2009.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig
til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store
terminer med forfall 1. april 2009 og 
1. september 2009. Dersom eiendomsskatten ikke
blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter
fastsatte bestemmelser. 

Rennebu kommune,  Eiendomsskattekontoret

Stenging av Stamnesbrua KV 004
På grunn av skifting av dekke blir Stamnesbrua
stengt fra mandag 2. mars til fredag 13. mars (uke
10 og 11) 2009.
Stengningen blir skiltet ved RV 700 og FV 510.
Spørsmål kan rettes til Rennebu kommune 
tlf 72 42 81 00. 
Rennebu kommune, teknisk drift
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Forslag til kulturpris 2009
Rennebu kommune ønsker forslag til kandidater til
Rennebu kommunes kulturpris for 2009.
Kulturprisen har som formål å stimulere kulturarbeidet i
kommunen. Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller
grupper med tilknytning til Rennebu kommune. Lag, for-
eninger eller institusjoner i Rennebu kan også tildeles
prisen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlig
og begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen inn-
en 1. mai 2009.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig.
Nærmere opplysninger ved henvendelse kulturkontoret.

Enhetsleder kultur og fritid

Vedtatte planer
62/6 og REGULERINGSPLAN FOR UTTAK AV GRUS
BERKÅKSMOEN
Kommunestyret godkjente i møte 12.02.09 regulerings-
plan for  uttak av grus Berkåksmoen del av gnr. 62 
bnr. 6 og 203, i medhold av plan- og bygningslovens 
§27-2 nr. 1.

Viser til fullstendig vedtak og opprettet plan på 
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjørings-
dato.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med regulerings-
planen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra
denne kunngjøring.

Rådmannen

Igangsatt arbeid med Energi- og klimaplan

Etter vedtak i formannskapet i august 2008 er arbeidet
med en kommunedelplan for energi- og klima igangsatt
som en utredning. Planen skal gi en oversikt over energi-
bruk og klimautslipp i kommunen.
Den skal vise muligheter for alternative energikilder og
fastsette mål og tiltak for framtidig energibruk og klima-
utslipp.
Ta gjerne kontakt med:
Kjetil Værnes, 72 42 81 41 / 
kjetil.vernes@rennebu.kommune.no eller
Audhild Bjerke, 72 42 81 63 /
audhild.bjerke@plankontoret.net
Innspill til energi- og klimaplanen sendes innen 31. mars
2009 til: Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu
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K U N N G J Ø R I N G E R
LARSRENNET
Søndag 1. mars 2009, klokka 12.00
ved Rennebuhallen/skistadion, Berkåk.
Klasser 0-12 år (født 1997). Full premiering.

Påmelding til Eli Hårstad, mob. 47646013 eller e-post:
eli.harstad@tele2.no  
Påmeldingsfrist torsdag 26.02.
Startkontigent kr. 90,- (etteranmeldt kr.125,-)
Startnummer tas ut før kl. 12.00. Se www.rennebu-il.no

Arr: RIL, skigruppa

Støtt klubben i ditt hjerte
gjennom Grasrotandelen!
Grasrotandelen er en ny ordning der alle som spiller på
Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller foren-
ing, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen.
Rennebu il er registrert som mottaker av Grasrotandelen.
Ved å gi din andel til Rennebu il bidrar du til at vi fortsatt
kan tilby et bredt aktivitetstilbud til barn og unge i laget
vårt. Takk for at du valgte idrettslaget.

RIL

Årsmøte RIL Orientering
Torsdag 5. mars kl. 19.00 
på kommunestyresalen
Valige årsmøtesaker. Utdeling av utmerkelser

Styret

Bedriftsskirennet 2009
Arrangeres lørdag 7. mars kl.15.00 ved Rennebuhallen.
Startnummer hentes i samfunnshuset fra kl 13.30. 
Påmelding til KRK innen 2. mars kl 15.00. 
Kl 21.00 fest med premieutdeling i samfunnshuset.
Tømmerdalens spiller til dans
Barnepark i NM-bakken fra kl 13.00. 
Skileik, aking og godsaker. 
Vel møtt til en tradisjonell, men stadig like aktuell skidag.

Arr. Bedrifter i Rennebu  

Oppmerksomhet på dagen 12. mars frabedes.
Lilly Uv

Årsmøte i RIL Håndball
24. mars kl 19.30 i Hallandstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i
hende innen 10. mars.

Styret

Årsmøte i Rennebu Røde Kors
Hjelpekorps
fredag 6. mars kl 19.00 i Hallandstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i
hende innen 1. mars.

Styret

Årsmøte i
Træthaugveien Veiforening
17. mars 2009 kl 20.00 i Furuly Grendehus,
Nordskogen
Vanlige årsmøtesaker - Enkel servering.
NB! Forslag om utvidelse/endring av veiavgifter!
Hjertelig velkommen!

Styret

Rennebu-kveld
Lørdag 28. februar kl 19.30 i Å samfunnshus
- Rennebu musikkskole
- Tore Samuelsen viser lysbilder
- Rennebu Songkor
- Arne Lundaløkk
- Gjettekonkurranse
- Kaffe og utlodning
Alle er hjertelig velkommen!

Arr. Rennebu Historielag

K U N N G J Ø R I N G E R

I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1 varsles oppstart av

REGULERINGSPLAN FOR
MASSEUTTAK I KVENNDALEN, NERSKOGEN

Planområdet ligger ved fv 512, og berører eiendommene
gnr/bnr 38/1 og 32/1. Det har vært drevet pukkverk i området
tidligere i forbindelse med kraftutbygging. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for steinbrudd og masseuttak.

Ta gjerne kontakt med Plankontoret, tlf 72 42 81 60.
Eventuelle innspill sendes innen 27.03.09 til:
post@plankontoret.net eller
Plankontoret,
Myrveien 1, 7391 Rennebu.

ditt lokale reklamebyrå
Berkåk - tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no

Vi hjelper deg med  alt innen
logo, brevark, konvolutter, stempel, kopiering, brosjyrer,

presentasjoner, nettsider, firmaklær, strøartikler...

Ta kontakt - vi er kreative og fleksible!
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Dette skjer i Rennebu!
26.02 Månedsfinale Innendørsskyting 17.00
28.02 Håndballkamper i Rennebuhallen:

J10  Rennebu – Lundamo 15.00
K4   Rennebu – Tiller 2 16.00

01.03 Larsrennet Berkåk 12.00
03.03 Innendørsskyting R. Skytterlag 17.00
04.03 Poengrenn / Berkåk 18.30

Klubbmesterskap Skiskyting
05.03 Hørselshjelp Friv.sentralen 10.00
6-8.03 Kvinnehelg Mjuklia
07.03 Åpen Konsert Mjuklia

m/ Rune og Herborg Skjolden 20.00
07.03 Håndballkamper i Rennebuhallen:

K4  Rennebu – Charlottenlund 2 12.30
J10  Rennebu – Orkdal 14.00
G10 Rennebu – Orkanger 15.00
J10  Rennebu – Orkanger 16.00
K4  Rennebu – Charlottenlund 3 16.45

07.03 Bedriftsskirenn Berkåk 15.00

09.03 Årsmøte for Fredheim Fredheim 20.00
10.03 Innendørsskyting 17.00
11.03 Årsmøte NHF Rennebu Friv. Sentralen 19.00
14.03 Mjuken Grand Prix og Berkåk 12.00

Premieutdeling Poengrenn
Menighetshusbasar Berkåk 12.00

15.03 Musikal Prosjekt Rennebuhallen 19.30
m/ Rennebu Musikkorps og KOR LIVÅT 

LHL Rennebu – hjertetrim/muskelstimulator 
onsdager kl 15-17, LHL Helsestudio
Rennebu Musikkorps tirsd kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsd kl 18.00-20.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22 på Berkåk skole
Frisktrim onsd kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsd kl 18.30 på Frivillighetens Hus
Linedance søndager kl 19.00 på Stamnan
Rennebu Skytterlag treningsskyting hver torsd kl. 18.00
NKS Berkåk kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05, turistkontoret@rennebu.net

Nye modeller i butikken!

Fra og med 6. mars 
har butikken åpent hver 

fredag til kl 18.00.

Moccamaster kaffetrakter (1,25l)
slår seg automatisk av etter 2 timer.

Nå: 1998,-

Kraftig Bosch kjøkkenmaskin
med kjøttkvern og mye ekstrautstyr!

Nå: 2998,-

Vi reduserer prisene på diverse tilbehør til Bosch kjøkkenmaskiner.




