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Den nye rektoren for
Rennebu barne- og ungdomsskole
Gerd Staverløkk var innom og
hilste på sine nye kolleger.
Les mer på side 3!
Foto: Mona Schjølset
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Når snøen forsvinner...

Det er mye som dukker opp når snøen forsvinner, dessverre
ikke bare av det positive slaget. Søppel er ikke noe vi ønsker å
se verken langs veien eller andre steder vi ferdes. Dessverre er
det slik at enkelte ser relativt stort på hvor de slenger fra seg
ting som hører hjemme i søppelbøtta, og ifølge Bente Skamfer
ved Rennebu Arbeidssenter er det kanskje voksne som er de
største søppelsynderne.
- Vi finner mye av både ølbokser, snusesker, tomme sigarettpakker og lignende, så det tyder vel på at det er voksne folk
som har slengt det fra seg, sier Bente.

Bente Skamfer, Helge Magne Holthe, Tim Hansen og Kjellfrid
Thorsen i gang med rydding langs veiene etter vinteren.
Gjengen på Arbeidssenteret tar i alle fall ansvar for fellesskapet, og er ute på søppelrydding så ofte det lar seg gjøre.
Gjennom hele sommeren er de ute i alle fall en gang i uka, og de
vil gjerne at flere følger deres eksempel.
- Ta ansvar og rydd opp søppelet etter deg selv, da blir det
mye triveligere for alle å være ute, sier Helge Magne, Tim og de
andre søppelrydderne ved Rennebu Arbeidssenter.
Av Mona Schjølset
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Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:
post@rennebu.kommune.no
Telefon:
72 42 81 00
Telefax:
72 42 81 01
Åpningstid:
08.00-15.30

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no
NAV – tlf 55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre kl 10 - 15
Byggesak/planrådgiver
man kl 8-11.30 – tirs-fre kl 12-15.30
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Kommunale møter
11.05. Kommunestyret
08.06. HOO
09.06. MTL
13.06. Formannskapet
22.06. Kommunestyret

18.00
09.00
09.00
09.00
18.00

Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
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E-post
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Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.500 stk

Gerd Staverløkk:

Ny rektor på Rennebu barne- og
ungdomsskole
Til høsten realiseres vedtaket om en felles barne- og
ungdomsskole i Rennebu.
Planleggingen er allerede
godt i gang, og nylig ble
også ny rektor ansatt. Gerd
Staverløkk fra Oppdal har
takket ja til stillingen, og hun
gleder seg til å være med på
utformingen av en ny, framtidsrettet skole.
- Dette blir en spennende utfordring,
og nå kribler jeg etter å komme skikkelig i
gang, sier Staverløkk.
Undervisningsinspektør og
organisasjonssjef
Staverløkk kommer fra stillingen som
undervisningsinspektør ved Aune barneskole. Dette er en stilling hun har hatt i
12 år, og de siste to årene har hun i tillegg vikariert i 40% stilling som organisasjonssjef i Oppdal kommune. Hun beskriver seg selv som et skikkelig skolemenneske, med tanker både for helhelten og
den enkelte.
- Jeg er opptatt av at hele mennesket
skal utvikle seg, og at skoledagen skal
være så allsidig og variert som mulig, sier
Staverløkk.
Praktiske og estetiske fag er også noe
hun synes er spennende, og da spesielt
som hjelpemiddel for å utvikle nye undervisningsmetoder.
- Blant annet synes jeg prosjektet
”Skyting for mestring” er kjempespennende, og jeg gleder meg til å lære mer
om dette, og ikke minst se hvilke resultater man kan oppnå med denne typen
metode, sier Staverløkk.
Fotball og kor
Selv om den nye rektoren beskriver
seg som skolemenneske, finner hun også
tid til å engasjere seg både i ungenes og
egne fritidsaktiviteter. Akkurat nå er det
fotball som er mest i fokus, og med tre
unger som er aktive på hvert sitt lag er
det i seg selv en liten kabal som skal gå
opp. I tillegg er hun leder i fotballgruppa i Oppdal, og sitter også i kretsstyret i

Den nye rektoren Gerd Staverløkk (foran til venstre) har vært på skolen
og hilst på sine nye kollegaer. Nåværende rektor Kari Haukdal (foran til høyre)
blir med videre som rådgiver i en overgangsperiode.
Trøndelag fotballkrets. Ifølge eget utsagn
er dette bare lystbetont, men til neste år
har hun likevel sagt fra at hun ikke tar
gjenvalg som leder i fotballgruppa.
- Jeg trives kjempegodt i den rollen,
men innser vel at tid blir en knapphetsressurs når jeg skal over i ny jobb. Vervet
mitt går ut i desember så da passer det
i grunnen bra å overlate roret til noen
andre, sier Staverløkk.
I tillegg til fotball er hun glad i å
synge, og er med i Kor Allegro, eller prosjektkoret som det het tidligere. Hun har
allerede fått grundig informasjon om at
aktive miljø innen sang og fotball finnes
i Rennebu også, med gode tilbud om å
melde overgang til de oransjekledde.
- Jeg har takket høflig nei til tilbudene
foreløpig, ler Staverløkk.
Planleggingsdag på barnetrinnet
Forrige uke var hun på besøk for å
treffe sine nye kolleger og representanter
fra kommuneledelsen. Da fikk hun også
være med lærerteamet på barnetrinnet,

som hadde felles planleggingsdag. Den
nye rektoren skal også være med når alle
lærerne samles til planleggingsdag 19.
juni.
- Det er viktig for meg å være med på
disse møtene, for å få en best mulig oversikt over situasjonen. Jeg har også vært
borti lignende type prosesser her i Oppdal,
så forhåpentligvis har jeg noen erfaringer
som kommer til nytte, sier Staverløkk.
Hun er full av lovord om den mottagelsen hun har fått både på skolen og
kommunehuset, og gleder seg til å treffe
elever og foreldre til høsten. Målet er å bli
en synlig rektor, med åpen dør både for
elever, lærere og foreldre.
- Jeg har stor tro på at Rennebu barneog ungdomsskole blir en god plass å være,
og sammen med resten av lærerteamet
vil jeg gjøre mitt for at alle skal føle seg
trygge og godt ivaretatt, avslutter Gerd
Staverløkk, nytilsatt rektor ved Rennebu
barne- og ungdomsskole.
Av Mona Schjølset
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Middagsbuffet

på Mjuklia 30. mai kl. 14.30-17.30

Klubb, duppe, stekt bacon og kålrot
Lakseform med agurksalat
Sviskergrøt med fløtemelk
Sjokoladefromasj med vaniljesaus
Kaffe
Voksne kr 185,- | Barn 3-12 år kr 89,-

– pleier dine føtter
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter
Trenger du behandling
ring for timeavtale

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

41 45 75 93
Behandling av negler,
beskjæring av hard hud,
vortebehandling,
behandling av soppnegler

Sommertil

bud!

Såler og s
okker
÷50%
gjelder til

1. okt

Gavekort på fotpleiebehandling!

Jeg tar ferie f.o.m 24. juli t.o.m 18. august
www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Velkommen!

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

BERKÅK BIL
AC-Service

Hva
har saltet
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
gjort
med
bremsene
Flush og skifte
av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
dine
i vinter?
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

Bestill time for ettersyn.

Be om å få vå

r nye

BERKÅK BILSKADE

kjøkkenkatalo

g

Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK
BIL12
Postmyrveien 12
Postmyrveien
Postmyrveien 12
7391
RENNEBU
7391
RENNEBU
977
78 963
TlfTlf
977
78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com
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Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
42 75 90
Tlf 72 Tlf
42 72
75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

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

for hele huset

Grensejusteringen mellom Rennebu og Oppdal:

Store økonomiske konsekvenser
Rapporten som er utarbeidet
i forbindelse med grensejusteringene mellom
Rennebu og Oppdal viser
at Rennebu kommune vil få
redusert sine inntekter med
dramatiske 30 millioner
kroner.
I en søknad om grensejustering mellom kommunene Rennebu og Oppdal
datert 26. januar 2017, ber initiativtakerne om at grensejusteringen gjøres slik at
nåværende Havdal, Gisnås, Ulsberg og
Innset krets blir med i Oppdal kommune.
I den sammenheng ble Rennebu kommune av Fylkesmannen pålagt å utarbeide et
såkalt kunnskapsgrunnlag som skal belyse konsekvensene av en grensejustering.
Denne rapporten er nå ferdig og vil bli
fremlagt for Fylkesmannen.
Store økonomiske konsekvenser
En endring av kommunegrensa mellom Rennebu og Oppdal vil medføre store
økonomiske konsekvenser for Rennebu
kommune.
— Kommunen har fått en nøytral
vurdering av Landssamanslutninga av
Vasskraftkommunar (LVK) når det gjelder kraftinntekter, og ut fra dagens nivå
vil vi tape ca 4,9 mil. kroner i året. Dette
gjelder konsesjonskraft, konsesjonsavgift
og eiendomsskatt, forteller økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson.
Når det gjelder skatt og rammetilskudd fra Staten, såkalte frie inntekter,
har kommunen fått beregnet at de vil tape
ca kr 22,6 millioner kroner
Eiendomsskatt fra andre eiendommer
enn kraftverk vil utgjøre 1,5 mill kroner.
Dette vil utgjøre totalt 30 millioner kroner
i tapte inntekter for kommunen.
— Dette er dramatiske tall, og vil gjøre det vanskelig å drive Rennebu videre
som egen kommune, sier rådmann Birger
Hellan.
Grensjusteringen vil også medføre
overføring av 18% av Rennebu kommunes befolkning. Grensejusteringen medfører også at 350 km2 av Rennebu kommunes arealer overføres, noe som utgjør 36%
av landarealet.
Rapporten er et grundig dokument

med faktagrunnlag og vurdering som er ført i pennen av
Plankontoret, og vi tar her med
utdrag fra avslutningskapittelet
Vurdering. Rapporten i sin helhet ligger ute på nettsiden www.
rennebu.kommune.no
I næringssammenheng har
dette stor betydning ved at en
betydelig andel av primærnæringene med skogbruksarealer, beitearealer og regulerte arealer for
en videre utvikling av Rennebu
kommune som en hyttekommune,
blir overført til Oppdal. I tillegg
vil grensejusteringen medføre at
50 sysselsatte i primærnæringen
og 11 bedrifter med til sammen
42 sysselsatte i sekundærnæringen blir overført til Oppdal. Dette er
mange arbeidsplasser for en liten kommune som Rennebu.
20% av kommunens barn i alderen
0-15 år bor i de aktuelle grendene. Med
bakgrunn i kommunestyrets vedtak 10
januar 2017, skal skolene på Innset og
Voll legges ned og det skal bli én felles
skole på Berkåk fra 1. august 2017. Ved
en eventuell grensejustering vil elevgrunnlaget for den nye skolen bli redusert
med 20%. Dette kan få konsekvenser for
både bemanning, kompetansemiljø og
læringsmiljø.
En reduksjon på 20 % vil også ha stor
betydning for tilbudet innen kulturskolen.
En reduksjon av antallet barn vil kunne
føre til et mindre tilbud for de barna som
er igjen.
Rennebus innbyggere er flittige brukere av Oppdal kulturhus - både kinoen,
konsertene, Riksteaterforestillingene og
badeanlegg. Dette er naturlig da Oppdal
kulturhus er et regionalt kulturhus som er
bygd for å betjene begge kommunene.
Helse og sosialtjenestene har vært
samlokalisert på Berkåk i mange år. Det
planlegges nå å rehabilitere og bygge
nybygg ved helsesenteret med tanke
på økningen av eldre i årene som kommer. Ca. 20% av kommunens befolkning
over 70 år bor innenfor Ulsberg, Innset,
Gisnås og Havdal. En reduksjon på 20 %
brukere på helsesenteret vil få store konsekvenser for videre utbygging, bemanning og muligens kompetansemiljø.

En grensejustering vil medføre at tre
av sju vannverk og tre av åtte avløpsanlegg overføres til Oppdal. I tillegg vil
30 % av det kommunale veinettet bli overført til Oppdal kommune. Dette vil medføre en bemanningsreduksjon innen Teknisk
drift i Rennebu kommune.
Oppdal og Rennebu tilhører den samme bo- og arbeidsregionen og den daglige
pendlingen mellom disse to kommunene
er betydelig. Dette gjelder både fra de fire
grendene og resten av kommunen.
Legges ut på høring
Den pålagte konsekvensutredningen
er nå oversendt Fylkesmannen, og neste
steg er at Fylkesmannen, etter avklaring
med Kommunaldepartementet, vil sende saken til berørte aktører for uttalelse.
Samtidig vil Rennebu kommune gjøre
saken kjent på hjemmesiden, facebook
og evt. andre kanaler, for å gi alle interesserte anledning til å uttalelse seg i saken.
Saken legges ut offentlig senest 12. mai,
og har innspillsfrist senest 9. juni.
Fylkesmannen anmoder Oppdal kommune om å gjøre det samme, slik at interesserte der også kan uttale seg.
Endelig politisk vedtak og uttalelse
fra politisk organ i Rennebu skal foreligge innen 22. juni, og Fylkesmannen
vil sende sin endelige innstilling til
Kommunaldepartementet før 1. juli.
Av Dagfinn Vold
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Helt topp med yrkesfag!
Jon Anders Nyberg fra
Berkåk er snart ferdig med
to år på byggfag/byggteknikk ved Gauldal videregående skole. Til høsten starter
han opp som lærling hos LH
Bygg Entreprenør AS, og så
langt er han ikke i tvil om at
han har valgt riktig retning.
- Yrkesfag er helt topp, og med byggog anleggsteknikk har man mange valgmuligheter videre, fastslår Jon Anders.
Tredjeplass i NM
Nylig deltok han i World skills
Norway, som er uoffisielt NM for yrkesfagelever. Han ble først plukket ut til å være
en av klassens representanter i fylkesmesterskapet. Her slo han til og vant, og ble
dermed Sør-Trøndelags representant da
NM ble arrangert på Lillehammer tidligere i år. Oppgavene elevene fikk her var
nesten den samme som under fylkesmesterskapet, nemlig å ordne et bjelkelagshjørne i bindingsverk.
- På NM var det litt mer omfattende,
men samme utgangspunkt for oppgaven.
Jeg var rimelig nervøs på forhånd, men
det gikk da ganske greit, oppsummerer
Jon Anders.
At det gikk ganske greit er vel en liten
underdrivelse, for Jon Anders løste oppgaven så bra at han tilslutt endte på tredjeplass. Sensorene var meget imponert over
ungdommene, og det var kun småpirk
som skilte de beste fra hverandre.
- Vi fikk en vurdering av arbeidet vårt,
og da fikk vi høre at det vi hadde gjort
ville vært mer enn bra nok for hvilket som
helst byggfirma. For min del var det også
kjempeartig at hele klassen fikk være med
til Lillehammer, da ble turen både sosial
og trivelig, sier Jon Anders.
Gleder seg til lærlingperiode
Selv om han ennå ikke har fylt 18
år, kan man trygt si at Jon Anders er en
forholdsvis erfaren håndverker. Praktisk
arbeid har han vært med på helt siden han
var en neve stor, noe han nå har hatt stor
nytte av i skolesammenheng.
- Ja, jeg har fått lov å prøve meg på
mye forskjellig opp gjennom årene. Etter
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Jon Anders Nyberg trives godt med valget av yrkesfag,
og han kom på tredjeplass i uoffisielt NM for tømrere.

at jeg begynte på byggfag ser jeg hvor
stor betydning det har at man er litt vant
med ulike typer redskap og arbeidsmetoder, sier Jon Anders.
Etter at lærlingperioden er gjennomført har Jon Anders også tenkt tanken på
å utdanne seg videre til byggingeniør eller
noe lignende, men dette er en avgjørelse
han venter litt med å ta. I første omgang
er det nå LH Bygg Entreprenør som blir
arbeidsgiver, og fagbrev er første mål
for unggutten. Før den tid skal imidlertid
skolegangen ved Gauldal videregående
avsluttes med russefeiring, og ikke minst

er det et førerkort som skal innkasseres.
Jon Anders fyller nemlig 18 år i løpet av
juni, og vi forstår at det skal ikke gå veldig lang tid etter den dagen før han skal
være klarert for bilkjøring på egen hånd.
- Jeg håper å få lappen forholdsvis fort
ja. Det er nesten helt nødvendig når jeg
skal begynne å arbeide, og selvfølgelig
praktisk på alle mulige måter ellers også,
avslutter Jon Anders.
Av Mona Schjølset

Eline videre til UKMs landsmønstring
I år deltok Eline for første
gang i UKM, og når hun
først tok sjansen og meldte
seg på gikk det strake veien
til landsmønstring. Hun ble
først plukket ut til å være
blant dem som skulle representere Rennebu under fylkesfinalen, og derfra ble hun
så plukket ut til å være med
å representere Sør-Trøndelag
under landsmønstringen i
Sandnes 21.-25. juni.
- Jeg gleder meg stort til det, og skal
bare nyte opplevelsen, sier Eline.
”Sorgen min er satt på vent”
Det var Elines tekst ”Sorgen min er
satt på vent” som ble på en slik måte lagt
merke til at juryen valgte å gi henne billett videre til landsfinalen. Teksten handler om Elines bestemor som har blitt
dement, og hvilke tanker Eline har gjort
seg omkring dette.
- Jeg skrev denne teksten som en tentamensoppgave, og så fant jeg ut at jeg
skulle bearbeide den litt og melde meg på
UKM, forteller Eline.
Selv om teksten handler om at man på
en måte mister en bestemor, er det også
en måte å fortelle om hva bestemor har
betydd.
- Det er nok mange på min alder som
kan kjenne seg igjen i denne teksten, og
for min del er skrivingen en måte å bearbeide følelsene på, sier Eline.
Dagbok
Så lenge hun kan huske har Eline vært
glad i å skrive, og helt siden barneskolen
har hun skrevet dagbok med tanker, følelser og fortellinger. Det kommer hun nok
til å fortsette med også, for hun kan slett
ikke se for seg en framtid hvor skriving
ikke er en viktig del av livet.
- Jeg drømmer jo om å bli forfatter
en dag, det ville jo vært helt fantastisk.
Hvem vet, kanskje blir dagboka mi utgitt i
bokform en gang, smiler Eline.
Samtidig har den trivelige ungjenta
beina godt plantet på jorda, og har lagt en
god slagplan i tilfelle forfatterdrømmen

Eline Voll kom til landsmønstringa med egenskrevet tekst som handler om bestemor.
ikke slår til med en gang. Til høsten har
hun søkt helse- og sosialfag på Gauldal
videregående skole, og ser for seg en
framtidig jobb innen helsesektoren.
- Jeg er interessert i helse, folk og
ulike kulturuttrykk, så får tiden vise hva
som blir jobb og hva som blir hobby, sier
Eline.
Nytt publikum, ny scene
I slutten av juni reiser altså Eline til
Sandnes sammen med resten av ungdommene som skal representere SørTrøndelag under landsmønstringen. Da
skal hun lese teksten om bestemor igjen,
og hun gleder seg stort til opplevelsen.
- Det blir en ny scene med nytt publikum, og i tillegg er det alt det som skjer i
rundt selve arrangementet. Jeg gleder meg
til å bli kjent med nye folk, og ikke minst
til å se andre opptredener med spennende
kulturuttrykk, sier Eline.
Av Mona Schjølset
Eline under den lokale UKM-mønstringa.
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Nye Veier foreslår ny E6-trasé
I forrige uke var representanter fra selskapet
Nye Veier tilstede og orienterte politikerne
Nye Veier er nå i en fase der de gjennomgår hele sin portefølje i Trøndelag,
med spesiell fokus på optimalisering og
innsparing på de ulike strekningene. Dette
kan medføre en omlegging av traséen til
østsiden av Buvatnet, og målet er å redusere kostandene for å få tidligere oppstart.
Tidligere oppstart
— Vi arbeider med å optimalisere prosjektene, og hvis vi klarer å redusere kostnadene på E6 sør-strekningen med 20%
kan vi få en tidligere oppstart, sa prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan innledningsvis
i møtet. Vatnan sa at det nye traséforslaget innebar både plusser og minuser for
Rennebu kommune, men den store plussen er at ny vei kan stå ferdig i 2027.
Nye Veier ser på optimalisering både
for E6 nord og sør for Trondheim. Da ser
de nærmere på reisetid – kortere avstand
mellom A-B, høyere hastigheter og reduserte kostnader.
Kostbare konstruksjoner
Lars Bjørgård, utbyggingssjef for E6
sør i Nye Veier, orienterte om at den nye
traséen på østsiden vil innebære en besparelse i størrelsesorden en halv milliard
kroner. Det er brua nord for Buvatnet og
tunnelen forbi Berkåk som er kostbare
konstruksjoner. Med den nye traséen kan
begge deler unngås. I tillegg er det i det
nye forslaget lagt inn 4-felts vei med en
fartsgrense på 110 km/t.
— Det er denne omleggingen ved
Berkåk som er det største innsparingspunktet på hele E6 Ulsberg - Melhus, og
jeg skjønner at dette forslaget om omlegging vekker diskusjon, sa Bjørgård.
Likevel håpet han at de kan enes om en ny
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i Rennebu om nye planer for traséen forbi
Berkåk sentrum.

trasé som vil fungere for alle parter.
Koster lite ekstra
Innspart kjøretid fra Ulsberg til
Melhus vil bli vel 20 minutt med en
fartsgrense på 110 km/t. Bjørgård understreket at det er viktig å bygge veien for
fremtiden, og det koster utrolig lite ekstra
å utvide til 4-felts vei nå mot å gjøre det
på et senere tidspunkt.
Nye Veier har foreslått en ny standard
for 4-felts vei i forbindelse med revideringen av veistandardene - en såkalt smal
4-felts. Likevel vil denne smalere standarden tilfredsstille behovet.
Nytt kryss ovenfor jernbanen
Den nye traséen vil komme på østsiden av jernbanen ovenfor Buvatnet og
Berkåk, og det foreslås et kryss ovenfor jernbanen der Fv700 møter E6. Hvor
Fv700 skal gå gjennom Berkåk og videre
opp til den nye traséen vil være opp til
kommunen. Krysset sør for Berkåk foreslås tatt bort.
Det opprinnelige krysset på nordsiden
av Berkåk mot Buvatnet mente representantene fra Nye Veier vil være en barriere
mot Buvatnet og begrense utvidelsen av
sentrum nordover. Det nye planlagte krysset lenger øst vil gi romsligere areal for
bensinstasjoner og andre eventuelle etableringer. Samtidig foreslår Nye Veier å
gjøre krysset ved Ulsberg enklere og dermed kostnadsbesparende. Det ble kommentert at dette kan frigi plass til et eventuelt veisideanlegg ved krysset.
I følge Bjørgård foreslår Nye Veier
også å ta bort krysset ved Løklia, men
dette vakte motstand blant de lokale politikerne.

Viktig å ta vare på Berkåk sentrum
Politikernes største innvendinger
til den nye traséen var avstanden ned til
Berkåk sentrum. De var opptatt av å bevare et levende sentrum, og derfor er veiens
plassering viktig.
Ola T. Lånke understreket at han ville
høre næringslivets synspunkter før han
tok standpunkt til det nye forslaget. Eli
Krogstad var i likhet med de andre opptatt
av Berkåk som sentrum, og hun lurte på
om det ville følge med midler for å ruste
opp sentrum for å øke stoppeffekten i og
med at det eventuelt blir lengre avstand til
E6. Ordfører Ola Øie føler seg forpliktet
til å tenke lokalt, men samtidig viktig å
ha de regionale synspunktene i bakhodet.
Øie understreket at det er brukt mye tid på
de eksisterende planene, og derfor er det
viktig at en flytting av traséen må gi klare
positive effekter.
Nye folkemøter
Rådmann Birger Hellan mente det vil
være mange spørsmål blant innbyggerne
i kommunen i forbindelse med den nye
traséen, og det vil helt sikkert bli behov
for nye informasjonsmøter. Lars Bjørgård
understreket viktigheten av å ha infomøter så snart som mulig. Dette vil kunne gi
nye innspill og føre til raskere avklaring.
Nye Veier stiller gjerne opp på nødvendige møter, og vil også være behjelpelig i
den videre planprosessen.
Det er berammet infomøte onsdag
31. mai kl 19.00 i Kultursalen, og der
vil Nye Veier være til stede og informere om de nye foreslåtte planene.
Av Dagfinn Vold

Nye Veier presenterer den nye traséen for administrasjon og politikere i Rennebu. F.v. Jan Olav Sivertsen (Nye Veier),
Lars Bjørgård (utbyggingssjef for E6 sør i Nye Veier), Trond Jære (strategirådgiver i Byggvei.no), ordfører Ola Øie,
Johan Arnt Vatnan (prosjektdirektør i Nye Veier) og rådmann Birger Hellan.

Den nye traséen som foreslås av Nye Veier er merket med gult, og det blir bare ett tilknytingspunkt fra Fv700.
Illustrasjonen på foregående side viser traséen i Skaumsvingen og mot trafikkstasjonen ved Pynten.

Rennebunytt

9

Hverdagsrehabilitering
Hva er viktig for deg?

Aktivitetsdag for voksne

Torsdag 1. juni kl. 10.30 - 11.30 på torget.
Ulike aktiviteter, kaffe, underholdning ved
kulturskolen og Rennebu Seniordans.

Ny gapahuk i Hovengløkkja
Vi ønsker å gjøre litt stas på den nye gapahuken i
Hovengløkkja. Dette skal være et tilbud for
pilegrimer som ønsker seg tak over hodet under sin ferd
mot nasjonal-helligdomen. Men den er også godt egnet
som turmål for lokalbefolkningen. Vi samles til hyggelig
turtreff på Kristi himmelfartsdag den 25. mai kl 12.00.
Et tips er å sette fra seg bilen på Sandbrekka for så å gå tur
opp mot gapahuken. Ta med matpakke og drikke.

Velkommen!
Arr. Hverdagsrehabiliteringsgruppa

Midlertidig stenging av biblioteket
På grunn av flytting og ombygging er det nødvendig å
stenge biblioteket fra den 18. mai og en stund framover.
Ny melding kommer når de nye biblioteklokalene er
klare.
- Biblioteksjefen

Vandring i Pilegrimenes fotspor
søndag 28. mai
Vi planlegger å gjennomføre vår årlige lokale
vandring i Pilegrimsleden søndag den 28. mai.
Denne gangen har vi inngått et samarbeid med
Oppdal slik at vi starter en liten bit inn i vår gode
nabo i sør. Vandringen starter kl 11.00 i gårdstunet hos
Jon Egil Holden. Turen går så videre over Gisna og inn i
Gisnåsen fram til Havdal skole. Vi oppfordrer vandrere
til å ta med matpakke og drikke. Turen går for det meste
etter grusvei. Lokale kjentfolk vil lede oss gjennom
dagen. Vi ser heller ikke bort fra at det kan dukke opp
overraskelser underveis. Oppdalinger, Rennbygger og
alle andre folk er hjertelig velkommen til å delta.
Pilegrimsutvalget

Terrengløpene er i gang
Første terrengløp ble arrangert på Frambanen torsdag 4. mai,
og det var rekordstor deltagelse med over 70 barn. Terrengløpene
arrangeres for alle barn fra to år.
De neste terrengløpene arrangeres torsdag 11. mai på
Trollvang, torsdag 18. mai ved NM-bakken på Berkåk. Mjuken
Opp arrangeres samme dag. Det siste løpet arrangeres torsdag 1.
juni ved Granasjøen, og da blir det premieutdeling etter løpet.
Ivrige unger på startstreken på Frambanen.
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Pilegrimsutvalget

Høring – forslag til forskrift for
tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller bolig
Uttalelser sendes Rennebu kommune innen 18. mai
Rennebu kommune legger forslag til lokal forskrift for
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester ut på høring.
13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer som tydeliggjør retten til langtidsopphold i institusjon eller tilsvarende
bolig særlig tilrettelagt for heldøgns omsorg.
I påvente av statlig forskrift, har kommunen plikt til å
vedta en midlertidig kommunal forskrift med kriterier for
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Forslag til forskrift for Rennebu kommune laster du ned på
www.rennebu.kommune.no. Den kan også fås i papirutgave ved henvendelse til Servicetorget på kommunehuset eller til Helse- og omsorgskontoret på helsesenteret.
Uttalelser sendes til Rennebu kommune,
postmottak@rennebu.kommune.no eller
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
innen 18. mai 2017.

Bredt regionalt samarbeid
sør for Trondheim?
Under Inspirasjons- og fagdagen på Berkåk i forrige
uke var det stor enighet om
å etablere et regionalt samarbeid i fjellkommunene.

Ordfører i Melhus Gunnar Krogstad
innledet til temaet, og han sa at i vårt fylke er det mange kommuner som slår seg
sammen, og en vet ennå ikke hvor mange
det blir.
— Om noen måneder vil vi være
en del av Trøndelag, og ikke bare SørTrøndelag. Vi vil være i samme fylke som
Namsskogan og Rørvik, og det blir et
svært fylke. Vi må se fremover, og være
klar for en ny virkelighet. Avstandene blir
større, og vi må rope høyere for å bli hørt,
sa Krogstad.
Det finnes flere regionale samarbeid i
Trøndelag, og det er faktisk bare Oppdal
og Flatanger som ikke er med i noe regionsamarbeid.
Initiativet til et samarbeid i Region
Sør er kommet fra ordfører Jan Håvard
Refsethås i Holtålen, og det omfatter
kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre
Gauldal, Melhus, Holtålen og Røros.
Ordførerne i de seks kommunen har allerede møttes to ganger, og de vil gjerne gå
videre for å få til et regionsamarbeid.
Hvorfor enda et samarbeidsforum?
Krogstad understreket at det er viktig
at dette blir et organ der en vil noe med
samarbeidet, og det må ha en konstruktiv
effekt spesielt for næringslivet.
— Rådmannen i Oppdal har laget et
saksframlegg der han konkluderer med at
en viktig gevinst med et slikt samarbeid er
økt mulighet til påvirkningskraft overfor
regionale og nasjonale organer og bedre
samhandling mellom kommunen. Dialog
gjennom regionråd er å foretrekke foran
en og en kommune, skriver han i saksframlegget.
Kampen om oppmerksomheten i den
nye fylkeskommunen som trer i kraft fra

Redaktør i avisa Opp Per Roar Bekken ledet paneldebatten med ordfører Ola Øie,
ordfører i Melhus Gunnar Krogstad, ordfører i Holtålen Jan Håvar Refsethås, leder av
NiT Midtre Gauldal Aina Midthjell Reppe og ordfører i Oppdal Kirsti Welander.
2018 vil bare bli større. Derfor er det viktig med regioner som taler sin sak, og den
sørlige delen av Sør-Trøndelag mangler
et regionalt samarbeid som de har andre
steder.
Hva er suksessfaktorene for prosjektet?
— Dette er ikke en sammenslåing av
kommuner, og det er ikke et organ som
skal bestemme over kommunene. Men,
vi må definere klare oppgaver og hva
som ikke er oppgaver, sa Krogstad. Han
sa videre at vi må innse at vi har et felles
bo- og arbeidsmarked, og dermed har felles interesser.
Eget sekretariat
Et regionsamarbeid bør nødvendigvis
ha et sekretariat som forbereder saker og
følger opp i ettertid. Krogstad mener at
både det politiske flertallet og opposisjon
i kommunen bør være representert i regionrådet. Ved valg kan dette skifte, og det
er viktig med kontinuitet i et slikt samarbeid. Det vil bli en forsamling på rundt 13
personer.
— I regionrådet vil det bli en sentral oppgave å legge til rette for etablert
næringsliv og nyetableringer. I stedet for å
tenke kun på egen kommune, må vi tenke
på tvers av kommunegrensene. Vi må gå

ut felles i regionen for å få ting utført, sa
Krogstad.
— Det er opp til oss selv om en vil
være med. Det er nå toget går, og om
noen måneder er vi en del av et samlet
Trøndelag. Da kan ikke Region Sør stå
med lua i handa og se på hva som skjer,
avsluttet Krogstad.
Paneldebatt med stor enighet
Etter innledningen til Krogstad ble det
paneldebatt med deltagere fra de berørte
kommunene.
I debatten ble det diskustert blant
annet hvilke tema det kan være aktuelt å
samarbeid om. Næringer basert på trevirke og det grønne skiftet mente de hadde et
stort potensiale. Ellers var et aktuelt tema
å arbeide for felles lav arbeidsgiveravgift.
I dag er det forskjellig avgift i kommunene, og det gir ulike konkurransefortrinn.
Per Ove Bekken, redaktør i avisa Opp,
var ordstyrer for debatten, og han ville få
paneldeltagerne til å svare på om de alle
ville vedta et slikt regionalt samarbeid
som kan være opp å gå fra kommende
årsskifte, og det trudde alle skulle være
mulig - uten at de turde å forskuttere kommunale vedtak.
Av Dagfinn Vold
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Totalleverandør innen

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

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7398 Rennebu
mob 948 56 836
Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

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

Peltor hørselvern
med DAB+
type HRXD7A01

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

www.Terrengen.no
Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

Distriktets
kontorleverandør

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com
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Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Ingen ny leder i RNF
Rennebu Næringsforening avviklet sitt årsmøte 25. april,
uten at man fikk en ny leder på plass. Inntil videre fordeler styret oppgavene internt, mens det jobbes videre med å
finne en leder.

Årsmøtet i Rennebu Næringsforening ble avholdt i
kaféen Markastuggu på Joker-butikken på Nerskogen.
Avtroppende leder Ingrid Hoel har
fortsatt ett år igjen som styremedlem, men
ønsket ikke gjenvalg som leder. Svenn
Ove Vaagen og Merete Fossum har også
ett år igjen, mens Ivar Langklopp og Arnt
Roar Helgemo er nye medlemmer i styret.
- Det er selvfølgelig beklagelig at vi
ikke har en leder på plass, men nå er det

viktig å gjøre det beste ut av situasjonen.
Det sittende styret er innstilt på å brette
opp ermene og jobbe positivt for næringslivet i Rennebu, sier Kenneth Teigen,
sekretær i Rennebu Næringsforening.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Frøydis Aalberg

Sommerjobber og lærlingeplasser
i kommunen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Lærlingeplasser helsefagarbeiderfag
Lærlingeplass institusjon kokkefaget
Lærlingplasser Barne- ogungdomsarbeider
Sommerjobb 9. og 10.klasse ved Rennebu sykehjem
Sommerjobb Barnas naturverden
Sommerjobb kirkegårdene i Rennebu
Sommerjobb Teknisk drift
Sommerjobb Voll barnehage
Sommerjobber Vonheim barnehage

Fullstendig informasjon om stillingene finner du på http://www.rennebu.
kommune.no/Fakta/Aktuelt/Ledige-sommerjobber-for-ungdom.
Søknadsfrist er 17. mai.

Mot løsning
for Nerskogsveien
Det har vært skrevet mye
om den dårlige standarden
på Nerskogesveien, og en
oppgradering er uten tvil
særdeles påkrevd. Ikke minst
for næringslivet, da ferdsel
med tyngre kjøretøy er helt
utelukket med dagens veistandard.
Veistandarden har også lenge vært et
tema for hyttefolket på Nerskogen, som
både frykter skader på kjøretøy og ikke
minst sikkerhetsrisikoen det medfører å
bruke veien.
Tema på Arbeiderpartiets
landsmøte
Ordfører Ola Øie deltok nylig på
Arbeiderpartiets landsmøte, og der
holdt han et eget innlegg med tema
Nerskogsveien. Ifølge Øie fikk han god
respons på talen, og det ble et tema blant
flere av delegatene.
- Jeg har snakket om standarden på
Nerskogsveien i flere sammenhenger, og
også tatt det opp med egne partifeller på
Stortinget, forteller Øie.
Han er glad for at både egne partikolleger, andre politikere, næringsliv og privatpersoner har engasjert seg så sterkt i
debatten, og at det nå ser ut til å gå mot
en løsning.
Spleiselag
I det forslaget som nå skal til behandling i Fylkestinget foreslås at veien rustes
opp for 20 millioner kroner. I det ligger
at fylkeskommunen bidrar med 10 millioner, mens Rennebu og Oppdal kommuner
bidrar med fem millioner hver.
- Jeg har nå et håp om at vi kan få
behandlet saken i kommunestyret før
sommeren, og at vi finner en hensiktsmessig modell på hvordan finansieringen skal ordnes. Utbedring av veien her
vil bety en helt annen hverdag både for
næringsdrivende, hyttefolk og fastboende
på Nerskogen og distriktet rundt, sier Øie.
Tekst: Mona Schjølset
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Lions-pris til Arne Rønning
Arne Rønning fikk tildelt Melvin Jones
Fellowship for sitt ungdomsarbeid
gjennom mange år.
Det var under Lions vårkonsert nylig at Arne ble overrasket med prisutdelingen. Arne fikk prisen for oppstart av
motorklubben og langvarig arbeid med ungdom. Melvin
Jones var grunnleggeren av Lions i 1917, og denne prisen
er den høyeste hedersbevisning Lions kan vise en person.
Samtidig som Lions Club Rennebu deler ut prisen må de
bidra med 1.000 dollar til Lions internasjonale arbeid.
Det er den lokale klubben som vurderer om én av
medlemmene skal få prisen. I Lions Club Rennebu er prisen tidligere delt ut til Mikkel Myrmo, Gunnar Bruheim,
Klaus Grendal og Herbert Bjærum.
Ønsker flere medlemmer
Det er pr i dag 13 medlemmer i Lions Club Rennebu,
og de ønsker derfor flere. Det er nå åpnet for at også kvinner kan bli medlemmer. President for den lokale klubben
er Jon Einar Værnes.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Knut Sundset

Arne Rønning fikk utdelt Melvin Jones Fellowship av
Jon Einar Værnes, president i Lions Club Rennebu.

17. mai på Voll

17. mai på Innset

Kl 09.30 Gudstjeneste i Rennebu kirke
v/ Anette Vognild
Kl 10.15 Flaggheising ved 6. klasse. Skolekorpset spiller
17. maitoget går umiddelbart etterpå
Kl 11.00 Kaffe- og issalg starter
Kl 12.00 Salg av pølse med potetmos og
pølsebrød/lompe 		
Kl 12.00 Leker for barna, natursti for alle og loddsalg
Kl 13.00 Tale for dagen v/ Eline Voll
Sang av skolekoret eller gruppe av elever
Allsang m/komp
Kl 14.30 Grendastafett/-kamp
Trekning og premieutdeling

kl 12.00

17. mai på Berkåk

17. mai på Nerskogen

kl 10.45
kl 11.45

kl 14.00

kl 13.00
kl 13.20
kl 14.45
kl 15.00

Gudstjeneste Berkåk kirke
Toget går fra Berkåk kirke til
Helsesenteret. Her blir det kort program før
toget går videre til skolen.
Rennebu Skolekorps deltar.
Tale for dagen v/ Abdirahman Sheik
Aktiviteter v/ skolen: Kaffe/ kiosksalg, leker,
konkurranser, loddsalg, natursti m.m.
Barnehagekoret synger v/ Tusenårsstedet
Grendastafett
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Gudstjeneste v/Anette Vognild
Innset hornmusikk deltar
kl 12.45 Tog fra kirka til skolen
Rennebu skolekorps kommer
kl 13.30 Dørene åpnes i samfunnshuset
Inngang kr 50.
Under 15 år gratis (t.o.m ungdomsskolen)
Kl 14.00 Tale for dagen
Innset hornmusikk deltar
Sang av barnehage- og skolebarn
Leker, natursti
Kiosksalg, kaffesalg og loddsalg
Hjertelig velkommen!

Toget går fra skolen
Salg av varmmat, kaffe,
is, brus, kaker mm
Leker og natursti
Tale for dagen ved ordfører Ola Øie
Velkommen!

KUNNGJØRINGER
Skytingens dag

Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går gjennom Rennebu.
Også denne sommeren vil Gammelbua og Rennebu kirke bli
betjent for pilegrimer og andre vandrere.

Pilegrimsverter søkes!
• Det søkes etter tre personer over 18 år som kan
bemanne Gammelbua samt Rennebu kirke.
• Sesong fra 26. juni – 20. august.
• Det kan søkes på hele perioden, eller deler av den.
• Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak bestå av å gi
informasjon og service til pilegrimer og andre
vandrere.
• Andre oppgaver må påregnes i rolige perioder.
• Nødvendig opplæring vil bli gitt.
• Fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.
• Språkkunnskaper (engelsk og tysk) er en fordel.
• Det tilbys lønn etter tariff samt ordnede
arbeidsforhold.

Interessert?
Ta kontakt på telefon 72 42 77 05
eller bygdasenteret@gmail.com
innen 22. mai.

søndag 14. mai kl 13.00
i Gammelstødalen
•
•
•
•

Premieutdeling for deltakelse på
5 tirsdagsskytinger (kl NU-J)
Premieutdeling for deltakelse på
3 runder finfeltkarusell
Alle får prøve å skyte
Servering

Hjertelig takk

for vennlig deltagelse ved vår kjære
Ingeborg J. Rønning sin bortgang og begravelse. En spesiell
takk til hjemmesykepleien for god omsorg i tiden før. Takker
også for pengegaven som ble gitt til Kirkens bymisjon.
Jorun, Kjell Jonny, Anne Inger og Solfrid med familier

Hjertelig takk

for omtanke, blomsterhilsener og
pengegaver til hjemmesykepleien i Rennebu ved
vår kjære Torleif Sæther sin bortgang.
Ingrid
Kjell og Heidi med familie

Vaske- og ryddedugnad på
Rennebu Bygdemuseum, Haugen
Mandag den 22. mai fra kl 18.00

møtes vi til den årlige dugnaden på museet.
Ta med vaskeutstyr.
Avsluttes med velfortjent kaffe og hyggelig prat.
Alle som vil gjøre en innsats for museet er
hjertelig velkommen!
Styret

Billettbestilling:
M. Normann 906 67 970
B.F. Bekken 958 79 475

17. mai-buffet

Middagsbuffet med
dessert
fra kl 14.00-17.30

Voksne kr. 265,Barn 3-12 år kr. 100,Vi har flere bord i år.

Kvikne samfunnshus: Fredag 19. mai kl 19.30

Billetter: 250,- (eks.avg.) hos lokal arrangør Kvikne samfunnshus
og teaterinnlandet.no

www.mjuklia.no – 72 42 82 30
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Dette skjer i Rennebu!
11.05 Hyggestund med Kvinnegruppa Helsesenteret
11.05 Terrengløp
Trollvang
11.05 Bønnemøte
Hoelsmoen
14.05 Sykkelkarusell
Berkåk
16.05 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
16.05 Seniordans
Voll
17.05 17.mai fest
Hoelsmoen
17. mai - se egen kunngjøring
18.05 Formiddagstreff
Staure
18.05 Terrengløp og Mjuken Opp
Berkåk
18.05 Bønnemøte
Hoelsmoen
23.05 Seniordans
Voll
24.05 Strikkekafe
Friv.sentralen
30.05 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
30.05 Seniordans
Voll
31.05 Medlemsmøte
Kultursalen
Rennebu pensjonistforening
01.06 Mottak av klær
Refshus skole
01.06 Terrengløp
Granasjøen
01.06. Rockekonsert
med Rennebu mannskor
Kulturskolen
01.06 Normisjonsmøte
Hoelsmoen

12.00
18.00
20.00
12.00
11.00
14.00
19.30
10.00
18.00
20.00
14.00
17.00
11.00
14.00
11.00

06.06 Seniordans
07.06 Medlemsmøte, kvinnegruppa

Berkåk
Friv.sentr.

14.00
19.00

Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Hørselshjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

16-18
18.00
19.30
20.00

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

Endring av utgivelsesdato for Rennebunytts sommernummer!
Sommernummeret med utsendelse til alle hytteinnbyggere i Rennebu og på Kvikne
kommer torsdag 15. juni, med frist for stoff tirsdag 6. juni!
Nummeret som kommer torsdag 1. juni blir en ordinær utgave.

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

