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Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net - turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor
Åpningstider fra 3. juli t.o.m 15. aug: Mandag - fredag 10-17 / Lørdag 10-14

Nerskogsrittet 
en suksess

Harald Holm (bildet) ble beste rennbygg da det
nystartede Nerskogsrittet ble arrangert sist helg.

Rittet samlet 265 deltagere, og Rune Kvande 
fra Trollheimen Sykkelklubb vant.
Beste dame ble Liv Johanne Wekre 

fra Trondhjems Velocipedklubb.
— Det gledelige var at så mange 

fra Rennebu stilte til start, 
sa rittleder Kjetil Værnes.

Foto: Dagfinn Vold
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Rennebu kommune
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
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tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no
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En næringsvennlig kommune?
Rennebu kommune skal utarbeide en næringsplan i løpet av
høsten, og inviterte derfor til møte sammen med Rennebu
Næringsforening for å få innspill til planen.

Leder i Rennebu Næringsforening Knut Hårstad og næringsrådgiver Jan Bredeveien
sammen med Anne Karin Nyberg og Torstein Engen som 

ble valgt til å være med på å utarbeide næringsplanen for Rennebu.

Næringsrådgiver Jan Bredeveien
innledet møtet, og kom inn på at
arbeidsplasser er noe av det viktigste
når det gjelder å øke folketallet i kom-
munen. Målsettingen er at Rennebu
skal bli en næringsvennlig kommunen
om tre år. For å nå dette målet må
kommunen ta føringen, og Bredeveien
mente at kommunens viktigste opp-
gaver er 
- å legge forholdene til rette
- sette næringspolitikk på dagsorden
- gi forutsigbare rammevilkår
- være god på service, som f.eks. 
byggesak

- støtte etablering og utvikling

Ta vare på de etablerte
Anne Karin Nyberg sa at det er

viktig at vi tar vare på de bedriftene vi
har. Én ekstra arbeidsplass i mange
små bedrifter kan bli mange i sum.
Samtidig må en være klar over at ikke
alle ønsker å vokse. Hvorfor skal en
være stor når man er lykkelig som lit-
en?

Torstein Engen var ikke helt for-
nøyd med tilskuddsordningen, som i
dag fungerer slik at alle som søker får
litt. Engen mente at kommunen heller
bør trå til hardere der det virkelig gjeld-
er, og dele ut mer til få. Dette var det
imidlertid delte meninger om, kanskje
er det viktig med et klapp på skuldra
som et lite beløp medfører også, mente
ordfører Rogstad.

Kritisk til saksbehandling
Området det ble rettet mest kritikk

mot, var saksbehandlingstiden innen
byggesaker. Flere i salen var kritiske til
den ofta lange behandlingstiden, og de
hadde eksempler på at aktuelle hytte-
byggere hadde gitt opp og flyttet pro-
sjektet sitt til en annen kommune.
Rådmann Birger Hellan lovte å se på
denne saken, og kanskje kan det være
aktuelt for kommunen å kjøpe tjenest-
er for å bedre situasjonen.

Viktig med E6
Det var også bekymring å spore når

det gjelder den fremtidige traséen til
E6. Kenneth Teigen mente at vi burde
være mer proaktiv for å beholde E6
gjennom Berkåk. Dette var det mange
som bifalt.

Samtidig lurte Teigen på om vi i
næringslivet er næringsvennlige mot
hverandre?

Hva med Mjuken?
Jan Arve Nyberg følte at Rennebu

kommune ikke hadde noen tro på
Mjuken-prosjektet, og  han ville gjerne
ha innspill om hvordan de skulle
komme videre med prosjektet. Etter
møtet ble det avtalt et møte mellom
Mjuken-prosjektet og Rennebu kom-
mune for å se på videre muligheter.

Av Dagfinn Vold
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Dette er en oppfordring til alle om å
bli kjent med  og la seg friste til en lokal
tur langs pilegrimsleden i sommer. En
god start for dette er å bli bedre kjent
med nettstedet www.pilegrim.info –
som nå fremstår med nytt og mer
brukervennlig utseende.

Pilotprosjekt Pilegrimsleden er et
nasjonalt pilegrimsprosjekt som de
siste 2-3 årene har trykket på hos kom-
muner og frivillige for at skjøtsel,
merking og nettverk av overnattings-
steder langs pilegrimsledene til
Trondheim skal bli bedre. Samtidig
med dette har også arbeidet med å
bedre informasjon gjennom egen
nettside vært et av prosjektets viktigste

arbeidsoppgaver. Det har vært en kon-
tinuerlig utvikling av nettsidene, og
nytt av året er at nettstedet har endret
forside. 

I dag viser den nye forsiden et
stilisert oversiktskart med klikkbar inn-
tegnet led som bidrar til fokus på
vandring og forenklet tilgang til alle
ledene. De seks ledene som alle fører
til Trondheim og Nidarosdomen, har
detaljerte og utskriftbare kartblad i
målestokk 1:50.000 med 2000 km inn-
tegnet pilegrimsled. I tillegg viser kart-
bladene ca 200 overnattingssteder og
250 kulturminner lagt inn som egne
klikkbare ikoner med informasjon om
hva hvert sted tilbyr. Ellers blir øvrige

Bli en vandrer langs pilegrimsleden
Ta i bruk nettstedet www.pilegrim.info og følg merket pilegrimsled gjennom kommunen.

opplysninger som fellesvandringer,
pakketurer og turforslag, hendels-
er/aktiviteter langs ledene og nyheter
relatert til pilegrimstemaet stadig opp-
datert.

I år vil pilegrimsleden få ekstra stor
aktivitet og oppmerksomhet. Italiensk
radio, tysk TV, tysk reisebokforfatter og
norsk filmselskap har alle fattet inter-
esse for pilegrimsleden gjennom Norge
og vil gjøre reportasjer og opptak på
vandring til Trondheim. Så gjør som
dem, ta i bruk nettstedet
www.pilegrim.info og gå på vandring
gjennom et variert natur- og kultur-
landskap. 

Av Astri Snildal

Fylkesmann Kåre Gjønnes:

- en historisk
dag
www.trollheimen-sijte.no ble
offisielt åpnet av fylkesmann
Kåre Gjønnes på Nerskogen
10. juni. Dette er sørsamene i
Trollheimen sin nettside som
skal presentere samisk bosett-
ing, kultur og reindrift i
området.

Hensikten med nettstedet er å gjøre
turgåere og hytteeiere oppmerksomme
på reindriftsnæringa og på de hensyn
som bør tas for at tamrein skal kunne
utnytte beitet i området best mulig. I
tillegg til nettstedet er det laget en
informasjonsfolder som er delt ut til
innbyggere og hyttefolk, og plakater
som settes opp i utfartsområdene.
Idéen til dette prosjektet kom etter ini-
tiativ fra reindriftssamene på
Nerskogen i et møte med Rennebu
kommune.

For å få finansiert prosjektet tok
Rennebu kommune kontakt med
nabokommunene Rindal, Surnadal,
Sunndal, Oppdal, Meldal og Midtre
Gauldal, som alle har beiteområder for

tamrein, samt Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag og Blilyst. 

Det var en engasjert fylkesmann
Kåre Gjønnes som åpnet nettstedet, og
han roste samene for at de hadde tatt
initiativ til dette prosjektet for å nå ut
med informasjon. 

— Prosjektet samsvarer svært godt
med tiltak som er foreslått i
Dialogprosjektet – felles politikk for fjell-
områdene hvor Fylkesmannen har hatt
ansvaret for å lede prosjektet, sa fylkes-
mannen. Videre sa fylkesmannen at

det kan ikke være slik at kapitalinter-
essene blir så viktig at vi ikke kan ta
vare på en utsatt næring med så mange
ressurser og kvaliteter.

De tre ordførerne som var tilstede,
Bjørn Rogstad, Ivar Syrstad (Meldal) og
John Ola Aspli (Rindal), var også glad
for prosjektet. Aspli understreket at
gjennom god informasjon øker kunn-
skapen og grunnlaget for bedre dialog.

Av Dagfinn Vold

Aina Kant, Maja Britt Renander (redaktør for nettstedet) og fylkesmann Kåre Gjønnes
gleder seg over at reindrifta i Trollheimen har kommet på nett.
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Døgntlf 91 31 30 30

Bensin plenklipper MB 448 T
5,0hk, 46 cm klippebredde, 34 kg
Før kr 4690

NÅ: 3990,-

Ny plenklipper? Reiseforsikring
Besøk eller ring oss:

Oppdal, Nyveien 1
tlf 72 40 49 90

Berkåk, Postmyrveien 19
tlf 72 42 82 50

Åpent man - fre kl 8.00 - 16.00 

Sommeråpent kl 8.00 - 15.30

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Behov for pukk/grus?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner. 

Grus til diverse formål. 
Vi påtar oss også oppdrag på Kvikne.

Nå har vi tilbud på veigrus!

Rennebu Grus AS
Torstein Engen, Telefon: 944 87 87

te@rennebu-grus.no – www.rennebu-grus.no

GrusRennebu

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

STATOIL BERKÅK
søker

Stasjonsmedarbeider
Livet på  en Statoilstasjon er sosialt, hektisk og hyggelig. 

Ingen dager er like, og det handler om å  
løse både små  og store utfordringer.

Du må  væ re utadvendt, blid og omgjengelig 
og like å  arbeide med mennesker, 

og ikke minst forstå  at kunden skal væ re i fokus.

Høres dette spennende ut?

Send søknad til
Statoil Berkåk , 7391 RENNEBU

E-post: sove@statoil.com
Frist: 31. juli 2010

29.990,-

MT 5097 C
15,5hk, 95 cm
klippebredde, 250l
oppsamler, 246 kg
Før kr 35.990,-
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Beiteretten er de eldste bruksretter som er knyttet til
utmarka i Norge. Retten i utmark er befestet gjennom sed-
vane, hevd og lovverk. Slike sedvaner og avtaler kan være
gamle og uklare eller på andre måter fremstå som vanskelig
tilgjengelige. Når det gjelder rettsspørsmål mellom private
parter, er det bare domstolene som kan avgjøre spørsmål
med endelig virkning overfor partene.

Lov om grannegjerde av 5. mai 1961 regulerer de privat-
rettslige sider ved gjerder mellom naboeiendommer. Her
finnes regler om rett til å ha gjerde og hvordan gjerdet skal
være. Det kan i utgangspunktet fritt avtales hvilken gjerde-
ordning som skal gjelde, herunder hvor gjerdet skal gå, hvem
som skal vedlikeholde og hvordan kostnadene skal fordeles.
Enkelte lovregler setter imidlertid grenser for hva som kan
avtales.

Det finnes imidlertid flere lover som inneholder regler om
gjerder. Blant disse er plan- og bygningsloven. Her beskrives
regler for hva som kreves av tillatelser fra det offentlige for å
sette opp et gjerde. Disse vil være betydningsfulle, blant ann-
et for boligområder. Videre kommer bestemmelser i frilufts-
loven ved inngjerding av fritidseiendommer i utmark.
Dyrevernloven (§ 15) har bestemmelser om oppsett og ved-
likehold av gjerder slik at dyr skal unngå skade. 

Det er verdt og merke seg at ifølge § 18 i gjerdeloven kan
kommunestyret lage egne vedtekter i forbindelse med gjerd-
ing. I Rennebu er det en egen forskrift om piggtråd til gjerde
fra 1963, der det er lovlig å nytte piggtråd ovanpå lovlig
gjerde. 

Loven gjelder i utgangspunktet overalt, unntatt ved
grenselinjer mot offentlig vei eller jernbane. Ved offentlig vei

Når er det gjerdeplikt?
Hovedregelen er at alle har rett til å

sette opp gjerde mot naboen. I enkelte
tilfeller kan man kreve at naboen skal
være med på å dele kostnadene med
gjerdeholdet. Det er viktig å merke seg
at det er forskjellige vilkår for gjerde-
plikten til et nytt gjerde, i motsetning
til et eksisterende gjerde. 

For at det skal foreligge gjerdeplikt
ved oppsett av et nytt gjerde, må to
betingelser være oppfylt. For det første
må gjerdet være til nytte for begge
grunneierne. Da kan man kreve
gjerdehold av sin nabo. For det andre
må det være klart at summen av nytten
for begge eiendommene overstiger
kostnadene. I motsatt fall eksisterer det
ingen plikt til å delta i gjerdeholdet.

Hvordan begrepet ”nytte” tolkes,
vil bli omtalt nærmere under ”hvordan
tolkes nyttebegrepet i gjerdeloven”.
Når det foreligger gjerdeplikt, kan kort

Gjerding og lovgivning

er det i praksis gjerne slik at grunneier selv holder gjerde,
mot vederlag fra det offentlige. Reglene for dette finnes i
vegloven § 44–47. Det offentlige kan bare pålegges gjerde-
hold dersom gjerde er nødvendig for å verne eiendom mot
husdyr. 

Hovedregelen er at naboer kan inngå avtale som vil gå
foran bestemmelsene i loven. Det vil si at gjerdeloven er
deklaratorisk. Reglene i gjerdeloven kan med andre ord i
stor utstrekning fravikes ved avtaler, ved alders tids bruk
eller ved andre særlig rettshøve. Det kan for eksempel finn-
es regler om gjerdehold for bolig- og hytteområder i regul-
eringsplanen.

illustreres gjennom noen eksempler: 
• Selv om nytten er ulik for

naboer, vil det foreligge gjerdeplikt. En
slik situasjon kan være når bonden
ønsker å forebygge erstatningskrav,
som følge av skade husdyrene hans
gjør på en naboeiendom.

• Når hageeier eller nærings-
drivende ønsker å holde uvedkomm-
ende borte. Hytteeier kan aldri kreve at
utmarkseier setter opp gjerde mot
hyttetomten selv om beitedyr kommer
inn på tomten. Hytteeier og utmarksei-
er står fritt til å lage avtaler for gjerde-
hold. Hvis gjerdeforholdene er pre-
sisert i reguleringsplanen må man for-
holde seg til disse retningslinjene.

Når er det ikke gjerdeplikt? 
Ved to tilfeller foreligger ikke

gjerdeplikt: Dersom en av grunneierne
ikke har nytte av gjerdet eller ulemp-
ene ved gjerdet overstiger nytten, har

han ikke plikt til å delta i gjerdeholdet.
Som nevnt har en utmarkseier ikke
plikt til å holde gjerde mot hyttetomt i
utmark.

Hva er gjerderett?
Den som ønsker å opprette et

gjerde mot en naboeiendom, har rett til
dette når han betaler gjerdekostnadene
selv. Andre ordninger kan også avtales.

Gjerdet må ikke være farlig for folk
eller husdyr. Gjerdet må ikke settes slik
at det skjuler eller skader grensemerk-
er. Dessuten må det ikke være til
unødvendig eller urimelig ulempe eller
sjenanse for naboeiendommen.

Hva er regelverket rundt vedlike-
hold av eldre gjerder? 

En typisk konfliktsituasjon oppstår
når gårdsbruk slutter med dyrehold ell-
er det fraflyttes og gjerdene forfaller. Et
ofte stilt spørsmål er: hva er regelverket
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rundt vedlikehold av eksisterende
gjerder? Kan man automatisk slutte å
vedlikeholde gjerdene når man slutter
med dyrehold? Svaret på siste spørs-
mål er nei. Når det gjelder vedlikehold
av eldre gjerder, følger det av gjerde-
loven § 7, 2. ledd.  

Hovedprinsippet er at så lenge ved-
likeholdskostnadene er mindre enn
nytten for begge eiendommene samm-
enlagt, skal eldre gjerder vedlikeholdes
og ikke rives ned. Ved eksisterende
gjerder er det kostnadsaspektet som er
det primære, i motsetning til nyttea-
spektet ved nye gjerder. For eksister-
ende gjerder er det nok at kostnad og
nytte veier likt, i motsetning til ved
oppsetting av nye gjerder, der det må
være en klar overvekt av nytte.

De viktigste formelle forskjellene
mellom eldre og nye gjerder er at når
det dreier seg om eksisterende gjerder
står det ingenting i loven om at gjerdet
skal være til nytte for eiendommene
hver for seg. Hvis gjerdet kun er til
nytte for den ene eiendommen, kan
naboeiendommen fremdeles ha ved-
likeholdsplikt av gjerdet. Nytte-
begrepet kan tolkes vidt, og det kan
være vanskelig å tro at den ene part
absolutt ikke vil ha noen nytte av det
eksisterende gjerdet.  

Det kan poengteres at eiendomm-
ene ikke kan bli kvitt plikten til å delta i
gjerdehold av eldre gjerder selv om det
ikke lengre er husdyr på gården. Dette
viser også rettspraksis og forarbeidene
til loven. Odelstinget og Lagtinget dis-
kuterte følgende problemstilling:
Fordeling av vedlikeholdsplikten mell-
om to eiendommer, når den ene eien-
dommen har sluttet med husdyr.
Likedelingsregelen ble vedtatt. Skjønt
ikke alle var enige i dette vedtaket, kan
man si at det er gitt uttrykk for at hus-
dyreierne ikke skal anses å ha større
fordel av gjerdeholdet enn sin nabo på
grunn av vokteplikten. 

Rettspraksis gir ikke noe entydig
svar. Det gjelder her, som i andre sak-
er, at hver enkelt sak må behandles
separat. Er det usikkerhet rundt ved-
likeholdsplikten, anbefales det at man
går til jordskifteretten, da den kan sette
opp en bruksordning for området.
Dette kan gi en mer fleksibel ordning
enn ved anvending av gjerdeskjønn.
Samtidig kan det også være med på å
hindre at et begynnende gjerdepro-
blem utvikler seg til konflikt og uvenn-
skap.

Er det spesielle krav til utseende til
et gjerde? 

Spørsmålet er hvilken funksjon
gjerdet skal ha. Er hovedfunksjonen at
gjerdet skal verne mot husdyr, og det
er jordbruks- eller skogbrukseien-
dommer på den ene siden, kommer
gjerdeloven med noen anbefalinger:
Gjerdet bør være minst 1,1 meter høyt,
og sterkt og tett nok til å hindre at sau,
storfe og hest kommer inn på det
området gjerdet er ment å beskytte. 

Hva sier lovverket om bruk av pigg-
tråd? 

Bruk av piggtråd reguleres både
gjennom dyrevernloven § 15 og gjerde-
loven § 3. Nye eller gamle gjerder skal
ikke være farlige eller kunne skade dyr
eller mennesker. Kommunen har
mulighet til å lage egne vedtekter for
hvordan gjerder skal utformes. Dette
følger gjerdeloven § 18. I Rennebu
Kommune er det tillatt å nytte piggtråd
ovanpå et lovlig gjerde. En bonde kan
med full rett sette opp et piggtråd-
gjerde, såfremt det ikke er til fare for
dyr eller mennesker.

Et godt vedlikeholdt gjerde utgjør
sjelden fare for verken dyr eller menn-
esker. 

Hva er gjerdeproblematikken rundt
hytter/fritidsboliger?

Spesielle gjerdebestemmelser er
ofte angitt i skjøter eller i regulerings-
planen. Rundt mange hyttefelt er det
bestemt i reguleringsplanen at det ikke
skal være gjerde.

Gjerdeloven § 7 har bestemmelser
som sier at hytteeier aldri kan kreve at
utmarkseier setter opp gjerde mot
hyttetomten. Dette gjelder selv om
beitedyr gjør skade på hyttetomten. 

Steder der gårdsbruk har blitt ned-
lagt og husene kun brukes som fritids-
bolig, vil de samme heftelser og for-
pliktelser gjelde som forelå da gårds-
bruket var i full drift. Var en gjerdeplikt
heftet til arealet, vil det fremdeles være
gjerdeplikt tilknyttet fritidsboligen.
Denne gjerdeplikten blir dessverre ofte
forsømt og det oppstår ofte uenigheter.

I Rennebu har enhet for landbruk
og miljø myndighet til å behandle søk-
nader vedrørende gjerdehold rundt fri-
tidsboliger og fritidsboligområder.
Myndigheten gjelder også gjerdesøk-
nader som krever dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser og søknader

som omfatter større områder som
omfatter flere fritidsboliger og evt.
biloppstillingsplasser.   

I arealdelens tekstdel til kommune-
plan heter det at ”inngjerding av tomt-
er ikke er tillatt. Etter søknad kan et
begrenset inntun tillates inngjerdet”.

I tillegg er det i en rekke reguler-
ingsplaner bestemmelser vedrørende
gjerdehold.

I tillatelser til oppføring av gjerde vil
det i de fleste tilfeler bli satt vilkår.
Dette gjelder særlig krav til utforming,
vedlikehold, adkomstmulighet til fri-
luftsområder og hensyn til beitedyr.

Søknader om oppføring av gjerde
vil bli behandlet etter retningslinjer i
vedtatt Kommuneplan.

Hva er regelverket rundt grinder
som ikke blir lukket av turgåere? 

En grind er en del av gjerde. En
årsak til at dyr kommer inn på dyrket
mark eller boligområder skyldes ofte at
noen har glemt å lukke grinden. I slike
tilfeller vil ikke dyreeier være erstat-
ningspliktig. Dette følger av § 7 i beite-
loven. Et krav om erstatning må derfor
rettes til vedkommende som har glemt
å lukke grinden.

Har man lov til å sette opp sperre-
gjerde på annen manns eiendom? 

Selv om man har beiterett i et
område, har man ikke automatisk rett
til å sette opp et sperregjerde. Det er
ingen ting i dagens lovverk som gir rett
til dette. Ifølge gjerdeloven kan man
inngå egne avtaler vedrørende gjerd-
ing, og det er derfor mulig å finne
praktiske og gode løsninger på oppsett
av gjerde på annen manns grunn, hvis
grunneier gir tillatelse til oppsett av et
sperregjerde.

SMIL-tilskudd
Etter oppfordring fra landbruks-

næringa selv, har kommunen innført
tilskudd til fjerning av gammel utgard.
Det er en del av SMIL-midlene (til-
skudd til spesielle miljøtiltak i jord-
bruket) vi har valgt å bruke til dette for-
målet. Det kan gis kr 10,- pr meter
utgard. Alle foretak eller eiere/brukere
av en landbrukseiendom kan søke.
Søknadsskjema finnes på nettet, eller
ved å kontakte Enhet for landbruk og
miljø. Søknadsfristene er 1. mai og 1.
oktober.  

- Enhet for landbruk og miljø
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En sommerhilsen fra beboere og
betjening ved Rennebu sykehjem

Vi vil med dette ønske alle i Rennebu en riktig god
sommer og takke for alle gaver og hjelp vi får. Denne gangen
vil vi spesielt nevne kvinnegruppa som har vært veldig flittig
denne våren.

Basar har de holdt på sykehjemmet, og pengene som kom
inn der er brukt på nye gardiner, dyner  og puter. Noe som vi
er veldig glade og takknemmelige for. De har og formid-
dagstreff her på kaffestuggu, noe beboerne gleder seg til og
de deltar med liv og lyst. Det er trivelig med slike avbrekk i
hverdagen.

Besøkstjenesten stiller opp hver onsdag med både kiosk-
tralle og sang.

Vi  vil også takke Innset Sanitetsforening for kr 15 000,-
som ble gitt til sykehjemmet da foreningen dessverre ble lagt
ned. Disse midlene blir brukt til hjelpemidler som gagner
både beboere og betjening.

For beboere og betjening: Borgny Lien - enhetsleder IPO

Omsorgsarbeider/hjelpepleier 62,5%
Det er ledig fast stilling fra 01.08.2010 ved Rennebu
Sykehjem. Turnus med arbeid tredje hver helg.
Arbeidsoppgaver: 
• pleie
Ønskede kvalifikasjoner: 
• godkjent omsorgsarbeider/hjelpepleier.
Vi ønsker en person som:
• er positiv og tar ansvar
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder 
IPO Borgny Lien, telefon 72 40 25 12, eller e-post 
borgny.lien@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søk-
nadsskjema som du finner på www.rennebu.kommune.no
under ”Stilling ledig”-”Rennebu kommune”-Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om søk-
nadsskjemaet, tlf  72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist 05.07.2010 - Rådmannen

Sommerfest
med Birka

Forrige uke inviterte Birka til
sommerfest på Torget. Selv om været
ikke var det beste, ble det et vellykket
arrangement som viste at Birka er en
ressurs både lokalt og nasjonalt.

Hovedattraksjonen for kvelden var
de tre spennende håndverksbedriftene
Brødrene Bjørndalssæter, Ingrids
Glassverksted og Funkle - som er
månedens håndverkere i henholdsvis
juni, juli og august. I stedet for de tradi-
sjonelle vindusutstillingene, får de tre
en felles salgsutstilling som skal stå i
hele sommer. Dette er en lekker utstill-
ing som absolutt er verdt et besøk.
Utstillingen er krydret med utstoppede
dyr av taksidermist Kenneth Holiløkk. 

På sommerfesten fikk vi også gjen-
hør med Mjuken Big Band og flere tal-
enter fra Rennebu kulturskole. Et annet
spennende innslag var skater og fire
ganger Norgesmester Henning
Braaten. Han hadde først kurs for ivr-
ige skatere, før han selv viste sine
kunster på brettet. 

Kraftlagssjef Inge Olav Hatvik og 
Bente Jørgensen, designer i Funkle, 

studerer puten Electricity fra 
The Power Collection.

Den profesjonelle skateren Henning Braaten
hadde luftige svev over de som turte å legge

seg ned for overhopping.

Torget i bruk
Vonheim barnehage er flittige brukere av Torget, og i

forrige uke hadde de Vårkonsert. Været la ingen demper
på sanggleden, og konserten varmet godt i det ellers litt
småhustrige været. 
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Grønn resept, slankekurer og nytt-
årsløfter …. Vi har mange drømmer
om bedre helse. Det enkleste er
kanskje det beste: Ta en tur ut i skog og
mark – og få unge og gamle, naboer og
venner, kort sagt folk flest med på ide-
en.

Nå er noen av turmulighetene i
Rennebu markedsført i ei flott bok, ”40
turer i Rennebu – en guide inn i det
glade friluftsliv”. Her  vil du finne 40
turbeskrivelser, informative kart og
fotoillustrasjoner

Boka er et resultat av et samar-
beidsprosjekt mellom FYSAK,
Frivilligsentralen, Rennebu kommune
og Orklaposten Forlag. Takket være
mange tips fra folk i bygda har vi klart å
samle turforslag og bilder, og vi pre-
senterer med stolthet denne fine boka
som vi både tror og håper mange vil få
glede av. Boka viser turer som kan tas i
hele kommunen, fra Grindal i nord til
Innset i sør. Noen av turene egner seg
best på vår, sommer eller høst, mens
andre er best med ski på beina. Det er

ulike vanskelighets-
grader på alle turene,
og det er viktig å ta
med seg at turen kan
bli flott om den gås
halve veien eller om
den fullføres fram til
målet. Mange av tur-
ene kan også fort-
sette utover de kon-
krete turforslaga som
står i boka.
Hensikten med boka
er å gi smakebiter av
de friluftsmulighet-
ene som finnes i den fine bygda vår,
med skog og mark, fjell og fiskevann,
Orkla og historiske plasser.

Med denne boka slår Rennebu
kommune også et slag for folkehelsen.
Fysisk aktivitet er viktig for god trivsel
og god helse, og en tur i skog og mark
er en enkel vei til nettopp dette,  med
denne boka i sekken så vil det for
mange åpne seg nye og flotte turopp-
levelser. Prosjektgruppa har bestått av
Astrid Ø. Kjeka, Dagfinn Vold, Kåre
Grøtte, Gerd Krovoll, Maj Britt

Nytt kjøkken i helsesenteret
Formannskapet nedsatte i januar

2010 en byggekomite: Solveig Anglen
(Ap) – leder, Endre Lien (Sp) – nestled-
er, Arne Meland – enhetsleder teknisk
drift, Borgny Lien – enhetsleder
institusjonsbasert pleie, Dag Rostad-
tillitsvalgt, og Solveig Løkken som
sekretær.

Disse skulle få gjennomført følg-
ende arbeider:
- Utrede nytt kjøkken på helsesenter-

et. Dette er slitt og gammelt og er 
ikke tilpasset dagens moderne 
maskiner og arbeidsteknikker. 
I kjøkkenet inngår: kjøkkenareal, 
grovkjøkken, oppvasksone, fryse-
rom, kjølerom, matlager, wc, mot-
tak av varer og et kontor. Kjøkkenet 
skal være moderne og tilfredsstille 
alle krav både helsemessig, hygi-
enisk og miljømessig.

- Tidligere personalkantine skal 
ombygges til 3 kontorer samt to nye 
kontorer skal etableres i tillegg. 
Dette for å gi bedre arbeidsforhold 

til de ansatte. Byggekomiteen tar 
stilling til hvordan dette kan 
gjennomføres på best mulig måte.

- Ny kantine skal flyttes til 2. etasje 
for felles bruk av personale, brukere 
og besøkende – hvor det skal foregå 
ulike aktiviteter. Den skal være en 
del av et aktiviseringstilbud på dag-
tid – som tilbys til hjemmeboende 
brukere noen dager i uka etter 
behov. De ulike behovene belyses 
av en egen gruppe som gir innspill 
til byggekomiteen. 

Byggekomiteen har allerede gjort
en flott jobb, der arbeidene er meget
komplekse både teknisk og organisa-
torisk. 

Teknisk: Storkjøkken må plan-
legges slik at det fungerer godt som en
arbeidsplass. Det må planlegges hvor
av de ulike funksjonene skal ligge
(grovkjøkken, frys, kjøl osv) slik at det
blir mest mulig praktisk i bruk og minst
mulig gåing – samtidig som de nye
elektriske ledninger, rør og ventila-

sjonskanaler ikke kommer i konflikt
med de som er i bruk i resten av bygg-
et. 

Organisatorisk må komiteen ta
mange hensyn samtidig: De nye
arbeidsplassene må være godt planlagt
i fht. hverandre – store nok og samtidig
ikke for store. Vareleveransene til
helsesenteret må flyttes til hoveddøra –
som må utvides. 

De ansatte vil spise i fred i den nye
kantina samtidig som beboerne ønsker
å spandere kaffe på de besøkende. Og
hvordan drive matlaging mens
ombyggingen av kjøkkenet pågår?

Byggekomiteen har nå kommet så
langt at de har klart mange av disse
svarene – og vil legge fram et kost-
nadsoverslag for politisk behandling i
Formannskapet den 29.juni. Dersom
dette blir akseptert, vil det bli travelt for
komiteen enda en tid: Oppstart er
planlagt like etter skoleferien i år – for å
få ferdig kjøkkenet raskest mulig - i
høst! 

- Kommunalsjef HOO

Svorkdal Hess og Jannicke Jacobsen.

Boka lanseres for første gang på
torget på Berkåk lørdag 26. juni. I til-
legg til boksalg vil frivilligsentralen
selge kaffe denne lørdagen. Boka vil bli
å få kjøpt på turistkontoret og på fri-
villigsentralen. 

40 turer for det glade friluftsliv

Kjetil Værnes, Maj Britt Svorkdal Hess 
og  Gerd Krovoll med den 

nye turboka for Rennebu i handa.
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Olsokgudstjeneste 
og Vinjemarkering

Den 29. juli, på selveste  Olsokdagen, vil det bli
et arrangement på Torget i Rennebu. Det plan-
legges en utegudstjeneste og  en markering av at
det i år er 150 år siden dikteren og journalisten
vandret gjennom bygda vår.

For de som ønsker å følge et stykke i Vinje sine
fotspor,starter vi med en vandring fra Kjønnmoen
kl 17.00. Vandringen går langs pilegrimsleden opp
mot Flågårdene, videre over Olavskleiva og
kommer ned i Eibakkan. Dette blir selvsagt mot-
satt vei av det Vinje gikk, men siden vi skal møtes
på torget må vi gjøre det slik denne gangen. Videre
går vandringen mot Berkåksmoen. De som bare
ønsker å være med den siste biten av vandringen
kan slutte seg til her. For lokalkjente kan vi derfor
opplyse om at vi beregner å være på Bruabakkan
(der vegen tar av ned til Berkåksmoen) kl 18.00.
Videre vil vandringen følge den gamle kongeveien
( nå kalt kongsveien) fra dalbunnen forbi Bjerkaker
og opp mot Vonheim. 

Gudtjenesten starter på torget kl 19.00. Ola T.
Lånke er prest denne dagen. Deretter blir det
kirkekaffe før vi går over på markeringen av A. O.
Vinje og hans  beskrivelser av dalføret for 150 år
siden. Forfatter Jon Severud vil kåsere. Linda
Øvereng framfører sanger av O.A. Vinje.

Kulturskolen i Rennebu
Vi søker etter pedagoger for engasjement i undervisnings-
stillinger for skoleåret 10/11: 
- Vokal ca 15 % - Fiolin ca 8 %

Kvalifikasjoner: Vi søker etter positive personer med gode sam-
arbeidsegenskaper. Søkeren bør ha relevant utdannelse, men
annen kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil også bli
vektlagt. Om noen kan undervise i flere av de utlyste disipliner
sees dette på som en fordel.
Aktuelle oppgaver for stillingen:
- Undervisning av enkeltelever og grupper
- Gjennomføring av konserter og prosjekter i 

samarbeid med de andre ansatte på kulturskolen.

Rennebu kommune forbeholder seg retten til å ansette den søk-
eren som ut fra en helhetsvurdering av kompetanse, erfaring,
personlig egnethet anses til å være best kvalifisert til stillingen.
Vi tilbyr lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan stilles til rektor i kulturskolen:
Arnstein Solem, tlf 924 64 268.
eller pr e-post til arnstein.solem@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknads-
skjema som du finner på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening” innen
5. juli 2010.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjemaet, tlf  72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no - Rådmannen

Kulturkveld Kirkekonsert Akustisk aften 

Haddy N´jie
Onsdag 11. august
Innset kirke kl 21.30

Søndag 8. august i
Rennebuhallen,
Berkåk kl 19.30. 

Billettsalg ved inngang.

Nilsen & Aalberg show
Fredag 13. august

Samfunnssalen, Berkåk
kl 22.00

- dørene åpner kl 21.00
Billettsalg: 
Rennebu Turistkontor tlf 72 42 77 05

Kulturopplevelser for hele familien
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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

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

– Vi tar jobben!
Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss
Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring

Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Tlf 959 18 815 

epost@rbsba.no  –  www.rbsba.no

Arr. ULF

Granasjøfest
plattdans v/kiosken på Nerskogen

med Gammel Erik`s

3. juli kl 21.00
Inngang kr 200

Kom og besøk vår nye

rørleggerbutikk
på Berkåk

(Tidligere lokalene til Byggmakker)

Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk:  72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu
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K U N N G J Ø R I N G E R

KrF seterstevne i Rennebu søndag 27.juni kl. 12.00
på setra til Margit og Olav Uv v/ Granasjøen på Nerskogen. 

                                      Øyvind Håbrekke og Solveig Bratseth
                                      deltar. Andakt. Sang: Ingeborg Digre og 
                                      Jens Malum. Salg av kaffe, rømme

                                                                                                                          Arr. Rennebu KrF

Personalet ved legekontoret og helsestasjonen
kan i sommer være litt vanskeligere å få tak i
pga. ferieavvikling.
Minner om øyeblikkelig hjelp, telefon 113

- Kommunehelsetjenesten

BIBLIOTEKET
Siste åpningsdag før sommerferien er 
torsdag 24. juni. Vi åpner igjen mandag 16. august.
Husk å låne med nok lesestoff til hele ferien.
God sommer!

Er det noen i Rennebu som har lyst til å bli
med på optimistkonferanse? 
30. JUNI I RINDALSHUSET – RINDAL SENTRUM –
KL 12.30 – 17.30
arrangeres det en konferanse med tema 
OPTIMISME SOM DRIVKRAFT.
• Dyrke optimismen som drivkraft og beslutnings

grunnlag for optimisten
• Motivere hverandre til å stå på – bevare 

optimismen
Pris kr 300.
Er det noen som synes dette ser litt spennende ut så
ta kontakt med Evy-Ann Ulfsnes, 72 42 81 43, 
prosjektmedarbeider i Rennebu 3000.

Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole
Assistenter for skoleåret 2010/2011
Vi ønsker å få kontakt med deg som har lyst til å
arbeide med barn og ungdom i SFO og  skole.
Det kan være som tilkallingsvikar og/eller som vikar
for kortere eller lengre perioder.
Ring tlf 478 62 835

Trafikksikkerhetsplan 2011 - 2015
I forbindelse med revidering av kommunens trafikk-
sikkerhetsplan har trafikksikkerhetsutvalget (TS-
utvalget) bedt om innspill til planen. Det har kommet
inn mange gode forslag. TS-utvalget vurderer inn-
spillene, og relevante forslag legges inn i trafikksikk-
erhetsplan for 2011 – 2015. Planen vil bli lagt frem
til politisk behandling i august. Med en politisk ved-
tatt trafikksikkerhetsplan kan kommunen søke om
eksterne midler til bedring av trafikksikkerheten, samt
at en slik plan legger grunnlag for satsing på trafikk-
sikkerhet lokalt.

- Trafikksikkerhetsutvalget

Årets pilegrimsvandring
Det har tidligere vært gjennomført 4 pilegrimsvandringer
gjennom  Rennebu. Nå er hele traseen bevandret. I år vil
det derfor bli vandring fra Rennebu og ned gjennom
Meldal. Selve vandringsdagen er satt til den 27. juni.
Oppmøte kl 11.00 på Jorlia. Herfra blir det vandring med
lokale guider ned til prestegårdshagen i Meldal.
Gudstjeneste i Meldal kirke kl 14.00. Ta med matpakke og
møt opp. 

Rennebu Nytt tar sommerferie!
Neste Rennebu Nytt kommer torsdg 5. august, 
og frist for stoff til dette nummeret er 29. juli.

God sommer til alle lesere!

Rennebu Gjeterhundnemnd inviterer til
treningskveld med
grilling og sosialt samvær
Tid: Tirsdag 29. juni kl 18.00
Sted: Kjønndølpa, Stamnan
Treningsbanen vil være tilgjengelig hele sommeren. 
Fast treningskveld blir tirsdager.
Spørmål? Ring 415 45 121

Rennebu Gjeterhundnemnd

Tusen takk for alle gaver, blomster og hilsninger i
anledning Anders sin konfirmasjon.

Lise Arntsen og Arne Stene

Tusen takk for all deltagelse i forbindelse med Nils sin
bortgang og begravelse. En spesiell takk for pengegaven på
kr 7000 til nytt orgel i Berkåk kirke.

Astrid Synnøve m/fam

Takk for all deltagelse ved Anny Flaa sin begravelse.
Olav Bårdsgård m/fam

Appellmerkekurs og
valp/hverdagslydighetkurs på Berkåk.
For info: June Solemsmo mob. 466 36 143
www.hundeservice1.com

GauldalHK og RennebuHK
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Dette skjer i Rennebu!
JUNI:
24.06 Bygdetundagen Haugen Gård 17.00

Program 19.00
28 - 30 Friluftsdager, RIL
29.06 Oppskyting Gammelstødalen 18.30
JULI:
01.07 Hørselhjelp Frivilligsentralen 10-12
01.07 Mottak av klær Refshus skole 15-18
03.07 Granasjøfest med GammelEriks 21.00
05.07 Omvisning Brattset kraftverk 17.00

Oppmøte Turistkontoret
06.07 Oppskyting Gammelstødalen 18.30
10.07 Sommerfest Nerskogen Skisenter 18.30
13.07 Oppskyting Gammelstødalen 18.30
15-16 Keramikkdager Bakkli, Nerskogen 12 -16
16.07 Pub Furuly, Nerskogen  20.00

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

18.07 Barnas Dag Hæverfallssætra
20.07 Oppskyting Gammelstødalen 18.30
23.07 Loppemarked/ Fjellheim, Nerskogen19.00

Grillkveld
27.07 Oppskyting Gammelstødalen 18.30
29.07 Pilgrimsmesse Torget
29.07 Apellmerkekurs i lydighet, R.Hundeklubb
AUGUST:
01.08 Laksefiskekurs Orkla
04.08 Laksefiskekurs Orkla
04.08 Bjørnsonkveld Innset kirke
05.08 Omvisning Brattset kraftverk 17.00

Oppmøte Turistkontoret
5-6.08 Rakubrenning Bakkli, Nerskogen 12-16
Jutullstuggu åpen hver lørdag 11-15. kaffe og hyllkaku

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre 07.30-18.00   –  Lør 10.00-14.00

Ta vare på
minnene…

For kun kr 1499,- 
får du kamera, Sony DSC 930S
med veske, ekstra batteri (AA) og 
2GB minnekort.

Vi ønsker alle en god sommer 


