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Gratis heiskort til skolebarna
For andre året på rad gir
Rennebu kommune ved
Rennebu 3000 og Nerskogen
Skisenter en skikkelig julegave til alle 300 skolebarn –
gratis årskort ved Nerskogen
Skisenter. Målet med gaven
er økte friluftsaktiviteter for
skolebarn.
Første året med gratis sesongkort
ved Nerskogen Skisenter var sesong
2011/2012, og julegaven ble sendt ut til
309 skolebarn. 70% av barna har benyttet seg av tilbudet opp til flere ganger
gjennom sesongen.
Flittig brukt gave
— Det ble en vinter med mye skilek og glede hos skolebarna som flittig
benyttet sine gratis sesongkort, forteller
daglig leder ved Nerskogen Skisenter
Torleif Kristiansen. Han har inntrykk av
at kortene ble mye brukt hele sesongen,
noe som tilsier at dette var et stunt i riktig retning når det gjelder å få barn ut i
friluft. Nerskogen skisenter fikk mange
positive tilbakemeldinger fra foreldre
og barn om at dette var et svært positivt tiltak. Han nevner også interesse
både fra Meldal, Oppdal og Rindal der
de lurer på hvordan dette samarbeidet
ble etablert.
Nerskogen Skisenter ser på dette
samarbeidstiltaket som et viktig trivselstiltak blant befolkningen i kommunen og som også utad blir lagt merke
til som en tiltrekkende barne- og ungdomsprofil i Rennebu.

Fokus på ungdom
Evy-Ann Ulfsnes, prosjektleder for
Rennebu 3000, forteller at Rennebu
3000 sin målgruppe i hovedsak er ungdom og småbarnsforeldre der de blant
annet fokuserer på å få ungdom til å
flytte tilbake. I dette arbeidet er det viktig med attraktive aktiviteter og møteplasser, og det er viktig at ungdommen
har aktiviteter som fenger dem.

munen i samarbeid med en næringsaktør kan være med på et slikt fellestiltak
er et godt initiativ.
— Dette vil styrke skianlegget på
Nerskogen samt gagne både fastboende, hytteboerne og tilreisende. Dette
er også med på å øke bygdefolkets oppmerksomhet på Nerskogen som skidestinasjon – samt stolthet av egen bygd,
sier Ulfsnes.

Ulfsnes sier videre at Rennebu 3000
ser på tiltaket med gratis heiskort som
positivt for barn og unge, og at kom-

Av Dagfinn Vold
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Julenissene Torleif Kristiansen (Nerskogen Skisenter), Evy-Ann Ulfsnes (Rennebu 3000)
og ordfører Ola T. Lånke gleder seg over å kunne gi bort gratis heiskort til alle skolebarn i
Rennebu.
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Gunnar Halgunset ble Årets jobbskaper
Den nyoppretta prisen Årets
jobbskaper gikk for 2012 til
Gunnar Halgunset for hans
samfunnsansvar som gründer
og arbeidsgiver gjennom 40 år.
Kommunens næringsutvalg - politisk utnevnt samarbeidsorgan med
deltakere fra næringsliv og politikk –
ønsker fokus på gründerne og på de
som skaper arbeidsplasser. Vi har derfor
besluttet å opprette en jobbskaperpris.
Den skal gis til personer som har gjort
seg spesielt bemerket, som har utvist
stort samfunnsvar med å skape arbeidsplasser i bygda, og for 2012 gikk den til
Gunnar Halgunset.
Startet for 40 år siden
For over 40 år siden, i 1970, startet Gunnar Halgunset – sammen med
sin fetter Ivar Langklopp, LH Bygg.
Fra to ansatte kom selskapet helt opp
i omkring 90 ansatte i 1980, men normalt var kjernetroppen på ca 50 ansatte. En godt fungerende og velansett
bedrift tuftet på godt arbeid og sunne
forretningsprinsipper. Langklopp &
Halgunset var et navn med svært god
klang.
Solgte og kjøpte tilbake
I 2003 solgte Ivar Langklopp og
Gunnar Halgunset firmaet. De to fetterne hadde gjort en skikkelig samfunnsinnsats og kunne trekke seg tilbake. Men slik ble det ikke. ”Jeg var vel
ikke helt klar for å bli pensjonist”, var
Gunnar Halgunsets forklaring på hvorfor han kjøpte tilbake deler av firmaet

Gunnar Halgunset ble tildelt prisen Årets jobbskaper for 2012 av ordfører Ola T. Lånke.

i 2006. LH Bygg Entreprenør AS har
siden da vært eid og drevet av Gunnar.
Og igjen er det kvalitet og sunn forretningsdrift som er stikkordene. Et drøyt
tjuetalls personer fikk sin arbeidsplass i
firmaet.
Takk for alle arbeidsplassene
— Gunnar Halgunset fortjener
medalje av edleste sort for sitt samfunnsansvar. Men ikke bare det. Han
fortjener også gullmedalje i utholdenhet. For da den andre delen av det
solgte firmaet gikk konkurs i vår, var

Gunnar igjen på pletten. Han kunne
ikke sitte stille og se på at en rekke dyktige håndverkere ble arbeidsledige. Nei,
Gunnar ansatte hele ni av dem! 42 år
etter at han etablerte LH Bygg glødet
den samme trangen for å bygge, skape
og trygge arbeidsplasser, sa ordfører
Ola T. Lånke under utdelingen av prisen – og takket for alle arbeidsplassene
Gunnar Halgunset har skapt i Rennebu
gjennom mer enn 40 år.
Av Dagfinn Vold

Svak befolkningsøkning tredje kvartal
Nylig kom tallene fra SSB, som viser befolkningsutviklingen til utgangen av tredje kvartal i fjor. Ifølge økonomirådgiver i
Rennebu kommune, Karl Petter Gustafsson, har den negative utviklingen heldigvis stagnert noe. – Mens det i 2011 og første
halvdel av 2012 var en negativ befolkningsutvikling i hele perioden, var det i tredje kvartal 2012 en liten økning i folketallet, så
vi håper å se den samme trenden når tallene for fjerde kvartal kommer også, sier Gustafsson.
Selv om det kan være grunn til en forsiktig optimisme, er Gustafsson klar på at den mest normale utviklingen for Rennebu
kommune vil være en svak nedgang i folketallet. – Dette har naturlig nok med alderssammensetningen å gjøre. Vi har flere
som hører til i gruppen eldre enn dem som er i produktiv alder, dermed er det helt naturlig at folketallet går litt nedover, forklarer Gustafsson. Han påpeker imidlertid at 2011 og første halvdel av 2012 var ekstraordinære i negativ sammenheng, og det er
derfor gledelig å se at tallene for tredje kvartal var noe mer positive.
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fyller 40 år

Vi har startet salget!

÷50%

og inviterer til

festkonsert og festmiddag
lørdag 26. januar kl 17.00-21.00

på en mengde varer

Påmelding v/innbetaling av kr 100
til kto.nr 4260.71.18722 innen 20. januar.

100 kr-salg i kjelleren

Merk innbetaling med navn og jubileum.

Nyheter også på tur inn!

Velkommen!

Alle korpsvenner er velkommen!

Fossline for hele huset!
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for hele huset
Salg salg salg
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09-19
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00 - post@fossline.no
10-16 - Tor:
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Tlf. 72 48 67 00 - www.fossline.no
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Du finner oss i Orkdalsveien 77
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Følg oss på facebook
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RØRLEGGER

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Stipend for unge utøvere
Tuva Børgesdotter Larsen ble like før jul tildelt Rennebu kommunes stipend for unge utøvere. Det er tredje gang denne
prisen deles ut, og ifølge enhetsleder for kultur og fritid, Astri
Snildal, er det en svært verdig prisvinner, som det blir spennende å følge i årene framover.

Juletrefest
for eldre og
pårørende
Torsdag 3. januar inviterte
dagsenteret i Helsesenteret til
juletrefest for eldre og pårørende, og både deltagere og
arrangører fikk en riktig så
trivelig start på det nye året.

Håkon Knutsen fra 10. klasse serverer
Ingeborg Rønning.

Ordfører Ola T. Lånke overrakte Tuva Børgesdatter Larsen ”Stipend for unge utøvere”
under julekonserten i Rennebu kirke.

Helt fra tidlige barneår har Tuva i
mange sammenhenger imponert lokalt
publikum her i Rennebu med sine ferdigheter både i sang og dans, og det
var vel ikke veldig overraskende at
hun valgte en utdannelse innen scenekunst. Hun er i dag på god vei i utdannelsen som profesjonell musikalartist
ved Høgskolan for Scen og Musikk i
Gøteborg. Dette er skandinavias eneste
musikalutdannelse på høyskolenivå, og
Tuva var én av sju heldige søkere som
kom gjennom nåløyet av totalt 300
søkere.

hvert ambisjoner om både å være utøvende kunstner på scener rundt om
i Skandinavia, og i tillegg jobbe med
egne sceniske prosjekter. Stipend for
unge utøvere ble utdelt i Rennebu kirke, i forbindelse med den tradisjonelle
julekonserten for kor og korps. Ola T.
Lånke sto for utdelingen, og den talentfulle 20-åringen imponerte publikum.
Det er ingen tvil om at denne unge
damen har seriøse hensikter med sin
satsing, og vi gleder oss til å følge henne i årene som kommer!

Ønsker å bygge opp en karriere i
skandinavia
Målet for Tuva er å kunne bygge
opp en karriere, og stå på egne ben
etter endt skolegang. Hun har etter

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Ingrid Stuen

På menyen sto kaffe, kaker, sodd,
juletregang, underholdning og nissebesøk, og det var årets tiendeklassinger
som sto for den praktiske gjennomføringen av arrangementet.
Det har også tidligere år vært
arrangert julebord for denne gruppen, men da har man brukt lokalene
i Helsesenteret. Når man i år valgte å
bruke samfunnssalen, var det for å få
plass til pårørende som ønsket å delta. – Det er veldig trivelig at de eldre
kan få anledning til å invitere med seg
sine pårørende, og da måtte vi ha litt
større lokaler, forteller Siv Remetun
ved Rennebu Helsesenter. Hun er
også full av lovord om tiendeklassingene, som var perfekt vertskap for de
festkledde deltagerne. Ungdommene
hadde ansvar for mottagelse, servering
og underholdning, og det så ut til at de
eldre satte stor pris på oppvartningen
de fikk fra det unge vertskapet.
Arrangør
for
festen
var
Frivilligsentralen, Sykehjemmet og
Hjemmetjenesten.
Av Mona Schjølset
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Liv og levebrød i grenda
Innset og Ulsberg grendelag
ønsker å etablere et grendautviklingsprosjekt med målsetting om å øke folketallet
i grenda, gjennom å styrke
tilbudet av ulike boløsninger,
etablere nye arbeidsplasser og
skape nye møteplasser, samt å
integrere og øke antall fritidsInnsetinger (hytteeiere).

— Forprosjektet som nå er avsluttet, ble søkt etablert som en del av
Rennebu 3000, og målet er at resultatet
av forprosjektet skal være grobunn for
et større hovedprosjekt vi nå skal søke
Fylkeskommunen om, forteller Morten
Eggan – leder i grendelaget.
I prosjektsøknaden til Fylkesmannen
står det at Innset og Ulsberg er sprekkeferdig av engasjerte mennesker med
hjerte for grenda si. Viljen er stor, og
ønsket er å bruke disse superkreftene
til å ønske flere velkommen til nærmiljøet - som nabo, kollega eller ambassadør. Engasjementet ønsker de å høste
fruktene av i et hovedprosjekt – der de
skal komme fra initiativ til igangsetting.
Satsingsområdene Innset og Ulsberg
trenger mest er Folk i grenda (tilflytting) - Levebrød i grenda (næringsutvikling) - Liv i grenda (helhetlig bygdeutvikling).
Hvordan skal de gjøre det
Det omsøkte hovedprosjektet er delt
i tre utviklingsfaser med ulike aktiviteter og tiltak, som til sammen skal etablere Innset og Ulsberg som aktive og
attraktive bygdesamfunn:
• Fase 1: Finne grendesjela
• Fase 2: Jakten på Bygdemegleren
• Fase 3: Ta framtidshoppet
Finne grendesjela
Målsettinga her er å legge til rette
for at Innset og Ulsberg skal bli sett
og hørt, og tiltakene de skal benytte
er å starte med en felles avsparkkveld.
Videre skal de arbeide med identitetog omdømmebygging, grafisk profil og
bygge opp en bildebank.
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Styret i Innset og Ulsberg grendelag: Jon Austberg, Ingrid Tørset, Lillian Kleffelgård,
Morten Eggan (leder) og Ann Marit Myran.
Ansette en bygdemegler og ta framtidshoppet
Målet er å kunne ansette en person i
en hel prosjektstilling til å arbeide med
å skaffe folk, levebrød og liv til grendene. Prosjektstillingen har fått navnet
”bygdemegler” - en ny tittel grendelaget har funnet opp. Vedkommende skal
formidle og koble tilflyttere, næring og
aktiviteter sammen, og sørge for iverksetting, gjennomføring og skape resultater.
— Skal vi komme oss fra initiativ til
igangsetting trenger vi en motor til å
holde hjulene i gang. Bygdemegleren
skal dermed få oss over i den aktive
fasen og drive kartlegging og formidle
mulighetene som finnes på Innset og
Ulsberg, sier Morten Eggan – leder i
grendelaget.
Imponert
Grendelaget har leid inn Hilde
Nordløkken fra Bessaker som ekstern
rådgiver, og hun har også bakgrunn fra
nettverk for optimistbygder.
— Grendelaget har kommet langt
og kommet i gang med mange aktiviteter. De virker ærlige og trygge, og har
en grunnleggende respekt for hverandre. Dessuten er de optimister og har
godt humør. Jeg har blitt glad i dem, og
håper inderlig de lykkes med arbeidet,
sier Nordløkken.

Takk til Rennebu 3000
Styret i Innset og Ulsberg grendelag
vil takke Rennebu 3000 for støtten til
forprosjektet som har gjort det mulig å
komme så langt at de nå kan føre arbeidet videre. Søknaden er utarbeidet av
styret sammen med representanter for
undergruppene i grendelaget, og det er
Hilde Nordløkken fra Bessaker og Silje
Granum som har skrevet søknaden.
Granum har vært engasjert som prosjektleder. I det videre arbeidet vil det
bli nedsatt en prosjektgruppe som skal
arbeide sammen med bygdemegleren.
Rennebu kommune blir den viktigste samarbeidspartneren også i det
videre arbeidet, og de vil i tillegg ha et
samarbeid med Nettverk for optimistbygder.
Håper på smitteeffekt
— Det var skoledebatten som i sin
tid fikk oss til å våkne og som førte til at
grendelaget ble oppstartet. Rennebu er
inne i en negativ trend når det gjelder
befolkningsutvikling, og det er derfor
å håpe at prosjektet vårt også kan ha
en smitteeffekt til andre grender. Det
er viktig for hele Rennebu at vi lykkes
med dette prosjektet, sier et optimistisk
styre i Innset og Ulsberg grendelag.
Av Dagfinn Vold

Stem på Årets Rennbygg 2012
Juryen, bestående av Tore Gjerstad (Meldal Sparebank), Knut Ingolf Dragset (Rennebu 3000) og
Dagfinn Vold (Mediaprofil/Rennebunytt) har nominert fem kandidater til Årets Rennbygg som
presenteres nedenfor.
Frem til og med torsdag 24. januar kan dere stemme på den av disse fem kandidatene dere mener
fortjener å bli Årets Rennbygg 2012. Den som får flest stemmer og blir Årets Rennbygg blir
presentert i Rennebunytt som kommer torsdag 31. januar.
Kandidat 1:
Magnhild og Erling Magnar Kvam
Magnhild og
Erling Magnar
er representanter
for landbruksnæringa som ser
positivt på fremtida og satser på
melkeproduksjon. De er i ferd med å
bygge nytt fjøs i Gunnesgrenda, de har
fått sølvtina for plettfri levering av melk
og kua Eira ble i januar kåret til Miss
Rennebu.
Kandidat 2: Heidi Skjerve
Heidi har gitt
ut cd´n VEGEN ÅT
DEG med blant
annet musikk fra
Rennebu, og utgivelsen har fått mye
positiv
omtale.
Heidi er en viktig drivkraft i satsingen Young Voices, og er selv med
i Trondheim Voices. Heidi fikk også
rosende omtale etter en jazzkonsert i

Trondheim før jul, og hun var nominert
til å bli fylkeskunstner for 2013.
Kandidat 3: Kjetil Værnes
Kjetil er en ildsjel som brenner
for sykling, ski og
skiskyting, og som
bruker mye av sin
fritid for at andre
skal få utøvd sin
hobby/idrett. Han
er leder i skigruppa i Rennebu IL, som omfatter både
ski og skiskyting. RIL har satt opp nytt
bygg for løypemaskina og planlegger
rulleskiløype. Han er også leder for
det suksessrike Nerskogsrittet, og han
har sammen med Oddveig tatt over
OppSpinn.
Kandidat 4: Olav
Stavne
Olav brenner for
fotball, og har vært
trener for aldersbestemte lag i en
årrekke. Han får

mye ros for sin opptreden overfor spillerne. Før jul ble han engasjert som trener i 50% stilling for damelaget Kattem,
som spiller i eliteserien.
Kandidat 5: Jon Brattset og Per Nils
Johansen
Jon og Per Nils
er et radarpar på
Frivilligsentralen,
som Knoll og Tott,
og de utfyller hverandre. De sier aldri
nei og stiller opp
på frivillig arbeid
- Jon som den trofaste som hver
dag låser opp på
Frivilligsentralen
og koker kaffe og
steker vafler, og Per
Nils som det store
muntrasjonsrådet
som holder humøret opp både på seg
selv og andre - til tross for at han har
gjennomgått fire hjerteoperasjoner.

Stemmeseddel Årets Rennbygg!
q Kandidat 1: Magnhild og
Erling Magnar Kvam

q Kandidat 2: Heidi Skjerve

q Kandidat 3: Kjetil Værnes

q Kandidat 4: Olav Stavne

q Kandidat 5: Jon Brattset og Per Nils Johansen

Sendes inn til Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu, via epost til dagfinn@mediaprofil.no eller Facebook / Rennebunytt
- innen 25. jan 2013.

Utgivelsesplan med frister for Rennebunytt 2013
finner du på www.rennebunytt.no
Rennebunytt
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Ny eier av Interdata Berkåk AS
Fra nyttår overtok Sparebank
1 SMN Regnskap eierskapet i
Interdata Berkåk AS, og ifølge
daglig leder Øyvind Frotveit
er det en løsning begge parter
er godt fornøyd med.
– Dette vil være med å trygge de 16
arbeidsplassene her på Berkåk, og samtidig får vi tilgang på et bredere fagmiljø
som gjør oss bedre rustet til å møte de
framtidige utfordringer i bransjen, sier
Frotveit.
Interdata Berkåk ble etablert i 1969,
og opphavsmann Erling Hansen drev
selskapet helt fram til fire av de ansatte
gikk inn på eiersiden for en del år tilbake. I 2006 gikk Interdata inn i Økonorkjeden, og har helt siden oppstarten
vokst jevnt og trutt. I dag har firmaet 16
ansatte, hvorav 10 er autoriserte regnskapsførere. De har ca 400 kunder, og
1/3 av disse tilhører primærnæringen.
Et speilbilde av vår virksomhet
Når de fire eierne i Interdata Berkåk
nå selger sine eierandeler til Sparebank
1 SMN Regnskap, betyr det at firmaet
går ut av Økonorkjeden, og blir et selvstendig avdelingskontor i Sparebank
1 SMN Regnskap AS. Dette er MidtNorges største regnskapsfirma, med
ca 160 ansatte. Hovedkontoret ligger på Nidarvoll i Trondheim, med
avdelingskontor i Stjørdal, Levanger,
Verdal, Steinkjer, Namsos, Snåsa. Rissa,
Heimdal, Røros, Midtbyen, og fra årsskiftet altså på Berkåk. Ifølge adm.dir.

Daglig leder ved Interdata Berkåk AS, Øyvind Frotveit, og adm.dir. i Sparebank ! SMN
Regnskap AS Jon Havdal.
Jon Havdal fremstår Interdata Berkåk
som et speilbilde av SMN Regnskap
både når det gjelder kundesammensetning og IT-løsninger.
– Dette betyr at kontoret her kan
fortsette sin virksomhet uten store endringer, og ivareta både lokalkunnskap
og nærhet til sine kunder, sier Havdal.
Regnskap er en ferskvare
Ifølge Jon Havdal er det svært viktig med stor faglig bredde for å følge
med i den utviklingen som har vært i
regnskapsbransjen de senere årene. –
Den teknologiske utviklingen har gjort
at regnskap i stadig større grad er en
ferskvare, som brukes både som styringsverktøy og i beslutningsprosesser

hele året, sier Havdal. Han framholder
også at kundene i stadig større grad vil
etterspørre spisskompetanse og rådgiving, og dette vil bli høyt prioritert i
Sparebank 1 SMN Regnskap.
– Selv om bransjen og kundene forandrer seg, er vi likevel helt bevisst på
at gode relasjoner og tillit vil være helt
sentrale suksessfaktorer for oss i årene
framover. Det er derfor viktig å legge
tilrette for at veletablerte, lokale regnskapskontor som Interdata Berkåk, kan
fortsette sin virksomhet, og samtidig
ha faglig bredde og spisskompetanse
tilgjengelig gjennom et større konsern som Sparebank 1 SMN Regnskap,
avslutter Jon Havdal.
Av Mona Schjølset

Personlig sponsoravtale for unge idrettstalenter
Like før jul undertegnet Meldal Sparebank en personlig sponsoravtale med de
tre 17 åringene Håkon Myrmo, Jonas Hårstad og Sindre Smestu Holm. De to førstnevnte satser på skiskyting, mens Håkon er langrennsløper. – Det er både krevende
og kostbart å satse på nasjonalt plan, og derfor er vi glade for å kunne bidra litt, sier
Tore Gjerstad i Meldal Sparebank.
I sponsoravalen ligger ingen krav til resultat, men det innebærer for eksempel at
banken kan bruke ungguttene i sin egen markedsføring. – Dette med sponsoravtaler kommer jo mer og mer inn i bildet etter hvert som utøverne blir eldre, så det
er veldig greit at de får en viss føling med hvordan dette foregår, sier Gjerstad. Han
tror også at det å støtte de som har kommet såpass langt, vil være med å motivere
yngre utøvere.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Meldal Sparebank
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Navn på kart
I Rennebunytt nr. 21 / 2012 er det ei kunngjøring om
oppstart av navnesak i Rennebu. Eiliv Grut står som
forslagstiller, og han oppfordrer alle til å studere navn
på kartblad i Rennebu og komme med merknader.
I regi av Historielaget foregår det nå en grundig registrering av
stedsnavn her i bygda, men den nevnte navnesaka gjelder navnsetting på det offentlige kartverket i målestokk 1:50000. — Der er det ikke
plass til så veldig mange navn, men de navna som står der bør være
rett skrevet og rett plassert, sier Grut.
Grut forteller at da ny utgave av dette kartet kom i 2001 var det
mange navn som etter hans mening var feil skrevet eller feil plassert.
Etter samråd med lokalkjente personer sendte han da brev til Statens
Kartverk med forslag om 53 endringer. Om lag halvparten av forslaga
ble ”godkjent” og ført inn i Sentralt stedsnavnregister (SSR) for å brukes på senere utgaver av det aktuelle kartet. Noen av de ”godkjente”
forslaga fra 2002 er kommet med på det nye kartet, men ikke alle.
De andre forslaga ble (23.07.2002) sendt til behandling i Rennebu
kommune og Meldal kommune - kartblad Rennebu dekker en del av
Meldal. Etter purringer på saka, er det nå tatt opp som navnesak i begge de aktuelle kommunene.
— Jeg gjentar oppfordringa i Rennebunytt nå siste høst til interesserte rennbygger om å kjøpe den nyeste kartutgaven (1:50000 - ajourført 2011), og se kritisk gjennom kartet for å komme med eventuelle
merknader. Merknadene skal sendes til Rennebu kommune. Da kan vi
ha håp om et mer korrekt kart når ny utgave trykkes - kanskje om 10
år, sier Grut
— Det er vel lite sannsynlig at det kan bli full enighet om skrivemåte og plassering av stedsnavna, men det bør være mulig å rette på
en del åpenbare feil som finnes på kartutgaven som selges nå. Følg
derfor oppfordringa fra Kulturkontoret om å sende innspill på de forslaga som er nevnt i kunngjøringa i Rennebunytt. Ta også kritisk gjennomsyn av det nyeste kartet og send med merknader om annet som
eventuelt bør rettes på, oppfordrer Eiliv Grut.
Rettikartet.no
Et nytt tilbud til de som ønsker å rette opp feil i kartet, er nettstedet
www.rettikartet.no. Det er Kartverket som inviterer alle til felles, nasjonal dugnad i 2013 til å komme med innspill hvis de oppdager at kartet
ikke stemmer med terrenget. Målet med den nye tjenesten er å gjøre
kontakten med publikum enklere og kartene enda bedre.
Rettelsene blir også synlige på www.UT.no sine kart så snart de er
rettet hos kartverket.
Av Dagfinn Vold

25.000 kr til tråkkemaskingarasjen
Meldal Sparebank har bevilget kr 25.000 til Skigruppa i Rennebu IL
øremerket den nybygde tråkkemaskingarasjen på Rennebu Skistadion.
– I våre statutter heter det at en del av overskuddet skal gå til støtte
av allmennyttige formål i de kommunene vi jobber, og derfor syns vi
dette er et flott tiltak å støtte. Løypemannskapene i Rennebu gjør en
fantastisk jobb, som gjør det lettvint for folk her i bygda å komme seg
ut på ski, avslutter Tore Gjerstad i Meldal Sparebank.

Informasjon om
influensa
Hvert år i perioden desember til april rammes
befolkningen på den nordlige halvkule av smittsomme influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. Årets sesonginfluensa ser ut til å være av normalt
omfang.
Influensa smitter hvis man puster inn dråper
med influensavirus fra smittede personer som hoster eller nyser. Man kan også smittes ved direkte
kontakt. Man er smitteførende fra den dagen symptomene viser seg og i tre-fem dager etterpå.
Ved influensa kommer symptomene brått, med
feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldne, men kan
opptre spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju
til ti dager.
Generelle smitteforebyggende råd er å vaske
hendene ofte, og unngå å hoste og nyse på andre.
Host og nys i albuen. Hvis du er syk, bør du holde
deg borte fra arbeid, skole og barnehage, både av
hensyn til deg selv og for å unngå å smitte andre.
Det samme gjelder for legebesøk, dersom symptomene ikke oppleves alvorlige og influensa er sannsynlig diagnose, er det oftest ikke nødvendig med
legebesøk.
Friske personer anbefales ikke å ta influensavaksine. Vaksine bør tas på høsten, men dersom personer i risikogrupper nevnt nedenfor ikke har tatt
vaksine høsten 2012, er det anbefalt at de kontakter
fastlegekontoret for å få vaksine nå:
- beboere i omsorgsbolig og sykehjem
- gravide, særlig i 2. og 3. trimester
- voksne og barn med kroniske luftveissykdommer,
spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
- voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
- voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner
- voksne og barn med diabetes mellitus (både type
1 og type 2)
- voksne og barn med kronisk nyresvikt
- voksne og barn med kronisk leversvikt
- voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom
eller skade
- voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs
kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
I tillegg anbefales helsepersonell å vaksinere seg.
De er mer utsatt for smitte fra pasienter, og risikerer
også å smitte sine pasienter om de blir syke.
Det presiseres at årets influensa ikke er mer farlig enn vanlig, og friske personer har lav risiko for
alvorlig sykdom.
Legene ved Rennebu legekontor
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AVGIFTSVEDTAK FOR 2013

I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at
Rennebu kommunestyre i møte den 13.12.2012
fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde
med virkning fra den 01.01.2013.
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til Servicetorget.
Rådmannen

UKM i Rennebu
Vi minner nok en gang om at det er tid for å melde seg
på UKM for 2013. Påmeldingsfristen er satt til
27. januar. UKM går av stabelen i samfunnshuset
(i Rennebuhallen) søndag den 10. februar kl 18.00.
Klikk deg inn på UKM.no – så fylke, deretter
kommune, så er det bare å melde seg på.
Skulle det være spørsmål så ta kontakt med Astri på
kulturkontoret eller Arnstein på kulturskolen.
Vi gleder oss til et av årets høydepunkt når det gjelder
ungdomsarrangement!

Røyker du?
Har du tenkt på å slutte?

Frisklivsentralen i Rennebu arrangerer Røykeslutt kurs
med oppstart tirsdag 22. januar.
Kurset holdes hver tirsdag kl 13.00- 15.00 i 6 uker.
Kurset koster 300 kr. Arbeidstakere må avtale med
arbeidsgiver om fritak fra arbeid.
Ring eller send melding til 913 81 511 for å melde
deg på, og få mer informasjon.
Kursholder er Kommunefysioterapeut Kari B.Tronsgård

Ledige leiligheter

Rennebu kommune har ledig to leiligheter i Moaveien
på Berkåk. Begge leilighetene har stue m. kjøkken og
3 soverom. Leilighetene har høy standard.
Månedlig leie ca. kr 8.000
Interesserte kan kontakte Servicetorget.
Rådmannen

Hjertelig takk til alle som har besøkt oss i jula,
for gaver og underholdning.
Vi ønsker dere alle et riktig Godt Nyttår!
Hilsen beboere og betjening v /Rennebu sykehjem.
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Utlysing av leilighet
v/ Boligavdelingen.
Det er ledig 1 leilighet v/ Boligavdelingen.
Husleie pr. d. d. kr 3.740,- + kr 962,- i strøm.
Det er mulighet for å søke om bostøtte.
Søknadsskjema fåes ved henvendelse til
Rennebu sykehjem eller Hjemmebaserte tjenester.
Tlf 72 40 25 23 el 72 40 25 30.
Søknadsfrist for leiligheten er 01.02.13.
			Borgny Lien, Enhetsleder IPO

Småbarnstreff ved Frivilligsentralen
våren 2013
Åpent treff hver torsdag fra kl. 11.00 -13.00, enkelte
torsdager vil treffet være med tema.
Foreldrene ordner seg selv med felles trilletur først og
lunsj etterpå, de torsdagene som ikke er lagt opp med
program.
Kommunefysioterapeut Kari Tronsgård, tilbyr veiledning og trim med ulike aktiviteter for både gravide og
småbarnsforeldre.
Sogneprest Anette Vognild og organist Kjersti Kvam,
tilbyr babysang.
Helsesøster Bjørg Kjøllesdal, tilbyr tips om laging av
barnemat.
Programmet våren 2013 med tema, er som følger:
Torsdag 17. januar kl. 12.00 - 13.00
Babysang. Oppmøte i kirka v/ Anette og Kjersti.
Torsdag 24. januar kl. 12.00 - 13.00.
Trim, øvelser mage og rygg v/ Kari
Torsdag 31. januar kl. 12.00 - 13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 07. februar kl. 12.00 - 13.00
Trim, samtale om motorisk utvikling v/ Kari
Torsdag 14. februar kl. 12.00 - 13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 28. februar kl. 12.00 - 13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 07. mars kl. 12.00 - 13.00
Babymassasje v/ Kari
Torsdag 14. mars kl. 12.00 - 13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 21. mars kl. 12.00 - 13.00
Tips om laging av barnemat v/ Bjørg
Torsdag 4. april kl. 12.00 - 13.00
Trim, øvelser mage og rygg v/ Kari
Torsdag 11. april kl. 12.00 - 13.00
Babysang/ frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 18. april kl. 12.00 - 13.00
Trim, veiledning i trimrom v/ Kari
Torsdag 25. april kl. 12.00 - 13.00
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti

KUNNGJØRINGER

HUSROM

” POSTLEILIGHETA” i Ekretun
(Jokerbutikken) på Voll er ledig.
Leiligheta på ca 50 m2 består av gang,
stue m/ kjøkkenkrok, soverom, bad og wc.
Månedsleia er i dag kr 2500 pluss strøm.
For visning og mer info ta kontakt med
Einar Husan, tlf 986 24 713 eller
Kjell Gunnes, tlf 926 03 005

KUNNGJØRINGER
Leilighet til leie på Berkåk
kontakt 995 53 955

Sokkelleilighet ledig v/Mærk bru.
2 soverom.
Tlf 971 12 431

Takk for all oppmerksomhet på 70-årsdagen min.  
Pengegaven som jeg ønsket skulle gå til Mjuklia
ble kr 5.850.
Hilsen Ragnhild M
Rennebu Arbeiderparti
avholder årsmøte
fredag 25. januar 2013
kl 19.00 på Frivillighuset

Bedriftsskirennet 2013

arrangeres på Rennebu skistadion
lørdag 23. februar kl 15.00

Påmelding til Mediaprofil, bedriftsskirennet@mediaprofil.no
innen 20. februar.
Fest med premieutdeling i samfunnshuset kl 21.00

Årsmøte i Rennebu KrF

i Mjuklia onsdag 23. januar kl 19.30
Vanlige årsmøtesaker.
Kommunestyregruppa deltar.
Velkommen

Rennebu pensjonistforening har
medlemsmøte/årsmøte i
Samfunnshuset, Berkåk 30. januar kl 11.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Noe underholdning.
Vel møtt

Til behandling: vanlige årsmøtesaker. Forslag som
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret ved leder
Bjørn Berntsen, 7391 Rennebu. Tlf 997 03 320 eller mail
bjorn.berntsen@live.com, innen 18. januar.
Enkel servering. Alle ønskes hjertelig velkommen! Styret.

Hei!

Håper du som ved en feil tok mine støvletter 5. juledag kan
levere/bytte med dine egne som står i Rennebuhallen.
Mette Enoksen, tlf 908 86 524

Hjertelig takk for helsingar, blomster og gåvor eg
fekk på 80-års dagen min.
Takk til Refshus arbeidslag for blomster til jul.

Ola

Hjertelig takk til familie, venner og naboer for

Til leie!

oppmerksomheten på 90 års-dagen.

Solveig Flotten

Enebolig sentralt på Berkåk til leie fra 1. februar 2013.
Tlf 415 17 888

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

kunderådgiver privat

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

Bodil S. Holden
kunderådgiver landbruk

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

Ny nettside?
Vi kan gjøre jobben for deg - store og små sider,
alt fra design til ferdig på nettet!
Ta kontakt - så får vi høre om dine planer!

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

www.mediaprofil.no

tlf 72 42 76 66
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Rennebu skolekorps feirer 40 år
Det er en ung, og høyst oppegående 40-åring som innbyr
gamle og nye korpsvenner
til jubileumskonsert med påfølgende festmiddag den siste
helga i januar.
Etter noen år med dårlig rekruttering kan det se ut til at korpsinteressen
har tatt seg opp igjen, og i inneværende
sesong er tolv nye aspiranter i full gang
med opplæring på sine instrument.
– Det er både artig og inspirerende at
vi får en slik opptur nå i jubileumssesongen, sier Gry Røe, som er leder i
Rennebu skolekorps.
Selve markeringen av 40-års jubileet er satt til lørdag 26. januar. Det er
naturlig nok korpset selv som innleder det hele med en jubileumskonsert.
– Korpset er i full gang med øvingene
fram mot konserten, og det er både
gamle og nye låter som står på programmet, forteller Arnhild Gorsetbakk,
som er leder i jubileumskomiteen. Her
er det også fullt mulig for gamle korpsmedlemmer å være med å spille. – Det
vil bli arrangert seminar fredag kveld og

Rennebu Skolekorps i jubileumsåret. Foto: Mari Ytterhus
lørdag formiddag, slik at gamle musikanter kan få børstet støvet av glemte
ferdigheter, smiler Gorsetbakk.
Har samlet bilder
I forbindelse med jubileet er det
også samlet inn en del gamle bilder,
som skal vises i løpet av kvelden. Ifølge
Gorsetbakk vil det nok bringe fram
mange gode minner, og sannsynligvis
også en god latter. – Selv om vi allerede

har fått en del bilder, vil jeg oppfordre
gamle medlemmer og foreldre til å gå
gjennom arkivet, slik at vi får dokumentert korpsets historie på best mulig
måte gjennom lysbildeframvisningen,
sier Gorsetbakk.
Nærmere informasjon om jubileumsmarkeringen finner du på
www.rennebu-skolekorps.no
Tekst: Mona Schjølset

Dette skjer i Rennebu!
21.01
22.01
22.01
23.01
25.01
26.01
30.01
31.01
04.02
09.02
10.02

Søndagsskole og Yngres Misjonshuset
Årsmøte
Jutullstuggu
Rennebu sau og geit
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Årsmøte Rennebu KrF
Mjuklia
Årsmøte Rennebu AP
Frivillighuset
Jubileumskonsert
Rennebuhallen
Rennebu skolekorps
Medlemsmøte/Årsmøte
samf.huset
Rennebu pensjonistforening
Formiddagstreff
Staure
Søndagsskole og Yngres Misjonshuset
BKM
Samfunnshuset
UKM
Samfunnshuset

17.30
20.00
11.00
19.30
19.00
17.00
11.00
11.00
17.30
16.00
18.00

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Berkåk Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.20
Håndball: Følg håndballen på www.rennebu-il.no
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Yoga hver tirsdag på Voll skole kl 20.00
Zumba hver mandag i samf.huset kl 18.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11-13
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i måneden kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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