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Jostein Aas (t.v.) har fått det første 
anbudet i forbindelse med 

den nye E6 traséen i Soknedal.
Les mer på side 3!
Foto: Dagfinn Vold
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Rennebu barne- 
og ungdomsskole

annen støtte enn de har i dag. En annen arbeidsgruppa har 
undersøkt om foreldrene på dagens grendaskoler har behov for 
skolefritidsordning (SFO). Kontoransatte har meldt inn høstens 
behov for skoleskyss. Nye skyssruter settes opp når AtB har 
koordinert behovene. Vi har fått beskjed om at AtB har som 
mål å få flere direkteruter enn i dag. Det vil gi kortere reisetid.
Kulturbyggingsgruppa har som mandat å legge til rette 
med tiltak for at både elever og ansatte skal oppleve et godt 
arbeidsmiljø med mulighet for utvikling. Gruppa har vurdert 
at det ikke er behov for ekstern hjelp, men at samhold og 
fellesskap blant de ansatte heller må skapes gjennom arbeid og 
refleksjon rundt høstens nye organisering. Lærerne har startet 
arbeidet i de nye teamene og planlagt neste skoleår. Elever og 
lærere skal bli bedre kjent med hverandre når alle elevene på 
1.-3. og 4.-6. trinn møtes en skoledag i mai på Berkåk. I tillegg 
har skolene lagt en plan for felles arrangement de skal ha våren 
2017. Et eksempel er felles sangdag. 
Også barnehagene har lagt til rette for at barna skal mestre 
overgangen til skole best mulig: Det er avtalt besøksdato for 
når læreren for høstens 1. klassinger kommer i barnehagen 
for å hilse på. Dette vil gjøre skolestarten tryggere og mindre 
skremmende for barna. 
Når nytt skoleår starter, mener jeg at de beste forutsetningene 
er lagt for at skolen skal bidra til et godt læringsmiljø. Arbeidet 
med å videreutvikle skolen slik at elevene får best mulig 
utbytte krever også et godt samarbeid med dere foreldre og 
foresatte. Vi håper derfor at terskelen for å ta kontakt med 
skolen er lav. 
Rennebu kommune har mål om å være en fremtidsrettet skole 
med eleven i fokus. Det klarer vi bare i fellesskap!

Lill Hemmingsen Bø
- ass. rådmann

Kommunestyret vedtok den 11. mai 2017 at skolen på Berkåk 
skal hete Rennebu barne- og ungdomsskole fra høsten 2017. 
Dette for å tydelig si at dette er skolen for alle elevene i 
Rennebu. Gerd Staverløkk vil samtidig begynne som ny rektor. 
Kari Haukdal, som har vært rektor i en årrekke, vil i løpet av 
neste skoleår gå av med pensjon og vil inntil da kunne bistå 
henne med å bli kjent med skolen.
Kari har gjennomført en stor og omfattende planleggingsjobb 
for neste skoleår som tar hensyn til de mange og ulike 
behovene som må tas hensyn til i en skole. Hun har ledet en 
arbeidsgruppe der rektorene og tillitsvalgte i fellesskap har 
bidratt med forslag. Skolen blir organisert i 1. - 4. team, 5. 
- 7. team og 8.-10. team. Trinn med flere elever enn vedtatt 
maksimal gruppestørrelse, har fått to lærere som deler på 
undervisningen. Det er satt opp to til tre kontaktlærere pr trinn, 
der hver lærer ikke skal ha flere elever enn ca. 15. Det er tatt 
hensyn til at alle trinn skal få gode arbeidsvilkår dvs store nok 
klasserom, tilstrekkelig med grupperom, garderobe og wc samt 
egnet uteareal. Det skal være tilrettelagt for bruk av bærbare 
pc-er og elektronisk tavle i trinnrommene. Lærerne har ønsket 
seg sine undervisningsfag og blitt enige om timeplan. For at 
alle lærere skal ha sin arbeidsplass, er det tatt i bruk nye rom. 
En annen arbeidsgruppe har skaffet seg oversikt over alle 
tilsettingsforhold, slik at alle ansatte: lærere, assistenter, 
vaktmestere, kontoransatte og renholdere blir med i den nye 
kabalen. Ingen av de fast tilsatte skal miste jobben. De fleste 
går inn i samme stilling som tidligere, men noen få må inn i 
noen nye oppgaver. En eventuell reduksjon i antall ansatte vil 
skje naturlig etter hvert som ansatte går av med pensjon eller 
slutter av andre grunner. 
En gruppe har vurdert om elever med spesielle behov må ha 
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Trafikk-
sikker 

kommune
Rennebu kommune 
har som mål å 
søke sertifisering 
som Trafikksikker 
kommune innen 
utgangen av 2017. 
For å få til dette må 
alle enheter ta en 
gjennomgang på 
sine planer i forhold 
til trafikksikkerhet. 

Det har også vært 
politisk behandlet både i 
formannskap og kommune-
styre, med vedtak om at 
det skal utarbeides en 
egen kommunedelplan for 
trafikksikkerhet. 

Kvalitetsstempel 
Det er fylkeskommunene 

og Trygg Trafikk som har 
utarbeidet kriteriene for 
godkjenningsordningen 
Trafikksikker kommune. Å 
bli godkjent betyr naturligvis 
ikke at det aldri skjer 
trafikkulykker, men det skal 
være et kvalitetsstempel 
for målbevisst og helhetlig 
arbeid med trafikksikkerhet. 

- God trafikksikkerhet gir 
kommunen bra omdømme, 
trygt lokalmiljø, mindre 
skader og fornøyde inn-
byggere, heter det på Trygg 
Trafikk sine hjemmesider.  

 
Av Mona Schjølset

Rennebubedrift først ut
Arbeidet med den nye E6-traséen mellom Korporalsbrua og Soknedal 
er i gang, og Jostein Aas har fått oppdraget med å ryddet ved 
tunelinnslaget på nordsiden.

Per Randen, byggeleder veg i Statens Vegvesen, (t.h.) og Jostein Aas (nr 2 f.h.)  
ser på arbeidet som er i gang med å rydde skog ved tunnelinnslaget sør for Korporalsbrua.

Forberedende arbeid til den nye E6-tunelen 
som skal gå fra Korporalsbrua til Soknedal 
sentrum er i gang. Det er firmaet til Jostein Aas 
som har fått det aller første oppdraget  på den 
nye veistrekningen. 

— Jeg synes det var positivt at det var ei 
Rennebu-bedrift som fikk det første oppdraget 
på den nye veistrekningen. Vi må ta med oss 
det som er positivt i disse dager, sa Jostein Aas 
da vi møtte ham ved Korporalsbrua. 

Det er 250.000 kubikk løsmasse som skal 
flyttes, og firmaet til Aas fikk jobben med å 
rydde området for skog i konkuranse med tre 
andre firma. 

Anleggsstart fra høsten?
Det er to år siden det ble snakk om tunnell 

på strekningen. Etter som det er krav om 
paralellvei var det ikke lenger aktuelt med ny 
vei langs dagens trasé, forteller Per Randen, 
byggeleder veg i Statens Vegvesen. 

Hovedentreprisen blir utlyst i disse dager, 
og det er stor interesse blant entreprenørene.  
Hvem som får entreprisen blir avgjort i juli. 
Etter planen skal det bli oppstart i løpet av 
høsten, og veien skal åpnes høsten 2020. 

— Ryddingen av skog som Aas gjør, er et 
forberedende arbeid for at entreprenørene skal 

får bedre oversikt over masseforholdene og hva 
som kreves.

12 ansatte
Jostein Aas synes det er gildt at en Rennebu-

bedrift fikk det første oppdraget, og han har 
tidligere også hatt flere opprag for Statens 
Vegvesen. 

— Rundt halvparten av oppdragene er 
utenfor kommunen, og vi er 12 ansatte i 
bedriften, forteller Jostein. Han har en stabil 
arbeidsstokk, og mange av de har vært med i 
rundt 20 år. Jostein forteller videre at skal de 
ha oppdrag i offentlig sektor, er det påbudt med 
lærling.

— Det er generelt litt vanskelig med 
rekruttering i denne bransjen, så det gjelder å ta 
godt vare på lærlingene. 

Mer krevende terreng
Skogsdriften blir mer og mer krevende, etter 

som de best tilgjengelige områdene er ryddet. 
Dermed blir det stadig mer krevende terreng 
å arbeide i, men samtidig blir maskinene bare 
bedre og bedre, forteller Jostein.

Av Dagfinn Vold



4 Rennebunytt

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

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

•	 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

for hele huset

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

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

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

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

Distriktets
kontorleverandør

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

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.

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

Har du sjekket klipperen 
for sesongen?
Vi kan gjøre det for deg!

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

Sommerblomster

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17  –  lør 10-14

Kvite margaritterkr 29,-
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Vedlikeholdsdugnad
Dugnadsgjengen som har ansvaret for løypemaskina til 
Rennebu IL tar også vare på det sosiale.

Sosial dugnad: Erling Kjerstad, Ole 
Knutsen, Svein Pedersen, Ingar Ytterhus, 
Arne Per Bjerkås og Odd Ivar Hansen.

Erling Kjerstad, Ingar Ytterhus og Odd 
Ivar Hansen i ferd med å demontere det 
ene belte på løypemaskina.

Skisesongen er over og løypemaskina 
til Rennebu IL er parkert i garasjen 
etter en hektisk vinter. Nå er det tid for 
vedlikehold.

— Løypemaskina til idrettslaget ble 
kjøpt  midtvinters i fjor, og har i vinter 
kjørt sin første helsesong, forteller Arne 
Per Bjerkås. Maskina har gått stødig 
gjennom hele vinteren, og løypegjengen 
er godt fornøyd med utstyret de har til 
disposisjon. Arne Per forteller at det er 
blitt kjørt mellom 300 til 350 timer i 
vinter, og det har ført til mange mil med 
fine skispor.

Trenger vedlikehold
Idrettslaget har avtale med 

leverandøren om regelmessig service på 
maskina. 

— Det er viktig å ta godt vare på ei 
løypemaskin til 2 millioner kroner. Det 
er mange sjåfører på maskina da kjøringa 
foregår på dugnad, men sjåførene har godt 

eierforhold til utstyret og tar dermed godt 
vare på det, forteller Arne Per. 

For å få servicen av leverandøren 
rimeligere, har sjåførene en felles 
arbeidsøkt med å demontere beltene. Da 
Rennebunytt avla et besøk var arbeidet i 
full gang. Det er samlet mye ekspertise 
i gjengen, og arbeidet gikk med godt 
humor.

Mange dugnadstimer
Det legges ned mange dugnadstimer 

i løpet av vinteren, og brukerne av 
skiløypene vet å sette pris på arbeidet som 
blir utført. I vinter har det vært godt med 
frivillig innbetaling som går til innkjøp av 
drivstoff og vedlikehold. 

Når snøen er forsvunnet blir 
det utbedring av traséene. Den nye 
løypemaskina er bredere enn den forrige, 
så det er enkelte plasser det må ryddes 
trær. Arne Per forteller at de har en meget 
god dialog med grunneierne som er berørt 
av skitraséene.

Av Dagfinn Vold

Vamp på 
Prestegården 

Arena
— Vi har lenge gått med 
planer om å benytte det 
flotte og naturlige amfiet ved 
Støren Prestegård til konsert, 
forteller kulturhusleder Atle 
Fredagsvik.

Vamp kommer til Støren 27. juli.

Kulturhuset på Støren har sju år etter 
åpningen etablert seg som konsertarrangør 
i regionen, og publikum i dalføret har vist 
økende oppslutning om huset. 

— De senere år har vi også sett at 
publikum har omfavnet denne typen 
konserter og arenaer, med blant annet 
Granåsen og Sverresborg Arena i 
Trondheim som lignende eksempler. 
Myten om den trege trønderen har blitt 
knust, og nå tror vi tiden er moden for 
denne typen konsert også på Støren, sier 
Fredagsvik.

Torsdag 27. juli skjer det. Da kommer 
Vamp på besøk i forbindelse med sin 
sommer turné. Prestegården Arena har 
stor publikumskapasitet med sine 1500 
plasser, og nærheten til kulturhuset gjør at 
man har alle fasiliteter tilgjengelig. 

— Det er første gang denne arenaen 
brukes til konsert, men ikke siste, det 
kommer flere somrer, og ambisjonen er at 
sommerkonserten på Støren skal bli fast 
tradisjon, sier Fredagsvik, som gleder seg 
til en ny konsertopplevelse på Støren.

Tekst: Dagfinn  Vold
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Tinejoggen 2017

Fredag 12. mai var alle 
barneskolene i Rennebu 
samlet til Tinejoggen 2017, 
og det var et yrende liv både 
på skoleplassen og ute i de 
forskjellige løypene. 

Dagen startet med felles oppvarming 
foran Tusenårsstedet, der elever fra 7. 
trinn ledet an til tonene fra BlimE-dansen. 
Til og med sola kikket fram og skapte en 
flott ramme rundt aktivitetsdagen. 

Rundt Vassliveien og Nygard 
Mange forbinder nok dette 

arrangementet med stafett, men 
barneskolene i Rennebu hadde denne 
gangen valgt sin egen variant og kalt det 
Tinejoggen. 

- Hovedmålet er jo at ungene skal få en 
god opplevelse, og ikke minst treffes og 
gjøre noe artig sammen. For vår del hadde 
det også litt å si hvordan vi rent praktisk 
kunne få organisert aktiviteten. Da valgte 
vi to ulike løyper, 1.- 4. trinn skal rundt 

Skolenes sangdag
Samme dag som Tinejoggen gikk av stabelen benyttet man også anledningen 

til å markere Skolenes sangdag. Elevene forflyttet seg da til utescenen på Torget, 
og mange foreldre og besteforeldre hadde lagt lunchpausen hit i anledning 
dagen. 

- Sang, musikk, sol og glade unger! Jeg tror alle kan være enige om at dette 
har vært en fin dag, fastslo en av lærerne som var med.

Av Mona Schjølset

Vassliveien, mens 5.-7. trinn skal rundt 
Nygard. Elevene fullfører i det tempoet de 
selv ønsker, og det er selvfølgelig lov å ta 
flere runder, fortalte lærer Vigdis Karlsen 
Krovoll.

I noen av klassene var det selvfølgelig 
litt intern konkurranse om hvem som 
kom seg raskest gjennom løypa, og noen 
av friskusene hadde til og med varslet 
at det skulle springes både to og tre 

runder ekstra. Etter endt dyst kunne det 
imidlertid se ut til at runden rundt Nygard 
var tyngre enn antatt på forhånd, så de 
fleste slo seg til ro på skoleområdet. Her 
var det lagt opp til ulike aktiviteter som 
slåball, fotball, hoppetau, og ikke minst 
servering av forfriskninger. 

Av Mona Schjølset

Katrine Kleffelgård Stuen, Ragnhild Nygård og Anna Rogogjerd i BlimE-dansen.
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DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

Kvikne-Rennebu Kraftlag:

Overdragelse av nett- og 
omsetningsvirksomhet til Trønderenergi
På årsmøtet i Kraftlaget den 
22.mai, ble utsendingene 
informert om at styret i 
Kraftlaget går inn for salg 
av Kraftlagets nett- og
omsetningsvirksomhet til 
TrønderEnergi Nett. Saken 
skal endelig avgjøres i 
ekstraordinært årsmøte 
den 22. juni. 

TrønderEnergi vil opprette en ny 
Sone Sør i Rennebu, som får ansvaret 
for strømnettet i Kvikne, Rennebu 
og Meldal. De vil i tillegg overta 
kraftomsetningsvirksomheten i Kraftlaget, 
og videreføre de produktene Kraftlaget har 
i dag ovenfor sine kunder. 

Godt fornøyd med avtalen
Ifølge everkssjef Kristin Reitan var det 

den nye energiloven som gjorde at man 
måtte begynne å se på nye løsninger for 
nett- og kraftomsetningsvirksomheten. 

- Myndighetene har vedtatt at alle 
e-verk må skille monopolvirksomhet 
fra konkurranseutsatt virksomhet, og at 
ansatte i ledende stillinger ikke kan ha arbeidsoppgaver knyttet 
til begge. Denne omleggingen er pålagt fra 2021, og derfor var 
det naturlig for oss å søke samarbeid med TrønderEnergi for å 
finne gode løsninger allerede nå, forteller Reitan. 

I praksis vil dette nå medføre at de 13 ansatte på 
nettavdelingen vil få TrønderEnergi som arbeidsgiver, men de 
skal fortsatt ha sin base i Kraftlaget sine lokaler.

- De blir en del av et større kompetansemiljø samtidig som 
det er med å sikre arbeidsplassene framover, så dette tror vi blir 
veldig positivt, sier Reitan. 

Installasjonsavdelingen, som i dag består av 10 ansatte, vil 
stort sett fortsette som før. Ifølge Reitan vil det i tiden framover 
bli prioritert å styrke denne, slik at det blir en robust enhet som 
står stødig på egne ben. 

- Det er en ung og frisk gjeng som jobber her, og de ser 
mulighetene i å etablere seg som egen virksomhet. Vi håper å få 
på plass en ny leder for avdelingen så raskt som mulig, og vi må 
også vurdere om det trengs flere ansatte, sier Reitan. 

Alle er sikret jobb
Som everkssjef er hun selvfølgelig aller mest opptatt av at 

arbeidsplassene for de ansatte videreføres og sikres så godt 
som overhodet mulig. Med den avtalen som nå legges fram på 
ekstraordinært årsmøte mener hun dette skal være godt ivaretatt, 

og alle har fått tilbud om å bli med videre. 
- Dialogen med både de ansatte og TrønderEnergi har vært 

veldig positiv. Fokuset har vært hvordan vi sammen kan bygge 
opp kompetanse og arbeidsmiljø i Rennebu, og debatten har vært 
konstruktiv og løsningsorientert hele veien, konstaterer Kristin 
Reitan. 

Av Mona Schjølset

Kjetil Asphaug blir leder for den nye nettavdelingen.
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Veivedlikehold utføres
- Høvling og slodding av alle typer grusvei
- Kantklipping med kjettingklipper med 4,5m rekkevidde
- Grusing
- Grøftrensk med gravemaskin
- Bioklipp på gravemaskin som tar tre inntil 35cm
- Støvbinding av vei med salt.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Sondre Rikstad mob 971 01 377
Steinar Rikstad mob 908 32 270

Nordgard Rikstad

Friske 
toner fra 
Manns-
koret
Torsdag 1. juni arrangerer 
Rennebu Mannskor konsert 
med litt annerledes repertoar 
enn det vi kanskje vanligvis 
forbinder med tradisjonell 
kormusikk. 

Konserten har fått det velklingende 
navnet ”Rennebu Mannskor goes pop”, og 
da skjønner vel publikum hvilken sjanger 
de glade sangerne skal konsentrere seg 
om. 

Fram mot kveldens forestilling har 
det vært øvd iherdig på både tekst, tone, 

rytme og koreografi. En popkonsert 
bør jo som kjent inneholde en viss dose 
lette dansemoves, og dette har karene i 
mannskoret naturligvis tatt høyde for. 

- Vi kan vel ikke akkurat kalle det 
sceneshow, men vi har jo prøvd å øve inn 
litt bevegelse til noen av sangene, forteller 
dirigent Ann Kristin Haugerud. 

Oppvarmingsband
Undertegnede fikk en liten førpremiere 

på ”king of the road”, og kan her melde 
om god innsats både på vokal- og 

rytmesiden. Så er det heldigvis slik med 
denne gjengen, at det som ikke blir helt 
”spot-on” med dansetrinn hentes inn igjen 
på sjarm og godt humør.

Det kan også nevnes at det forholdsvis 
nystartede damekoret KOR STOLT deltar 
som gjestekor, eller oppvarmingsband for 
å bruke riktig terminologi. Med andre ord 
litt av hvert på programmet til kveldens 
konsert, så det er bare å ta turen til 
Kultursalen for å oppleve glade sangere i 
fri utfoldelse. 

Av Mona Schjølset

Rennebu Mannskor øver inn et litt annerledes repertoar til konserten.
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Smakfullt opplegg Fredag 19. mai fikk fjerdeklassingene 
i Rennebu være med på en smakfull tur, 
i regi av Rennebumartnan. I løpet av 
dagen var elevene på bedriftsbesøk hos 
fire ulike bedrifter, og ikke minst fikk de 
servert en internasjonal lunsj bestående 
av tradisjonsmat både fra Norge, Syria og 
Eritrea. 

Rennebu Dører
Dagen startet med at elevene ble 

inndelt i fire grupper, og så skulle de 
i tur og orden besøke Rennebu Dører, 
Rennebusmia, Rennebu-bjelken og 
Rennebu Sag- og trekultur. Undertegnede 
fikk være med da en av gruppene 
var innom Rennebu Dører, der Arnt 
Hårstad tok imot og orienterte elevene 
om virksomheten. Elevene kunne med 
egne øyne konstatere at det er mange 
arbeidsprosesser som ligger bak ei ferdig 
dør, og desto mer imponert ble de da 
Arnt til slutt kunne vise fram de ferdige 
utstillingsmodellene. De ivrigste tok seg 
også tid til å bla i katalogene, og her fant 
de også en del spennende modeller. 

- Det er fint å vise fram til den yngre 
garde hva vi driver med, og at det er 
skikkelig håndverk som utføres. Dessuten 
virker det absolutt som de synes det 
er spennende med et slikt avbrekk i 
skolehverdagen, konstaterte Hårstad, noe 
elevene i denne gruppa var helt enige i. 

Spennende mat
Etter bedriftsbesøkene samlet 

elevene seg til felles lunsj i 
Kultursalen, og i anledning dagen 
var den vanlige matpakken byttet ut 
med norsk tradisjonsmat og eksotiske 
retter fra Eritrea og Syria. Rennebu 
Bygdekvinnelag serverte kleppmat og 
vassgraut, og det var nok en del elever 
som uttrykte en viss skepsis til de noe 
udefinerbare klumpene i kleppsuppa. De 
fleste som tok sjansen på å smake kunne 
imidlertid fastslå at det smakte bedre enn 
det så ut, og det samme var nok tilfellet 
med vassgrauten. Her ble det fra de 
erfarne damene i bygdekvinnelaget gitt 
grønt lys til å bruke mye sirup på grøten, 
noe elevene tok til etterretning... 

Den noe mer eksotiske maten fra Syria 
og Eritrea var tilberedt av elever på EIK, 
Enhet for Integrering og Kvalifisering, 
og her ble det servert både kebab, brød 
og kake. Til sammen ble det et riktig så 
variert måltid, og det så ut til at elevene 
satte pris både på maten og den fine 
oppdekkingen i Kultursalen. 

Av Mona Schjølset

En blid gjeng fjerdeklassinger på besøk hos Rennebu Dører.

Sami og Suza fra 
Eritrea forteller om 
maten som 
skal serveres.

Mia Skamfer og 
Alisa Gros Grindvoll  
er litt skeptisk på 
kleppsuppa.
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Vi ønsker din mening om 
grensejustering Rennebu - Oppdal
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottok 26.01.2017 en 
søknad om grensejustering der Havdal, Gisnås, Ulsberg 
og Innset krets flyttes fra Rennebu til Oppdal kommune.
Med bakgrunn i inndelingslova (lov om fastsetjing og 
endring av kommune- og fylkesgrense), konkluderte 
Fylkesmannen med at det skulle igangsettes et arbeid 
med kunnskapsgrunnlag for en eventuell grensejustering.
Kommunen har overlevert kunnskapsgrunnlaget til 
Fylkesmannen (rapport fra Plankontoret: Sammenstilling 
av faktagrunnlag – grensejustering mellom Rennebu og 
Oppdal) og den legges nå ut på høring (jf § 9 og § 10 i 
inndelingslova).
•	 Rapport	Kunnskapsgrunnlaget	(rapport	fra	
 Plankontoret: Sammenstilling av faktagrunnlag) 
•	 Brev	fra	Fylkesmannen	om	gjennomføring	av	
 kunnskapsgrunnlaget
På nettsiden www.rennebu.kommune.no finner du 
både søknaden, kunnskapsgrunlaget og brevet fra 
Fylkesmannen.
 
Spørsmålene som skal besvares er:
1. Er kunnskapsgrunnlaget dekkende i forhold til å 
 kunne vurdere grensejusteringen?
2.	 Bør	omsøkte	grensejustering	gjennomføres	eller	
 ikke?
 
Saken med høringsinnspillene behandles i 
kommunestyret 22. juni.
På bakgrunnen av høringsinnspillene og den politiske 
behandlingen, vil Fylkesmannen oppsummere saken 
og sende vurderingene videre til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD). Dette vil skje før 
1. juli. KMD vil ta stilling til ev ytterligere behov for 
kunnskapsgrunnlag og prosess før de sluttbehandler 
saken.
Innspill sendes til fmstpostmottak@fylkesmannen.no.
Frist for innspill er fredag 9. juni 2017

Biblioteket er stengt
på grunn av flytting til torget

Lånte bøker kan leveres ved servicetorget på 
kommunehuset. Åpningsdato og åpningstider vil bli 
annonsert	når	dette	er	klart.	Besøk	gjerne	bibliotekets	
hjemmesider for mer informasjon.
http://rennebu.kommune.no/Selvbetjening/Lokale-tema/
Kultur-og-fritid/Bibliotek

Vi i Frisklivsentralen i Rennebu ønsker å være med på å 
vise frem den flotte kommunen vår, og inviterer derfor alle 
som ønsker det til felles turer/aktiviteter!
Turene er gratis, og man trenger ikke ha vært med på 
Frisklivstilbud. Husk å ha på gode sko, klær etter vær, og  
ta med matpakke og drikke.  
Påmelding ved å ringe/sende melding til turledere.

1: Tufteparken ved NM-bakken 6. juni kl 10.00-12.00
  Håkon Myrmo viser først, du får prøve etterpå.
 Instruksjon i bruk av strikk. 
  Turledere: Kari Tronsgård 913 81 511 og 
 Mona Sundset 993 24 480

2: Herremsætra 20. juni kl 10.00-12.00   
 Oppmøte: butikken på Voll
 Turledere: Solfrid Skjerve 72 40 25 62 og 
	 Hilde	Bjerkset	905	70	801

3  Gråhøa 27. juni kl 10.00-12.00    
 Oppmøte ved Innset kirke
 Turledere: Kari Tronsgård 913 81 511 og 
 Solfrid Skjerve 72 40 25 62

Byggherreoppfølging,

byggesøknad, tredjepartskontroll, 

kalkulasjon og prosjektering bygg.

Ta kontakt for en 
uforpliktende samtale

Bjørn Inge Haugset, 
7392 Rennebu
epost: bih@biha.no

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02
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Rennebu Mannskor
med Sverre Stenløkk Band

goes pop
- fra Hellbillies til Queen

Velkommen!

Inngang: kr 200

Forhåndssalg av billetter på
Joker Rennebu, Bakerikafeen og Nerskogen landhandel

Torsdag 1. juni kl 19.30
i kultursalen, Berkåk

Support: Kor Stolt

Rennebu Oppdal skogeierlag
og kommunene inviterer til 

skogdag lørdag 10. juni 2017
Oppmøte kl 10.00 – Gapahuk Tosetveien skogsbilvei. 
Avkjøring merket fra E6 sør for Stavåbrua i Rennebu.
(fortsett rett fram ca. 800 m etter brua over jernbanen/
avkjøring skytebanen)

Tema for dagen: 
•	 Praktisk	bruk	av	nye	skogbruksplaner	i	felt.	
	 Befaring	av	ulike	bestand	og	mulige	tiltak.
•	 Informasjon	fra	kommunene	med	fokus	på	foryngelse.
•	 Annen	info	fra	skogeierlaget	og	Allskog.
•	 Kaffe	og	servering.

Oppskyting storvilt 2017 
Innset Skytterlag
Påmelding kl 17.30-19.30 

Juni: 1., 8., 15., 22., 29. 
Juli: 6.
August 3., 10., 17. 
September 7., 14.
Sted: Gammelstødalen skytterbane

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R

Reinsjakt på Haugasætra 2017
Søknadsfrist for jakt er 10. juni.
Søknad sendes til Roger Skamfer,
Trondskogveien	12	Berkåk,	7391	Rennebu.

Sommerkafeen på Stamnan er åpen!
Hver lørdag i sommer kan du kjøpe 
kaffe på Jutulstuggu kl 11-15.

Velkommen

arrangerer

 Rundtur med buss i Soknedal
 Mandag 12. juni
 Start: Berkåk sentrum kl 10.00

Turen	går	gjennom	Sørbygda	til	Bjørgan	sæterområde.
Retur over Vagnildgrenda.
Kaffe	og	mat	serveres	ved	Bjørgan	der	det	også	blir	
muligheter for en liten gåtur.
Pris kr 200,- for medlemmer og 
kr 250,- for ikke-medlemmer.
Påmelding innen 8. juni til: Inge Olav tlf. 909 22 860 eller 
Oddmund tlf. 994 95 005

Annonsert møte ved Buvatnet 14. juni utgår!

Austre Rennebu grunneierlag SA 
Jakt 2017/18
For info se www.utmarksradet.no

Lyrikk-kveld 
 

Vi ønsker å sette fokus på lokale 
poeter og inviterer med dette til lyrikk-kveld på 
frivillighuset søndag 18. juni kl 19.30.
Velkommen til en trivelig og uhøytidelig kveld med poesi, 
vakre bilder fra bygda, kaffe og prat.
 

Rennebu frivilligsentral

Hjertelig takk for omtanke, blomster, minnegaver 
til Rennebu skytterlag og deltagelse ved vår kjære 
Erik Rønning sin begravelse.          

Familien

Lagertømming!
Luer kr 100,-  –  Pannebånd kr 50,-

Noen jakker og bukser selges til 
kr 200 pr del. 
Selges	på	Bygdasenteret	man-fre	kl	10-16

Samarbeidspartnere:



RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

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

 Dette skjer i Rennebu!

Sommernummeret
av Rennebunytt kommer torsdag 15. juni.

Frist for stoff er tirsdag 6. juni.
Kom gjerne med tips om ting 

som skjer i sommer!

Rennebunytt -  neste nummer 15. juni - frist for stoff 6. juni -  Rennebunytt

01.06 Mottak av klær Refshus skole 16-18
01.06 Terrengløp og Mjuken Opp Berkåk	18.00
01.06 Rock on  Kultursalen 19.30
 med Rennebu Mannskor
01.06 Normisjonsmøte Hoelsmoen 20.00
06.06 Seniordans Berkåk	14.00
07.06 Medlemsmøte, kvinnegruppa Friv.sentr. 19.00
08.06 Hyggestund Helsesenteret 12.00
 med kvinnegruppa
08.06 A-laget fotball
 Rennebu-Tylldal Frambanen 20.00
08.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
11.06 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
13.06 Formiddagstreff Omsorrgsboligen 11.00
13.06 Seniordans, avslutning	 Berkåk	14-16
15.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
18.06 Lyrikk-kveld Frivillighuset 19.30
22.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
23.06 St.Hans-feiring Gocartbanen 19.30
29.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
06.07 Normisjonsmøte Nerkogen kapell 20.00

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.
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag kl 11-15
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

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

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

Vi tar service og 
vedlikehold på 
hybrid og EL-biler

BERKÅK BILSKADE BERKÅK BIL
Postmyrveien 12 Postmyrveien 12
7391 RENNEBU 7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963 Tlf 72 42 75 90
berkaakbilskade@outlook.com berbil@getmail.no


