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Produksjonstilskudd til ammekyr

Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Den nye jordbruksavtalen sier at medlemmer
i samdrifter nå kan ha storfe utenom samdrifta.
Det gjelder både ammekyr og okser, såfremt at
kyrne er minst 50 % kjøttfe, og at oksene er
avkom av slike. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver melkeproduksjon. De kan
nå få driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon, i tillegg til driftstilskudd til melkeproduksjon. For å utløse tilskuddet må en minimum ha
6 kyr, og de må være minst 50 % kjøttfe. For
andre kyr gis det tilskudd som ”storfe”.

fung. ordfører Tora Husan
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
tora.husan@rennebu.kommune.no
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Gårdskarta har kommet
Gårdskarta har
kommet til
Rennebu kommune, men vil ikke
bli utsendt til den
enkelte grunneier
før etter produksjonstilskuddsrunden på august.
Dette for å forhindre ”rot og forvirring” med arealopplysninger.
Gårdskarta
viser
hvordan
den
dyrka
marka fordeler seg på de
enkelte landbrukseiendommene. Bakgrunnen
på disse kartene er et
målestokkriktig flyfoto.
På flyfotoet er grensene
for selve eiendommen
lagt inn, og hvordan arealet på den
dyrka marka fordeler seg. Brukerne får
dermed et bedre oversiktskart over
eiendommen sin.
Hensikten med kartene er å få frem
riktigere tall for hvordan jordbruksarealene fordeler seg på hver enkelt eiendom. Arealene endrer seg over tid;
enkelte områder gror igjen, andre
nydyrkes, arealer skifter eier, grenser
endres, nye veier og hus kommer til og
andre blir borte. Slike endringer er
viktig å få med når brukeren søker om
tilskudd for arealene.
Ved å bruke flyfoto og så legge inn
grensene mellom de ulike arealene

med dyrka mark, har Norsk institutt for
skog og landskap beregnet hvor store
de ulike arealene er, og gjengitt det på
kartet. Disse tallene bruker så landbrukskontoret til kontroll når brukeren
søker om arealtilskudd. Finner brukeren feil på kartet, skal han/hun melde
fra om det til landbrukskontoret slik at
man kommer fram til det riktige arealtallet.
Sammen med gårdskarta vil det
komme et følgeskriv med informasjon
om hvordan eventuelle feil skal rettes.
Nysgjerrig?
Se www.skogoglandskap.no
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Er det aktive landbruket mer enn fjøs, rundballer, møkklukt og sagflis?
Landbruksdirektøren i Sør-Trøndelag viser til at vi er den femte mest landbruksavhengige kommunen i Norge. I alderen
mellom 15 – 74 år er 30 % sysselsatt i landbruket. Det er en sysselsettingseffekt på 275 årsverk. Vi har stabile produksjoner
innen melk, kjøtt, lam og skog. Det har vært en økning på kalkun. I tillegg er vi en aktiv seterkommune både med enkeltsetrer
og fellessetrer.
I dag har vi et større handlingsrom enn på mange år. Det er viktig at vi ser mulighetene og ikke bare begrensningene. Både
bonden og budeia bør være i sentrum i tradisjonell drift og når en skal se mulighetene innenfor eget gårdsbruk.
En kan tenke seg at budeia er dronninga i seterlandskapet. Mange budeier i dag kan kalle seg ei turbobudeie med mange
ulike gjøremål både på setra og hjemme. En må ikke glemme at landbruket og landbrukets kulturlandskap er hovedattraksjonen for reiseliv og opplevelsesproduksjon. Bygdefolket og turistene er på søk etter verdifulle opplevelser og disse kan fås
ute i kulturlandskapet, på fjellet, setra, i fjøset og i bygda.
Vi på Enhet for landbruk, miljø og tiltak ønsker å være engasjerte pådrivere som har som mål å motivere, utvikle og hjelpe
brukerne på de fagfeltene vi forvalter. G o d e h j e l p e r e : Ingrid Skamfer, 72 42 81 40 - Kjetil Værnes, 72 42 81 41 - Randi
Stolpnes, 72 42 81 42 - Evy-Ann Ulfsnes, 72 42 81 43 - Trond Jære, 72 42 81 47

Prosjekter i landbruket i Rennebu
”God Framtid i melkeproduksjon”
Dette prosjektet har som mål å stimulere melkeprodusentene til å møte
framtiden på en offensiv og god måte. I
første omgang så inviteres melkeprodusentene i kommunene Trondheim,
Osen, Roan og Rennebu til å delta.
Dette prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og
TINE Midt-Norge.
Melkeprodusentene
i
SørTrøndelag står foran store utfordringer
i årene framover. Driftsapparatene på
de fleste melkebruka i fylket må fornyes, byggekostnadene øker uten at
melkeprisen øker i tilsvarende grad.
Det foregår en sterk omstrukturering
av melkeproduksjon, der mange selger
kvote og mange kjøper.
Å se muligheter til å snu situasjonen til positiv utvikling er både krevende
og utfordrende. Dette prosjektet skal
være med på at alle melkeprodusentene i kommunen skal få en offensiv
holdning til egen produksjon og sette
inn tiltak som styrker deres framtid
som melkeprodusenter, evt kombinasjon med annen virksomhet relatert til
gården og personenes ressurser. Videre
er det et mål at prosjektet skal være
med på å utvikle optimistiske produsentmiljø i kommunen.
Før salg av melkekvoter startet opp
i 1997 var det 114 melkekvoter i
Rennebu kommune. Nå 1. mars 2008
er det 83 bruk med melkekvoter. Det
er pr 1. mars 2008 etablert 7 samdrifter
i kommunen og 4 brukere er medlem i
samdrift
i
nabokommuner.

Kvotemengden på disse 11 årene er
blitt redusert med 140.000 liter.
På
informasjonsmøte
på
Sandbrekka var det samlet hele 29 produsenter fra 22 bruk. Noe som prosjektleder fra TINE var svært fornøyd
med. Nå har veilederne startet besøksrunden og de har pr i dag vært på
besøk hos 28 bruk og 17 av disse vil gå
videre med spesialveiledning innen
ulike tema. Noe som er et veldig bra
tilslag.
”Kompetanseheving og effektiv
skadefelling av bjørn”
En del kommuner i Sør-Trøndelag
har årlig store skader på husdyr som
skyldes bjørn. Et av de tiltakene som
kan iverksettes for å hindre tap av husdyr og tamrein i slike situasjoner er
skadefelling. For å øke effektiviteten og
kompetansen i forhold til skadefelling
av bjørn i fylket har Holtålen kommune på vegne av Melhus, MidtreGauldal, Rennebu, Holtålen, Røros,
Tydal og Selbu kommuner fått bevilget
kr 250 000 kr skjønnsmidler til dette,
forutsatt at kommunene også bidrar
med til sammen 250 000 kr. Det betyr
at prosjektet har en ramme på kr
500.000.
For å nå målet om effektiv skadefelling er det opprettet ei referansegruppe for felling av bjørn i fylket, som
består av fellingslederen for det lokale
fellingslaget fra hver av de sju kommunene. Det skal trenes opp 3 hundeekvipasjer på sporing og jakt på bjørn.
Fellinglederne i Holtålen, Melhus,

Midtre-Gauldal, Rennebu, Holtålen,
Røros, Tydal og Selbu kommuner skal
også få muligheter til å skaffe seg mer
erfaring innen jakt på bjørn.
Prosjektet har hovedfokus på opplæring av hunder, hundeførerer og
kompetanseheving av fellingslederne.
De lokale fellingslagene er svært
viktige for å kunne ivareta lokallkunnskapen og skal i Rennebu opprettholdes. Rennebu kommune gjør som tidligere år og oppnevner de deltakerne
som skal være med på det lokale fellingslaget.
I Rennebu kommune er enhetsleder Kjetil Værnes og fagkonsulent EvyAnn Ulfsnes kontaktpersoner innenfor
rovvilt. Per Ivar Stavne er valgt som
fellingsleder og er bindeleddet mellom
kommunen og det lokale fellingslaget.
I tillegg så har Martin Skjerve blitt
plukket ut som hundefører.
”Ny giv for Sør Trøndersk svineproduksjon”
Er et prosjekt som eies av Norsvin
Trøndelag. Målsettinga med prosjektet
er å gi svineproduksjonsmiljøet i SørTrøndelag en ”ny giv” gjennom å samordne innsatsen, bli enige om felles
mål og en handlingsplan. Prosjektet
skal motivere dagens svineprodusenter, samt rekruttere nye. Prosjektleder
er Maria Folkvord, tlf. 73 89 81 09
Det planlegges også en purkering,
hvor navet mest sannsynlig blir i
Soknedal. Her er det nok muligheter
for flere satelitter. Kanskje noen i
Rennebu?
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Trenger du rørlegger?
Vår servicebil
er i Rennebu hver uke.

Ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser
en varm og fin sommer!

Åpningstid i juli - kl. 09.00 -15.00.

Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

Økonor Berkåk
(Interdata Berkåk AS) avd. Soknedal

avd. Trondheim

Postmyrveien 19
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 00

Bratsbergveien 5
7493 Trondheim
Tlf 73 82 26 57

2. etg. Meieribygningen
7288 Soknedal
Tlf 72 43 34 07
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Kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvoter i Rennebu
Nå har vi endelig fått oversikt over de som har kjøpt kvote både privat og statlig.
Melkeprodusentene i Rennebu har kjøpt 278.340 liter (privat 177.132 liter og statlig 101.208 liter).
Det er avsatt kr 120.000 til støtte til kjøp av melkekvote for kvotekjøp i 2007. Tilskuddet finansieres innenfor næringsfondets ramme til landbruksformål.
Tilskuddet fordeles etter kostnaden på kjøp av kvote. De som kjøper kvote statlig betaler kr 3,50 og de som kjøper privat
må betale fra 6 til 8 – 9 kr pr liter. Dette betyr at det blir to tilskuddssatser. Ved privat kjøp gis det 52 øre i tilskudd pr liter og
ved statlig kjøp gis det 26 øre i tilskudd pr liter.
Søknadsfrist er satt til 05.07.08
Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no., under skjema. De som ønsker å få tilsendt søknadsskjema ringer og ber om det på Servicetorget, telefon 72428100.

Ville, våge og vokse
blilyst er et utviklingsprogram for ti kommuner i SørTrøndelag, Møre og Romsdal
og Hedmark. Verdiene som
ligger til grunn for blilyst er å
ville, å våge og å vokse.
Hovedmålet i blilyst er å
etablere kultur for nyskaping,
lyst og tro på positiv utvikling
slik at flere vil bo og arbeide i
disse ti kommunene.
Satsingsområdene fra 2007 til 2010
er:
•
•
•
•

omdømmebygging/tilflytting
ungdom og entreprenørskap
næringsutvikling og opplevelser
desentralisert utdanning

Næring
blilyst samarbeider tett med næringslivet i kommunene og satser på
ulike utviklingsprosjekter - spesielt
innen landbruksbasert, kulturbasert,
reiselivsbasert og opplevelsesbasert
næringsutvikling
og
kompetanseintensive næringer.
Gründer og etablering
Ønsker du å skape din egen
arbeidsplass, alene eller sammen med
andre?
Har du lyst, vilje og evne til å etablere din egen bedrift så tilbyr Blilyst
startbistand. Har du fantasi og
pågangsmot, kan du oppnå mye.
Trenger du veiledning og økonomisk støtte i kartlegging og forprosjekt,
kan blilyst bidra med dette.

blilyst kan bidra med tilskudd
gjennom ungdomsfondet og til mindre
tiltak i en tidlig fase av etableringen.
Stimulere til næringsutvikling
- blilyst ønsker å stimulere til mer
næringsutvikling og arbeider for å
utvikle et mer attraktivt arbeidsmarked
og flere kompetanseintensive arbeidsplasser i innlandsregionen.
- blilyst hjelper skolene til å bli mer
offensive innenfor entreprenørskap og
arbeider for at du skal få mer innflytelse i arbeids-, kultur- og samfunnsliv.
- blilyst har også etablert et eget
fond - ungdomsfondet - for å gi ungdommer med tiltakslyst økonomisk
støtte.
Hvordan søke
Det finnes ikke noe eget utarbeidet
søknadsskjema. Søknader kan sendes
på mail til steinar@blilyst.no. Om du
ikke har tilgang til internett, så send
søknad i posten til:
blilyst, SørTrøndelag fylkeskommune, Postuttak,
7004 Trondheim.
Kontaktpersoner hos blilyst er:
Steinar Skjerdingstad,
steinar@blilyst.no,
Tlf.: 73 86 63 38 / 39
Mobil: 909 99 475
ingrid@blilyst.no, tlf 73 86 63 39
Kommunale kontaktpersoner:
Odd Kjøllesdal, odd.kjollesdal
@rennebu.kommune.no
Evy-Ann Ulfsnes, evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no

Hva er
ungdomsfondet i
Sør-Trøndelag?
Har du gode ideer og ønsker å
starte opp en virksomhet, eller en aktivitet for ungdom i kommunen din? Er
du
mellom
13
og
30
år?
Ungdomsfondet i Sør-Trøndelag vil gi
ungdom muligheten til sjøl å ta ansvar
for at ting skal skje.
Ungdomsfondet ønsker å oppmuntre ungdoms egne prosjekter ved å
tilby råd, veiledning og økonomisk
støtte.
Aktivitetene som Ungdomsfondet
støtter, kan ligge innenfor disse
områdene
- entreprenørskap/etablering
- nærmiljøtiltak/fritidsaktiviteter
- kulturtiltak
Slik søker du
Søknaden kan sendes på mail. Den
må inneholde prosjektbeskrivelse og
budsjett, og sendes til: tor.erik.munkvold@stfk.no
Om du ikke har tilgang til internett,
så send den i posten til, Ungdomsfondet i Sør-Trøndelag, Enhet for regional utvikling, fylkeshuset postuttak,
7004 Trondheim.
Koordinator Tor Erik Munkvold,
kan også kontaktes på tlf 73 86 60 15.
På hjemmesiden til blilyst.no under
ung, kan dere se eksempler på tiltak
som har fått innvilget tilsagn og tiltak
som har fått avslag.
Kommunal kontaktperson er Astrid
Snildal,
astri.snildal@rennebu.kommune.no
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kulturopplevelser for alle
Martnasuka i Rennebu
innledes med

Kirkekonsert med

Rennebuhallen, Berkåk
søndag 10. aug. kl 19.30
med lokale og regionale aktører.
Komplett program for kvelden
presenteres senere.

Onsdag 13. august
Innset kirke kl. 19

Gøran Fristorp og
Rennebu Mannskor

Kulturkveld

Akustisk aften med

Odd Nordstoga trio
Årets Martnas

Fredag 15. august kl. 21
Samfunnssalen, Berkåk

T-skjor te

til salgs hos
Rennebu Turistkontor

Kr 100,-

Billetter til konsertene fås kjøpt hos
Rennebu Turistkontor tlf 72 42 77 05

Rennebumartnans åpningstider
Fredag 15. august kl. 11–20
Lørdag 16. august kl. 10–18
Søndag 17. august kl. 10–18
Priser
Dagsbillett voksne kr 100,3-dagerspass kr 230,Barn under 16 år gratis
Gratis parkering

Berkåk, Sør-Trøndelag, 15. – 17. august 2008
Du finner oppdatert informasjon om blant annet utstillere, temaaktiviteter og kulturprogram på

www.rennebumartnan.no

7

Rennebu Nytt

Tiltakslyst - utviklingslyst?
Når en tenker på nyskaping, så
tenker Rennebu kommune på hele
spekteret av nye aktiviteter, påfunn og
tiltak både i det private næringsliv, det
offentlige, blant ungdom, blant de frivillige og ikke minst i kulturlivet.
Samtidig er det viktig å ta vare på
det etablerte næringsliv, herunder
jord- og skogbruk og utmarksnæringer. Det er også særlig viktig å være i
takt med tid og teknikk.

• Støtten skal som hovedregel ikke
overstige 30 % av det totale kapital
behovet for et tiltak.
2. Kommunalt næringsfond
Består av regionale utviklingsmidler
som overføres fra fylkeskommunen til
de kommunene som ligger innenfor
distriktspolitiske virkemiddelområdet.

•

– er det noen med tradisjonelle saker
– er det noen som vil videreutvikle
egen bedrift
– er det noen som våger å gjøre alvor
av deres sprøe ideer
– er det noen som tenker nyskaping
der en blander humor, alvor og lek
– er det noen som er villig til å ville,
våge og vokse (blilyst)...
Rennebu kommune ønsker å
informere innbyggerne om ulike økonomiske virkemidler som finnes i forbindelse med næringsutvikling og
entreprenørskap.
I Rennebu kommune er det tre
ulike fond som forvaltes ulikt og har
ulikt regelverk. Det er:
1. Rennebu utviklingsfond
2. Kommunalt næringsfond
(Fylkeskommunale midler)
3. Rennebu Næringsfond
(Kraftfondet)
I tillegg har Innovasjon Norge,
Blilyst og ungdomsfondet i SørTrøndelag økonomiske virkemidler.
1. Rennebu utviklingsfond
• Fondet skal brukes til næringsfor
mål, kommunale tiltaksprosjekter
og infrastruktur som er viktig for
næringsutvikling og ny bosetting.
• Det kan gis tilskudd til etablering av
ny virksomhet og til utvidelse av
eksisterende virksomhet.
• Det skal ikke gis støtte til sanering
av gjeld, refinansiering eller til den
løpende drift av bedrifter.
• Det skal som hovedregel ikke gis
støtte som overstiger 200.000
kroner pr. tiltak.

•
•
•

Midlene skal brukes til
Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsretta infrastruktur
Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
Bedriftsutvikling
Investeringer i bedrifter

For å nå målet om økt satsing, oppfordres det til å prioritere kvinner og
ungdom i arbeidet med entreprenørskap.
Kapitalgrensen for de prosjekt som
kan støttes over de kommunale næringsfondene er:
• Bedriftsutvikling (myke investeringer) - 100.000
• Investering i bedrifter (fysiske
investeringer) - 200.000
• Tiltaksarbeid - 200.000
• Grunnlagsinvesteringer - 250.000
• Aksjetegning (komm. selsk,
utleieb., ikke priv) - 200.000
Saker med kapitalbehov over disse
grensene skal sendes til Innovasjon
Norge til behandling.

3. Rennebu Næringsfond
(Kraftfondet)
• Kraftfondet skal fortrinnsvis
anvendes til næringsformål. Fondet
kan også benyttes til kommunale
fellestiltak.
• Prosjekter som bidrar til bedre
sysselsettingsmuligheter for kvinner bør prioriteres.
• Det kan ikke gis støtte til sanering
av gjeld, refinansiering eller til den
løpende drift av bedrifter og
kommunen. Fondets midler kan
kun benyttes til investeringer i
varige driftsmidler.

Støttevilkår
Samlet støtte fra fondet til private
næringstiltak skal som hovedregel ikke
overstige 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av
særlig betydning for kvinner og ved
nyetableringer kan det gis inntil 75 %
støtte.
Krav til søknader (for alle de tre
ulike fondene)
En søknad om midler bør inneholde følgende:
• En generell prosjektbeskrivelse med
bl.a forretningsidè, produkt,
marked, opplæringsbehov, kunder,
konkurrenter, sterke og svake sider,
konsulenthjelp, evt. samarbeid,
framdriftsplan.
• Prosjektets totale kapitalbehov.
Oversikten skal omfatte investeringer og øvrige kostnader.
• Finansieringsplan for prosjektets
totale kostnader og budsjett for
prosjektet.
Søknadene sendes Rennebu kommune
Saksbehandler vil sortere hvilke
fond som blir benyttet for den enkelte
sak
Er det noe dere lurer på eller ønsker dere bistand i arbeidet med næringsutvikling, søknadsskriving så ta
gjerne
kontakt
med
Rennebu
Kommune.

Kontaktpersoner/ veiledere er:
• Rådmann Arve Withbro,
72 42 81 00
• Kommunalsjef: Odd Kjøllesdal,
72 42 81 12
• Enhet for landbruk, miljø og tiltak :
Trond Jære 72 42 81 47 og
Evy-Ann Ulfsnes 72 42 81 43
• Næringshagen: Bård Jystad,
Tlf 72 40 42 44/970 79 775,
E-post: bjy@oppdalshagen.no
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MARKISER – PERSIENNER
Ring din
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188
- for et uforpliktende tilbud!

www.scandic.no Tlf 800 49 900

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Vann og energibrønner

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

Reiseforsikring
Besøk eller ring oss:
Oppdal, Nyveien 1 - tlf 72 40 49 90
Berkåk, Postmyrveien 19 - tlf 72 42 82 50
Åpent kl 08.00 - 15.30 hver dag, bortsett fra lørdag.
Sommeråpent kl 08.00 - 15.00

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Dekk
og felg

Bilpleie

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

6 måneder fri assistanse til
• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

kun 99,-

• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge
og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall
assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

Som Falck-medlem får du gode avtaler og
rabatterte priser hos en rekke
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!

Kortfattet årsmelding
Rennebu kommune – 2007

www.rennebu.kommune.no

Opparbeiding av en ny del av Trondskogen boligfelt ble sluttført.
Positiv interesse for tomter i det nye boligfeltet.

INNLEDNING
Vi vil også i år sende ut en kortfattet versjon av årsmeldingen for å gi et innblikk i kommunens virksomhet
gjennom året 2007. Vi imøteser gjerne forslag til forbedringer av årsmeldingen.
Det er alltid interessant å sammenligne seg med andre kommuner. Sammenligninger kan imidlertid være
vanskelig da forskjeller kan ha ulike årsaker. Kommunene er forskjellige m.h.t. geografi, størrelse, alderssammensetning m.v. og kommunene er organisert ulikt. Vi gjengir en del sammenligningstall i denne årsmeldingen. Tallene må imidlertid brukes med varsomhet.
Fra året 2007 nevnes spesielt følgende saker:
• Opparbeiding av en ny del av Trondskogen boligfelt ble sluttført. Positiv interesse for tomter i det nye
boligfeltet.
• Oppstart av et nytt leilighetsprosjekt på Bakkan
• Sluttføring av ny bru på Fylkesvei 508 (Seierdalsveien). Kommunen har dekt en stor del av kostnadene.

Rådmannen vil takke kommunens innbyggere for et godt samarbeid gjennom 2007.

Arve E. Withbro
rådmann
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POLITISK STYRING
Kommunestyret har 21 medlemmer. Etter kommunevalget i 2007 har kommunestyret hatt slik sammensetning:
Fellesliste Høyre og Venstre 7, Senterpartiet 6, Kristelig
Folkeparti 4 og Arbeiderpartiet 4.

Hvordan driftsinntektene ble brukt. %-vis fordeling

Formannskapet har 5 medlemmer:
Bjørn Rogstad (H) - ordfører
Tora Husan (KrF) - varaordfører
Eli Krogstad (Fellesliste Høyre og Venstre)
Knut Ingolf Dragset (SP)
Rune Olaisen (AP)
Knut Ingolf Dragset ble valgt til ny leder i Utvalg for
miljø, teknikk og landbruk.
Solveig Anglen er leder i Utvalg for helse, omsorg og
oppvekst.

%-vis fordeling av driftsinntektene

REGNSKAP
Rennebu kommune hadde et netto driftsresultat på ca.
10,5 mill. kroner i 2007 (Driftsinntekter minus driftsutgifter
og netto renter/ avdrag). Netto driftsresultat utgjorde ca. 6,7
% av driftsinntektene og er en god del bedre enn gjennomsnittet for kommunene. Rennebu kommunes resultat ble
forbedret fra 2006 til 2007 mens kommunesektoren samlet
sett fikk svekket sitt resultat fra året før.
Det gode resultatet skyldes først og fremst:
- En meget sterk vekst i eiendomsskatten fra kraftanleggene
- Redusert arbeidsgiveravgift fra 01.01.2007
- Lavere pensjonskostnader enn budsjettert
Sykehjemmet har slitt med underskudd noen år.
Budsjettet ble styrket i 2007 – og regnskapet endte med et
positivt resultat.
Flere av enhetene har imidlertid hatt
større forbruk enn budsjettert.
Samlede investeringer beløp seg til ca. 10,5 mill. kroner.
De viktigste prosjektene var sluttføring av en ny del av
Trondskogen boligfelt, fortau langs Rv. 700 på Berkåk og tilrettelegging for boligprosjekt på Bakkan
Slik fordeler kommunens driftsinntekter seg
(ekskl. interne inntekter - i mill kroner)

1
2
3

1
2
3
4
5

2006
53,5
52,3
50,2
156,0

2007
54,1
54,9
55,0
164,0

2006
Lønn og sosiale utgifter
101,3
Andre driftsutgifter
37,7
Netto renter og avdrag
9,3
Netto avsetninger/ investeringer 4,6
Ikke disponert mindreforbruk
3,1
156,0

2007
103,0
42,9
7,6
8,5
2,0
164,0

Skatter
Rammetilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

SENTRALADMINISTRASJONEN
Sentraladministrasjonen er bemannet med til sammen
ca. 19 årsverk. I tillegg mottar kommunen tjenester fra
interkommunalt plankontor og interkommunal revisjon.
Sentraladministrasjonen ivaretar mange ulike funksjoner, for eksempel arkiv, personalarbeid, lønn, næringsarbeid,
byggesaksbehandling, økonomistyring/regnskap, skatteinnfordring og ulike sekretariatfunksjoner.
Rennebu kommune var en av 3 kommuner som fikk tildelt tilskudd over det statlige programmet ”Bolyst og engasjement i små byer og tettsteder”. Rennebu kommune fikk
tildelt 2 mill. kroner til opprusting av Rebus-torget. Det har
vært jobbet mye med sentrumsutviklingsprosjektet i 2007.
Egne plankomiteer har arbeidet med planlegging av hhv.
utbygging ved Berkåk skole, Joveien bofellesskap og ny
ambulansebase.
Det har vært en stor saksmengde ved byggesakskontoret. Det er behandlet 184 byggesøknader i 2007 + meldingssaker, utslippssaker m.v.
PPT
PPT har 1,5 stilling.
Fra 2006 har PPT hatt en økning i antall tilmeldte saker
når det gjelder barn og unge på 27 %. Antall enkeltvedtak er
på samme nivå som i 2006. PP-tjenestens hovedsatsingsområde er tilpasset opplæring, forebygging av språk-, leseog skrivevansker samt atferdsproblematikk.
SKOLENE
Talldata:
Skolene hadde et samlet elevtall på 341 pr. 01.09.2007,
fordelt med 232 elever på barnetrinnet og 109 på ungdomstrinnet. Skolene hadde til sammen ca. 47 årsverk i 2007.
Rennebu kommune bruker en litt større andel av sine
ressurser til skole enn resten av kommunene. Vi bruker ca.
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6 % mer pr. elev enn andre kommuner på vår størrelse.
Tallene for spesialundervisning er nær gjennomsnittet,
mens tallene for voksenopplæring er godt under gjennomsnitt.
Skolenes virksomhet i året
Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole har deltatt i
utviklingsprosjektet ”Fra ord til handling”. Skolen har satset på faglig og tilpasset opplæring gjennom bruk av ulike
læringsstrategier, læringsstiler, læreplanarbeid og vurderingslæring.
Trivselsundersøkelser viser at elevenes trivsel er over
gjennomsnittet i landet. Langt mindre mobbing enn gjennomsnittlig og motivasjon over gjennomsnittet.
Elevene på 5. trinn scoret litt lavere enn gjennomsnittet
på de nasjonale prøvene. Elevene på 8. trinn scoret over
gjennomsnittet i regning og lesing og noe under gjennomsnittet i engelsk.
Gjennomsnittstall muntlig eksamen: Matematikk: 4,14
Norsk: 4,57 Engelsk: 4,28 Samfunnsfag: 3,71
Skriftlig eksamen: Norsk hovedmål: 3,52 Norsk sidemål: 3,81 Matematikk: 3,38
Voll og Nerskogen skoler har arbeidet spesielt med læringsstrategier, elevvurdering, elevmedvirkning og matematikkfaget med fokus på utematematikk.
Elevundersøkelsen for 2007 viser at skolene ligger over
nasjonalt nivå både når det gjelder læring, elevvurdering og
elevmedvirkning.
75 % av elevene i 5. trinn ved Voll skole lå på de to høyeste mestringsnivåene og 25 % på laveste nivå i de nasjonale
prøvene i matematikk.
Grasbanen på Voll skole ble ferdig i 2007. Personalet har
fått nye arbeidsrom i nybygget. Nerskogen skole har fått
ballbinge, gapahuk og redskapsbod. Inngangspartiet er
rehabilitert.
Innset skole har arbeidet spesielt med læringsstrategier,
elevmedvirkning og matematikkfaget. 7. klasse har deltatt i
et reinsjakt-prosjekt. Prosjektet ble avsluttet med en viltaften i Innset samfunnshus med 150 deltakere. Elevene presenterte bilder med tekst/lydfiler til.
BARNEHAGENE
Pr 15. desember 2007 hadde 112 barn plass i barnehagene i Rennebu. Av disse er 40 under 3 år (født i 2005 eller senere), og 52 hadde en oppholdstid på mer enn 33t/uka.
Barnehagene hadde ved samme dato nesten 26 årsverk fordelt på 36 ansatte.
Det har vært en vesentlig økning i barnetall på Vonheim
i løpet av året. Antall avdelinger er økt fra to og en halv til
fire, og barnehagen er fra august 2007 omorganisert fra
søskengrupper (1-6 år) til to småbarnsavdelinger (1- 3 år) og
to storbarnsavdelinger (3-6 år). Barnetallet ved de andre
barnehagene har holdt seg forholdsvis stabilt, men med en
liten nedgang på Innset og Voll.
Felles prioriterte utviklingsområder for barnehagene har
vært Rammeplanens fagområder Antall, rom og form og
Natur, miljø og teknikk. Det aller meste av ekstern og intern
kompetanseheving og opplæring i personalgruppa har vært
viet disse fagområdene. Arbeidet har vært knyttet opp mot
prosjektet Barnehagen- et sted å være, et sted å lære-, med
fokus på barns medvirkning og læring. Personalet har brukt
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arbeidsmåten pedagogisk dokumentasjon i dette arbeidet.
Gjennom bl. a. foto og praksisfortellinger fra ulike aktiviteter fanger personalet opp ulike læresituasjoner som de i
etterkant reflekterer over. Dette fører igjen til læring for personalet og ei bevissthet over hva læring og barns medvirkning innebærer for barn i førskolealder. Det er et mål å
komme fram til en felles forståelse av disse begrepene i løpet av 2008.
Det er foretatt en kartlegging i alle barnehagene når det
gjelder kompetanse innenfor IKT. Undersøkelsen skal
munne ut i en langsiktig opplæringsplan innenfor IKT for
barnehagepersonalet.
Barnehagene startet høsten 2007 på det tredje og siste
prosjektåret med felles ledelse for henholdsvis Innset og
Vonheim barnehager og Nerskogen og Voll barnehager.
Både personale og foreldre har deltatt i prosjektevalueringa
som har vært gjennomført av firmaet PricewaterhouseCoopers. Endelig lederstruktur trer i kraft 1. aug. 2008.
KULTUR OG FRITID
Enheten disponerer til sammen ca. 6 årsverk.
Rennebu kommune bruker ca. 6 % mer pr. innbygger til
kulturformål enn landsgjennomsnittet. Fordelingen mellom
de ulike områder innenfor kulturlivet varierer svært mye.
Rennebu bruker en forholdsvis stor del på idrett og tilbud til
barn og unge, mens vi bruker en mindre andel til bibliotek
og museumsformål.
Det har vært arbeidet med å finne nye, egnede lokaler til
motorklubben. De er nå midlertidig plassert og er godt fornøyd med løsningen. I Rennebuhallen har det vært stor aktivitet. På grunn av stor pågang om hallplass har idrettslaget
vært med på å fordele tider i hallen.
Ungdomsrådet i Rennebu har arbeidet med planer om
scateboardrampe ved grusbanen og sandvolleyballbane ved
Buvatnet.
Kommunen har fått ordnet forprosjektering av kunstgrasbane, planlagt plassert der dagen grasbane ligger. Det er
bevilget kommunal støtte til tiltaket.
Før jul ble det lagt is på deler av grusbanen. Tiltaket er
finansiert gjennom midler fra Ungdomsrådet, Rennebu
Idrettslag og sponsormidler. Tiltaket har vært meget populært. Det er ønske om permanent drift og kvalitetssikring
av tilbudet.
Den Kulturelle Skolesekken har bidratt til mange gode
kunstopplevelser for elevene i Rennebu. Det har også medført utvikling av lokale initiativ. Brødbaking på Sandbrekka i
regi av bygdekvinnelaget er ett av dem.
Det er utviklet gode samarbeidsfora mellom skole, helse,
PP-tjeneste, sosial, politi og kultur. Hensikten er å skape
gode tjenester og tilbud for alle barn og unge i Rennebu.
Samt å forebygge rus og kriminalitet.
Oppkjøring av skiløyper og vedlikehold av
Pilegrimsleden har vært utført.
Utbedringsarbeider på museet har vært gjennomført.
Årets kulturpris ble tildelt Sigrid og Arne Lundaløkk
under Bygdatundagen på Haugen.
Kulturskolen
Kulturskolen hadde et rekordår når det gjelder elevplasser. Kulturskolen representerte Sør-Trøndelag fylke ifm
utstillingen til Dronning Sonja sin 70-årsdag. Det er inngått
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et samarbeid med Trosopplæringsprosjektet i Rennebu.
Dette resulterte i en kalender og et kirkeorgelprosjekt.
Kulturskolen deltar i planene til nytt administrasjonsbygg
ved Berkåk Skole.
HELSE- OG SOSIALE TJENESTER
Helse- og sosialtjenesten hadde til sammen ca. 98 årsverk i 2007, engasjementsstillinger inkludert. Antall årsverk
fordeler seg slik:
•
Institusjonsbasert pleie og omsorg
39
•
Hjemmebasert pleie og omsorg
46
•
Lege, fysioterapi og helsesøster
10
•
Sosiale tjenester og barnevern
3
20 % av kommunens innbyggere over 80 år var beboer i
institusjon mot gjennomsnittlig 15 % i kommuner på vår
størrelse. Kostnadene pr. bruker er imidlertid lavere enn
gjennomsnittlig i landet. 48 % av kommunens innbyggere
over 80 år mottar hjemmetjenester mot gjennomsnittlig 38
% i kommuner på vår størrelse.
Kostnadene pr. hjemmetjenestebruker er lavere enn
gjennomsnittlig i landet.
Rennebu kommune bruker litt mer pr. innbygger til
helseformål enn landsgjennomsnittet, men mindre enn
gjennomsnittet for kommuner på vår størrelse.
Rennebu kommune har betydelig lavere sosialhjelpsutgifter enn gjennomsnittskommunen.
De fleste sosialhjelpsmottakerne mottar sosialhjelp som
supplerende hjelp til trygdeytelser (for eksempel attføringspenger og rehabiliteringspenger).
Enhet for lege, fysioterapi og helsesøster
Legetjenesten: Permisjoner hos fastlegene har gitt negative tilbakemeldinger. Permisjonene er imidlertid dekket
med dyktige vikarer. Det har ikke vært lange ventelister. En
del pasienter velger fastlege i nabokommunene. Rennebu
kommune må betale for dette til nabokommunene.
Fysioterapitjenesten: Tjenesten har vært stabil bortsett
fra vikar i en stillingsandel som har hatt ansvar for
bassengtrening og hjemmebehandling.
Helsestasjon/ skolehelsetjenesten: Psykososialt arbeid til
barn og unge har vært prioritert. Det ble opprettet en engasjementsstilling som miljøarbeider i skolene fra høsten 2007.
Stillingen er opprettet for 2 år.
Fysak-koordinator er nå innarbeidet som fast stilling i
20%.
Enheten hjemmebasert pleie og omsorg
Hjemmesykepleien har i 2007 i gjennomsnitt hatt ca. 80
brukere. I tillegg mottar i underkant av 95 husstander
hjemmehjelp. Enheten disponerer 50 trygde/ omsorgsleiligheter til utleie.
Antall hjemmehjelpsmottakere har vært stabil over flere
år mens etterspørselen etter hjemmesykepleiens tjenester
har økt. Psykiatritjenesten har økende pågang.
Vedsentralens drift har ligget nede i 2007, men har nå
flyttet inn i tidsmessige lokaler fra årsskiftet.
Sykehjemmet
Bemanningen ved sykehjemmet er økt litt de siste par
årene.
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Det har vært god tilgang på sykepleiere, mens det har
vært vanskeligere å skaffe hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
Belegget har vært tungt og sykehjemmet har ikke kunnet
møte alle behov for plass. Men betjeningen har gjort en stor
arbeidsinnsats.
Sykehjemmet har fått mange gaver fra foreninger – gaver
til automatiske døråpnere på heisdørene ved boligavdelinga,
innkjøp av nye hjelpemidler og matsalen er pusset opp med
maling, gulvbelegg og nye møbler.
Sosialtjenesten
Sosialtjenesten ble en del av en felles NAV-enhet for
Oppdal og Rennebu fra høsten 2007. NAV har kontor i
begge kommunene.
Barnevern
Barnevern var en del av sosialtjenesten fram til oktober
2007. Fra 19. oktober ble barnevernet skilt ut som en egen
enhet.
LANDBRUK OG MILJØ
Det er stor aktivitet innenfor landbruksnæringa i kommunen. Spesielt stor aktivitet knyttet til bevaring av kulturlandskapet og i skogbruksnæringa.
Mange tilskuddsordninger har vært godt utnyttet.
Rennebu kommune er innmeldt i Tresenteret i
Trondheim og jobber for at trenæringa i Rennebu skal få
utbytte av dette medlemskapet, særlig i forhold til produktutvikling.
Det er innledet samarbeid med nabokommuner på
området skogsveier og rekruttering av arbeidskraft til planting og ungskogpleie.
Enheten har deltatt i planleggingen av biobrenselanlegg
på Berkåk.

TEKNISK DRIFT
Rennebu kommune har betydelig lavere avgiftssatser
innenfor vann og avløp enn gjennomsnittlig i landet.
Renovasjonsavgiftene har vært litt høyere enn gjennomsnittlig.
Rennebu har om lag dobbelt så mye kommunal vei pr.
innbygger som resten av landet. Kostnadene pr. meter vei
er imidlertid lavere enn gjennomsnittlig.
Innenfor renovasjon har det vært jobbet mye med overgangen til ny renovasjonsordning gjennom Hamos. Hamos
overtok septiktømming fra 2007.
Innset vannverk er utvidet. Ledningsnettet er forlenget
med 275 m.
Ortofotokart for hele kommunen er på plass og er gjort
tilgjengelig for publikum med innsyn via kommunens
hjemmeside.
Bevilgningene til drift og vedlikehold av veier rekker ikke
til å opprettholde standarden på veinettet.
Teknisk drift har opparbeidet nytt fortau langs RV. 700
mv på Berkåk og ny vei og avløp til leilighetsprosjektet på
Bakkan. Parkeringsplass ved skiarenaen på Berkåk ble
asfaltert.
Deler av kommunehuset er opprustet i 2007.
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Drømmestipend til Astrid
Kulturskolerektor Ingolf Dragset søkte på vegne av Rennebu kommune om Drømmestipend til Astrid Smeplass. Stipendet på kr 10.000 blir
delt ut av Norsk Tipping og Norsk Kulturskoleråd. Astrid med sitt talent
ble én av 100 barn og unge i Norge som ble tildelt stipend i år. Hun er et
multitalent.
Prisen ble delt ut på SæterZurr-arrangementet, og etter mange lovende ord fra ordfører Tora Husan, kultursjef Astri Snildal og Åste Selnes
Domås fra kulturskolerådet, fikk vi høre Astrid synge Gabriellas song,
akkompagnert av Arve Skjerve. Gratulerer Astrid, vi er alle stolte av deg
og ønsker deg lykke til videre!
Ordfører Tora Husan overrekker Astrid Smeplass Drømmestipendet.
Foto: Mari Ytterhus

SæterZurr med stil!

Thea Emilie Havdal på trombone.
Tradisjonen tro ble det også i år
avslutningskonsert for kulturskolen.
Denne gangen var konsertarenaen
Håggåsætra i Gisnadalen. Her var det
lagt opp til en vandrekonsert der publikum ble delt inn i tre grupper, og de
fikk oppleve tre flotte konserter og ei
fin utstilling. Utstillinga var i fjøset, der
billedfaggruppa hadde stilt ut mange
av sine arbeider.
Tre scener
På sætervollen var det satt opp en
lavvo, og den ble brukt til ei scene. De
andre scenene var Bekkscenen og
Slipesteinscenen.
I lavvoen startet konserten med de
yngste fiolinelevene, som fremførte
”Sulla mi Sulla”, komponert av Ellinor
Gunnes. Med denne starten som komponist kan vi kanskje se dette navnet
på flere stykker etter hvert. Videre fikk
vi høre de litt eldre fiolinelevene, sangog pianoelever og Knut Einar Sunnset
fremførte Odd Nordstogas Kveldssong
for deg og meg, sammen med flere
gitarelever.
På Bekkscenen ga 12 musikanter et
innblikk i korpsmusikk. Det var aspir-

antene i skolekorpset som her viste at
de har lært mye disse månedene.
Astrid og Ingeborg spiller fløyte i
hovedkorpset og de avsluttet her med
”Den glade nudisten”! Det passet godt
ved bekken…
På Slipesteinscenen ble det sang og
piano, samt de eldste fiolinelevene.
Oda og Ingunn har virkelig flotte sangstemmer, og det ble fin stemning med
blant annet ”Kjerringa med staven” og
”Bånsull”. Da disse tre scenene var
besøkt, og alle elevene hadde holdt tre
konserter, samlet alle seg foran
Lavvoscenen, hvor Rennebu skolekorps spilte tre låter.
Så var det en forsterket Zalo sin tur
på scenen. Bruremarsj og sæterblues
passet godt på sætervollen, der både

fiolin, gitar, sang og slagverk var
medvirkende. BRA!
Takk til Ingolf
Dette var Ingolf sin siste konsert
som rektor ved Rennebu kulturskole,
og mange av oss vil takke ham for alt
han har gjort for Rennebu. Det vanket
gaver og gode ord fra kulturskoleutvalget ved Herborg Skjolden og kultursjef Astri Snildal. Astri sa også at Ingolf
må være stolt av det han har fått til her,
og at konserten denne kvelden var et
synlig bevis på dette.
Hele kvelden ble avsluttet med
JaZZmaZZørene.
Av Mari Ytterhus

Avtroppende kulturskolerektor Ingolf Dragset
ønsker kommende rektor Arnstein Solem velkommen til Rennebu!
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Toppen Bech Jenter i
åpner martnan Vollagrenda
Vi
i
Martnaskomiteen
er ganske
så selektive
og
veloverveide når
vi hvert år
forsøker å
finne ”den
rette”
Martnasgjesten til
å stå for åpningen av Rennebumartnan. Naturlig nok forsøker vi blant
annet å skjele litt til det årlige temaet
når vi skal finne gjesten. Så med årets
tema varige verdier var vi på jakt etter
en nasjonal kulturpersonlighet. I tillegg
så fant vi ut at på de 17 åra vi har hatt
Martnasgjest så har det bare fire ganger før vært en kvinne som har åpnet
martnan, og siste gang var Valgerd
Svarstad Haugland i 2002.
Så vårt fremste ønske i år var journalisten, redaktøren, forfatteren og
programlederen Toppen Bech. Og da
hun sa ja til oppdraget, syntes vi det
var helt topp! Hun passer nemlig etter
vår mening helt utmerket i forhold til
årets tema. Hun har opp gjennom
årene gjennom TV-serier og forfatterskap vist at hun både ønsker å ta vare
på og bidra til å gjøre kjent deler av vår
kulturarv – noe som er helt i tråd med
Rennebumartnans intensjoner.
Tidligere i år ble hun hedret med
kongens fortjenstmedalje i gull, for sin
innsats som formidler av norsk kulturhistorie. Hun har også nettopp kommet ut med en ny bok – ”Skikk og bruk i
en ny tid”. Og i årets tema varige
verdier ligger også begrepet etikk. I
boka om Skikk og bruk får vi tips om
regler for hvordan vi skal og bør være
overfor hverandre, om det å ta vare på
de beste verdiene vi har i oss. I forhold
til dette temaet har vi utfordret Toppen
Bech til et lite kåseri på martnasområdet litt senere på åpningsdagen fredag
15. august, så også det tror vi kan bli
vel verdt å få med seg for de som
besøker oss på åpningsdagen.
På vegne av Martnaskomiteen
- Kenneth Teigen

En dag i 1933 gikk disse
jentene til fotograf Martinus
Bjerkås.
Første rekke f.v.: Karen Uv
(Oppstuggu), Astri Voll Bakk
(Vigum) og Gjertrud Vold
(Bakk).
Andre rekke f.v.: Margit
Holiløkk (Hoel), Margit Viggen,
Marit Holiløkk (Gunnesmæl)
og Alvhild Vold (Gunnes).

Suksess for sangerstevnet
Rennebu
Mannskor
fikk ros og stående applaus
under den
avsluttende
folkekonserten for gjennomføringen av
årets sangerstevne.

Sangerstevnet for Norges Korforbund Øvre Gauldal samlet 14 kor deriblant gjestekorene Lørenskog
Mannskor og Damekoret Hedda.
I løpet av helga ble det arrangert to
kirkekonserter og en folkekonsert.
Lørdag kveld var det festmiddag for
sangerne i Rennebuhallen, der Mjuklia
Ungdomssenter fikk uforbeholden ros
for maten som ble servert.
Kritikerpris til Samhald
Etter folkekonserten ble det delt ut
en kritikerpris til det “beste” koret, og
den gikk til Sangkoret Samhald i
Soknedal. Koret består av bare 15
medlemmer, og det beviser at det ikke
er antall kormedlemmer som teller.
Terningkast 6
Presidenten i Norges Korforbund,
Svend-Ola Hådi, roste nivået til korene
i Øvre Gauldal, og samtidig fortalte
han at ingen andre korforbund har
oppmøte av samtlige kor under sine
sangerstevner.

Sangkoret Samhald
ble populære vinnere av kritikerprisen
under årets sangerstevne. Dirigent
Elisabeth Aune holder prisen.

Roar Gylland i Øvre Gauldal ga
arrangementet terningkast seks, for
terningen hadde ikke flere sider.
Gylland kom også inn på den gode
maten under stevnet, og han trodde
han hadde lagt på seg to kilo i løpet av
helga.
RN hørte i foajeen i pausen på
folkekonserten at kanskje burde sangerstevne arrangeres på Berkåk hvert år.
Takket for innsatsen
Leder i stevnekomiteen, Per
Dagfinn Presthus, takket alle som
hadde stilt opp for å få et vellykket
arrangement, og spesielt nevnte han
Rennebu Musikkorps og Rennebu
Songkor som hadde lagt ned mange
arbeidstimer i løpet av helga.
Av Dagfinn Vold

15

Rennebu Nytt

Heidi Skjerve fikk
stipend for unge utøvere
Rennebu kommune deler ut stipendet til unge utøvere annenhvert år, og
årets stipend ble tildelt vår jazzvokalist Heidi Skjerve. Stipendet er på kr
10.000, og det deles ut etter søknad. Det var mange gode søkere til årets stipendutdeling.
Heidi er en av våre fremste jazzsolister i Trøndelag, og hun har gjort seg
bemerket i mange sammenhenger. Heidi startet egen jazzkvartett med
medstudenter fra jazzlinja i 1999, som spilte “standardlåter” og turnérte i
store deler av landet. I mars 2006 gav hun ut debutalbumet “Coming
Home”, som ble godt mottatt av presse og publikum. Heidi har også vært
solist med Luftforsvarets Musikkorps ved flere anledninger.
Heidi har også arbeidet med den norske folkemusikken, bl.a. i duo med
felespiller Sturla Eide. Hun har også jobbet med folkemusikk fra Rennebu.
Når stipendet skal deles ut er ikke bestemt, men det blir trolig under
kulturkvelden på årets Rennebumartna.

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Hallo besøksvenner

Hjertelig takk for hilsener, blomster og gaver på

Ut på tur i fin natur.
Gjevillvasshytta målet er.
God servering får vi der.
Start fra Berkåk halv eitt.
Fredag 4. juli det er greitt.
Bindande påmelding til Nils Flå eller Ellen Rodal innan 26.
juni. Avtal skyss med gruppa di. Vi startar frå ICA.

Rennebu Pensjonistforening
arrangerer busstur til Stokkøya 30. juni.
Avreise fra Berkåk kl 08.30. Påstigning under veis.
Bussen går om Agdenes, kaffe på Kysthotellet på Brekstad.
Middag på Sydvesten Kro på Stokkøya.
Pris 250,- for medlemmer. Påmelding til:
Klaus tlf 72 42 61 97 eller Turid tlf 72 42 66 47 innen 26. juni
Gammel innerdør ønskes kjøpt. Maks str. inkl karm 1,81
høyde og opptil 1,00 bredde - helst 0,80. Høyrehengslet
når døren går ut. Mob 911 06 762 - helst etter kl 17.00.

Rennebu kommune
Leilighet ledig v/Boligavdeling
Husleie pr. d.d kr 3426,. + kr 881,- i strømutgifter.
Søknadsfrist 1. juli. Søknadens sendes til:
Enhetsleder IPO Borgny Lien
Gamle Kongevei 39 A, 7391 Rennebu
Søknadsskjema fåes ved henvendelse til
sykehjemmet eller hjemmebaserte tjenester.

konfirmasjonen.

Vegard, Heidi og Kjell Sæther

Takk for helsingar til konfirmasjonen, 11. mai.

Kari Steinarsdotter Helgesen Brattset og Dagrun Brattset

Feriestengt på Frivillighetssentralen
Sentralen holder helt stengt i uke 28-29-30 og 31.
God sommer:)
Arild og MajBritt

KrF sæterstevne i Rennebu
Søndag 29. juni kl 13.00
Sted: Sætra til Margit og Olav Uv
v/ Granasjøen på Nerskogen.
Stortingsrepresentantene Ola T. Lånke og
May Helen Moldvær deltar.
Andakt og sang. Salg av rømme og vafler, pølser og brus.
Gave til KrF. OBS! Ta med noe å sitte på!
Arr. Rennebu KrF

Åpningstider i sommer:
Mandag - Fredag 09.00-16.00
Lørdag
11.00-16.00
(fra 5. juli - 16. august)
Velkommen innom!

Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 31. juli - frist for stoff 23. juli -

JORLI, RENNEBU

Bolig/fritidsbolig bygd i 1990.
Ligger i naturskjønne omgivelser
med nærhet til Orkla elv.
Fint frilufts- og utfartsterreng.
Stue, spisestue, kjøkken, 3 soverom,
bad, vaskerom, kjølerom, gr.fl.bta.123 m2.
Byggeår 1990. Eiendomstomt på 938 m2.
Prisant.: kr 500.000,Visning etter avtale med
advokat Fossvolls kontor

www.fo
ossvo
oll.n
no /fin
nn.n
no

Faste
Gule priser

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
Juni:
21.06
22.06
29.06
30.06
Juli:
13.07

Tur til Slettesberga
Bygdetundagen
KrF sæterstevne
Pensjonisttur

Oppm. G. Drugudal 11.00
Haugen Gård
16.00
Uvs-sætra
19.00
Stokkøya

Tur til Gruvhøgda
ICA Berkåk
Rennebu Turforening
18.07 Pubkveld Furuly
23.07 Konsert med ”Malaika” Innset Kirke
Ungdomskor fra Kamerun
August:
15-17 Rennebumartnan
Åpningstider: Fredag kl 11.00-20.00
Lørdag kl 10.00-18.00
Søndag kl 10.00-18.00

20.00
19.30

Informasjon om utstillere, kulturarrangement o.a. se
www.rennebumartnan.no
Gratis innrykk i kalenderen,
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Medlems kupp Croozer Sykkelvogn Reker
(Polar Seafood) pr kg
Farris Bris 1,5 ltr.
kr 109000
90
Laksefifillet
kr 5
(Spar kr 1000)
(4x125 gr) pr pk
(ord. pris 1350)

10.00

Beef Burger

1890
3690
2490

Lørdag 21. juni kl 10.00

(Gilde 220 gr pk)

Vaffel og kaffesalg
(inntekt til gatebarna i Estland)
Lhl selger lodd
Kåre ringli på trekkspill

Høye Sommerdyne
kr 22900
(140x200 - 140 x220)

Les kundeavisen på www.coop.no
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

