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Kjillarstuggu ved Vonheim barnehage
er nyåpnet etter en solid oppussing.
Emma Aasbakk Engen klipper snora
som ordfører Bjørn Rogstad holder,
mens Peder Angel og Nora Ytterhus
følger spent med.
Mer på side 11
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næring i Rennebu
fritidsinnbyggere at de finner en stor del av det de trenger i bygdas butikker, og følgelig handler de i bygda.
Rennbyggen, både fastboende og hytteeiere, er ikke like
fornøyd med utvalget i egen bygd, og drar ut for å handle,
bl.a. til Oppdal.

E6, bensin og handelslekkasje
60 % av handelsomsetningen på Berkåk er bensin.
På landsbasis er prosenten 11, i nabobygda Oppdal er
den på 15!
Bensin betyr ikke bare bensin, men bensinrelatert omsetning; m.a.o. drivstoff, kiosk o.s.v. La oss si det enkelt; bensin betyr i denne sammenhengen omsetningen på de tre
bensinstasjonene på Berkåk.
Tallene framkommer i undersøkelsen ”Ny E6 utenfor
Berkåk sentrum?” fra mai i år. Undersøkelsen er gjennomført av Rennebu og Oppdal Næringshager i samarbeid
med analyseselskapet EasyFact på oppdrag fra Rennebu
kommune.
Tenk litt på tallene. Seksti prosent av all varehandel på
Berkåk foregår i tre bensinstasjoner. Seksti kroner av hver
hundrelapp som det handles for, legges igjen på Statoil,
Shell eller Esso!
På Berkåk er salget av bensin fem ganger så stort i forhold
til annen varehandel som på Oppdal. Og mer enn fem
ganger så stort som i landet som helhet!
Kan det tenkes noen annen forklaring enn at E6 går midt gjennom Berkåk sentrum?
Handelslekkasje
Samtidig viser tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) at i
Rennebu handler hver innbygger i snitt for 27 000 kroner
pr år, utenom bensin. Samme beregninger for Oppdal gir
97 000 kroner, eller 3 ½ gang så mye.
Enkel forklaring: På Oppdal syns både fastboende og

Ny spesialbutikk
To spenstige damer satser på å åpne spesialbutikk for
dameklær på Berkåk. Butikken kaller de ”Snertne Sneller”.
Den åpner i Prix-bygget i august.
Hvordan vil rennbyggen ta i mot den nye butikken? Kan
Snertne Sneller håpe på stor tilstrømming av kunder? Kunder
som forteller hva de vil ha og forventer og som ser det som sin
oppgave å bidra til en best mulig butikk?
Eller er det mer fristende å dra ut av bygda?
Berkåk sentrum uten E6?
Tre dyktige drivere av bensinstasjoner har klart å skape
en blomstrende virksomhet på Berkåk. ”Alle” stopper på
Berkåk på søndag for å fylle tanken. Bensinstasjonene har
forstått at E6 er en mulighet til å skape handel og omsetning.
Hva vil skje med et Berkåk sentrum uten E6?
Bensinstasjoner uten E6, kan det gå? Vil bensinstasjonene
flytte etter E6 og ut av sentrum? I så fall forsvinner 60 % av
varehandelen. Hvor vil rennbyggen dra for å handle da?
Vil tendensen med å dra ut av bygda bli enda sterkere?
Vil handelen få enda
mindre omsetning enn i
dagens situasjon?
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Er det mulig å snu denne utviklingen?
Er mangel på tilbud så stor at ”alle” må handle utenfor bygda?

tlf 73 43 74 10
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Hvor skal
E6 gå?
Framlegget av Stedsanalysen i forbindelse med E6 gjennom Berkåk sentrum
ble lagt frem på et folkemøte forrige
uke. Den skapte stort engasjement i
salen, der næringsinteressene var i
fokus.
Stedsanalysen for Berkåk er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av
Bjørn Rogstad - politisk representant og
leder, Tora Husan - politisk representant, Daniel Bertelsen - Ungdomsrådet,
Endre Lien - Rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, Inge Olav
Hatvik - Rennebu Næringsforening,
Jon Olav Stavnesli - Velforeningene
på Berkåk. Plankontoret, ved Audhild
Bjerke og Norunn Fossum, har vært
sekretærer og bistått arbeidsgruppen i
arbeidet.
Arbeidsgruppa hadde valgt traséer
ut fra innspill fra Statens Vegvesen,
men gruppa har ikke tatt noe standpunkt til hvilket alternativ de anbefaler.
Det viktigste med gjennomgangen var
å bevisstgjøre at her vil det skje en forandring som får konsekvenser uansett.
— En ny E6 vil garantert forandre
Berkåk sentrum, uansett hvilket alternativ som velges, sa ordfører Bjørn
Rogstad innledningsvis.
Et viktig utgangspunkt for arbeidsgruppas analysearbeid har vært
Rennebu kommunes kommuneplan
2009-2020, vedtatt av Kommunestyret
17.06.10. Der står det at ”E6 skal gå
igjennom sentrum og ta hensyn til
næringslivets interesser”.
Arbeidsgruppa har vurdert fem skisser for utforming og plassering av ny
E6. Alle alternativene er vurdert ut fra
tre hovedfokusområder: næringsliv, trafikksikkerhet og miljø.
Tunellalternativet
Alternativet viser E6 lagt i en 1300
m lang tunell under søndre del av
Trondskogen, med tunellinnslag sør
for Stasjonsveien og tunellutslag på
Postmyra industriområde. På området

Ola Øie og Knut Ingolf Dragset studerer tunnelalternativet
sammen med bl.a. Norun Fossum fra Plankontoret.

mellom Postmyra og Buvatnet viser
dette alternativet et planskilt kryss med
av- og påkjøringsramper til/fra Berkåk.
Tre alternativ gjennom sentrum
To av alternativene har innlagt rundkjøring - henholdsvis én (som bildet
t.h.) og tre - én ved Stasjonsveien i sør,
én i sentrum og én nord for Statoil. Det
tredje alternativet gjennom sentrum
skisserte et planfritt kryss det R700 og
E6 møtes.

det er det ingen andre som gjør.
Jostein Berntsen var talsmann for å
legge E6 øst for Berkåk, og argumenterte for at det gagnet både landbruket
på Nordskogen og miljøet i Berkåk sentrum.
Robert Olsen mente at det er viktig
å ha muligheten for å stoppe i sentrum,
for trafikkantene trenger pauser og
”hvileskjær”.
Av Dagfinn Vold

E6 øst for Berkåk sentrum
I dette alternativet har
arbeidsgruppa sett på en løsning hvor E6 blir lagt utenfor
Berkåk sentrum, men at selve
linjeføringa for dette alternativet ikke har vært definert fra
Statens vegvesens side.
Stort engasjement
Gjennomgangen av de ulike alternativene førte til umiddelbart engasjement, og de
fleste mente at uten E6 gjennom Berkåk vil Berkåk dø.
Som Jan Arve Nyberg sa det
- legger vi E6 utenom Berkåk
sentrum gir vi samtidig bort
næringslivet vårt til Oppdal og
Støren.
De fleste ønsket E6 gjennom sentrum, og to rundkjøringer virket spiselig for
de fleste - én der R700 og E6
møtes og én i området Statoil Veikroa.
Kjetil Værnes understreket
at det er viktig å få fram det
som gagner oss i Rennebu, for
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Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83
7391 Rennebu
Tlf. 72 42 75 50

Jubileum

Tilbudet gjelder
t.o.m 30. juni
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Kampanjepriser
på BAD fra
Familiebadet.
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Bad!

TRENGER DU RØRLEGGER?

• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål. trenger rørl
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
913 13 030
• Moderne kamera for inspeksjon
AK
av avløpsrør.

TTELEF

Comfortbutikken
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5
7340 Oppdal
Tlf. 72 42 24 22

– Vi tar jobben!
BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss
Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring
Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Tlf 959 18 815
epost@rbsba.no – www.rbsba.no

Reiseforsikring
Etablert 1989

Besøk eller ring oss:
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Oppdal, Nyveien 1
tlf 72 40 49 90
Berkåk, Postmyrveien 19
tlf 72 42 82 50
Åpent
mandag
- fredag
Åpent
man
- fre kl 8.00
- 16.00
kl 9.00 -kl15.00
Sommeråpent
8.00 - 15.30

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
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Undersøkelsen
avdekket stor
handelslekkasje
Undersøkelsen som ble gjennomført i
forbindelse med Stedsanalysen om E6
og Berkåk sentrum viste at det er stor
handelslekkasje i Rennebu.
Undersøkelsen ble gjennomført
som en 3-delt, nettbasert spørreundersøkelse - mot de næringsdrivende i
kommunen, mot lokalbefolkningen, og
mot fritidsbeboerne i Rennebu.
På hovedspørsmålet om ny E6 bør
legges utenfor Berkåk sentrum er det
ulike oppfatninger blant respondentene. I næringslivet er det en klar motstand mot å legge ny E6 utenfor Berkåk
sentrum. Hele 86% mener en omlegging vil ha negativ betydning. Blant
lokalbefolkningen mener 56% det samme, mens bare 33% av fritidsbeboerne
mener det vil være negativt. 49% eller
nesten halvparten av fritidsbeboerne
mener en omlegging vil være positiv.
39% av lokalbefolkningen mener det
samme, mens bare 6% av de næringsdrivende deler dette synet.
Næringslivet og lokalbefolkningen
er enige om at en omlegging vil være
negativt for kommunen totalt sett, for
handel og sysselsetting, samt for Berkåk
sentrum.
Fritidsbeboerne
positiv til omlegging
Lokalbefolkningen og fritidsbeboerne mener at en omlegging vil
være positivt for trivsel, trafikksikkerhet og lokalmiljøet. Fritidsbeboerne

Audhild Bjerke fra Plankontoret la fram resultatene fra spørreundersøkelsen på
E6-møtet.
mener også at en omlegging vil være
positivt for kommunen totalt sett.
Fritidsbeboerne er totalt sett de mest
positive til en omlegging.
Negativt for næringslivet
De næringsdrivende anslår at 35%
av omsetningen kommer fra kommunens egne innbyggere. For bensinstasjonene varierer tallene. Samtlige bensinstasjoner mener en omlegging av E6
utenfor sentrum vil ha svært stor negativ betydning for omsetning og sysselsetting. Bensinstasjonene mener i snitt
at 77% av omsetningen kommer fra
andre enn egne innbyggere, dvs. trafikk
fra E6, enten dette skyldes fritidsbeboere i regionen eller annen gjennomgangstrafikk. To av stasjonene vurderer
E6-trafikken av enda større betydning.
Stor handelslekkasje

Som det framgår av tabellen ovenfor, viser tall fra SSB at Rennebu allerede i dag har en betydelig handelslekkasje innenfor detaljhandel utenom ben-

sinstasjoner, der omsetningen pr. innbygger bare er kr 29.431 mot kr 71.517
på landsbasis. Handelstallene (SSB)
viser en samlet detaljomsetning i kommunen på 193 mill. pr. år. Herav utgjør
salg fra bensinstasjoner ca. kr. 116 mill.
eller 60% av detaljomsetningen. Dette
er en svært høy andel.
Tilsvarende andel for nabokommunen Oppdal er knapt 15%, mens landsgjennomsnittet er en andel på 11,3%.
Bedre lokalmiljø - men sakte død
På de åpne spørsmålene svarer
mange at de tror en omlegging av E6
vil gi et bedre lokalmiljø, men at Berkåk
går en sakte død i møte. Undersøkelsen
viser dessuten av mange savner vinmonopol, svømmehall, flere spesialbutikker (sport og klær), apotek og serveringstilbud.
NB: Blant de som har levert svar på
nettundersøkelsen er Oline Bertelsen
og Jørgen Mosand uttrekt som heldigde
vinnere av gavekort på kr 500 hver.
Av Dagfinn Vold

Økonomiplan 2012 - 2015

Kommunestyret vedtok økonomiplan for perioden 2012 – 2015 i møte den 16. juni.
Det er usikkerhet omkring kommunens inntekter i årene
framover. Utviklingen i folketallet, statens politikk og kraftprisene er avgjørende for hvilke rammer kommunen kan
regne med.
I økonomiplanen regner en med en forholdsvis stabil
utvikling i inntektene i årene framover.
Kommunens driftsnivå er økt betydelig de senere årene.
Lånegjelda er økt som følge av store investeringer. Renta har
vært lav i noen år – i økonomiplanen regner vi med økt rentenivå.

Det tas sikte på å redusere driftsbudsjettet med 2 – 3 %
fra 2013. Kommunestyret tar imidlertid sikte på å videreføre
dagens driftsnivå i 2012.
Det er budsjettert med samlede investeringer på ca.
13 mill. kroner i planperioden. Dette er et betydelig lavere
investeringsnivå enn de seneste årene. Det budsjetteres med
utvidelse av Rennebu kirkegård, opprusting av veier, investeringer i brannberedskap m.v.
økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson
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ved Berkåk veikro

Åpning 1. juli kl 10.00

Din forhandler:

Våre åpningstider: Mandag - Fredag 07.00 - 16.00, Lørdag 10.00 - 14.00
Telefon 72 40 43 00 - Telefax 72 40 43 09 - Vakttelefon 915 15 051 (mot oppmøtegebyr)
E-mail: post@storlismia.no - www.storlismia.no

Turistinformasjon, salg av kart.
Salg av lokal mat, lokalt håndverk,
jaktkort, fiskekort, fiskeutstyr.
Desinfeksjon av fiskeutstyr.

Barbeque/pub
på terrassen fra kl 18.00
med trubadur Frode Haarstad

DIN LOKALE
RØRLEGGER

Åpningstider fra 1. juli - 1. sept
mandag - fredag 10.00 - 20.00
lørdag 10.00 - 16.00 – søndag 13.00 - 18.00

Bygdapøbben
vil være åpen på
onsdag, fredag, lørdag fra kl 20.00 - 01.00

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Design - Trykk - Reklame
Vi takker for oppdraget
med å lage logo til Bygdasenteret,
og ønsker de samtidig lykke til!

Rennebunytt ønsker alle sine lesere
en riktig god sommer!
Neste blad kommer torsdag 11. august
- med frist for stoff 3. august.
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10. klassingenes musikal:

Sommer
i Tyrol
Det er en høytidelig affære når
det skal avsløres hvilken musikal som
skal settes opp. Ansvarlig lærer Rune
Skjolden hadde brukt deler av natta i
forveien med malerskrin og pensel, for
å sette opp stikkordene på en tørkerull,
som var rullet fint sammen igjen med
sløyfe rundt. Etter hvert som elevene
kom på plass ble rullen høytidelig rullet
ut slik at stikkordene kom til syne, og
gjettekonkurransen kunne begynne....
Mange roller
Sommer i Tyrol er en dansk musikalsk komedie fra 1964, og filmversjonen ble en stor suksess da den kom ut.
Handlingen finner sted på alpehotellet
”Den hvite hest” i Østerrike, med den
myndige innehaver Josefa og hovmester Leopold (som er hemmelig forelsket
i Josefa) i sentrale roller. På vertshuset dukker det opp to konkurrerende
undertøysprodusenter og mange andre
spennende gjester, og det er duket for
en rekke forviklinger etter hvert som
handlingen skrider frem. – Romantikk
står ganske sentralt i forestillingen, og
vi tror at dere er tøffe nok til å dramatisere det på en god måte, sa lærer Rune
Skjolden til elevene med et lurt smil.
Det er mange roller som skal bekles
i denne forestillingen, mellom 16 – 20
roller med replikker og sanger, i tillegg til en rekke kafégjester. – Neste års

Romantikk, roser, undertøy, en forelsket hovmester og en dose forviklinger. Dette er noen av stikkordene
for musikalen avgangsklassen ved
Rennebu Ungdomsskole skal
sette opp til høsten.
avgangsklasse teller 37 elever, og det
gjør også at man kan velge en oppsetting av denne størrelsen, sier Skjolden.
Kulisser, sminke, PR
I tillegg til å bekle rollene i musikalen er det også elevene selv som har
ansvaret både for PR, kulisser, sminke,
kostyme o.l. – Her er det mye å ta tak
i, og det er veldig viktig at vi finner de
riktige personene til de ulike oppgavene, sier Skjolden. Som tidligere år vil

det bli gjennomført audition til de ulike
rollene. – Her får vi oss noen overraskelser hvert år, forteller Skjolden, for
det er slett ikke bestandig den man har
sett for seg i rollen som til slutt får den.
– Evne, vilje og pågangsmot til å gjøre
en rollefigur på best mulig måte teller ofte like mye som rent sangtalent,
avslutter Skjolden, som igjen ser fram
til en travel høst med musikalspirene i
10. klasse.
Av Mona Schjølset

Ole Atle Onsøien og Rune Skjolden i ferd med å avsløre årets musikal.

Granasjøfesten 20 år
Årets Granasjøfest arrangeres den 2. juli for 20 gang, og i den
forbindelse kommer det gjester fra kongehuset - i regi av revylaget
UL Framtidsvon. Festen starter kl 21.00 med offisiell åpning med
gjestene. Ellers blir det innslag både med gjestene og andre selvskrevne innslag.
I anledning jubileet selger arrangøren varm mat. Det er også
laget t-trøyer til jubileet, og disse trøyene kan kjøpes på festen
eller ved henvendelse til Liv Torunn Engdal eller Gunnar Uv.
Revylaget Framtidsvon: Bak f.v. Håvard Bakk, Malin Sørløkk, Mari
Hårstad Meslo, Torun Ramsem Strand og Ingrid Eidem Fossmo.
Foran f.v.: Kristine Lorentzen og Jan Håvard Eidem.
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Colorist Ola Haldor Voll
Det er ikke mange som har yrkestittelen colorist,
og de fleste av
oss har vel heller ikke særlig
god greie på hva
en colorist driver
med.

Kort fortalt kan man si at en colorist driver med fargebehandling av filmer og videomateriell, og Ola Haldor
Voll fra Rennebu er en av ytterst få her
i landet som med god samvittighet kan
bruke denne yrkestittelen.
På midten av 90-tallet etablerte
Ola Haldors far, Jon Olav Voll, firmaet
Hoveng Film og Media, og junior fattet raskt interesse for dette fagfeltet.
– For meg var dette noe nytt og spennende sammenlignet med gårdsdrift
og skogsarbeid, og jeg skjønte tidlig
at dette var et fag som passet for meg,
sier Ola Haldor. Første steg på veien
ble filmlinja ved Danvik folkehøgskole
i Drammen. Ved starten på skoleåret
her ble elevene spurt hvilke faktorer
det var som gjorde at film fikk det riktige filmuttrykket. – Etter å ha tenkt på
spørsmålet, kom jeg fram til at det som
ofte gjør den store forskjellen for meg,
er fargene, og i løpet av skoleåret fikk
jeg sjansen til å fordype meg litt i fargebehandling, forteller Ola Haldor.
Kostbar programvare
Det er naturlig nok en god del teknisk utstyr som kreves for å kunne drive
med fargebehandling, og da snakker vi
heller ikke om det rimeligste utstyret på
markedet. For en del år tilbake kjøpte
imidlertid Apple opp et firma som var
gått konkurs. Dette firmaet hadde
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programvaren som kreves til fargebehandling, og da ble prisen på denne
programvaren betraktelig redusert. –
Dermed kunne jeg investere i det nødvendige utstyret, og begynte å utforske
programmet på egen hånd, forteller Ola
Haldor.
Ingen spesiell utdannelse
Det fins ingen spesielle skoler eller
kurs som utdanner folk til å bli colorister. – Vi som driver i faget lærer en
del av hverandre, og etter hvert som
man blir trygg i faget er det viktig å
finne sitt eget kunstneriske utrykk, sier
Ola Haldor. – Selv om dette ikke er en
beskyttet yrkestittel, kreves det både
utstyr og kunnskap for å gjøre gode jobber. Bransjen er imidlertid både tøff og
gjennomsiktig, så man kommer ganske
fort til kort hvis man ikke har det som
skal til, forklarer Ola Haldor. Etter å ha
jobbet med dette i 5-6 år, føler han nå
at han kan kalle seg colorist med god
samvittighet. – Jeg har fulgt med og
holdt meg oppdatert, og har investert
i det utstyret som trengs. Siden august
i fjor har jeg også hatt et eget studio i
Trondheim, og jeg føler meg ganske
trygg på at det er dette faget jeg skal
drive med framover, sier han optimistisk.

jobbet som colorist, har han fått en del
prestisjefylte oppdrag. Han jobbet på
den direktesendte finalen av X-faktor
før jul, der han hadde ansvaret for å tilpasse innspilte videoer til live-sendingen. Ola Haldor hadde også ansvaret
for fargebehandling av introduksjonsvideoene til årets Grand Prix artister,
samt serien Oslogirls, som gikk på
TV i vinter. Han har også fått oppdrag
med fargebehandling av musikkvideoer for flere kjente artister, både Åge
Aleksandersens siste video ”Medvind”,
og Erik & Kriss sin ”Ølbriller” har Ola
Haldor sin signatur . – Det har vært
nok å gjøre en stund nå ja, og flere
spennende prosjekt er på trappene, sier
Ola Haldor lurt.
Det handler om å hjelpe folk
Som så mange andre små gutter,
drømte Ola Haldor også en periode om
å bli brannmann. – Det var ikke først
og fremst spenningen ved dette yrket
som tiltrakk meg, men heller muligheten til å hjelpe folk, sier han, og slik
er det med det jeg driver med nå også.
En colorist hjelper til med å gjøre andre
sine produkter best mulig, og det er en
stor motivasjon for meg, avslutter en av
landets ytterst få colorister.
Av Mona Schjølset

Prestisjefylte oppdrag
I løpet av de årene Ola Haldor har

Presentasjon av enhet:

PP-tjenesten
PPT er skolens og barnehagens sakkyndige instans,
og skal gi råd og veiledning
når det gjelder behov for
tilrettelegging.
Tilbudet gjelder aldersgruppen 0-16
år. En vesentlig del av arbeidet er forebyggende, og PPT skal derfor bidra til
at de som jobber med barn og unge er
best mulig oppdatert innen sitt fagfelt.
Tilpasset opplæring og individuell
tilrettelegging
PT-tjenestens arbeid baserer seg på
opplæringsloven, og her er det fastlagt
at alle elever i grunnskolen har krav
på tilpasset opplæring, noe som betyr
at både svake og sterke elever må få
oppgaver tilpasset sine forutsetninger
og evner, og likedan må elever som har
spesielle fysiske behov få oppfylt disse.
I barnehagen gjelder de samme kriteriene, og ifølge Barnehageloven skal
også barn med nedsatt funksjonsevne
ha prioritet ved opptak. – Vi jobber med
enkeltindivid, og med systemer rundt
enkeltindivid, sier Barbro Finanger
Lande.

Enhetsleder/PP-rådgiver Barbro Finanger Lande (tlf 72 42 81 37) og spesialpedagog/
logoped Kirsten Stubsjøen (tlf 72 42 81 38) bemanner PPT-kontoret her i Rennebu.

Frivillig tilbud
Finanger Lande understreker at
PP-tjenesten sitt tilbud er helt frivillig,
og at det i alle tilfeller skal innhentes
samtykke fra foreldrene før det iverksettes særskilte tiltak. – Dette er helt
nødvendig for å få til et best mulig
samarbeid for alle som forholder seg
til barn og ungdom som det iverksettes
tiltak for, sier Finanger Lande.
– Dette er stort sett ikke noe problem, de aller fleste er veldig glade for å
få hjelp, understreker hun.

Godt tverrfaglig samarbeid
PP-tjenesten er naturlig nok avhengig av å samarbeide tett med flere andre
instanser, f. eks. skole, barnehage, helsestasjon, sosialtjeneste, barnevernet
m.fl. – I Rennebu er det et svært godt
samarbeid på tvers av de ulike etater
som berører barn og unge, og jeg syns
vi utnytter det fagmiljøet og den kompetanse som fins her på en god måte,
avslutter Finanger Lande.
Av Mona Schjølset

Jumina månedens håndverker
I juni er JUMINA ved
Elisabeth Grønning Rognmo
kåret til månedens håndverker
av Birka, nasjonalt senter for
kunst og håndverk.
Elisabeth Grønning Rognmo i
Jumina lager klær og tilbehør i naturmaterialer som lin, ull, silke og økologisk fair trade bomull. Hun bruker innslag av gjenbruksmaterialer som eldre
broderier, og hun broderer også detaljer
på noen av klærne. Selv beskriver hun
stilen sin som nordisk, leken, uhøytidelig og særegen.

Kjennetegn for alle Juminas produkter er barnlige, melankolske og lekne
elementer, og Elisabeth mener at motpoler er viktig for å få til et særegent
uttrykk.
Utstilt i BIRKA-bygget
I forbindelse med månedens håndverker-kåringen, blir produktene å finne i salgsutstillingen i Birkabygget på
Berkåk ut august måned, sammen med
produkter fra Østerdalssmia og Othilies
keramikk Brekkstø.
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Birka, Rennebumartnan,
Kulturskolen og Frivilligsentralen arrangerte et meget
vellykket Vårslepp på Torget i
forrige uke.

Vårslepp på Torget

Kvelden var fullspekket med underholdning og opplevelser, og viste at
med godt samarbeid kan en få til arrangement som kan konkurrere med det
meste. Her var det god underholdning,
mulighet for en god handel hos Birka
eller på hittegodsauksjonen og du kunne kose deg med kaffe og nydelig bløtkake eller nystekte sveler.

Mye god underholdning av Kulturskolen:
Alessandro Gross Grindvoll fremførte
sangen Møkkamannen. Vil du oppleve det
igjen kan du gå inn på YouTube.
Paintjamartist Vegard Bakke Larsen hadde
med seg elever fra billedfag i Kulturskolen
for å dekorere en forhøster på 12 minutter.
Av Dagfinn Vold

Nerskogsrittet i strålende solskinn
Årets Nerskogsritt samlet hele 466
deltagere, fordelt på 149 trimmere og
317 i turklassen.
Årets vinnere ble Hallvar Barlaup
fra Fannefjord sykkelklubb og Borghild
Løvset fra Orkla CK. Begge satte nye
løyperekorder på henholdsvis 1.40.10
og 1.51.28.
T.v.: Tetgruppa i Leverdalen.
Vinner Hallvar Barlaup fra
Fannefjord sykkeklubb med
startnummer 115 i hvit og
grønn drakt. Disse fire holdt
følge gjennom hele løpet.
T.h.: Drikkestasjon i Holsbakkan. Ingrid Skjerve serverer sin mor Solfrid Skjerve cola
og ny energi opp bakkene.
Av Dagfinn Vold
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I det gode været var det møtt frem
publikum flere steder langs løypa, noe
sykkelrytterne tydelig satte pris på.
— Vi er kjempefornøyd med oppslutningen, både fra deltagere og publikum, sier rittleder Kjetil Værnes.

Åpning av Kjillarstuggu
Den nye avdelingen ved
Vonheim barnehage, Kjillarstuggu, ble åpnet med stor
festivitas.

Barna ved Kjillarstuggu sang før åpninga,
under ledelse av pedagogisk leder Ragni Gaupset Rogogjerd.

Ordfører Bjørn Rogstad overrakte blomster til sentrale personer i forbindelse med arbeidet
med Kjillarstuggu - enhetsleder Marta Hage, områdeleder Lill Hemmingsen Bøe,
Odd Bjarne Havdal og enhetsleder for teknisk drift Arne Meland.

Hovedopptaket
til
barnehagene i Rennebu i fjor viste at det ikke
var nok plasser til alle som søkte.
Kommunestyret vedtok å åpne en ny
avdeling som har vært stengt siden
1997. I august ble det oppstart med
arbeidene, og 7. februar ble avdelingen
tatt i bruk. Enhetsleder Marta Hage roste Rennebu kommune for raskt arbeid
- eller vanlig kommunal saksgang som
ordfører Bjørn Rogstad kalte det.
Dermed ble Vonheim igjen en femavdelings barnehage.
Stor takk
Marta Hage berømmet alle som har
vært involvert i arbeidet, og spesielt
personalet og barna som har hatt tilhold i en brakke i anleggsperioden og
hatt mye tid ute i det fri.
— Jeg vil også rette en stor takk til
alle aktører og et godt samarbeid med
bla. entreprenøren LH Bygg og den
kommunale administrasjonen på barnehagesiden. Samtidig er det godt å ha
politikere som ser viktigheten med å ha
gode barnehager, sa Hage. Hun rettet
også en takk til barna - som er framtida
og vel verdt å satse penger på.
Lov å være fornøyd
Ordfører Bjørn Rogstad mente at
det var lov å være fornøyd med seg sjøl
når en åpnet en slik fin barnehageavdeling. — Det har gått i vanlig kommunalt tempo - nemlig fort, sa Rogstad.
Kjillarstuggu har kostet 5,5 millioner kroner, og vi håper og tror at
Kjillarstuggu blir et godt sted å være.
Rolf Holm fra LH Bygg satte stor
pris på oppdraget, og han roste personalet for å være samarbeidsvillig og tilpasningsdyktig under byggeprosessen.
Av Dagfinn Vold

Utstilling med temaet arkitektur: Runar
Sletten Hovin hadde fotografert logoen til
Meldal Sparebank og malt den etterpå.
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Bør E6 gå gjennom Berkåk sentrum?
Vi stilte våre listetopper til høstens kommunestyrevalg tre spørsmål om E6: 1) Bør E6 gå gjennom
Berkåk sentrum? 2) Hvorfor? 3) Hva bør prioriteres først - opprusting av E6 gjennom Berkåk eller
opprusting av E6 nord og sør for Berkåk?
Eli
Krogstad
- felleslista
Venstre/
Høyre
1: Ja
2: Hvis gjennomgangstrafikken forsvinner fra sentrum, vil
en del av grunnlaget for bedriftene i
sentrum forsvinne, og jeg er redd det
vil føre til at mange arbeidsplasser går
tapt. Det er ikke slikt vi vil ha nå - vi
vil ha flere arbeidsplassser og et voksende næringsliv i sentrum og utover
grendene. Jeg ønsker at Berkåk skal bli
et trafikknutepunkt som Dombås, hvor
veifarende får lyst til å ta sine kaffe-,
matpauser. E6 behøver noen grønne
lunger hvor farten kan dempes og virke
avstressende.
3: Det er uten tvil mest påkrevet å bygge
vei nord og sør for Berkåk før sentrum
prioriteres. Det er her trafikken kan vinne tid, og det er her ulykkene oppstår.
Vi må få en veistandard fra Trondheim
til Hedmark/Oppland som tåler trafikkbelastningen og forebygger ulykker.

Knut Ingolf
Dragset
- Senterpartiet
1: 2: For å få til
en god løsning gjennom
Berkåk sentrum vil vi måtte gå i dialog
og forhandlinger med Statens Vegvesen.
I denne dialogen vil Senterpartiet legge
vekt på følgende forhold i prioritert rekkefølge:
1. Ta vare på næringslivet
2. Trafikksikkerhet
3. Bomiljø og dyrkamark
4. Tilgang til næringsareal
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Tall viser at næringslivet som henvender seg til de veifarende står for 60 %
av vareomsettingen på Berkåk og har 40
årsverk. Dette har vi ikke råd til å miste.
Veinettet i Rennebu er svært ulykkesutsatt, med 3 dødsulykker i 2010. Her
er strekninger i Rennebu av de mest
utsatte og som det derfor haster mest
med å få utbedret. Vi mangler også en
del kunnskap om trafikkbildet og handelsmønsteret før vi kan begynne på
detaljregulering.
3: -

Ola T.
Lånke
- Kristelig
Folkeparti
1: Ja, E6 bør
fortsatt
gå
gjennom
Berkåk
sentrum.
2: E6 er en livsnerve i Berkåksamfunnet.
Legges veien utenom sentrum, svekkes inntektsgrunnlaget for næringsliv
og bosetting, og Berkåk blir ikke lenger et sted der forbipasserende tar seg
tid til å stoppe. Også som kommune
er Rennebu avhengig av at Berkåk kan
tilby folk i bygda viktige servicetjenester
som butikker, spisesteder, ekstra overnattingsmuligheter osv. Disse mulighetene må derfor ikke undergraves. I stedet må det arbeides for å opprettholde
og styrke Berkåks betydning som et
tettsted med tiltrekningskraft. Jeg tror
det er mulig bl.a. ved å bruke kreativitet og klokskap og finne en E6-løsning
gjennom Berkåk sentrum som sikrer
god og trygg fremkommelighet for alle
og som samtidig ivaretar de miljømessige hensyn.
3: Hvis en skal prioritere, bør strekningene nord og sør for Berkåk komme
først. Der er også ulykkesbelastningen
størst. Men det vil være både tidsbesparende og samfunnsøkonomisk lønnsomt å ta alt i samme slengen.

Ola Øie
- Arbeiderpartiet
1: Ja, E6 må gå
gjennom sentrum.
2: Jeg ser for
meg
Berkåk
som et sentrum i regionen og det vil
være helt unaturlig å legge veien utenfor dette sentrumet. E6 må ligge i sentrum først og fremst for næringslivet.
En videre utvikling for Rennebu vil
naturlig være tilreisende og de tilbud vi
kan presentere. Vi er da avhengige av at
vi lager en ”fartsdump” som sakker farten. Jeg vet av egen erfaring at det blir
sjelden stoppet om ikke tilbudene ligger ved siden av veien. Vi må selge så
mange kaffekopper, pølser og overnattingsdøgn som vi kan, i tilegg til at vi
må vise frem det pene sentrumet vi har
slik at så mange som mulig ser hvor fint
vi har det i Rennebu.
3: Det viktigste er å lage en sikker vei
nord og syd for Berkåk sentrum. Jeg har
forstått at arbeidet er i gang og jeg
håper det ligger en overordnet plan
slik at utbedringene er et ledd i ny E6.
Eksempelvis i Skaumsvingen bør utbedringen være av en slik art at denne er
en bit av en fremtidig E6.

Kommunevalg i Rennebunytt

Vi vil komme tilbake med mer stoff
om det kommende kommunevalget og
partiene som stiller lister her i Rennebu
i et Rennebunytt før valget.
- Dagfinn Vold

Vertskap i fokus
I forbindelse med inspirasjonshelga som Rennebu 3000 arrangerte i fjor vinter, ble det satt ned en gruppe som skulle arbeide
med vertskapsrollen i forhold til tilflyttere.
Astrid Øverland Kjeka, Ingrid Meslo,
Ragnhild Eklid og Angela Gobbens ble
utnevnt til såkalte tilflytterverter, og har
tatt på seg oppgaven med å se litt nærmere på hva vi kan gjøre for at nye innflyttere skal trives godt i bygda vår.

Minner om loppemarkedet på
Torget lørdag 25. juni.

Rennebu 3000

Om dere har lyst til å selge egne lopper, til inntekt for et lag eller en organisasjon, eller rett og slett bare ønsker å
få rydde unna litt, så er det råd for det
denne lørdagen. De av dere som ikke
ønsker å selge selv kan levere inn lopper på Frivilligsentralen, men ta gjerne
kontakt før dere kommer sånn at vi får
planlagt salget litt.

Kaffe, kaker og loppemarked
Den 25. juni arrangerer Rennebu
3000, med tilflyttervertene i spissen,
sommerkafé på Torget. - Her blir det
både kaffe, kaker, loppemarked, fotoutstilling og forhåpentligvis finvær
og trivelig sosialt samvær, sier Astrid
Øverland Kjeka. Når det gjelder loppemarkedet er det lagt opp på den måten
at både privatpersoner og lag / organisasjoner kan melde fra hvis de har lopper de vil selge, så får de låne boder
og bord fra Frivilligsentralen. Alle tar
ansvar for det de selv vil selge, og tar
med seg de loppene som eventuelt blir
igjen. – Vi gjorde det på samme måte i
fjor, og det fungerte bra, sier Øverland
Kjeka.

Velkommen til en trivelig lørdag!

Fotokonkurransen

Fotokonkurransen ”Rennebu gjennom mine øyne” har mottatt bidrag fra
17 ulike fotografer. Det er innlevert 87
digitale bilder.
I tillegg er det innlevert 11 engangskamera. Det var totalt sett mange flotte
bilder fra Rennebu.
Det var ønskelig at fotografene
prøvde å få fram bygdelivet i Rennebu.
De tilflytterne som fikk utdelt engangskamera var utfordret til å fortelle gjennom bildene hva de mente var kjennetegnene for Rennebu.
Uten å røpe for mye så viser de digitale bildene noen generelle tendenser:
• Natur, kulturlandskap, landbruk, dyr
• Ro, fred og idyll
• Relasjoner mennesker og dyr
• Barn
• Snø

Fotokonkurranse
Tidligere i vår ble det utlyst en fotokonkurranse med tema ”Rennebu gjennom mine øyne”. Her ble det oppfordret til å ta bilde av akkurat det man
syns er spesielt med bygda og bygdelivet i Rennebu. Det blir premiering til de
to beste bildene, og det vil også bli laget
en utstilling på Frivilligsentralen.
Tilflyttermappe
Noe av det første tilflyttervertene
begynte å arbeide med, var en såkalt tilflyttermappe. Dette er ment som en velkomsthilsen til nye innbyggere, og inneholder nyttig informasjon om Rennebu.
I mappa finner man både velkomstbrev
og brosjyrer, i tillegg til boka ”40 turer
i Rennebu”. Arbeidsgruppa prøver etter
beste evne å få delt ut mapper til alle
nye innflyttere i kommunen, men hvis
noen leser dette og føler seg forbigått,
er det bare å ta kontakt med Rennebu
kommune og Evy Ann Ulfsnes, som er
prosjektleder for Rennebu 3000. – Det
kan jo hende at noen av en eller annen
grunn ikke står i de listene vi bruker,
eller at vi ikke treffer dem hjemme, men

Tilflytterfest
25. juni og
LOPPEMARKED

Bildet er tattunder inspirasjonshelga i fjor,
der tilflyttervertgruppa ble etablert.

Åpning av fotoutstillingen vil skje
på sommerkaféen den 25. juni. Da blir
det også kåring av vinnere.
Alle er hjertelig velkommen til å se
bildene på Frivilligsentralen.
Tilflyttervertsgruppen
Rennebu 3000

vi ønsker selvfølgelig å nå alle så det
er bare å ta kontakt, oppfordrer Astrid
Øverland Kjeka på vegne av tilflyttervertene.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Nytt standplassbygg i Gammelstødalen
Gammelstødalen
skytteranlegg er et felles anlegg for
skytterlagene i Rennebu, og
var en av de første anlegg her
i landet med elektroniske skiver. Siden oppstarten på 80 –
tallet har anlegget vært utbedret flere ganger, og nå er det
nytt standplassbygg som er
under planlegging.
Både Innset og Rennebu skytterlag
har for tiden stor aktivitet i alle aldersgrupper, og dette er noe av hovedgrunnen til at skytterne nå satser på å
få til et enda bedre anlegg. – Dette vil
legge tilrette for god aktivitet også i
årene som kommer, sier Bjørn Haugset,
som er leder i Rennebu skytterlag.
Utbyggingen gjør også at skytterlagene
i Rennebu vil bli i stand til å ta på seg
enda større arrangement enn det som
er tilfellet i dag.
Spillemidler, dugnad og tilskudd
Utbyggingsprosjektet i Gammel-

Slik blir det nye standplassbygget i Gammelstødalen.
stødalen er kalkulert til ca. 2,15 millioner kroner, og for å få finansiert dette
er det blant annet søkt om spillemidler
gjennom Rennebu kommune. Man regner med at spillemiddelandelen vil bli
ca. 700.000 kr, og det resterende beløpet vil bli finansiert gjennom dugnad,
egenkapital fra lagene, rabatter, gaver
fra leverandører og gaver / tilskudd fra
bedrifter og private. – Responsen så
langt har vært positiv, så det ser ganske
lovende ut for finansieringen, forteller

Vondt og vakkert

Jennifer Cody Epstein: ”Maleren fra Shanghai”. Front Forlag.
”Maleren fra Shanghai” er en uvanlig sterk debutroman av kunsthistorikeren Jennifer Cody Epstein, som uten tvil
vil sette litterære fotspor etter seg.
Romanen krever mye av sin leser,
men gir også mye tilbake, selv om man
ikke er særlig pålest hva gjelder Kinas
politiske og kulturelle utvikling i senere
sekler. Romanen er en vakker berettelse
om en purung pikes ferd via påtvungen
”jobb” i et horehus for velbeslåtte kinesere, med innbakte uhyrligheter i sin
seksuelle utfoldelse, til piken Yuliangs
forvandling til en av rikets mest betydelige og revolusjonerende malere.
At mine bokrefleksjoner havner på
arket den 8. mars, på selve kvinnedagen, er tilfeldig, men hører hjemme der.
For dette er en kvinneroman i høyeste
potens, den handler om ondskapens
makt, om hat og hevn, men også om
kjærlighet, stor og ekte. Den handler
om offer utenom alt vi vestlige lesere
ser som normalt, leseren får tanker om
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at nei, dette går da umulig an, slikt kan
ikke skje, ikke i dag og heller ikke i forgårs.
Slik som i Yuliangs, senere også
mannen Zanhuas livshistorie,- han
kjøper henne fri. Ikke bare av kjærlighet, men også på grunn av sitt glødende engasjement i rettferd i samfunn og
politikk.
Det kan iblant være vrient for leseren å forstå de forhold og tradisjoner
som preger Kina, ikke minst litt tilbake
i tid. Til begynnelsen av forrige sekel.
Det er jo snakk om smertsomt snørete
kvinneføtter, og sigaretter i rødmalte
munnviker, på café, men disse selsomme kombinasjoner til tross: Man
TROR på fortellingen om ”Maleren fra
Shanghai”, gråter og smiler sammen
med hovedpersonene. For dette er en
vaskeekte skildring av livsskjebner som
virker fjerne for oss i Vesten, man følger
bokas rytme uten å kny. For så dyktig
fanger forfatteren sine lesere i handlingsnettet, at en smule hjernefrottering

Haugset. Utbyggingsplanene vil bli lagt
fram på et felles møte for de to styrene
med det aller første, og ifølge Haugset
er det ingenting som tyder på at det
ikke vil bli positivt vedtak her. Man
satser på å starte byggingen i løpet av
høsten 2011, og hvis alt går etter planen
vil anlegget stå ferdig på sensommeren
neste år.
Av Mona Schjølset

Vår bokanmelder
Elisabeth Berkaak
anbefaler bok!
innimellom er en pris man betaler med
glede.
Det er ikke hver dag man opplever
en så sterk litterær debut, og vi venter
spent på nummer to. (som skal være
den vanskeligste, sies det, når det snakkes om en debutant.) Men uansett: Les
og undres og nyt og døm selv.

Terrengløp med godt oppmøte Tredemølle til
I løpet av mai har RIL arrangert fire terrengløp med særs godt
oppmøte, særlig i de yngste klassene.

fysio´n

Fysioterapeutene Kari B. Tronsgård, Stein
Bjerkset og Solfrid Skjerve med Oddmund
Haugen på tredemølla.

Stor innsats under terrengløpet på Frambanen.

Nesten 90 ulike deltagere var innom
ett eller flere løp. Særlig står det stor
respekt av alle som møtte på Trollvang
da det var et øsende regn, blant annet
årets yngste deltager, Maria på bare
to år, som deltok på hele tre av de fire
løpene.
Første løpet ble avholdt på
Frambanen den 5. mai, da også idrettskolen benyttet sjansen til å avslutte
sesongen. 74 deltagere stakk til skogs
med stor innsats. Etter målgang var det
servering av frukt og drikke i regi av
idrettskolen.

Trollvang uka etter, ble som nevnt
en våt affære, men likevel stilte over 70
til start. Det var nok flere av de minste
som frøs litt, men innsatsen var upåklagelig.
På Nerskogen var det flere av deltagerne som varmet opp med motbakkeløp med bildekk som de fant i veikanten. Godt vårvær og grønn bjørkeskog,
satte så en fin ramme for selvet løpet.
Avslutningen ble holdt på Berkåk
sist torsdag med nesten 80 løpere tilstede. Etter målgang var det utdeling
av premier til alle deltagere, samt boller,
kaker og drikke til både store og små.

Lions i Rennebu og Rennebu lag av
LHL har gitt penger til innkjøp av en
tredemølle til bruk for fysioterapeutene.
Den har blitt meget godt mottatt, og
fysioterapeutene forteller at de allerede
har hatt god bruk for den, blant annet
til opptrening av hjerteopererte.
Oddmund Haugen i Rennebu lag
av LHL forteller at det er en glede å gi
penger til slike formål, spesielt når det
blir tatt så godt i mot som her.
Av Dagfinn Vold

Neste utgave av Rennebunytt
kommer torsdag 11. august
- og frist for innlevering av stoff
er 3. august.
tlf 72 42 76 66
mari@mediaprofil.no
dagfinn@mediaprofil.no
www.rennebunytt.no

- Ingebrigt Drivstuen

Lokalt kurs i Opplevelses- og Markedskunnskap
Fra høsten av vil det bli mulig å gjennomføre kurset Opplevelses- og Markedskunnskap i Oppdal og Rennebu. Kurset gir
15 studiepoeng, og det er Høgskolen på Lillehammer som står ansvarlig for gjennomføringen av kurset, mens Aktivum MidtNorge er teknisk arrangør. Dette er et praktisk studium, der problemstillinger fra egen bedrift vil være en sentral del av undervisningen. Kurset avholdes med 3 samlinger i løpet av høsten 2011 og vinteren 2012, og deltagerne vil dessuten bli fulgt opp
over tid, med et par samlinger etter at kurset er avsluttet.
Lokale samarbeidspartnere for studiet er Destinasjon Oppdal AS, Rennebu kommune, Oppdal kommune og Oppdal
Næringsforening.
Nærmere informasjon om studiet finner man på www.aktivum-mn.no
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Står du i Samemanntallet?
Forskrift om valg til sameting er endret. Endringen er at
Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår.
Sametingets valgmanntall i år vil bestemme hvor mange
mandater hver valgkrets får og i hvilke kommuner det skal
være valgting i sametingsvalget 2013.
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som
same, og som enten har
a) samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller olde-		
forelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet
kan kreve seg innført i valgmanntallet.
Alle som er over 18 år, har rett til å registrere seg i manntallet.
Samemanntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget, Kommunehuset, fra 20. juli til 12. september
2011.
Berkåk, 15. juni 2011
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING
Velgere som ønsker å forhåndsstemme kan avgi
forhåndsstemme fra 10. august – 9. september 2011.
Nordmenn som bor i utlandet kan forhåndsstemme fra 1.
juli.
Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke har
anledning til å avgi stemme i perioden for ordinær
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende
seg til Servicetorget og avgi stemmer fra 1. juli og fram til
forhåndsstemmegivningen starter 10. august.
Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak for
forhåndsstemmegivningen .
Åpningstider for tidligstemmegivning
1. juli – 9. august
mandag – fredag 		 kl. 08.00 – kl.15.30.
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen
10. august – 9. september
Mandag – fredag 		 kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag 3. september		 kl. 10.00 – kl. 12.00
Torsdag 8. september		 kl. 08.00 – kl. 18.00
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011
Står du i manntallet?
Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har
de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.
I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men
som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom
de
a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de
tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i
valgåret.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i
Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de
var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.
Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen der de sist var folkeregisterført
som bosatt.
Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal føres
inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. Utenlandsboende som ikke har vært
folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av
de 10 siste år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om
å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger.
Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallsføres i den
kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde.
Dersom de ikke noen gang har vært folkeregisterført som
bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 20.
juli og fram til og med valgdagen den 12. september på
følgende sted: Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen
uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet
skal være skriftlig og begrunnet. Eventuelle feil blir rettet
så langt det lar seg gjøre frem mot valgdagen.
Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu,
7391 Rennebu, eller postmottak@rennebu.kommune.no
Berkåk, 15. juni 2011
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Flott innsats i distriktsmesterskapet!
Rekruttene fra Rennebu Røde
Kors Hjelpekorps tok en
kjempeflott 3. plass i distriktsmesterskapet i førstehjelp,
som ble arrangert i Trondheim
nylig.
– At Rennebu valgte å stille med
lag i rekruttklassen, er fordi vi har fått
mange nye medlemmer i det siste, og
vi syns det var artig at disse kunne få
prøve seg litt, forteller Arne Bakk, som
var lagleder for Rennebu sitt mannskap.
Variert konkurranse
Distriktsmesterskapet for hjelpekorpsmedlemmene går over to dager,
og det er mange forskjellige utfordringer deltagerne møter. – På fredag ble vi
kjørt ut til et startpunkt, og herfra skulle
vi ta oss fram til bestemte punkt ved
hjelp av kartkoordinater, forteller Bakk.
På lørdag var det en såkalt ringløype,
med ulike førstehjelpsposter som sto
på programmet. Her skulle deltagerne
blant annet gjennomføre søk etter en
gammel dame som var borte, og gjennomføre en vannredning etter et båthavari. – Til sammen var det 10 poster
med varierte øvelser, og deltagerne fra
Rennebu gjorde det veldig bra på førstehjelpsøvelsene, sier Bakk. Etter at
distriktsmesterskapet var gjennomført,
var det bankett med offentliggjøring av
resultatene. – Vi er kjempefornøyd med
innsatsen gjennom helga, og det frister
absolutt til gjentagelse neste år, smiler
en fornøyd lagleder.

Deltagerne fra Rennebu Røde
Kors Hjelpekorps: Kristine
Lorentzen og Janne Kvam.
Bak sitter Lina sskjerve,
Mari Hårstad Meslo og Julie
Smeplass Haugen - og bakk
sitter Arne Bakk.

Til høyre er Arne Bakk, Lina
Skjerve og Mari Hårstad
Meslo i arbeid med en ”pasient”.

Av Mona Schjølset

Kviknegutta spiller igjen
I forbindelse med Norsk Ørretfestival på Kvikne lørdag 25. juni på
Kvikne Fjellhotell, vil Kviknegutta igjen spille opp til dans.
— Dette blir en gjenforening av 70-tallets utgave av Kviknegutta, og
mange har ikke stått på scenen på 25 år. Denne spillejobben blir veldig spesiell for bandet, ettersom det var nettopp på Kvikne det hele startet for nærmere 60 år siden, forteller Inger Grøtli.
Til orientering kan sies at Kviknegutta fyller 60 år om 2 år! Mellom 50 og
60 musikere har vært innom bandet i kortere eller lengre perioder.
Bandet har ingen planer om å nærme seg tidligere tiders aktivitetsnivå,
men ser ikke bort fra at de kan ta på seg noen få spillejobber i året.
Bildet viser Kvikneguttas besetning som skal spille på Kvikne.
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UTVIDET TRIMTILBUD I HALLEN

Etter stort påtrykk fra ivrige trimentusiaster har vi
besluttet å utvide tilbudet noe i sommer. Det betyr i
praksis at trimrommet vil være tilgjengelig i uke 25 og
26 (ut juni) og i uke 31 og 32 på dagtid. Åpningstiden
gjelder da på mandager og onsdager mellom kl 09.00
og 12.00.
Når åpningstiden i hallen er noe begrenset i sommersessongen skyldes det at det ikke er økonomi til
å holde ekstra åpent utover det som har vært vanlig
tidligere.
I juli er hallen fortsatt stengt. Det samme gjelder i
hele martnasuka (uke 33). Det vil etter hvert bli gitt
nærmere opplysninger om åpningstider til høsten.
Vi er veldig tilfredse med at så mange er så opptatt av
å holde seg i form og at trimrommet i Rennebuhallen
er så godt besøkt.
Ha en fin sommer!
Astri Snildal

BIBLIOTEKET
Vi holder stengt i sommer, så husk å låne nok
ferielitteratur!
Siste åpningsdag før ferien er torsdag 30. juni,
kl 16-19.
Vi åpner igjen mandag 15. august, kl 16-19.
God sommer og velkommen tilbake i august!

Ledig 50 % stilling (vikariat) med mulighet for fast ansettelse som fagarbeider
ved driftsavdelingen ved teknisk drift.
Søknadsfrist: 05.07.2011
Det er ledig 50% stilling (vikariat) ved teknisk drift. Stillingen inngår i et team på 6 stillinger med arbeidsområde
drift, vedlikehold og nyanlegg for Rennebu kommune.
Dette gjelder vann, avløp, veg, bygg, boliger samt en del
arbeid for andre enheter.
Vi ønsker at du har:
• Relevant utdannelse og allsidig praksis innen bruk
av maskiner, lastebil og vedlikehold av bygg.
• Evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og ordenssans.
• Maskinførerbevis, truckførerbevis og førerkort klasse C
for stillingen eller er villig til å skaffe dette innen
rimelig tid.
• Kjennskap til data, da mange av våre anlegg er
datastyrt.
For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter
kommunalt avtaleverk.
Kontaktperson:
Enhetsleder teknisk drift Arne Meland tlf 72 42 81 51 eller
e-post: arne.meland@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune” ”Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
					Rådmannen

Dette skjer i Rennebu!
02.07
07.07
29.07
04.08

GranasjøfestMusikk: Gammel-Eriks21.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Sanitetsabasar
Fjellheim 19.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18

Gjeterhundtrening
på Innset hver tirsdag kl 18 og
på Stamnan hver torsdag kl 18
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Kaffesalg/matsalg Jultulstuggu hver lørdag i juni,
juli og august kl 11-15
Sommerkafé på Fjellheim hver lørdag og søndag
kl 12-19
Trenger du skyss eller følge til et arrangement
eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER
Jegertrening/oppskyting 2011
28. juni, 5., 12., 19. og 26. juli,
2., 9. og 16. august
Oppstart fra kl 19.00 alle dager.
Avgift kr 80 pr kveld og kr 80 for oppskyting.
Merk siste kveld er 16. august

KOM OG OPPLEV:
12.00 ÅPNING SOMMERFEST v/Ingrid Meslo

Sommerlige
Sommerlige
priser
hos:
priser hos:
ICA
ICA

LOPPEMARKED,
ÅPNING AV FOTOUTSTILLINGEN
”RENNEBU GJENNOM MINE ØYNE”
12.15 KULTURELT INNSLAG v/Kulturskolen

Spiren

13.30 KÅRING AV VINNERENE AV
FOTOUTSTILLINGEN

KRK har
Euronics
Berkåk
har
egen stand
egen stand

13.40 RENNEBU 3000 v/Knut Ingolf Dragset
UTDELING AV OVERRASKELSE

Rennebua

15.00 KÅRING AV VINNEREN AV NATURSTI OG
AVSLUTNING.

Takk for oppmerksomheten på dagen min.

Ola Lund

Trening og grillkveld

Torsdag 30. juni kl 18.00 oppi Kjønndølpa, Stamnan.
Ta med grillmat. Salg av brus.
Velkommen!
Gjeterhundnemnda

Enebolig på Havdal med trippelgarasje,
uthus, 2 vognbuer og basseng selges.
Prisant kr 950.000,Henv tlf 911 35 341 – 948 69 755

Sett av litt tid til sosialt samvær på torget
Det blir salg av kaffe og noe å bite i.
Gratis saft til barna
Arr: Tilflyttervertsgruppen,
Rennebu
Frivilligsentral
Rennebu
Tilflyttvertsgruppen, Rennebu
Frivilligsentral
og og
Rennebu
30003000

Vi vil med dette rette en stor takk til alle som ga en
gave i forbindelse med Arne Lundaløkks begravelse.
Rennebu Frivilligsentral mottok kr. 45 475.- i minnegaver.
Tusen takk!
Hilsen styret og daglig leder ved Rennebu Frivilligsentral

Feriestengt

Rennebu Frivilligsentral holder
feriestengt fra
fredag 1. juli t.o.m søndag 31. juli.
I uke 31 er sentralen åpen kun
tirsdag og torsdag (1. aug – 7. aug)
Vi ønsker alle sammen en riktig GOD SOMMER!

Granasjøfest m/ Gammel-Eriks 2. juli.
Framtidsvon revylag har sørget for at
selveste kongehuset og statsministeren
kommer for å åpne den 20. Granasjøfesten!
Matsalg. cc: kr 250 arr: ulf

Bygdetundag
24. juni kl 16.00
Obs: feil dato i forrige ann.
16.00 Museet åpner
19.00 Program
• Trønderkaillan
• Randi Olise Hoel,
		 fortellinger fra oppveksten
• Arnt Stene, utdrag fra Peer Gynt
• Musikalsk kabaretkåseri
   v/Tor Hoel
• Aud Renander
		 stiller ut samisk håndverk
• Kultursti, Arbeidsviljen 4H
Salg av kaffe og mat
Inngang kr 100,-
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Støren KulturhuS
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Støren Kino

www.storenkulturhus.no

Støren kino har åpent hele sommeren
FRA PRODUSENTEN AV

KNOCKED UP OG THE 40-YEAR-OLD VIRGIN

®

www.intromusic.no

Verdens Beste Jul
®

SETT AV 8. JULI

KOMMER I DIGITAL

3D OG 2D

KINOSOMMER.NO

KINOSOMMER.NO

FD92

Kung Fu Panda 2 (3D), animasjon/familiefilm

Verdenspremiere 29. juni
Transformers 3 (3D), Action/Sci-Fi,

Vi dansa "hula hula" hele jula, "hula hula"....

0189

Norgespremiere 8. juli
Bridesmaids, Ungdoms-/voksenkomedie

Fra skaperne av TOY STORY 3

Jula 2011 kommer Rasmus & Verdens Beste Band med en splitter ny
konsertforestilling. Det blir en forestilling for hele familien, med
mange nyskrevne sanger, men også noen av de gamle slagerne.
Forestillingen kommer til å handle om å gå barneskirenn og forville
seg i skogen. Om å huske på å ikke spise "gul snø". Om å vente på å
Norgespremiere
13. juli
åpne
julepresangene
-så lenge at man nesten svimer av.
JO NESBØ
Harry Potter og Dødstalismanene Del 2 (3D),
Kort sagt:
Om jula slik den er i dag, og om hvordan den kanskje var
Eventyr/familiefilm
PÅ KINO
FRA 5. AUGUST
den gangen Rasmus og bandet var
barn.
AKSEL HENNIE

•

S

N I KO L A J CO ST E R-WA L DAU

JA K T E N STA RT E R 2 6 . AU G U ST

disney.com/cars
© 2011
0 Di
01
Disney/Pixar
sney/Pixar

Norgespremiere 5. august

Norgespremiere 26. august

2 (3D), Animasjon/Familiefilm
Rasmus & Verdens Beste BandBiler
leverer
alltid solide konserter og
Hodejegerne, Action/Thriller
engasjerer hele familien i god Knutsen & Ludvigsen ånd.

Kultursalen

♪
♪♪

Ane Aass har regien, Monica Nestvold er scenograf, og forestillingen
www.intromusic.no
Verdens Beste Jul
blir produsert av RohdeAass Produksjoner.
Vi dansa "hula hula" hele jula, "hula hula"....

Et utvalg av høstens arrangement:

Jula 2011 kommer Rasmus & Verdens Beste Band med en splitter ny
konsertforestilling. Det blir en forestilling for hele familien, med
mange nyskrevne sanger, men også noen av de gamle slagerne.

To Spellemannspriser: Debut-cd "KYSSING E HESLIG" (2007) og
“PUPPAN TE PAPPA” (2010), fikk SPELLEMANNSPRIS for BESTE
Rasmus og Verdens Beste Band
BARNEPLATE
Tenke sjæl
Verdens Beste Jul
– en aften med
Trond-Viggo

Forestillingen kommer til å handle om å gå barneskirenn og forville
seg i skogen. Om å huske på å ikke spise "gul snø". Om å vente på å
åpne julepresangene -så lenge at man nesten svimer av.
Kort sagt: Om jula slik den er i dag, og om hvordan den kanskje var
den gangen Rasmus og bandet var barn.
Rasmus & Verdens Beste Band leverer alltid solide konserter og
engasjerer hele familien i god Knutsen & Ludvigsen ånd.
Ane Aass har regien, Monica Nestvold er scenograf, og forestillingen
blir produsert av RohdeAass Produksjoner.
To Spellemannspriser: Debut-cd "KYSSING E HESLIG" (2007) og
“PUPPAN TE PAPPA” (2010), fikk SPELLEMANNSPRIS for BESTE
BARNEPLATE

Billettsalget har startet!

kl. 19.00.
PrisSmalås
360,- - kontrabass/tuba/sang
Erlend

Bandet består av:
Rasmus Rohde - gitar/sang
Jovan Pavlovic - trekkspill
Carl Haakon Waadeland - trommer/perc
Erlend Smalås - kontrabass/tuba/sang

Turnédatoer fra 19 nov - 20 des 2011

For mer info:

Fredag 2. desember kl 18.30
Pris 230,-/170,- Familie (2v/2b) 680,-

Turnédatoer fra 19 nov - 20 des 2011
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Gavekort kan kjøpes både via hjemmesiden,
i billettskranken og på Støren Kulturhus

Kjøp billetter på: www.storenkulturhus.no

www.intromusic.no

Følg oss på facebook

www.intromusic.no

Kontakt:

Intro Music AS
Fossegrenda 3, 7038
Trondheim
Tlf: 97 49 90 99
Mob: 90 57 37 23
morten@intromusic.no

Layout og produksjon: Trønderbladet

Gjennom en uslåelig
kombinasjon av standup
og sang girBandet
Trond-Viggo består av:
innblikk i sin livsfilosofi
Rasmus
– en filosofi som har preget Rohde - gitar/sang
Søndag
generasjoner
allerede! Pavlovic - trekkspill 20. november
Jovan
kl 19.00
Kr 370,Lørdag
24.Haakon
september
Carl
Waadeland - trommer/perc

