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Kommunale planprosesser
- like kjedelig som å se maling tørke?

Norge er et avansert land. Alt nytt som skal gjøres må
planlegges. Og ikke nok med det, det skal til og med
planlegges hvordan planlegginga skal foregå. Planverket
styrer mye av aktiviteten som foregår i kommunen, da alle
nye tiltak vurderes hvorvidt de er i tråd med gjeldende
plan. Hvor kommer fasadeforandringen min inn i dette?
Hvorfor kan jeg ikke bare legge ut hyttetomter til ungene
mine, på min egen eiendom? Kan man ikke bare tilpasse
seg til nye tider, når alle ser at verden har gått videre og
hyttene har blitt høyere, helsa dårligere og ønsket om vei
sterkere? Hvorfor må det være så tungvint og ta så lang
tid? Selv for en som er godt over middels interessert i
kommunale planprosesser er det lett å gå seg vill og miste
tråden.
Norge er et avansert land. Få har så sterke krav til medvirkning fra alle berørte parter som oss. Få har slike krav til
helhetlig planlegging og vurdering av risiko som oss. Det
vi får er forutsigbarhet, påvirkningsmuligheter og mulighet til å ta hensyn til viktige samfunnsinteresser som for
eksempel trafikksikkerhet og naturmangfold. Det vi taper
er noe frihet og spontanitet. Tidsperspektivet i planarbeidet
kan være egnet til å ta motet fra selv den ivrigste gründer.
Mange finner det også uforståelig at det offentlige kan legge så sterke føringer på privat eiendom. Hvorvidt oppsida
er større enn nedsida i plansystemet, får være opp til hver
enkelt å vurdere. Som kommunepolitiker i en planprosess
må man spille etter de reglene som er lagt.
Handlingsrommet for kommunal planlegging har endret
seg. Mange eksterne instanser har et ord med i laget, både
i form av merknader og innsigelser. En merknad skal vurderes, men trenger ikke tas til følge. En innsigelse må alltid

Nytt av året er at innsigelseskameratene nå må samordne
sine innsigelser. Før var det en utfordring at innsigelser
kunne peke i hver sin rettning. Det en myndighet kunne
finne påkrevet, la en annen ned innsigelse mot. Et godt
eksempel på det er planlegging av vei, der Fylkesmannens
landbruksavdeling holder jordvernet høyt og vil ha veien
opp i åsen, mens NVE tenker mere på rasfare og vil ha veien
nede i dalen.
Rennebu kommune er i ferd med å revidere to planer
som betyr mye for oss som innbyggere.
Kommuneplanen er et overordna planverk. Den er delt
i en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen sier noe
om våre planer for hvordan de kommunale tjenestene, som
for eksempel skole og helse, skal løses i fremtiden. En god
samfunnsplan bør også inneholde noe om hvordan vi skal
løse utfordringer som for eksempel befolkningsnedgang og
lave fødselstall. Mange andre planer bygger videre på kommuneplanens samfunnsdel. Skolebruksplan, rusmiddelplan
og andre planer hjemles i kommuneplanens samfunnsdel.
Arealdelen er mere konkret og sier noe om hvordan arealet
i Rennebu kommune skal brukes. Hvilke områder skal settes av til boliger og hvilke skal settes av til industri? Hvor
skal scooterløypa gå og hvor er våre viktigste hekkeområder
Fortsetter side 9!
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tas til følge eller man kan forsøke, via mekling, å komme til
enighet med vedkommende innsigelsesmyndighet. Det kan
være verdt å nevne opp noen av myndighetene med innsigelserett: Fylkesmannen - Fylkeskommunen - Bergvesenet
- Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern - Mattilsynet
- Luftfartsverket - Jernbaneverket - Kystverket - Norges
vassdrags- og energiverk - Riksantikvaren - Samisk kulturminneråd - Områdestyret for reindriftssaker (Nå lagt under
Fylkesmannen) - Telenor - Statens vegvesen - Statsbygg Stiftsdireksjonen/bispedømmeråda

tlf 55 55 33 33
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Tid for lesing
Høsten er en god tid for lesing, og det gjenspeiler seg også
med mange nyheter på bokfronten. Som vanlig er krim- og
spenningslitteratur populært, men også en del biografier,
fagbøker og annen skjønnlitteratur er blant nyhetene i høst.

Bibliotekets åpningstider:
Mandag og torsdag
16.00 – 19.00
Onsdag
10.00 – 13.00

Skolene er kommet
i gang etter sommerferien, og da blir biblioteket naturligvis også mer
benyttet av de yngste
leserne. Både faktabøker
for barn og mer typiske
barnebøker er populært,
og ifølge bibliotekar
Bente Gunnesmæl er
det fortsatt mye utlån på
lydbøker til denne gruppen.
Geir Lippestad og 22.
juli
Terrorangrepene på
Utøya 22. juli 2011 vil
for all ettertid bli stående som en av de
mørkeste dagene i norsk historie, og
rettssaken som fulgte er trolig en av de
tyngste i norsk rettshistorie. Advokat
Geir Lippestad tok den vanskelige jobben som forsvarer i saken, og måtte tåle
tildels hard kritikk for den jobben han
gjorde. Gjennom biografien ”Det vi kan
stå for” blir leserne nærmere kjent med
mennesket Geir Lippestad, og en del
sentrale samfunnsspørsmål som berører det norske rettssystemet.
Ny bok fra Karin Fossum
Krim- og spenningsbøker er bestandig populært, og dette er en trend som
også i høyeste grad gjelder når høsten
kommer.
– Mørkere kvelder gjør vel sitt til
at stemningen blir riktig i forhold til
denne typen litteratur, samtidig som
folk generelt leser mer om høsten, sier
Gunnesmæl.
I den siste Karin Fossum romanen
”Carmen Zita og døden” tar handlingen
utgangspunkt i en tragisk ulykke, der et
lite barn drukner i en dam. Etterhvert
som politiet gjennomfører sine undersøkelser tar saken en uventet vending,
og sammen med gode personskildrin-

ger og en historie som både er spennende og tragisk, blir dette en kriminalroman som absolutt kan anbefales.

Biblioteket på Berkåk har godt utvalg av
aktuelle bøker, og det de ikke har i hyllene
kan de skaffe.

Barnebøker
Barn er en viktig målgruppe for
biblioteket, og ifølge Gunnesmæl legger man vekt på å ha et godt utvalg til
denne gruppen.
- For å få opp leselysten til ungene
er det viktig med gode barnebøker,
og vi prøver hele tiden å ha et bredt
og godt utvalg til denne gruppen, sier
Gunnesmæl.
Av høstens nyheter trekker hun
fram den alltid like populære figuren Rampete Robin, som er ute på nye
eventyr i boka ”Rampete Robin og
monsterfilmen”.
– Det er også populært med faktabøker for barn, og her har vi for eksempel fått inn ”Dyr og fugler i fjellet”, som
er illustrert med flotte bilder og enkel
tekst, sier Gunnesmæl.

skjebner, basert på faktiske hendelser.
Eksempler på dette er ”Sarahs Nøkkel”,
”Bienes hemmelige liv”, ”Barnepiken”
o.l. Her er enkeltmenneskers skjebner
flettet inn i virkelige historiske hendelser, og på den måten blir bøkene både
spennende, gripende og lærerike. Av
denne typen bøker kom nylig ”Kunsten
å høre hjerteslag” av Jan-Philipp
Sandler. Her møter leserne den vellykkede New York advokaten Tin Win, som
plutselig en dag forsvinner uten et spor.
Når datteren Julia etter noen år drar til
Burma for å prøve å finne sin far, nøstes
det etterhvert opp en usedvanlig vakker kjærlighetshistorie, samtidig som
leserne får skildringer fra dagliglivet i
Burma.

Menneskeskildringer
De senere årene har det også vært
utgitt en rekke bøker med hovedfokus på gode menneskeskildringer og

Nærmere info om åpningstider o.l.
for Rennebu folkebibliotek finner du på
www.rennebu.kommune.no
Av Mona Schjølset
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Din lokale maler for tak og vegger

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jarno van Malsen

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

rorleggern@oppdal.com

I forbindelse med restaurering av

Kjerkbrua på Voll

vil FV510 (Jåraveien) være
periodevis stengt for gjennomkjøring
ved Voll 20.9-20.12 2013

Når nettene blir lange
og kulda setter inn
må du ta turen innom Euronics på Berkåk.

I uke 39 har vi gode priser på
varmende produkter fra Wilfa.

Lun fotvarmer
Årets frontridere og
plenklippere skal ut!
Be om tilbud!

Veil pris kr. 499,-

Nå kun kr 399,-

Trøst varmepute
Veil pris kr. 349,-

Nå kun kr 299,-

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

kunderådgiver privat

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

kunderådgiver landbruk

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

Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no
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Nå kun kr 299,-

Bodil S. Holden

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
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Enkel. Veil pris kr. 499,-

Åpningstider:
Man-fre 09.00-16.00
Lør
10.00-14.00

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk

Valgresultat for Rennebu

- samme tendens som landet forøvrig
Partioppslutning
Ap
31,5% (-3,5)
Sp
22,4% (-1,6)
H
13,0% (+6,5)
KrF 13,0% (-0,8)
Frp
9,4% (-2,1)
V
5,1% (+1,7)
SV
2,8% (-1,5)
MDG 1,9% (+1,5)
Krist 0,3% (+0,3)
R
0,3% (-0,1)
Pp
0,2% (-0,1)
KrS
0,1% (+0,0)
Pirat 0,1% (+0,1)
Dem 0,0% (+0,0)
DLF
0,0% (+0,0)
Kyst
0,0% (-0,1)
NKP 0,0% (+0,0)

Stemmer
494
351
204
204
147
80
44
29
4
4
3
2
1
0
0
0
0

Ola Kjeka avgir sin stemme på Berkåk
under oppsyn av Kirsten Langklopp og
Mariana Gros Grindvold.

Valgresultatet for Rennebu
viser den samme tendensen i
bevegelse av velgerne - de
rød-grønne har gått tilbake
mens de borgerlige har gått
frem.
Selv om tendensen er den samme
som for landet totalt, viser valgresultatet i Rennebu fortsatt et rød-grønt flertall med 57% av stemmene til Rødt, SV,

AP og SP. De fire partiene KrF, V, H og
Frp har fått 40,5%, mens MDG har fått
1,9% og andre 1%.
Arbeiderpartiet i Rennebu er prosentvis tilnærmet like stor som på
landsbasis. Det som avviker fra landsgjennonsnittet er resultatene for SP
(22,4% lokalt mot 5,5%), KrF (13%
lokalt mot 5,6%), H (13% lokalt mot
26,8%) og FrP (9,4% lokalt mot 16,3%).
Det største avviket finner vi dermed i SP
sin oppslutning, som har 16,9%-poeng

større oppslutning lokalt enn på landsbasis, og deretter følger H som har
13,8%-poeng lavere oppslutning lokalt
enn på landsbasis.
Valgdeltagelsen i Rennebu var på
78,7%, mot 77,6% i landsgjennomsnitt.
Begge er en økning fra forrige stortingsvalg.
Av Dagfinn Vold

31,5/30,8
22,4/5,5

Illustrasjonen viser valgoppslutningen i Rennebu i farger
sammenlignet med landsgjennomsnittet i grått.

13,0/5,6

0,3/1,1

2,8/4,1

1,9/2,8

13,0/26,8
5,1/5,2

9,4/16,3
1,0/2,2
ANDRE
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Den internasjonale
eldredagen
Kommunale vedtak

1. oktober er den internasjonale eldredagen, og dette markeres
på ulikt vis rundt om i verden. Formålet er å rette fokus mot
eldres faktiske og potensielle bidrag til samfunnsutvikling.

Formannskapet:
Vurdering av framtidig behov
for bygninger i helsesektoren
I formannskapsmøte 27. august ble
det vedtatt å oppnevne en plan- og
byggekomite som skal utrede og prioritere de bygningsmessige behov innen
tjenestene for helse, pleie og omsorg,
slik at man velger fleksible og fremtidsrettede løsninger som gir god driftsøkonomi.
I gruppens mandat heter det også
at gjennomgangen må ta stilling til
dimensjoneringen av tjenestene i forhold til folketallsutvikling, befolkningens utfordringer, samt hvordan tilrettelegge for gode arbeidsforhold for de
ansatte.
Det settes av inntil 200.000 kr til
utarbeiding av utredningen, og det forutsettes at den ferdigstilles innen budsjettforhandlingene høsten 2014.
Plan- og byggekomiteen består av:
- Per Arild Thorsen med personlig
vara Siri Kvam Andersen
- Marit Bjerkås med personlig vara
May-Britt Bjerkås
- Wenche Teigen med personlig vara
John Magne Eggan
- Endre Lien med personlig vara
John Olav Vognild
- I tillegg skal det velges en tillitsvalgt og to brukerrepresentanter.

Hold deg orientert om møtedatoer,
innkallinger/saksframlegg og møtereferat på www.rennebu.kommune.
no ved å gå inn på Politikk i toppmenyen!

6

Rennebunytt

Solveig Anglen, leder i Eldrerådet,
inviterer til Eldredag den 1. oktober kl 11 - 14 på Frivillighuset.
I Rennebu er det Eldrerådet som
arrangerer dagen, med økonomisk
bistand fra Meldal Sparebank og praktisk hjelp fra Frivilligsentralen.
– Fjorårets arrangement var en suksess, og vi ønsker derfor å videreføre
dette også i år, forteller Solveig Anglen,
som er leder i eldrerådet.
Eldre er en ressurs
Ifølge Anglen vil markeringen i
Rennebu fokusere på eldre som en ressursgruppe, som bidrar positivt i lokalsamfunnet.
- Det er viktig for oss å synliggjøre at
eldre bidrar på mange vis, blant annet
i frivillige lag og organisasjoner, frivillig
arbeid, som kulturbærere og som besteforeldre og familiemedlemmer med tid,
sier Anglen. Hun presiserer også at de
eldre er en like lite ensartet gruppe som

andre i samfunnet, men at alle eldre på
sitt vis kan gi et positivt bidrag i dagens
travle samfunn.
En glad – dag
Årets markering av eldredagen i
Rennebu vil bli en skikkelig glad - dag,
der hovedformålet er at folk møtes til
trivelig samvær.
– Kaffe, kaker, sang, underholdning og latter er det vi i eldrerådet ser
for oss som en god markering av denne
dagen. Rett og slett en feiring av kommunens mange eldre, som er positive
bidragsytere og medborgere. Vi gleder
oss og håper mange kommer, avslutter
Solveig Anglen på vegne av eldrerådet
i Rennebu.
Av Mona Schjølset

Lysfest på Voll
Fredag den 13. ble en lykkedag for Voll - da ble veilyset langs
R700 tent for første gang!

HelseTIPSET

Fothelsetips
Går du med smerter
midt under hæl, bør
dette avlastes, så raskt
som mulig. Det kan
gjøres i en spesialsåle
i sko som er tilpasset
din fot. Denne avlastningen vil dempe for
smerter.

Årsak til smertene kan være:
At dette skjer ved for mye gåing og ståing på
- hardt underlag
- sko med for lite demping
- sko med for tynn såle
Den nye sosiale møteplassen på Voll,
som forøvrig fikk navnet Nerbakken, ligger sentralt midt i grenda ved butikken.
Voll har vært det eneste tettstedet i
Rennebu kommune som ikke har hatt
veilys. Sist fredag fikk endelig Voll se
lyset, etter at grendalaget hadde tatt
initiativ for å få veilys gjennom tettstedet. Prislappen ble til slutt kr 229.000 +
mva, og grendingene hadde betalt det
meste gjennom kronerulling.
Stor støtte
Leder i grendalaget, Alf Gunnes,
sa under åpninga at det var stor støtte
både økonomisk og dugnadsmessig
blant innbyggerne for å få til både veilyset og den sosiale møteplassen.
— Vi har hatt et godt samarbeid med
både Statens Vegvesen og Rennebu
kommune. Kommunen har også kostet de nye veilysene fra sentrum og opp
mot boligfeltet ovenfor Kroa, og de har
også fungert som byggherre for prosjektet. Kvikne-Rennebu Kraftlag har
også vært en god og uvurderlig samarbeidspartner, sa Gunnes.
Sosialt møtested
Den nye sosiale møteplassen var
for litt siden tomt for et falleferdig
hus - først brukt til gammelheim og
siden posthus. Statens Vegvesen kjøpte eiendommen for å få revet huset.
Grendalaget tok jobben, og fikk samtidig anledning til å gjøre om tomta til
en samlingsplass. Et tidligere bygd platå
på tomta ble utbedret og gitt plass for
ei grillhytte som på åpningskvelden
fikk navnet Solstuggu. Grillhytta vil

være låst, men Gunnes lovte at nøkkelen skulle være lett tilgjengelig. Plassen
fremom hytta er tenkt for aktiviteter
som badminton, kubb o.l.
Det ble avholdt navnekonkurranse
på plassen, og det kom inn 18 forslag og flertallet stemte for Nerbakken.
Et historisk år
Ordfører Ola T. Lånke stod for
åpninga av plassen og tente veilyset, og
han roste grendalaget for innsatsen de
har lagt ned. Han syntes at 2013 så langt
har vært et historisk år for Vollagrenda:
første spiren til pilegrimssenter kom i
gang, Nerbakken og veilyset ble åpnet
forrige fredagen - og kanskje kan kjerkbrua også reåpnes i år.
Under åpningen fremførte Guri
Bakk en nyskrevet prolog, som tok
utgangspunkt i at hun var den eneste
som var imot de nye veilysa. Men, det
taklet Guri på en humørfyllt måte.
Av Dagfinn Vold

Fotterapeut
Astrid Dollis

Hold deg i form
med idrettsmerket!
Trim-, ski- og friidrettsgruppa i
Rennebu IL inviterer til idrettsmerkedag på grusbanen på Berkåk lørdag den
21. september kl 13-15. Idrettsmerket er
en fin måte å holde seg litt i form på.
Denne dagen har du muligheten
til å prøve deg på kravene i øvelsene
kule/kast, 60 meter og stille lengde.
Utholdenhet hører også med, og her
tilfredsstiller f.eks. en sykkeltur rundt
Buvatnet kravene. 20 trimturer på egen
hånd er også en del av kravene.
Kravene varierer med alder. Selv om
kravene kanskje krever litt trening, er
det ikke noe i veien for at du kan komme og finne ut hvordan du ligger an, for
så å sette deg mål for neste år!
For mer informasjon om idrettsmerket, kan du gå inn på hjemmesida til
Rennebu Idrettslag - www.rennebu-il.
no
NB: Vi vil fremover fylle denne spalten med både praktiske helsetips og tips til
aktiviteter eller trimturer. Har du forslag setter vi pris på å bli kontaktet!
- redaksjonen
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Gaver fra utstillere til dugnadsfolk
Produkt

Produsent

Røket laks
Hitralaks
Gomme
Høylandsgommi
Grotteost
Hitra Gårdsmat
Glasshjerte
Britt Mathisen
Grisekos
Steinar Garberg
2 stk glassegg
Ingrids Glassverksted
Rørosost
Galåvolden Gård
Aquavitpølse
Galåvolden Gård
Flatbrød
Høylandsflatbrød
Bilde
Kjersti Stokke
Bilde
Grethe By Rise
Sort skinnveske
Aud Lavik
Flatbrød
Kroken bakeri
Fotprodukter
Beli Naturprodukter
Duftspreder
Beli Naturprodukter
Div. rosenrot
Beli Naturprodukter
Skål
Gros Keramikk
Glassblomst
Glassgleder Margit Sandvik
Bilde
Arctic Skeletons
Smykke
Fionas Sølvsmie
Moskuspølse
Hognamat
Glassmykke blått hjerte Inger Skirstad
Urtesalt og krydder
Småbruket
Kopp
Edith S. Thomassen
Broderipakke
Handlag.no
Votter
Anna Søm
Neverkopp
Ola Rindal
Krydder og te
Fjellurt
Krydder og te
Fjellurt
Glassbilde
Marthe M. Maalø
Glassbilde
Elena Leth Olsen
Teppe
Dalestrikk
Lue
Randi Drognes
Oransje skjerf
Cocoon Art
Løper
Åsen Vev
Ørepynt
Ura
Lilla hjerter
Margrethe O. Stenslund
Rømmeholder
Hans Olav Lund
Linkrans
Ovidies Lin
Pulsvarmere
Alti Ane
T-lysholder
Trond Rastad
Treskrin m/innhold
Jan Arne Ervik
Ørepynt
Ametysten
Ørepynt
Kie Sølv
Glassbilde
Kari Løberg Borten
Ørepynt
Nina V. Svendsen
Glass
Stine Hoff
Stor skål
Leirbrent
Barnevest
Astrid Kaurel Øybekk
Nisse
Tove Stafne
Magnethode + kort
Torunn Syversen
Magnethode + kort
Torunn Syversen
3 stk kort
Torunn Syversen
Pulsvarmere
Duodu

Vinner

Inger Østerås
Torleif Bøe
May-Britt Bjerkås
Kristin Hov
Rune Stuen
Edel Bruholt
Ingeborg Johnsen
Ola Bjerkås
Kjellrun Antonsen
Ingrid Jerpstad
Andrea Grøtte
Anne Karin Nyberg
Thor Halseth
Geir Gunnes
Lina Skjerve
Jon Rokkonesløkk
Arne Ivar Østerås
Oddvar Lien
Knut I. Dragset
Janet O. Gunnes
Vegard Skamfer
May Jorid Nyhus
Andreas Skain
Geir Presthus
Kristin Ramsem
Marius S. Flå
Otto Westman
Tormod K. Solberg
Ola G. Haugen
Randi Bakk
Gunnar Svedahl
Oddbjørn Hindseth
Arvid Tverdal
Johanne Eggan
Atle Havdal
Anita Stavnes
Arne Bakk
Bjørn Eithun
Bjørn Trøite
Kenneth Løkslett
Endre Grendal
Jon Austberg
Linn B. N. Kverkild
Sunniva Ryen
Olav Stavne
Hildur Lillleindset
Tommy Knutsen
Magne Skinderhaug
Conrad Scharer
Morten Archer
Jon Einar Flotten
Camilla Borchsenius
Marit Gorsetbakk
Sveinung Kosberg

Løper , rød
Anne Kari Reutz
Løper, rosa/beige
Anne Kari Reutz
Pute
Oddny Ravlo Haugen
To små skåler
Ert Keramikk
Pulsvarmere
Mostua design
Lysholder for vegg
GoForm Keramikk
Ørepynt
Emily Elmenhorst
Opphengskroker, troll Østerdalssmia
Opphengskroker, rype Østerdalssmia
Kniv
Dal-Tinn
T-lysestake
Glassdesign as
Trefat
Rune Bruvik
Kopp
Othilies Keramikk
Såper
Såpeloftet
Såper
Såpeloftet
Såper
Såpeloftet
Såper
Såpeloftet
Gele og krydder
Romstad Gård
Gele og krydder
Romstad Gård
Smykke
Nabben Brukskunst
Skjerf m/pynt - svart
Rirkula
Skjerf m/pynt - rød
Rirkula
Liten trekopp
Rirkula
Lakrissirup
Romstad Gård
Kryddersmør
Romstad Gård
Bokmerke
Benitas bilder
Bokmerke
Benitas bilder
Bokmerke
Benitas bilder
Tre melkholder
Solfrid Gåsbakk
Serviettholder
Dannys Tresmie
Ørepynt, knapp blå
Fili
Ørepynt, knapp gul
Fili
Lysestake
Tinemakern
Lysestake
Tinemakern
Fødselsdagskalender
Kristin Børresen
Fødselsdagskalender
Kristin Børresen
Trepussel
Dannys Tresmie
Engel
Ingun Dahlin
Trekopp for vegg
Tinemakern
Speil
Tinemakern
Trekopp for vegg
Tinemakern
Trekopp for vegg
Tinemakern
Stettfat
Trebua Vingelen
Hvit krakk
Rennebu Snekkeri
Trebrennersett
Rennebu Skog og Hage
Martnasskjorte
Rennebumartnan
Martnasskjorte
Rennebumartnan
Martnaskrus
Potteriet

Magne Brattset
Arnt Ytterhus
Rune Gottheim
Hallgeir Stokke
Johan G. Glein
Odd Arne Haugen
Tove Knutsen
Njål Gabrielsen
Kjell Ove Toset
Oddmund Haugen
Marit Flå
Janne Sanden
Ingrid Løkslett
Jorid K. Skkain
Sigrid Uv
Kari Hellstrøm
Kolbjørn Almskår
Britt B. Gustafsson
Kjell Nakken
Randi Hårstad
Anne Lise Fossum
Bjørg Kjøllesdal
Trygve Herrem
Kåre Ringlie
Halldis Voll
Marit Anita Bruholt
Stig Stensheim
Ragnhild Wullum
Anne Lise K. Flaa
Hilde Bjerkset
Kirsten Langklopp
Janne Eggan
Lars Halland
Ottar Ramstad
Ragna Myrmo
Magni Fjellstad
Einar Sigstad
Jan Olav Reistad
Ola Botnan
Arild Skjulshus
Audun Næverdal
Bjørn E. Smiseth
Bodil E. Rogstad
Kristoffer Engesmo
Egil Arne Langset
Lene Lygre
Marta Hage
Anne I. S. Jære

Gavene er trukket blant alle som har deltatt med en formidabel
dugnadsinnsats i forbindelse med Rennebumartnan 2013.
Dette er en takk og en anerkjennelse fra utstillere og arrangør.
Gevinstene hentes i Birkabygget på Berkåk innen 1. nov 2013.
Åpningstider: Hverdager kl 10-15
Uavhentede gevinster tilfaller veldedige formål.
Se mer om årets martna på: www.rennebumartnan.no
Arr: Rennebumartnan as – sammen med 1000 frivillige i 28 år!

Hjertelig velkommen til Rennebumartnan 15. - 17. august 2014
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www.rennebumartnan.no

Pensjonisttur til Inderøya
Rennebu pensjonistforening har tradisjon på å arrangere en
busstur for sine medlemmer hver høst. Årets tur gikk den 28.
august til Inderøya, og ”Den gyldne omvei”, med 44 medlemmer om bord.

44 rennebupensjonister samlet etter middagen på Øyna. Bakgrunnen er som A.O. Vinje
beskrev i 1860: ”Fagre fjord og bygder”.
”Den gyldne omvei” (et alternativ
til E6 sør for Steinkjer) er en reisestrekning som etter etableringen i 1998 er
blitt et ganske kjent begrep, og består
av 23 samarbeidende besøksadresser
som dekker bl.a. kunst og håndverk,
historiske minnesmerker, gårdsmatproduksjon og viktig for oss pensjonister –
flere steder hvor det er mulig å drikke
kaffe og endatil spise middag.
En lengre visitt, med handling, ble
avlagt på Gangstad Gård, som i mange
år var deltager på Rennebumartnan. Et
annet gammelt bekjentskap var Gjørv
Gård, hvor vi fremdeles kunne konstatere at hjorten har det bra.
Turen gikk videre til
Nils Aas Kunstverksted.
Etter en informasjon om
utstillingene i kunstverkstedet, både den
permanente og den
spesielle for året som
God mat på turene hører
med, og her er Ragna
Myrmo, Tor Næve, Kari
Marit Næve og Guri Bakk
godt forsynt.

het ”Hel Ved”, gikk vi rundt på egen
hånd og så på kunstverkene. Noen gikk
etter hvert en tur i ”Muustrøparken” –
Inderøy kommunes 1000-årssted - hvor
det står 8 skulpturer av Nils Aas, mens
andre fant noen interessante butikker i
nærheten og koste seg der.
Hele dagen, også til og fra Inderøya,
kjørte vi i vakkert trøndersk kulturlandskap, og selv om en såpass lang dag tar
litt på en forsamling som kanskje ikke
er helt ung lenger, ”var vi alle enige om
at det hadde vært en fin tur.”
Tekst: Bodil Enget Rogstad
Foto: Kåre Grøtte

for freda rovfug. Tradisjonelt sett er det
denne delen som skaper mest diskusjon og som har mest betydning for
hvordan grunneieren kan disponere
grunnen sin.
Sentrumsplan for Berkåk er den andre
planen som skal revideres. Så vidt jeg
vet er det første gang det skal jobbes
med en sentrumsplan i Rennebu. Vi har
arealplaner for alle bygdasentrene, også
Berkåk, men jeg har større forventninger til en sentrumsplan enn bare
arealdisponeringer. En sentrumsplan
bør også ta inn i seg elementer om
næringsutvikling og bokvalitet. Det bør
tenkes over hvilke næringer som passer på Berkåk, hva som er våre sterke
sider og hvordan vi kan legge tilrette
for å utnytte disse sterke sidene. Her vil
jeg utfordre næringslivet, som best vet
hvor skoen trykker. Hvilke faktorer som
betyr mest for bokvalitet kan deles i to.
Hardware som gangveier, støyskjerming og plasseringav de forskjellige
elementene i et sentrum er viktig. Vel
så viktig er software, som at det legges
tilrette for kafétilbud, kulturopplevelser
og møteplasser. Her vil jeg utfordre alle
i Rennebu, for Berkåk skal planlegges
som et sentrum for hele kommunen.
Avklaring av veitrasé for E6 åpner for
store muligheter og frigør mye areal,
det er opp til oss å gripe sjansen.
Selv om kommunale planprosesser
ofte kan fortone seg noe tørt og kjedelig er det viktig med engasjement.
Engasjement fra næringsliv og privatpersoner. Innspill kan gis i hele perioden som planprosessen pågår. Send
en mail til postmottak@rennebu.kommune.no eller skriv et brev.
Og når malinga har tørka, kan det jo
hende at det blir fint…
Knut Ingolf Dragset
varaordfører

NB: Rennebu kommunes plansaker
finner du på
www.rennebu.kommune.no
- red.
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Frisktrim

Tilkallingshjelp/vikarer
i hjemmesykepleien på helg og kveld

Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og Hilde Bjerkset.
Pris 400 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen.

Ønskede kvalifikasjoner:
Assistent/helsefagarbeider, studenter i helsefag,
sykepleiestudenter, vernepleiestudenter eller annen
relevant praksis.
Førerkort klasse B er nødvendig.

Kommunefysioterapeut

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr lønn etter tariff.

starter opp igjen
onsdag 25. september
kl 10.45-11.45 i Rennebuhallen

Et års vikariat som kommunefysioterapeut i
100% stilling i Rennebu kommune fra
5.12. 2013 til 31.12.2014.

Tjenesten er organisert i Helse og omsorg under Helse.
Arbeidsoppgaver:
• Lederansvar for fysioterapeuttjenesten, rehabiliteringsteamet og kommunal frisklivsentral samt
fysakansvarlig
• Fysioterapifaglig arbeid i alle aldersgrupper etter
henvisning
• Gruppebehandling i basseng ved Oppdal kulturhus
Ønskede kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjent fysioterapeut
• Arbeidserfaring som fysioterapeut, gjerne med
ledererfaring
• Evne til å kommunisere godt og til å arbeide
både selvstendig og i team
Vi kan tilby:
• Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
• Pensjon og forsikringsordning
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Den som tilsettes, må disponere egen bil i tjenesten.

Arbeidsoppgaver: Pleie
Tiltredelse: Snarest

Spørsmål om stillingene kan rettes til leder i Hjemmesykepleien Wenche Teigen, telefon 72 40 25 25 eller
sekretær for Hjemmesykepleien
Mildri Flå Gjersvold, telefon 72 40 25 05.
Det kan kun søkes på stillingene 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
Søknadsfrist 29.09.2013.
Til orientering behandles søknadene fortløpende.
Rådmannen

Har du barn med Astma?
NAAF (Norges Astma- og allergiforbund) Region Midt

inviterer til Astmaskole
for foreldre fredag 26. oktober

Sted: Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu
Kl 09.00-15.30

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder Helse ved
Marta Withbro telefon 72 40 25 35 eller
e-post martha.withbro@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”
Søknadsfrist 1. oktober 2013.

Her blir det undervist om astma – hva er det,
symptomer, behandling mv. Det blir også undervist om
astma og fysisk aktivitet, inneklima, trygderettigheter og
mestring i hverdagen.
I tillegg blir det en  miniworkshop om “Opplevelser
ved bruk av astmamedisiner”

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Rådmannen

Virker dette interessant? Da kan du ta kontakt med
regionsekretær Gina Strøm på epost gina.strom@naaf.
no eller telefon 72 83 10 04/922 87 146 for påmelding
og detaljert program.

Kurset er gratis, men vi tar kr 100,- for lunsj.

Velkommen
Kommunehelsetjenesten i Rennebu
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Månedens håndverker i Birka: jofridREDESIGN

I september er Jofrid Løseths
bedrift jofridREDESIGN
kåret til månedens håndverker
av Birka, nasjonalt senter for
kunst og håndverk.

Siden 2007
har
Jofrid
Løseth
jobbet fulltid med
å sy vakre og
unike klær, med
gamle
plagg
og
tekstiler
som utgangspunkt.
Hvert
enkelt produkt
er
håndsydd
og det eneste
av sitt slag, og
Jofrid
håper
de som bruker
plaggene føler
seg ekstra fine og opplever at de har på
seg noe spesielt.
- Målet er å lage favorittplagget ved å gjøre klærne spennende og lekne,
med detaljer som en blomst i skjørtekanten, rosa blomstrete knapper, prikkete bånd på innsiden av ermet, eller en

KUNNGJØRINGER

påsydd kanin, forteller Jofrid.
Inspirert av å spare miljøet
Klærne blir til i Jofrids eget verksted
i Trondheim. Hun lager for det meste
klær til barn i alderen 0 - 12 år, men
også noe til voksne. Hun presiserer at
hun bare lager bare klær av tekstiler
som kan vaskes, alt blir rent og nytt.
- Jeg legger vekt på å lage vakre
klær, klær som barna blir glad i. Alt er
laget av plagg som allerede finnes, jeg
forsøker å beholde så mye som mulig
av det opprinnelige plagget, forsøker å
beholde karakteren i det. Jeg kan blande forskjellige stoff, det blir spennende
klær av det, sier hun.
- Det gir meg ekstra glød å vite at
jeg sparer miljøet! Jeg syns det er så fint
å tenke på at jeg bidrar til at søppelberget av klær som blir igjen etter oss blir
litt mindre. Det er så bra at redesign er
mer og mer akseptert - jeg vil vise at det
kan være flott og moderne, stråler hun.

KUNNGJØRINGER
Sausankedager 2013
13. og 14. september
21. og 22. september
5. og 6. oktober

Sommeren er snart over og
spinningsesongen er i gang!
Første time rulles igang 23. september
Høstens timeplan ser slik ut:
Mandag 20.00-21.00 Spinn 1 med 0ddveig
Tirsdag
17.30-18.15 Spinn 45 med Liv
19.00-20.00 Spinn 2 med Kari Elise
Onsdag 20.00-21.00 Spinn 1 med Ingvild
Fredag
16.00-17.15		
Intervall med Kjetil
			
(første time 18/10)

Påmelding til timene er som før –
telefon 938 48 849
Gratis prøvetime. 70 kr pr enkelttime,
600 kr for 12 timer.

Kom og bli med!
WWW.OPPSPINN.NET

Rennebu Sau og Geit

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen.

S. Grendal

Takk for pengegaven til boligavdelinga i forbindelse med
Synnøve Olsbakk sin begravelse.

Anne Marie Nyhus

RENNEBU SONGKOR
har starta opp sesongen att!

Alle som  er glade i å synga er velkomne i eit supergodt
miljø. Øvingstid og- plass er kl 19.30 på Voll skole, musikkrommet. Song gjer godt for helsa, så kom og gje deg med!!!

Ein STOR takk

til alle som var med på å gje oss ei minnerik oppleving då vi
tilsaman vart 140 år!
Marit og Oddbjørn

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min.

Kjell
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RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 3. oktober - frist for stoff 23. september -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
21.09 Idrettsmerkedag
Grusbanen Berkåk
21.09 Gammeldansfest
Samf.huset Berkåk
Alle er velkommen
23.09 Rennebu SoulChildren
Mjuklia
25.09 Medlemsmøte
Samf.huset
Rennebu Pensjonistforening
26.09 Frelsesarmeen
Rennebu misjonshus
30.09 Søndagsskole og Yngres
Misjonshuset
11.10 Formiddagstreff
Menighetshuset
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Håndballtreninger mandager og onsdager.
følg med på www.rennebu-il.no

13-15
21.00
17.30
11.00
19.30
17.30
11.00

Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.huset
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 i Kjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no

Bra start for Barnas Turlag i Rennebu
Søndag 1. september
ble første tur i regi av
Barnas Turlag i Rennebu
arrangert.
Turen gikk til Hævertjønna
i strålende høstvær, og initiativtaker Camilla Engen Aas er
like strålende fornøyd med at så
mange hadde møtt opp på første turdag.
- Vi var vel bortimot 80 stk
med store og små, og jeg må
innrømme at det var enda flere
enn vi hadde forhåpninger om,
smiler Engen Aas.
Ulike aktiviteter
Utover høsten og vinteren vil det nå
bli flere turer i regi av Barnas Turlag.
- Det er ikke helt bestemt hvor ofte
det blir tur, eller hvilket opplegg det blir,
men det er forslag om både skiturer,
aking og turer med hest. Vi vet jo at veldig mange barnefamilier i Rennebu er
flinke til å komme seg ut på egenhånd,
og mange er også opptatt med både
idrettsskole, fotball, håndball, ski og
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Det var stor oppslutning på den første turen til Barnas Turlag, og turen gikk til
Hævertjønna.
mye annet, så det er nok viktig å legge
opp til et realistisk aktivitetsnivå, sier
Engen Aas.
Hvis noen har forslag til turer eller
aktiviteter som kan passe for Barnas
Turlag, er det bare å ta kontakt med

Camilla Engen Aas eller Karin Aasbakk.
Les mer om Barnas Turlag på
www.tt.no
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Camilla Engen Aas

