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Glattkjøring
på Buvatnet

Håvard Aspeggen dirigerer
køen av de som vil kjøre på
glattkjøringsbanen på
Buvatnet - et tiltak
ungdommen i bygda
setter stor pris på.
Se side 10

Ta med familien til oss på middag
– god mat og store porsjoner!
Tlf 72 42 55 55

Årg. 33

Åpn.tider: man-tors 14-22 – fre-lør 14-23 – søn 14-22
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Arbeider for å utvide barnehagetilbudet på Vonheim
Det har vært stor etterspørsel etter barnehageplasser ved
Vonheim barnehage de siste månedene - så stor at det nå vurderes en utvidelse av tilbudet.

tlf 73 43 74 10

Telefon
E-post

Rennebu Næringsforening har to ganger tidligere gitt ut Veiviseren med
informasjon om næringslivet i Rennebu. Veiviseren er blitt positivt omtalt i magasinet Hytteliv som et eksempel til etterfølgelse. Nå er ny utgivelse på trappene, og
denne gang et samarbeid mellom Rennebu Næringsforening og Rennebu kommune.
Veiviseren skal komme til påske, og vil bli distribuert sammen med Rennebu
Nytt til alle husstander i Rennebu, samt alle som har hytte i Rennebu og på
Kvikne. Foruten informasjon om lokalt næringsliv vil Veiviseren denne gang også
inneholde redaksjonell informasjon om hva som gjør Rennebu til et godt sted å
være. Den vil også ha en artikkel om resultatet av hytteundersøkelsen som ble
gjennomført sist år.
Du kan reservere plass i Veiviseren ved å kontakte Rennebu Næringsforening
på tlf 72 42 77 05 eller på e-post turistkontoret@rennebu.net.

19.00
09.00

Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no - politikk.
Her kan du også lese referat fra
alle kommunale møter.

Fram til slutten på 90-tallet hadde
Vonheim barnehage fem avdelinger.
Så ble barnetallet og søknadene gradvis redusert, slik at Vonheim i
2005/2006 kun hadde to og en halv
avdeling i drift. Fra da har søknader og
barnetall i barnehagen hatt en positiv
utvikling, slik at Vonheim inneværende år har bestått av fire avdelinger.
Det arbeides nå med en utvidelse av
tilbudet ut fra den økte etterspørselen.
Tidligere søkte de fleste barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket
i mars, men tendensen har vært at flere
og flere søker plass ellers i året, og får
plass ved såkalt supplerende opptak.
Så lenge det er noe ledig kapasitet går
dette greit, men de siste månedene har
søknadene vært så mange, at alle disponible plasser er fylt opp. Nye søkere
til Vonheim blir derfor nå tilbudt plass
ved Innset barnehage og Voll barnehage, der det er ledig kapasitet. Disse
kan imidlertid velge å stå på venteliste
for ledig plass ved Vonheim.
Det er dagens barnegrupper i
barnehagene og fødselstallene som er
utgangspunkt for planlegging av
barnehagetilbudene. Det er likevel
mange usikre faktorer som gjør det
utfordrende å ha det barnehagetilbudet
som etterspørres til en hver tid.
Familienes
arbeidssituasjon,
fødselspermisjoner og bruk av kontantstøtte er noen av faktorene som påvirker familienes valg når det gjelder

omfang på barnehagetilbudet, og
behovene kan variere i løpet av et
barnehageår. Det er en klar tendens
også i Rennebu at færre benytter seg av
kontantstøtten. Dette fører til at det er
flere søkere av de aller yngste, samtidig
som det er flere som søker større tilbud
enn tidligere.
Rennebu kommune har som målsetting å tilby barnehageplass i den
kretsen foreldrene ønsker plass, og gi
et tilbud som er mest mulig i samsvar
med foreldrenes behov. Dette er bakgrunn for at det nå arbeides med å
opprette ei ny avdeling på Vonheim.
Søknadsfrist for nytt hovedopptak
for nye søkere barnehageåret
2010/2011 er 1. mars 2010.
NB: Søkere som har plass, men som
ønsker å endre tilbud for barnehageåret 2010/2011 har søknadsfrist 15. februar. Se egne oppslag på barnehagene.
- Ester Huus, barnehagerådgiver

3

Rennebu Nytt

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid kan fremmes på fastsatt skjema. For medlemmer av Rennebu musikkråd er det utarbeidet et eget skjema. Ved å gå inn på
kommunens hjemmesider www.rennebu.kommune.no kan det aktuelle søknadsskjema lastes ned.
Disse kan søke:
• Lag og organisasjoner som driver kulturarbeid i kommunen
• I særlige tilfelle kan det gis stønad til enkeltpersoner
Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert.
Det må følge regnskap og årsmelding med søknaden. Søknadsfrist 1. mars
Enhetsleder kultur og fritid

Vil du være hjelpeverge?
— Det å være
hjelpeverge er en
fin medmenneskelig oppgave overfor folk som trenger hjelp, sier Kari
Aftreth og Arne
Per Bjerkås i overformynderiet.
Kari Aftreth og Arne
Per Bjerkås er oppnevnt
av kommunestyret for
en fireårs-periode til å sitte i overformynderiet.
Hovedoppgaven er å hjelpe folk
som av forskjelige årsaker ikke kan
ivareta eller forvalte midlene sine eller
eiendommen sin. Til denne oppgaven
trengs det hjelp av personer som kan
være verge og hjelpeverge. Når det blir
oppnevnt verge eller hjelpeverge til en
person, er det etter signal og bekymringsmeldinger fra bl.a. pårørende eller
hjelpepersonell.
Alle som er myndig kan bli verge og
hjelpeverge, og i dag er det ca 25 verger
og hjelpeverger i Rennebu. Oppgavene
til hjelpevergene er litt mindre omfattende, og det er alltid behov for nye
hjelpeverger.
Hjelpevergen er rettslig stedfortreder og økonomisk forvalter der det faller
naturlig. Oppgavene vil være å ha tilsyn med økonomi og sørge for at alle
regninger blir betalt og være med å
fylle ut selvangivelsen.
Fra 1. februar blir det innført enkel
regnskapsplikt for den som er

Kari Aftreth og Arne Per Bjerkås
i overformynderiet ønsker seg flere som
kan være hjelpeverge.
hjelpeverge, og det er laget et skjema
som kan brukes til dette. Dessuten er
det alltid god veiledning å få fra Kari og
Arne Per.
De som er verge/hjelpeverge får tilsyn og veiledning fra oss i overformynderiet, og det arrangeres felles
infomøter der vergene/hjelpevergene
kan avklare spørsmål i plenum og samkjøre oppgavene. Det er også utarbeidet et hefte med god informasjon over
plikter og oppgaver, sier Aftreth og
Bjerkås.
Det trengs nå nye personer som
kan stille som hjelpeverge, og Kari og
Arne Per kan lokke med en årlig godtgjørelse på kr 4.000 skattefritt, og ikke
minst en meningsfull og medmenneskelig oppgave overfor folk som
trenger hjelpen. Ta kontakt med Kari
Aftreth på tlf 72 42 81 45 eller
Servicetorget.
Av Dagfinn Vold

Interkommunal
barneverntjeneste for
Oppdal og Rennebu
Oppdal og Rennebu sine respektive
kommunestyrer har vedtatt interkommunal barneverntjeneste med Oppdal
som vertskommune. Dette innebærer
at Oppdal kommune har ansvar for å
yte alle tjenester etter lov om barneverntjenester for innbyggere både i
Oppdal og Rennebu fra 1. januar 2010.
Oppdal kommune har som følge av
den inngåtte samarbeidsavtalen ansvar
for behandling av alle meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og omsorgstiltak, i tillegg til råd og veiledning etter
lov om barneverntjenester.
Oppdal kommune har også ansvaret for de avtaler barneverntjenesten i
Rennebu tidligere har inngått, og som
fortsatt gjelder med den enkelte oppdragstaker, slik som fosterhjemsavtaler, avtaler med støttekontakter, tilsynsførerere, besøkshjem m. v.
Alle henvendelser som gjelder tjenester etter lov om barneverntjenester
for Oppdal og Rennebu bes rettet til
Oppdal kommune:
• pr. telefon til Oppdal Rådhus,
sentralbordet, tlf. 72 40 10 00 eller
• pr. brev på adresse: Oppdal
kommune, barneverntjenesten, Inge
Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.
Barneverntjenesten vil ha tilstedeværelse i kommunehuset i Rennebu på
faste ukedager, p. t. tirsdager og torsdager. I deler av denne tiden vil
imidlertid den/de ansatte kunne være
opptatt i møter med enkeltbrukere av
tjenesten, samarbeidsparter, eller være
på tjenestereise i distriktet.
Oppdal og Rennebu sine innbyggere vil som følge av den interkommunale samarbeidsavtalen ha tilgang til
totalt sett flere ansatte, p.t. seks fast
ansatte. Dette gir tilgang til mer og
bredere kompetanse, og generelt større
tilgjengelighet til barneverntjenesten.
Telefonnummer for den ikkeberedskapsbaserte barnevernvakta skal
benyttes i tilfelle akuttbehov for barneverntjenester utenom ordinær arbeidstid, dvs. kveld/natt eller helg/høytider.
Denne ordningen omfatter fra 1. januar
2010 både Oppdal og Rennebu.
• Sentralbordet i Oppdal: 72 40 10 00
• Vakttlf (utenom arbtid): 970 79 845
Av Ivar Bøe,
fagansvarlig barnevern
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Rennebu Turistkontor

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

Gavetips til morsdagen:

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Superundertøy i spreke farger – Termos
Ulvang sokker – Ullhals fra Devold

Kjøp forsikring
for større trygghet

Velkommen innom til en trivelig handel!
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

www.gjensidigenor.no

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk
7272424082
Oppdal
4950
90

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

Trenger du rørlegger?

Berkåk 72 42 82 50

Forhandler av

ta kontakt med

Vinterkampanje

Utfører alt innen bygg
hus – hytter – tilbygg – restaurering – grunnmur
Ulsberg, 7391 Rennebu
Tlf 48 21 26 67
www.jt-bygg.no
mail: post@jt-bygg.no

Vi kan tilby deg
fullservice bank
Baderomsmøbel
Cello Segre hvit, høyglans.
Med porselensvask, speilskap med
2 halogensspots, og
230v stikkontakt.
Overskap: B: 86,5 H: 78,5 D: 33.
Ferdig sammensatt.

4990,300,- pr mnd
Delbetaling i 24 mnd.
Kredittkjøpspris 7091,-

- Ordinære bankinnskudd
- Andre spareformer
- Ulike typer lån og kreditt
- Leasing
- Gratis regningsbetaling
- Debet- og kreditt kort

Full service
mandag - fredag kl 09.00 - 15.30

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

Tlf 72 43 00 40
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Eventyrlig aften på Voll
1. - 4. klasse på Voll skole har siden i høst arbeidet
med temaet eventyr. De har laget dokker, og øvd på
dokketeater, dramatisering og sang.
Forrige uke inviterte skolen til underholdning med
eventyrtema i gymsalen. Full sal og eventyr som Å
gjete kongens harer skapte god stemning. Etterpå var
det servering av medbrakt julekakerester til felles glede
og nytte.
Det var også åresalg for å samle inn penger til jordskjelvofrene på Haiti. Det kom inn kr 6.000.
Showet er ferdig - 2. og 3. klasse med dukkene sine.
(Foto: Håvard Rogogjerd)

Kjører over hele Midt-Norge
Rune Aftreth driver Rennebu
Transport AS, og siden selskapet ble startet i 2001 har
det vokst seg til en solid
arbeidsplass med seks sjåfører.
Rennebu Transport ble dannet som
aksjeselskap i 2001, og Rune tok over
selskapet som eneaksjonær i 2006.
Firmaet har frem til nå hatt lokaler på
Ulsberg, men ettersom selskapet har
vokst har lokalene der blitt for små.
— Vi har vokst ut av lokalene, og
etter hvert som biler og ansatte økte
fikk vi behov for noe nytt og større.
Plasseringen til de nye lokalene på
industriområdet på Berkåk ligger dessuten sentralt til for drifta vår, sier Rune.
Hovedoppdragene til Rennebu
Transport er innen søppel og gjenvinning, i tillegg til noen andre nisjer de har
skapt seg. Rune forteller at de har et
godt samarbeid med Hamos og Retura,
og de er nest største transportøren i det
systemet. De er transportør i hele
Midt-Norge med faste biler også på
Møre.
Firmaet driver også med transport
for landbruket, som f.eks. rundballer,
og de har innkjøring av sauull for
Fatland i hele Midt-Norge opp til
Brønnøysund. I fjor var det hele 25.000
ullsekker som ble transportert.
Seks gode sjåfører
— Vi har sju biler for kontainere og
vi leier i tillegg inn biler etter behov. Vi

Rune Aftreth har satt opp ny hall for sitt firma Rennebu Transport as
ved industriområdet på Berkåk.

har seks sjåfører fra Rennebu og
Meldal til å betjene bilene. Og jeg vil
understreke gode sjåfører, sier Rune.
Han forteller at de legger vekt på et
godt sosialt miljø, og sjåførene treffes
også utenom arbeidstid med familier.
— Arbeidsfolket er gull verdt, og de
gjør en kjempejobb.
Doblet omsetningen
Rennebu Transport har vokst mye
de siste årene, og hvert år siden 2007 er
omsetningen doblet. Fra 2,5 millioner i
2007 til 10 millioner i 2009. Rune er
klar over det er forholdsvis stor vekst
på kort tid, men har forteller at de hele
tiden har satset på kvalitet og å ha kontroll på veksten.

Egen verkstedhall
Den nye hallen på Berkåk er på 330
m2, og er så lang at den har plass til
hele vogntog. Ved siden av verkstedhallen er det også kontor, lager og
kaffeplass. Det er investert ca 1,5 million i hallen. Ved siden av å reparere alt
eget utstyr tar de også sikte på å utføre
verkstedtjenester og sveising for landbruket, lastebiler og andre tunge kjøretøy.
Rune vil tilbringe mye tid i det som
blir den nye basen for firmaet. Fra sitt
kontor her vil han koordinere firmaets
biler, og ellers utnytte tiden ved å drive
verkstedtjenester.
Av Dagfinn Vold
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Visjonen er at Rennebu
kommune skal sikre en
miljøvennlig og bærekraftig energibruk.
Videre inneholder planen
tre hovedmål: Redusere
klimautslippene - Effektiv
og riktig energibruk - Øke
andelen og bruken av nye,
fornybare energikilder.
— Det er inspirerende og artig at
Enova anbefaler vår klima- og
energiplan overfor andre kommuner.
Vi har prøvd å være mest mulig
jordnær og konkret når det gjelder tiltak for å redusere klimautslippene her i
Rennebu - og foreslår tiltak som vi
mener er gjennomførbare. Det har nok
ENOVA lagt merke til, forteller
Audhild Bjerke, som har vært sekretær
i utvalget som har arbeidet med planen. Mange av tiltakene som foreslås
reduserer ikke bare utslippene, men vil
også være økonomisk besparende.
Berører oss alle
Kommunestyret vedtok 12.11.09
Energi- og klimaplan for Rennebu
2009-2020. Planen er en kommunedelplan som skal rulleres i forbindelse
med kommuneplanen, og tiltakene
skal kobles til kommunens økonomiplan.
Audhild
Bjerke
ved
Plankontoret har vært sekretær i
arbeidet med planen, og ordfører Bjørn
Rogstad har vært leder av arbeidsgruppa.
— Klima- og energispørsmålene
berører oss alle. Derfor ønsker vi å
informere og involvere alle som bor i
Rennebu i å redusere klimautslippene.
Energi- og klimaplanen gir en oversikt
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Anbefaler Rennebu sin
klima- og energiplan
Look to Rennebu! Rennebu er en av 115 kommuner som har
utarbeidet Energi- og klimaplan. ENOVA anbefaler 10 av planene overfor de andre kommunene, og Rennebu sin plan er én
av disse.
over utviklingen av klimautslipp og
energibruk i Rennebu. I tillegg er det
lagt vekt på kommunens egen drift og
forvaltning. Planen beskriver forutsetningene som finnes for å ta i bruk fornybare, alternative energikilder. Vi har
vedtatt en rekke mål og tiltak for å
redusere energibruken og klimagassutslippene, sier Bjørn Rogstad.
Konkrete tiltak
Trafikkutslipp står for over halvparten av klimautslippene i Rennebu.
Størsteparten skyldes gjennomgangstrafikk. Men hvis veksten skal reduseres, må vi gjøre en innsats også lokalt.
Her er det foreslått tiltak for å bedre tilbudet for kollektivtrafikk, legge til rette
for myke trafikanter, gjøre kommunens
egen bilpark mer miljøvennlig og endre
kjørevaner blant ansatte og kommunens innbyggere.
Forbruk og avfall er også en stor
kilde til klimautslipp. Bare fra 1995 til
2007 er avfall her i Rennebu steget fra
170 kg til 450 kg pr innbygger. I planen
foreslås det at de som hjemmekomposterer skal få ytterligere redusert
avfallsavgift. Kanskje åpnes en gjenbruksbutikk? Det skal ikke brukes
engangsservise i Rennebu kommune,
og alle innkjøp kommunen gjør skal

Vi kan alle bidra ved å
... senke innetemperaturen med en grad
... spare på varmvannet (f.eks ved å bytte til sparedusj)
... bruke sparepærer
... slå av stand-by strøm og lys i rom som ikke er i bruk
... velge miljøvennlig oppvarming
... skifte ut vedovn til mer rentbrennende ovn
... si nei takk til reklame i postkassa
... kildesortere, resirkulere og kompostere
... kjøpe mindre, kjøpe kvalitet og brukt
... engasjere oss og kreve miljøvalg
... kjøre mindre bil og reise kollektivt
... hvis du må ha ny bil: Velg bil med lavt utslipp
... betale klimaavgift på flyreiser (fly mindre?)

vurderes i forhold til levetid og avfallsmengde. Kommunen skal prioritere
lokalprodusert mat og lokale leverandører for å redusere transportbehovet.
Biobrensel
Rennebuhallen er eneste kommunale bygg som forsynes av fjernvarme.
Dette varmenettet skal utvides til
Berkåk skole, og i neste omgang kommunehuset. Alle kommunale bygg skal
på sikt erstatte bruk av strøm og olje
med klimavennlige løsninger.
Rennebu har rikelig tilgang på lokalt trevirke som grunnlag for
biobrenselanlegg. Det skal opprettes et
eget kommunalt energifond til støtte
for ytterligere etableringer av lokale
biovarmeanlegg i Rennebu.
Kortversjon til alle husstander
Det arbeides nå med en kortversjon
av klima- og energiplanen. Den
kommer med tips om hva vi hver enkelt kan bidra med for å begrense klimautslippene. Kortversjonen vil bli sendt
ut til alle husstandene i Rennebu i løpet av februar/mars, og målet er at alle
skal bli inspirert og bidra med det de
kan, sier Bjørn Rogstad.
Av Dagfinn Vold
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Birka på messe
Gave- og interiørmessen er en engros-messe som arrangeres
på Lillestrøm to ganger i året. Prosjektet ”Birka-paviljongen” deltok i forrige uke for andre gang på messen på Lillestrøm. Forrige
gang deltok de med 21 bedrifter - denne gang med 36 bedrifter.
På messen i august fikk standen mye positiv oppmerksomhet,
og mottok hederlig omtale i den prestisjetunge Fornyelsesprisen.
— Spennvidden i håndverket som blir representert i
Birkapaviljongen er god, og vi har tro på at vi igjen skal få til en
paviljong som blir lagt merke til, sa prosjektkoordinator Fredrik
Kosbergløkk til RN før messa.
Solbjørg Kanestrøm, trofast deltager på Rennebumartnan,
deltok på årets Birka-paviljong. Foto: Marit Ødegård Hagen.

NÆRING Styret i små bedrifter
i Rennebu

Legg større vekt på godt styrearbeid, så oppnår bedriften bedre
resultater. Er dette bare en lettvint påstand? Eller inneholder
påstanden en (stor) kjerne av sannhet? Også i Rennebu?
”I vår bedrift har vi styremøte hver
dag. I matpausen,” sier mange ledere i
småbedrifter. I slike bedrifter består
styret ofte av eieren av bedriften med
en ansatt som vararepresentant. Eieren
er gjerne også daglig leder, samt produksjonssjef, salgssjef, innkjøpssjef
o.s.v. Når får en slik styreleder tid til å
gjøre jobben sin som styreleder? Når
får han tid til å ”sette på langlysene”,
når får han tid til å tenke strategi?
”I vår bedrift har vi styremøter hver
dag. Ved middagsbordet,” forteller
andre. ”Jeg er styreleder, sønnen styremedlem og kona varamedlem.” Vet
slike styrer nok om bedriften? Kan
sønnen og kona stille kritiske spørsmål
som alle bedrifter trenger for å utvikle
seg?
Et godt styre?
Et godt styre bruker tid på å stille
spørsmål ved måten bedriften arbeider
på:
• Har vi tenkt nok over hvor vi
skal?
• Har vi tenkt over bedriftens
styrker og svakheter?
• Kjenner vi til eventuelle faresignaler eller trusler?
• Ser vi nye muligheter og prøver
vi å utnytte disse?
Minst fire – fem ganger i året bør
styret sette av tid til å tenke over slike
spørsmål og legge en enkel plan for
bedriftens arbeid.
Da er det klokt å ha tenkt over
hvilket styre bedriften trenger. Finnes

det noen som kan komme inn og
hjelpe til med å stille de viktige spørsmålene? Noen som er kritiske, men
vennlige, og som stiller spørsmålene
for at bedriften skal gå framover? Kan
det være klokt å bytte ut slektninger i
styret med noen som er flinke forretningsfolk? Kan det være klokt å sette
sammen et styre med tre – fire medlemmer i stedet for enmannsstyret med
en varamann?
Kommunal støtte til godt styrearbeid
Dersom bedriften er interessert i å
diskutere styret og styrearbeidet, kan
det lønne seg å ta kontakt med kommunen. Vi kan gi gode råd til hvordan
godt styrearbeid kan drives i den enkelte bedrift, vi kan hjelpe til å finne
gode styremedlemmer, og vi kan gi
økonomisk støtte. 50% av kostnadene
til nytt styremedlem, opp til kr 20 000,
kan kommunen bidra med. Helst gir vi
støtte til ny styreleder, men også nye
styremedlemmer kan vi støtte.
Det behøver ikke være vanskelig å
forbedre styrearbeidet. Og veldig ofte
vil et bedre styre sikre bedre resultater
for bedriften. Den beste investeringen
bedriften kan gjøre er ofte å forbedre
styret!

Jan Bredeveien

næringsrådgiver
jan.bredeveien@rennebu.kommune.no
Tlf. 72 42 81 14 Mobil 970 94 240

Ny kafé på
Berkåk

Daglig leder Hamza Güngór
ønsker velkommen til den nye kaféen
ved siden av ICA på Berkåk.
Forrige uke åpnet kaféen og
restauranten Santa Fe sine lokaler på
Berkåk. Det er fire slektninger som
opprinnelig er kurdere fra Tyrkia som
driver stedet.
På dagtid frem til kl 13 satser de på
en kafémeny med frokost, lunch, vafler
og kaker. Etter den tid og frem til de
stenger om kvelden vil stedet bli drevet
som restaurant. De har en rikhold
meny både på formiddag og om ettermiddagen, og de har også egen Take
away-meny.
Kebab
med
ekte
kebabkjøtt er deres spesialitet. Ellers
har de alle rettigheter.
Daglig leder Hamza Güngór forteller at de er spent på responsen, og de
håper og tror at kaféen vil bli en suksess. — Vi så at lokalene var ledige, og
da de ligger fint til ved E6 og ved siden
av torget fant vi ut at dette var et fint
sted å drive kafé og restaurant på, sier
Güngór.
Driverne har også flyttet til
Rennebu, og bor nå på Berkåk.
Av Dagfinn Vold
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Hjemmebaserte tjenester har
følgende leiligheter ledige for utleie
Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk
Leiligheten er på ca. 47m2 + bod.
Husleie er på kr 4.035,- + strøm.
Trygdeleilighet i Gamle Kongevei 34a, Berkåk
Leiligheten er på ca. 45m2 + utendørs bod.
Husleie er på kr 2.709,- + strøm
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
tlf 72 40 25 05 eller 72 40 25 30.
Søknad sendes:
Rennebu kommune, Hjemmebaserte tjenester,
7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 18.02.2010

NAV Oppdal og Rennebu
holder stengt torsdager
For å styrke arbeidet med inntektssikring og
oppfølging av våre brukere må vi
fra og med 4.februar og inntil videre stenge
publikumsmottaket ved våre kontor
i Oppdal og Rennebu torsdager. Sentralbordet vårt,
tlf 73 43 74 10 er åpent som vanlig.
NAV-leder

Fornying av autorisasjon i plantevern
og nybegynnerkurs
Tid: 8. februar 09.30 til 17.30
Sted: Granmo Camping, Oppdal

Barnas kulturmønstring
lørdag 13. februar kl 13.30
i samfunnshuset på Berkåk.
Barn i alderen 6-13 år opptrer,
hovedsaklig elever i kulturskolen.
Flott program, proff lyd og flinke unger!
Håper på masse publikum, åpent for alle!

Lokalmønstring
søndag den 14. februar kl 16.00
i Rennebuhallen (samfunnshuset) på Berkåk
Inngang: voksne kr 50, barn gratis.

Hovedopptak barnehage
Nye søkere 2010/2011
Det kan søkes barnehageplass både elektronisk og på
papir. Begge typer skjema er å finne på Rennebu kommunes nettside www.rennebu.kommune.no
Papirskjema for søknad barnehageåret 2010/2011 er
dessuten å få ved den enkelte barnehage, ved
Servicetorget på kommunehuset og på helsestasjonen.
Papirsøknad sendes:
Servicetorget i Rennebu
Kommunehuset, Berkåk
7391 Rennebu
Frist for søknad om plass i barnehage for nye søkere
barnehageåret 2010/2011 er 1. mars 2009.

Bindande påmelding: 5. februar 2010

Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfristens
utløp.

Påmelding til: Oppdal Landbruksrådgivning
Dovrevn. 13. 7340 Oppdal Tlf 72 42 12 20
e-post: torhild.mjoen@lfr.no

Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i type tilbud som den enkelte barnehage gir.

www.rennebu.kommune.no
- her finner du innkallinger til kommunale møter
og referat fra møtene når de er ferdig!
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www.birka.no i ny drakt
Den 25.januar ble Birkas nettsted lansert med splitter nytt utseende.
Dette skal blant annet gi markedsføringen av norske kunst- og håndverksprodukter et løft.
Nettstedet til Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk, har fått
en real ansiktsløfting. Det nye designet er laget av Form til fjells, og
inneholder mange nye funksjoner og har fått et sprekere utseende. Nå
skal det bli enda mer fristende å kjøpe norske håndverksprodukter.
— Det nye designet er laget for å generere mer trafikk, og øke aktiviteten på nettsiden, med tanke på at det skal appellere til og inspirere
potensielle håndverkskunder. Vi er veldig godt fornøyd med det nye
nettstedet, sier kommunikasjonsansvarlig Marit Ødegaard Hagen.

Rusmiddelutvalget i Rennebu
Rusmiddelutvalget i Rennebu er et
utvalg som i hovedsak arbeider med
forebyggende tiltak i forhold til skadevirkninger av rus. Utvalget består av
fagpersoner innen helse, skole, NAV,
politi og kultur i kommunen. Leder for
Rusmiddelutvalget er politisk valgt fra
Utvalg for Helse, Oppvekst og
Omsorg.
Utvalget har vært i virksomhet i
mange år og har bl.a. utarbeidet flere
planer i forhold til rusforebyggende
arbeid i kommunen. Den siste
Ruspolitiske
handlingsplanen
ble
behandlet og vedtatt i kommunestyret
den 26. mai 2009. Planen inneholder
en rekke tiltak der ulike instanser i
kommunen står som ansvarlig for
gjennomføringen. Planen ligger på
kommunens hjemmesider for de som
måtte være interessert i å gjøre seg
kjent med den.
Utvalgets oppgave er ikke å hindre
at det nytes alkohol i Rennebu. Vi
ønsker selvsagt å forhindre at det brukes illegale rusmidler. Vår oppgave er å
prøve å forebygge uheldige skadevirkninger ved omgang med rusmidler. Et
ledd i dette er å styrke livskvaliteten
blant befolkningen generelt.
I 2007 vedtok kommunen å delta i
en ordning med betegnelsen Lokale
Kriminalitetsforebyggende
Tiltak
(SLT).
Rusmiddelutvalget fungerer
også som SLT-utvalg, fordi det i
praksis har samme funksjon og mandat
som ordningen krever.
Det er også oppnevnt et eget
Politiråd i kommunen bestående av
ordfører, leder i HOO, rådmann, kommunalsjef HOO, lensmann samt undertegnede som SLT-koordinator og

sekretær
i
Rusmiddelutvalget.
Rusmiddelutvalget vil være den
instansen som arbeider mer praktisk i
forhold til utfordringer og tiltak, mens
Politiråd vil ha en mer overordnet
funksjon.
For tiden deltar Rusmiddelutvalget
i
et
prosjekt
i
regi
av
Kompetansesenter for rus Midt-Norge.
Prosjektet kaller seg PREMIS, og vi
deltar i en 3-årsperiode sammen med
Midtre Gauldal, Frosta og Stjørdal.
Mye av hensikten med PREMIS er å
bidra til kompetanseutvikling i kommunene i forhold til forebyggende
arbeid. Gjennom prosjektet kan vi nå
delta i forskjellige opplæringstilbud
rettet mot ulike fagpersoner. Her er det
bl.a. snakk om tiltak som setter søkelyset på mobbing, inkludering og ulike
ungdomskulturer. Et av kursene tar for
seg problematikken med bruk av rusmidler under graviditet, samt risikofylt
rusbruk
blant
småbarnsfamilier.
Kommunen har mottatt kr 60.000 fra
kompetansesenteret til dekning av
skyss- og vikarutgifter. Opplegget er
for øvrig gratis for kommunen.
Vi føler at Rennebu kommune har
kommet langt når det gjelder tverrfaglig samarbeid på det store feltet som
omfatter rusproblematikk. Hvorvidt vi
lykkes i arbeidet er vanskelig å si, da
dette er et felt som ikke så lett lar seg
måle. Men vi prøver å satse med den
overordnede målsetningen om at
Rennebu skal være et godt sted å være
for alle.
På vegne av Rusmiddelutvalget
Astri Snildal

Alle med tilknytning til
Rennebu - kom på

inspirasjonshelg
den 5. og 6. mars
Helga åpner med et foredrag
til begeistring, glede og ettertanke på fredag kveld.
Bygdebegeistreren Geir Styve er
invitert til Rennebu for å skape glede,
glød og begeistring. Han er en
landskjent person som reiser landet
rundt for å gi tilhørerne inspirasjon og
mot til handling. Gjennom verktøyene
humor, fantasi, galskap og mot tar han
oss med gjennom mange av de
utfordringer bygda og menneskene gir
og har. Han har vært en bidragsyter i
grenda Kjerknesvågen som er med i
TV-programmet Bygdeliv.
På lørdag formiddag har dere
muligheten til å delta aktivt. Kom å gi
innspill på de tema som grenda, DU
evt din organisasjon synes er viktige å
fokusere på og har lyst til å ta tak i.
Hva er viktig for deg selv? Hva kan
vi enkeltvis og i felleskap gjøre for at
vår BYGD skal være den mest attraktive å bo i.
Sett av helga allerede nå!
Vi som allerede er utfordret og har satt
av helga til inspirasjon er Rennebu
Bondelag v. Jan Eirik Holden, Rennebu
Bonde og Småbrukarlag v. Siv Breen,
Rennebu BSF v. Ragnhild Eklid, Rennebu
Bygdeungdomslag v. Lars Arne Havdal,
Rennebu 3000 v. Astrid Ø. Kjeka og Knut
Ingolf Dragset og Frivilligsentralen v.
May Britt Svorkdal Hess.
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Rennebu har fått sin
egen glattkjøringsbane
på Buvatnet. Tillatelsen
som er gitt fra Rennebu
kommune er begrunnet
med at det vil forebygge
uforsvarlig kjøring på
offentlig vei og områder, og generelt øke trafikksikkerheten på glatt
føre.
— Her kan ungdommen og andre kjøre
trygt på et skjermet
område uten å risikere
at de får en straffesak
på seg, sier lensmannbetjent Bjørn Trøite som har tatt initiativ til
glattkjøringsbanen.
Det er utarbeidet
regler for bruk av banen, og kjøretidsbestemmelser for motorferdsel i utmark gjelder.

Glattkjøring på Buvatnet

Det var lang kø med sjåfører som ville prøve seg på
glattisen på Buvatnet siste helg.
Men det var også tid til kaffe fra svartkjel - her legger
Asle Kosbergløkk mer ved på bålet.

Av Dagfinn Vold

Snakk med oss
Meldal Sparebank satser
med økt styrke i 2010

- på Berkåk!

Inntil vi er på plass i
egne lokaler, treffes vi
fortsatt på næringshagen hver onsdag.

Etablert 1989

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Ta gjerne kontakt for en avtale!
– ring 910 09 992 eller
stikk innom for en prat
Sparing • Lån • Forsikring • Regningsbetaling

privat – næring – landbruk

tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no
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KUNNGJØRINGER
Fortellerkveld
i Jutulstuggu lørdag 13. februar kl 19.30
Fotellere:
“Lama-dama” Vibeke C. Strøm
Eva Maria Aagaard
Terje Grøsseth
Arne Lundaløkk
Enkel servering.
Pris: medl. kr 50,- / ikke medl. kr 100,Arr: Midtnorsk fortellerforum
Rennebu Historielag

Vi ønsker ingen oppmerksomhet på
dagen vår 10. februar.
Ingeborg og Marit

Årsmøte i Barnas Naturverden
Jutulstuggu torsdag 18. februar kl. 19 30.
Årsmøtesaker.

Intra stål oppvask-kum ønskes kjøpt
Spiren tlf 72 42 74 45

Dette skjer i Rennebu!
06.02 Håndball i Rennebuhallen:
J14 Rennebu/Oppdal – Tynset
16.00
J10 Rennebu – Trønder Lyn
17.00
06.02 Årsmøte Gammeldansklubben Samf.huset
Fest m/ A-laget
07.02 Årsm. Berkåk Menighet Menighetshuset
Etter gudstjenesten
10.02 Poengrenn langrenn
Berkåk
19.00
11.02 Årsm. Rennebu Mållag Fredheim
19.30
12.02 Basar
Innset samf.hus 19.00
13.02 Barnas Kulturmønstring Samf.huset
13.30
14.02 Ungd. Kulturmønstring Samf.huset
16.00
14.02 Bibelfest for hele bygda Menighetshuset 19.30
14.02 Burennet
Berkåk
09-11
16.02 Formiddagstreff
Berkåk
11.00
17.02 Poengrenn Skiskyting
Berkåk
19.00
18.02 Årsmøte Barnas Naturverden Jutulstuggu 19.30
Rennebu Musikkorps onsdager kl 19.30 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsd kl 18.30 på Frivillighetens Hus
Rennebu Skytterlag treningssk. hver torsdag kl. 18.00
Aerobic i Rennebuhallen tirsdager kl. 20.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl. 19.30
Gratis innrykk i kalenderen, kontakt
Rennebu Turistkontor,
tlf 72 42 77 05 turistkontoret@rennebu.net

Takk til Innset Sanitetsforening
for gaven vi fikk til jul! - Ida og Nils
Nyåpnet på Berkåk v/ Ica

Frokostmeny fra 9-13
Restaurant fra 13-21

Vinnere av RNs Jule-X
Vinnerne av Rennebu Nytts julekryssord som hver får tilsendt Rennebu kommune-pins og Flax-lodd er:
Kristianne Lein, Skogn, Målfrid og Klaus Grendal, Berkåk
og Liv Nygård, Jerpstad. Gratulerer!

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:
– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger
– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
_ Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Tlf 72 42 65 06

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 18. febr - frist for stoff 11. febr -

Rennebu Nytt

Tilbudet gjelder mandag 1. febr – lørdag 13. febr

Berkåk, tlf 72 42 71 17
Åpningstider 8-20 (8-18)

Hentet du posten i går?

Da fikk du reklameavisa fra Euronics

Ny TV til OL?
Vi har et godt utvalg i
forskjellige størrelser til gode priser.
Finn fram avisa – se om vi har noe som passer deg!

Vi har tunere fra Canal Digital på lager
Åpningstider:
Man-tors 09.00-16.00
Fredag 09.00-18.00 – Lørd 10.00-14.00

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

