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Fremdrift for kommuneplana?
Målet er å få kommuneplana vedtatt i juni, og alle i Rennebu
vil få en folder med informasjon om plana.

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

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

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Ordfører Bjørn Rogstad inviterer rennbygg og andre interesserte til et dialogmøte i forbindelse med arbeidet med ny
kommuneplan.
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Kommuneplan fram mot 2020:

Hvordan gjøre Rennebu

Rennebu Nytt

Telefon
E-post

— Samfunnsdelen i kommuneplana er mye mer vektlagt nå enn tidligere, og
etter min mening er samfunnsdelen det viktigste innholdet i plana. Den sier hva vi
ønsker og hvordan vi skal komme oss dit vi ønsker med kommunen vår, sier ordfører Bjørn Rogstad.
Det tas sikte på å ferdigbehandle den nye plana i juni, etter å ha gjennomgått
de nødvendige prosedyrer med første gangs behandling, utlegging til ettersyn,
behandling av innspill og så sluttbehandling.
Når plana er vedtatt vil det bli produsert en folder med informasjon om det
som står i kommuneplana. Håpet er at denne skal bidra til å gi et tettere forhold
mellom kommune, planinstanser og kommunens innbyggere, sier ordføreren.

19:00
09:00
09:00
09:00
19:00

Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no under
linken Politikk. Her kan du også lese
referat fra alle kommunale møter.

Dialogmøtet arrangeres på kommunehuset onsdag 18. februar kl.
19.00. Her presenteres et forslag til ny
kommuneplan som man ønsker publikums synspunkter på. Ordføreren
håper folk kjenner sin besøkelsestid og
gir sine syn på hvilke ting kommunen
bør prioritere framover.
Kommunen som tjenesteyter og
samfunnsutvikler
Det viktigste med møtet er å få folks
reaksjoner og syn på planutkastet som
nå er utarbeidet. Kommuneplana skal
gjenspeile kommunens rolle som tjenesteyter og som en viktig premissgiver i
utviklingen av lokalsamfunnet. Forslaget som blir presentert har Bjørn
Rogstad utarbeidet sammen med
Solveig Anglen (leder i Hovedutvalg
for helse, omsorg og oppvekst) og Knut
Ingolf Dragset (leder Hovedutvalg for
miljø, teknikk og landbruk. Arbeidet
skjer i et nært samarbeid med rådmannens stab, og med Plankontoret
som faginstans.
Velge nye satsingsområder og
strategier
Kommuneplan er en del av kommunens løpende planlegging og har en
sektorovergripende funksjon for hele
kommunens virksomhet. I hver kommunestyreperiode tas kommuneplan
opp til revidering. Her fastlegger kommunestyret en langsiktig og overordnet

politikk for den videre utviklingen med
en tidshorisont på 12 år, dvs. nå fram
mot 2020. Kommuneplan består av to
deler, en samfunnsdel og en arealdel. I
Samfunnsdelen skal det nå fastlegges
overordnede mål og strategier for
utvalgte satsingsområder slik at kommunen kan avklare hva som blir det
viktigste å prioritere for å oppnå en
ønsket utvikling.
Balanse mellom utbygging og vern
av arealer
I Arealdelen bestemmes hvilke
områder som kan utbygges til ulike
formål og hvilke områder som skal forbeholdes til landbruk, natur og friluftsliv. Arealdelen består av et kart som
viser til hvilke bruksformål områdene
kan benyttes. Sammen med tilhørende
bestemmelser er arealdelen juridisk
bindende for hvordan områdene kan
tas i bruk. I tillegg blir det gitt retningslinjer for å gi en nærmere klarhet i av
hva man kan forvente å få gjennomført
av tiltak i de ulike områdene.
Forenklet Samfunnsdel og tydeligere Arealdel
I forslaget til Samfunnsdelen er det
gjort en god del endringer fra den eksisterende plan. Først og fremst er det
tatt inn en del nye tema og satsingsområder som ikke er med i eksisterende kommuneplan. En annen stor
endring er at planen er forenklet og
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Hva er en kommuneplan?
Kommuneplana viser kommunestyrets visjoner og mål for utvikling av Rennebu.
Rennebus visjon er Rennebu - et godt sted å være! Dette er noe å strekke seg mot, der en vil skape et trygt og inkluderende
lokalmiljø med et godt tilbud for alle livsfaser. Det skal være et godt bomiljø, attraktive arbeidsplasser og gode utviklingsmuligheter for barn og unge under trygge kår.
Kommuneplanens langsiktige del består av en Samfunnsdel og en Arealdel som tas opp til vurdering i hver kommunestyreperiode. I Samfunnsdelen er kommunestyrets overordnede mål fastlagt, og disse skal legges til grunn for sektorens planlegging og prioriteringer.
Arealdelen angir til hvilke formål arealene kan brukes og skal samordne behovene for vern og utbygging. Gjeldende
Arealdel for Rennebu består av bestemmelser og retningslinjer med tilhørende oversiktskart og kommunedelplaner for
Berkåk, Stamnan, Voll, Nerskogen, Havdal og Innset. Arealdelen er juridisk bindende.

til et bedre sted å være?

Kommuneplana skal gjenspeile kommunens rolle som tjenesteyter
og som en viktig premissgiver i utviklingen av lokalsamfunnet.
nedkortet. Dette er gjort for at den skal
være lett å sette seg inn i og forstå.
Hvorvidt man har lykkes håper man å
få en pekepinn på i folkemøte.
I Arealdelen er det foreslått forholdsvis få endringer i arealbruken. Av
det som er nytt er noen mindre byggeområder til fritidsformål. De største
endringene her er nye bestemmelser
og retningslinjer: For Landbruks-,
natur- og friluftsområdene (LNF), som
er den klart største arealkategorien,
foreslås en tredeling for å gi et mer differensiert bilde av hvordan ulike hensyn og interesser blir veid i ulike
områder. Disse endringene kan forhåpentligvis gi større forutsigbarhet og
klarhet i mulighetene og begrensningene for gjennomføring av tiltak i forskjellige områder.

LNF – område 1: Områder med
hovedformål landbruk.
LNF – område 2: Områder med
hovedformål utmarksrelatert næring
og rekreasjon.
LNF – område 3: Områder med
hovedformål natur og friluftsliv.
Mange arealbruksinteresser
Arbeidet med Arealdelen er lovregulert i langt større grad enn hva som
er tilfellet for Samfunnsdelen. Det kan
derfor være utfordrende for lokalpolitikerne, og spesielt utbyggingsinteressene å få gjennomslag for enkelte av
sine ønsker. I tillegg til de rammene
som plan- og bygningsloven setter er
det flere forvaltningsmyndigheter
(Fylkesmann, Fylkeskommune, Reindriftsforvaltningen, NVE, Vegvesenet
og Bergvesenet) som skal ha sagt sitt

?
- Er det spesielle fortrinn eller
kvaliteter kommunen bør spille
på?
- Hvordan kan kommunen bidra
til å sikre sysselsetning og nye
arbeidsplasser?
- Hva slags omdømme har
kommunen blant innbyggerne
og hvilket bilde har omverden
av Rennebu?
- Hva blir spesielt viktig å vektlegge i tjenestetilbud kommunen skal gi framover?
- Bør kommunen ha en hyttepolitikk og hvordan bør den
være?
Kom og si din mening
om hvordan du vil at
kommunen skal utvikle seg, og
hva kommunestyret bør
prioritere i årene framover!
KOMMUNEHUSET
onsdag 18. februar kl. 19.00

før endelig plan kan vedtas.
Arealdelen har for øvrig ikke virkning i Naturvernområdene ettersom de
forvaltes etter egne vernebestemmelser. I Rennebu gjelder dette deler av
Forollhogna nasjonalpark, deler av
Trollheimen
landskapsvernområde,
samt
de
fire
naturreservatene
Slettestjønna, Flå-Slipran, Skaumsjøen
og Minnilldalsmyrene.
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Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

Skiopplevelse
på Nerskogen!
Velkommen til familievennlig skibakke
med Trollheimen som nærmeste nabo!

Vi kjører for fullt hver helg, og hver
dag i vinterferien (uke 8 og 9) og
hele påska fra kl 11.00 til kl 17.00.

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Utleie av ski, snowboard og kjelker.
Kafeteriaen er åpen fra kl. 11.00 til 17.00.
Lørdag 14. og søndag 15. februar kan du
få kjøpt god gammeldags middag
fra kl 12.00 til kl 17.00.

Etablert 1989

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

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

Et sted
d for possitivv fritid
d!
Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Vinterferie i
Badeanlegg m/utvidet åpningstid
vinterferie uke 8 og 9. Fra kl. 12.00 hver dag
Temamøte i kinosalen (gratis)
man. 16. febr kl 19:30:

Hamsun - elsket og foraktet

I storsalen
18. feb: Stormen (Riksteatret)
21. feb: Anne Kat Hærland:
Gift, men ingen fanatiker
26. feb: Madcon

Kino hver dag i vinterferien
- Se BOLT på kino.
Disneys nye superhund.
Følgende filmer kan du se i
vinterferien uke 8 og 9
- Bolt (no.versjon)
- Twilight: Evighetens kyss
- Kurt blir grusom - Revolutionary road
- Jernanger
- Changeling

Se www.oppdalkulturhus.no for program og billettkjøp
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Kulturminneåret og
den Kulturelle skolesekken
De fleste skoleelever i Rennebu, samt foreldre
til disse, har vel fått med seg at det finnes en
ordning med betegnelsen ”Den kulturelle
skolesekken”. Vi har hatt glede av ordningen

en god stund, og tilbudet medfører mange fine
konsert-, danse- og teateropplevelser på skolene i løpet av året.

I tillegg til at vi får besøk av profesjonelle utøvere på de enkelte skoler,
så innebærer også ordningen at vi får
tildelt en del eksterne midler som vi
kan bruke lokalt, nesten som vi vil. Det
vil si at det finnes noen kriterier for
hvordan de kan brukes.
I Rennebu har vi satt ned et
Skolesekkforum bestående av en
kulturkontakt fra den enkelte skole.
Disse er Signy Ramsem, Unni Larsen,
Tone Lauvås og Ole Atle Onsøien. I tillegg har vi med kulturskolerektor og
skolerådgiver samt undertegnede.
Skolesekkforum har som mål å gi et
lokal kulturtilbud til alle klassetrinn.
Så langt har vi kommet et stykke på
veg i denne målsettingen. I løpet av
2009 har vi konkrete planer om et tilbud på tre ulike klassetrinn. Og det er
”mene”
som
det
heter
på
Rennebudialekt, at alle disse tilbudene
passer veldig godt inn i kulturminneåret.
1. Tilbud for 7. klassetrinn – bakedag på Sandbrekka
Det er faktisk fjerde gangen vi
gjennomfører dette tilbudet. Her får
elevene sette deig og bake i den gamle
steinovnen. Steinovnsbakt brød er blitt
veldig ”inn” for tiden, men det er vel
ikke så mange som får prøve å bake
selv i en slik gammeldags ovn. Vår
erfaring så langt er at tilbudet har vært
veldig populært, og at brødet blir ekstra godt. Det er de driftige damene fra
Bygdekvinnelaget som stiller med sine
hjelpende hender underveis. Mens
brødet heves går elevene opp til
Jutulstuggu, der Arne Lundaløkk forteller historien og sagnet om husets tilblivelse. Man kan mene hva man vil
om sannhetsgehalten i den historien,

7. klassetrinn har bakedag med steinovnen på Sandbrekka.

men den er faktisk en del av Rennebu
sin fortellertradisjon, og har derfor sin
egenverdi som et immaterielt kulturminne.
2. Tilbud for 6. klassetrinn – møte
med samekulturen på Nerskogen
Tilbudet er nytt. Vi har avtalt med
Maja Britt Renander at hun tar imot
elevene og informerer om samisk levesett i vårt nærmiljø. Det er også meningen at elevene skal få en del praktiske øvelser på utnyttelse av rein. Det
er med stor forventning vi ser fram til
dette opplegget
3. Tilbud for 3. klassetrinn – aktivitetsdag på Haugen
Også dette er et helt nytt tilbud.
Hensikten med besøket er å gi elevene
en innføring i levesettet på en middels
stor gård i Rennebu for ca. 100 år tilbake i tid. Her får de møte en del

teknikker fra en tid da folk flest var
selvberget når det gjaldt å skaffe både
mat og klær, samt det meste av nødvendig utstyr i hverdagen. Det var den
gangen miljøproblematikken var langt
mindre presserende enn i dag.
På Haugen får vi med oss kyndig
hjelp fra folk tilknyttet Rennebu
bygdemuseum og Rennebu historielag.
Felles for alle de tre tilbudene er at
vi nyttegjør oss lokale ressurspersoner,
og her finnes det mye å ta av. I tillegg
til det som står i skolens læreplanen vil
dette være et supplement og en fordypning der elevene får bruke sine
egne sanser til å oppleve smakebiter fra
kulturarven i egen kommune.
- Astri Snildal -
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Nå får Coop-medlemmer drivstoffrabatt på stasjonene det finnes flest av.
Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge.
Du får nå en drivstoffrabatt på hele 28 øre pr liter,
i tillegg kan du få 15 øre rabatt pr liter parafin og fyringsolje. Trekk medlemskortet på pumpen eller i kassen før
du betaler, så godskrives rabatten automatisk.

Velkommen til Statoil, stasjonen nær deg!
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Trenger du r¿rlegger?
ta kontakt med

Vi kan fortsatt
gi deg gode vilkår
på innskudd!
Hos oss kan du nå få inntil

5,25%
Ingen binding, 10 gebyrfrie uttak pr. år
Dersom du benytter deg av vår
elektroniske betalingsformidling,
er dette uten gebyrer for deg.

Tlf 72 43 00 40

Vi søker etter en person
i Martnaskomiteen 2009
Ansvarlig for lag og organisasjoner
Arbeidet består hovedsakelig i å koordinere dugnadsinnsatsen under Rennebumartnan, slik at de som deltar
med frivillig innsats blir i stand til å gjøre en god jobb.
En fordel med noe kjennskap til bruk av data.
Det forventes at den som får denne jobben møter fast i
Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i både gjennomføring og utvikling av Rennebumartnan.
Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for jobben.
Vi legger vekt på personlig egnethet. Lønn etter avtale.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i et kreativt
miljø, og ønsker å være med å bidra til å utvikle Rennebus
fremste identitetsbærer, sender du en kort skriftlig søknad til
Rennebu Bygdearrangement as Berkåk 7391 Rennebu
innen 23.02. i post eller e-post: kenneth@rennebumartnan.no
Spørsmål kan rettes til
daglig leder Kenneth Teigen i Rennebu Bygdearrangement as
på telefon 72 42 77 48/917 83 500
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Rennebu/Støren Musikkorps nr. 2 i
Trøndersk Mesterskap
Rennebu Musikkorps valgte i år å samarbeide med Støren Musikkorps fram
mot Trøndersk Mesterskap, som ble arrangert i Olavshallen 1. februar.
Samarbeidet ble såpass vellykket at de spilte seg inn til 2. plass i 3. divisjon for
amatørkorps, bare slått av Melhus Janitsjar. Både dirigent Morten Hole og leder
Jan Arne Bergsrønning er svært godt fornøyd med resultatet, og ikke minst prosessen fram mot Trøndersk. ”Dette var en skikkelig opptur, og en flott vitamininnsprøytning i arbeidet fram mot vårt neste prosjekt, som er Musikal-samarbeidet
med KOR LIVÅT”, sier Jan Arne Bergsrønning.
Også Rennebu Skolekorps deltok i Trøndersk Mesterskap, i år med mye ungt
og nytt mannskap. De fikk en solid 5. plass i 3. divisjon, med flott poengsum og
mange gode tilbakemeldinger fra dommerne.

Fredrik er ny
medarbeider i Birka
Denne uken har Fredrik
Kosbergløkk, tidligere journalist i Opdalingen, startet i
ny jobb i Birka.

Flytter snart inn i nye lokaler
Byggmakker på Berkåk er på flyttefot, og mandag 2. mars er det åpning i
nye lokaler som tidligere tilhørte Habil
offset. Lokalene har blitt ombygd av
Rennebu Hytteservice og tilpasset
behovene til Byggmakker,
og tilsammen er det kostet
på vel 20 millioner kroner.
Butikksjef Gunn Brattset er
strålende fornøyd med at de
har eiere som tør å satse, og
hun er glad på de ansattes
vegne, og også på vegne av
hyttekommunen Rennebu.
Den nye butikken blir
lys og fin, og da den er
romsligere enn den gamle,
vil det også bli plass for
utstillinger som viser bl.a.

kjøkken- og badeinnredninger som er
tidsaktuelle.
Geir Gunnes og Trond Solli monterer
kjøkkeninnredning.

En fantastisk roman!
Per Petterson:
Jeg forbanner tidens elv.
Det er langt mellom lykkestundene
i møtet med en ny tekst, men i Per
Pettersons seneste roman ”Jeg forbanner tidens elv”, skjer det.
Per Petterson er ikke bare forfatter,
han er dikter! Det er umulig å si hva
magien består i. Språket til Petterson er
stillferdig, handlingen er enkel, alt så
direkte på og uten kruseduller, at leseren måper. Fanges inn av miljøet på
Veitvet, der alt er vanlig og middelklasse, brødslit hverdagssysler. Tror
man. For sammen med forfatterens
hovedperson, Arvid Jansson, broren og
kompisene på jobb og i gata, går vi inn
i en helt ny og merkelig verden som

angår oss så sterkt at vi fryser på ryggen.
Per Petterson er rett og slett et
mysterium i sin rettframme enkelhet.
En seer, et orakel. Han viser at det går
an å slåss for livet uten å slåss, se
stjernedryss der andre ser beksvart,
viser vei midt i all spenningen boka er
tett av.
I ”Jeg forbanner tidens elv”, som i
”Ut og stjæle hester” møter vi noe
annet og mye større. Hva det er, er det
vondt å svare på. Og forresten, hvorfor
må man finne svaret på alt her i verden? Nyboka til Per Petterson er en
sjelden opplevelse, magien inkludert.
Les og stig utenfor deg selv en stund.

Elisabet Berkaak

Fredrik gleder seg til å arbeide for Birka.

Fredrik utgjør dermed fjerdemann
på Birka-laget, og skal blant annet ha
hovedansvar for et prosjekt med fellesstand for norsk håndverk på Gave &
Interiørmessen på Lillestrøm i august.
Han er i første omgang ansatt i prosjektstilling fram til september i år,
hvor han altså skal administrere fellesstand-prosjektet.
Fredrik var sentral i oppstarten av
bygdemartnan. Han har altså hjerte og
engasjement i håndverksnæringa.
- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt
på oppgavene, sier Fredrik som har fått
innvilget åtte måneders permisjon fra
sin arbeidsgiver gjennom de siste 17
årene. Han legger ikke skjul på at det
er en stor omstilling å komme fra et
hektisk avismiljø til et mer langsiktig
perspektiv på oppgavene i Birka.
Utfordringene mangler imidlertid ikke,
og Fredrik ser fram til å etablere tettere
kontakt med det frodige håndverkermiljøet som etter hvert er samlet i
Birka.
På kort varsel
- For oss var det helt suverent å få
inn Fredrik på så kort varsel.
Arbeidsoppgavene rettet direkte mot
håndverksnæringa, begynner etter
hvert å bli mange og omfattende, og vi
hadde kommet dit at det var helt nødvendig å få inn flere ressurser, sier daglig leder i Birka, Kenneth Teigen.
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Burennet for 31. gang
Det var i 1978 at Burennet ble arrangert for første gang, og den gang var traseen litt annerledes. Dagens Burenn arrangeres fast andre helga i februar, og i år vil det si 15. februar. Nå er traseen praktisk lagt godt tilrette med start og mål på samme
sted.
— I det siste har det vært 60-80 deltagere, og vi ønsker oss naturligvis flere, sier Arne Per Bjerkås. På spørsmål om hvorfor
han så varmt anbefaler Burennet, sier han at det er en kjempefin tur - faktisk et av de fineste turløpene som går i området. —
Når en kommer fra Buan og ser Bukjølen med Ilfjellet i bakgrunnen - det er fantastisk, og så er det helse i hvert et stavtak, sier
Arne Per.
Burennet har to klasser - konkurranse fra 16 år og oppover og trimklasse uten tidtaking. Konkurranseklassen starter kl
11.00, og deltagerne går 28 km. Trimklassa starter i tidsrommet 9.00 til 10.45, og en kan velge om en vil gå 28 km eller Litjrunden på 20 km. 10% av deltakerne i trimklassa blir premiert etter trekking på startnummer.
Etter rennet er det premieutdeling med kaffe og vafler i Samfunnshuset. Da er det utveksling av erfaringer rundt smurning,
som før rennet er dype hemmeligheter.

Ungdommens kulturmønstring
Årets UKM i Rennebu viser at
det gror blant de yngste.
Ungdommens Kulturmønstring i
Rennebu ble arrangert uten den helt
store deltagelsen i. Samtidig var mange
av deltagerne så unge at de ikke var
aktuelle for å gå videre til fylkesmønstringa. Liten deltagelse skyldtes
kollisjoner med andre arrangement for
samme aldersgruppe, men de som
stilte gjorde sine saker bra.

Prisvinnere
Veronica, dansegruppa
2+1=3=OSS og rockegruppa
Lodi fikk alle hvert sitt stipend
fra Coop på kr 500.
Solist
Thea Emilie deltok også som
solist med trombone.
På neste side:
Rockegruppa Zalo med ny vokalist - Knut Einar Sundset.
Christina Stokke er alltid sikker
med sin vokal. Denne gang
akkompagnert av Vegar
Aasenhus.

Unge deltagere
Vi fikk stifte bekjentskap med et
nytt band - Lodi. Bandet består av
Anders og Petter Olsen og Terje
Løfshus. De har ikke holdt på så lenge,
men de hadde en strålende fin fremførelse.
Dansegruppa 2+1=3=OSS består av
Ingrid Stuen, Sigrid Ytterhus Haugset
og Thea Emilie Pedersen Havdal. De er
bare 10 år, men de hadde selv koreografert sin dans. Thea Emilie deltok
også med for seg selv med trombone.
Ny vokalist
Gruppa Zalo har holdt på en tid, og
begynner å bli litt rutinert tross sin
alder på 13 og 14 år. De stilte med ny
vokalist, Knut Einar Sundset, som også
er en rutinert kar. Han viste at han
også behersker rocke-sjangeren.
Skriver selv
Veronica Angelica Tollan Almskår
skriver det hun fremfører selv. Hun
fremførte en sang inspirert fra Gazakrigen, som forteller om at det er lov å
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“Hverdagskultur og moralsk praksis”
Nærmere 80 medarbeidere innen helsesektoren i Rennebu var forrige
uke samlet til temakveld i Mjuklia.
Foredragsholder Marie Aakre er leder for Rådet for Sykepleietikk i
Norsk Sykepleierforbund samtidig som hun arbeider som veileder i bedriften Unnik. Aakre snakket om etiske dilemma i helsesektoren og hvordan vi
møter dem. Hun fremhevet at etikk er det som skjer hele tiden - i møtet
mellom mennesker. Slik vi betrakter et menneske, slik behandler vi det
også. Hun sa videre at Rennebu kommunes kvalitet er avhengig av bl.a.
møtet mellom brukerne og medarbeiderne i kommunen.
Arve Wihbro forteller at kommunen er i ferd med å utarbeide ei etikkhåndbok, og denne skal være klar i løpet av våren.
Rådmann Arve E. Withbro og foredragsholder Marie Aakre.

med mange unge talenter

vise følelser selv for gutter. Veronica
forteller at hun elsker å skrive sanger,
og gjerne sanger som er litt dype.
Tre videre
Alle tre innslagene med aktører
som var gamle nok til å gå videre til
fylkesmønstringa gikk videre. Det var
Veronica Angelica Tollan Almskår,

Christina
Stokke
og
Vegar
Aasenhus, og gruppa Zalo med
Sven Marius Øversjøen, Mathias
Ommedal, Knut Einar Sundset,
Fredrik Grøtte og Daniel Sæther Få.

Av Dagfinn Vold
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A.R. HELGEMO as

Rennebu Turistkontor

Nå er det tid for fine skiturer!

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Vi ønsker oss tips om fine turforslag rundt
om i Rennebu. Gode forslag legges ut på

www.rennebu.net
- send gjerne med bilder!

Bergli - 7387 Singsås
Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Jubileumstilbud
Coop Å 70 år
29
2190
1000
90

BigOne Classic
Taco Dinner Kit
Gullvafler 250gr
Vedovner

÷10%

7335 JERPSTAD
Tlf 72 49 86 50

Åpningstider:
Butikk
Kiosk
Lør
Søn

- på Berkåk!
• Sparing
• Lån
• Forsikring
• Regningsbetaling

Nyheter i smijern fra Noris produkter as

Coop Å

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

9-18 (16)
18-21
16-21
12-21

privat – næring – landbruk
Randi Fagerli Vold er ved
Rennebu Næringshage hver onsdag
– ring 910 09 992 for avtale eller
stikk innom for en prat

Meldal Sparebank
tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no
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Unge gründere viste seg frem
Elevbedrifter fra Rennebu
gjorde det godt under årets
entreprenørskapsmesse som
ble avholdt i Meldalshallen 3.
februar.
I år var det 26 elevbedrifter og 27
ungdomsbedrifter som deltok på Ung
skaperlyst. Tilsammen var 280 elever i
aksjon under messa.
Det deltok også i år flere undgomsbedrifter fra Sverige, og de viste at de
ligger et lite hestehode foran ungdomsbedriftene her i distriktet. Av ni
priser stakk svenskene av med hele
åtte. Flere av de svenske elevbedriftene
hadde også en klar miljøprofil med
sine produkt.
Priser til Rennebu
Elevbedriftene fra Rennebu gjorde
det godt med flere priser. Kosekroken
med Maren Grøtte, Håkon Olstad og
Eirik Torsen ble kåret til beste elevbedrift, og fikk samtidig 2. pris for beste
logo/brosjyre.
Skape gründere
Rune Stuen, lærer med ansvar for
elevbedriftene ved Rennebu ungdomsskole, kan fortelle at det er obligatorisk
i 9. klasse at elevene skal innom elev-

Elevbedriften Face 3 Face består av Mari Hårstad Meslo, Marthe Løfshus og Kristine
Lorentsen. Rune Stuen eransvarlig for elevbedriften ved Rennebu ungdomsskole.
bedrift. — Det er viktig at de får en
smak av det å starte og drive en bedrift.
Idéen er å skape gründere. Derfor er vi
innom alt fra bokføring, markedsføring, prissetting og nettverksbygging.
Face 3 Face
De fleste elevbedrifter har flere produkter, og de har gjerne samarbeid
med noen sponsorer innen næringslivet for å få startkapital. Mari Hårstad
Meslo, Marthe Løfshus og Kristine
Lorentzen i Face 3
Face
produserer
tykklefse,
kjøleskapmagneter med

DTB UB Gauldal videregående, med Esten Gylland, Marte
Skjærvold, Gura Haugerud Wold og Eivind Smith vant markedsføringsduellen. Deres produkt er å videreutvikle hjelpemidler
til rullestolbrukere - bl.a. vanntett putetrekk til rullestol.

bilde og hekla mobilvesker. — Vi lliker
alle å være litt sjefer, men samarbeidet
går veldig fint. Vi har ansvar for hvert
vårt produkt, men selve produksjonen
gjør vi sammen, sier de tre jentene som
ble kåret til 3. beste elevbedrift. Av
intektene går 40% til klassen, mens
60% går til bedriften. Hvis de fortsetter
produksjonen etter messa går alt til
bedriften.
Messa har også sin egen nettside www.ungskaperlyst.no - der en får mer
informasjon om årets messe.

Av Dagfinn Vold

Hennes & Muffins fra Rennebu ungdomsskole med Ole Kristian
Stang Hoseth, Erik Bjørnaas Tverdal og Mari Nyhaug fikk pris
for beste nettpresentasjon og 1. pris for beste stand.
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Fornying av
Autorisasjonsbevis plantevern
Trenger du fornying av autorisasjonsbeviset for
plantevern før vekstsesongen begynner?
Er det 10 år eller mer siden du tok kurset sist, må du
ha et fornyingskurs dersom du fremdeles skal ha lov
til å kjøpe og selv kunne bruke plantevernmiddel. Er
du nybegynner kan du også delta, da må du ta en
praksisdag på Skjetlein Ressurssenter i tillegg.
Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag (de gamle
forsøksringene) arrangerer kurs i samarbeid med
lokal landbruksforvaltning:
Støren: tirsdag 3. mars
Orkdal: fredag 6. mars
For påmelding og flere opplysninger, ring avd. Orkla
tlf. 72 49 47 80, e-post orkla@lfr.no eller kontakt
din lokale rådgiver. Påmeldingsfrist er 25. februar!

"Bakkan" etappe 2 er aktuell?
Stiklestad Eiendom vurderer å påbegynne prosjektering av trinn 2 på Bakkan. Trinn 2 vil eventuelt
inneholde 6 - 10 leiligheter, hver med 3 eller 4 rom.
Leilighetene vil være på ca. 70 m2 med 2 eller 3
soverom etter eget ønske.
I denne sammenhengen ønsker en nå å kartlegge
interessen for slike leiligheter på "Bakkan".
Dersom du er interessert kan du melde din
interesse til Servicetorget, tlf 72 42 81 00 innen
torsdag 5. mars 2009.
Det vil så bli avholdt et informasjonsmøte med
Stiklestad Eiendom, Meldal Sparebank, Husbanken
og kommunen til stede for å informere om prosjektet
og svare på aktuelle spørsmål.
Rådmannen

TILSKUDD TIL SKOGTYNNING
For tynning er det innført en tilskuddsordning som
omfatter både manuell og maskinell tynning.
Tilskuddet er på 100 kr pr kbm for manuell tynning
og 60 kr pr kbm for maskinell tynning.
Kontakt skogbrukssjefen (tlf 72 42 81 41) før oppstart
av tynning for mer informasjon om vilkår for godkjenning.

TILSKUDD TIL MANUELL HOGST
Ordningen videreføres fra fjoråret.
Søknad om tilskudd sendes til skogbrukssjefen
fortløpende, med kopi av målekvitteringer som
grunnlag for beregning av tilskudd.
Innvilget tilskudd for hogst i 2008 utbetales i løpet
av februar.

Rennebu Nytt

Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag hver måned fra kl.10.00 – 12.00
Hørselhjelper Bjør Voll er behjelpelig med små og store
utfordringer for deg som er hørselshemmet. Følgende
dager utover er hun på plass: 5. februar, 5. mars, 2. april,
7. mai og 4. juni.

GOD START kurs for førstegangsforeldre
25. februar på Rennebu Helsestasjon.
Kurset er et landsomfattende lavterskeltilbud for førstegangsforeldre som går over to ettermiddager, første gang
25. feb.kl.17.00. Det er mulighet for barnepass.
Påmelding innen 23. feb. til Rennebu Helsestasjon
tlf 72 40 25 35. Ta også kontakt der for nærmere informasjon. Med hilsen Rennebu Helsestasjon.

TRYGDELEILIGHET LEDIG
Gamle kongevei 32A, Berkåk. Leiligheten er på ca. 45m2
+ bod. Husleie er på kr. 2669,- pr. måned + strøm
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder
tlf 72 40 25 30 eller infotorg tlf 72 40 25 00
Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte
tjenester, 7391 Rennebu. Søknadsfrist: 23.02.09

Ledige stillinger miljøarbeider
1. 15,37% fast stilling, arbeid hver 3. helg.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til Joveien v. Gunhild R Olsen tlf 72 42 77 10
eller Konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin
Rise tlf 72 40 25 06.
2. 20,20% fast stilling, arbeid hver 3. helg.
3. 26,70% vikariat ut året, arbeid hver 3. helg.
Oppstart 01.04.09.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved
henvendelse til Løkkjbakkveien v Gunn Bjørnstad
tlf 72 42 77 38 eller Konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 06.
For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider.
Ufaglærte kan bli vurdert.
Spesifiser hvilken stilling det søkes på.
For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht. gjeldende
lov og avtaleverk.
Søknaden sendes til Rennebu kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu
eller pr. e-post til postmottak@rennebu.kommune.no
innen 23.02.2009
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Fastlegetjenesten
i Rennebu

Arnt Ola ble Norgesmester
Arnt Ola Skjerve gjorde en kjempeinnsats under Femundløpet sist helg. Arnt Ola kjempet i teten
gjennom hele løpet, og den siste strekningen fra
Tolga til Røros fulgte Arnt Ola og Kristin Aasheim
fra Røros hverandre som skygger. Arnt Ola trakk
imidlertid det lengste strået og kom inn 19 minutt
før Aasheim.
Femundløpet er også NM i langdistanse, og
dermed kan Arnt Ola kalle seg norgesmester. Vi
gratulerer så mye!
Neste store konkurranse er Finnmarksløpet som
går i mars. Arnt Olas mor Anne Lise er med som
hjelper under løpene.

Pengene er fordelt
Rennebu kommune får 1.741.000 kroner til vedlikehold og
661.000 kroner i frie inntekter fra regjeringens tiltakspakke.
Regjeringen lanserte sin "krisepakke" den 26. januar. Kommunene
får til sammen 4 milliarder kroner til
vedlikehold og 1,2 milliarder kroner til
styrking av kommunenes frie inntekter. Overføringene til kommunene er
fordelt etter innbyggertallet, og
Rennebu kommune får 1.741.000
kroner til vedlikehold og 661.000 kroner mer i frie inntekter.
Krisepakken skal bidra til å sikre
aktiviteten i kommunene og nye
arbeidsplasser i forbindelse med vedlikehold av bygg og anlegg. Rennebu
kommune har derfor fordelt bruken av
pengene til vedlikeholdsoppgaver der
det er størst behov.

Først på lista står toalett i kommunehuset med kr 100.000. Videre
skal det skiftes 90 ovner i Helsesenteret
(kr 200.000), skifte av tak og takrenner
samt forblending av vindu ved Voll
skole (kr 100.000), rehabilitering av tredekke på Stamnesbrua (kr 150.000),
rehabilitering av skiftestue ved
Helsesenteret (kr 100.000), skifte av
vindu østover ved Voll skole (kr
450.000), vedlikehold i Berkåk sentrum
(kr 200.000), planlegging av ny bru ved
Tyskseterbekken (kr 100.000) og utredning av biovarme til kommunale bygg
(kr 300.000). Kr 41.000 er avsatt til
reserve.

Av Dagfinn Vold

Dialog-møte om
kommuneplanen 2009-2020
Kom og bidra med din mening
onsdag 18. februar kl 19.00 i
Kommunestyresalen.

Fastlege Irene Bøaseter har sagt opp
sin stilling fra 01.06.09, hun har nå
svangerskapspermisjon. Det er fra
23.02.09 ansatt ny fastlege, Hans Erik
Røsten, som overtar alle hennes personer på fastlegelisten. Han får en fastlegeliste på inntil 1000 personer, det
betyr at nå i februar vil 1000 personer i
Rennebu få brev om at de har fått ny
fastlege.
Samtidig er det ca. 200 personer
som vil få brev om at de står på ledig
liste (vakanseliste) ved Rennebu legekontor inntil videre.
Rennebu kommune vil de neste 3
mnd. vurdere behov for utlysning av
fastlegehjemmel vi har på 60%, da
denne også er ledig.
I tillegg til de 200 personene som
får brev om at de står på vakanselisten,
er det etter hvert viktig at de andre innbyggerene i Rennebu som pr. i dag har
fastlege utenom kommunen, vurderer
å søke seg tilbake.
Vi mener at fra 01.03.09 skal få en
stabil fastelegedekning og slippe å
bruke vikarer.
Mer informasjon kommer i neste
Rennebu Nytt.

- Marta H. Withbro , enhetsleder LFH

Militæreffekter på
Grindal
Gunnar Sanden har et stort lager av
militær-effekter, og nå har han åpnet
utsalg på butikken på Grindal. Navnet
på butikken er Grindal Brukt & Nytt
army-butikk, og det er kona Janne
Sanden som bestyrer butikken.
Her finner en godt utvalg i alt du
kan tenke deg innen militær-effekter,
som spader, lommelykter, truger, ski,
klær, sekker, fotposer og Optimus
brennere. I
tillegg selger
Janne
både VG og
Dagbladet,
og butikken
er
åpen
hver dag også
lørdager.
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Hovedopptak barnehage 2009/2010

Ledig stilling hver 3. helg:
PERSONLIG ASSISTENT
28,58 % stilling som personlig assistent til ei dame
som er i 40 åra.
Mulighet for utvidelse med korte vakter på ettermiddag/ kveld. Det er tre assistenter som allerede er på
plass.
Hun trenger hjelp til tilrettelegging av aktiviteter og
ivareta oppgaver i og utenfor hjemmet. Behovet for
hjelp kan være i forbindelse med ting i huset, stell,
handling, bank, post, skyss, time hos lege, fysioterapi
og sykehus.
Assistenten må ha førerkort da hun har bil.
Det blir gitt veiledning og oppfølging underveis.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved
henvendelse til konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise tlf. 72 40 25 06.
For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende lov
og avtaleverk.
Søknad sendes Rennebu Kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu, eller e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 23.02.2009.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig.

KUNNGJØRINGER

Nytt barnehageår starter 1. august. 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 2009/2010 er
dessuten å få ved den enkelte barnehage, ved
Servicetorget på kommunehuset og på helsestasjonen.
De som i dag har barnehageplass, og ønsker samme
tilbud også neste barnehageår, trenger ikke å søke.
De som har plass inneværende år, men ønsker å endre
barnehagetilbudet neste år, må søke om dette.
Alle søkere som har plass eller ønsker plass ved
Nerskogen barnehage fra august 2009 fyller ut og sender
søknadsskjema for ønsket tilbud fra høsten:
- 3 dagers korttidstilbud- som er dagens godkjente tilbud
- 2 eller 3 dagers heldagstilbud

Papirsøknad sendes:
Servicetorget i Rennebu, Kommunehuset, Berkåk
7391 Rennebu
Frist for søknad om plass i barnehage/endring av tilbud
for barnehageåret 2009/2010 er 1. mars 2009.
Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfristens
utløp. Søkere til Nerskogen barnehage vil få svar innen
1. mai 2009.
Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i type
tilbud som den enkelte barnehage gir.

KUNNGJØRINGER
Kvinnehelg på Mjuklia

STOFFTRYKKEKURS
Oppstart mandag 2. mars kl 20.00 på Fredheim, Grindal
Lærer: Bygdekvinnelaget i Rennebu.
Kursavgift: ca kr 100,- + materialer.
Påmelding til Marit Gorsetbakk, tlf 905 43 866 eller ved
oppmøte.

6. -8. mars. Tema: Puls/hvilepuls
Hilde Anette Løvenskiold Kvam er hovedtaler

Åpen festkveld lørdag kl 20
med minikonsert v/ Rune og Herborg Skjolden

Årsmøte i Rennebu Historielag
Jutulstuggu mandag 23. februar kl 19.30
• Årsmøtesaker
• Bevertning
• Underholdning
Saker som ønskes behandlet må leveres innen 20.02.

Voll, 7393 Rennebu - Tlf. 72 42 66 35 - Mobil 976 80 819

Styret

Årsmøte i RIL idrettsskolen
Sted: Kommunestyresalen i kommunehuset.
Tid: 24. februar kl. 20:00.
Hilsen styret
Vanlige årsmøtesaker.

markerer 40-års salg og service av
motorsager, med spesielle tilbud.

CS2150 kr 2800,- + mva
CS2137 kr 1300,- + mva
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KUNNGJØRINGER
Årsmøte i LHL Rennebu
torsdag 26. februar kl 19.30
på Frivillighetens Hus på Berkåk
SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Styrets beretning
3. Regnskap og revisjonsberetning
4. Arbeidsplan for året
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Bevilgninger
8. Valg
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være
styret i hende senest onsdag 25. februar.
Sentralstyremedlem Lars Woldmo deltar på årsmøtet
Underholdning/Bevertning/Utlodning.
Du er hjertelig velkommen!
- STYRET -

Velkommen til fagmøte om husdyrgjødsel

ØKTE GJØDSELPRISER - OG HVA SÅ?
Onsdag 25. februar kl. 10.30 i Storås Samfunnshus
Økte priser på kunstgjødsel har ført til mer fokus på utnytting av husdyrgjødsla og gjødslingsplanlegging. Vi har invitert Sverre Heggset fra Ytre Romsdal og Nordmøre forsøksring, og Bjørn Garberg, bygningsplanlegger hos
Fylkesmannens avd. for landbruk og bygdeutvikling.
De snakker om:
• Best mulig utnytting av husdyrgjødsla, både med tanke på
økonomi og miljø
• Behov for større gjødsellager, hvilke løsninger er aktuelle?
• Ulike typer spredeutstyr, hva skal vi satse på?
Vi serverer lunsj, og ønsker gårdbrukere i hele distriktet velkommen for faglig påfyll og sosialt samvær!
Arr:
Rennebu, Rindal, Meldal og Orkdal kommuner,
med tilskudd fra

Takk for konfektesken vi fikk til jul fra Innset
Sanitetsforening.

Martha og Synnøve

Rennebu Pensjonistforening har møte
i Frivillighetens Hus onsdag 25.02.09 kl 11

Enebolig nær Stamnan
med kjøkken, stor stue, 2 soverom, bad, WC, vaskerom og
gang i 1. etasje samt boder i sokkeletasje leies ut.
Kjøkkenet har integrerte hvitevarer, og i sokkel er 400 liters
fryser disponibel. Garasje for én bil. Fin og usjenert
beliggenhet på stor tomt med utsikt.
Interesserte kan ringe: 72 83 23 62/406 48 910

KUNNGJØRINGER
Årsmøte
Årsmøte i Rennebu jeger- og fiskeforening
avholdes de 04.03.09. Sted: Visningsrommet
på KVO klokken 19.30. Vanlige årsmøtesaker.
Saker som skal behandles må være styret i hende innen
18.02.09. Det vil bli enkel servering.
Vel møtt!

Årsmøte i Barnas Naturverden
torsdag 26. februar kl 19 30, Jutulstuggu.

Årsmøte i RIL, fotballgruppa
i kantina Rennebu Meieri
torsdag 26. febr 2009 kl 19.00
Vanlig saksliste årsmøte
Forslag til årsmøtet sendes styret senest 20. feb. 09
Kaffe og enkel servering
Velkommen!
RIL fotball - Styret

Årsmøte RIL Trimgruppa
torsdag 26. febr kl 19.00 på
Frivillighetens Hus. Vanlige årsmøtesaker.
Styret

Årsmøte i Rennebu Sanitetsforening
Møtet blir onsdag 4 mars kl. 19.00 i Åshuset Gisnås.
Sakliste: Årsmelding - Rekneskap - Val.
Sanitetshuset. Skal det seljast eller ikkje?
Ord for dagen v/ Hildur Stølen.
Jørn Are Aune fortel om arbeidet sitt i Kirkens Bymisjon,
Trondheim.
Song av Christina Sabado.
Åresal.
Servering: Soddsuppe m/loff, blautkake og kaffe.
Vel møtt.

Kunngjøring om utarbeidelse av
rammeplan for vann og avløp i hyttefelt i
Rennebu kommune
Innenfor godkjent reguleringsplan for Nyseter/Nyvoll i
Innerdalen, gnr. 190, bnr. 4 og 9 skal det utarbeides
rammeplan for vann og avløp. Vannforsyning planlegges
fra borebrønner og fra oppkomme i området.
Avløpsvann planlegges infiltrert i grunnen på tradisjonell
måte der det er mulig, alternativt andre mest mulig naturbaserte løsninger.
Eventuelle spørsmål/anmerkninger rettes til nedstående
adresse inne 4 uker fra kunngjørings-dato.

Innset, 7398 Rennebu – tlf 905 05 850

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 26. febr - frist for stoff 19. febr -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
15.02 Burennet
Berkåk
16.02 Årsmøte
Staure,Voll
18.00
Rennebu Turforening
17.02 Innendørsskyting
Innendørsbanen 17.00
20.02 Basar, Grindal grendalag Fredheim
19.00
24.02 Innendørsskyting
Innendørsbanen 17.00
25.02 Poengrenn / Klubbmesterskap Berkåk
18.30
Langrenn
26.02 Månedsfinale
Innendørsbanen 17.00
Innendørsskyting
28.02 Håndballkamper i Rennebuhallen
J10 Rennebu – Lundamo
15.00
K04 Rennebu – Tiller 2
16.00
Søndag 1. mars arrangeres Larsrennet på Berkåk.
For nærmere informasjon og påmelding se
www.rennebu-il.no

LHL Rennebu – hjertetrim/muskelstimulator
onsdager kl 15-17, LHL Helsestudio
Rennebu Musikkorps tirsd kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsd kl 18.00-20.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22 på Berkåk skole
Frisktrim onsd kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsd kl 18.30 på Frivillighetens Hus
Linedance søndager kl 19.00 på Stamnan
Rennebu Skytterlag treningsskyting hver torsd kl. 18.00
NKS Berkåk kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager
Trenger du skyss eller følge til en aktivitet / arrangement,
kontakt Frivilligsentralen, 72 42 62 64.

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

NY TV?
Vi har stort utvalg av TV i ulike størrelser.
Philips, Samsung, Panasonic og Sony

TV-bord, som avbildet
Begrenset antall

Pris uke 8:
Kr 2698,- sort/2998,- sølv
Fra og med 6. mars
har butikken åpent hver
fredag til kl 18.00.
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

