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Barnas
Rennebu

Nytt kommunestyre konstitueres den 3. oktober, og en ny periode er i gang her i
Rennebu. Jeg vil takke for tilliten, og jeg gleder meg til å fortsette jobben for den
fantastiske kommunen vår! De kommende fire årene vil bli svært hektiske år, hvor
vi står ovenfor store endringer.
Når E6-prosjektet startes, vil det bety konstant aktivitet i minimum tre år fremover.
Dette er et storstilt prosjekt som hele Rennebu vil nyte godt av. Det skal brukes flere
milliarder på veistrekningen fra Soknedal til Ulsberg, og en stor del vil ligge igjen
lokalt.
Ny infrastruktur vil bety nye muligheter for oss, men det er også mange andre
ting som er viktige for Rennebusamfunnet. Derfor blir det et viktig arbeid å rullere
kommuneplanen i denne perioden. Hva vil ny infrastruktur bety for oss, og
hvordan ønsker vi at Rennebusamfunnet skal utvikle seg videre i takt med de store
endringene? Blir vi en hverdagsregion til Trondheim? Hva med fritidsbebyggelse,
bosetting, næringsutvikling, grønn fritid, landbruk?
I inneværende periode er det jobbet med omstrukturering i organisasjonen Rennebu
kommune. Rapporten PWC laget for oss, er et godt verktøy. Et verktøy som viser
at Rennebu fortsatt har et potensiale for å utvikle seg videre. Med et godt trepartssamarbeid skal vi sørge for at Rennebu fortsatt skal være en robust kommune i
knutepunktet mellom sjø og land.
Våre barn er fremtiden. Å legge til rette for en god oppvekst hvor alle barn blir sett,
skal være jobb nummer 1. Trives barna, trives de voksne. Rennebu skal være førstevalget når barna skal velge oppvekststed, fritidssted og feriested. Rennebu har så mye
å by på, det må vi fortelle hele verden. Når noen nevner barnas kommune, skal svaret
være Rennebu.
Med barna følger også det fornybare. Skogen vår og krafta vår er to viktige kilder vi
må ta godt vare på og forvalte fornuftig i fremtiden. Dette er verdier som er og blir
verdifulle sammen med naturen og en aktiv fritid.
Jeg ser kun en vei for Rennebu: Opp og frem!
Med vennlig hilsen
Ola Øie
- ordfører
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Alle husstander i Rennebu, Fagerhaug, Jerpstad, Kvikne og Soknedal
Alle hytteeiere i Rennebu
5.400

Nettside

Rennebunytt.no

Følg Rennebu kommune på Facebook!
Rennebu kommune har inngått avtale med Mediaprofil as for 4 utgivelser av bladet Rennebunytt inneværende år.
Dette blir en prøveordning for 2019. Eventuell videreføring vurderes etter endt prøveperiode.

Vebjørn på sokkel!
Vebjørn Rodal var rørt og
takknemlig da OL-helten
fra Atlanta kom på sokkel i
hjembygda.
Mange stilte opp da OL-vinneren fra 800-meteren i Atlanta ble
hedret i Rennebu fredag kveld med
sin egen statue:
– Jeg er lettrørt i dag, å holde
tale ved avdukinga av sin egen
statue er merkelig. Det er slitsomt
med spenningsnivået mange ganger – slik er det også i dag, sa Rodal
som innrømte at han lurte på om
han skulle si ja da forespørselen
kom.
Da kona Liv fra Oppdal fikk
vite om planene lurte hun på om
det var med eller uten klær, som en
slags statue i Vigelandsparken!
Rodal fortalte om oppveksten i
Rennebu der han både gikk på ski
og sprang. Etterhvert skjønte han
at han måtte rendyrke løpinga, og
inne på et spesiallaget 100
meter langt tartandekke inne i tunnelen til Brattset kraftverk ble det
mange harde treningsøkter.
– Det ble over 500 treningsøkter i Brattset, det er over 40 døgn
trening i tunnel. Det er litt sært,
mente Rodal som sa statuen skulle være et monument som hyller
hjembygda og inspirere nye ildsjeler og frivillige, der mange rennbygger legger ned utallige timer i
idrettsanlegg og kulturen. Rodal
hedret også rausheten i Rennebu.
– En skal glede seg når andre
lykkes. Den rausheten finnes i Rennebu, og næringslivet har bidratt
med mye kreativitet og raushet.
Han roste også foreldrene som
stilte opp og lærte sønnen å bli
glad i naturen.
– Takk til alle som har lagt til
rette for den gode oppveksttida.
Takk til alle som legger til rette
for kultur og idrett i Rennebu, sa

Kunstner Bjørn Sørvang Hansen forteller Vebjørn Rodal om arbeidet med
statuen.
Daværende ordfører Tora Husan får
holde i shortsen som Vebjørn brukte
under Atlanta-OL. Rennebu
kommune fikk overrakt både klærne,
skoene og gullmedaljen fra Atlanta.
Rodal som syntes det var artig at
sokkelen står på granitt fra Rennebu.
– Rennebu er alltid hjemkommunen min sjøl om jeg bor i byen.
Tora Husan var ordfører den
sommerkvelden for 23 år siden da
Rodal tok OL-gullet på 800 meter
og Rennebu ble plassert på friidrettskartet.

– En hel verden ble trollbundet, sa Husan som innrømmer at
hun syntes bilen svevde da hun
kjørte hjem på morgenkvisten etter
gullfeiringen på natta.
– Takk Vebjørn og takk for at
du husker hvor du kommer fra. Du
er samme gutten fortsatt, sa Husan
før hun la til:
– Men Johnny Gray hadde mye
finere bukse!!!
Rodal svarte med å gi både
shortsen og trøya fra seiersløpet,
og gullmedaljen, til ordfører Ola
Øie, en gave Rennebu kommune
får disponere i årene framover.
Tidligere toppidrettssjef Bjørge

Stensbøl mente Rodal er en av
de aller største idrettsutøverne i
Norge gjennom alle tider.
– Toppidrett trenger mennesker som har et indre kompass, som
huskes etter at prestasjonene er
glemt. Slik er Vebjørn.
– Vebjørn står som en av de
viktigste ambassadørene i norsk
idrett. Sjelden har en statue vært
mer fortjent. Dette er et øyeblikk vi
aldri glemmer, sa president Kjetil
Tømmernes i Norges Friidrettsforbund.
Tekst: Dagfinn Vold/
Per Roar Bekken, OPP
Foto: Dagfinn Vold
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Nye lokaler og ny daglig leder
Sande har flyttet inn i nye
lokaler bak på Sande-tomta, og Ole-Arthur Juveli er
blitt ny daglig leder.
Ole-Arthur Juveli kommer
opprinnelig fra Drammen, der han
har arbeidet innen trevare og husbransjen i mange år. For to år siden
kjøpte familien en gård på Kvikne,
og Ole-Arthur og kona fulgte etter
sønnen som kårfolk. Sønnen har
drevet aktivt med skiskyting, og
han har kjæresten Ingrid fra Kvikne.
— Han fikk en skade, og gikk
da mye på Kvikne. Sæter gård ble
til salgs, og han fikk overbevist oss
om fordelene med å bo flere generasjoner sammen, forteller OleArthur. Sønnen hadde liten erfaring med å drive gård, men han har
fått mye god hjelp og oppfølging
av sin svigerfar. Nå driver han en
gård med 265 vinterfora sauer.

Daglig leder Ole-Arthur Juveli, administrasjonsansvarlig Mona Schjølset, prosjektleder Stian Sandhaugen og
prosjektleder Stine Marie Grandetrø trives godt i de nye lokalene.

Trives på Kvikne
Nå er Ole-Arthur og kona kårfolk, men begge er ute i jobb. Hun
i Tynset kommune, og han som
ny daglig leder hos Sande Hus og
Hytter AS.
— Vi trives veldig godt på Kvikne og har hyggelige naboer. Vi har
nok mye mer kontakt med naboene her enn da vi bodde i by, forteller Ole-Arthur. Han synes de nå
har fått det veldig bra. Nær kontakt
med natur og dyr, mange muligheter for friluftsliv både sommmer og
vinter.
Passet godt med Sande
Etter som Ole-Arthur har lang
fartstid i tre- og husbransjen, passet
det godt med den ledige stillingen
på Sande. Han har kommet godt i
gang og det føles bra. Utfordringen
fremover blir å holde salget oppe.
— Vi må nok over tid vende
blikket lenger enn til Rennebu
og Oppdal. Den endringen må
nok skje sakte men sikkert. Vi ser
potensialet, men det er viktig med
en forsiktig vekst, sier Ole-Arthur.
Sande er også ute etter avtaler
med grunneiere om å disponere
flere tomter. Ole-Arthur oppfordrer derfor de som har tomter til å
ta kontakt.
Fornøyd med de nye lokalene
Det er ikke så mange som jobber i bedriften Sande lenger, men
de sysselsetter mange gjennom
bygging av hytter.
De har nettopp flyttet inn i
nyoppussede lokaler, og alle trives
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Produksjonsmedarbeider Henrik Kvendbø og Ole-Arthur Juveli ved maskinlaft-stasjonen.

veldig godt. Nå har de fått samlet administrasjon og produksjon
under samme tak, og med tidsriktige lokaler fungerer alt så mye
enklere.

— Mange har stukket innom for
å se, så det er tydelig at mange har
et stort engasjement som Sande.
Av Dagfinn Vold

Produksjonsansvarlig Egil Torve
lager precut til ei hytte under
produksjon.

Hyttene endrer seg
Det er ikke lenger bare hytter i den romantiske sæterstilen som bygges. Funkislignende hytter er vel så aktuelle.
Lundhytta og Robert Krogstad er
to aktører som bygger hytter på Nerskogen i en moderne stil. Det er Troll
arkitekter på Oppdal som har tegnet Lundhytta sin hyttemodell Troll,
mens ON arkitekter på Orkanger som
har tegnet Krogstad sin hytte.
Krogstad sin hytte
Robert bygger hytter for salg på
eiendommen til Olav Stavne vest for
Granasjøen ikke langt fra dammen.
— Jeg liker å bygge hytter jeg selv
synes er fin. Arkitekturen er litt annerledes – mer moderne både innvendig
og utvendig, forteller Robert.
Hytta han nå bygger inneholder
et romslig kjøkken med plass til stort
spisebord med adskilt tv-stue. Ellers er
det tre soverom og bad med plassbygd
innredning. Utvendig kledning er Alvdal Royal, og skal være tilnærmet vedlikeholdsfri.
Robert gjør det meste arbeidet selv,
og han har med seg lærling Sindre
Smestu Holm.
På området til Olav Stavne er det
ca 30 tomter, og Robert tar sikte på å
bygge flere hytter med utgangspunkt i
samme konsept.

Robert Krogstad bygger hytter han
selv kunne tenke seg å eie for salg på
Nerskogen, og han har med seg
Sindre Smestu Holm.

Lundhytta sin Troll
Lundhytta har hatt samarbeid med
Troll arkitekter i Oppdal om utvikling
av en hytttemodell i en ny og moderne arkitektur. Hyttemodellen Troll
leveres i tre størrelser fra 78 til 103 m2,
med to til fire soverom, hems og to
utvendige boder.
— Trollhyttene er en modell vi satser på fremover, og vi har fått mange
gode tilbakemeldinger. Vi har bygd ei
hytte for en kunde på Skaret, og skal
bygge ei til i Vangslia på Oppdal. Vi
har også satt opp ei Trollhytte for salg
på området til Olav Stavne ved Granasjøen. Den er lagt ut på Finn, og mange har vist interesse, forteller salgsleder
Leif Jonny Lund.
Hytta har el-varme i alle gulv som
standard. Lundhytta legger vekt på å
bruke lokale leverandører og håndverkere. Utvendig er hytta kledd med
brentkledning fra Sveinung Kosberg
på Berkåk, og de kan levere kjøkken
både fra Foss Snekkeri og Rennebu
Snekkeri.
Leif Jonny forteller at trenden nå
er mindre hytter, og for Lundhytta sin
del er det mest forespørsler på Sportshyttene. De har bygd to Sportshytter
for kunder, og dette er en modell de
har gjort suksess med i Nerskogen hyttegrend.

Lundhytta har samarbeidet
med Troll arkitekter i Oppdal om å
utvikle den nye hyttemodellen Troll.

Av: Dagfinn Vold
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Høstløk 1/2 pris
Nytt fra BlackDesign og Diz
smykker, skjerf
votter og hansker
planter

Grønn kr 39,

DRØMMER
DU OM HUS?
Vi leverer kvalitet fra
OVERHALLA HUS
Kontakt oss!

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17 – lør 10-14

tlf 480 49 872
bih@skogbygg-as.no

Ståle Rønning 951 61 944

Bjørn Inge Haugset 480 49 872

Lokalmat, ferskt og håndlaget

		
bakerikafeen		

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.
soknedalbakeri

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
man-tors 10-16 / fre 10-17 / lør kl 10-15

Maskinene er på 2000kg og 3000kg
Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@gmail.com

Distriktets
kontorleverandør
Orkdalsveien 982, 7392 Rennebu

Spør oss om hjelp til
Vei, vann og avløpsanlegg
Betongarbeid, Kabelgrøfter, Tomteutgraving
Massetransport, Fundamentering
Forstøtningsmurer, Rørlegging i grunnen ADK 1

Vi leverer alt til kontoret
Kontorstoler, hev/senkepulter,
kopimaskiner, plottere,
møteroms-møbler, sosiale møbler,
gardiner (lamell og persienne) og mye mer!

Minikraftverk, Rivning
Sprenging/pigging av fjell
Opparbeidelse av gårdsplasser

Ring for en hyggelig prat!
Tor Ivar mob 411 00 385
post@ramstadmaskin.no
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Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Straks i mål med
hyttefeiing

Første runde med hyttefeiing i Rennebu nærmer seg
slutten. Innen utgangen av
2019 skal alle hytter ha fått
tilbud om feiing og tilsyn.
Rennebu kommune har rundt
2400 hytter og fritidseiendommer.
Alle disse skal innen utgangen av
året ha fått besøk av feieren, eller
fått tilbud om det. Dette skjer fordi
kommunene nå plikter å gjennomføre feiing og tilsyn på fyringsanlegg i alle fritidsboliger. De siste to
årene har hyttefeiing derfor vært
en prioritert oppgave for feieavdelingen i Trøndelag brann- og redningstjeneste. Distriktsleder Roger
Løhre er nå i innspurten i området
rundt Jøldalshytta.
– Det gjenstår noen få hytter
som ligger langt fra vei, de planlegger vi å ta når det blir snøscooterføre. Det er også noen hytteei-

Brannsikre tips til hytta:

• Skift batteri i røykvarsleren minst en gang i året. Står hytta kald vinterstid, tappes batteriet raskere.
Test derfor røykvarsleren hver gang du tar i bruk hytta. Røykvarslere bør skiftes ut hvert tiende år.
• Sjekk at trykkindikatoren på brannslokkingsapparatet peker på det grønne feltet.
• Ikke bruk peis eller ovn som tørkestativ.
• Kast askeavfall på en forsvarlig måte, ikke oppbevar aske nært husvegg eller på brennbart materiale.
• Sjekk utstyr og slanger jevnlig ved bruk av gass.
• Gå aldri fra levende lys.
ere som ikke har vært til stede ved
varslet tilsyn, disse kan registrere
seg på en bestillingsliste og avtale
feiing ved en senere anledning.
Trygghet
Bruk av åpen ild utgjør minst
en tredjedel av alle hyttebranner.
Feil fyring og feil på skorsteiner og
ildsteder er hovedårsakene. Siden
mange hytter ligger avsidesliggende til, kan utrykningstiden til
brannvesenet bli lang.
– Stort sett opplever vi at folk

er positive til at det blir feid og
gjennomført tilsyn på hytta. De
føler trygghet i at vi kommer, sier
Løhre. Han mener brannsikkerheten på de fleste hyttene har vært
god.
– Noen har røykvarslere og
brannslokkingsapparat som har
gått ut på dato, disse anbefaler vi
å skifte ut. Vi har også notert avvik
på en del hjemmelagde patenter på
skorsteinen. Disse løsningene kan
øke faren for pipebrann, forteller
Løhre.

Etter førstegangsbesøket vil
hyttefeiingen ha ulik frekvens fra
hytte til hytte. Hyppigheten vil bli
bestemt ut fra sotmengde, avvik,
byggeår med mer.
– Har du mottatt varsel om tilsyn men ikke vært til stede, kan du
avtale nytt besøk ved å ta kontakt
med oss i feieavdelingen, avslutter
Løhre.
Tekst og foto:
Trøndelag brann- og redningstjeneste

9. klasse på reinsjakt
Det har i flere år vært tradisjon med reinsjakt for interesserte elever i
9. klasse i Rennebu, og det er lærer Endre Kosberg som er initiativtaker og
sjefsjeger. Elevene lærer mye om jakt og partering av dyr, og de får naturligvis tilberede mat av reinskjøtt.
F.v.: Snorre Olav Joramo, Jesper Vaagen (m/børse), Ronny Martinsen (lærer, i
hvit anorakk), Vetle Amandus Frøseth (foran m/bukken), Runar Slettun Hovin (i
blå lue), Lena Marie Storslett Hansen, Ida Jerpstad, Nimrod Brhana Tesfu, Julie
Fjellstad og Endre Kosberg.

Rennebunytt

7

Ny reguleringsplan for E6 er vedtatt
I kommunestyret 5. september ble reguleringsplanen for
ny E6 gjennom Rennebu enstemmig vedtatt. Kommunestyret valgte også trasé for fylkesveg 700 gjennom Berkåk
sentrum.
Plankontoret ved Leif Conradi
Skorem har vært Rennebu kommunes saksbehandler for planen,
og før politikerne slapp til for å
diskutere saken, orienterte han om
arbeidet som var gjort og om reguleringsplanen. Det var kommet
inn 64 merknader etter at den var
lagt ut til offentlig høring, og 54
av disse var fra private eller lag og
organisasjoner.
Noe av det som har skapt mest
engasjement, var hvor Fv700 skulle
gå opp mot det nye krysset på Berkåk, størrelsen på næringsarealer
ved det nye E6-krysset på Berkåk
og spørsmålet om næringsarealer
ved krysset på Ulsberg.
Nordre trasé
Trasévalget for Fv700 har lenge vært diskutert, og det har vært
forskjellige meninger om nordre
og søndre alternativ. Valget er
blitt godt belyst, bl.a. gjennom
en mulighetsstudie for Berkåk
sentrum, og rådmannens innstilling var å velge nordre alternativ.
Det ble også enstemmig vedtatt i
kommunestyret uten noen diskusjon annet enn at representanter
var opp på talerstolen for å fortelle
at de støttet innstillingen. Reguleringsplanen for fylkesvegen gjennom sentrum ble imidlertid ikke
vedtatt. Her skal Rennebu kommune gå i dialog med Nye Veier
og fylkeskommunen om detaljert
utforming av vegen gjennom sentrum. Det vil si at det blir laget

et nytt planforslag for denne vegstrekninga, og at dette på et seinere tidspunkt skal legges fram til
behandling og sendes på høring,
før det blir vedtatt.
Næringsarealer ved Berkåkkrysset
Det ble mer diskusjon rundt
næringsarealet ved det nye E6-krysset på Berkåk. Det kom frem sterke
ønsker om å utvide området til
vestsida, for å få mulighet til å etablere et todsidig veisideanlegg. Leif
Conradi Skorem fortalte at dette
har vært vurdert i planprosessen,
men at dette ville føre til svært
store terrenginngrep. Den planlagte kryssløsninga gjør dessuten at
arealet på østsida både er godt synlig og tilgjengelig også for de som
kjører sørover på E6.
Planen åpner i utgangspunktet
ikke for detaljhandel i områdene
ved E6-krysset, men i området
for vegservice, er det åpnet for
et utvidet bensinstasjonstilbud
med detaljhandel på inntil 150
m2. Hvis en vil bygge butikk eller
hotell ved det nye krysset, må
området omreguleres. En årsak til
denne begrensningen er at det er
ønske om å beholde mest mulig
handel i Berkåk sentrum.
Ny kommuneplan?
Gjeldende kommuneplan ble
laget ut fra den E6-løsninga som
ble vedtatt for tre år siden, og den
nye løsninga som nå er vedtatt
medfører mange endringer som

Avkjørselen til Berkåk fra den nye E6 vil ligge øst for Buvatnet.
påvirker arealbruken i kommunen.
Leif sa derfor at de ganske snart
bør se på kommuneplanens arealdel, og at dette blir en oppgave
som det nye kommunestyret må ta
fatt i gjennom kommunal planstrategi. Samtidig må de ganske snart
gå i gang med dialogen om detaljutforming av fylkesveg 700 i sentrum, og deretter sentrumsplanen.
Næringsareal på Ulsberg på vent
Det har også vært ønske med
næringsareal ved krysset på Ulsberg
for bl.a. å gi plass til veisideanlegg.
I den vedtatte reguleringsplanen er
det ikke tegnet inn et slikt areal på
grunn av uavklarte forhold rundt
krysset. Statens Vegvesen arbeider
med vurdering av trasé og vegstandard for E6 sørover fra krysset,
og på sikt kan det bli aktuelt med
planfritt kryss på Ulsberg. Spørsmålet om næringsarealer ved krysset må derfor avvente til vegsystemet rundt Ulsberg er mer avklart.

Videre fremdrift
Strekningen fra Vindåsliene til
Ulsberg er 25 km lang, og går stort
sett i jomfruelig terreng. Prosjektet
inkluderer to tunneler, Ulsbergtunnelen (1,3 km) og Vindåslitunnelen (2km) samt flere broer og
betongkonstruksjoner. Kontrakten
om bygging av strekningen har en
antatt verdi på ca. 2,6 milliarder
kroner eks. mva., og skal endelig
fastsettes etter utvikling og optimalisering av prosjektet i samhandling mellom entreprenør, rådgiver
og byggherre.
— Planen er å signere kontrakt
med valgt entreprenør og rådgiver
i november. Planlagt byggestart er
medio 2020, og den nye motorveien skal være klar til bruk i 2023,
forteller administrerende direktør
i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.
Av Dagfinn Vold

Ønsker lokale ringvirkninger av ny E6
Fra 1. november tiltrer
Maren Brevik den nye
prosjektstillingen i Rennebu
Næringsforening (RNF). En
av arbeidsoppgavene er å
få mest mulig ringvirkninger ut av bygginga av den
nye E6.
Maren Brevik er bosatt i Oslo
men har samboer fra Oppdal.
Samboeren har allerede flyttet til
Oppdal for å ta over hjemgården,
og Maren er på flyttefot etter. Brevik er selv vokst opp på gård i Lier,
så overgangen blir ikke så stor.
Hun er utdannet jurist og har tatt
videreutdanning innen ledelse og
prosjektledelse.
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— Jeg har vært mye i Oppdal, og
er veldig glad i området. Ettersom
jeg har bodd i Oslo og samboeren
er fra Oppdal, har jeg brukt mye
tid på å reise oppover. Vi er glad i
friluftsliv begge to, så vi gleder oss
veldig til å ta fatt på nye utfordringer og et nytt liv i Trøndelag, forteller Brevik.
Spennende stilling
Stillingen i RNF er nyopprettet, og den er et spleiselag mellom RNF, Rennebu kommune
og Trøndelag fylkeskommune.
Den handler i hovedtrekk om å
følge opp medlemmenes interesser
innen næringsutvikling, og hjelpe
næringslivet til å få mest mulig ut

av den forestående utbygginga av
ny E6.
— Det er viktig at mest mulig
av pengene som legges ned i forbindelse med den nye E6 tilfaller
lokalt næringsliv, og samtidig må
vi prøve å skape mest mulig aktivitet som kan videreføres etter at
byggeprosessen er gjennomført,
sier Brevik. Jobben skal naturligvis
gjøres i nært samarbeid med styret
i RNF, kommunen og fylkeskommunen, og RNF vil få en helt
annen mulighet til å påvirke fremtiden med en heltidsansatt.
Glad i prosjekt
Maren søkte stillingen da hun
syntes det hørtes spennende ut,

samtidig som hun liker prosjekt
som arbeidsform.
— Jeg ønsker å bidra til å skape
noe for fremtiden, men denne jobben ikke kan gjøres alene. Så jeg
gleder meg til å bli kjent med innbyggerne, kommunen og næringslivet, og jeg håper på et godt samarbeid, sier Maren.
Av Dagfinn Vold
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Mulighetsstudie for Berkåk
I tre uker i sommer har landskapsarkitekt Martha Kvalheim
og sisteårs arkitektstudent Chritina Jeanette Vaagland
arbeidet ved Plankontoret med et mulighetsstudie for
Berkåk sentrum. Artikkelen nedenfor er et utdrag fra
rapporten etter studiet.
Mulighetsstudien
analyserer
dagens situasjon og synliggjør kvaliteter og utfordringer, og komme
med forslag til hvordan man kan
utvikle Berkåk sentrum når gjennomgangstrafikken på E6 flyttes ut
av sentrum.
Målet var å synliggjøre mulighetene man har for å videreutvikle
Berkåk som et attraktivt sted for
bosetting og næringsliv. Studien
inngikk i beslutningsgrunnlaget for
valg av trasé for fylkesvegen gjennom sentrum – der nordre trasé
ble valgt.
Hva står på spill
Når nye E6 blir lagt på utsiden
av sentrum er det realistisk å tenke
at en del trafikk vil kjøre rett forbi
Berkåk. Derfor kan Berkåks funksjon som stoppested stå på spill, og
det kan gå utover næring som har
rettet seg mot gjennomreisende.
De gjennomreisende på nye E6
som skal fylle drivstoff og kjøpe
noe å tygge på vil trolig ikke svinge
av og kjøre ned til sentrum, men
gjøre dette på en bensinstasjon i
tilknytning til den nye E6.
For å kunne opprettholde
Berkåks rolle som stoppested er det
nødvendig å få gjennomreisende fra nye E6 til å svinge av og
legge stoppen til Berkåk. Derformå
en se på andre tilbud og kvaliteter
Berkåk har utover drivstoff og veimat, og hvordan man kan styrke
disse for å opprettholde Berkåk i
konkurranse med andre stoppesteder;
— et sentrum som tilbyr aktivitet,
og som leder ut til turområder
— å tydeliggjøre tettstedets tradisjoner og kunnskap innen
kunst og håndverk og la dette
være synlig i gatebildet. Et sted
man kan se, kjøpe, og evt. se på
produksjon eller få ta del i
produksjonen.
— å få kraftproduksjonen mer til
syne i sentrum ved bruk av
vann eller kraft/energi.
— å styrke Berkåk som
“utstillingsvindu” for næringslivet ved å være bevisst på hva
som sees når man ankommer
Berkåk med bil eller tog
— å legge til rette for at lokale kan
drive publikumsrettet næring
gjennom å tilby lokaler til leie
Målet bør være:
— å få barnefamilier til å ville

-

stoppe på grunn av et spennende stopp for barna
å få el-bil sjåfører til å foretrekke å lade på Berkåk
å være et sted man kan strekke
på beina og spise
å være et sted hvor hundeeiere
ønsker å stoppe for å ta en
luftetur med hunden – å være
et sted hvor man ønsker å
overnatte

Sentrumsgate
Å gjøre endringer i utforming
fra vei til gate, og tilrettelegge for
mer sentrumsbruk i tilknytning til
denne vil gjøre sentrum mer attraktivt å bevege seg i og bruke.
Fasader langs vei i sentrum,
hva som sees når man ankommer
Berkåk og kjører gjennom:
— Flere bygg i sentrum henvender seg i en spesifikk retning,
enten mot sør, eller mot
gjennomkjørende trafikk.
— Byggene har passive baksider,
unntaket er utsmykking på
Torget, ”På samme lag noe
sammen” av Ståle Gerhardsen
som aktiviserer fasadene rundt
torget.
— Kryss og vei gjennom sentrum
blir tettstedets utstillingsvindu
og blir gjennomreisendes opplevelse av stedet.
Kan det være noe i tillegg til
bensinstasjoner og lading av el-bil,
som gjør at man får lyst til å stoppe
på veien?
Busstopp
Ved å lage mer definerte busstopp, med skur på alle holdeplassene, får kollektivreisende mulighet til å sitte eller stå i ly. Busstoppene er noe av det som er godt
synlig for kjørende langs veien,
og ved å lage stedsspesifikke busstopp kan dette være med å fange
interessen og gjøre at man husker
stedet. Å bruke materialer av lokalt
tre, lokal granitt eller rød farge kan
være en enkel måte å få bedre frem
Berkåks stedsidentitet.
Det vil hjelpe på sentrumsfølelsen å tilrettelegge en hovedgate
for både harde og myke trafikanter. I dag er det ikke tilrettelagt for
myke trafikanter, men heller ikke
for kobling mellom gate og bebyggelse. Dette pga avstanden fra vei

Berkåk sentrum. Foto: Vegard Antonsen
til bygninger, men også stedvis
høyvokst vegetasjon.
Sammenhengende grønnstruktur
Å knytte de eksisterende grøntområdene i sentrum sammen vil
føre til et mer helhetlig sentrum,
hvor det er lett å ta seg frem til
disse. Her bør man være mer selektiv på hvor det er grønne flater, og
hvor det heller bør være urbane
flater.
Å stenge Gamle Kongevei for
gjennomkjøring, gir muligheten
for å knytte sammen grøntområdene i aktivitetsparken opp mot
kirkegården og NM-bakken. Dette
kan gjøres på to måter, etter innkjøring til Berkåk kirke eller ved
den planlagte parkeringsplassen i
aktivitetsparken.
Parkeringsplassen i aktivitetsparken må flyttes lenger sør hvis
man velger det første alternativet.
En slik stenging kan gi muligheten for et mer sammenhengende aktivitetsområde, hvor man
på vinter kan gå på ski fra sentrum
og opp til skiløypene. Man unngår
gjennomkjørende biltrafikk i nærheten av skolen, kirka og aktivitetsområdet.
Flerfunksjonsbygg
Det er ytret ønske om et flerfunksjonsbygg i området mellom
kunstgressbanen og aktivitetsparken. Dette bygget er tenkt å henvende seg til kunstgressbanen i
form av en tribune, med garderober og treningsrom inne i bygget.
For å henvende seg til aktivitetsparken og den uorganiserte aktiviteten er det tenkt på samlingsrom
for uorganisert aktivitet med fokus
på ungdom.
Et høyere element sentralt i
sentrum som er synlig fra store
deler av sentrum, samtidig som
det kan stikke seg ut og sees fra E6,

kan fungere for orienteringen og
samtidig bli en attraksjon i seg selv.
Ved å komme seg opp i høyden
kan man tilby en flott utsikt og en
oversikt over hele sentrum.
Lyssetting
Lyssetting kan brukes som et
virkemiddel for å synliggjøre viktige landemerker og elementer i
sentrum, både fra E6, men også
når man beveger seg gjennom selve
sentrum.
Lyssetting av de viktigste landemerkene vil både gjøre det mer
attraktivt for innbyggerne, men
også de som kjører forbi på den
nye E6. Dette kan også hjelpe på
å gjøre det enklere å navigere seg
rundt omkring.
Næringsarealer ved E6
I tilknytning til den nye traséen
for E6 øst for Berkåk, har det blitt
avsatt ulike områder for næring,
både ovenfor og nedenfor veien.
I dag er området ovenfor
veien satt av til ikkepublikumsrettet næring, samt bensinstasjoner
og døgnhvileplass. På nedsiden
er arealet satt av til plasskrevende
varehandel.
Det kan være naturlig å tenke
på næringsarealene som utviklingsområder for sentrum, hvor man på
sikt kan se det som en forlengelse
av sentrum opp mot E6.
Utvidelser av dagens industri,
bør flyttes til næringsarealene ved
E6 slik at sentrumsområdene kan
brukes til andre sentrumsformål.
Om alle bensinstasjoner flytter
fra sentrum vil vi anbefale å ha en
stasjon på nedsiden av E6, slik at
det imøtekommer reisende både
på vei nordover og sørover. Hvis
ikke alle flytter, anbefales det å
ikke tilrettelegge for bensinstasjon
på nedsiden av E6.
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Collage
for klimaet
I forrige uke var det klimademonstrajoner i land over
hele verden, og i Skamfersvingen på Berkåk åpnet
kunstutstillingen Collage
for climate.

Helseundersøkelse i
Rennebu
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag. I oktober inviteres
260 000 sørtrøndere til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag.
I Rennebu er 18. oktober den store dagen!

Skamfersvingen E6 Berkåk Norway

21 sept - 23 oct 2019

Collage for Climate is an initiative of The Edinburgh Collage Collective and The
Scandinavian Collage Museum for Microgalleries Globale day of Climate Action
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Plakaten til utstillingen Disrupt climate disruption er laget av Angela
Gobbens, som driver collagemuseet i
Skamfersvingen.

Beto Janz fra Kanada deltar med
papircollagen ”Skull map”.
Angela Gobbens, som står bak
The Scandinavian Collage Museum, forteller at utstillingen har
kommet i stand etter initiativ fra
henne og The Edinburgh Collage
Collective. Utstillingen er et ledd
i de verdensomspennende aksjonene for klimaet.

HUNT er godt kjent for nordtrønderne. 140 000 nordtrøndere
har deltatt på fire HUNT-undersøkelser siden 1984 – og slik bidratt
til å skape en av verdens mest
betydningsfulle samlinger av helseopplysninger om en befolkning.
Det pågår en omfattende forskningsaktivitet med HUNT-dataene, og det publiseres rundt 100
vitenskapelige artikler årlig.
HUNT sikrer samtidig viktige
forskningsdata til folkehelsearbeidet i hver enkelt deltakerkommune. HUNT gir også uvurderlig
kunnskap om innbyggernes helse,
som er helt nødvendig i samfunnsplanleggingen.
Nå inviteres 260 000 sørtrøndere til å bli en del av HUNT, som
samtidig endrer navn til Helseundersøkelsen i Trøndelag.

Utstillingen har verk fra kjente
collagekunstnere fra forskjellige
deler av verden, og den vil henge
frem til 23. oktober. Det er gratis
inngang i det lille museet i Skamfersvingen sør for Berkåk, og den
er vel verdt et besøk.
Av Dagfinn Vold

Innbyggerne i Halsa kommune
får også invitasjonen ettersom de
blir trøndere i 2020.
I uke 42, fra 14. til 18. oktober,
får alle sørtrøndere mellom
18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere
76 år og eldre får invitasjon i
posten sammen med undersøkelsen på papir.
Det er Trøndelag fylkeskom-
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mune, Trondheim kommune, KS,
og HUNT Forskningssenter ved
NTNU som står bak denne store
utvidelsen av HUNT. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag er
viktige samarbeidspartnere. De vil
bidra til å spre informasjon om
HUNT til innbyggerne,
og
etablere hjelpesenter for innbyggere
som
trenger hjelp til
å fylle ut spørreskjema.
Selve datainnsamlingen
gjøres av HUNT
Forskningssenter som lagrer og
forvalter dataene.
Ingen trenger
å
være
bekymret
for
personvernet.
HUNT har lang
erfaring
med
datasikkerhet
og håndtering
av sensitive helsedata,
følger
alle lover og forskrifter og NTNUs
politikk for informasjonssikkerhet.
Data benyttes kun til helseforskning og statistikk og alle data blir
avidentifisert før de tas i bruk.

Kommuneoverlege Arne Opdahl,
helse- og omsorgsleder Solveig Løkken, assisterende rådmann Lill Hemmingsen Bøe og rådmann Per Øivind
Sundell håper alle i Rennebu deltar når
HUNT inviterer i midten av oktober!

Trenger du hjelp til å fylle ut
spørreskjema: Kontakt Rennebu
kommune, Servicetorget.
Spørreundersøkelsen tar maks
en halvtime å besvare.

Hvem
skal
bære
byrden?

Tidligere masterstudent
ved Universitetet i Oslo
(UiO) og rennbygg Sigrid
Jerpstad har i år vunnet
UiOs bærekraftspris for sin
masteroppave om EUs rolle
i forhandlingene om FNs
bærekraftsmål.
Sigrid Jerpstad er en av tre studenter som har vunnet Universitetet i Oslos pris for beste masteroppgave om bærekraft. Juryen
gir Sigrid skryt for å bidra til viktig kunnskap om EUs forståelse
av egen rolle i implementeringen
av FNs bærekraftsmål, og skriver
videre i sin begrunnelse at «slike
analyser, fra et politisk sosiologisk
perspektiv, har ikke vært utbredt i
forskning på EU tidligere».
Under FNs forhandlingsprosess i 2015 som ledet frem til bærekraftsmålene, var det et omdiskutert tema hvem som skal ta ansvar
for den bærekraftige utviklingen.
Kina og India større ansvar?
— Det viktigste jeg fant ut av
min masteroppgave var at EU
ser for seg en ny byrdefordeling i
internasjonal
utviklingspolitikk
der framvoksende økonomier som
Kina og India må ta større ansvar.
For å finne ut av det her, har jeg
intervjuet EU-delegasjonen som
var i forhandlingene om bære-

kraftsmålene. Da reiste jeg ned til
Brüssel og snakket med representanter i EU-kommisjonen, forteller
Sigrid.
EU har lyst til å bli sett på som
den ledende aktøren i bærekraftig
utvikling, samtidig som at de ikke
har lyst til å ta like stor andel av
finansieringa. Det har vært en tradisjon for at EU og USA skal stå
for mye av finansieringen, der fattige land skal motta bistand. EU
mener nå at alle land må bidra like
mye. Fattige land mener derimot
at EU har forurenset så mye og
bidratt til så mye urettferdighet at
de må bidra mest økonomisk.
Kina og India er økonomier
i sterk vekst, men de har ikke
samme ønske som EU om å bli
sett på som de viktigste aktørene
innen bærekraftig utvikling. Kina
har en nøkkelrolle internasjonalt
med økende økonomi. Kina mener
de fortsatt er et utviklingsland og
trenger ikke å bidra til så mye. EU
sier Kina har god økonomi, mens
EU ikke har hatt så god vekst i det
siste.
Oppstår grupperinger
FN består av 193 medlemsland,
og ofte er det svært mange meninger om ting og dermed vanskelig å
enes om viktige spørsmål. Det er i
stor grad et verdispørsmål der det
blir diskusjon om hvilke verdier

skal de jobbe sammen for å oppnå.
— Det oppstår raskt grupperinger der utviklingsland fra Asia og
Afrika er på den en siden og EU/
USA på den andre. Dette er klassiske nord-sør skiller som er vanskelig
å komme over, forteller Sigrid.
Fikk pris for oppgaven
For masteroppgaven Who
Should Bear the Burden? The EU’s
Approach to Responsibility for the
Sustainable Development Goals
fikk Sigrid UiOs bærekraftspris
for masteroppgave 2019. To andre
masterstudenter vant samme pris en jurist og en biolog.
— Det var stas. Vi fikk være med
på middag med universitetsledelsen og spesielt inviterte. Prisen
består av kr 10.000, og i tillegg får
vi være med i et nettverk der alle
som har vunnet en bærekraftspris i
UiO møtes for å samle kunnskap
om alle FNs 17 bærekraftsmål. En
bærekraftig utvikling er tredelt sosialt, miljø og økonomisk. Det er
krevende å forene alle tre aspekter,
forteller Sigrid.
Mye arbeid
Sigrid Jerpstad har studert master i sosiologi ved UiO. Sosiologi
er et bredt felt, der det handler om
å se ting i sammenheng. Dermed
blir det litt samme fokus som i
bærekraftig utvikling - mennesker
og miljø må samarbeide.

Sigrid Jerpstad er i år vinner av UiOs
pris for beste masteroppgave knyttet til
FNs bærekraftsmål.
Under arbeidet med oppgaven
fikk hun kontorplass på Arena
- senter for europaforskning fra
august i fjor til mai i år. For å få
stoff til oppgaven snakket hun
med folk som jobber i EU og som
var på bærekraftkonferanse i New
York.
I dag arbeider Sigrid i et vikariat i Utenriksdepartementet i avdeling for FN og humanitære spørsmål. Dette er en jobb der hun får
brukt kunnskapen hun tilegnet seg
i masteroppgaven.
— Jeg jobber blant annet med
å koordinere Norge sin deltagelse
i FNs generalforsamling som skal
være nå i september. Dit reiser
både statsminister og kronprins,
og det er mye som må ordnes på
forhånd, forteller Sigrid, som dessverre ikke skal være med til konferansen.
Trives i Oslo
Sigrid forteller at hun tar sikte
på å bli boende i Oslo, da det der
er mest aktuelt med jobber. — Jeg
trives i byen, og det er mye kulturelt og ellers mange ting å finne på,
sier Sigrid.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Kubrix/Magnus Aune
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Trenger du en dykTig
elekTriker?
Da er vi her for deg!
Ring oss for en timeavtale eller et
uforpliktende tilbud!

Kraftlaget Rise Elektro AS | 72 42 80 10 | post@kre.no | kre.no

Transport
sommer og vinter
Graving – Planering
Betongarbeid – Snekkering
Vann/avløp – Uteplasser
Vi har lift til utleie

Døgnvakt:
Mobil 414 52 610

7288 Soknedal
stobb@gauldalen.no

Leverandør av grus
alle fraksjoner i knust fjell og naturgrus

Hyttetomter med panoramautsikt utover
Oppdalsfjell, Trollheimen og Iglfjellet.

Maskinentreprenør

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516
john.vogn@oppdal.com

tlf 926 46 626 - www.aspeggentransport.no

Berkåk, 7391 Rennebu
geir_aspeggen@hotmail.com – www.grusirennebu.no

ko
Ners gen
lan
Forhandler utstyr fra:
Fåvang Maskin
- bl.a. vinsj og dumperhengere
Lilleseth Kjetting
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap
Maskinsenteret i Gudbrandsdalen as
- bl.a tømmervogner og beitepussere
Jan Eirik Holden
- Forhandler landbruksutstyr og entreprenør
jan.eirik.holden@getmail.no

d h a n d el

”Handle lokalt-dagen”

lørdag 12. oktober fra kl. 12.00

Vi viser frem våre dyktige, lokale
leverandører og deres produkter.
Leverandørene byr på smaksprøver og
vi byr på kaffe og kake.
Det blir i tillegg holdt

boksalg

Kom innom med bøkene dine.
Selg dem selv eller vi gjør det for deg.

Se mer info på vår facebook-side
@nerskogenlandhandel
Velkommen til en trivelig dag på Joker Nerskogen
Åpn.tider man–tors 9-18 – fre 9-21 – lør 9-18 – søn 12-18

Telefon 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no
www.nerskogenlandhandel.no
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En opplevelsesrik uke i Rennebu fra 18. oktober til 27. oktober

Fredag 18. oktober
Pub i Jutulstuggu
Lørdag 19. oktober
RennebuSpæll

Trubadur Tor Hoel kl. 20.00

Rennebuhallen Berkåk Tema: Blues in other shoes. kl. 13.00-17.30
arr: Rennebu Skolekorps

Søndag 20. oktober
Årets TV-aksjon

«Care Norge» Årets tema: På egne ben.

Mandag 21. oktober
Utstyrssentralen

Åpent hus kl. 14.00-18.00

Tirsdag 22. oktober
Kulturkafe

Bakerikafeen/Frivillighuset med Kulturskolen kl. 17.00

Ungdomsklubb
Onsdag 23. oktober
Vi lager gresskarlykter

Samarbeid mellom fritidsklubben i Rennebu,
Ungdomsrådet og kulturskolen, i Kultursalen kl. 18.00-22.00.

Sang og salmekveld

Verksted på Frivilligsentralen med Inga Dalsegg kl. 18.00
se egne plakater
Nerskogen kapell kl. 19.30

Torsdag 24. oktober
Babysang
Musikalen ”Løvenes konge”

Frivilligsentralen kl. 10.00-12.00
i Rennebuhallen med 10. klasse. Premiere kl. 19.30

Fredag 25. oktober
Musikalen ”Løvenes konge”

i Rennebuhallen med 10. klasse. Kl. 11.00 og kl. 19.30

Søndag 27. oktober
Rennebu historielag 70 år

Jubileumsarrangement i Jutulstuggu kl.19.00

Velkommen til Kulturvukku i Rennebu!
Rennebunytt
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Nå er det
hennes tur
Dette er slagordet til årets
TV-aksjon som skal foregå
20. oktober.

Sang- og salmekveld i
Nerskogen kapell

100 000 bøssebærere skal ut
og gå den viktigste søndagsturen
slik at alle hjem i Norge får besøk.
TV-aksjonen 2019 går til CAREs
arbeid for å skape et bedre liv for
kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.
CARE er en politisk og religiøst nøytral organisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. CAREs viktigste metode for
å bekjempe fattigdom er spare- og
lånegrupper. Disse fungerer som
en sparebank, der medlemmene
blir enige om reglene, og sparer og
låner av felles midler. Disse gruppene gir fattige mennesker mulighet til å endre livet sitt og samfunnet de bor i, gjennom egen innsats.
CARE Norge ble opprettet i 1980,
og arbeider i dag i 13 land.
Årets TV-aksjon skal gi 400
000 kvinner mulighet til å tjene
sine egne penger, bestemme over
egen kropp og få sin stemme hørt.
Dette skaper ringvirkninger for
mer enn 1,5 millioner mennesker i
verdens fattigste land. TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni
land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi,
Rwanda, Myanmar, Afghanistan,
Jordan og Palestina.
Dette er vår største nasjonale
dugnad og Rennebu har tidligere
hevdet seg i toppen som giverkommune i vårt fylke, det håper vi å
klare i år også. Ta derfor godt i mot
bøssebærerne 20. oktober.
Husk å ta ut penger! Du kan
også betale med Vipps. Betaler du
med Vipps 20. oktober mellom
kl. 16.00 – 18.00 blir det registrert
som bøssebeløp for Rennebu.
Du finner med informasjon om
TV-aksjonen på www.blimed.no.
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Onsdag 23. oktober kl. 19.30
arrangerer Nerskogen grendalag
Sang- og salmekveld. Midt på mørkeste høsten skal vi samles til mye
god sang og musikk på kapellet på
Nerskogen! Vi skal sammen få synge ut på kjente og kjære salmer og
sanger, som: «Han er min sang og
min glede,» «Barnatro» osv.
Allsangen blir ledet av Rolf

Erik Jordet, Arne Ree og Edvin
Storslett, og de vil også bidra med
instrumentalmusikk. Det blir sang
av Rennebu Songkor. Yeona Lisa
Fjellstad, som er et ungt sangtalent fra Nerskogen, vil bidra med
solosang. I tillegg får vi opplesning
av Randi Olise Hoel.
Det er gratis inngang, men det
blir mulighet til å gi en gave, der

overskuddet går til nye salmebøker
på Nerskogen. Grendalaget ordner med kaffeservering. Rennebu
menighetsråd er medarrangør, og
organist Kjersti Kvam samarbeider
med grendalaget om kvelden.
Grendalaget håper mange tar
turen til Nerskogen på en folkelig
og trivelig kveld med mye sang!

Lag kule gresskarlykter
Rennebu Frivilligsentral
inviterer til gresskarlyktverksted onsdag 23.
oktober.
Kunstneren Inga Dalsegg fra
Rindal sine gresskarlykter har fått
mye oppmerksomhet både i aviser,
blad og på tv. Hun har blant annet
skåret ut gresskarlykter på God
Morgen Norge og nyhetene både
på NRK og TV2.
Onsdag i kulturuka har du
muligheten til å få eksperthjelp av
Inga. Dette er noe alle kan få til,
men Inga anbefaler at de minste
har med seg en voksen som kan
hjelpe til.
Inga stiller med skjæreutstyr og
skumle idéer, men det er begrenset

med plass så det gjelder å være tidlig ute for påmelding.
— Kjøp deg et gresskar og kom.
Jo større gresskaret er, jo mindre

pirk og det går lettere å lage en fin
lykt, sier Inga.
Påmelding skjer til Rennebu
Frivilligsentral.

Hemmelighetene til
Jutulstuggu avsløres

Åpent hus
i Utstyrssentralen

Foredrag av historiker Johan G. Foss i Jutulstuggu 27. oktober

Mandag 21. oktober er det
åpent hus i Utstyrssentralen på Frivilligsentralen på
Berkåk.

I Rennebu har vi i over seks år
hatt en rikholdig Utstyrssentral.
Der er det mulig å låne utstyr til
skituren og fotballkampen og mye
annet for alle som har behov.

Otto Kreftings tegning av Jutulstuggu fra 1857, slik han så den for seg før forfallet begynte.

Jutulstuggu er den eneste årestua i Trøndelag som har sin plass
blant de ypperste mellomalderstuene i landet. Jutulstuggu ble rett
nok revet i 1867, men den var da
oppmålt og beskrevet, og portalen, inngangspartiet, ble sagd ut
og er bevart på Vitenskapsmuseet
i Trondheim. Jutulstuggu ble først
beskrevet av Gerhard Schøning i
1773 og senere av flere bygningshistorikere, blant dem Eilert Sundt
i 1857. Sundt omtalte Jutulstuggu
som oldemor til trønderhusa på
hans tid.
Da Jutulstuggu ble revet, hadde
den stått i over 600 år. Den var
bygd i 1250 – i Håkon Håkonsons
tid! Bygningen utmerket seg med
svære tømmerdimensjoner, fremragende bygningsarbeid, med profileringer og ornamenter. Den var
en treromsstue, med samme romløsning som var brukt i Trøndelag
og Norge fram til 1700–1800-tallet.
Det knytter seg mange spørsmål til Jutulstuggu. Hva slags byg-

ning var dette egentlig? Var det
stua til en storbonde? Eller var den
opprinnelig et sælehus, herberge
for vegfarende? Eller kan den være
bygd som forsamlingshus for et
gilde (brorskap som skulle tjene til
innbyrdes hjelp og samvær)?

meter vest for der den opprinnelig
stod. Bygningshistorikeren Arne
Berg var konsulent for arbeidet,
som ble utført med stor dyktighet
og nøyaktighet. Ikke minst imponerer gjenskapinga av treskjærerarbeidet i portalen.

Særlig interesse knytter det seg
til portalen. Den har vakre utskjæringer som etterlikner steinarkitekturen i domkirka. Men det knytter
seg et mysterium til portalen. Den
passet ikke inn i veggåpningen!
Portalen var for brei, tømmerstokkene måtte kappes av på den ene
sida for at det skulle bli plass til
den.

– Rennebu har her en bygningshistorisk perle som det ikke
fins maken til nord for Dovre, sier
foredragsholderen. Den tåler å bli
markedsført bedre, føyer han til.

Foredragsholderen vil gjøre forsøk på å besvare mange av spørsmålene rundt Jutulstuggu, men
han innrømmer at han har problemer med dette mysteriet.
På grunnlaget av oppmålingene
og beskrivelsene av bygningen, og
den delen som er bevart, ble det
i 1997 reist en kopi av stua 400

Foredragsholderen, Johan G.
Foss, er fra Frøya. Han er cand.
philol. og leder av Fosen historielag. Han er også redaktør av bind 2
av Fosens historie (1720–1860) og
har i den forbindelse studert gammel byggeskikk i Fosen. Da kom
han ikke utenom Jutulstuggu, sier
han. Han kom til å bruke mye tid
på den, og oppdaget forhold som
gjorde at mange ting falt på plass,
og mange spørsmål kunne besvares.

Er noen hjemme på vinterferie eller helgebesøk, er det ingen
grunn til å la være og komme seg
ut i skog og mark på grunn av
mangel på utstyr. Her som ellers
kan det være lurt å være litt føre var
– det vil by på utfordringer å sitte i
godstolen fredag kveld og finne ut
at en skitur i helga hadde vært fint,
i hvert fall hvis det er behov for å
låne ski, sko og staver for å få gjennomført planene.
Vi har ulike typer utstyr til
utlån, blant annet sykler, ryggsekker, pulk, lavvo, skøyter og mye
annet. Vi jobber med å få kjøpt inn
mer utstyr, og er åpen for forslag
til hva slags type utstyr dere ser for
dere kan være kjekt å få lånt.
Alle som har et ønske om å
låne tar kontakt enten på telefon
eller mail. Fra 1. november vil det
bli faste åpningstider på ettermiddag en dag pr. uke. Det vil bli gitt
ut informasjon om dag og tidspunkt senere.
Denne ettermiddagen kan alle
som har lyst ta seg en tur og se på
utvalget – drikke en kaffekopp og
komme med innspill. En god ordning avhenger av tilbakemeldinger
på hva som er bra og hva som kunne vært bedre.
Hilsen oss på
Frivilligsentralen
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Blues – in other shoes på
årets RennebuSpæll!
Rennebu skolekorps
inviterer igjen til årets store
korpskonkurranse for
skolekorps lørdag 19.
oktober; RennebuSpæll!
Første gang idèen ble satt ut i
live var i 1994. Det resulterer i at
vi arrangerer denne kreative konkurransen for 25. gang. RennebuSpæll er en konkurranse hvor korpsene får vist sin musikalske kvalitet,
men like viktig er underholdningsmomentet og samspillet.
Åtte korps og kreativt tema
I år har vi med oss 8 korps
med cirka 400 musikere. Korpsene
kommer fra Hitra i vest, Ranheim
i nord, Budal i øst og Rennebu i
sør med hovedvekt på korps i og
rundt Trondheim. Vi er glade for
alle som kommer og skal gi både
deltakere og publikum en flott dag
i Rennebuhallen. Alle korpsene har
tidligere vært med i RennebuSpæll
og det viser at de ønsker å komme
tilbake. Samtidig håper vi på enda
flere påmeldinger til senere Spæll.
Første korps, Åsheim skolemusikkorps, står klar på scena kl.13
mens det er Budal skolekorps som
har æren av å avslutte. Det er blues
som er hovedtema i år. Blues – in
other shoes, et tema som innbyr til
både å være tro til sjangeren, men

også å være kreativ ut over sjangeren. Det kan bli spennede kombinasjoner, vel verdt et besøk.

Helt til slutt er det selvfølgelig premieutdeling og jubel for korpsene
som stikker av med prisene.

Alle mot en og Frode Haarstad
Nytt av året er at vi ønsker å
involvere publikum og deltakere
litt gjennom dagen. I hovedpausen blir det derfor en runde med
den uhøytidlige konkurransen
«Alle mot en», hvor idèen er stjålet
fra Nrk sitt program med samme
navn. Konkurransen fortsetter på
Festkvelden, som sammen med
en konsert med blues – og countrymester Frode Haarstad med en
hemmelig gjest, vil sette en flott
avslutning på konkurransedagen.

Dommere
Dommerne våre er rutinerte
og alle korps får ferske tilbakemeldinger med seg hjem i bussene. Vi
har vært heldige å ha flere dommere i lag med oss over mange år.
I år er det fire dommere som deler
på oppdraget med å kåre de beste
korpsene.

Uitvidet ungdomsklubb
Tirsdag 22. oktober inviterer Kulturskolen og Fritidsklubben i Rennebu
sammen med Ungdomsrådet, til
Ungdomsklubb i Kultursalen.

Frivillighet
RennebuSpæll er som mye
annet drevet av frivillighet. Det
kreves dugnadstimer og en dug-

nadsgjeng for å få dagen til å gli for
deltakere og publikum. Det er mellom 40-50 personer som er med på
forberedelser og selve dagen. Det
skal folk til scenerigg, informasjon,
kjøkken, kiosksalg, bildeframvisning, konferansieroppdrag, vertsguide og mer.
Vi ønsker alle velkommen til
Rennebuhallen og en dag med god
musikk og underholdning!
Herborg Skjolden,
leder av hovedkomitèen for
RennebuSpæll 2019

Løvenes Konge som musikal

Invitasjon går i år ut til fritids- og ungdomsklubber i nabokommunene, og vi satser
på en helaften med live-musikk, dans, lysshow og aktiviteter på ungdommenes premisser. De håper at alle, ikke bare de som pleier
å være på fritidsklubben og de som er med i
kulturskolen til vanlig, har lyst til å delta.
— Vi håper at dette blir en skikkelig morsom, kulturell og sosial happening for ungdommer i Rennebu og ev. gjester fra nabokommunene (aldersgrense 7. trinn samme
som fritidsklubben), sier vikarierende kulturskolerektor Kerstin Bergenwall.
De er i gang med planlegging og de vil at
ungdommen selv skal få være med og bestemme en god del av innholdet denne kvelden.
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Tradisjonen tro setter 10. klasse ved
Rennebu barne- og ungdomsskole opp
musikal med tre forestillinger i Kulturvukku.

Arbeidet med musikalen starter for alvor etter
høstferien, men rollene og oppgavene er allerede
fordelt. Det er mye som skal gjøres for å sette opp

en musikal, og foruten roller på scena er det oppgaver med kulisser, hår og sminke og markedsføring som må gjøres.
— Det er mye arbeid, og øvingene er så vidt
begynt. Vi gleder oss veldig, og det blir artig med
en litt annerledes skole, forteller Andrine Halgunset og Roua Shokraan i markedsgruppa.

Kulturprisen til Oddbjørn

Holder
Stavåbrua?

Oddbjørn Gorsetbakk
fikk under Rennebumartnan
tildelt Kulturprisen av
Rennebu kommune.
Rennebu kommunes kulturpris
har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen, og gjennom
prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.
Det er utvalget for Helse,
omsorg og oppvekst (HOO) som
vurderer innsendte forslag på kandidater og vedtar hvem som skal få
tildelt kulturprisen. Prisen deles ut
annethvert år, og denne består av
en diplom og en sjekk på kr 10000.
Årets gikk til Oddbjørn Gorsetbakk, som over mange, mange
år har vært med å prege kulturlivet
her i Rennebu. Samtidig har han
aktivt bidratt i godt monn i nærmiljøet sitt.
Ja-menneske
— Det å ha pluss-mennesker
rundt seg betyr så mye, og personen som jeg snakker om er akkurat
en slik person, sa ordfører Ola Øie
under utdelingen av prisen.
Oddbjørn sier aldri nei til litt
dugnad, og han har flere ganger
arrangert lysbildekvelder i sitt
lokalmiljø og han er fast middagskjører for frivillighetssentralen.
Lokalhistoriker
Oddbjørn har stor lokalhistorisk kunnskap som har ført til
at han er medforfatter av bokene
«Amerikaslekter» og «Tusen år som
kirkested og møteplass». Han er

Oddbjørn Gorsetbakk ble tildelt kulturprisen for Rennebu
av ordfører Ola Øie under årets Rennebumartna.

også medlem av jubileumskomiteen for 350-årsjubileet til Rennebu kirke. Han er i tillegg leder
i museumsstyret, og har lagt ned
en enorm innsats for Haugen og
Gammelbua.

arbeid med å digitalisere kirkebøker samt bidratt her på martnan i
DIS-rommet i mange år, og funnet
slekt til fornøyde besøkende.
Av Dagfinn Vold

Det er allment kjent at Stavåbrua er en problembru for Statens
Vegvesen. Arild Christensen i Statens Vegvesen forteller at de gjør
undersøkelser med bakgrunn ut fra
mistanke om at bæreevnen på brua
er for lav.
— Vi har satt i gang kontrollregning av brua, og den viser så langt
at bæreevnen er for lav. Nå er det
en ekstern konsulent som sjekker
våre beregninger. Viser det seg å
være riktig, må det på plass ei midlertidig bru, forteller Arild Christensen. Arbeidet som nå gjøres ved
brua er for å forberede eventuell en
midlertidig bru.
Christensen forteller at det er
kompliserte beregninger, men de
skal ha en konklusjon klar i oktober.
Hvis det blir aktuelt å sette opp
ei midlertidig bru, vil den bli stående frem til ny E6 er ferdig bygd.
Samtidig forteller Christensen
at de nå monterer flere instrumenter som skal registrere bruas bevegelser, så de tar utfordringene med
brua på største alvor.

Slektsgransker
Oddbjørn har også gjort et stort

Endelig utbedring av Nerskogsveien
Den lenge etterlengtede utbedringen av Nerskogsveien
er endelig i gang.
Nerskogsvegen (Fv. 6516) gjennomgår nå utbedringstiltak fra Nordeng
til Skarbakkan.
Entreprenør Bredesen er i gang med utskifting og utbedring av ca. 80
stikkrenner og grøftrensk. Stikkrennene som blir grave opp er av bølgeblikk, og de er både opprustet og delvis sammenklemt. Det vil også bli
skiftet ut kummer som er i dårlig forfatning.
Bevilgning til utbedringsarbeidet er på ca. 20 mill kroner inkl. asfaltering.
— Tiltaket skal være ferdig 01.11.2019, men det avhenger av om vi har
værgudene på vår side. Asfaltering blir sommeren 2020, forteller Heidi
Eggen i Statens Vegvesen.
Av Dagfinn Vold
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Ski og skiskyting
vinteren 2019/2020
• Skiskytterskole i oktober/november
• Skitrening tirsdager kl 18
• Poengrenn torsdager i februar og mars
• Burennet 8. mars
Detaljer omkring aktiviteter og
arrangement finnes på
Rennebu.com og på Facebook
@Rennebu IL - Skigruppa
For oppkjørte spor følg med på

skisporet.no

Selge bolig
eller fritidsbolig
i Rennebu?
Jeg har solgt eiendommer i Rennebu og Oppdal
i over 11 år, og har til enhver tid full oversikt over
eiendomsmarkedet i mitt nærområde. Går du
med planer om å selge bolig eller fritidsbolig, eller
kjenner noen som skal selge, ta gjerne kontakt
med meg for en uforpliktende boligprat. Jeg er
oppvokst i Rennebu og kjenner området godt,
og i tillegg har jeg en stor portefølje med aktuelle
kjøpere av både bolig og fritidseiendommer.

Stian Knutsen,
Avd. leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler
T. 958 66 162 / stian.knutsen@em1.no
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Velkommen til ny sesong
med spinning
i 2. etasjen hos Berkåk Bil (bak Cirkle K)
Høstens timeplan, oppstart uke 42
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

kl 19.00
kl 20.00
kl 17.30
kl 18.30

Intervall 75
Spinn 1
Spinn 45
Spinn 2

Pris kr. 75,- for enkelttime og
kr. 650,- for et klippekort (12 klipp).
Tenåringer betaler kr. 500,- for klippekort.

Påmelding til tlf 93 84 88 49.
Nye som erfarne er hjertelig velkommen!

For
bolig bered
sa
så er lget nå,
når m du klar
arke
er de det
t

Olav Løkslett ble Årets Ildsjel
— No vart e mesta målløs,
og det ska nå te, sa Olav
da han ble overrasket av
leder i Rennebu idrettsråd Magnar Langklopp og
styremedlem i Rennebu IL
Hanne Krogstad. De kom
uanmeldt på døra med
bløtkake og blomster for å
fortelle at Olav hadde blitt
kåret til Årets ildsjel av
Rennebu idrettsråd.
Årets Ildsjel er en tittel som
henger høyt, og alle som blir ildsjeler i Trøndelag inviteres til idrettsgalla i Trondheim 1. november
med påfølgende festmiddag i Royal
Garden.
Kjøring på dugnad
Olav har kjørt løypemaskin på
dugnad for Rennebu IL i snart 20
år, og samtidig administrerer han
kjørelistene for løypemaskina. De
er nå sju frivillige som deler på
å kjøre løypemaskina, og da har
de en uke om gangen. Da blir det
kjørt rundt 7-8 mil, alt etter hvor
mye snø som kommer.
— Målet vårt er at vi skal legge
til rette for at folk skal ha ski på
beina og bli friskere. Dette handler
om folkehelse, sier Olav.
Stødig gjeng
De som kjører har et eierforhold
til løypemaskina. De loggfører alle
ulyder og andre ting. De er verdens
stødigste gjeng i følge Olav.
— Vi har fast turnus fra mandag
til mandag, men det er aldri noe
problem å hjelpe hverandre hvis
noe hindrer en fra kjøring en dag,
forteller Olav.
Mange turmål
Løypegjengen kjører løyper
både på vestsida (Mjuken) og østsida (Skaumsjøen) på Berkåk.
Olav ivret for å få skikkelig løype på østsida, da det før var kjørt
med snøskuter der. Nå kjøres det
løype til Litjdalen – ca 20 km tur/
retur. Der er det blitt et populært
turmål med fast bålplass, og i påska kan det være inntil 50 personer
som sitter og koser seg med bålkaffe og mat laget på bålet.
På vestsida kjøres lysløypa opp
omtrent daglig når det er sesong.
I tillegg kjøres Litjrunden på 18
km og i blant hele Burenna inn til
Ilbogen på 30 km.
Naturopplevelser
Olav forteller at løypekjøring
tidlig på morgenen kan gi mange

Årets Ildsjel Olav Løkslett lager skilt for bedre merking av skiløypa
på østsida mot Skaumsjøen.
fine naturopplevelser. Det er ikke
uvanlig at fugler kan ligge i dokk og
lette like foran maskina.
Men, det kan også være naturopplevelser på andre måter. 2. juledag et år var det en marerittur med
vann over beltene der det aldri har
vært vann før. Det var ingen trivelig
tur for Olav.
Tommelen opp
Olav har ingen planer om å
gi seg med løypekjøring foreløpig. Det er et givende oppdrag, og
det varmer hjerte spesielt når han
møter folk som klapper eller har
tommelen opp når han kommer
kjørende.
Kjøringa foregår på frivillig
basis, men det går med en del diesel i løpet av vinteren.
— Økonomien er blitt bedre.
Rennebu IL får litt støtte fra kommunen, og ellers er det basert på
frivillige gaver fra de som bruker
løypene, forteller Olav. Han oppfordrer folk til å gi, og det går også
å pante flasker på Coop Extra på
Berkåk og legge pantelappen i en
kasse ved automaten.

Magnar Langklopp fra
Rennebu idrettsråd og
Hanne Krogstad fra
Rennebu IL overrasket
Olav Løkslett med blomster
og bløtkake.

Av Dagfinn Vold
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Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

Ny prosjektert hytte til salgs
i Tørset hyttegrend, Ulsberg

www.jt-bygg.no
Tlf 48 21 26 67

Vi forhandler
sine
praktiske og flotte boliger og hytter
tilpasset kundens ønsker og behov!

Utleie av stillas
og anleggsbrakke!

Byggherreoppfølging, byggesøknad,
tredjepartskontroll, kalkulasjon og prosjektering bygg.

Ta kontakt!
Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Lokal representant
for Gjensidige
Kontakt oss:
72 40 49 90
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Bjørn Inge Haugset,
7392 Rennebu
epost: bih@biha.no

Geir blir leder for teknisk drift
Geir Fjellstad er tilsatt som enhetsleder for Teknisk drift
i Rennebu kommune etter at Arne Meland går over i
pensjonistenes rekker.
Den nye lederen for teknisk
drift har lang fartstid i etaten her i
Rennebu. Geir startet som oppmålingsingeniør i mai i 1982, og har
dermed gått gradene i enheten. I
det siste har han arbeidet med vei,
vann og avløp og bygg generelt.
— Vi jobber godt i team på teknisk, men til nå er det Arne som
har frontet mot politikerne og
media, forteller Geir, som nå tar
over den rollen. Han tiltrer stillingen første novenber.
Geir forteller at det er justeringer på gang innen administrasjonen i kommunen, så hvordan
organiseringen av enheten blir er
litt vanskelig å si akkurat nå.
Mange spennende oppgaver
Geir trives veldig godt i jobben,
og etter en tenkepause valgte han å
gå videre.
— Jeg kunne blitt pensjonist, så
jeg gikk en runde med meg selv før
jeg søkte. Det er mange spennende
oppgaver som ligger framom oss,

som ny E6 og Fv700 og Berkåk
sentrum, forteller Geir.
Rennbygg og elgjeger
Som mange andre rennbygger
er også Geir glad i bygda si. Han er
født og oppvokst her, og lærte seg
fra barnsben av å være ute i naturen.
— Fysisk fostring er viktig, og
det er viktig å venne seg til det
mens en er frisk og rask, sier Geir.
Han forteller at de er en guttegjeng
med opprinnelse fra a-laget i fotball på 80-tallet som fortsatt holder sammen. De drar på turer hit
og dit, og nylig var de på Wembley
på fotballkamp.
Elgjakta står for døra, og da er
Geir på plass ute i terrenget. Det
er ikke bare han som drar på elgjakt, så da blir det mindre aktivitet
på flere kontor og arbeidsplasser
rundt om i kommunen.
Hytte på Nerskogen
Geir har et sterkt forhold til

Digitaltrykk
med rask og sikker levering

Geir Fjellstad tar over som ny leder ved Teknisk drift i Rennebu kommune.

Nerskogen, og der har han hytte
som han er veldig glad i. Hytta
fungerer som et familiested og
samlingspunkt. Samboeren har
også hytte et annet sted, så da har
de litt å velge i.
— Så har jeg to bonusbarnebarn
som jeg er opptatt av, og det er veldig stas, forteller Geir.

Synger i kor
Siden Rennebu mannskor ble
startet opp igjen for noen år siden,
har Geir vært fast inventar i koret.
Nå har de på gang et prosjekt
sammen med Prosjektkoret i Oppdal, og det skal bli konsert i slutten
av oktober i Oppdal.
Av Dagfinn Vold
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Treningssamling med Team Hugaas
Skiskytterne i Team Hugaas
har nettopp hatt en vellykket treningssamling på
Berkåk.
Team Hugaas består av 12 skiskyttere som alle er studenter ved
høyskolen i Lillehammer, og det
er entreprenørfirmaet Hugaas i
Soknedal som er sponsor. Dette er
andre året teamet eksisterer, og det
startet i fjor med fem elever ved
NTG i Lillehammer.
Fra vårt distrikt er det Simen
Hårstad fra Rennebu og Odin
Garli fra Soknedal som er med på
teamet. Alle 12 konkurrerer i samme klasse – 20-22 år.
Høyt nivå
Olav Hårstad er med i trenerteamet, og han sier at det er viktig
at det finnes et godt tilbud til de
som nettopp er ferdig på videregående skole. Alternativet er at de
blir spredd utover, og da vil de få
en mer utfordrende treningshverdag. Når de er et team som holder
til på samme sted, blir det bedre
kvalitet på treningene. Olav forteller at det er et meget bra nivå på
utøverne, og noen vil sikkert komme på landslaget med det første.
De trener to økter hver dag, og dermed ser de hvor toppnivået ligger.
Er du god i Norge, er du også god
internasjonalt.
Takk til lokale sponsorer
For å få gjennomført de månedlige samlingene de ønsker, er de

Skiskytterne i Team Hugaas arrangerte ”skytetrening” ved Coop Extra en ettermiddag.
Fra Rennebu fikk f.v. Eilin Rokkonesløkk, Iver Langseth, Stine Hårstad, Tyra Ramsem, Lone Vaagen,
Ragnhild Nygård Bjerkås og Alisa Gros Grindvoll prøve seg - noe de kom meget godt ut av.
Bak f.v. Vegard Skrede (Hardbag), Simen Hårstad (Rennebu), Martin Øyen Traasen (Folldal),
Johan Smørdal Botten (Stårheim), Eirik Kjøl Tornes (Molde), Jo Brøste Nørstegård (Dombås), Odin Garli (Sokna),
trener Leif Malvin Hjelmevoll (Ulvik) og Magnus Horten (Os).
avhengig av lokale sponsorer.
— Her i Rennebu har vi fått god
støtte fra Mjuklia, som har gitt oss
et kjempetilbud som gjorde samlinga mulig. Ellers har Coop Extra
og Circle K bidratt med diverse
mat. Soknedal Bakeri har sponset

alle storbrød, og Stensaas selskapsmat har sponset alle middager.
Rennebu skytterlag har også stilt
skytebaner til disposisjon. Jeg er
derfor stolt og imponert over det
bedriftene har bidratt med, sier
Olav.

Kveldsmat hos hovedsponsor
En kveld under samlinga ble
de invitert på kveldsmat hjemme
hos hovedsponsor Roar Aarhaug i
Hugaas-gruppen i Soknedal.
Av Dagfinn Vold

Harepest
Det er påvist Harepest en
rekke steder i Trøndelag.
Det har også kommet inn
meldinger om døde harer
både på Nerskogen og
Rennebu østre.
Hva er Harepest?
Dette er en bakteriesykdom
som kan overføres fra hare, lemen
og andre smågnagere til mennesker
og andre dyr.
Smitte
Dersom man blir smittet, vil
sykdomstegn kunne oppstå etter
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3-5 dager. Det vil da komme til
uttrykk gjennom influensalignende symptomer. I så fall ta umiddelbart kontakt med fastlege. Harepest behandles effektivt med antibiotika. Det er derfor ingen grunn
til å være redd eller få panikk på
grunn av dette. Men noen forsiktighetsregler kan tas i bruk.
Hva gjør du hvis du finner en død
hare?
Dersom du finner døde dyr av
nevnte slag, er hovedregelen at du
ikke skal røre disse, eller la hund
og/eller katt komme i nærheten av
disse. Må du forflytte et dødt dyr,
må engangshansker eller tilsvarende benyttes. Dersom du finner et
dødt dyr på veien, eller der mennesker og dyr ferdes, sørg for å grave det ned eller steine det. Sørg for

at det ikke kommer i kontakt med
drikkevann.
Drikkevann fra brønn og bekker
Den største faren for smitte er
overføring av bakterie via vann.
Det er derfor en anbefaling fra helsemyndighetene om å dekke til og
beskytte dersom man har drikkevann fra brønn, og at man ikke skal
drikke fra bekker eller annet vann
i naturen. Må disse vannkildene
benyttes, anbefales det å koke vannet. Koking av vann fjerner smittefaren. Smitte kan også overføres
fra støv fra avføring samt kontakt.
Smitte kan også overføres fra andre
dyr som mygg og flått. Dersom du
må fjerne avføring, f.eks. muselort,
skal du benytte våt klut og ikke
kost/støvbrett.

Kjæledyr og smitte
Kjæledyr og husdyr er som
regel lite mottakelig, men hunder
som smittes får typisk litt feber og
nedsatt matlyst i noen dager. De
blir som regel ikke alvorlig syke,
og symptomene går som regel over
etter noen dager. Dersom du har
mistanke om at ditt husdyr kan
være smittet, må du ikke la dyret
slikke deg eller være i kontakt på
måter som kan gi overføring av
smitte.
Det er ikke nødvendig å varsle
kommunen eller fallviltmannskap
om alle tilfeller av døde harer dersom det ikke er noe helt spesielt.

1. klassinger i Rennebu

Velkommen til
aksjonsdag i
Rennebuhallen
Fredag 4. oktober kl 10.0012.30 arrangeres det
aksjonsdag i forbindelse
med årets TV-aksjon.

Under aksjonsdagen i fjor ble det
samlet inn over 35.000 kroner.

Rennebu barne- og ungdomsskole
Tom Michael Gjervan, Alexander Gynnild, Jad Fadi Hana Alfarha, Elias Holberg, Kristian Hårstad, Niklas Hårstad,
Olav Kiplesund, Ferdinand Leander Kleivbakk-Rokkones, Embrik Torgersen Kosberg, Eline valli Langklopp,
Felmawit Asmerom Mehari, Katrine Asklund odden, Jostein Pettersen, Olav Skamfer, Linnea Skjerve,
Rufta Amahadari Teklemichael.
Kontaktlærer Torhild Martinsen, fagarbeider Hanna Marie Witsø og lærling Tina Mari Aune.
Foto: Jan Inge Flå, Opdalingen

Det er små og store i 1.-7. klasse
ved Rennebu barne- og ungdomsskole som er arrangør.
Pengene går til CAREs arbeid
for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare
områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne
penger, bestemme over egen kropp
og få sin stemme hørt.
Program for dagen
Kl. 10-12 blir det tombola, salg,
aktiviteter, boklotteri og kafé.
Kl. 12-12.30 blir det litt underholdning, premieutdeling, trekning av boklotteri med mere.
Husk kontanter!

NB: selve TV-aksjonen
avholdes 20. oktober!

For aktiviteter i
Rennebu, følg med på
En Spire skole
Ylva Bakk, Leah Kvakland Kristiansen, Mari Voll, Laura Christine Weyde, Johannes Kvakland Kristiansen og Torgeir Uv.

Følg m

t som
ed på de

skjer!

aktivitetskalenderen
som ligger på
rennebu.kommune.no
Følg også Rennebu
kommune på facebook
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Trollfoten

Visste du at kraftlaget er en stor
bidragsyter til lokalsamfunnet vårt?
Her er noe av det vi har bidratt til:

Ulset Vel sitt skileik-anlegg

Løypekjøring Innset Idrettslag

Rennebu Idrettslag

Statue av Vebjørn Rodal
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Tulipaner til Rennebu sykehjem

Rennebumartnan

El-sykkel til Enan

FjellRock Event på Kvikne

Jubileumsbok Rennebu kirke

Beste kjøkkenet i Rennebu?
Kjøkkengjengen ved
Rennebu Helsesenter har
fått mye skryt for maten
de lager. Nå skal de ha en
hel uke med tradisjonsmat
fra Rennebu.
— Da det nye og moderne kjøkkenet ved helsesenteret ble åpnet i
2011, fikk vi boka Tradisjonsmat
fra Rennebu i gave. Boka har vært
til stor inspirasjon, og vi har i noen
år hatt tanken om å ha en uke med
tradisjonsmat, forteller kokk Roy
Zitter.
Skolerte ansatte
Kjøkkenet er faglig godt
bemannet med seks ansatte pluss
vikar som har fagbrev, noe som må
sies å være helt spesielt.
Roy Zitter og Ola Halland er
begge utdannet restaurantkokker,
og de tar dermed med seg erfaringer og idéer derfra.
— Vi setter oss ned hver mandag og setter opp ukas meny. Vi
tilpasser menyen etter sesonger,
men hver lørdag er det fast tradisjon med grøt. Vi legger vekt på en
rikholdig meny, der beboerne skal
få i seg mest mulig næring, forteller
Roy og Ola.
I snitt er det vel 70 personer
som serveres middag fra kjøkkenet.
Mye tradisjonsmat
Kjøkkenet lager mye tradisjonsmat gjennom hele året, og de
kombinerer med noe spenstig innimellom. Men, i uke 42 blir det full
fokus på tradisjonsmat. På menyen
vil det blant annet stå villaks fra
Rennebu, fårikål, reinskav, kjøttkoking med mere.
— Vi har snakket med personer
på Dagsenteret, og de kom med
masse idéer. Vi lager det meste
selv, men vi har fått andre til å
lage blant annet lefser og flatbrød
– bakst som andre kan bedre enn
oss, forteller de to. Sammen med
middag vil de denne uka også ha
tradisjonsbakst til kaffen på ettermiddagen. Kaffemat kjøres vanligvis ikke ut til de som får utkjørt
mat hjemme, men denne uka er
det et unntak.
Gode råvarer
De lager det meste av maten
selv gjennom hele året, og de
legger stor vekt på gode råvarer.
Grønnsakene skal være friske, så
frosne grønnsaker ser en sjelden på
kjøkkenet.
— Vi er alltid ute etter råvarer
som holder mål. Det er et helt

annet næringsinnhold i friske og
gode råvarer, og beboerne trenger
mest mulig næring på minst mulig
mat, forteller Ola.
Det legger også vekt på å bake
alt selv – alt fra grovbrøv til frokosten til kaffebrødene på ettermiddagen.
Ros av Gahr Støre
På nyåret var leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre på besøk
ved helsesenteret, og han fikk servert det som var dagens middag.
Han ble veldig imponert over kvaliteten på maten, og roste kjøkkenpersonalet opp i skyene.
Flere ting på gang
På sensommeren hadde de
grillparty med stor suksess. Neste
store arrangement blir julebordet i
november. Da legger de vekt på et
allsidig julebord som skal være en
opplevelse både å se og smake til.
— Målet med julebordet er at
det skal være så delikat at beboerne føler det er som å gå inn på
et hotell å spise. Dette koster heller
ikke så mye ekstra, men det betyr
så veldig mye. Folk pynter seg og
koser seg, og vi får god hjelp av
Kvinnegruppa til å arrangere julebordet, forteller de to.
Først på desember blir det
adventsfrokost, og da dekkes bordet på samme innbydende måte.
Og det artigste av alt – kokkene
og de som arbeider ved kjøkkenet
lyser av glede og iver når de forteller om hva de gjør!

Beate og Kari gjør klar hjemmelaget middag med dessert
for servering ved Rennebu Helsesenter.

Meny
Tradisjonsmat fra Rennebu
Mandag
Villaks fra Orkla, agurksalat og rømme
Hjemmelaget semulepudding med rød saus
Kaffe: hyllkaku
Tirsdag
Fårikål. Sviskegrøt med fløte
Kaffe: tykklefse
Onsdag
Reinskav. Kjelost
Kaffe: bladkrans
Torsdag
Potetklubb med mussmørstikkels og kålrot. Rabarbrasuppe
Kaffe: fyrstekake
Fredag
Kjøttkoking med saltkjøtt. Ertesuppe
Kaffe: raffelkaku og eggost
Lørdag
Rømmegrøt og spekemat fra Hognamat
Kaffe: bløtkake
Søndag
Kjøttkaku med kålstuing. Multekrem
Kaffe: epleterte

Av Dagfinn Vold
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Trenger du
støtte til et
godt formål?
FÅ INNTIL

10

,
0
00

I STØTTE!

Hvert år deler vi ut midler til samfunnsnyttige formål og tiltak som er med på
å gjøre en forskjell for nærmiljøet og
fellesskapet i Kvikne og Rennebu.
Du kan søke om inntil 10.000 kroner,
og alle er velkommen til å søke. Neste
vurdering er høsten 2019, og søknadsfrist er 15. oktober.
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SØK
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trondelagkraft.no/
kvikne-rennebu

Godt gjennomført martna
Årets Rennebumartnan er vel overstått, og arrangementsmessig gikk alt på skinner.
Martnassjef Kenneth Teigen er veldig godt fornøyd med at de i år
hadde over 30 nye utstillere. Samtidig var de veldig fornøyd med et godt
sammensatt kulturprogram og spennende spesialutstillinger.
— I tillegg så var det i år en ekstra satsing på håndverksaktiviteter for
barn og unge, som var meget populært. Så her må det jobbes med videreutvikling, og gjøre tilbudet enda mer kjent og attraktivt, sier Kenneth
Gjennomføringsmessig gikk alt på skinner, takket være godt samarbeid
mellom martnaskomiteen og de frivillige.
— De frivillige står på og yter en fantastisk innsats både før, under og
etter martnan. Uten de frivillige ingen martna, sier Kenneth.
Det har vært mye fokus på publikumsantall, og i år ble det en liten
økning fra 10 100 i fjor til 10 500 i år. Kenneth ønsker at flere ville tatt
turen for å oppleve Rennebumartnan - både nye og yngre publikummere.
Dette er noe de jobber kontinuerlig med for å få til.
Av Dagfinn Vold
Fesjaa´n var i år tilbake etter to års opphold, og tittelen var Markens Grøde.
Som seg hør og bør avsluttet Fesjaa´n også i år med et ”brudepar”.
Renenbu Bygdekvinnelag hadde lagt ned en fabelaktig innsats
og jobbet nattestid for å få ferdig kransen som ble brukt.

Utstillingen av treski ble meget populær og godt besøkt.
Her er både treski og utstyr for å lage treski fra gården Herrem.

Ingebrigt Drivstuen fikk utdelt Kraftlagets dugnadspris for 2019
av Arild Bruheim.
Snekkering av fuglekasser ble en populær aktivitet, og allerede ut på lørdagen gikk
de tom for ”byggesett”. Her er det Sverre og Elise som lager hver sin kasse,
med hjelp av Ingrid Kjellvoll Huus og Sunniva Huus Nordbø

Endelig fikk Hilde Halseth opptre på hjemmebane
- med rennbyggen Jon Anders Vold bak trommene.

Brødrene Vegard og Roger Skamfer i full sving på kjøkkenet i matteltet.
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Kunngjøringer
Takk for pengegaven vi fikk i forbindelse med

Halvard Brattset si begravelse.
Det kom inn kr 12050,- som vil bli brukt til løypekjøring
og stell og vedlikehold av tråkkemaskina.
mvh Rennebu IL skigruppa

Rennebu folkebibliotek

Åpningstider:
Mandag kl. 09.30–17.00
Tirsdag kl. 09.30–14.00
Torsdag kl. 09.30–15.00 og kl. 17.00–19.00
Vi holder stengt torsdag i uke 41

Trekningsliste martnaslotteri 2019
Innset Husfidslag

Leve hele livet
Sammen om helsa
Grendabua på Innset:
Kafe` Hyggen på Stamnan:
Markastuggu på Nerskogen:
Omsorgsboligen på Voll:

Torsdag
Lørdag
Tirsdag
Torsdag

21.11.19
23.11.19
26.11.19
28.11.19

1. Dukke m/klær
lodd nr. 1271 Martha Hage
2. 6 stk tretallerken, serveringsfat i bjørk og servietter
lodd nr.1616 Ingrid og Liv Alli
3. Jaktlue og votter
lodd nr.1251 Nils Marius Kobberød
4. Gjenbruk «naturligvis»
lodd nr.133 Dordi Jerpstad

kl. 11
kl. 12
kl. 11
kl. 11

Basar i Åshuset 4. oktober kl 18.00

arr: Gisnås Forsamlingshus

• Informasjon om hverdagsrehabilitering og
forebyggende samtale 75 +.
• Informasjon om fysisk aktivitet.
• Informasjon om tilbud som finnes i kommunen
• Tilbud om influensavaksine.
• Fysisk aktivitet i grenda – Hva ønsker dere over 65 år?
Dette er et samarbeid mellom grendalagene,
frivilligsentralen og Rennebu kommune.

For aktiviteter i Rennebu, følg med på
aktivitetskalenderen som ligger på
rennebu.kommune.no

Musikk - og underholdningskonkurranse for skolekorps

19. oktober med første korps på scena kl 13.00
Årets tema er:

Mer info på facebook:
#Rennebuspæll
Inngang: kr 100,-

Følg også Rennebu
kommune på facebook

Barn/ungdom under 16 år gratis

Arr:






Dagligvare
Mandag – fredag
Dagligvare
Lørdag
Dagligvare
Mandag
– fredag
Mandag
– fredag
8 – 218 – 21
Trelast
Lørdag
8 – 20
Lørdag
8 – 20
Mandag
– fredag
Trelast
Trelast
Lørdag
Mandag
– fredag
Mandag
– fredag
8 – 188 – 18
Lørdag
Lørdag

8 – 21
8 – 20

8 – 168 – 16

72 49 86 50
72 49
7286
4950
86 50
aa.prix@coop.no
aa.prix@coop.no
aa.prix@coop.no
www.coop-aa.no
www.coop-aa.no
www.coop-aa.no
Dagligvare – Husflid – Hus/hjem – Byggevare – Norsk Tipping – Post i butikk – PostNord – Medisinutsalg

Dagligvare – Husflid – Hus/hjem – Byggevare – Norsk Tipping – Post i butikk – PostNord – Medisinutsalg
Dagligvare
  – Husflid – Hus/hjem – Byggevare – Norsk Tipping – Post i butikk – PostNord – Medisinutsalg






















Vi utfører
Tømrer-/
snekkeroppdrag






Alt innen bygging,
vedlikehold og
vaktmestertjenester

8 – 18
8 – 16



ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͗KƉĞŶ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͗KƉĞŶ


ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͗KƉĞŶ

Nybygg og
rehabilitering

Ta kontakt på tlf 416 56 996
r!
Høstprisekt
Ta konta

7393 Rennebu
mobil 976 80 819
torleif@rokkones.no

Rennebu Skog & Hage

Automowere
Plenklippere
Sitteklippere
Hekksakser
Gresstrimmere
Motorsager
Ryddesager
Kompostkverner

Johan Myklegard
7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no
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Tlf 92 86 43 59 – sgm.johansen@gmail.com

Kommunestyrevalget
i Rennebu
Arbeiderpartiet ble valgets vinner
Kommunestyrevalget i Rennebu førte til at Arbeiderpartiet, Venste og Høyre gikk i samarbeid, på samme
vis som i inneværende periode.

Valget i Rennebu fulgte ikke helt trenden på landsbasis. Arbeiderpartiet gikk frem 6,3% til 42% av stemmene - stikk i strid med trenden på
landsbasis. Dette må betraktes som det beste valget Arbeiderpartiet har
gjort i Rennebu. Senterpartiet hadde en liten fremgang, men ikke så mye
som ellers i landet. Kristelig folkeparti gikk noe tilbake og mistet en representant i kommunestyret. Rennebu har alltid vært en Krf-bastion, så det
var kanskje et litt overraksende resultat.
Det var gledelig 72% valgdetakelse, og det nye kommunestyret har en
snittalder på 44 år. Kommunestyret vil også få en historisk jevn kjønnsballanse - 11 menn og 10 kvinner.
Det nye kommunestyret vil bestå av følgende medlemmer:
VENSTRE
1 Eli Krogstad
Vara:
2 John Magne Eggan
3 Sigrid Pauline Lundaløkk
4 May-Lill Eggan
5 Magnar Langklopp
Arbeiderpartiet
1 Ola Øie
2 Marit Bjerkås
3 Grethe Gunnes
4 Ida Martine Schei
5 Frode Sæter
6 Egil Berntsen
7 Frode Havdal
8 Kari Aftreth
9 Malin Paulsen
Vara:
10 Greta Hoem
11 Lars Brattset
12 Inge Mosand
13 Narinder Singh
14 Sissel Kvam Ulvin
15 Bente Storslett
16 Erik Olav Skamfer
17 Jan Erik Bertelsen
18 Ingvild Oksvold
19 Gunda Aasenhus Kosberg
Senterpartiet
1 Siv Kristin Remetun Lånke
2 Ragnhild Kulbrandstad Stene

3 Rolf Arne Fredriksli Bruholt
4 Janne Olette Midtli Eggan
5 Vegar Hyttebakk
6 Tormod Herre
7 Olav Aasmyr
Vara:
8 Anders Voll
9 Sigrid Svahaug
10 Jorid Hinsverk
11 Håvard Reitås
12 Stein Robert Haugen
13 Odd Roger Eggan
14 Arild Stene
15 Tore Ovar Uvsløkk
16 Eva Sem
17 Ine Marie Pedersen

Ola Øie og Marit Bjerkås går inn i sin andre periode som henholdsvis ordfører og
varaordfører etter at Arbeiderpartiet gikk inn i samarbeid med Venstre og Høyre.
Hvem som vil bekle vervene som ledere i HOO og MTL og andre politiske verv
blir vedtatt i konstituerende i kommunestyremøte torsdag 3. oktober.

Kristelig folkeparti
1 Per Arild Torsen
2 Ragnhild Løvseth Øverland
3 Rune Skjolden
Vara:
4 Astrid Gunnes
5 Gjermund Jonnyson Kvam
6 Knut Erik Kiplesund
7 Eline Voll
8 Stig Kristiansen
9 Jon Kvam
Høyre
1 Jan Arve Nyberg
Vara:
2 Tore Øverland
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RETURADRESSE: Mediaprofil AS, Myrveien 4, 7391 Rennebu

På rett vei i Rennebus natur!
Med bakgrunn i flere tilbakemeldinger og oppfordringer samt en av konklusjonene fra kafédialogmøtene i ”Rennebu 2030”,
vil skilting og tilrettelegging være en «lav frukt» for
å gjøre kommunen vår mer
attraktiv.
Sitat fra Rennebunytt etter
oppsummeringen av cafedialog
møtene:
«Rydding og merking av turstier var et tema innbyggerne var
opptatt av. Her ser vi for oss en
felles skiltmal og en skiltplan for
å gjøre det lettere å finne frem for
besøkende. Dette gjelder også pilegrimsleden hvor det er ønske om
benker ved spesielt interessante
punkter».
Samarbeid om skilting
Rennebu kommune ønsker i
samarbeid med dere innbyggere å
gjøre kommunen vår mer tilgjengelig ved hjelp av bedre skilting. Skal
folk finne frem til turrutene der de
bor og bli motivert til å ta turen ut,
må det skiltes.
«Det er ønskelig å få skiltet
nærmiljøturen din, som du er
så glad i».
Det er et mål å tilrettelegge for
nærmiljøtiltak, slik at barn og unge
samt mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne bevege seg
utendørs.
Det er ønskelig å få innspill på
alle stier som har behov for skilting
eller merking på nytt.
Innmeldte behov vil danne
grunnlag for utarbeidelse av en
skiltplan for Rennebu kommune.
Rennebu kommune ønsker at
lag og foreninger, ildsjeler og andre
gir melding om stier dere ønsker å
skilte eller merke på nytt.
Ta kontakt
Gi tilbakemelding til Evy-Ann
Ulfsnes på Landbrukskontoret hvis
det er en sti du ønsker å få merket.

Ordfører Ola Øie og Evy-Ann Ulfsnes ved Landbrukskontoret vil registrere flere turstier i nærmiljøene som kan skiltes.

Faktaboks

Nasjonal dugnad for registrering av stier/turruter i Kartverket.
Miljødirektoratet har startet opp et 5-årig prosjekt for friluftslivets ferdselsårer.
Det er ønskelig:
• Å registrere data om kjente turruter digitalt, i alle Norges kommuner. Det er et krav om at stien må være
merket/skiltet. I tillegg må det være noen som har ansvar for vedlikeholdet slik som skilting og merking.
• At du/dere kan registre turruten digitalt selv, ved å gå til www.rettikartet.no . Trenger dere hjelp til dette
arbeidet kan Rennebu kommune være behjelpelig med dette.
Hvorfor denne registreringen digitalt?
• Få flere til å utøve friluftsliv jevnlig. Stier, løyper og turveier er det viktigste anlegget for friluftsliv i hverdagen.
• Skaffe et kunnskapsgrunnlag om en infrastruktur som er viktig for friluftslivet.
• Kartfeste og dokumentere ferdselsårene for å kunne ivareta disse i ulike sammenhenger – for eksempel i
arealplanlegging.

Stikk gjerne innom kontoret for en prat samt inntegning av stien på kart
- eller send epost til
evy-ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no eller
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 6. november 2019.
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