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Mot toppen av Gråfjellet i strålende marssol! Foto: Dagfinn Vold
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Kjære alle sammen

Etter at Dagfinn Vold bestemte seg for å avslutte Rennebunytt har det strømmet på
med henvendelser om å finne en erstatning. Nå sitter dere igjen og leser Rennebunytt. Rennebu kommune skal se hvordan vi i fremtiden kan publisere informasjon,
og nå i 2019 vil vi kjøre fire hovednummer av Rennebunytt som et forsøksprosjekt.
Det er Rennebu kommune som gir ut dette nummeret, men det er sendt ut anbudsforespørsel om de tre neste numrene.
Når dette leses, skal innbyggerundersøkelsen i forbindelse med grensejusteringssaken
være utsendt. Etter et innbyggerinitiativ om en endring av grensa mellom Oppdal
og Rennebu har kommunaldepartementet nå bedt fylkesmannen om å gjennomføre
denne undersøkelsen i samråd med Rennebu kommune. Jeg har full forståelse for at
dette kan være et vanskelig spørsmål for mange, men jeg håper at dere tar dere tid til
å svare på undersøkelsen.
Påska står nå for døren. I år er det en sen påske, og vi får håpe skiføret holder seg. I
god tradisjon vil det komme mange påsketurister hit til kommunen for å nyte den
flotte naturen vi har her i Rennebu. Her finnes det flere mil med oppkjørte skiløyper,
og mange fine turmuligheter utenfor skiløypene. Her har vi natur nok til alle!
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps gjør en fantastisk jobb for å kunne være der om
uhellet skjer. Takk for den innsatsen dere legger ned hvert eneste år!
Selv om det på mange plasser i Rennebu er god mobildekning, er det fortsatt viktig
å huske fjellvettreglene. Mobilmasten på Jøldalen ble offisielt åpnet for ikke lenge
siden. Det er et samarbeidsprosjekt som har gitt de som sogner til området et enda
bedre mobiltilbud.
Vei kan være en utfordring på denne tiden av året. Så lenge det er en grusvei vil vi ha
teleløsning, og da blir det ofte dårlige kjøreforhold. Det skjer også her i Rennebu.
Jeg håper dere nå vil nyte godt lesestoff i Rennebunytt, og samtidig sette pris på
påskesolen og en velfortjent pust i bakken med en god påskeferie!
God påske!
Med vennlig hilsen
Ola Øie
- ordfører

Rennebunytt
Administrasjon
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Myrveien 1, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Utgiver
Redaktør

Rennebu kommune
ordfører Ola Øie

Produksjon
Utsendelse
Opplag

Mediaprofil AS
Alle husstander i Rennebu, Fagerhaug, Jerpstad, Kvikne og Soknedal
Alle hytteeiere i Rennebu
5.400

Nettside

Rennebu.kommune.no

Ordfører Ola Øie
Telefon:
E-post:

2

72 42 81 10
ola.oie@rennebu.kommune.no

Rennebunytt

Følg Rennebu kommune på Facebook!

Markerte hytte nummer 2000
Hytte nummer 2000 er
bygd her i Rennebu.
Det var Hilde og Harald
Løvdal fra Trondheim som
fikk æren av å flytte inn i
hytte nummer 2000 i
oktober, og hytta ligger i
Nerskogen Hyttegrend.
For en tid tilbake ble de
feiret av Rennebu
kommune, Rennebu
næringsforening og
Lundhytta.
I hyttegrend
Rennebu har bevisst satset på
å bli en hyttekommune, og de
siste 20 årene er det kommet 40%
flere hytter i kommunen. Dette har
også ført til at hyttene bygges tettere inntil hverandre enn før, og
hytta til familien Løvdal ligger tett
inntil nabohyttene i Nerskogen
Hyttegrend. Etter planen skal det
bli rundt 100 hytter i hyttegrenda.
Hytta til Løvdal er det utbyggeren Lundhytta kaller en arealeffektiv sportshytte. Den er på 68 m2
med tre soverom, bad, oppholdsrom, boder og hems.

Hilde og Harald Løvdal fra Trondheim fikk æren av å flytte inn i hytte nummer 2000 her i Rennebu.
Her sammen med Ivar Langklopp, leder i Rennebu Næringsforening og ordfører Ola Øie. Foto: Kenneth Teigen.

Hytte som passer dem
Hilde og Harald Løvdal sa
under markeringen at en hytte
uten vann og strøm og noen kilometers gange fra bilen ikke er noe
for dem. De ønsket heller en hytte
med vei til døra, strøm, vann og
internett. I hyttegrenda har de
gangavstand til butikk og kafé,
samtidig som turterrenget starter
like utenfor hytteveggen.
Gjøre noe annet
Familien Løvdal bor i Trondheim, og de har én og en halv time
å kjøre til hytta på Nerskogen. De
synes det er viktig å kunne sette
seg i bilen fredag ettermiddag og
komme seg raskt til hytta.
Nå gleder de seg til å utforske Trollheimen, og ikke minst
komme til hytta og koble av etter
en hektisk arbeidsuke i byen.
Av Dagfinn Vold
Tabellene viser utviklinga av antall
hytter i Rennebu siden år 2000,
og de 10 største hyttekommunene
i Trøndelag - der Rennebu er den
femte største hyttekommunen
med 2.008 hytter.
Tabellene er utarbeidet av Aagot
Opheim i Adresseavisen.
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God påske!

Velkommen innom for hyggelig handel!

Appelsinstang – påskebrød – makroner
påskekake – hamburgerbrød og pølsebrød
Siste dag med kremboller er 17. april

Åpningstider i påska
man-ons 10-16 – tors og fre stengt – lør 10-15

tlf 72 42 71 23 – soknedalbakeri.no

Hytter
Restaurering
Tilbygg

Gule blomster
og pynt til påske
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G
,kun kr 35

Frøstativet
er på plass
og det er
tid for å så

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

Ta gjerne kontakt!

Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

2019 MAZDA CX-5
S PA R O P P T I L 4 6 9 0 0 , -

Kampanjedager

Priseks: TOPPUTSTYRT MAZDA CX-5, AUTOMAT FRA 466 500,- (Ord. pris 513 400,-)
Eks. utstyr: Adaptiv cruise control, head-up display med traﬁkkskiltgjenkjenning, navigasjon, autobrems, ryggekamera, blindsoneover-våking,
skinntrukne seter, parkeringssensor, BOSE-lydanlegg, elektrisk åpning av bakluke m.m. Tilbudet inkluderer også vinterhjul, met. lakk og
hengerfeste.
Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 5,9-8,4 l/100 km*, CO2-utslipp 154-192 g/km* og NOx 9,2-73,3 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges
med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. WLTP typegodkjenningsstandard*. Kampanjen kan ikke kombineres med andre tilbud og gjelder til 30/6-2019. Forbehold om trykkfeil.

Syrstadeng Bil AS
Syrstadeng
Bil AS
Lykkjveien 57, Storås. Tlf 72 49 50 00
Lykkjveien
57, 7334 Storås. Tlf. 72495000
Åpningstider: 7-16 / tors 7-19 / lør 10-14
Åpningstider:
7-16 Tors 7-19 Lørd 10-14
www.syrstadengbil.no
www.syrstadengbil.no
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Endelig mobildekning langs
Jøldalsveien og i Jøldalen
Den 19. mars ble Telenors nye
mobilmast i Vaulan satt i drift.
Det var i mai 2018 at det
ble inngått en intensjonsavtale
mellom Trøndelag fylkeskommune
og Telenor om samarbeidsprosjekt
for utbedring av mobildekning i
området Jøldal og Jøldalsveien.
Intensjonsavtalen
innebar
at
fylkeskommunen, Rennebu kommune og Meldal kommune skulle
etablerte hytte, mast og kraft frem
til der basestasjonen skulle etableres. Telenor skulle etablere antenner, kabler, samband og radioutstyr.
Prosjektet har fått navnet
4G+ mobilmast Jøldal/Druggu,
Rennebu kommune.
— Samarbeidet mellom Trøndelag fylkeskommune, Rennebu
kommune, Meldal kommune og
Telenor har vært veldig konstruktive og løsningsorienterte,
forteller Pål Magnar Dahlø, rådgiver digital infrastruktur i Trøndelag
fylkeskommune.
Den totale investeringen på
etableringen ble ca. kr 1.900.000,eks mva., og Telenor vil ivareta de
årlige driftskostnadene til basestasjonen. Masten er på 36 meter,
og teknologien som er montert i
stasjonen gir 2G (900), 4G (800) og
4G (1800) gir 4G+.

Telenors nye mobilmast i Vaulan ble markert med snorklipping utenfor kommunehuset. F.v. Are Hilstad (ordfører i Meldal),
Per Olav Hopsø (leder i fylkets transportkomité), fylkesmann Frank Jensen, Bjørn Ivar Moen (adm.dir. i Telenor),
Bjørn Amundsen (dekningsdirektør i Telenor) ordfører Ola Øie og Pal Magnar Dahlø (rådgiver digital infrastruktur
i Trøndelag fylkeskommune). Foto: Janne Havdal, Rennebu kommune.

Den 19. mars ble åpning av
prosjektet markert med snorklipping, og den nye masta dekker
områdene Skamfjellet, Vorafjellet,
Medåsen, Gravurfjellet, Aunslættet
og Resdalsveien.
En fornøyelse
— Det var en fornøyelse å komme på hytta i Fremmer Jøldalen i
ettermiddag, nøyaktig 30 år etter
at vi første gang kom hit. Endelig har vi også fått gode og stabile
mobilforhold, forteller styreleder i
Jøldalsveien hytteeierforening Odd
Ustad. Han har kjempet i mange
år i mange retninger for å få bedret
mobilforholdene i hele Jøldalen.
Først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker.
— Det er stor trafikk innover
dalen hele året, og noen ganger
må noen ha hjelp for å komme seg
hjem igjen. Ambulanse og andre
redningsmannskaper har flere

Kartet viser plasseringa av Telenors basestasjon ovenfor Vaulan hyttefelt.
ganger slitt med å motta og få gitt
oppdatert informasjon på grunn av
manglende mobildekning i flere

kilometer. Det samme har vært
tilfellet for hytteeierne i området,
sier Ustad - som takker Rennebu

kommune, Meldal kommune,
fylkeskommunen og Telenor.
Tekst: Dagfinn Vold
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VELKOMMEN TIL

ÅPNINGSFEST!

COOP PRIX

Å

-30%

11. APRIL KL. 10.00

GRANDIOSA OG
BIGONE PIZZA

Kampanjene gjelder kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Tilbudene gjelder i uke 15

VI SERVERER KAFFE OG KAKE!

30%

Stort utvalg. Fryst. Fra 155 g

2f40

-40%

-

Ikke-medlem:
se hyllepris

All Sætre kjeks

GILDE GRILL-/WIENERPØLSER

100–450 g

5 varianter. Fra 480 g

COOP GRØNNE ELLER FARGEDE DRUER
Steinfrie. 500 g. Pr pk

3f2
Vi spanderer den billigste

NIDAR STORE PLATER/
FRIELE KAFFE
Fra 150 g / 250 g

2F50
COCA-COLA MINERALVANN
Fra 1,5 l. Fra 14,29/l + pant
1 flaske fra 34,90

COOP PRIX Å, STENSVEIEN 1, 7335, JERPSTAD

MAN-FRE 08-21 | LØR 08-20
Å åpningsavis 2-sidig A4 uke 15.indd
6 194139 Prix
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Rennebumartnan
NATURligvis

Kine er andregenerasjon
i martnaskomiteen

NATURligvis er valgt som tema for Rennebumartnan 2019. Med dette temaet ønsker
martnan å forsterke sin miljøprofil, og ikke minst løfte fram en av Rennebus fremste
naturressurser - tre og skog.

Kine Berg er vokst opp
med en far som var lidenskapelig martnasentusiast og flerårig medlem
av martnaskomiteen.
Nå blir Kine medlem av
komiteen, og gleder seg
stort til arbeidet.

Martnasansvarlig Kenneth Teigen
ønsker Kine Berg velkommen
i martnaskomiteen som
dugnadsansvarlig.

Rennebu Snekkeri er én av våre gode representanter for videreforedling av tre, og de har deltatt på Rennebumartnan hvert år.
Her er snekkeriet representert ved styreleder Kjetil Gunnes.
Rennebu er ikke bare en stor
skogbrukskommune, men også en
av de fremste kommunene i landet
til å foredle skogen og treet. Store
deler av kommunens 2000 hytter
er bygd og utstyrt med materialer med opprinnelse fra skogene i
Rennebu. Martnan har allerede
mange utstillere som er håndverkere fra store deler av landet og
som bruker naturressursen TRE på
Rennebumartnan, og disse og gjerne flere nye utstillere vil martnan
løfte frem litt ekstra i år.
Treski
— Hvert år fremover vil
Rennebumartnan ha fokus på en
naturressurs. Vi starter i 2019 med
TRE som ressurs. Treski har vært
laget i Norge siden vikingetiden,
ikke minst i vår region var dette
en stor næring fram til ca. år 2000,
forteller martnassjef Kenneth
Teigen. Nå er skiproduksjon en
nisjenæring med få «produsenter».
Trøndelag har fostret og fostrer mange skitalent, og har mange som har gjort det stort på ski
- både innen langrenn, hopp og
alpint. Rennebu hadde også den
siste VM-mesteren på treski med
Magne Myrmo.
Treskienes utvikling
Rennebumartnan

vil

sam-

arbeide med skigruppa i Rennebu
idrettslag og Frivilligsentralen om
innsamling av treski. Dette skal bli
en utstilling som skal vise treskienes utvikling, samtidig med at skiene vil bli brukt i andre sammenhenger rundt omkring på martnasområdet.
— I tillegg til å vise og formidle
et gammelt håndverk og kunnskap
om tre, så ønsker vi at dette skal
skape engasjement og ekstra blest
om årets martna, sier Kenneth.
Han forteller at de også under
martnan har som mål å få faglig
input om treski fra forskjellig hold.
Innsamling av treski til
TREskigard
Det er en arbeidskomite som
ledes av Arve Withbro som vil stå
for innsamlingen at treskiene på
forhånd, og i komiteen har han
med seg Arne Per Bjerkås - begge
på vegne av skigruppa. Ivar Gunnes, Anders Nordbø og Martin
Ytterhus er med i komiteen på vegne av Rennebu historielag.
— Vi vil arrangere en oppstartkveld for skiinnsamlinga onsdag
24. april på Frivilligsentralen. Og
uka etter skal vi ha en egen innsamlingsaksjon av treski, så da
oppfordres både fastboende og
hyttefolk til å komme med treski
som vi kan få låne, sier Kenneth.

Fokus på skogbruksnæringa
Det er også innledet et samarbeid med skogbruksnæringa, som
er ei stor næring i vår region. Dette
samarbeid omfatter fagansvarlig for skog og utmark i Rennebu
kommune, Ståle Solem, og representanter fra skognæringa og Skogselskapet i Trøndelag. Planen er å
skape aktiviteter som viser hele treets verdikjede fra skog til produkt.
- Dette er et nytt og spennende tiltak med mange muligheter, og som
vil gi publikum nye opplevelser,
sier Kenneth.
Håndverk i tradisjon og ny design
- utstillere fra hele Norge
Også under årets Rennebumartna skal publikum selvsagt få
muligheten til å handle kvalitetshåndverk og småskalamat fra ca.
140 utstillere fra hele landet. Vi
jobber også med håndverksaktiviteter for barn og unge, et rikholdig
kulturprogram, og en del nyheter,
men det kommer vi tilbake til sier
martnassjef Kenneth Teigen, som
naturligvis ønsker alle hjertelig velkommen til årets Rennebumartna
16.-18. august.
Av Dagfinn Vold

Kine er vokst opp med Rennebumartnan, og kjenner dermed ikke til et liv uten martnan.
Far Sivert Berg var medlem
av komiteen i flere år, og han
hadde blant annet ansvar for
Bygdakvelden.
— Vi i familien ble en del av
martnan, og spesielt bygdakveldene husker jeg vi ble delaktig i.
Jeg vet ikke et liv uten martnan,
og jeg har vært på martnan stort
sett alle år, forteller Kine.
Ønsket å bidra på martnan
— Etter mange år borte fra
Rennebu er jeg nå tilbake i
min gamle hjemkommune og
har vært så heldig å få jobb i
flykningetjenesten. Noe jeg trives veldig godt med. Da jeg så
det var lyst ut en liten stilling i
martnaskomiteen ville jeg sende
en søknad og kanskje få mulighet til å være med i det som har
vært en stor del av min oppvekst, forteller Kine.
Rennebu formet henne
Kine forteller at det å få
vokse opp i Rennebu har vært
noe hun ikke ville vært foruten.
Dette lille stedet har vært med
på å forme den personen hun
er i dag. Det er et inkluderende,
hyggelig og aktivt miljø å vokse
opp i.
— Jeg er litt glad i stressjobbing, og jeg gleder med til
martnasdagene, sier hun – som
samtidig avslører at hennes far
Sivert syntes det var så artig
at hun vart med i martnaskomiteen.
Av Dagfinn Vold
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Strengere krav
til sikring

Din egen nødplakat

Trøndelag brann- og
redningstjeneste har
etter en risikovurdering
vedtatt å skjerpe sikkerhetsrutinene for feiernes
arbeid på tak.

Ein nødplakat på hytta har all informasjonen nødetatane treng for å finne fram når du
treng rask hjelp.

Foto: Trøndelag brann- og
redningstjeneste
Løse takstiger er grunnen til
flest ulykker og nesten-ulykker
i feiertjenesten. På bakgrunn av
dette har TBRT utarbeidet en
ny prosedyre for arbeid i høyden. Dette medfører at mange
huseiere må gjøre tiltak. Takstiger festet med kjetting i skorsteinen er ikke lenger godkjent. Alle
takstiger skal nå være festet i takkonstruksjonen.
- Mange hus er utstyrt med
eldre bøyle- eller mønestiger, og
disse kan uansett være moden
for utskiftning etter å ha ligget
ute i vær og vind i mange år, sier
distriktsleder og verneombud
Maria Hollås.
- Er stigen du har typegodkjent for formålet, hel og uten
rust, kan denne festes i topp og
bunn av bærende takkonstruksjon om monteringsanvisningen tillater det.
Dersom sikkerhetskravene
ikke er tilstrekkelig ivaretatt av
huseier, skal feieren avbryte
arbeidet.
- Takstigen skal nå være
fastmontert i bærende takkonstruksjon. Husstiger, takstiger,
gangbro og feieplattform i tre
er ikke lenger godkjent løsning,
forteller Hollås.
- Har bygget flere skorsteiner skal det enten være husstige
og takstige opp til hver skorstein, eller det skal være sikker
adkomst mellom skorsteinen i
form av gangbro eller lignende.
Vi ønsker å utføre jobben vår
på en så sikker og effektiv måte
som mulig.
Kontaktpersoner:
- Leder feieavdelingen: Morten
Gulliksen, mob. 952 63 580
- Distriktsleder og verneombud:
Maria Hollås mob. 954 91 542
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Nødplakaten er utskrift av ein
”plakat” som alle kan lage på PCen sin. Utskrifta inneheld den nøyaktige geografiske posisjonen for
den staden du vel å lage nødplakat
for, til dømes hytta.
Lag nødplakat
Nødplakaten til Kartverket er
gratis, og alle kan lage sin eigen
nødplakat på PC-en. Slik gjer du
det:
1. Klikk deg inn på Kartverkets
Noregskart.no
2. Zoom deg inn i kartet (eller bruk
søkefeltet) og klikk på den
eksakte staden du vil markere, til
dømes hytta di
3. Vel ”Lag nødplakat” i menyen
som dukkar opp og godta
vilkåra
4. Gi punktet ditt eit namn (til
dømes ”Hytta vår” og vel rett
stadnamn
5. Huk av at rett stadnamn er vald
og klikk på ”Last ned”
6. Du får no ei pdf-fil som du kan
ta utskrift av
7. Heng utskrifta opp ein stad ho
er lett å finne
Sett i gang - gå til norgeskart.no
og lag nødplakat.
Nødplakaten og nødetatane
Kartverket har utvikla nødplakaten i samarbeid med hovudredningssentralane og nødetatane.
Kartverket har ansvaret for
datagrunnlaget, stadnamna, karta
og teknologien bak.
I ein krisesituasjon der det er
nødvendig med akutthjelp frå
politi, brannvesen eller ambulanse,
kan ein nødplakat vere avgjerande
for at hjelpa kjem raskt nok fram.
Nødplakat på hytta
Nødetatane opplever ofte at

folk som kontakter dei, ikkje klarer
å forklare godt nok kor dei er. Spesielt gjeld det om dei ringjer frå ei
hytte.
Har du ein nødplakat lett tilgjengeleg på hytta, kan du lett formidle kor redningsmannskapa kan
finne deg.
I tillegg til å henge ein nødplakat på innsida av hytta, kan det
være ein idé å henge ei utskrift
også på utsida, slik at forbi-

passerande kan bruke plakaten til å
skaffe hjelp.
Vegadresser
Det kan òg vere lurt å ha ein
nødplakat heime i stova. Mange
har framleis ikkje vegadresse heime, og fram til dette kjem på plass,
er nødplakaten grei å ha.
Kilde: Norgeskart.no

Viktige telefonnummer
Rennebu Røde Kors
har påskeberedskap i vakthytta på Ånegga
fra lørdag 13. april kl. 12.00 til og med andre påskedag.
Vakttelefon: 480 70 059
Ønsker du å støtte RRK: VIPPS 141002
Infosentral Sør-Trøndelag Røde Kors
har base på Vognildsætra ved Skarvatnet i Oppdal med
vaktordning fra lørdag 13. april til og med andre påskedag.
Telefon infosentral: 480 40 140
Akuttmedisinsk senter: 113
Legevakt: 116117

Hyttene må bli
mindre og stå tettere
I Rennebu er det nå over 2.000 hytter – nesten dobbelt så mange som
antall boliger.

Hva skjer-kalenderen
på nettstedet
Rennebu.kommune.no
Rennebu kommune har tatt over
kalender-funksjonen som tidligere var
i Rennebunytt og som lå på nettstedet
Rennebu.com. Kalenderen har nå fått
en sentral plassering på fremsiden på
nettstedet Rennebu.kommune.no.
En viktig og fin funksjon er at du selv kan
legge inn det du ønsker skal stå om ditt arrangement
i kalenderen. Deretter tar redaktør for nettstedet
og godkjenner opplysningene før de legges ut på
kalenderen.
For å kunne legge inn et arrangement må du
logge inn, og det kan gjøres på følgende måte:

Trykk på ”Flere hendelser”
under kalenderen på forsiden av Rennebu.kommune.no
— Nerskogen Hyttegrend (bildet) og Mjuken Hyttegrend er eksempel på mindre hytter og
bedre utnytting av arealet for å ikke bygge ned naturen vi vil ferdes i, sier ordfører Ola Øie.
Hytteveksten i Rennebu er stor, og det
blir bygd rundt 40 hytter i året. Ordfører
Ola Øie mener at hyttebygginga som nå
foregår ikke er bærekraftig, og han mener at
Rennebu ikke kan fortsette med å legge til
rette for store hytter der tomta er rundt en
dekar.
Må tenke nytt
— Det har vært vanlig med hytter på
150 m2 og på store tomter. Vi kan ikke fortsette slik, sier ordføreren. Hyttene må bli
mindre, noe de allerede er i ferd med å bli.
Øie mener vi må tenke nytt og mer grønt og
miljøvennlig for at kommunen fortsatt skal
leve godt med videre hytteutbygging.
— Hyttegjestene kommer for å oppleve
vår fine natur, og dermed kan vi ikke bygge
den ned, sier ordføreren.
Gode arbeidsplasser
Hyttesatsingen som kommunen gikk
inn for rundt år 2000 gir arbeidsplasser både
til de som arbeider direkte med hyttebygging og til servicenæringer. Vi regner med
at rundt 110 årsverk i kommunen er knyttet
opp mot hyttebyggingen. I tillegg kommer
salg av tomter og skatteinntekter til kommunen, sier Øie.
Den norske hyttedrømmen
Øie sier at nordmenn har et romantisk
forhold til hyttelivet, og de ønsker seg helst
en rødmalt stue ved tregrensa, langt fra folk.
Den norske hyttedrømmen er å leve i pakt
med naturen med utsikt over uberørt natur.
Men, dette er det ikke plass for i lengden.
Vi må tenke nytt for å gjøre hyttebygginga

bærekraftig. Nerskogen Hyttegrend er et
eksempel på god utnyttelse av areal, og dermed ta vare på naturen som gir rekreasjon
og gode opplevelser, sier Øie.
Mindre fotavtrykk og lavere energibehov
— Generasjonene som kommer nå har et
annet fokus enn tidligere. Det har også blitt
mer fokus på delingskultur – trenger vi alle
egen hytte, spør Øie.
Prosjektet ”Grønn fjellhageby” som
Rennebu er med i regi av Nasjonalparken
Næringshage, har som mål å utvikle et nytt
konsept for fritidshytter der hovedfokus er
bærekraft både når det gjelder bygg, bruk og
omgivelser. I prosjektet står det at bærekraft
vil i økende grad få betydning i forhold til
bygging og bruk av fritidsboliger når det
gjelder
• knapphet på tilgang på nytt areal
• generert transportbehov ved etablering
og bruk
• energi-og ressursforbruk for nye bygg
• løpende energibehov i forhold til antall
bruksdøgn
• tilrettelegging for rekreasjon- og friluftsaktiviteter
• utstyrsbehov knyttet til aktiviteter
• tilgang for flere målgrupper
— I Rennebu har vi god tilgang på trevirke, og disse ressursene kan vi utnytte
bedre med tanke på bærekraft, og det vil
samtidig kunne styrke hyttenæringa her i
Rennebu, sier ordfører Ola Øie.
Av Dagfinn Vold

Gå videre under ”Opprett arrangement”.

Velg innloggingsmetode E-post eller SMS.

Da er det bare å legge inn ditt arrangement og arkiver!
Bruk kalenderen aktivt
Redaktør for nettstedet Rennebu.kommune.
no, Janne Havdal Nordbø, oppfordrer de som har
arrangement til å bruke kalenderen slik at vi får en
god oversikt på det som foregår i Rennebu på en
kalender.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Gjesteskribent Kjell Bjarne Helland:

Heldige oss!
Heldige oss som får spørsmål om å være gjesteskribent og skrive om
vårt paradis, nemlig hytta vår SIKKERSTIKKET på Gisnåsen i Rennebu.
Valget av navn på hytta vår var ikke tilfeldig – i SIKKERSTIKKET er som navnet
tilsier alltid godt å komme og å være.
Jeg bruker å si at det er to ting som alltid gjør meg glad, og da mener jeg alltid – dette
er når hytta kommer i mine tanker og bikkja til svigermor. Så dere skjønner jeg er en
enkel sjel.
Svigerfamilien har vært her siden tidlig 70-tallet, mens vi kjøpte vår egen hytte i 2003
bare et steinkast unna.
Vi er nok enig om at verdien av SIKKERSTIKKET ikke kan omregnes i penger. Her
kan vi være i alle årstidene, området har et turterreng hvor man uansett interesser og
årstid har mange valgmuligheter.
Vi er en typisk gå på bortoverski-familie, og det løypetilbudet som etter hvert har
blitt her er veldig bra. «Vår» løypekjører Frode Havdahl nedlegger en stor og fantastisk
jobb og indirekte bidrar til at skigleden om mulig øker ytterligere. Kanskje blir det også
etter hvert ryddet enda mer i traseen slik at spor kan kjøres tidligere og en prepareringsmaskin kan komme frem, men dette fordrer at enda fler av oss som bruker skisporene,
utbyggere og kommunen må gå inn i et felles spleiselag.
Utenfor vintersesongen så er fottur-mulighetene også mange, og de som ikke har
vært i Barnas Naturverden bør benytte seg av denne muligheten. For barnefamilier kan
Sælehuset her være et fint turmål, mens man her også kan gå videre til både fjelltopper,
daler og fjellvann om ønskelig.
Nærheten og avstanden til Oppdal er også glimrende. Den korte avstanden gjør at
man kan benytte seg av alpinttilbudet, handle eller benytte seg av andre turmuligheter
sommer som vinter.
Gisnåsen passer oss særdeles godt på mange ulike måter. Blant annet setter vi pris på
å ikke bo så tett som vi gjør hjemme i Trondheim, ting føles roligere her også - ja litt sær
er vi nok sikkert.
Det er også flott terreng å gå i utenfor skispor, og her er det mange turer å velge.
Utover senvinteren øker mulighetene for at disse turene kan bli flere.
Vi er ingen sykkelfamilie i fjellet, men ser også at etter hvert er det har kommet. Bare
man sikrer naturen og at de som sykler respekterer oss gående også blir nok dette bra.
Er dette en annonse fra turistforeningen eller Rennebu kommune undres du sikkert ?
Det kunne sikkert vært det også, men dette er fra en som ikke kan få nok og alltid gleder
seg å komme til hytta og alt det som rundt følger med.
Vi nærmer oss den tiden som i hvert fall jeg syns er den flotteste tiden når man har
fjellhytte, nemlig påsken.
Det er noe med det å kunne være på hytta lengre enn vanlig, sola varmer mer, dagene
lengre, familien samles, nyter god mat og drikke. Skulle sikkert også sagt det å spille kort
og spill etc, men da har nok familien min raskt gått ut å dementert dette. De mener det
skyldes at jeg er en dårlig taper – jeg nekter å kommentere dette. Koser meg likevel.
Årets påske blir litt annerledes for meg ettersom jeg for noen uker siden greide å falle
mens vi var på skitur. Resultatet ble avrevet sene i låret og operasjon. Det betyr at årets
påske nok blir uten ski og skistaver, men med krykker. Litt nedtur dette, men neste år
skal jeg være sterkt tilbake.
Vil med dette ønske dere alle en flott påske, nyt dagene, nyt turene, vær med familie
og venner, ha respekt for fjellet - og ikke minst være forberedt for vær!
Kjell Bjarne Helland bor i Trondheim,
er organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets
og er gift med Tonje.
De har hytta Sikkerstikket i Gisnåsen.
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GOD PÅSKE!
Kjell Bjarne Helland
- hyttefan av de sjeldne

Nerskogen har unike kvaliteter
for friluftsliv både vinter og sommer.
Her kan du boltre deg i urørt natur innover
Trollheimen med besøk på Jøldalshytta,
eller ta en skitur langs milevis med velpreparerte
skiløyper.
Vil du ha en skikkelig utfordring har du muligheter
for fantastiske toppturer i Trollheimen
til Svarthetta, Trollhetta eller Blåhø.
Ønsker du mer fart er Nerskogen Skisenter
stedet - eller du kan rett og slett bare kose deg i
sola med kaffe, en sjokoladebit og ei god bok...

Nerskogen

– med natur for en aktiv fritid og gode opplevelser

Besøk butikken vår Nerskogen Landhandel
– butikken har åpningstider tilpasset fritidsbeboerne.
Butikken selger også lokalprodusert mat.
Kafeen Markastuggu selger lunsj og middag hver
dag i butikkens åpningstid.

Nerskogen har alle muligheter
- for hele familien!

Mer informasjon om Nerskogen
www.nerskogen.net
www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen
lørdag 24. august kl 19.00

Opplev
HEKLA STÅLSTRENGA
i naturskjønne
omgivelser på
Nerskogen

www.mediaprofil.no

Mer info på
Nerskogen.net
Arrangør:

Samarbeidspartnere:

nga
e
r
t
ls
å
t
S
la
k
e
H
Billetter:
Bill. kr 400,-

Nerskogen grendalag
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VISSTE DU AT KRAFTLAGET BIDRO
MED KR 787.000 TIL LOKALE
ALLMENNYTTIGE FORMÅL I 2018?
Det gir god energi til store og små
aksjeeiere på Kvikne og i Rennebu!

Markus og 24 andre ansatte
i Kraftlaget Rise Elektro AS er
beredt til å hjelpe deg med alt
innen elektrotekniske installasjoner.

Kraftlaget Rise Elektro AS | 72 42 80 10 | post@kre.no | kre.no
12
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Astrid S på hjemmebane
Endelig kom Astrid hjem til Rennebu for å holde konsert,
og hun ble tatt i mot med åpne armer.
Konserten ble arrangert på kort varsel, og i god dugnadsånd stilte mange opp for å gjøre
konserten mulig. Konserten ble annonsert som familiekonsert, og folk i alle aldre fra fjern
og nær var med på å gjøre konserten til en fest. Astrid koste seg på scena fra første låt, og
roste publikum for at de lyttet og tok så godt i mot henne.
En jentegjeng fra Ranheim hadde kjøpt billetter, og de tok tog oppover til Berkåk.
Da Astrid kom til hall tre og en halv time før konserten skulle starte, satt de åtte
jentene allerede på trappa til Rennebuhallen. Astrid syntes litt synd på de, at de skulle
vente så lenge, så hun gikk inn og hente en Rennebu-hettegenser til hver - til stor glede.
Etter konserten ble det også bilde sammen med Astrid, så det var en glad jentegjeng
som tok toget tilbake til Trondheim ut på kvelden.
Det var Rennebu kommune som stod som arrangør, i samarbeid med Rennebu
Frivilligsentral, Rennebumartnan og Berkåk Rock. Ordfører Ola Øie forteller at selv
om konserten ble arrangert på kort varsel, ble den meget vellykket og alt fungerte som
det skulle. Også Astrids manager Halvor Marstander var full av beundring for måten
konserten ble arrangert på, og han var glad for at Rennebu tok utfordringen med å
arrangere konserten.
Bildet viser ett av høydepunktene for mange, da Astrid delte ut Rennebu-hettegensere
med å kaste de ut til et ivrig og ventende publikum!
Av Dagfinn Vold
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Spleiselag:

Prosjektstilling for
å få positiv effekt av ny E6
Rennebu Næringsforening
(RNF) vil opprette en treåring prosjektstilling der
den tilsatte skal arbeide
med utfordringer Rennebu
står overfor.
— Rennebu er nå inne i en av
sine viktigste perioder gjennom
tidene, med store
muligheter
både i forhold til næringsutvikling,
arbeidsplasser og bosetting. Det
krever at vi nå raskt rigger oss for
det som kommer og ser på hvor
Rennebus muligheter ligger. De
ressursene vi har pr. nå i RNF er på
langt nær tilstrekkelig. Vi har derfor foreslått et spleiselag mellom
RNF, Rennebu kommune og Trøndelag fylkeskommune muligheter for forlengelse ved behov, sier
Ivar Langklopp, leder i Rennebu
Næringsforening.
Viktig å se mulighetene
Ivar Langklopp forteller at den
viktigste bakgrunnen for prosjektstillingen er at det skal bygges ny
4-felts E6 med fartsgrense 110 km
gjennom Rennebu. I tilknytning til
den nye veien vil det bli 350 mål
nytt næringsareal på Berkåk ved
nytt E6-kryss på Berkåk og ved
krysset E6/RV3 på Ulsberg. Entreprenører som kommer hit i byggeperioden må serves på en god måte
for å gi økt aktivitet for næringslivet. Arbeidet med ny sentrumsplan
og påkobling av Fv700 på ny E6
er et annet viktig prosjekt som er
på gang. Dette gir store muligheter for lokalt næringsliv underveis
og for hele Rennebusamfunnet i
etterkant. Reiseavstanden i retning
Trondheim minker betraktelig, noe
som vil gjøre det enda mer attraktivt å både bo og ha hytte/fritidsbolig her.
Positiv respons
Ivar forteller at det var stor
velvilje fra medlemmene i RNF
for å bidra økonomisk til at en
slik
stilling skulle komme på
plass. Rennebu kommune var også
veldig positiv, og bevilget sin andel
med rask behandling. Den siste
tredjedelen skal inn til fylket for
behandling.
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Kenneth Teigen og Ivar Langklopp i Rennebu Næringsforening oppretter prosjektstilling for å
utvikle mulighetene med den nye E6 både underveis i arbeidsperioden og etterpå.
Kommunikasjon - ny vei
I forbindelse med ny E6 vil det
bli 350 mål nye næringsareal på
Berkåk ved nytt E6-kryss og ved
krysset E6/RV3 på Ulsberg. Arbeidet med ny sentrumsplan og utredning av hvor Fv700 skal kobles på
E6 er også på gang. I Berkåk «sentrum» er det muligheter både for
bedriftsetableringer og boligbygging.
— Et vei-prosjekt på 2,6 milliarder gir store muligheter for lokalt
næringsliv underveis og for hele
Rennebusamfunnet i etterkant.
Entreprenører som kommer hit
i byggeperioden må serves på en
god måte, som også vil gi økt aktivitet for næringslivet, sier Ivar.
Reiseavstanden i retning Trondheim minker betraktelig, noe som
vil gjøre det enda mer attraktivt å
både bo og ha hytte/fritidsbolig
her.
”Energisentrum” Rennebu
Rennebu har utviklet seg til å
bli et ”Energisentrum”, med mange
kompetansebedrifter tett samlet.
Det jobbes med fornybar energi i
forbindelse med det såkalte grønne

skiftet. Her er det store muligheter
for videreutvikling og enda flere
kompetansearbeidsplasser.
— Vi er en «grønn kommune»
og det kan og må forsterkes, sier
Ivar.
Hytte- og fritidskommunen
Rennebu
Rennebu er en attraktiv hytteog fritidskommune, og 2000 hytter
ble passert i oktober i fjor.
Rennebu tilbyr flotte muligheter for tur- og naturopplevelser
både sommer og vinter.
Med opprusting av Nerskogsveien i 2019 og ny E6 og er det
store muligheter for fortsatt positiv
utvikling innenfor denne sektoren.
Arbeidsoppgaver
Prosjektstillingen
innebærer
stor grad av selvstendighet og målrettet arbeid, men med ansvar for
RNFs prosjekter.
Dette innebærer blant annet
å opprette god kontakt og dialog
med E6-utbyggerne, og å være på
tilbudssiden for RNFs medlemmer
for å kunne levere varer og tjenester til utbyggerne av ny E6. Videre
skal det arbeides med bedrifts-

etablering på nytt næringsareal ved
nytt E6-kryss Berkåk og ved krysset
E6/Rv3 Ulsberg. Det ligger også til
stillingen å arbeide med sentrumsutvikling i Berkåk sentrum med
tanke på næringsutvikling og boligbygging og utvikling av ”Energisentrum Rennebu”
Videreutvikling av hytte- og fritidskommunen Rennebu er også
en tiltenkt arbeidsoppgave.
Utstrakt samarbeid
RNF søker etter en person med
relevant høyere utdanning eller
erfaring og evne til selvstendig,
strukturert og målrettet arbeid.
Stillingen vil bli underlagt RNF
med arbeidssted i RNFs lokaler på
Torget på Berkåk, og viktige samarbeidspartnere blir lokalt næringsliv, Rennebu kommune, Nasjonalparken Næringshage, E6-utbyggerne og Næringsalliansen i Trøndelag
Sør.
Tiltredelse i stillingen er tenkt i
august/september, og har du spørsmål rundt stillingen kan du ta kontakt med Ivar Langklopp eller Kenneth Teigen.
Av Dagfinn Vold

100% 3-årig

prosjektstilling
Rennebu er inne i en av sine viktigste perioder gjennom tidene, med store
muligheter både i forhold til næringsutvikling, arbeidsplasser og bosetting.
I den forbindelse oppretter Rennebu Næringsforening,
med støtte fra Rennebu kommune og andre,
en prosjektstilling for å ivareta RNFs prosjekter.

Fullstendig utlysning ligger på Rennebu.com.

Åpningstider
ibliotek:
Rennebu Folkeb
.00
Mandag 09.30–17
.00
14
0–
.3
09
Tirsdag
.00 og
15
0–
.3
09
Torsdag
17.00–19.00

Arbeidssted:
Rennebu Næringsforenings kontor
på Berkåk

Stengt i påskeuka

Vi utfører
Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no
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75

15

00

00

PR. KG

KVIKK LUNSJ 6-PK
Mondelez, 0,282 kg

SOLO / SOLO SUPER
Ringnes, eks pant

KJELDSBERG KAFFE

APPELSIN

Kjeldsberg, 250gr, 75,00 pr. kg

Løsvekt, BaRe

Velkommen til REMA 1000 Berkåk!
Åpent 7-23 (8-21)

25

00

50

00

25

GIR DEG

-30%
PÅ FREIA
STORPLATER

PR. PK

PR. STK

TINE JUICE
TINE, 1,75 l

00

ØLSPRØTT

ATTÅTNÆRING, 100 g

STORPLATER FREIA
Mondelez, 200 g

JUBILEUMSGRILL

Nordfjord, 900 g, 27,78 pr. kg

Gjelder Trøndelag og Tynset tom 12.04.2019 - Kun til private husholdninger. Forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
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Vinteraktiviteter for barn:

Morsomme
ting å gjøre
ute i snøen
Lag en flaskebane
Flaskebane er kjempegøy!
Lag to ved siden av hverandre
og se hvem som kommer først
i mål. Eller så kan dere se hvem
av flaskene som kommer lengst.

Full service
i påskefjellet
Nerskogen Landhandel nærmer seg årets mest hektiske uke. Forberedelsene til påska
begynner i god tid, og hele staben gleder seg til storinnrykk.

Lag en snøhule
Å lage snøhule er alltid stas,
la barna ha en hemmelig klubb
og server de kakao og annet
godt. Tips! Glow-sticks eller
lommelykt er et morsomt (og
trygt) alternativ til levende lys.
Se etter dyrespor
Er det en hund, eller er det
kanskje en gaupe? Eller en ulv?
Det er spennende å se etter spor
i snøen. La fantasien løpe løpsk
sammen med barna! Hvor har
dyret vært, og hvor skal det?
Ha skattejakt og let etter
fargede isbiter
Dette er litt som å gå på jakt
etter påskeegg. Frys ned isbiter
med konditorfarge (eller rød/
gul saft), legg de rundt ute i
hagen. Fortell barna hvor mange du har gjemt, og la de lete.
Hjelp til å måke snø
Gi barna en spade hver og
la de få være med å rydde vekk
snøen. De er ikke nødvendigvis
så mye til hjelp, men de synes
garantert at det er moro.
Lek boksen går
Denne aktiviteten gir garantert høy puls, og den passer for
både barn og voksne i alle aldre.
Skriv ting i snøen
Å skrive ord eller bokstaver
i snøen er en morsom og annerledes måte å øve på alfabetet på.
Blås såpebobler og se de
fryse til is
Når det er minusgrader
ute (minimum -5) fryser såpeboblene til is. Klarer dere å feste
mange bobler sammen til et
kunstverk? OBS! Vanlige såpebobler fungerer dårlig, man må
lage en egen blanding
Kilde: Gøy for barn
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Ingrid Ytterhus setter frem et rikholdig utvalg av påskeblomster i butikken.
Det krever god struktur og
mye planlegging når påskevarene
begynner å ankomme butikken.
Hyllene fylles til det ytterste for å
få plass til varene på lageret. Men
daglig leder Toril Dullum Lund har
god kontroll på logistikken.
Vi begynner planlegginga
—
i god tid og gleder oss stort til påske, forsikrer hun.
Påska er spesiell
Mange tenker på Nerskogen
Landhandel som påskebutikken
over alle påskebutikker. Det er
mye sannhet i det, særlig på grunn
av beliggenhet og stor trafikk av
påsketurister. Men Toril vil gjerne
presisere at de har gode uker resten
av året også.
—
Vi har full fart mange
perioder i året, særlig om sommeren og i jula. Men det er klart at

påska er spesiell. Vi har åpent fra
kl 09-19 hver dag, og til 18 påskeaften. Vi har utvidet med en time
fra i fjor på grunn av etterspørsel,
forteller hun.
Arbeidstokken i påska er naturligvis også betydelig større enn
vanlig. Teamet som skal jobbe i
påska, teller totalt ti ansatte.
Godt vareutvalg
Det legges vekt på gode varer
hele året på Nerskogen Landhandel. Butikken har et godt
utvalg av lokalmat, og en fristende
frukt- og grønnsakdisk. Man forsøker hele tiden å ha et vareutvalg
som i best mulig grad dekker etterspørselen fra kundene.
Svært mange av våre kun—
der, både hyttefolk og fastboende,
ønsker å bruke påskedagene til å
lage god mat med seg og sine. Der-

for prøver vi å stille med eksklusiv
og god mat. Lammekjøtt i ulike
varianter hører med, samt kalvekjøtt. Kundene setter pris på dette,
forteller Toril.
For de som ikke er så glad i å
lage mat selv, finnes det også gode
alternativer. På Markastuggu, vegg
i vegg med butikken, tilbys det
både lunsjmeny og middag hver
dag. Softis og ulike kaker hører
også med på menyen.
Konkurranse for barna
For de yngste kundene kjøres
det en uhøytidelig påskekonkurranse i år. På treet utenfor butikken
kan man henge opp navn og telefonnummer, og dermed bli med i
trekninga om en fin premie. Barna
oppfordres også til å henge opp
fine påsketegninger i treet.
Av Merete Fossum

Ny topptrimsesong

Drikk kaffe
med Einar
og støtt
Kirkens
Bymisjon
Hver skjærtorsdag de
siste fem årene har Einar
Skjerve invitert til sosialt
treff på hytta ved Ramssjøen - et turmål med
mening.

Vi går den 19. topptrimsesongen i møte med åtte
fine fjelltopper fordelt
over hele bygda.

Sandfjellet

N 6960309.54 / Ø 260894.13

Tolv seksti

N 6972304.65 / Ø 233646.28

Gråfjellet

N 6978555.15 / Ø 220825.50

Trollfoten

N 6967750.77 / Ø 232307.53

Grønhøa

N 6970837.76 / Ø 220145.51

Våttåfjellet

N 6972454.43 / Ø 241347.13

Hovdfjellet sør

N 6980993.93 / Ø 238975.71
N 6981749.57 / Ø 246178.22

Utgangspunkt

1258

Storhøa

1249

Leverdalen

1243

Minnila/Heldalen

1189

Olsmedalen/Leverdalen

1157

Svahøveien

792

Havdal

734

Oppom Frambanen

713

Aunet

Du summerer her:

Poeng

2p
2p

2p

2p

1p

1p

1p

1p

p

H E R !

Aunrøa

Høyde

K L I P P

Premiering til alle
Det kan oppnås maks 12
poeng, og voksne som leverer inn
klippekort må ha minst 8 poeng,
mens for de under 13 år kreves

TOPP

H E R !

Sjekk kartet før du drar
Klippekortet på denne siden er
også lagt ut på Bygdasenteret, og i
tillegg finnes det på www.rennebu.
com.
Studér kartet på forhånd da
høyden over havet angitt på klippekortet kan være viktig for å finne
”riktig” topp. Husk også å ha med
kompasset eller GPS’en i sekken
for å stake ut riktig kurs. GPS koordinater finnes på kortet.
Rennebu har fått nytt turkart
som dekker alle postene, og dette
kan kjøpes på Bygdasenteret. Har
du eldre kart så sjekk at toppen er
på kartet du tar med deg.

2019
K L I P P

— Vi har i år fire enkle kveldsturer og fire litt lengre turer. Lengden på turene tilpasser du med
hvor du starter. Vi foreslår utgangspunkt for turen, men dette kan
du velge etter eget ønske. Ønsker
du mer info om turene kan dette
finnes på facbooksiden Rennebu
IL - Topptrim og Trimposter når
sesongen starter, forteller Arild
Bruheim, leder i Rennebu ILs Trim
og Sykkel.

— Det er ekstra trivelig med
besøk på hytta - se skiløper
etter skiløper komme nedover
lia mot hytta, sier Einar. Det er
Einar og Torill med familie som
står bak initiativet, og de understreker at det er helt uformelt og
enkelt.

Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.19. Kort leveres Bygdasenteret innen 01.11.19.

Navn:

Adresse:
Alder:

minst 6 poeng og for de under 11
år er det nok med 4 poeng. Alle
som klarer disse kravene blir premiert, og i tillegg trekker vi ut en
større turrelatert premie sponset av
Kraftverkene i Orkla.
Toppene er merket med skilt og

har klippetang og bok for å skrive
navn.
Ta gjerne turen sammen med
andre, og turopplevelsen blir helt
”topp”. Med litt kaffe og niste er
dette midt i blinken for både store
og små!		
God tur !

Turmål med mening
Målet er sosialt samvær
og samtidig få inn penger til
Kirkens Bymisjon. Pengene
kommer inn gjennom salg av
kaffe og pølser, og i fjor var det
nærmere 110 personer som tok
turen. All inntekt går til Kirkens
Bymisjon, for det er sponsorer
i familien som betaler det som
selges. Torill har potetkaker som
serveres sammen med pølsene.
Start ved Hauktjønna
For å komme til hytta
ved Ramssjøen er det enklest
å parkere ved Hauktjønna på
Hoelshøgda, og følge løypa derfra og sørover. Turen er på 4,5
km, og går i lett og barnevennlig terreng. Fremme ved hytta er
det muligheter for hopping, og
er du heldig kan du være med
Einar for å se om det er blitt fisk
på snørene han har på isen.
Av Dagfinn Vold
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Blir raskere vei til hytta
Når nye E6 står ferdig i 2023, vil det bli 25 minutter
raskere kjøretid fra Trondheim til Rennebu.
Med en ny og bedre vei til hytta
i Rennebu vil det bli vesentlig kortere reisetid.
— Når vi er ferdig med hele
strekningen vår fra Ulsberg til
Kvål vil reisetiden fra Trondheim
til Rennebu være 25 minutter kortere. Det er herlig når man ønsker å
komme fort frem til hytta en fredag
ettermiddag, sier Linn Herredsvela,
seniorrådgiver kommunikasjon i
Nye Veier. Grunnen til at reisetiden
kortes ned er at de lager en ny og
bedre trasé der fartsgrensen blir 110
km/t. Bare på strekningen UlsbergVindåsliene er veistrekningen kortet ned med 2,5 km og reisetiden
med ca. 10 minutter.
Færre ulykker
— Det viktigste og beste med ny
vei er likevel at den blir mer trafikksikker. Det har vært mange ulykker
på strekningen fra Trondheim til
Rennebu de siste årene. Flere av
ulykkene har vært alvorlige, og det
har også vært dødsulykker her, forteller Herredsvela. Nye Veier bygger i all hovedsak firefelts motorvei
med midtdeler. Dette er noe av det
mest trafikksikre som kan bygges.
Mindre støyproblem
Annet poeng er at nå som den
nye motorveien kommer på østsiden av Dovrebanen, vil det bli
langt færre hus som blir berørt av
støyproblemer enn dagens trasé.
Tilbudskonferanse
Herradsvela forteller at Nye Veier nylig startet arbeidet med å finne
entreprenør og rådgiver til å ta jobben med den nye E6.
— Prosjektet gikk ut på markedet 22.03, og vi hadde tilbudskonferanse for et par uker siden.
Planen er å ha entreprenør på plass
i oktober/november og byggestart
vil bli våren 2020. Hvis alt går etter
planen vil ny vei være klar i 2023,
forteller Herradsvela.
Reguleringsplan
Nå er reguleringsplanutkast
oversendt kommunene Rennebu
og Midtre Gauldal. Planen er at
kommunene sender reguleringsplan ut til høring i april, og at det
blir et vedtak i begge kommunene
før ferien. I den forbindelse vil det
bli arrangert et åpent informasjonsmøte i april/mai.
— Vi arrangerer møtet i samråd
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med kommunene, og dette vil bli
annonsert i lokalpressen. Det blir
også lagt ut informasjon på nettsidene våre og Facebook-siden vår,
forteller Herradsvela.
I tillegg til folkemøtet vil Nye
Veier arrangere åpne kontordager.
Der er det mulig å få informasjon
om reguleringsplanen og grunnervervspørsmål.
— Vi vil gjerne ha innspill fra
lokalbefolkningen. Det er ingen
som kjenner området bedre enn de
som faktisk bor der eller har hytte
der. Nye Veier er opptatt av å ha en
god dialog med grunneiere, naboer
og lokalsamfunnet generelt. Vi
trenger lokalkunnskapen deres for
å kunne optimalisere prosjektet,
avslutter Herradsvela.
Legges ut på høring
Kommunestyret i Rennebu
vedtok i møte 3. april å sende
”Detaljregulering E6 Ulsberg –
Vindåsliene” ut på høring.
Vedtaket ble slik: Kommunestyret
vedtar å sende den delen av reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene som
ligger i Rennebu kommune ut på høring
og å legge planen ut til offentlig ettersyn
med to alternative traseer for Fv700
gjennom Berkåk sentrum, en nordre og
en søndre trasé. Kommunestyret legger
til grunn at dersom søndre trasé velges
må gnr/bnr 63/78, gnr/bnr. 63/144
og gnr/bnr. 63/146 gis tilbud om innløsning.
Reguleringsbestemmelsene pkt. 2.6
gis overskriften Vilt og Bufe
Underpunkt 2 til punkt 2.6 skal
lyde slik: «Utbygger og senere vegeier er
ansvarlig for nødvendig sammenhengende gjerde langs E-6. (nødvendige sikkerhetsgjerder og sperregjerder). Gjerdet
skal dimensjoneres slik at bufe og vilt
forhindres i å komme ut i veibanen.
Gjerdet skal være oppført senest samtidig med at veien åpnes for trafikk.
Kommunestyret sender samtidig
spørsmålet om oppheving av reguleringsplan for E6 vedtatt i 2016 (PlanID 2014002) ut til høring og offentlig
ettersyn.
Vedtaket fattes i medhold av Planog bygningslovens § 12-10.

Kartet viser traséen mellom Vindåsliene og Ulsberg.

Reguleringsplanen er tilgjengelig på nettsidene til Rennebu
kommunene og Nye Veier.
Av Dagfinn Vold
Illustrasjonen synliggjør de to aktuelle traséen til Fv 700 gjennom Berkåk sentrum.

«Alltid skiløype på Nerskogen»
Påska står for døra og
mange har store forventninger til velpreparerte
løyper på Nerskogen.
Etter ei fantastisk påske i
fjor er det utfordrende å
leve opp til forventningene.
Rennebunytt har tatt kontakt
med Jørn Vatn, som er Web-ansvarlig i Nerskogen Løypeforening, for
å få en situasjonsrapport. Vatn kan
forsikre om at det ser svært lovende
ut. Gjennom hele sesongen forsøker vi å kjøre så ofte vi kan for å
fange nysnøen før den blåser bort.
Dette gjør at vi har en solid såle
med hardpakket snø. Mildværet i
vinterferien og utover tæret en del
på grunnlaget vi hadde. Men i det
siste har det kommet mye snø slik
at vi igjen har litt å gå på. Påska er i
år så sen som den kan bli, så vi har
fortsatt en usikkerhet dersom mildværet skulle sette inn.
Samarbeid med Snøhetta
Løypedrift og Rennebu kommune
Nerskogen Løypeforening har
ikke egen tråkkemaskin og er derfor
avhengig av samarbeid med andre.
Løypeforeningen har inngått avtale
med Rennebu kommune og Snøhetta Løypedrift om preparering av
løyper.
— Et motto for oss er «Alltid skiløype på Nerskogen». For
å få til dette kreves et systematisk
arbeid med å skaffe finansiering.
Frivillig medlemskap i Løypeforeningen er basisen for finansieringen av løypekjøringen. I tillegg
får vi betydelig økonomisk støtte
fra lokalt næringsliv samt en god
slump peng-er fra Rennebu kommune. Slik situasjonen er nå klarer
vi stort sett å tilby preparerte løyper såfremt været er på vår side, sier
Vatn.
Nerskogen Løypeforening har
både en egen web-side, og en Facebookside. På Facebooksiden er det
masse skryt å få, og spesielt på finværsdager ryr det inn med «likes».
Løype- og fjellvettregler
Det er viktig å huske på at Nerskogsløypa ligger i utkanten av
Trollheimen. Været kan fort endre
seg. Fjellvettreglene kan derfor med
fordel repeteres også for de som
går i preparerte løyper. Vi har hatt
noen mindre hyggelige hendelser i
løypa, og Vatn minner derfor om at
Løypeforeningen har publisert sine
løypevettregler på hjemmesiden.
Det er egentlig bare snakk om å

— Målet for Nerskogen Løypeforening er ”alltid skiløype på Nerskogen”, forteller Jørn Watne.
være oppmerksom og hensynsfull,
og det skader ikke å nikke, smile og
å si hei til hverandre.
Risiko- og sårbarhetsanalyse
— Selv om Nerskogsløypa er ei
veldig familievennlig løype med få
bratte bakker, er sikkerhet for skiløpere og tråkkemannskap noe vi i
Løypeforeningen er veldig opptatt
av, understreker Vatn. I samarbeid
med Snøhetta Løypedrift har vi
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Her har
vi systematisk gått gjennom løypa
for å kartlegge farer. Nerskogsløypa
krysser Minilla tre steder, og usikker is er en åpenbar fare. Men vi har
også identifisert forhold knyttet

til bratte bakker hvor man i følge
Murphy’s lov før eller siden treffer på tråkkemaskina som kommer
i mot. For alle farene har vi identifisert risikoreduserende tiltak.
ROS-analysen er også lagt ut på
Løypeforeningen sin hjemmeside. I
følge Haakon Nordseth i Snøhetta,
er arbeidet med ROS-analysen for
slike skiløyper nybrottsarbeid, så
det blir spennende å se om andre
løypeforeninger vil følge opp, sier
Vatn entusiastisk.
Løypeforeningen bruker også
Facebooksiden aktivt for å opplyse om farer i løypa. Spesielt er
Minilla en bekymring. Løypeforeningen har arbeidet lenge med å få
en kjørebru over Minilla. Dette er

viktig for å sikre at elva kan krysses
gjennom hele sesongen, men også
et svært viktig tiltak for å ivareta
sikkerheten til skiløperne. Arbeidet med kjørebrua har stoppet opp
fordi en av grunneierne ikke vil gi
tillatelse til å bygge ei kjørebru.
— Slik situasjonen er på Nerskogen, er Løypeforeningen avhengig av at alle grunneiere gir tillatelse
til kjøring over eiendommene, evt
å foreta et inngrep som å bygge
kjørebro. Vi er heldigvis forskånet for konflikter slik de har det i
Gjevilvassdalen, men skulle gjerne
sett at vi hadde fått på plass kjørebrua for å gi et tryggest mulig tilbud til brukerne av Nerskogsløypa,
sier Vatn avslutningsvis.
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Jeg snører min sekk, jeg s
Rennebu har rundt 350 km
med skiløyper som kjøres
opp om vinteren - fordelt
utover hele kommunen.
Løypene kjøres opp i regi av
Innset IL, Rennebu IL, FurusjøenHestvantet Løypeforening, Gisnadalen Løypeforening, Nerskogen Løypeforening og Rennebu
kommune.
Skiløypekartet til høyre viser
løypene som kjøres opp, og kartet
kan også lastes ned i pdf-format på
Rennebu.com
Løypene merket med gult,
løype 4, 5, 8, 11 og 14, får du oversikt over på Skisporet.no når de
kjøres opp.

Nerskogen Skisenter melder
om fine og stabile snøforhold
Nerskogen er som mange kjenner til et snøsikkert skisted,
og daglig leder og eier i Nerskogen Skisenter, Torleif
Kristiansen, melder om fine snøforhold også i år.
Nerskogen skisenter er et flott familietilbud og kan by på tre skiheiser
inkludert barneheis for de minste. Det er også muligheter for å leie både
slalomutstyr, snowboard og kjelke. I tillegg har de overnattingsmuligheter.
Heisanlegget har tre nedfarter i tillegg til at skisenteret er et flott
utgangspunkt for å gå på bortoverski. Det er oppkjørte skispor i umiddelbar nærhet av restauranten, og det er anledning til å ta heisen til toppen
for en fin fjelltur videre derfra.
Med skisenterets løypemaskin kjøres det dobbeltspor og skøytetrasé,
og det blir oppkjørte skispor i Leverdalen hele påsken. Dermed blir det
kjørt sammenhengende løype fra Nerskogsløypa via Leverdalen og til
Kvenndalen.
Av Dagfinn Vold
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spenner mine ski ...
Skiforeningens beste tips til
en vellykket skitur med barn
1. Sørg for at skituren blir en lek
2. Legg opp til korte turer der barna får
bestemme tempoet
3. Ta avstikkere ut i løssnøen og se på
dyrespor
4. Ikke tenk teknikk, og dropp stavene
5. Gi mye ros
6. Brenn bål, bygg et hopp og
lek «Stiv heks» med ski på beina
7. Ta med barna på hodelykttur i skogen
GOD TUR!

Påske i
Jøldalen
Karl Olav Mærk fra Rennebu er klar til å ta imot gjestene
som kommer til Jøldalshytta i påska. Mange rennbygger
vil nok forbinde Karl Olav Mærk med Orklaguiden, en
nettportal for laksefiske i Orkla, samt fra bedriften
Hognamat AS, men de siste årene har han tatt i mot
fjellfolket i Jøldalen.

Karl Olav Mærk ønsker velkommen til Jøldalshytta!

Karl Olav Mærk gleder seg til å ta fatt på påska. — Jeg ønsker å gi
folk gode opplevelser på Jøldalshytta. Når de kommer fram etter en flott
tur i vakker fjellnatur skal oppholdet på hytta være en forlengelse av
turopplevelsen. Her skal gjestene føle seg velkommen, få god mat og bli
godt tatt vare på.
— Jeg regner med at det blir lange arbeidsdager, vintersesongen i
fjellet er kort og hektisk. Hytta blir betjent 5. april, uka før påske, og
holder drift til 22. april. Men dette kompenseres av friheten det gir å
jobbe selvstendig i slike vakre omgivelser. Her inne i fjellheimen slipper
vi unna mange digitaliserte «plikter» som preger hverdagen for de fleste
i dag. Dessuten vet jeg av egen erfaring at de som går i fjellet er veldig
trivelige. Naturen har en positiv påvirkning som får fram det beste i
folk, sier lederen på den tradisjonsrike Jøldalshytta.
Dagstur til Jøldalshytta
— En av de fineste turene inn til oss er fra Heldalen/Heldalsetrin på
Glømstret. Derfra har Meldal Røde kors merket vinterrute inn til hytta.
Den er på ca 7 km. Du kan også ta turen fra Kleva når veien til påske er
brøytet opp. Vi har dagservering på Jøldalshytta fra kl 12 - 16. Middag
kan du få kjøpt kl 18, sier Mærk.

Jøldalshytta er en del av ”Trekanten”, fjellturen som går innom de
tre betjente hyttene i Trollheimen. Turklassikeren er rangert som en av
landets mest populære turer. Jøldalshytta er også et flott utgangspunkt
for andre turer fra hytte til hytte rundt i Trollheimen. I tillegg kan
Jøldalshytta friste med spennende turmål til topper som Svarthetta og
Trollhetta.
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Male hus eller hytte?

Vi har lift til utleie!

Nerskogsløpet halvmaraton
24. august 2019

Graving – Planering
Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Snekkering
Vann/avløp – Uteplasser

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516
john.vogn@oppdal.com

Tlf. 412 72 597/986 82 528

Trollheimen Husky
Hundekjøring for alle

www.trollheimenhusky.no
Facebook #trollheimenhusky

Hundekjøring og aktivt friluftsliv
Hundekjøring for familier,
grupper og enkeltpersoner.
Vi skreddersyr opplegg så det passer deg.

t Granasjøen
21 km rund
ype på 5 km
Egen trimlø
Info om arrangementet på
Facebook #Nerskogsløpet halvmaraton
og på Rennebu.com
Våre hovedsamarbeidspartnere

Støtt løypekjøringa
på Nerskogen
Nerskogen Løypeforening ønsker alle en riktig god
påske med mange fine skiturer for store og små!

Støttekontingent på kr 500 kan betales
til kto. 4260 71 02567, Vipps til 511293
eller hos Joker Nerskogen
www.nerskogenloypeforening.no

ko
Ners gen
lan
Søndag 16. juni 2019 kl 12.00
Sykkelritt i Rennebu med start og mål
ved Granasjøen på Nerskogen.

d h a n d el

Lokal mat, lokale produkter,
nystekte brød, aviser, gass
Åpningstider i påska
Fredag 12. april
Lørdag 13. april
Palmesøndag:
Man 15. - fre 19. april
Påskeaften
1.og 2. påskedag

Traséen går langs sti,
grus- og asfaltvei, og passer
for alle aldersgupper!

For mer informasjon: nerskogsrittet.no
Rennebu IL og
Nerskogen grendalag
i samarbeid med
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09.00-21.00
09.00-18.00
10.00-18.00
09.00-19.00
09.00-18.00
10.00-17.00

Markastuggu

dag!
Lunsj og middagssalg hverer
og softis.
smørbrød, kak
I vår kafé får du også kjøpt
Vi har også take-away.
rkastuggu/Joker Nerskogen
Følg oss på Facebook - Ma
ningstid som butikken!
Markastuggu har samme åp

Telefon 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no
www.nerskogenlandhandel.no

Sommerles:

Gjør lesing spennende
og motiverende
Sommerles er en nasjonal, digital sommerlesekampanje i regi av folkebibliotekene,
for alle barn fra 1.-7. klasse.

Fordeling av
kulturoppgavene i
Rennebu for 2019
Etter at leder av kulturenheten
i Rennebu kommune sluttet,
har kulturoppgavene blitt
ivaretatt av flere. Denne organiseringen vil bli vurdert på
nytt igjen høsten 2019 - etter
at det har vært en gjennomgang
av hele organisasjonen.
Rådmannen har det overordnede ansvaret om det er noen
oppgaver som ikke er avklart.

Elever som gleder seg til årets Sommerles. F.v. Silje Alexandra Larsen, Ingrid Elise Skamfer,
Martine Schevik Ødegård, Ane Skamfer, Tuva Bernsten Uv og Gunvor Melby Belsvik.
Bak skranken er Janne Hinsverk og bibliotekar Merete Kjærnes Fossum.
— Målet er å få flest mulig barn
til å lese mest mulig gjennom en
lang sommerferie. Vi i Rennebu var
med i fjor, og det viste seg å være
veldig populært, forteller bibliotekar Merete Kjærnes Fossum.
Ved å bruke elementer fra spill
har Sommerles vist seg å være aktuell og populær blant barna. Kampanjen starter 1. juni hvert år, og
avsluttes den 31. august. I år er det
et dataspill med tittelen ”Det blodrøde nordlyset” som ligger på nettsiden.

barn fra 1.-7. klasse. På nettsiden
sommerles.no samler barna XP/
poeng for hver leste side, svarer på
oppgaver, ser hva venner leser, og
tjener opp digitale troféer. Underveis gjør de seg fortjent til små premier som hentes på biblioteket.
— Dette er et fint tiltak som gjør
at de leser flere bøker, og dermed
også får bedre leseferdighet. Kampanjen er også åpen for de som
skal begynne i 1. klasse og for de
som nå går ut fra 7. klasse, forteller
Merete.

Gratis opplegg
Sommerles er gratis for alle

Ivrige elever
Rennebunytt traff noen elever

fra 6. klasse på biblioteket, og de
gleder seg til i sommer og til å være
med på Sommerles-kampanjen.
De deltok i fjor, og det var mysterier, krim og tegneserier som fenget
mest.
— Vi fikk lyst til å lese mer, og
gjennom nettsiden til Sommerles
fikk vi premier når vi registrerte
hvor mye vi leste, fortalte elevene.
Av Dagfinn Vold

Ungdomsrådet i Rennebu
Kommunestyret vedtok
nye vedtekter for Rennebu
Ungdomsråd i januar. Både
rådmann og politikere ser
fram til at ungdommen vil
engasjere seg enda mer i
sakene som berører dem.
Det er viktig hva ungdommen mener om utviklingen
av Rennebu.

I vedtektene står det at ungdomsrådet skal være partipolitisk
uavhengig. Det skal være 6 medlemmer, der halvparten velges fra
ungdomsskolen mens de resterende 3 skal være mellom 16-21 år.
Ungdomsrådet kan ta opp saker
som de selv mener er viktige og i
tillegg kan de være rådgivere for
politikerne. De kan ta initiativ til
aktiviteter eller arrangement – der

politikerne har satt av noen midler
de kan benytte til dette.
Ungdomsrådet gis samme godtgjørelse som politikerne når de
møter.
Om du er mellom 16 og 21 år
og har lyst til å være med å påvirke det som skjer i Rennebu, så ta
kontakt med rådmannen.

Frivilligsentralen har ansvar for
følgende oppgaver:
Kulturkoordinator: Koordinere
kulturfaglige oppgaver på vegne
av kommunen.
Pilegrimsleden: følge opp
arbeid og avtaler rundt denne
Kulturvukku: planlegging,
koordinering og annonsering i
samarbeid med ulike aktører.
Arrangementer: være koordinator og pådriver for kulturarrangementer som konserter
og andre arrangementer.
Rennebu bygdemuseum: være
sekretær for styret (3-4 møter
årlig) samt eventuelle
arrangement og historiske vandringer.
Representasjon: representere
Rennebu kommune på enkeltarrangement, kurs, konferanser
etter nærmere avtale med
rådmannen i hvert enkelt
tilfelle.
Fordeling av andre oppgaver:
Den kulturelle skolesekken:
Rennebu barne- og ungdomsskole
Ungdommens og Barnas
kulturmønstring: kulturskolen
v/ kulturskolerektor Sverre
Stenløkk
Eldrerådet og den kulturelle
spaserstokken: leder for dagsenteret på Helsesenteret, Eli
Irene Grøtte
Skiløyper: Per Ivar Wold og
Trond Jære
Folkehelsekoordinator: fysioterapeut Kari Brattbakk Tronsgård
Rennebuhallen og kunstgrasbanen: leder for teknisk drift
Arne Meland
Spillemidler, Ungdomsråd,
aktivitetsparken, Stedsnavn.
utvalg, generell saksbehandling: ass.rådmann, Lill Bøe
Innsamlingsaksjoner: Servicetorget v/ Janne Havdal Nordbø
SLT-koordinator og bibliotek:
rådmann Per Øivind Sundell
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Lørdag 1. april deltar til sammen 30 lag i klassene Gutter 16 (90-91), Gutter 14 (92-93) og
Jenter 12 (94-95). Søndag 2. april skal Jenter 16 (90-91), Jenter 14 (92-93) og Gutter 12 (94-95)
spiller sine kamper. Begge dagene starter turneringen kl. 08.45.
I år er det påmeldt ere klubber som ikke har vært med tidligere. Dette gjelder bl.a. Astor,
Klæbu og Leik. I tillegg stiller Melhus med i alt 9 lag. Ellers kommer det som vanlig mange lag
fra Oppdal (hele 14 lag), så det tyder på at turneringen etter hvert er blitt populær. ICA-Cup er
ingen eliteturnering. Her satses det mest på at deltagerne, publikum og arrangører skal ha det
trivelig sammen. Arrangøren håper derfor på at publikum også i år nner veien til
Rennebuhallen. Det blir i alle fall mange artige og spennende fotballkamper å se disse to
dagene.

ICA Berkåk om salg. Det
betyr at Hognamat-varer er
tilgjengelig for kjøp gjennom
hele uka.
ICA har så langt tatt inn
spekemat, og spesielt spekepølser i forskjellige smaksvarianter. Et lokalt spekeprodukt er skjerpe - speket
kjøtt med litt mindre salt.

PÅSKE-X
RNs påske-X

Løsningen sendes innen 1. mai til Rennebu Nytt
c/o Mediaprol as, Rebustorget 7391 Rennebu.
2 premier: 1 stk 3-dagers inngangsbillett på årets Rennebumartna
Boka Tradisjonsmat fra Rennebu.
Navn:
Adresse:

i på

«Palmesøn
mild vår, g
gamle. Varse
man også ta
langfredag. H
på første
sommeren el
påsken på
Primstaven, d
14. april, bl
vindpint vår.
Påsken er
tid. Dagene
midlnes, om
sommeren h
også eggmat
egg du spiser
beina og jo s
det motsatt
mente ialfall
for egg og b
påsken, et
presten og
kanskje også
helt høye m
tenkte også p
fjøs og b
påskeverpte
med
litt
vårstøv fra b
smurt på brin
sau og geit,
gåsa. Alt i h
fruktbarheten
Skjæra, de
og ulykkesfu
hvitt, bør du
som første
skjærtorsdag
betyr tomme
mange vis. M
være,
kan
elendigheten
rope: «All om
styrer du
ordinære u
fremover. Du
Ellers heter d
dyr du ser f
morgen, skal
ditt ut året, o
en maur, en
ue. Ikke le
prøvd det sel
snakker om.
Husk end
på gården, i
deg, også sk
Iallfall og
fredag, eller
rivgalt. Det
låvespart kvi
tørket løv på
velsignes m
trivsel. Høyf
rester av jule
er den rene
hvis ølet e
hjemlig vis.
være surt el
magien det k
Og så er d
folk og fylt
Glem ikke
langfredagsk
Om den så
helgakost m
kraft, med
saus tilsatt
løpstikke: Re
Samt vårgule
Får jeg lov
en glad påsk
påskebrød. G
Elisabeth

(Artikkele
fra en tid
gjengitt me
Elisabeth).
Vi trykker en kryssord som er brukt i Rennebunytt tidligere.
Kryssordet er utarbeidet av Eva Iløkken
- en kryssordentusiast fra Berkåk som nå dessverre er gått bort.
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Riktig løsningsord kan sendes til mobil 901 10 907,
og du er da med i trekningen av to inngangsbilletter til
årets Rennebumartna som arrangeres helga 16.-18. august

Ny kjøpmann på
REMA på Berkåk

Godt å vårrå
gammel i
Rennbuom

Elin Hörnqvist tar over som kjøpmann sammen med samboer Richard Smith.

4. februar ble det
arrangert en kveld i
Kultursalen for å synliggjøre hvilke tilbud som
finnes for eldre i
Rennebu.

Det var også servering av bacalao
og sheperds pai, som var ordnet av
kjøkkenet ved Rennebu Helsesenter.
Initiativtaker til kvelden var
Maj Britt Svorkdal Hess på Frivilligsentralen, og hun fikk med
seg Eli Irene Grøtte, leder for
dagsenteret på Helsesenteret.

Etter to års drift tar samboerparet Elin Hörnqvist og Richard
Smith over som kjøpmann etter
Stine Krystad og Geir Magne
Johansen av REMA-butikken på
Berkåk. Sammen vil hun ha med
seg samboer Richard Smith. Det er
Elin som står som kjøpmann, men
de understreker at de vil arbeide
som et team.
Paradis på jord
Elin og Richard bor på Løklia,
like over kommunegrensa til Midtre Gauldal. Der har de bodd siden
2012, da de kom fra Trondheim.
— Vi trives veldig godt i området her, selv om vi ikke har noe
slekt boende nærme. Det er som
paradis på jord, og en fin plass
å vokse opp på for våre to gutter,
forteller de to. Elin kommer opprinnelig fra Östersund, og Richard
fra Bristol.
De er en aktiv familie som trives med turer ut i skog og mark,
og de har vært flittige brukere av
Buvatnet på Berkåk om sommeren.
Guttene er med på forskjellige fritidsaktiviteter, og dermed er det lett
å komme i kontakt med andre og å
få seg venner.

Stort potensiale
Begge har bakgrunn fra hotellog restaurantbransjen, og Richard
har også vært i REMA-systemet i
to år.
— Vi har vært på jakt etter noe
eget en stund, og REMA på Berkåk
passet oss derfor bra. Vi har som
sagt to barn, så det er viktig å være i
nærområdet. Samtidig trives vi veldig godt her, sier de. De ser at det
er et stort potensiale med butikken
og med Berkåk som handelssted,
og det vil skje mye på Berkåk i den
nærmeste tiden. De synes det blir
spennende med omlegginga og E6,
og tar det som en utfordring. Fritidsbeboerne vil bli en viktig kundegruppe også fremover, sammen
med lokalbefolkninga.
Tar med erfaringer fra reiseliv
Både Elin og Richard har allerede startet i jobben, og det vil frem
til 1. mai være overlapping med
nåværende kjøpmann Stine. Vi tar
med oss det positive med butikken
videre, men noen litt større forandringer vil kundene også merke.
— Vi ønsker å få til litt liv og
røre, samtidig som vi ønsker å utvide vareutvalget. Vi ønsker derfor

Elin Hörnqvist blir ny kjøpmann ved
REMA 1000 på Berkåk sammen med
samboer Richard Smith.
tilbakemeldinger fra kundene våre
om det er varer de savner, sier de
to - som anbefaler å følge med på
butikkens Facebook-side inn mot
påske.
De synes det er spennende å
arbeide i servicebransjen, der ingen
dager er like. Det er et sosialt yrke,
og service er derfor veldig viktig –
en blir glad over å gjøre andre glad.
Glad for nytt lokalt par
— Vi er veldig glad for å få på
plass Elin og Richard som våre nye
kjøpmenn i butikken på Berkåk.
Et lokalt par er viktig, og de har en
fin bakgrunn for å arbeide i butikk,
forteller Vidar Andersen, regionsdirektør i REMA 1000 Midt-Norge.
Vidar forteller at de har veldig tru
på REMA-butikken på Berkåk, og
den har utviklet seg bra siden den
starta opp. Trenden er veldig bra,
og Vidar har god tru på Berkåk som
handelssted.

Forebyggende arbeid
Bakgrunn for arrangementet var at de har erfart at mange
ikke er klar over hvilke tjenester
og tilbud som finnes i kommunen - dette gjelder både det
offentlige og frivillige tilbud.
Aktivitet og fellesskap er forebyggende for god helse.
Mange muligheter
Det var godt oppmøte på
kvelden, som ble åpnet av
Malin Wassdal, leder ved pleie
og omsorg i Rennebu kommune. Ellers var det aktører
som informerte om blant annet
tannpleie, Lions, eldrerådet,
kost og ernæring og idrettslaget.
Det var også stands i foajeen
der ulike aktører presenterte
seg; fysioterapeut, ergoterapeut,
Kvinnegruppa, HVR, Bygdekvinnelaget. Det var også mulighet for å teste formen sin, og
Rennebu Seniordans viste sine
aktiviteter.
Maj Britt kåserte om stive
hofter og glemsk hode, og
Sigrid Øverland Kjeka underholdt med Rennebusongen og
Har du fyr.

Av Dagfinn Vold
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Nerskogsløpet:

Halvmaraton i
naturskjønne
omgivelser

Folkrock på seterløkkja
Nerskogskonserten arrangeres i år for åttende år på rad, og denne gangen er det
Hekla Stålstrenga som skal innta scenen. Ingrid Hoel i arrangementskomiteen tror at
folkrockbandet vil kle omgivelsene svært bra.

Lørdag 24. august,
samme dag som
Nerskogskonserten,
arrangerer Rennebu IL
halvmaraton rundt
Granasjøen.

Granasjøen rundt er en veldig fin
runde i naturskjønne omgivelser, og
den brukes også til Nerskogsrittet.
— Idéen om å løpe halvmaraton på Leverdalsveien
rundt Granasjøen kom fra
en utflytta rennbygg, Erlend
Bjerkås. Han har målt opp
lengden på veien rundt sjøen,
og det var veldig nærme halvmaraton på 21 km, forteller
Otte Hårstad, leder i friidrettsgruppa i Rennebu IL.
Opplevelserik heldag
— I helgene er det mye folk
på hyttene, og det passer derfor
bra å arrangere et slikt løpt på
Nerskogen på en lørdag. Nerskogskonserten er samme kveld,
så det passer fint med en aktivitet tidligere på dagen. Dermed
er det bare å invitere venner og
kjente til en opplevelsesrik heldag på Nerskogen, sier Otte.
Lang og kort distanse
Otte forteller at dette er et
nytt arrangement for idrettslaget, og de vil få god hjelp fra
Erlend Bjerkås og Bratsberg IL.
Nøyaktig distanse for halvmaraton vil bli oppmålt, og det
vil bli forskjellige aldersklasser
for begge kjønn. Det vil også
bli anledning til å løpe en 5 kmløype, som er en passende trimrunde for de som ikke vil løpe
halvmaraton.
Påmelding og info
Start og mål ved dammen
ved Granasjøen, og påmelding
kan enten skje på Rennebu.com
eller ved fremmøte. Mer informasjon om arrangementet vil
etter hvert komme på Rennebu.
com.
Av Dagfinn Vold

26

Rennebunytt

Markedsansvarlig i Nerskogskonserten, Ingrid Hoel, gleder seg til å oppleve
Hekla Stålstrenga på scenen i Grovasetra på Nerskogen lørdag 24. august.
Vamp, Jonas Fjeld/Henning
Kvitnes, Morten Harket, Violet
Road, Bernhoft, CC Cowboys og
Postgirobygget. Vidt forskjellige
artister, med en ting til felles: De
har alle spilt på Nerskogskonserten. Når Hekla Stålstrenga kommer
til seters 24. august, forventes det
«et fyrverkeri av sjarm og spilleglede», heter det i pressemeldinga
fra arrangøren.
—
Jeg satte pris på å bli spurt
om å bli med i konsertkomitéen.
Det er givende å få være med på
å skape et arrangement sammen
med så mange levende og engasjerte folk. Det gjelder alle ledd
fra riggemannskap, vakter og serveringspersonell, til et publikum
som deltar aktivt og gir energi til
de som står på scena. Mange har et
eierforhold til Nerskogskonserten.
Den styrker rett og slett identiteten og tilhørigheten til Nerskogen,
både for hytteinnbyggere og fastboende, sier Ingrid Hoel.
Unik stemning
Ingrid trådte inn i arrangementskomiteen i fjor, etter at Arve
Withbro gikk ut. Ingrid er på ingen
måte fersk når det gjelder å arrangere konserter, og er glad for å kunne bidra.
—
Jeg har i likhet med man-

ge andre, utviklet et slags eierforhold til Nerskogskonserten. Den
styrker rett og slett identiteten og
tilhørigheten for både hyttefolk og
fastboende rennbygg. Mange føler
at konserten er «deres», sier hun.
Det er alltid knyttet en viss
spenning til de forskjellige artistene. Kanskje kjenner man ikke til
den aktuelle musikken så godt fra
før, men da hører man seg gjerne
opp på forhånd. For det er den
tette kontakten mellom artist og
publikum som er noe av det mest
spesielle med Nerskogskonserten,
mener Ingrid.
—
Det blir en egen stemning
i fjellet, som folk søker tilbake til.
Man hører historier om folk som
kommer tilbake år etter år, og som
har utviklet egne tradisjoner i forbindelse med konserten. Det kan
være grillfest eller en fjelltur i forkant, og så koser man seg på konsert om kvelden.
Været ingen hindring
Været er som alltid et spenningsmoment, men den årlige opplevelsen på Grovasetra ser ut til å
trekke folk uansett. Det fikk man
et bevis på i fjor, da værgudene viste seg fra sin mest ugjestmilde side.
—
Da billettsalget åpna i
fjor, kom det ei skikkelig haglskur.

Vi måtte måke scenen før konserten tok til. Men folk kommer likevel, for dette er en opplevelse de
vil ha med seg. De kler seg godt og
har ei knalltøff innstilling, forteller
Ingrid.
Publikumstallet på tidligere
konserter har variert mellom 1200
og 2000.
Liv og røre
Hekla Stålstrenga, som har sitt
opphav i Troms, ga nylig ut sitt
sjuende album. I forbindelse med
dette har de hatt en lanseringsturné over hele landet, som har
fått svært gode kritikker.
Vi kan regne med høy
—
musikalsk kvalitet, mye trøkk og
mye energi på scena. Jeg regner
med at vi får høre låter både fra det
nye albumet og mer kjente perler
som «Har du fyr». Det ligger an til
en stor konsertopplevelse på Nerskogen, konkluderer Ingrid.
Det tror vi så gjerne. For som
det heter i omtalen fra arrangementskomiteen: Hekla Stålstrenga
røsker tak i oss, uansett alder og
musikksmak.
Av Merete Fossum

Rennebu aktuell for
vindkraftutbygging
Fjellområdene i innlandet sør i Trøndelag er pekt ut av NVE som de områdene som er
best egnet for framtidig vindkraftutbygging.

Nerskogsrittet
for 10. gang
Nerskogsrittet arrangeres lørdag 24. august,
og holder koken selv om
andre sykkelritt er lagt
ned.
— Det er artig at Nerskogsrittet fortsatt er attraktivt. Vi
startet da sykkelritt hadde maks
interesse, og rittet er fortsatt
levedyktig selv om andre har
lagt ned, forteller Kjetil Værnes
i Rennebu idrettslag.
Rittet startet i sin tid i samarbeid med Oppdal Sykkelklubb. Siden er det blitt mye
fokus på sykling i Rennebu, og
Rennebu idrettslag har fått egen
sykkelavdeling som er godkjent
av Sykkelforbundet. Dermed
er Nerskogsrittet nå overtatt av
Rennebu IL og Nerskogen grendalag som eier og arrangør.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har NVE
laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. NVEs forslag består av to deler; et oppdatert
kunnskapsgrunnlag om virkninger
av vindkraft og et kart over de mest
egnede områdene for vindkraft.
13 områder i landet er utpekt.
Trøndelag er det fylket i landet der
det er pekt ut størst område. En tredel av arealene utpekt som egnet til
vindkraftutbygging i Norge ligger
i Trøndelag. Totalt er det pekt på
29.123 kvadratkilometer i Norge,
11.866 kvadratkilometer av dem
ligger i i Trøndelag.
Fjellområdene i innlandet
Kommunene Stjørdal, Selbu,
Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu,
Midtre Gauldal og Holtålen er
berørt av området på 3.276 kvadratkilometer utpekt av NVE.
NVE understreker at dette kartet må ikke leses som om NVE
mener at det er fritt fram for vindkraft i disse områdene. De «mest
egnete» områdene er pekt ut på
grunnlag av blant annet hvor det
er god nettkapasitet for å få den

produserte kraften ut på linjenettet.
Trøndelag er et slikt område.
Begrunnelsen til NVE
”Indre Sør-Trøndelag har veldig
gode produksjonsforhold for vindkraft. I et kraftsystemperspektiv
er området godt egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre
områder. I det utpekte området er
det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant friluftsliv.
Våre overordnede analyser tilsier
imidlertid et lavere konfliktnivå i
dette området enn i store deler av
landet. Unntaket er områder med
samisk reindrift, der vindkraftverk
i tillegg kan påvirke reindriften.
Hensynet til reindriften er viktig,
men vi mener det kan være mulig
å finne steder der vindkraftverk
kan gi akseptable virkninger. Fra et
nasjonalt perspektiv, framstår Indre
Sør-Trøndelag derfor som et av de
mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. Vi har lagt
mye vekt på de gode produksjonsforholdene i denne vurderingen.
I dette området er det i teorien
plass til flere større vindkraftverk.
Områdene som har plass til store
vindkraftverk er imidlertid også i

Området i innlandet berører kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus,
Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og
Holtålen. Det vil si at blant annet
Rensfjellet, Eggjafjellet, Gråfjellet og
området rundt Samsjøen er berørt.
Klumpen og Tåvåfjellet mellom Singsås og Berkåk er også aktuell, sammen
med Ilfjellet mellom Rennebu, Støren og
Meldal.
Barnas Naturverden i Ramsfjellet står
også i fare for å bli inkludert i planen.
Illustrasjon: NVE

Funnet den gode traséen
— En av årsakene til at
Nerskogsrittet holder koken, er
kanskje at det er litt spesielt å
kjøre ut i terrenget og naturen
på Nerskogen. Samtidig er det
blitt en kurant fasong på traséen
etter løypeendringa i 2016. Det
er gjort noen finjusteringer til
årets ritt, men ellers er traséen
for før, forteller Kjetil Værnes.
Ettersom det er jubileum i år, vil
det nok vente noen jubileumsoverraskelser.
Egne drakter og karusell
Sykkelavdelinga i RIL har
fått egne drakter i klubbens
oransje farger, og det er mange
som møtes til felles treninger.

flere tilfeller viktige friluftslivs- eller
reinbeiteområder. Det samlede
arealet er likevel så stort at det kan
være mulig å identifisere mange
steder med potensial for vindkraftverk av varierende størrelse. Vindkraftverk er mest aktuelt i fjellområdene, som mange steder har en
lite krevende topografi.”
Ut på høring
Nå skal rammeplanen ut på en
bred høringsrunde med frist til 1.
august. Det er en anledning både
tilhengere og motstandere av vindkraft må gripe.

Det arrangeres også en egen
sykkelkarusell, og terminliste
for karusellen finner du på
Rennebu.com
Av Dagfinn Vold

Av Dagfinn Vold
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Distriktets
kontorleverandør

Drop-in kontor

Møblert kontor på ca 24m2 i Berkåk sentrum

www.rennebuei.no
Bestill på tlf 480 49 872 eller post@rennebuei.no

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

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

Utleie av stillas og anleggsbrakke!
Byggherreoppfølging,byggesøknad,tredjepartskontroll,kalkulasjon og prosjektering bygg.

Ta kontakt!
Bjørn Inge Haugset, 7392 Rennebu
epost: bih@biha.no

DRØMMER
DU OM HUS?
Vi leverer kvalitet fra
OVERHALLA HUS
Kontakt oss!
tlf 480 49 872

bih@skogbygg-as.no

Ståle Rønning 951 61 944

Bjørn Inge Haugset 480 49 872

Velkommen til en trivelig
påskehandel
BILLIGST
VGs pristest
påskegodt

BILLIGST
VGs pristest
påskegodt

- ifølge VG 29.03.19.

BILLIGST
VGs pristest
påskegodt
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Snøscooter-løype
i Rennebu?
Ei arbeidsgruppe i regi av Rennebu kommune utreder mulighetene for snøscooterløyper
i Rennebu, og forslaget omfatter to løyper på østsiden i kommunen.

Folkehelsebenkene
produseres!
I desember i fjor bevilget
Hovedutvalg for helse,
omsorg og oppvekst
penger til prosjektet
«Folkehelsebenker i hver
grend i Rennebu».

Formannskapet i Rennebu
kommune gjorde i 2018 et vedtak
om snøscooterløyper, og i utdrag
av vedtaket leser vi at «Rennebu
kommune er positive til at arbeidsgruppa for Etablering av snøscooterløyper i Rennebu iverksetter
arbeidet med etablering av faste
scooterløyper i Rennebu kommune.»
Arbeidsgruppa for ”Etablering av snøscooterløype i Rennebu” består av leder Ståle Solem
- kommuneadministrasjonen, Arve
Withbro; Rennebu kommune
ved MTL, Nils Petter Gundersen;
representant fra Austre Rennebu
grunneierlag, Bård Tore Berntsen;
representant fra Ilfjellet grunneierlag, Jon Austberg; representant fra
Rennebu Snøscooterklubb, Inge
Olav Nyberg; representant fra Rennebu Snøscooterklubb og sekretær
Håvard Rønning; innleid fra Rennebu Utmarksråd.

Kari Tronsgård, Gunnar Bruheim
og Inge Olav Hatvik ved
forskalingsformene for vangene
til benkene.
Folkehelsekoordinator Kari
Tronsgård og Lions samarbeider
om å lage ni benker som skal
plasseres rundt omkring i grendene.

To foreslåtte traséer
Arbeidsgruppa har definert
områdene øst for Berkåk og områdene nordvest for Nordskogen
som mest aktuelle for snøsooterløyper i Rennebu. Arbeidsgruppa
har også foreslått traséer i begge
disse områdene. Andre områder i
kommunen er foreløpig ikke vurdert egnet for snøscooterløyper av
ulike årsaker som f.eks. viktige friluftsområder, hytteområder, verneområder, villreinområder og reindriftsområder.
— Den foreslåtte traséen i Rennebu øst omfatter deler av Austre
Rennebu grunneierlag, og går fra
Halland camping mot Ulsberg.
Den er 27 km. Den andre foreslåtte
traséen er en løype på ca 7 km fra
Halland camping til Ilbogen, forteller Håvard Rønning, sekretær for
arbeidsgruppa.
Grunneierne må samtykke
Det er 45 grunneiere som blir
berørt av disse de to forslagene.
Grunneierne har i disse dager fått
tilsendt et brev fra arbeidsgruppa
der det orienteres om planene, og
der de blir bedt om å gi svar på om
de samtykker eller ikke samtykker

Folkehelsebenkene lages i
lokalene til LH Bygg Entreprenør sitt lokale i industriveien.
De blir laget av vanger i betong
med armering og impregnert tre
til sete og rygg.
Lions har en hovedkomite
for dette arbeidet, som består av
Leder Ivar Langklopp, Gunnar
Halgunset og Gunnar Bruheim.
Andre personer ved Lions deltar
ved behov.
Arbeidsgruppas forslag til scootertraséer er begge lagt til østsiden i Rennebu,
med utgangspunkt fra Halland camping. Ill.: Håvard Rønning
til opprettelse av snøscooterløypene. Skal arbeidsgruppa gå videre
med planene må de ha grunneiernes tillatelse.

ser om åpning og stenging, bruk av
løypenettet, parkering og rasting,
drift og tilsyn, skilting og merking
og grunneieravtaler.

Veien videre
— Svarfrist fra grunneierne er
1. mai, og hvis svaret fra grunneierne blir ja vil arbeidet fortsette.
Kommunen har bevilget penger til
dette forprosjektet, så skal vi arbeide videre må økonomi til videre
arbeid på plass, forteller Håvard.
Videre vil det blant annet bli behov
for lovpålagte utredninger, utforming av forskrift med bestemmel-

— På sikt blir det grunneierne
som overtar prosjektet. Inntekt
på løypeavgifter og andre ting er
derfor naturlig går tilbake til grunneierne. Men, slike ting blir avklart
senere hvis det blir aktuelt å gå
videre med planene, sier Håvard.
Av Dagfinn Vold

Arbeidstegning for benkene
utarbeidet av Lions.
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NATURligvis

Med temaet for årets
martna inviterer vi til:

• å vektlegge varige
verdier, kvalitet,
kortreiste produkter,
miljø og lang holdbarhet.
• å komme med gode
idéer som løfter frem
årets naturressurs TRE
på en bærekraftig og
spennende måte.

Sportsman´s pride
Hundefôr

– utviklet og tilpasset alle hunderaser
Kjøp hundefor for en gunstig pris
til din beste venn.
Forhandler tlf 926 68 387

Rennebu Nedre Handel

Åpningstider i påska:
Lørdag 13.4
9-17
Man 15.4 - ons 17. 4
9-18
Lørdag, påskeaften
9-16

Stengt skjærtorsdag, langfre

dag og 2. påskedag

Voll, 7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Bli med på årets SKIhappening!
Vi samler inn treski til en TREskigard på martnasområdet,
og en utstilling som viser treskienes utvikling.
Oppstartskveld for innsamlinga
24. april kl 19 på Martnaskontoret på Berkåk.
Videre innsamling:
Mandag 29. april kl. 15-18, Tirsdag 30. april kl. 15-18,
Torsdag 2. mai kl. 15-18, Fredag 3. mai kl. 15 -18

Årets Rennebumartna 16.-18. august
Rennebumartnan.no -

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
Døgnvakt:
Mobil 414 52 610

7288 Soknedal
stobb@gauldalen.no

Forhandler utstyr fra:

Tlf 92 86 43 59
Vi tar på oss oppdrag som:

– graving
– kosting av parkeringsplasser/gårdsplasser
– fjøsvask med høytrykkspyler
Utfører også andre oppdrag,
så ikke nøl med å ta kontakt

Fåvang Maskin
- bl.a. vinsj og dumperhengere
Globus - bl.a. snøfresere og sandstrøere
Lilleseth Kjetting
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap
Maskinsenteret i Gudbrandsdalen as
- bl.a tømmervogner og beitepussere

Utleie av utstyr:

• minigravere
• stillas med henger
• byggtørker
• avfuktere
• strømagregat
• div annet verktøy og utstyr
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jan.eirik.holden@getmail.no

Mediaprofil.no

Jan Eirik Holden
- Forhandler landbruksutstyr og entreprenør
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En feiring verdt

Fotosafari

Rennebu kirke feirer i år sitt 350-årsjubileum. Jubileumsåret ble innledet med nyttårsgudstjeneste første nyttårsdag, og siden har det gått nærmest i ett med markeringer
og temakvelder. Oppslutningen så langt har vært meget bra.

Det er lagt opp til et imponerende program når Rennebu sin
største kulturskatt skal gjøres stas
på. Her vil man kunne finne noe
for enhver smak, uavhengig av
alder og personlige preferanser.
—
Rennebu kirke er det
største og viktigste kulturminnet
vi har i kommunen. Det er viktig at folket blir bevisst på dette
– også yngre generasjoner. Derfor
har vi lagt opp til et program som
skal kunne fenge de fleste. Blant
temakvelder, konserter og utstillinger vil man også kunne finne
skolegudstjeneste, trylleshow og
barnefestival med kreativt verksted, forteller leder i jubileumskomiteen, Ola T. Lånke.
Lagarbeid
Det krever stor humankapital
og arbeidsinnsats når man skal
sette opp et såpass omfattende program. Jubileumskomiteen begynte
sitt arbeid allerede i 2016, og mange andre gode krefter har også vært
i sving.
—
Her er det mange som har
gjort og gjør en veldig god jobb.
Skal jeg trekke fram noen, må det
likevel bli Rune Skjolden og Ole
Kristian Hoseth. Med sin kunnskap og iver har de komplettert
komiteen på en utmerket måte.
Videre har vi utfordret ulike lag og
organisasjoner på praktisk arbeid,
og da særlig bevertning og servering på de ulike arrangementene.
Uten denne innsatsen hadde vi
neppe kunnet stille med det prog-

rammet vi gjør, berømmer Lånke.
Han vil nødig fremheve seg
selv, men at komiteen også har
hatt god nytte av Lånkes eget store
nettverk, samt hans erfaring med å
arrangere både små og store arrangementer, er hevet over enhver
tvil.
På egne bein
Det var menighetsrådet som i
sin tid utnevnte jubileumskomiteen. Det er også menighetsrådet
som setter de økonomiske rammene, forteller Lånke.
—
I tillegg til disse rammene,
har man selvfølgelig regnet inn
noe billettsalg i budsjettet. Takket
være dette, har vi turt å satse og vi
har fått på plass et variert program.
Vi har ikke søkt kommunen om
midler, da vi mener at kommunen
allerede har vært flink til å tilgodese kirka via den omfattende restaureringa, sier han.
Kirka som kulturformidler er
også vektlagt i programmet. Her
kan man trekke fram flere, men
mange ser nok spesielt fram til
torsdag 13. juni. Da blir det kirkesalong, med bidrag fra TrondheimSolistene og paneldebatt med
Håkon Gullvåg, Harald Stanghelle
og Tor Singsaas.
Bra oppslutning
Oppslutningen om de ulike
arrangementene har så langt vært
bra. Et seminar om Hans Nielsens Hauges spor i Rennebu, med
foredrag av blant annet Ola Bor-

Rennebu kirke ble innviet i 1669 og
er Norges eldste kirke med Y-formet
grunnplan. Hver sommer tar pilegrimer fra hele verden vegen gjennom Rennebu for å se det gotiske krusifikset fra
1200-tallet.

ten Moe, var allerede fulltegnet
da disse linjene ble skrevet. Videre
var billettsalget til konserten med
Trygve Skaug i juni også godt i
gang.
—
At oppslutningen og tilbakemeldingene har vært såpass gode
allerede, skaper selvsagt forventninger til selve jubileumsvukku i
juni. Samtidig har vi lagt opp til et
hektisk program i jubileumsvukku,
der det skjer mye hver dag. Men,
jubileet stopper ikke med denne
jubileumsuka. Utover høsten har
vi også jubileumstur til Trondheim
og temakveld med biskop Tor
Singsaas før vi avslutter med kirkekonsert med Solveig Slettahjell i
november. Her er det mye å være
med på, oppfordrer Lånke.
For dem som måtte ha lyst til
å ta jubilanten i nærmere øyensyn utenom arrangementene, vil
kirka være åpen hver dag fra klokka 10-22 i jubileumsvukku. Den
nyrestaurerte og særdeles vakre
kirka er verdt en titt!
Tekst: Merete Fossum
Foto: Dagfinn Vold

Dette er en fin aktivitet å
gjøre når det er fint vær,
for da orker dere være
ute lenger og bildene blir
ekstra fine. Er det veldig
dårlig vær, kan dere ha
fotosafari inne.
La barn og voksne få hvert
sitt kamera, eller bruk mobiltelefonens kamera, og gå på
fotosafari. Hvis dere vil, kan
dere lage noen konkurranseregler på forhånd: Hvem klarer å ta flest bilder av ting som
begynner på P? Finner dere
noen blomster å ta bilde av?
Hvor mange dyr kan dere ta
bilde av?
Det trenger ikke være en
konkurranse, dere kan for
eksempel ha som mål å få flest
mulig bilder til påskens fotoalbum. Se på bildene sammen
etterpå, samle dem eventuelt
i et digitalt album på pc eller
mobiltelefon og kos dere med
bilder som blir til fine minner.
Hvis dere har printer, kan dere
la barna printe ut hvert sitt
favorittbilde og henge opp på
veggen.
Kilde: Plusstid.no

Sov ute

Her er en utfordring til dere
med litt større barn: Sov ute!
Dere trenger ikke gå på langtur
eller bygge en diger igloo for å
sove ute – telt i hagen eller rett
bak hytta er like spennende og
gir mulighet for retrett dersom
det blir altfor kaldt, altfor skummelt, eller noen våkner og må
på do midt på natten.
Å sove ute krever litt utstyr
og planlegging, men det gir dere
garantert en opplevelse hele
familien vil huske lenge. Dere
trenger et telt, liggeunderlag
og varme soveposer. Fordelen
med å telte i egen hage er at
dere enkelt kan fylle teltet med
ekstra pledd og dyner, til og
med madrasser, dersom det blir
nødvendig. Husk å kle barna –
og deg selv – i ull fra topp til
tå slik at dere holder varmen i
soveposen. Ikke glem lue og
vanter, små hoder og hender
blir fort kalde. Ta med lommelykt, kakao på termos og en
spennende bok som dere kan
lese sammen inne i teltet.
Hvis dere ikke har utstyr
selv, kan dere kanskje låne av
naboer, venner eller familie.
Kilde: Plusstid.no
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Totalleverandør innen

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

På terskelen,
et nytt kapittel,
et felles hjem

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

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.
Maskinene er på 2000kg og 3000kg
Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@gmail.com

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

Be om å få vår kjøkkenkatalog

Tett på livet, det er det
det handler om.
Gjøre muligheter mulig.

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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orklasparebank.no
tlf 72 49 80 00

Alltid tett på.

Ny sentrumsplan for Berkåk
Det ble igangsatt arbeid med ny sentrumsplan for Berkåk
i 2015, parallelt med reguleringsplanprosessen for E6
fra Ulsberg til Vindåsliene, vedtatt i 2016. Arbeidet med
sentrumsplan ble satt i bero da Nye Veier i 2017 begynte
arbeidet med endring av trasé for E6, men det er nå tatt
opp igjen.

Nye Veier arbeider nå med
reguleringsplan for E6 gjennom
Rennebu, fra Ulsberg til kommunegrensa mot Midtre Gauldal
ved Stenlia. Traseen som ligger
til grunn for reguleringsarbeidet
ligger øst for sentrumsområdet
på Berkåk, og foreslås koblet til
dagens vegsystem via et planskilt
kryss om lag 350 meter øst for sørenden av Buvatnet.
Rennebu kommune ønsker nå
å ta opp igjen arbeidet med sentrumsplan for Berkåk, med E6‐
traseen som nå planlegges som et
sentralt premiss. Eksisterende E6
gjennom sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk, noe som åpner
nye muligheter for utvikling av
Berkåk som tettsted. Samtidig gir
bortfallet av denne trafikken utfordringer for den delen av næringslivet som retter seg mot vegfarende.
To forskjellige planer
Kommunen har utarbeidet et
”Planprogram Områderegulering
Berkåk sentrum”. Et planprogram
er en arbeidsbeskrivelse av planarbeidet - som en «bruksanvisning»
for hva planen skal omhandle,
hvilke temaer som vil bli berørt,
framdriftsplan og hvordan innbyggerne og andre interessenter kan få
medvirke.
Planarbeidet utføres av Plankontoret på oppdrag fra Rennebu
kommune. Det er viktig å skille
mellom reguleringsplanprosess for
E6 og reguleringsplanprosess for
Berkåk sentrum. Disse prosessene
henger sammen tematisk, men
gjennomføres hver for seg.
Status E6: Planen var oppe til
førstegangs behandling i forrige
uke, og den legges nå ut til høring
og offentlig ettersyn denne uken.
Status Berkåk sentrum: Planprogrammet har vært ute til høring
og offentlig ettersyn og var opp
til andregangs behandling i forrige uke - det vil si at planprogram-

met ble vedtatt. Deretter vil selve
planforslaget bli utarbeidet. Dette
arbeidet vil bygge videre på føringene i E6-planforslaget.
Hva skal løses?
Formålet med planarbeidet er å
gi en oppdatert og hensiktsmessig
plan for utvikling av Berkåk som et
attraktivt og kompakt kommunesenter.
Fylkesveg 700 må føres fra det
nye Berkåk-krysset på E6‐traseen
som er under planlegging og ned
til dagens sentrumsområde. Vurdering av traseer for fylkesvegen blir
gjort som en del av reguleringsplanen for E6, som utarbeides av
Nye Veier AS. I forbindelse med
reguleringsplanen for E6 vurderes
det også etablering av næringsarealer ved Berkåkkrysset, som erstatning for næringsarealer som lå i
tilknytning til den regulerte E6‐traséen på Børslettet.
Valg av trasé for fylkesvegen og
tilrettelegging av næringsarealer
ved ny E6 har stor betydning for
framtidig utvikling av Berkåk som
tettsted, og Rennebu kommune
ønsker derfor å gå i gang med planprosessen for områdereguleringa
av sentrum parallelt med reguleringsprosessen for E6.
Vi lever i ei tid prega av klimaendringer, noe vi også må ta inn
over oss når vi planlegger mindre
tettsteder som Berkåk. Mange er
avhengige av bil til og fra daglige
gjøremål, men vi kan likevel legge
til rette for at flere kan gå og sykle
i hverdagen. God tilrettelegging
for kollektivtransport kan gjøre
det mer attraktivt for flere å reise
med buss eller tog. Vi må også ta
høyde for et endret klima med mer
ekstremvær når vi planlegger de
fysiske omgivelsene våre.
Følgende problemstillinger står
sentralt i arbeidet med planen:
• Hvordan kan vi videreutvikle

Avgrensning av planområdet.

•
•
•
•

•

sentrumsområdet med møteplasser, grøntstrukturer og sentrumsfunksjoner etter at det meste av
gjennomgangstrafikken
flyttet
over på ny E6?
Hvordan kan vi legge til rette for
varierte og attraktive boløsninger
i sentrumsområdet?
Hvordan balanserer vi framtidige
muligheter for næringsetablering
ved det nye krysset?
Berkåkskrysset ved framtidig E6
opp mot eksisterende næringsliv
i sentrum?
Hvordan kan vi bevare og videreutvikle grøntstrukturen i sentrum og den gode tilgangen til
aktivitets- og rekreasjonsområder
som Berkåk har i dag?
Hvordan kan vi utvikle Berkåk
i ei mer bærekraftig og trafikksikker retning, både med tanke
på utbyggingsmønster, gang og
sykkelforbindelser og kollektivtrafikk?

• Hvordan planlegger vi slik at
Berkåk blir et robust sted i framtidas klima?
Høring og offentlig ettersyn
Planarbeidet organiseres slik
at alle interesserte og berørte får
anledning til å gjøre seg kjent med
innholdet i planen og komme med
innspill.
Plandokumenter og informasjon om planarbeidet ble lagt ut
på kommunens hjemmesider 29.
januar i år i forbindelse med høring
og offentlig ettersyn. Det ble satt
en frist på seks uker for å komme
med merknader til planprogrammet og komme med innspill til
planarbeidet. Den fristen er gått ut,
og i forrige uke ble planprogrammet vedtatt, og videre planarbeid
kan starte.
Av Dagfinn Vold

Følg Rennebu kommune på
Rennebunytt
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Scootertransport
i Gisnadalen
Ring for avtale!

Frode Havdal tlf 952 15 640

Velkommen til trivelige
påskedager i alpinbakkene
Med bigjump, rail og 1100 meter akebakke
– midt i blinken for skiaktiviteter

Tlf 97 68 08 19
www.nerskogenskisenter.no

Tid for oppdatering av din gamle motorsag?
– eller få et knalltilbud på “verdens beste” motorsag!

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu
mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Leverandør av grus

alle fraksjoner i knust fjell og naturgrus
Hyttetomter til salgs
tlf 926 46 626 - www.aspeggentransport.no

Gisnadalen løypeforening kjører mange
mil med skispor, se kart på rennebu.com
Følg #Gisnadalen løypeforening på Facebook.
Her finner du informasjon om løypene!

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

Autorisert fotterapeut
med fordypning
i diabetes
på Løkken og Berkåk

For å selge
fritidsboligen din,
må folk få se den.
Jeg kan hjelpe deg med det.
Ta kontakt i dag!
STIAN KNUTSEN
Avd.leder / Eiendomsmegler
Mobil: 958 66 162
E-post: Stian.Knutsen@em1.no
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Kunngjøringer
Romslig tomannsbolig selges
på Voll i Rennebu

Kunngjøringer
Salg av kaffe og kake på Ramssjøen

Skjærtorsdag kl. 12-15 blir det salg av bålkaffe, kake og pølser
på Vidalshytta hos Toril og Einar Skjerve.
(rett ned for Sælehuset på Ramssjøen)
Løype fra Hauktjønna parkering.
NB: All inntekt går til Kirkens Bymisjon.

Tur til Tautra og Falstad
Leilighetene kan selges hver for seg eller samlet – prisantydning
er henholdsvis kr 660.000 og kr 740.000 - eller samlet kr 1.400.000.
Hver leilighet har kjøkken, 2 stuer, 5 soverom, 2 bad,
stor kjeller og garasje.
Eiendommen ligger sentralt på Voll, med kort vei til butikk,
barnehage, barneskole, busstopp og Orkla.
15 minutters kjørevei til Nerskogen og Berkåk.
Er du interessert så ta kontakt på mob. 911 06 762 eller
mail j.s.vold@gmail.com

Medlemskontingent Rennebu IL
Det er utsendt medlemskontingent for 2019.
Mange skal ha fått på epost. Vi ber dere sjekke
søppelpost om dere ikke har fått, og gi oss tilbakemelding om noe er
feil på faktura. Avsender er meldinger@spoortz.no.
Vi minner om at alle som er med på aktivitet gjennom
Rennebu IL må være medlem.
Hovedlaget skal ordne seg facebook-side,
og vi håper dere alle vil følge oss her. #Rennebu il - hovedlaget

Tirsdag 21. mai 2019
Turen koster kr 800,- for medlem og kr 965,- for ikke medlem.
Det inkluderer frokost, middag og kaffe samt guiding.
Start fra Berkåk kl. 8.00.
Svar innen 10. mai til
arrangør
Inge Olav tlf. 909 22 860 eller
Oddmund tlf. 994 95 005
Styret

Sykkelkarusell 2019
Søndag 28. april
Søndag 05. mai
Søndag 12. mai
Søndag 19. mai

kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00

Stamnan
Voll
Berkåk
Berkåk

Gudstjeneste på Nerskogen kapell
Skjærtorsdag kl 20.00

Biskop Herborg Finnset
Sang: Siv-Maren Austeng – Piano: Ingrid Marie H. Hollund
Nattverd og kirkekaffe. Kollekt til kapellet.

Detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene
Rennebu og Midtre Gauldal kommune
OffEntliG innsyn Rennebu og Midtre Gauldal kommune har vedtatt at detaljregulering for E6

Ulsberg - Vindåsliene skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planforslaget inneholder også to
alternativer for fv. 700 mellom ny E6 og Berkåk sentrum. Det legges samtidig opp til at tidligere vedtatt reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene (PlanID2014002) skal oppheves.
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny E6
som firefelts motorveg mellom Ulsberg og Vindåsliene.
Planforslaget kan ses ved å henvende seg direkte til
Rennebu eller Midtre Gauldal kommune evt. Nye Veier AS.
Nettsider:
www.rennebu.kommune.no www.mgk.no www.nyeveier.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til
Rennebu kommune, v/ Leif Conradi Skorem tlf. 970 79 858,
Midtre Gauldal kommune v/ Ola Aune Hage tlf. 72 40 31 13,
eller Nye Veier v/ Jan Olav Sivertsen tlf. 915 46 871.

folkemøte og åpen kontordag
Det vil bli holdt åpent folkemøte og åpen kontordag i
høringsperioden. Tidspunkt
og sted vil bli bekjentgjort i
lokalpressen.
Innspill eller merknader til
planforslaget sendes til
Nye Veier AS, Sluppenvn. 17b,
7037 Trondheim eller
e-post: arkivtrd@nyeveier.no
innen 31.05.19

Ønsker alle en riktig god påske!
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Sommerjobber Vonheim barnehage
3 sommerjobber ved Vonheim barnehage fordelt:
1 i uke 26, 27 og 28.
2 i uke 31 og 32.
Søknadsfrist 22. april 2019

Sommerjobb Teknisk drift

11 sommerjobber ved Teknisk drift (uke 25–32).
Jobbene blir tildelt i 3 eller 4 uker sammenhengende og det er
ikke mulig å dele opp perioden.
1 person med minimum traktorførerkort i ukene 25–28.
1 person med minimum traktorførerkort i ukene 29–32.
2 personer til drift/vedlikehold i ukene 25–27.
2 personer til drift/vedlikehold i ukene 27–29.
1 person til drift/vedlikehold i ukene 28–30.
1 person til drift/vedlikehold i ukene 29–31 + 33.
2 personer til drift/vedlikehold i ukene 30–32.
1 person til renhold i ukene 28–30 med førerkort for bil.
Søknadsfrist 22. april 2019

Sommerjobb kirkegårdene i Rennebu
2 jobber ved kirkegårdene i kommunen.
Fordelt på uke 27–29 ved Berkåk kirkegård og
uke 30-32 ved Rennebu kirkegård.
De som tilsettes må være fylt 16 år.
Søknadsfrist 22. april 2019

Midlertidig aksellastreduksjon på
kommunale veier 2019
For perioden fra 15. mars - 31. mai er det klargjort for
innføring av redusert aksellast til 6 tonn på følgende
kommunale veier:
• Gamle Nerskogsvei fra Grindal til Granasjøen
• Gamle Kongevei fra Sundset, via Vågåskjelet og Åshaugen,
til Gisna bru
• Fra Åshaugen til kryss med E6
• Fra Vågåskjelet til Stølen
• Plassveien, Tyskseterveien og Erikseterveien fra Kroken til
Tysksetra og Eriksetra
Redusert aksellast iverksettes og skiltes når forholdene
tilsier det i det gitte tidsrommet.
Gamle Kongevei fra Gisna bru til Oppdal har også redusert
aksellast.
Dispensasjon
Dersom det er behov for dispensasjon fra aksellastbestemmelsen, må søknad om dette sendes til Statens Vegvesen.
Statens Vegvesen, Region Midt, Postboks 6525, 6404 Molde
Epostadresse: firmapost@vegvesen.no
For teleløsning gjelder §5-14 i Forskrift om bruk av kjøretøy:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-2592#KAPITTEL_6

Sommerjobb for 9. og 10. klasse

Elever som i dag går i 9. og 10. klasse har mulighet til å søke
sommerjobb i uke 26–32 ved Rennebu sykehjem.
11 elever vil få tilbud om jobb. Perioden vil bli oppdelt i 2
perioder på 3 uker.
Søknadsfrist 22. april 2019

Sommerjobb Barnas Naturverden

2 jobber innenfor Barnas naturverden (uke 27–29).
Vedlikehold av hytter: beising/ tetting og rydding rundt hytter.
Vedlikehold av stier: Merking, rydding og skilting.
Ønskelig at du har førerkort og disponerer bil samt erfaring fra
denne type arbeid.
Søknadsfrist 22. april 2019

Fullstendig utlysingstekst ser du på
www.rennebu.kommune.no
Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske
søknadsskjemaet under aktuell stilling.
All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig
med at din e-postadresse er skrevet riktig.
Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse
på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke
mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt.
For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00.
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Hei DU!
Hva kan DU gjøre
for bygda di?

Vi inviterer DEG til en kaffeprat
for å høre hva DU mener
vi SAMMEN kan gjøre for Rennebu!
Ta med deg dine idéer til
Åshuset
24. april kl 19.30
Berkåk
29. april kl 19.30
Sandbrekka 2. mai kl 19.30
Vi tar en kaffeprat rundt bordene og
summerer opp idéene til slutt!

Regler for
snøscooterkjøring

Oversikt over leiekjørere snøscooter
for vintersesongen 2018/2019
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.
Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i
motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter
et ønske at ved motorferdsel i utmark skal

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk fattet i møte 7. april 2017
vedtak om nye vilkår for bruk av
snøskuter i utmark (ofte omtalt
som kjøretidsbestemmelser).

leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes.

Vilkårene var gjeldende fra 8.
april 2017 og lyder som følger:

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner for leiekjøring.

1. Kjøring kan foregå på snødekt mark og på islagte vann/
vassdrag til og med 20. april
evt. 2. påskedag når denne
kommer senere enn 20. april.

alle sonene har god dekning.

2. På hverdager er det tillatt å
kjøre mellom kl. 07.0021.00.

• tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag.

3. På lørdager og dager før
helligdager er det tillatt å
kjøre mellom kl. 08.0021.00. Dette gjelder også
Juleaften, nyttårsaften og
påskeaften når denne faller
på lørdag.
4. På søndager og helligdager
er det tillatt å kjøre mellom
kl. 08.00-10.00 og 16.0021.00.
5. Kjøretider spesielt for påska:
5.1 Ingen kjøring tillatt lang		 fredag
5.2 Første påskedag er det
		 tillatt å kjøre mellom
		 kl. 16.00-21.00.
5.3 Andre påskedag er det
		 tillatt å kjøre mellom
		 kl. 10.00-21.00.
6. For dispensasjoner gitt etter
§5b (funksjonshemmede) er
kjøretider for alle dager
(inkludert høytider) mellom
kl. 08.00-21.00.
Vilkårene er vedtatt med hjemmel i §7 i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag.
Det medfører at vilkårene gjelder for alle dispensasjoner gitt
med hjemmel i forskriftens §5 og
§6. I tillegg gjelder kjøretidsbestemmelsene der kommunen har
satt de som vilkår i tillatelser til
motorferdsel uavhengig av hvilken hjemmel som er brukt.
For motorferdsel som foregår
innenfor rammen av motorferdselloven (dvs. som ikke er
omsøkt) gjelder ikke kjøretidsbestemmelsene. Dette gjelder bl.a.
motorferdsel i jord- og skogbruksnæring.

For å redusere kjøringen, bør nødvendig
transport med snøscooter i størst mulig
utstrekning skje som leiekjøring.

Det er for perioden 2018-2019 godkjent 32 leiekjørere,

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som:
• transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav med
hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport det må gjelde.)
• transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse.
• transport for massemedia på reportasjeoppdrag.
• transport av funksjonshemmede.
• transport av ved.
• transport etter dispensasjon gitt av kommunen.
Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00
Navn
Anders Garli
Arild Stene/
Håvard Reitås
Arnstein Krokhaug
Bjørn Eithun
Einar Holden/Jan Eirik Holden
Erling Nygård
Ivar Gunnes
Ivar Næverdal
Ivar T. Hoel/
Bjørn Tore Dullum
Jakob Hamre Gunnes
Joar Skamfer
John Arve Nybro
John Håkon Hoset
John Olav Halgunset
John Olav Vognild/Arne Vognild
Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal
Kjell Lund/Henrik Lund
Kjell Sæther
Knut E. Sponaas
Knut Haugen /Arnt Haugen
Mathias Nygård
Kåre Jan Flotten
Lars Stokke/Hallgeir Stokke
Mikkel Voll Stokkli
Ole Kristian Olsen
Ove Einar Drugudal
Ove Roger Rømo
Rennebu Grus AS, v/Torstein Engen
Rune Hilstad
Svein Pedersen
Sveinung Kosberg/
Oddvar Bjerkås/
Hans J. Skamfer/
May Britt Bjerkås
Torbjørn Sanden
Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen

Telefon
72 43 49 44
906 04 207/
909 15 413
907 88 890
414 15 147
975 08 544/918 15 047
997 42 551
917 01 576
926 12 899
907 21 336/
970 79 005
913 47 435
932 09 117
918 37 209
481 15 515
995 80 775
416 54 516
415 33 967/909 15 448
72 42 64 14
906 37 293
951 50 145
926 61 100/988 15 525
928 15 475
481 07 217
908 64 867
922 30 749
970 34 726
951 85 362
918 56 323
944 87 876
993 07 823
906 05 672
916 40 473/
916 39 558/
977 90 576/
452 23 783
906 23 507
976 80 819

Adresse
7288 Soknedal
Grindal, 7393 Rennebu/
Orkdalsv. 2634, 7393 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Gunnes, 7392 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Orkdalsv. 979, 7392 Rennebu/
Stamnan, 7392 Rennebu
Gunnes, 7392 Rennebu
Trondheimsveien 3320, 7391 Rennebu
Øvre Bergslia 23,7336 Meldal
Grindal, 7393 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Orkdalsveien 2694, 7393 Rennebu
Orkdalsveien 2171, 7393 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Voll, 7393 Rennebu
Gisnadalen, 7397 Rennebu
Voll, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Rådyrveien 1, 7391 Rennebu
Orklaveien 114, 7335 Jerpstad.
Berkåk, 7391 Rennebu
Gamle Kongev. 45/ 7391 Rennebu
Rådyrv. 3/ 7391 Rennebu
Træthaugv. 610, 7391 Rennebu
Træthaugv. 610, 7391 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Rokkones, 7393 Rennebu

Soner
5
1,2,3,4 og 5
1,2,3,4 og 5
4, 6, 7 og 8
6 og 8
4
6 og 8
4
6 og 8
1,2,3,4 og 5
1,2,3,4 og 5
4
6
1,2,3 og 5
1,2 og 3
7
1,2 og 4
6 og 8
1 og 2
1,2,3,4 og 5
1,2 og 3
1,2,3 og 4
6 og 7
6 og 7
6,7 og 8
3,4 og 5
4
1,2 og 5
5
6 og 8
1
5
6
6
6
6
1,2,3,4 og 5
1,2,3 og 4

Rennebunytt

39

RETURADRESSE:

Rennebu kommune
Myrveien 1, 7391 Rennebu
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Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell
• skilt og vindusdekor

EǇŚĞƚ

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no
Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr
et bredt spekter av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame.

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no
40
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