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God
skatteinngang

Nr. 1/2007, 18. jan.

Å r g . 30

Gladmelding fra NSB

Rennebu kommune hadde en skatteinngang på 46 mill.
kroner i 2006. Dette
er ca. 5 mill kroner
mer enn i 2005 – og
dette representerer en
skattevekst på ca.
12%.
Kommunen hadde
budsjettert med en
skatteinngang på 44,2
mill. kroner. Skatteinngangen ble 1,8
mill. kroner større enn
budsjettert. Noe av
denne veksten blir
inndratt dersom
Rennebu kommune
hadde en sterkere
skattevekst enn
gjennomsnittskommunen. Dette vet vi
enda ikke noe sikkert
om.
Skatteinngangen
var stort sett i rute
med budsjettet til og
med september. I
oktober fikk kommunen store innbetalinger av restskatt som
følge av ligningsoppgjøret for 2005.
Foreløpig er det for
tidlig å si noe sikkert
om kommunens
regnskapsresultat for
2006. Økt skatteinngang bidrar imidlertid
positivt.

Noen få dager
f ø r j u l ko m
NSB med en
r i k t i g t r iv e l i g
julehilsen til
Tu r i s t kontoret. E t t e r
først å ha fått
beskjed om at
s a l g av t o g b i l letter skulle
opphøre fra 1.
j a n u a r, k o m
d e t ko n t r a b e skjed om at
billettsalget
l i kev e l k u n n e
fortsette som
før i hele 2007.
En veldig gledelig nyhet for oss og de kundene som etter hvert har blitt vant til å bruke
Turistkontoret når de skal bestille togbilletter.
Det er meget positivt at NSB har tatt hensyn til
vår argumentasjon i denne saken, og gitt oss ett
år ekstra med billettsalg. Etter først å ha mottatt
beskjed om å avslutte billettsalget fra 1. januar,
ga vi tilbakemelding på at vi syntes beslutningen kom litt brått på. I vårt nedslagsfelt har vi
mange eldre kunder som regelmessig reiser
med tog, og kjøper billetter hos oss. Mange av
disse er ikke fortrolige med bruk av Internett
eller kundetelefon. Lokale bedrifter som regelmessig reiser med tog, har også gitt tilbakemelding på at de syns det blir mer tungvint når bil-

Gjelder kampanjeboks m/lokk fra 15. til 31. jan

Mona Schjølset selger fortsatt NSB-billetter på
Turistkontoret.
lettsalget ved Turistkontoret skal avsluttes.
Også for Turistkontoret sin egen del er det viktig å få et år ekstra år til å forberede seg på en ny
situasjon, og forhåpentligvis skaffe oss alternative inntekstkilder.
Vi er svært glade for at NSB tok hensyn til
vår situasjon, og ønsker både gamle og nye
kunder velkommen til å handle sine togbilletter
hos oss!
Mona Schjølset
Rennebu Turistkontor

www.berkaak-veikro.no
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BIBLIOTEK-TIPSET
Vi har fått mange nye bøker på biblioteket som vi kan anbefale, f. eks.
K j e l l M a g n e B o n d e v i k : Et liv i spenning.
E l i E n g u m H a g e n : Elskerinne, sekretær og hustru.
T o p p e n B e c h : Herskapelige Norge: hotellene, restaurantene, klenodiene og
eventyrene. Her får vi se et stykke Norge vi kanskje ikke ante fantes. Alle stedene
er åpne for tilreisende.
For barn har vi en spennende aktivitetsbok:
I b e n Q v i s t : Heldiggriser. Aktiviteter, mat og inspirasjon for barn i alle
aldre til alle årets tider.
Vi ønsker alle et godt nytt lese-år!
Å p n i n g s t i d e r : Mandag og torsdag: 16-19. Onsdag: 10-13.

Snart er det valg ...
N e i d a , d e t e r i k k e k o m m u n e v a l g f ø r 1 0 . s e p t e m b e r,
m e n va l g e r e n l a n g s o m m e l i g p r o s e s s ,
o g d e n h a r f o r d e fl
flee s t e p a r t i e r a l l e r e d e s t a r t e t .

Selve kommunebegrepet er knyttet
til en fellesskapstanke – lokalsamfunnet og dets innbyggere skal selv stå for
løsningen av fellesoppgaver både med
hensyn til hva det skal arbeides med og
hva innholdet i oppgavene skal være. I
170 år har innbyggerne hatt anledning
til å velge sine egne til lokale folkevalgte organer, og vi har stadig et sterkt og
vitalt lokaldemokrati.
Dette var den idealiserte innledningen.
Er det slik i dagens virkelighet?
Er det ikke Staten med sine ofte
øremerkede overføringer og all rettighetslovgivning som styrer alt, og gjør
lokalpolitikerne til gisler eller bare
iverksettere av statlig politikk?
Svaret er både og, men slett ikke så
negativt for den lokale selvråderetten
som pessimistene vil ha det til. Selv om
spillerommet økonomisk og lovmessig
ikke er all verden, er det tross alt de
lokale politikerne som avgjør hva som
skal vektlegges innenfor all velferds –
og tjenesteproduksjon, der kommunen
står som utøver for nesten alt vi omgir
oss med i det daglige. I tillegg skal vi

også lokalt peke ut veien for forvaltningen av våre arealer og andre ressurser.
I hvilken retning skal vi gå?
Hva er viktig for oss?
Disse hovedspørsmålene pluss
mange andre utfordringer og muligheter er det som gjør lokalpolitikken
interessant og givende. En får gjennom
arbeidet anledning til å være med å
forme lokalmiljøet og utviklingen av
samfunnet rundt seg, og heldigvis ofte
også følelsen av at en er med på å skape noe.
Rekrutteringen til lokalpolitikken
går gjennom de lokale partigruppene.
Til høsten vil sannsynligvis 7 partier
stille lister, og da skulle det være noe
for enhver smak. Disse er nå i gang
med nominasjonsprosessen, og kanskje er du en av dem som blir oppringt
eller tilskrevet med spørsmål om å stille til valg på en av listene.
Begrepet ”borgerplikt” er kanskje
noe høystemt og forslitt, men har noe
vesentlig i seg når det gjelder å ta
ansvar og være delaktig i utformingen
av fremtiden.

Ordfører Bjørn Rogstad
oppfordrer til å stille seg til disposisjon
ved høstens kommunevalg.

De fleste som har eller har hatt et
engasjement i lokalpolitikken har funnet det lærerikt, interessant og
givende, særlig de som helhjertet har
gått til oppgaven.
Min oppfordring til deg som innbygger i Rennebu er derfor:
Vurder seriøst å stille deg til disposisjon ved høstens kommunevalg.
Lokalsamfunnet Rennebu trenger
deg og ditt engasjement, slik at vi
kan opprettholde og stadig videreutvikle det lokale selvstyret.
Bjørn Rogstad - ordfører

3

Rennebu Nytt

Ho Kirsti og eg...
Signerte bøker av Kine Hellebust er
ankommet, dessverre noe sent for å bli
gitt bort som julegaver, men det er vel
noen som skal feire fødselsdager også
dette året. Dere som har bestilt disse
bøkene kan komme på Frivillighetssentralen og hente dem. Forfatteren har
dessverre mistet lista over hvem som
skulle ha bok, men hun sendte åtte stykker, det er flere enn de som var bestilt på
forhånd. Fint om dere kan hente bøkene så snart som mulig. De som blir liggende
igjen utover i februar vil bli solgt til andre.

Forebyggende
folkehelsearbeid

R e n n e b u ko m m u n e
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

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

o rd f ø r e r B j ø r n R o g s t a d
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Tusen takk, Statoil!
Kulturskolen i Rennebu vil takke
Statoil Midt-Norge for gratisbillettene
til nyttårskonserten i Olavshallen, og
Statoil Berkåk for mat og buss tur/retur
Trondheim.
Trondheims-Solistene
med gjester som Bjarte Hjelmeland og
Morten Harket gjorde dette til en
kjempeopplevelse for alle 40 som deltok.

Egen hjemmeside
Tirsdag forrige uke var en del personer samlet til informasjon om kommunalt folkehelsearbeid. Det var forebyggingsrådgiver Jorunn Lervik og
prosjektansvarlig John Tore Vik fra
Fylkesmannen som sørget for informasjon og fikk deltakerne i dialog. I følge
kommunehelsetjenesteloven er folkehelsearbeid et kommunalt ansvar.
Forhold som påvirker helsen befinner
seg i hele samfunnet og derav i mange
kommunale enheter. Derfor må dette

arbeidet ha en tverrfaglig og sektorovergripende tilnærming. Noe som
igjen forutsetter politisk og administrativ forankring i kommunens planer.
Konklusjonen i møtet var at det skal
arbeides videre med dette i samarbeid
med prosjektleder og det vil lages sak
for politisk forankring. Det skal dannes
et partnerskap, som innarbeides i aktuelle planer. Det ble også diskutert en
del omkring videre samarbeid med
næringslivet.

Fagmøte om grovfôr
Torsdag 25. januar 2007 kl. 19.30 i Berkåk Samfunnshus.
Fôrkvalitet: Høstetidspunkt og bruk av ensileringsmidler – Magne Mo fra UMB
Det blir servering!
Tidligere samme dag, kl. 10.30, blir det samme møtet arrangert i Storås
Samfunnshus, så det er mulig å delta der hvis det passer bedre! På dagmøtet vil
også Sverre Heggset fra Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring delta, og snakke
om valg av mekaniseringslinjer i grovfôrproduksjonen.
Arr: Orklaringen, TINE, Norgesfôr og Rennebu kommune

Den vil fungere som en informasjonskanal til elever og foreldre/foresatte. Alt som trengs av informasjon
gjennom et kultuskoleår vil etterhvert
bli å finne der. Hjemmesiden har en
annen funksjon også. I mangel på en
arbeidsplass og arbeidsrom for de
ansatte i kulturskolen, vil hjemmesiden
fungere som en nettbasert arbeidspult.
Her kan lærerne kommunisere med
hverandre, dele nødvendig informasjon og kunne melde på elever til
diverse konserter.
Rektor Ingolf Dragset er glad for å
kunne presentere denne nyvinningen,
og tror at dette vil gjøre Kulturskolen i
Rennebu mer tilgjengelig, og ikke
minst til en bedre arbeidsplass.
Du finner siden ved å gå til

w w w. k u l t u r s ko l e n - r e n n e b u . n o
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Populært med RBK-besøk

I alt 33 spillere møtte opp i
Rennebuhallen forrige lørdag da Jo
Sondre Aas, Vegard Skjerve og
Torbjørn Skjerve hadde 2 treningsøkter
med G12 og G14. Øktene inneholdt
øvelser med både pasninger og skudd,
og ble avsluttet med en spillsekvens. I
pausen mellom øktene ble det anledning til å stille spørsmål til RBK-erne.
De kunne fortelle at det i 12-14 års
alderen er svært viktig å trene mye,
men at treningene må være artig og
lystbetont. Egentrening og spill mot
eldre gutter på fritida er like viktig som
fellestreningene med laget.

Ordføreren deler ut trosopplæringspriser
Tre av de mange frivillige som har
drevet trosopplæring i Rennebu skal
lørdag 20. januar få sin velfortjente pris
for det trofaste arbeidet de har utført.
Navnene på de tre vil bli kunngjort den
dagen, og prisene deles ut av ordfører
Bjørn Rogstad.
En passende anledning for denne
prisutdelingen er en medarbeidersamling med kommunikasjonskurs for alle
som har et engasjement for trosopplæring. Det er ikke uten grunn at styringsgruppa for trosopplæringsprosjektet i Rennebu har dette som første
tiltak i prosjektet. Med dette kurset
ønsker styringsgruppa å gi noe tilbake
til de mange frivillige som engasjerer
seg i trosopplæringa.
Dyktiggjøring
”For den som driver trosopplæring
og formidling er kommunikasjon et
kjerneord. De fleste er heldige å ha
samarbeid med andre om trosopplæringa og mellom disse er også kommunikasjon viktig. En del av prosjektet går

ut på å få til samarbeid med lag og
organisasjoner vi ikke har samarbeidet
med tidligere. Det gir også en motivasjon til å dyktiggjøre seg på dette
området”, sier prosjektarbeider Anne
Kristine Stavne.
Håkon Daniel Beyer Olaussen blir
med som kursholder og vil sette fokus
på følgende tema:
Hva er egentlig kommunikasjon?
Hva kjennetegner vår mellommenneskelige kommunikasjon, og ligner den
på kommunikasjonen i det offentlige
rom? Å vite hva vi vil snakke om!
Håkon Olaussen jobber som journalist og produsent i NRK, der han
blant annet er programleder i språkprogrammet Språkteigen på P2 og har
ansvaret for innhold og produksjon av
NRK P1s daglige morgenandakter.
Olaussen er utdannet teolog og har
vært ordinert prest i den norske kirke.
Han har dessuten vært journalist i avisen Vårt Land, informasjonsrådgiver
for Verdikommisjonen og i Aschehoug
forlag og prosjektmedarbeider i reklamebransjen. Slik har han blitt kjent

Gratulerer Magne og Ingunn!
12. desember var det fest med utdeling av Norges Vel sin medalje
for lang og tro tjeneste til Magne Hyttebakk, som har vært avløser i
Plassen Avløserring på Innset i 30 år! Landbruksdirektør Tore Bjørkli
fikk det ærefulle oppdrag å overrekke medaljen, og det vanket blomster fra både ordfører og Rennebu Avløserlag. Ni av brukerne som var
med og ansatte Magne for 30 år siden var med på festen. Ingunn
Fossmo ble etter flere år som avløser på flere gårder i Rennebu, velfortjent kåret til Årets avløser gjennom Avløserlaget. Dette var også juleavslutning for alle faste avløsere som arbeider gjennom laget, og 50
personer var til stede på en trivelig førjulskveld.

med utfordringer og muligheter i kommunikasjonsarbeid fra mange forskjellige, og av og til motstående ståsteder.
Større bredde og dybde
Rennebuprosjektet er en del av
Trosopplæringsreformen som ble vedtatt i Stortinget våren 2003, en av de
største offentlige reformer i nyere tid
og kirkens største reform siden konfirmasjonen ble innført i 1736. Det er så
langt bevilget 100 millioner til reformen som foreløpig er i innledende fase
eller forsøksfasen. Menighetene i
Rennebu fikk tildelt prosjektmidler
(524.00 på årsbasis) på bakgrunn av en
søknad med visjon, mål og prosjektbeskrivelse. Tittelen på prosjektet er
”Større bredde og dybde i trosopplæringen”. Menighetene har alltid hatt
ansvar for å gi de som blir døpt opplæring i den kristne tro. Det som er nytt
er at det nå bevilges betydelige summer over statsbudsjettet slik at alle
døpte i alderen 0-18 år skal få en systematisk trosopplæring.
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Mottak av septikslam og bilvrak
Kunngjøring fra Teknisk drift vedr. mottak av septikslam og bilvrak ved
Berkåksmoen avfallsplass.
Mottak av septikslam
Berkåksmoen avfallsplass er fra 1.1.2007 stengt for mottak av septikslam etter
pålegg fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Hastetømming i Rennebu bestilles
ved å ta kontakt med Teknisk drift på tlf 72 42 81 00. Rennebu kommune er for
tiden i ferd med å utrede ny ordning for slam i Rennebu.
Mottak av bilvrak
Berkåksmoen avfallsplass stenges inntil videre for mottak av bilvrak. Ny avtale
for mottak av biler er ikke etablert og vi kan derfor ikke motta flere biler.

Forbered deg til ferieturen
Ta med pass - selv
p å k o r t e t u r e r.
Mobiltelefon er helle r i k ke s å d u m t å t a
med på turen.

SNØ...
S n ø e n h a r e n d e l i g ko m m e t ,
og med den blir det skiføre.
Løypa er nå oppkjørt inn til Aunrøa,
og det er flotte forhold. Fortsetter det
nå å komme litt mer snø, så vil man
forsøke å kjøre opp Litjrunden i løpet
av neste uke, og da er planen for kjøring i Rennebu Skisenter som følger:
• Hele lysløypa kjøres hver mandag, og
vil være ferdig til kl. 18.00. Nytt for
året, er at de ikke kjører hele strekningen opp på Kosbergjordet, men snur et
stykke opp i bakken etter andre storkulen og ned som vanlig til stadion. I lysløypa legges kun ett klassiskspor til
høyre, og resten fristiltrase.
• Hver tirsdag og torsdag kjøres det
opp Vassliveien til Værnes, og deretter
fristiltrase til Aunrøa. På returen ned,
legges det kun ett klassiskspor på venstre side. Når de kommer tilbake til lysløypa kjører de ned midtlinja til stadion.

Når dette leses har vi
kommet til januar og planlegging av ferieturene står
for tur. Derfor vil vi på lensmannskontoret minne dere
om noen få enkle ting.
PASS
Innen Schengenlandene
(Europa) kan du reise uten
pass, men skal du til Sveits,
Irland eller Storbritannia må
du ha pass. Dette gjelder om
den reisende er èn dag eller
100 år.
Vi gjør oppmerksom på at man kan
bli
avkrevd
legitimasjon
innen
Schengenlandene også, f.eks. på flyplasser, hotell, ferjeselskaper osv.
Derfor anbefaler vi at alle som skal ut
og reise ordner seg med pass. Husk at
det tar noe tid å få ordnet passet.
Det vi krever av dere som skal ha
pass er at du kan legitimere deg. For
pass-søkere under 18 år skal verge(ne)
være med da vergen(e) skal godkjenne
at
den
umyndige
får
pass.
Passøknaden skal medunderskrives av
søker når søker er over 10 år - mao den
som har fylt 10 år skal møte personlig
på lensmannskontoret for å underskrive passøknaden (sammen med verge(ne). Passgebyret er pr 27. desember

Da kom det

• Det blir sannsynligvis skiskyttertrening på tirsdager. Hvordan denne kjøringen skal være er ennå ikke helt
avklart.
• Det blir kjørt i lysløypa når det
gjennomføres poengrenn på onsdager.
for de under 16 år kr 420,00 - over 16 år
koster passet kr 990,00.
TELEFON
De fleste av oss har med seg mobiltelefonen på ferieturen. Legg gjerne
inn telefonnummeret til lensmannskontoret på telefonlista - husk landkoden - se side åtte i telefonkatalogen.
Husk batterilader og evt adapter. Det
er ikke sikkert det er 220 V dit du skal.
For å få vite mer om det regner vi med
at det firma som forhandler mobiltelefoner kan svare deg på det.
Med hilsen
Rennebu lensmannskontor

• Lørdag morgen kjører de Litjrunden
med to klassiskspor på hele strekningen.
• Blir det mye urolig vær med snøfall,
må det vurderes om hvilken kjøring
som er mest hensiktsmessig. De prioriterer i så fall lysløypa.
Rennebu IL med ny nettside
Rennebu IL har i disse dager fått
lagt ut en ny nettside, med adressen
w w w . r e n n e b u - i l . n o. Denne siden er
enklere å oppdatere enn lagets gamle,
så her vil det bli kontinuerlig oppdatering bl.a. om oppkjørte løyper og anndet stoff som angår idrettslaget.
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Scrapbook-kurs

En stolt produsent
viser fram boka hun har laget.

I nov e m b e r o g d e s e m b e r h o l d t I n g e r H e l e n O l s e n f r a
Fa g e r h a u g s c r a p b o o k - k u r s t o k v e l d e r p å F r i v i l l i g h e t s s e n t r a l e n . S c r a p b o o k e r e t a m e r i k a n s k o rd , o g l ø s t o v e r s a t t b e t y r d e t ” u t k l i p p s b o k ” . E n b r u ke r k a r t o n g , e n s f a r g e t o g m ø n s t r e t , g j e r n e n o e s t o f f , k l i p p e r, l i m e r, s k r i v e r,
s t a n s e r u t fi
fig
g u r e r, o g l a g e r s m å o g s t o r e k o r t o g f o t o a l b u m s i d e r. K j e m p e a r t i g o g p e r s o n l i g å l a g e t i l s e g s j ø l
o g g i b o r t s o m s m å h i l s e n e r o g g av e r.

Over tyve jenter og damer var til stede disse to kveldene og
Inger Helen hadde med seg fine eksempler som vi fikk kopiere
for å lære oss små og store knep. Alle laget flere fotoalbumsider
første kvelden, og andre kvelden ble det kreert kjempefine kort og
en nydelig sjølprodusert eske av ei gammel bok – denne var til å
oppbevare korta i. Ivrige hender klippet, limte, bretta og trykte.
Det var en oppsiktsvekkende taus og konsentrert forsamling av
damer – til og med kaffen ble kald i koppene, så det er liten tvil
om at aktiviteten var engasjerende.
En fikk seg ei aha-opplevelse den som fra før hadde dårlig
sjøltillitt på dette med å være netthendt handarbeidsdame. Det
var faktisk ikke så kjempevanskelig. Det ble fort fine produkter, og
så var det utrolig artig. Sjelden har undertegnede sett en så forundra og lykkelig mottaker av femti års gave. Å komme i selskap
med sjølprodusert fotoalbumside med bilde av jubilanten, gode
ord og et fint personlig kort i tillegg – det er en garantert suksess.
Trivelig er det også å gi bort noe som det ligger litt personlig
omtanke og arbeid bak. Ja kurset var såpass populært at arrangøren lover at det skal bli flere tilsvarende kurs – oppfordringa er
- Maj Britt S H herved gitt – meld dere på!

Ivrige kursdeltagere som etterhvert fikk taket på å lage scrapbook.
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Velkommen til gravid-/barseltrim!
Fysioterapeut Kari Brattbakk Tronsgård leder trimmen. og gir råd og veiledning.
Trimmen vil bestå av lett utholdenhetstrening, styrketrening, bekkenbunnstrening og avspenning til rolig
musikk. Trimmen avsluttes med lett uttøying.
Det er mulighet til å stille spørsmål etter trimmen.
Ta med matte/liggeunderlag og husk vannflaske.
Oppmøte: Hver mandag kl 12.00-13.00 på møterommet ved helsesenteret (nyfløya).
Ta kontakt med helsestasjon hvis du har vansker med å finne frem.
Kostnad: Trimmen koster 50 kr pr. gang.
Mvh Berkåk Fysioterapi/Rennebu helsestasjon

Skritt-tellere til ungdomstrinnet
F YS A K i R e n n e b u h a r s i d e n
n ov e m b e r h a t t s k r i t t - t e l l e r e
for salg. Det kan være en
inspirasjon for folk i alle
aldre å få målt antall skritt
som de går på en dag.
Anbefalt dagsmarsj er ti
t u s e n s k r i t t – m e n h ve r t
skritt teller jo som kjent.
FYSAK gruppa fikk en ide om at det
kanskje kunne være en inspirasjon
også for den oppvoksende slekt å få
skritt-tellere, derfor søkte de frivillige
lag og organisasjoner om økonomisk
tilskudd til dette. LHL og Arbeiderkvinnegruppa tok på seg spanderbuksene og bevilget en fin slump penger.
Gaven fra LHL ble omsatt til tyve
skritt-tellere og fra arbeiderkvinnegruppa ble det fem skritt-tellere.
FYSAK koordinator, Per Nils
Johansen fra LHL og Solveig Træthaug
fra arbeiderkvinnegruppa overrakte
gaven til fem elever som representerte
ungdomstrinnet, Arnstein Hårstad,
Julie Eriksen, Ola Hoel, Ida Marie
Sandhaugen og Bjørg Vognill. Elevene

var begeistret for gaven, og alle trodde
det kunne bli et fint påskudd til økt
aktivitet. Lærer Ole Atle Onsøyen forsikra om at tellerne skulle bli brukt
både til frie aktiviteter, kroppsøving, ja
kanskje også i matematikk.
FYSAK ønsker elevene lykke til, og
benytter samtidig anledningen til å
takke LHL og Arbeiderkvinnegruppa
for gaven.

UKM - lokalmønstring
lørdag 20. januar kl 18.00
i Samfunnshuset på Berkåk.
Bill.: voksne kr 40 - barn/ungdom gratis

Arnstein Hårstad, Julie Eriksen, Ola Hoel,
Ida Marie Sandhaugen og Bjørg Vognill,
sammen med Ole Atle Onsøyen, Per-Nils
Johansen og Solveig Træthaug

Kommunale møter
åpne for publikum
25.01.
26.01.
08.02.
13.02.

HOO
MTL
Kommunestyre
Formannskap

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

Sakspapirer til møtene legges ut på
Servicetorget, biblioteket på Berkåk
og i dagligvarebutikker.
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Rennebu kommune
SYKEPLEIER HJEMMEBASERT
Ved enhet for hjemmebasert pleie og omsorg er
følgende stilling ledig:
SYKEPLEIER - 65% fast stilling i døgnturnus med
arbeid hver 4. helg. Tjenestested er f.t. hjemmesykepleien.
Stillingen kan ikke deles.
For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter
kommunalt avtaleverk. Søkere må disponere bil
som godtgjøres iht. regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes
ved å kontakte nestleder HPO, Wenche Teigen,
tlf 72 40 25 25.
Søknadsfrist 01.02.07.
Søknad sendes: Rennebu kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu.
Rådmannen

VIKARER HJEMMEBASERT
Vi trenger vikarer som hjemmehjelp innen
hjemmebasert pleie og omsorg.
Hjemmehjelpstjenesten har arbeidstid mellom
08.00-15.30 på hverdager.
Søker må ha førerkort kl B og disponere bil.
Avlønning etter gjeldende avtale.
For nærmere opplysninger, kontakt hjemmehjelpskoordinator Gry Mari Røe, tlf 72 40 25 05
eller enhetsleder Helge Aalbu tlf 72 42 05 30

LEDIG STILLING
20,20% stilling, arbeid hver 3. helg, fra dags dato
til 31.12.2007.
For stillingen gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier eller
omsorgsarbeider. Ufaglærte kan bli vurdert.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved
henvendelse til Løkkjbakkveien,
v/ Gunn Bjørnstad tlf. 72 42 77 38
eller konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise tlf. 72 40 25 06.
For denne stillingen gjelder avlønning i hht.
gjeldende lov og avtaleverk. Søknaden sendes
Rennebu kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu,
eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no
innen 01.02.07.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til:
Servicetorget, tlf. 72 42 81 00

UTLYSING AV STILLINGER V/ RENNEBU
ALDERS- OG SYKEHJEM
20,18% stilling fast hjelpepleier/ omsorgsarbeider turnus med arbeid annen hver helg .
Ledig fra d.d.
3 x 50% stilling fast for hjelpepleier/ omsorgsarbeider turnus med arbeid tredje hver helg.
Ledig fra d.d.
50% stilling fast som sykepleier, turnus med
arbeid tredje hver helg. Ledig fra d.d.
Vi ønsker personer som :
- har fagutdannelse innen pleie
- er samarbeidsvillig og positiv
- arbeider selvstendig
- er positiv til endringer og at nye ideer og tiltak
kan gjennomføres.
Stillingene kan ikke deles.
Ansettelse og lønn iht. til avtaleverk.
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
IPO på tlf 72 40 25 12.
Bruk søknadsskjema som finnes under stilling
ledig på kommunens nettside eller ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu, tlf 72428100.
Søknadskjema kan sendes på e- post til:
Servicetorget@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist 01.02.2007.
Rådmannen
LÆRLING KOKKEFAG
Det er ledig stilling som kokkelærling v /Rennebu
alders- og sykehjem fra d.d.
Ansettelse etter gjeldende lover og regler med en
prøvetid på 3 mnd.
Opplysninger om lærlingeplassen ved henvendelse til Enhetsleder IPO på tlf. 72 40 25 12 eller
hos kjøkkensjefen på tlf. 72 40 25 18.
Bruk eget søknadsskjema som finnes på:
www.rennebu.kommune.no under "Stilling ledig"
eller ved henvendelse til
Servicetorget i Rennebu, tlf. 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes
pr. e-post til: postmottak@rennebu.kommune.no
eventuelt til Rennebu kommune, v/ Rådmannen,
7391 Rennebu innen 1.2.2007.
Rådmannen

Rennebu Nytt
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Kommunevalget 2007
For alle som nå er involvert i forberedelsene og nominasjonene til valget 10. september, vil jeg tro at en del
utdrag av valgloven kan være nyttig.
Valgloven har bestemmelser om hvilke krav som stilles til valglister. Både registrerte politiske partier og
andre grupper kan stille liste ved valg. Partiet eller gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal
godkjennes av valgstyret.
INNLEVERINGSFRIST
Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars. NB! 31. mars er lørdag i 2007, så listene må være levert
senest fredag 30. Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april, jf. § 6-5.
INNLEVERING AV LISTEFORSLAG
Det fremgår av valgloven at listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg. Posten må være kommet frem, eller forslaget levert direkte innen fristen. Med dette menes
at forslaget må være kommet fysisk frem, ikke nødvendigvis til valgstyret, men til kommunen. Dette innebærer en skjerpelse, men er gjort for å unngå tvil. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er
kommet frem i tide.
OVERSKRIFT PÅ LISTEFORSLAG
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som
ikke kan lede til forveksling.
Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et
annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn.
Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften.
Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste sammen med
en gruppe som ikke er registrert som parti.
Departementet antar at valgloven ikke er til hinder for at en fellesliste av flere registrerte partier, eller en
fellesliste av et eller flere registrerte partier og andre grupper, har med en fellesbetegnelse i listeoverskriften
i tillegg til de registrerte partienes navn.
Loven er ikke til hinder for at en uregistrert gruppe bruker ordet parti i navnet, forutsatt at det ikke er egnet
til forveksling med et registrert partis navn.
KANDIDATENE
For valg til kommunestyre stiller valgloven krav om at det er oppført minst 7 kandidater på listen. Oppover
er det en maksimumsgrense på like mange kandidater som det skal velges representanter + et tillegg på
inntil seks kandidatnavn. For oss betyr dette 21 + 6 = 27.
Reglene om forhåndsprioritering står i § 6-2 tredje ledd og gjelder bare ved kommunestyrevalg. Et visst
antall av de øverste kandidatene på listeforslaget – avhengig av størrelsen på kommunestyret – kan gis et
tillegg i sitt personlige stemmetall på 25 prosent av det antall stemmesedler som listen mottar ved valget.
11 – 23 medlemmer i kommunestyret gir mulighet for inntil 4 forhåndsprioriterte, noe som da blir maksimum for oss i Rennebu med 21 i kommunestyret.
Valgstyret vil jevnlig komme med informasjon om valget utover våren og sommeren. Dette var første etappe.
Lykke til.

Bjørn Rogstad – ordfører
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Rennebu Nytt 2007
utgivelser og innlevering av stoff

Nr. Utg.uke
01
3

Utg.dato
18.01.

Innlev.frist
10.01.

Kommentar

02

5

01.02.

24.01.

Morsdag 11.02.

03

7

15.02.

07.02.

04

9

01.03.

21.02.

05

11

15.03.

07.03.

06

12

22.03.

14.03.

07

16

19.04.

11.04.

08

19

10.05.

02.05.

09

21

24.05.

16.05.

10

23

07.06.

30.05.

Sommernr: Tabl./Hyttedistr.

11

25

21.06.

13.06.

Siste før sommeren

Påskenr.: Tabl./Hyttedistr.
Tema Landbruk

Ingen utgivelser i juli
12

31

02.08.

25.07.

13

33

16.08.

08.08.

14

35

30.08.

22.08.

15

37

13.09.

05.09.

16

39

27.09.

19.09.

17

41

11.10.

03.10.

18

43

25.10.

17.10.

19

45

08.11.

30.10.

Farsdag 11.11.

20

47

22.11.

14.11.

Advent

21

49

06.12.

28.11.

Julenr: Tabloid

Skolestart/Martna

Høstferie: Tabl/Hyttedistr.
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Rennebu Turistkontor

får fortsette med salg av
togbilletter i hele 2007!
Vi ønsker gamle og nye kunder
velkommen!

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring Vann og energibrønner
Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47 Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Solide og
sammenleggbare
fritidsmøbler.

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel

Jonsered CS2150 Rock`n Roll
med vernebriller og musikk-cd

3,1 HK kr 3.850,- inkl mva
veil kr 5.590,-

3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

Tilbud 14.500

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

Tid for tulipaner
10 stk 79,- 15 stk 110,Nyheter fra Black Design
NB! 1/2 pris på div varer i gangen
Rebustorget
Berkåk
Tlf 72 42 74 45

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

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

Regnskapslære 12. februar Oppdal
Kurset skal gjøre deltagerne i stand til å utføre praktisk regnskapsføring, lønnsføring og ordrebehandling/ fakturering i små
og mellomstore bedrifter ved hjelp av moderne og relevant
programvare. Dagtid tre dager i uka. 200 timer. Vitnetts lokaler. Veileder Anne Flåten. Frist for påmelding 1. februar
Planlagte kurs:
Stillas, Varmearbeider, våtromsnormen og Truck
Ta kontakt for informasjon eller påmelding.
Norsk Fagskole AS, Bjørn Ove Haukdal
bjorn@norskfagskole.no – 98 29 87 97

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER
Åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50
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17.-19. august arrangeres Rennebumartnan for 22. gang

Årets tema er:
Temaet skal være
en inspirasjonskilde og bidra til
nytenkning og
kreativitet.

RENNEBUA as
Berkåk, tlf 72 42 61 51

Kurs i bunadsøm

Nå ønsker vi dine ideer!
- om bla. Martnasgjest, foredragsholdere, håndverksaktiviteter, utstillinger og underholdningskrefter til
kirkekonsert, akustisk aften, kulturkveld,
under selve martnasdagene og gjerne
andre gode ideer som fremmer Skapergleden!

Rennebubunad
Herrebunad, damebunad,
cape, jakke, skjorte.

Påmeld til Rennebua 72 42 61 51
arr. Rennebua og Rennebu Husflidslag

Bruk www.rennebumartnan.no - Forslagskasse
– eller hent et temaskriv på vårt kontor i
Sparebankgården eller på Turistkontoret – eller
ring oss på tlf 72 42 77 48
Svarfrist 15. februar! Det blir trekning av premier
blant alle som kommer med et eller ﬂere forslag!

Sesongkort: Barn 2250,- medl RIL 1680,Voksen 2700,- medl RIL 2025,-

Familierabatt:
Arr Rennebu bygdearrangement – sammen med 1000 frivillige

Fra 3. kort, pr kort ÷ 400,- på ordinær pris!

NYE ÅPNINGSTIDER
SpareBank 1 Midt-Norge i Rennebu
har fått nye åpningstider:
mandag:
tirsdag:
onsdag:
torsdag:
fredag:

kl. 09.00 –15.00
stengt
stengt
kl. 09.00 –16.30
kl. 09.00 –15.00
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Ryddesjau/Salg
Div dører
m/u glass

50%

Foma høytrykksvaskere
÷25%

Dørkarmer
fra kr 5000

Div

Div rester
baderomsplater
kr 20000

Treﬂoor
parkett
(kr 250)

÷70%

HH
arbeidsklær
÷35%

dørvridere
Knotter

Utstillingskjøkken

÷70%

÷40%

Div
hagemøbler/
puter

÷50%

Slangevogn
m/slange
kr 7500

1 stk Partner
Motorsag

÷40%

Makker
dusjhjørne
kr 50000

Mange ﬂere godbiter til sterkt reduserte priser!
Åpent man-tor 8-16 – fre 8-18 – lør 9-14

BYG G MAK K E R

NORGES STØRSTE
BYGGEVAREKJEDE

BeO Byggvare AS Berkåk, tlf 72 42 54 40, fax 72 42 64 60
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KUNNGJØRINGER
Ta k k t i l a l l e b e d r i f t e r som ga
gevinster til åresalg og tombola på
korpsets julebasar 2006

Elton John
Rennebuhallen 17. feb. 2007
kl 19.30
Rennebu Musikkorps
Rennebu Mannskor
Solister
Band
Kapellmester Håvard Hinsverk
Konsert - middag - dans kr 400
Konsert kr 150/70

Forhåndssalg av billetter
Rennebu Turistkontor tlf 72 42 77 05
og korpsmedlemmer
Arr: Rennebu Musikkorps

Esso, Statoil, Byggmakker, Berkåk Veikro og Gjestegård,
Lenes Frisørsalong, Tones Frisørsalong, Rebus Frisør
Kvikne Rennebu Kraftlag, KVO, Berkåk Blomster, Spiren
Rennebua, Det Grønne Eple, Sparebank1, Turistkontoret,
Røreksperten, Torgkroa, Ica, Rennebu Nedre Handel
Coop marked Stamnan, Coop Prix Berkåk

S k ogdag 20.01.07 kl 10.00
Oppmøte Rennebu Sag og Trekultur v/Sveinung Kosberg
(Bak Sande Hytter)
Tema: Priser sortement v/Ree.
Presentasjon av vår nye skogbruksjef Ketil Værnes.
Lokal foredling
Kapping
Husk kontraheringsfrist 15.01.07
Rennebu Skogeiarlag og skogoppsynet

Å r s m ø t e i R I L Fo t b a l l g r u p p a
på Hallandstuggu kl 19.30 mandag 5. februar
Vanlige årsmøtesaker.
God servering! Vel møtt!

Rennebu kommune
LEDIG OMSORGSLEILIGHET
Omsorgsleilighet i ”nye” Løkkjbakkveien på
Berkåk.
Leiligheten er på ca. 50 m2,
Husleie er på kr. 4.442,- + strøm
Garasje kan evt. leies.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
tlf. 72 40 25 30, 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 01.02.07
Hjemmebaserte tjenester
Helge Aalbu - enhetsleder
HØRSELSHJELP
Bjørg Voll er på plass på Frivillighetssentralen
MANDAG 22. januar fra kl.14.00
Utover vinteren/våren er hun å treffe på sentralen
hver første mandag i måneden, 5. februar, 5.
mars, 2. april, 7. mai og 4. juni fra kl. 14.00

AVGIFTSVEDTAK FOR 2007
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent
at Rennebu kommunestyre i møte den
14.12.2006 fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser
som skal gjelde med virkning fra den 01.01.2007.
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.
Rådmannen
FRISKTRIM
Solfrid starter på igjen med frisktrim på onsdager
mellom kl. 10.00 og 11.00
Kaffe og sosialt samvær på Frivillighetssentralen
etterpå.
Treningsavgift: kr 300,Alle glade trimmere – kvinnfolk og kara i alle
aldre er hjertelig velkommen
Solfrid fysioterapeut/ FYSAK
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KUNNGJØRINGER
ÅRSMØTE
Årsmøte i Rennebu Venstre avholdes på Voll
skole torsdag 1. februar kl. 19.30. Vanlige årsmøtesaker.

KUNNGJØRINGER
Ta k k for oppmerksomheten på 85-årsdagen min 10.12.06.
Kåre Olsen Sundset

Fo r m i d d a g s t r e f f – B e r k å k o g Vo l l

Nominasjonsmøte i Rennebu Venstre foran høstens
kommunevalg avholdes på Voll Skole torsdag 1. februar
kl. 20.00.
Styret

Vi startet opp igjen på Berkåk TIRSDAG 16. januar –
neste gang tirsdag 30. januar. På Voll første gang i år blir
torsdag 25. januar. Gamle og nye kaffegjester ønskes
hjertelig velkommen til en trivelig formiddagsstund i
Omsorgsboligen på Berkåk og på Staure.
Frivillighetssentralen

Gammeldags basar

E vert Ta u b e

N O M I NA S J O N S M Ø T E

på Samfunnshuset Berkåk søndag 28. januar kl. 16.00
tombola, auksjon, tipping - underholdningsinnslag.
Gratis servering

Velkommen til en trivelig kveld med mange fine
arr. Rennebu Songkor
gevinster.

B U R E N N E T – Berkåk 11. febr. 2007
Start trim fra kl. 09.00 Start konkurranse kl. 11.00
Påmelding til Rune Bakk tlf 423 05 466
epost: rba3@start.no.
Påmeld.frist konkurranse 7. februar.
Trim.kl. ved oppmøte.
For mer informasjon se www.rennebu-il.no

P r o s j e k t D a m e kor!
Første samling blir torsdag 1. februar kl. 1900 på Berkåk
Skole, musikkrommet.
Ta gjerne med en sangglad venninne, samt kopp.
Vel møtt!

Årsmøte i Rennebu Historielag

Teatertur mandag 26.2. 07. Buss fra Berkåk kl 17.30.
Pris kr 400/450 inkl bill, buss og kaffe.
Påmelding til Jon Stavne tlf 916 43 472 innen 28.01

S ky t e s ko l e
Interesserte ringer Lars Halland tlf 72 42 59 23.
Velkommen!
Rennebu skytterlag

Gjeterhundmøte
Hallandstuggu tirsdag 23. jan. kl 19.00. Enkel servering.
Rennebu Gjeterhundnemnd

S m å b r u k / g å rd s b r u k
ø. kjøpt av ung mann. Det ønskes at bygningsmassen er
gammel, og det er i hovedsak et ubeboelig restaureringsobjekt jeg ønsker. Forfatningen kan gjerne være meget dårlig,
da jeg har tenkt å bruke mye penger/tid på istandsetting. Et
fradelt tun er også av høy intr. Eiendommen skal brukes
som helårsbolig.
Ole, tlf 994 53 437

torsdag 25. jan. kl 19.30 i ”Jutulstuggu” på Stamnan
Vanlige årsmøtesaker med årsmeldinger, regnskap og valg
for Rennebu Historielag og Rennebu Bygdemuseum.
Kulturelt innslag,- og god bevertning!
Velkommen.!
Rennebu Historielag v/ Styret

Ta k k til Rennebuskogens arbeidslag for den fine
blomsten jeg fikk til jul.
Godt nytt år.
Hilsen Arne Jære

Årsmøte i Rennebu mållag

har årsmøte/medlemsmøte i samfunnshuset, Berkåk
31.01.07 kl 11.00. Vanlige årsmøtesaker. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

i Jutulstuggu på Stamnan torsdag 1. februar kl. 19.30
Vanlege årsmøtesaker
Underhaldning ved elevar frå kulturskulen
og Arne Lundaløkk. Kåseri ved Ola Stemshaug
Servering – Utlodning
Vel møtt til alle gamle og nye medlemmer!

Årsmøte i Rennebu
Arbeiderparti
fredag 2. februar kl 19.00. 2007.
på Halladsstuggu.
Forslag til saker som ønskes behandlet sendes styret innen
onsdag 31. januar.
Styret
Vanlige årsmøtesaker.

R e n n e b u Pe n s j o n i s t f o r e n i n g

Årsmøte i RIL friidrettsgruppa
mandag 29. januar kl 20.00 på Hallandstuggu.

I n g e n o p p m e r k s o m h e t på dagen. Bortreist.
Gunne

Liten spark ønskes kjøpt. Kontakt Anbjørg

986 55 200

B u n a d s vest (Rennebu) eller stoff ønskes kjøpt
Kontakt Siv Stokke 72 42 58 92 eller 920 69 656

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 1. februar - frist for stoff 24. j a n u a r -

Dette skjer i Rennebu!
18-20
20.01
23.01
23.01.
25.01.
25.01
28.01
29.01
29.01.
30.01
30.01.
31.01
01.02
01.02.
02.02.
05.02.

Åpent stevne
UKM, lokalmøntring
Treningsskyting
Gjeterhundmøte
Formiddagstreff
Årsmøte Rennebu Historielag
Basar, Rennebu Songkor
Årsmøte Rennebu KrF
Årsmøte RIL Friidrett
Treningsskyting
Formiddagstreff
Medl.møte/Årsmøte
R. Pensjonistforening
Årsmøte Rennebu Mållag
Årsmøte/nom-møte Venstre
Årsmøte RAP
Årsmøte RIL Fotball

Innendørsbanen
Samf.huset
Innendørsbanen
Hallandstuggu
Voll
Jutullstuggu
Samfunnshuset
Mjuklia
Hallandstuggu
Innendørsbanen
Friv.sentralen
Samfunnssalen
Jutullstuggu
Voll skole
Hallandstuggu
Hallandstuggu

Rennebu Nytt

- en aktiv medspiller

18.00
17.00
19.00

- Kraftsalg

19.30
16.00
19.30
20.00
17.00

- Installasjon

11.00

- Elektrobutikk

19.30
19.30
19.00
19.30

G j e t e r h u n d t r e n i n g f.o.m. uke 3 torsdager Kristin Skjerve,
mandager Anders J. Tronshaug
R e n n e b u M u s i k k o r p s dager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S k o l e k o r p s torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S o n g k o r onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
R e n n e b u M a n n s k o r tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole
Piker 45 trening hver søndag i Rennebuhallen kl 20-21

IX
Takk og PR
iser
for Gule pr

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

T il vinter ferien

Umbro skidress
Barn
Dame/Herre

Stillongs/trøye
Solan/Ludvig, 2-16 år pr del
Medl. kupp

Hamax SnoXross
Spar 40100. Ikke medl 79900

Petzl Hodelykt
Medl. kupp Før 42900

29950
39950
12900
39800
35000

5800
6990

Coop Wienerpølse 1440 gr
Coop fersk høyrygg pr kg
Epler

røde/gule/grønne pr kg

Appelsiner

2kg nett

Prior grillet kyllingvinger

990
1490
3200

500gr, pr pk

Les kundeavisen på www.coop.no

FASTE GULE PRISER
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

