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Barnas Kulturmønstring og 

Ungdommens Kulturmønstring 

i Rennebu ble arrangert med stor 

deltagelse på scenen og for fulle hus.

Her er Lise Hoseth på scenen 

- vokalist i grupppa Nameless. 

Mer på midtsidene!
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Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

ordfører Ola T Lånke
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.lanke@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30

NAV tlf  55 55 33 33

Rennebunytt
Utgiver  Rennebu kommune og Mediaprofil as
Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Ola T Lånke, Janne Havdal 
 og Jan Bredeveien
Adresse Rennebu Nytt,  c/o Mediaprofil as, 
 Berkåk, 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
 Annonser: mari@mediaprofil.no
Web  www.rennebunytt.no og 
 www.rennebu.kommune.no
Abonnement  Gratis alle husstander i  Rennebu, Jerpstad, 
 Kvikne og Soknedal
Opplag 2.400 stk

Kommunale møter
    
16.02. Kommunestyret  12.30 
01.03. HOO  09.00  
02.03. MTL  09.00  
12.03. Formannskapet  09.00  

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

En hjørnesteinsbedrift er en organisasjon som er så stor 
at den er avgjørende for sysselsetting og utvikling av det 
lokalsamfunnet bedriften befinner seg i. Og nettopp slik 
er det med landbruket I Rennebu. Nær 30 % av de sys-
selsatte i Rennebu er tilknyttet landbruket (dvs. jordbruk 
og skogbruk), og Rennebu er faktisk en av de fem mest 
landbruksavhengige kommunene i Norge når det gjelder 
sysselsetting!

Jordbruket i Rennebu gir oss hvert år 8 millioner liter melk, 
550 tonn korn, 160 tonn kjøtt av sau, 500 tonn kjøtt av 
storfe og 400 tonn kjøtt fra fjørfe. Grunnlaget for denne 
produksjonen finnes i hele Rennebu, og ikke bare som 
dyrkajord nær gårdstunene, eller som innkjøpt kraftfor. 
Utmarksbeite er en vesentlig ressurs, hvis vi i Norge skulle 
produsert like mye mat uten å bruke utmarka så måtte vi 
ha dyrket opp 1 million dekar jord! Det er mer enn all dyr-
kajorda i hele Sør-Trøndelag.
Utviklinga i jordbruket i Rennebu er på mange områder lik 
utviklingen i resten av landet. Det blir færre gårdbrukere, 
og noen landbrukseiendommer tømmes både for folk og 
fe. Men i Rennebu har vi klart å opprettholde produks-
jonen. Det er til og med en økning på enkelte områder, og 
det er en økning i antall bruksutbyggingssaker. I tillegg har 
en gjennom politisk holdning klart å beholde bosettingen 
på mange landbrukseiendommer som ikke er i selvstendig 
drift.

Utfordringer finnes selvfølgelig i landbruket i Rennebu 
også; svakere inntektsutvikling enn de fleste andre yrkes-
grupper, økende driftskostnader (diesel/kunstgjødsel/
kraftfór), økende investeringskostnader, og manglende 
rekruttering, manglende gjerdehold i utmark, tidvis mye 
rovvilt. På bakgrunn av disse utfordringene er det viktig at 
landbruket får utvikle seg, og at de som har yrket sitt i land-
bruket får tilgang til større ressurser som grunnlag for sin 
produksjon. Har du en landbrukseiendom du ikke bruker – 
selg den til en aktiv nabo!

Skogbruket i Rennebu har de to siste årene avvirket 20 000 
kbm tømmer årlig. Dette tømmeret er med å danne grunn-
laget for den største eksportnæringa i Trøndelag – nemlig 
skognæringa! (Jada, den er større enn havbruksnæringa). 
Skogen sysselsetter mange også lokalt, skogsentreprenør 
Jostein Aas har 10 ansatte, og videre oppover i verdikjeden 
finner vi bedrifter som Sande hus og hytter, Torslaft og Lund 
handlaft for å nevne noen.

Støtt opp om landbruket – vår hjørnesteinsbedrift!

Kjetil Værnes
- enhetsleder Landbruk og Miljø

Landbruket 
– hjørnesteinsbedrifta 

i Rennebu!
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Utfordringer 
i  landbruket

Ordfører Ola T. Lånke innledet 
temadagen med å informere om at 
25-30% av næringsvirksomheten i 
Rennebu er knyttet til landbruk. Med 
det er Rennebu den femte mest land-
bruksavhengige kommunen i landet. 

Enhetsleder for Landbruk og miljø, 
Kjetil Værnes, sa i sitt innlegg at utvik-
linga i landbruket her i Rennebu er at 
det har gått fra mange som driver smått 
til færre som driver stort. Men fortsatt 
er sysselsettinga i kommunen veldig 
avhengig av landbruket.

Viktig med jordvern
Landbruksdirektør Tore Bjørkli hos 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fortalte 
at det i Norge vil bli 1 million flere inn-
byggere i 2030. 

— Dette krever 20% økning av mat-
vareproduksjonen, og hvis det blir et 
uår har vi for lite mat, sa Bjørkli. Han 
understreket derfor at dyrka mark er 
Norges viktigste ressurs. 

— Dyrkajorda utgjør bare 3,2% av 
arealet her i landet, men dessverre er 
det den best jorda som er billigst å byg-
ge ned. Jordvern er derfor veldig viktig, 
men også dyrkbar jord er snart like ver-
difull som dyrkajord.

Utfordring med lønnsomhet
Den store utfordringen innen land-

bruket er lønnsomheten. Bjørkli fortal-
te at for å nå opp i en gjennomsnittlig 

lønn for statlig ansatte må landbruket 
få en lønnsøkning på 200.000 kroner i 
året. På landbasis vil dette si 10 milliar-
der. 

— Jeg skjønner ungdommen som 
vegrer seg for å ta over gården, og på 
sikt vil dette utarme distriktene. Bonden 
vil nok overleve, men hva med samfun-
net? Hva med Rennebu? De mest land-
bruksavhengige kommunene finner vi i 
fjellområdene, og disse kommune har i 
mange tilfelle også de dårligste forhol-
dene for å drive med rasjonelt landbruk, 
sa Bjørkli. 

Viktig med kompetanse
— Det holder ikke bare å være en 

bygdepatriot som trives med yrket og 
det å dyrke jorda. Bonden må tenke 
smart og utnytte ressursene, og da er 
det viktig med kompetanse. 

Bjørkli sa videre at landbruket i 
Rennebu må mobilisere og tenke nytt. 
Kanskje har det vært på tide med et 
utviklingsprosjekt? Da må Rennebu 
kommune mobilisere for å få til et lokalt 
initiativ. 

Samarbeid
Bjørkli oppfordret også til  å samar-

beide med andre kommuner og lokale 
landbrukssentre. Det er ingen fremtid å 
isolere seg. Dette er avgjørende og vik-
tig for landbrukets framtid i Rennebu. 
Bjørkli viste i den forbindelse et kart 

over der han ser for seg landbrukssen-
tre, og det at det ikke var foreslått et 
slikt senter i Rennebu provoserte ordfø-
rer Ola T. Lånke til å si at dette er typisk 
- vi blir presset fra skanse til skanse. 

Landbruksdirektør Tore Bjørkli 
avsluttet sitt innlegg med å ønske seg 
lokalpolitikere som setter pris på land-
bruket som ei viktig næring, utviklings-
prosjekt innenfor landbruket som leg-
ger vekt på kompetanse og mangfold, 
høyt investeringsnivå innen næringa og 
fokus på organisering av de ”gode hjel-
perne”.  

Grovfôr og lokal mat
Ragnhild Borchsenius, rådgiver 

i Norsk Landbruksrådgiving Sør-
Trøndelag, sa i sitt innlegg at rennebu-
bonden kan hente ennå mer lønnsom-
het i produksjonen. 

— Landbruksrådgivninga kjører nå 
et prosjekt Økt lønnsomhet, og her er 
det veldig god deltagelse fra Rennebu, 
sa Borchsenius, som samtidig under-
streket at utfordringa er tilgangen på 
mer jord. For å lykkes er det viktig med 
tilgang på nok grovfôr av god kvalitet. 

Borchsenius oppfordret også renn-
byggene til å satse på lokalprodusert 
mat. Salget av lokal mat har økt med 
8% det siste året. Det beste kjøttet 
er tufta på grovfor, og Rennebu har i 
utgangspunktet gode muligheter. 

Av Dagfinn Vold

— Landbruket i Rennebu står overfor mange utfordringer. 
Bonden over-lever nok, men hva med Rennebu, spurte land-
bruksdirektør Tore Bjørkli da næringsutvalget i Rennebu 
kommune hadde temadag om landbruket.

Landbruksdirektør Tore Bjørkli får takk fra 
ordfører Ola T. Lånke for interessant inn-
legg om landbrukets utfordringer.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

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

Nasjonalparken Næringshage
Oppdal og Rennebu går 
sammen om å danne 
Nasjonalparken Næringshage 
for å utvikle bedriftene i 
regionen.

Ordfører Ola T. Lånke, næringsrådgiver 
Jan Bredeveien og ordfører Ola Røtvei 
presenterte opplegget for Nasjonalparken 
Næringshage.

 Fra mars i år går Oppdal 
Næringshage og Rennebu Nærings-
hage over til å bli eiendomsselskap, og 
den daglige driften som en nærings-
hage skal utføre blir lagt til den nye 
Nasjonalparken Næringshage. 

Formålet med den nye næringsha-
gen er utvikling og oppfølging av nye 
og eksisterende bedrifter og prosjekter 
i randsonen av nasjonalparkene i Midt-
Norge. Nasjonalparken Næringshage 
er tatt opp i det nasjonale næringsha-
geprogrammet i regi av SIVA, og i ti år 
fremover vil selskapet årlig få tilført kr 
900.000 fra SIVA og Sør-Trøndelag fyl-
ke.

Den nye næringshagen blir et aksje-
selskap, der næringslivet i Oppdal 
og Rennebu vil få en eierandel på ca 
55%. Fra Rennebu er foruten Rennebu 
Næringshage Birka as, Kvikne-
Rennebu Kraftlag AL og Gjensidige 
Oppdal-Rennebu Brannkasse med som 
aksjeeiere i den nye næringsparken.

Kunnskapsarbeidsplasser
Næringsrådgiver Jan Bredeveien 

forteller at ut fra kommunenes syns-
punkt har arbeidet i næringshagene 
hittil vært vellykket. En næringshage 
er et utviklings- og nyskapingsmiljø 
bestående av bedrifter som ønsker å 
videreutvikle kunnskapsarbeidsplasser 
i regionen. SIVAs næringshageprogram 
er et distriktspolitisk virkemiddel som 
skal bidra til økt nasjonal verdiskaping 
- primært i distriktene. Derfor var det 
viktig å bli tatt opp i SIVAs program.

Viktig med samarbeid
— Rennebu er klemt mellom større 

kommuner, og vi må kjempe nærings-
messig og mot folketallsnedgang og 
handelslekkasje. Mange pendler ut av 
kommunen, og derfor er det viktig å 
skape nye arbeidsplasser. Samtidig vil 
vi gjerne styrke eksisterende bedrifter 
gjennom dette SIVA-programmet, og 
da er det mye å hente med et samarbeid 

med Oppdal, sier ordfører Ola T. Lånke. 
Lånke sier videre at en ofte legger for 
stor vekt på bedrifter med tradisjoner. 
Kanskje er det viktig med kreativitet og 
nye ting, og se på muligheter en ikke 
har sett på før. Lånke pekte spesielt på 
Børge Dahles studie for kompetanseut-
vikling som skal kombineres med kon-
krete tiltak, som spennende og viktig.

Hvorfor nasjonalparken?
— Navnet Nasjonalparken 

Næringshage ble valgt for at våre to 
kommuner ligger mellom tre nasjonal-
parker. Vi må se på mulighetene dette 
gir oss i stedet for begrensningene. 
Lokal forvaltning av verneområdene er 
viktig for å få til utvikling rundt verne-
områdene og samtidig få lokal forstå-
else for verneområdene. Vi ville gjerne 
sikre oss navnet nasjonalparken før 
noen andre gjorde det, sier ordfører i 
Oppdal Ola Røtvei. 

Av Dagfinn Vold
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Det skal utredes alternative traseer som vist i kartutsnittet. 
Alternativene er utarbeidet av Statens vegvesen med bakgrunn i KVU. 
Følgende hovedalternativ er vist:
• Ny trasé vest for eksisterende E6
• Utbedring langs eksisterende E6-trasé
• Alternative nye traseer øst for både eksisterende E6 og jernbanelinja
• Traseer som gjør det mulig å kombinere ulike alternativer ved Berkåk

Ved Berkåk vil det være behov for tunnel på deler av strekningen for 
enkelte av alternativene. Det kan bli aktuelt å vurdere en lavere veg-
standard f.eks S1, gjennom Berkåk sentrum.

Plankontoret har nylig utarbeidet et plan-
program i forbindelse med kommunedel-
planarbeidet, som omfatter de streknin-
gene som er beskrevet i overskriften.  

Planprogrammet sier noe om hva som skal planleg-
ges, hvilke alternativer som skal vurderes, hvilke hen-
syn som skal tas, hvem som skal delta i arbeidet og når 
arbeidet med kommunedelplan skal foregå. 

Nasjonal betydning
Stamvegnettet gjennom Rennebu og Midtre 

Gauldal har stor betydning nasjonalt ved at E6 og 
Rv3 knytter transporten mellom den sørlige og nord-
lige delen av landet sammen. Veisrekningen har imid-
lertid en god del standardbrudd med mange svinger, 
smale veger, smale bruer og utfordrende stigninger. 
Ulykkesfrekvensen er også svært høy på strekningen.

Hvor skal E6 og Rv3 gå?
Rennebu kommune må selv avklare plassering av 

korridorer for framtidig E6 og Rv3 gjennom kommu-
nen, og dette vil nå skje gjennom det arbeidet som blir 
startet opp. Planprogrammet viser flere aktuelle kor-
ridorer for E6, både gjennom, og på øst- og vestsiden 
av Berkåk. Ved Berkåk vil det være behov for tunnel på 
deler av strekningen for enkelte av alternativene. For 
Innset er det vist to alternativer, ett langs dagens trasé 
og et lenger ned mot elva. 

Statens vegvesen legger imidlertid føringer som til-
sier at E6 planlegges ut fra fartsgrense 90 km/t og veg-
bredde 12,5 meter. Vegen skal være avkjørselsfri og det 
vil kreves et parallelt lokalt vegnett for langsom trafikk. 
Kryss skal bygges planskilt, og vegen skal ha midtdeler 
med midtrekkverk. 

Rv3 skal ha fartsgrense 80 km/t og vegbredde 8,5 
meter. Antall avkjørsler skal begrenses, og kryss skal 
bygges om som T-kryss eller rundkjøringer. Minste 
avstand mellom kryss bør være 0,5 km. Det kan være 
aktuelt med noen forbikjøringsstrekninger der veg-
bredden økes fra 8,5 til 12 m. 

Planområdene vil inkludere sideveger og areal 
som blir direkte eller indirekte berørt av den nye E6 og 
Rv3. Hvordan Fv700 kobles til ny E6 må avklares spe-
sielt. Det kan også være aktuelt å avsette arealer for 
næringsbebyggelse for vegtilknyttet virksomhet.

Kommunedelplan 
for E6 Ulsberg: 
Berkåk - Løklia 
og Rv3: Hedmark 
grense - Ulsberg

Stramt tidsskjema
Ifølge Audhild Bjerke ved Plankontoret er det lagt opp til et 

stramt og ambisiøst tidsskjema for denne planprosessen. – Det er 
viktig at vi får god framdrift i prosjektet nå, og målet er å få strek-
ningene Korsan – Gullikstad og Ulsberg – Berkåk – Løklia prioritert 
inn i Nasjonal transportplan, sier Bjerke. Etter behandling i kom-
munestyrene vil planprogrammet bli lagt ut til offentlig høring, og 
høringsfristen er satt til 13. april. – Vi oppfordrer folk til å komme 
med innspill, slik at vi får et best mulig grunnlag å arbeide videre 
med, avslutter Bjerke. 

Av Mona Schjølset
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Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Kampanjen varer til og med 29. februar

Tece innbyggingstoalett.
Komplett pakke med:
-  Innbyggingssisterne
-  Veggskål
-  Klosettsete med dempefunksjon
-  Betjeningsplate  kr 3.490,-

MACRO Dusjhjørner
og kabinett

÷25% 

FOSS Baderoms-
innredninger ÷30%
Gjelder variant-serien

1-2 montører søkes
Rise Elektro AS søker 1-2 elektrikere med fagbrev GR-L.

Vi søker etter erfarne personer som har godt humør,
pågangsmot, gode samarbeids - og kommunikasjonsevner.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved
henvendelse til Bjørn Rise på tlf. 909 10 913.
Søknad sendes til E-post: post@riseelektro.no
Søknadsfrist 20.02.2012

ØKONOR Berkåk  -  berkak@okonor.no

For deg som vil noew
w

w
.o

ko
no

r.
no

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering 
Inkasso
Etablering
Generasjonsskifte
Online regnskap

Berkåk tlf 72 42 82 00
Soknedal tlf 72 43 34 07

Søknadsfrist 25.02.2012

Reinkjøtt
bog - stek - filet 

- skav etc
Ta kontakt for avtale
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Når man er født og 
oppvokst i Rennebu, 
er det som regel ikke 
hverdagskost med 
kamskjell, krabber og 
andre delikatesser fra 
havet.  

For 17 år gamle Ole Kristian Stang 
Hoseth er dette imidlertid en stor del av 
hverdagen, som elev på kokk- og ser-
vitørlinja ved Frøya videregående skole. 

Sjømat
Ole Kristian er nå inne i sitt andre år 

på Frøya, og han har etterhvert virkelig 
fått sansen for sjøens delikatesser. – Det 
blir jo stadig mer populært med sjømat, 
både i Norge og andre land, og det er 
kjempespennende å tilberede ulike ret-
ter av det som kommer fra havet, sier 
Ole Kristian. Han er russ til våren, men 
satser på å ta enda et år på Frøya, med 
3. påbygningsår innen fisk- og sjømat.  
Ifølge eget utsagn var han ikke særlig 
bevandret når det gjaldt håndtering av 
fisk og sjømat før han flyttet til Frøya. – 
Jeg fileterte fisk for første gang etter at 
jeg begynte på skolen her, og nå begyn-
ner jeg å bli riktig flink, ler han. 

Inspirert i Mat og Helse-timene på 
ungdomsskolen

Ole Kristian likte godt timene med 
Mat og Helse når han gikk på skolen 
her i bygda også, og i forbindelse med 
komponering av egenmeny i 9. klasse, 
bestemte han seg for at resultatet her 
skulle få betydning for videre skolevalg.  
– Jeg satte sammen en egenmeny bestå-
ende av kjøttkaker, kålstuing og annet 
tilbehør. Til dessert var det kremboller. 
Alt gikk knirkefritt, og jeg fikk en sekser 
for gjennomføringen. Da bestemte jeg 

meg for at jeg ville satse videre innen 
kokkefaget, og det har jeg ikke angret 
på i det hele tatt, fastslår Ole Kristian. 

Praksis
For å bli flink til å lage mat må det 

selvfølgelig øves mye, og i løpet av det 
første halvannet året på Frøya videre-
gående, har Ole Kristian og klasseka-
meratene hatt flere praksisperioder.  – 
Jeg var først en periode på Brittannia i 
Trondheim, så var jeg utplassert hos en 
lokal restaurant her på Frøya, og nylig 
hadde jeg praksis på Rica Bakklandet, 
forteller Ole Kristian. Til neste år håper 
unggutten å få praksis hos en lokal 
sjømatspesialist, som Salmar, Seashell 
eller Hitramat. 

Drømmen er å bli best mulig innen 
kokkefaget

Foreløpig er Ole Kristian overbevist 
om at han har satset på riktig utdan-
nelse, og framtidsdrømmen er helt klart 
å bli mest mulig profesjonell innen 
kokkefaget. – Kanskje får jeg en gang i 
framtiden sjansen til å drive min egen 
restaurant med fokus på profesjonalitet, 
kvalitet og kvalitetssikring i alle ledd, 
det hadde virkelig vært noe, avslutter 
den kommende mesterkokken med et 
smil. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

Vår ungdom : 

Ole 
Kristian 
Stang 
Hoseth

Lensmanns-
kontoret
Ordfører Ola T Lånke vil dis-
kutere lensmannskontor med 
den politiske ledelsen i justis-
departementet.

 
I forbindelse med nedleggings-

trusler for lensmannskontoret, ble det 
etablert en aksjonsgruppe bestående 
av Arne Per Bjerkås, Olav Lien, Yngvar 
Solstad, Jon Olav Viggen og Bjørn 
Eithun. I november arrangerte gruppa 
fakkeltog med stor oppslutning, og nå 
er det samlet inn bortimot 1300 under-
skrifter til støtte for lensmannskontoret.  

– Dette gir vel et ganske utvetydig 
bilde på hva rennbyggene ønsker, sier 
Arne Per Bjerkås i aksjonsgruppa. 

 
Eksempel fra Skaun kommune

Skaun kommune er i omtrent  sam-
me situasjon som Rennebu, og de to 
siste årene har lensmannen i Orkdal og 
Agdenes også vært konstituert i Skaun 
kommune. Før jul sendte kommunesty-
ret brev til justisministeren der de blant 
annet påpeker at en lensmann ikke 
skal bestyre to lensmannsdistrikt i mer 
enn 6 måneder. I svaret fra statsråden 
får Skaun kommune medhold på dette 
punktet, og politimester Nils Kristian 
Moe i Sør-Trøndelag lover nå å se nær-
mere på brevet fra statsråden.  

Aksjonsgruppa i Rennebu har nå 
valgt å bruke eksempelet fra Skaun som 
et sterkt argument for at det må tilsettes 
lensmann også i Rennebu. Ordfører Ola 
T. Lånke jobber nå for å få på plass et 
møte med den politiske ledelsen i jus-
tisdepartementet,  slik at både under-
skriftene og andre innspill fra Rennebu 
kommune kan videreformidles direkte. 

– Ut fra de signalene vi har mottatt 
fra departementet, ser det ut til at vi 
kan få innpass her med det første, sier 
Lånke.

Av Mona Schjølset
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Ragnhild Nordbø 
på gården Jelan på 
Grindal trives godt i 
fjøset.

Kua Eira hos Erling Magnar 
og Magnhild Kvam ble kåret 
til Miss Rennebu da produ-
sentlaget i Rennebu arrangerte 
missekåring av kyr i Rennebu. 

Hans Snerting fra Inderøya studerer kua 
Sirikit hos Ragnhild Nordbø på Grindal. 
Sirikit er av rasen svartsidet trønderfe.

Produsentlaget i Rennebu arran-
gerte nylig missekonkurranse for kyr. 
Rennebunytt var med dommerne på 
besøk i fjøset til Ragnhild Nordbø på 
Grindal. Dommer Hans Snerting fra 
Inderøya vurderte kropp, bein, jur og 
spener på kyrne Sirikit og Una. 

Snerting syntes at RNF-kua  Una 
hadde så fin kropp at det ikke er nød-
vendig med behandling av bildet i pho-
toshop etterpå. Hun hadde stor og høg-
stilt kropp og fine kløver. Hun hadde 
også fint jur, og kua var generelt i godt 
hold. Kua har hatt tre kalver, og i fjor 
melket den 8.000 liter.

Sirikit er av rasen svartsidet trøn-
derfe, og vurderingen av henne vises på 
eget bilde oppe på siden.

Fokus på avlsarbeidet
Ragnhild K. Stene, gårdbruker på 

Grindal og medlem i arbeidsutvalget i 
produsentlaget, forteller at det er viktig 
for gårdbrukerne å ha et miljø å møtes i. 

— Det er mange flinke bønder i 
Rennebu, og de arbeider bra med avls-
planer. Kåringen av Miss Rennebu er et 
ledd i å øke interessen for avl, forteller 
Stene. 

Viktig å møtes
Om kvelden var det duket for sosialt 

samvær på Sandbrekka. Også her var 

det godt oppmøte med om lag 40 per-
soner til stede. Det ble servert elghakk, 
yoghurt og drikke fra TINE.

Dommerne presenterte kyrne og 
viste bilder som de hadde tatt i løpet av 
dagen.

Av Dagfinn Vold

Eira ble Miss Rennebu
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Hvilke fordeler kan 
din bedrift få ved å bli lærebedrift?
Invitasjon til møte onsdag 22. februar kl 14.00 – 15.30 i kommunestyresalen, Berkåk

Møt fram for å høre hvilke fordeler det kan gi å bli lærebedrift, og hvilke fordeler bedriften kan få ved å ta inn lærlin-
ger. Innleder er rådgiver Eirik Granaas i Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
Granaas vil gjennomgå ”tiltakspakker” som nå lanseres for å øke tallet på lærlinger. På nasjonalt plan igangsettes 
Aksjon lærebedrift: http://www.lo.no/s/Utdanning/Fagopplaring/Nasjonal-Aksjon-Larebedrift/
Sør-Trøndelag trenger flere lærebedrifter både i privat og offentlig sektor. Det lokale næringsliv trenger også rekrut-
tering av fagfolk for å videreføre bedrifter med kvalifisert personale i framtida.
Det er i tillegg et kvalitetsstempel å få merket bedriften med Godkjent lærebedrift.
Ellers vil det med forbehold (sak ble behandlet i yrkesopplæringsnemnda sist fredag og skal opp i Fylkesutvalget for 
vedtak i løpet av noen få uker) bli «god økonomi» i å bli godkjent lærebedrift i 2012.

I Rennebu har følgende bedrifter lærlinger:
	 •	Berkåk	Bil	(bilfaget,	lette	kjøretøy)
	 •	Kvikne	Rennebu	Kraftlag	(elektrikerfaget	og	energimontørfaget)
	 •	Trønderenergi	Entreprenør	(energimontørfaget	og	energioperatørfaget)
	 •	Ivar	Fjellstad	(smedfaget)
	 •	Hovslager	Stig	Dahlshaug	(hovslagerfaget)
	 •	Jostein	Aas	(skogfaget)
	 •	Frank	Ramstad	(yrkessjåførfaget)
	 •	Rennebu	kommune	(fire	fag:	institusjonskokk,	IKT-service,	helsearbeider	og	barne-	og	ungdomsarbeider)

Det er behov for flere bedrifter, i flere fag – for nye ungdommer og nye lærlinger.
Møt fram, enkel servering. Meld deltakelse til inger@rennebumartnan.no

Arrangør: Rennebu næringsforening og Rennebu kommune v/næringsrådgiver

Eira ble Miss Rennebu
Interessen var stor, og hele 16 
gårdbrukere hadde meldt på 
kyr. Dommerne fikk det 
travelt med å rekke over alle 
de 52 kyrne som var påmeldt.

Utstillingens beste ku ble 631 Eira fra Magnhild og Erling Magnar Kvam. 
Kua har hatt én kalv, og fikk 9 poeng for kropp og bein og 4,5 poeng for jur. 
Et flott eksemplar av NRF-rasen med andre ord! Premien til vinnerkua var 
ei fin kubjelle med gravering.
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BKM og UKM i Rennebu
 
4. og 5. februar ble henholdsvis Barnas Kulturmønstring og 

Ungdommens Kulturmønstring arrangert i Rennebu. Lørdagen var satt 
av til de yngste deltagerne, og her fikk vi se et variert program med dans, 
sang, piano, fiolin, band og ulike korpsinstrument. Alle som en leverte 
sine innslag med stilsikker sjarm, og det er ingen tvil om at det gror godt 
i kulturlivet i Rennebu for tiden!

 
Søndag var det klart for Ungdommens kulturmønstring, også i år 

med stor deltagelse. Flere av deltagerne har deltatt i mange år, og det 
er virkelig imponerende å se hvor sikre og scenevante ungdommene 
begynner å bli. Fem innslag ble plukket ut til å representere Rennebu 
under fylkesmønstringa i Orkdal 16. – 18. mars.  

Over: Gitargruppe på BKM - her representert ved Sondre Tørset, Håvard Ramlo og Ola Kvam.
T. v.: Kari Margrete Gunnes som vokalist i gruppa 3/4 Lånke
Under: Mjuken Storband med Astrid Gunnes som vokalist. Ellers medvirket Anna Dahlshaug, 
Cathrine Brekke, Christoffer Brekke, Eivind Dragset, Håvard Bakk, Karen Bakk, Margrethe 
Lorentzen, Marthe Løvrød, Matias Ommedal, Oda Margrete Sigstad, Ragnhild Eithun, Saga 
Ingolfsdottir Dragset og Steffen Gotheim.

Over: Ingeborg Smestu Holm med Kristi Nyhaug bak 
danser på BKM.
T.h.: Roberts Angels - Mari Ilbro Bergsrønning, Saga 
Ingolfsdottir Dragset og Ellen Marie Granali.
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Over: Gitargruppe på BKM - her representert ved Sondre Tørset, Håvard Ramlo og Ola Kvam.
T. v.: Kari Margrete Gunnes som vokalist i gruppa 3/4 Lånke
Under: Mjuken Storband med Astrid Gunnes som vokalist. Ellers medvirket Anna Dahlshaug, 
Cathrine Brekke, Christoffer Brekke, Eivind Dragset, Håvard Bakk, Karen Bakk, Margrethe 
Lorentzen, Marthe Løvrød, Matias Ommedal, Oda Margrete Sigstad, Ragnhild Eithun, Saga 
Ingolfsdottir Dragset og Steffen Gotheim.

T. v. fremfører Alexandru Gros Grindvoll ”We are the 
champions”, og over spiller Sokrates I. Dragset trompet.

Under: gruppa Nameless med Martin Ek Brattset, 
Fredrik Grøtte, Håvard Bakk, Lise Hoseth, 

Matias Ommedal og Karen Bakk.

Blues Siblings  med Ellinor Gunnes og Marit 
Rønning som vokalister. Ellers medvirket Håvard 
Bruholt, Ingrid Stuen, Iver S. Bjerkås, Jan Arild 
R. Lund, Jon Anders Nyberg, Kristi Nyhaug, Linn 
Bruholt, Linn A.R. Lund, Martin E. Brattset, 
Martin S. Bjerkås, Martin S. Holm Matias 
Ommedal, Sigrid Y. Haugset og Tora A. Sigstad.

Foto: Mona Schjølset og Dagfinn Vold
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Ung 
Skaperlyst 
2012

Messen Ung Skaperlyst er et samarbeids-
prosjekt mellom kommunene Meldal, Midtre 
Gauldal og Rennebu. Det ble konkurrert i tre 
klasser - ungdomsbedrift (for videregående 
skoler), elevbedrift (for grunnskolen) og pro-
sjekt, og alle klassene innenfor kategoriene 
beste stand, beste brosjyre og logo og beste 
bedrift. I tillegg var det en egen kreativ kon-
kurranse som i år hadde som tema Klær av 
plastposer. I alt deltok 242 ungdommer på 
messa som i år ble arrangert på Løkken.

Chul Aron Fjellstad, Anniken Holberg, Magne 
Langeng, Jon Andre Rånes og Emil Frøseth i 
elevbedriften Ved av tre - på 1-2-3 fra Nerskogen 
skole.

Elevbedriften Ved av tre - på 1-2-3 
fra Nerskogen fikk 2. premie i klas-
sen Beste bedrift. Historien bak denne 
bedriften er at elevene ved Nerskogen 
skole høsten 2011 ryddet uteområdet 
for å gjøre plass til kuleløype om vinte-
ren og sykkeltrasé om høsten og våren. 
Etter hvert som bjørketrærne ble kap-
pet, fant de eldste elevene ut at de kun-
ne lage ved for salg. 

I brosjyren reklamerer de med at 
veden deres er meget miljøvennlig. 
Den er vokst på fjellet i ren luft, sagd og 
fraktet ned med muskelkraft - de har 
kun brukt elektrisk vedklyver. Veden ble 
pakket i sekker og tatt med til messa 
Ung Skaperlyst på Løkken, der de had-
de laget en informativ stand om arbei-
det.

I klassen for foto fikk Sigrid Y. 
Haugset 1. premie og Ingrid Stuen 2. 
premie.

Av Dagfinn Vold

Anders Olsen, Ingeborg Østerås og Margrethe Lorentzen i elevbedriften Sprøtt og Søtt 
fikk 3. premie for beste stand. 

Mari Jerpstad, Astrid Gunnes og Marta Trøite i elevbedriften Luggumt fikk 2. premie i 
klassen beste logo og brosjyre.
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Tredjeplass i 
Femundløpet

Arnt Ola Skjerve kjørte seg inn til en 
imponerende tredjeplass i F600.

Arnt Ola Skjerve lå i starten helt 
nede på en 30. plass, og så sent som 
ved avreise fra Grimsbu II lå Arnt 
Ola en snau time bak Lars Monsen 
og over to en halv time bak Emil 
Inauen. Da de hadde kjørt ned  
dalen til langhvil på Tynset, var det 
bare 18 minutter som skilte opp til 
Lars, og avstanden var mer enn 
halvert.

Det gikk fort på slutten for 
29-åringen. På siste strekket inn 
fra Tolga kjørte han nesten en halv-
time fortere enn F600-vinner Robert 
Sørlie.

Allerede på kortdistansen til 
Tolga kjørte han forbi Inauen. Det 
som var en lek med tall for noen av 
oss som ventet mens kjørerne hvil-
te, ble en realitet.

Arnt Ola har en seier og en 
andreplass fra F400 før han debu-
terte med en respektabel 12. plass 
i fjorårets langløp. Målet for i år 
var like enkelt som det var ambisi-
øst: ”Kjøre betydelig raskere enn i 
2011-utgaven. Legge til rette for at 
det skal gå enda raskere i 2013!”

Den første delen har han opp-
fylt til gagns, men fasiten vil det ta 
minst ett år til før vi har.

Tekst: www.femundlopet.no
Foto: Anne Lise Voll

Midler til ”Trygg skolevei”
Rennebu kommune har for 2012 fått tildelt over 300.000 kr til prosjekt som 

angår sikker skolevei.  Ifølge leder i trafikksikkerhetsutvalget, Arnhild Gorsetbakk, 
er flere konkrete prosjekt tilgodesett med fylkeskommunale midler.

Et av de prosjektene det er søkt om midler til er igangsetting av reguleringsar-
beid for gang- og sykkelvei på strekningen Voll – Stamnan. Forlenging av fortauet 
nedover Rv700 er også noe man ønsker å utbedre, sier Gorsettbakk. Oppsetting av 
gatelys er også noe det er søkt om midler til flere steder, blant annet på strekningen 
Grindal – Rv700 og enkelte steder langs Seierdalsveien.

Ros til komiteen
Komiteen som har arbeidet med forslag til rehabilitering av 
Samfunnssalen fikk ros for å tørre å tenke helhetlig og store tan-
ker.

Leder i komiteen, Eli Krogstad, viser Kjetil Værnes, Gun Aune og Yngvar Brekke  hvordan 
arkitekten ser for seg å innrede samfunnssalen.

Komiteen som har arbeidet med 
forslag til rehabilitering av samfunns-
salen, la i forrige uke frem arkitektens 
forslag for brukerne. 

Forslaget, eller mulighetsstudie som 
arktitekten kaller det, hadde forskjel-
lige alternativer, men alle hadde likt 
utgangspunkt: gjøre samfunnssalen 
mer praktisk og fleksibel til kulturelt 
bruk, forbedre kjøkkenfasilitene, få toa-
lettene opp på samme plan som salen, 
få hallen og samfunnssalen til å bli mer 
en helhet. 

De fremmøtte brukerne stilte spørs-
mål om 130 sitteplasser i det foreslåtte 
amfiet var nok. Høyden under taket set-
ter begrensninger for hvor stort amfiet 
kan være, og i den forbindelse kom det 
et forslag om å snu amfiet andre veien 
for heller å gjøre det bredere. 

Det ble også diskutert hvor mange 
trapper det skal være i samfunnsdelen, 
og et alternativ til trappa i gangen kan 
være en vareheis i tilknytning til kjøk-
kenet. De fremmøtte ble også begeistret 
for de romslige kjøkkenløsningene som 
er foreslått.

Komiteen fikk ros for forslaget, også 
det at arkitekten hadde tenkt på å gjøre 
utearealet foran hallen mer tiltalende.

Fra de fremmøtte ble det oppfordret 
til å ha fokus på behovet og tenke lang-
siktig, og overlate økonomien til politi-
kerne i etterkant.

Eli Krogstad oppsummerte med at 
komiteen nå vil samkjøre alle innspill 
for å få til ei sak som skal legges frem 
politisk. 

Av Dagfinn Vold
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NerskogskoNferaNseN
om hytter og hytteutbyggiNg

Arrangører:

Hvordan optimalisere 
hytter og hytteutbygging 

som varig næring?

Nerskogsprosjektet

Påmelding til Servicetorget i Rennebu, tlf. 72 42 81 00, innen 2. mars.
Pris kr 400 pr pers ved påmelding innen 2. mars- deretter kr 500.

Nerskogen Skisenter 23. mars ’12

Kl. 09.30  Registrering med kaffe

Kl. 10.00  Kunstnerisk innslag – med Alexandru Gros Grindvoll

Kl. 10.10 Når vi får flere bosteder  - om bruk av fritidshus som næringsgrunnlag 

 i bygdesamfunn, v. Thor Flognfeldt, førsteamanuensis 

 Høyskolen i Lillehammer

Kl. 11.00  Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket -  

                 finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig, v. Tore Bjørkli,    

                Landbruksdirektør ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Kl. 11.30 Lunsj 

Kl. 12.15  Fra Vestre Slidre; Strategier og samarbeid for å få en best mulig løsning 

                 i forhold til kommune, lokalsamfunn, og hytte-/fritidsinnbyggere, 

 v. Eivind Brenna, tidligere ordfører i Vestre Slidre

Kl. 13.00 Eksempel på hvordan en grunneier kan legge opp hytteutbyggingen,           

                 v. William Holden, grunneier og hytteutbygger i Vaset i Vestre Slidre

Kl. 14.00 Å være hyttekommune har både sine utfordringer og muligheter, 

 v. Ola Røtvei, ordfører Oppdal kommune

Kl. 14.45 Oppsummering og tanker om videre utvikling  på Nerskogen, 

 v. Ola T. Lånke, ordfører i Rennebu kommune

Kl. 16.30 Slutt
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Fysioterapeutene  i Rennebu 
har et allsidig tilbud,  med 
både klinisk og forebyggende 
virksomhet.  

Tjenesten inngår som en del av 
kommunens helsetilbud, og gis i for-
bindelse med forebyggende helsear-
beid,  habilitering, rehabilitering og ved 
behandling av sykdom eller skade. 

Felles kontor
De tre fysioterapeutene som holder 

til i kjelleren på Helsesenteret har ulike 
ansvarsområder, men har felles kontor 
og samarbeider  på mange felt for å få 
til et best mulig tilbud. Solfrid Skjerve 
og Stein Bjerkset  har sin faste base her, 
og tar imot pasienter  etter henvisning 
fra lege. – Det går mye på opptrening 
etter skader og operasjoner, muskel- og 
skjelettplager som trenger behandling, 
samt behandling av pasienter med kro-
niske sykdommer med tanke på å opp-
rettholde et best mulig funksjonsnivå, 
forteller Skjerve. I lokalene finnes også 
en del treningsapparat som fysiotera-
peutene bruker i behandlingen.  – Det 
er veldig viktig at pasientene får den 
nødvendige kunnskapen om hvordan 
de på best mulig måte kan ta vare på 
egen helse, forklarer Skjerve. 

Feltarbeid
Kari B. Trondsgård er den av fysiote-

rapeutene som driver mest oppsøkende 
virksomhet, det vil si hjemmebesøk 

Kommunal arbeidsplass:

Fysiote-
rapeutene 
i Rennebu

hos dem som av ulike årsaker ikke kan 
komme til Helsesenteret og få behand-
ling. – Vi samarbeider tett med hjem-
mesykepleie og lege også her, og vår 
primæroppgave i denne sammenhen-
gen blir å legge tilrette for at pasienten 
skal få et høyest mulig funksjonsnivå 
i hverdagen, forteller Tronsgård. Hun 
har også ansvar for samarbeid med 
helsestasjon og skole. – Vi ser at det er 
viktig å komme inn med forebyggende 
tiltak på et tidlig tidspunkt,  for da er 
det større sjanse for at folk tar vare på 
helsa si også senere i livet. Tronsgård er 
også FYSAK-koordinator i Rennebu, 
og jobber derfor mye med tilretteleg-
ging av aktivitetstilbud, med tanke på 
at det skal passe for flest mulig. FYSAK 
står rett og slett for fysisk aktivitet, og 
målet er mer fysisk aktivitet blant alle 
deler av befolkningen.  - I Rennebu har 
vi bl. annet Frisktrim, fysisk aktivitet i 
skolene, samarbeid med folkehelseko-
miteen, og vi er også involvert i en del 
andre prosjekt der det er naturlig, for-
teller Tronsgård.

Samhandlingsreformen
Rennebu kommune vedtok i sep-

tember  at de skulle delta i et for-
pliktende interkommunalt helse-
samarbeid gjennom den såkalte 
Samhandlingsreformen.  Dette sam-
arbeidet omfatter en betydelig satsing 
på folkehelse  og forebyggende helse-
arbeid. I den forbindelse har Rennebu 
fått en egen Frisklivssentral, med fokus 
på å ivareta egen helse og forebygge 
livsstilssykdommer som diabetes, høyt 
blodtrykk, overvekt o.l.   Her jobbes det 
tverrfaglig med fokus både på fysisk og 
psykisk helse, og målsettingen for del-
tagerne er økt egenaktivitet og mest-
ring i hverdagen.  – Det er viktig å pre-
sisere at deltagelse på Frisklivssentralen 
er helt frivillig, og det er deltagerne selv 
som skal utføre jobben. Et positivt og 
målrettet tilbud som kan være til stor 
hjelp for mange, avslutter fysioterapeu-
tene.

Av Mona Schjølset

Sakset fra Rennebunytt sin første årgang i 1973: 

Åpen fengselsanstalt på Undal?
Representanter for Trondheim kretsfengsel var i forrige uke på befaring i Rennebu for å se på lokaliteter for en åpen 

fengelsanstalt for korttidsinnsatte, fortrinnsvis promilledømte. Dette klientell er stadig økende, og plassmangelen er 
prekær.

I Rennebu var det spesielt bebyggelsen ved Undal Verk som interesserte. Flere kommuner har sagt seg interesserte i 
anstalten som tar sikte på 40 - 50 innsatte. Det reknes med 5 - 7 arbeidsplasser ved anstalten. Ingen ting er foreløpig avgjort.
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årgang

Stein Bjerkset (privatpraktiserende fysioterapeut), Solfrid Skjerve 
(privatpraktiserende fysioterapeut) og Kari B. Tronsgård 

(kommunefysioterapeut og fysak koordinator.
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Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no
aa@marked.coop.no
jern@marked.coop.no

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no
aa@marked.coop.no
jern@marked.coop.no

dagligvare	•	hytteavdeling	•	jernvare
husfl	id	•	storkiosk	•	propan

Snørydder metall sort
1305x745x130
Pulverlakkert skuffe med
galvanisert håndtak og
horisontalt sparkestag

Kr 599,-  Nå kr 399,-
Komplett pakke med

ventus panelovn 1000w
og sunwind fjernstarter.
Funksjonel panelovn i moderne design 
med mekanisk termostat.
Panelovnen har ny type aluminiums 
varmeelement som ikke tørker ut luften.

Kr 1 790,-   Nå kr 1 290,-

Kamin X 2700 Watt 
En parafinkamin som gjør det
godt og varmt raskt og enkelt.
Alle modeller har elektrisk tenning

Kr 2 290,-  Nå kr 1 990,- 

Åpningstider:
Man-fre  07.30-16.00    
Lør  10.00-14.00

Moccamaster’n
Ny kanne, lokk
eller filterholder?
Vi har det du trenger!
Ved kjøp av Moccamaster får du med 
2 kaffekrus til en verdi av 199,- 
Nytt og stilig tilbehør,
samt kaffe med spennende smaker.

Gratis smaksprøver får du fredag 17. februar  

Velkommen!

  ord.pris kamp.pris
Alfa 35,- 28,-
Alpakka + mini 47,- 37,-
Duo 42,- 33,-
Mini duett 42,- 33,-
Easy 26,- 20,-
Fritidsgarn 26,- 20,-
Mandarin petit 34,- 27,-
Sisu 38,- 30,-
Smart 35,- 28,-
Tove 28,- 22,-

Strikkekafé mandag 20. februar
kl 18.00 på frivillighuset.

Kaffe og lotteri (Ta med strikking)

Rennebua AS
Skinn og husflid, Tlf  72 42 61 51

Garn til vinterferien 
kampanje 17.-29. februar
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DE UTROLIGE ÅRENE
- nytt foreldreveiledningskurs våren 2012

«De utrolige årene» er en metode 
for positiv og samspillsbasert barne-
oppdragelse. Rennebu kommune er en 
DUÅ-kommune og har forplikta seg til 
å gi jevnlig tilbud om veiledning i meto-
den til både foreldre og personale i sko-
le og barnehage. 

I løpet av de to, tre siste årene har 
vi kjørt fire kurs for foreldre med barn i 
alderen 3-8 år. Kursene har vært popu-
lære og mange foreldre syns hverdagen 
har blitt lettere. Barna nyter godt av at 
vi voksne blir bevisste på hvordan vi 
møter dem. På kursene lærer vi ikke 
hvordan vi skal forandre barna våre, 
men hvordan vi kan forandre vår måte 

å være sammen med dem på. Carolyn 
Webster Stratton, som har utvikla meto-
den, er opptatt av at foreldre investerer 
i positivt samspill med barna. Metoden 
gir også konkrete tips om god og trygg 
grensesetting, belønningssystemer og 
konkret ros for å få mer av den positive 
atferden hos barna.

Nytt av året er at vi nå har utvida 
aldersspennet i målgruppa. Vi som er 
kursholdere har sjøl vært på kurs og fått 
en del faglig påfyll og nytt materiale, 
som favner barn i alderen 6-12 år.

Vi gleder oss til å ta dette i bruk og 
vil i vår tilby kurs til foreldre med barn i 
skolealder. Her vil vi ha fokus på hvor-
dan man fortsatt kan gi rom for positivt 
samspill på barnas premisser, også etter 
at de har blitt «for store» til å ville leke 
med oss. Vi vil ta opp aktuelle utfor-
dringer som bruk av mobil, internett 
og dataspill.  Det er også råd om hvor-
dan man kan lage gode husregler og få 

Innset skole hadde besøk av Den 
kulturelle skolesekken fredag 20. janu-
ar. Ingun Myrstad presenterte arbeider 
av kunstneren Anita Abtahi. Hun for-
talte og viste oss hvordan kunstneren 
arbeidet og vi fikk se en liten utstilling 
av de keramiske veggbildene hennes. 
Målet med besøket var at elevene skulle 
få en forståelse for komposisjon, møn-
sterbygging og funksjonell geometri. 

I workshopen fikk elevene dekon-
struere og konstruere mønster ved 
hjelp av geometriske former i papir. 
Etterpå fikk de lage en komposisjon 
med keramiske fliser, som formidleren 
hadde med seg.

Det ble en fin opplevelse og enga-
sjerte elever laga mange flotte arbeid!

engasjert barna i ansvars- og arbeids-
oppgaver i heimen. På slutten av kurset 
kommer vi inn på hvordan vi foreldre 
kan støtte barna på skolen og hjelpe 
dem til gode vaner og økt lærelyst.

Høres dette spennende ut?
 Vi starter nytt kurs 13. mars. Kurset 

går over tretten uker og vil foregå hver 
tirsdag mellom kl 13.30 og 16.00.

Velkommen!

Ta kontakt på tlf. 918 96 056 eller 
e-post: grete.ronning@rennebu.kom-
mune.no

PS! Har du yngre barn og kunne 
tenke deg kurs? Ta kontakt likevel, vi 
har planer om kurs for småbarnsforel-
dre seinere.

Hilsen Siv og Grete Heidi

MikkMakk 
– litt mosaikk takk!
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EIENDOMSSKATTEN FOR 2012
Eiendomsskattelisten for 2012 er lagt ut til alminnel-
ig gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset 
fra 1. mars til og med 31.mars  2012.
Eiendomsskatteseddel for 2012 blir bare sendt ut 
for eiendommer med  endringer. Ønskes eiendoms-
skatteseddel for 2012 kan den fåes ved henvendelse 
til eiendomsskattekontoret i Rennebu kommune.
 
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til 
Rennebu Kommune v/eiendomsskattekontoret 
innen 31. mars 2012.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig 
til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store 
terminer med forfall 1. april 2012 og 
1. september 2012. Dersom eiendomsskatten ikke 
blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter 
fastsatte bestemmelser. 

Eiendomsskattekontoret

Utleie av `LÅGG-INN` sine lokaler
Fritidsklubbens nyoppussede og smakfulle lokaler 
er til leie.  Lokalene er ledige man-/ons-/tors-/lør- og 
søndag.	Her	er	det	plass	for	å	feire	f.eks.
 - konfirmasjon
 - barnedåp
 - bursdagsfeiringer for 7.-10. klasse
 - div. møtevirksomhet
Pris: kr 500,-
(+ at det vaskes og ryddes av de som leier)
For mer info. og bestilling av lokalene, 
kontakt	Marit	Syrstad	Hoel

Hovedopptak barnehage 2012/2013
 
Det søkes elektronisk, og skjema er å finne på 
www.rennebu.kommune.no  Der finner du også 
informasjon om barnehagetilbudene og hvordan du 
søker. 

Frist for søknad om plass i barnehage for nye søkere 
barnehageåret 2012/2013 er 1. mars 2012. 

Svar på søknad gis innen en måned etter søknads-
fristens utløp. 

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i 
barnehagetilbudene i forhold til oversikten i 
Informasjon om barnehagetilbud og søknad om 
barnehageplass 2012/2013. Det gjøres også 
oppmerksom på at det ikke lenger gis tilbud om 
2-dagers plass (40 % tilbud).  

Barnehagerådgiver

Kjøkkenmedarbeider 80% 
Vikariat fra 01.03.12 – 31.08.12

Stillingen er for tiden organisert under IPO, med for tiden 
arbeidssted ved Rennebu helsesenter.

Hovedarbeidsområder:
•	 Kjøkken	ved	sykehjemmet
•	 Andre	relevante	oppgaver	tilknyttet	sykehjemmet	
•	 Arbeid	i	turnus	med	for	tiden	arbeid	hver	3.	helg

Søkere uten relevant utdanning kan søke. 
Rennebus nøkkelverdier er styrende for 
organisasjonen.

Vi tilbyr:
•	 Lønn	i	henhold	til	avtaleverk
•	 God	pensjons-	og	forsikringsordning

For nærmere opplysninger, kontakt: 
enhetsleder Borgny Lien tlf. 72 40 25 23 eller 
kjøkkensjef Roy Sitter tlf 72 40 25 18 
Søknadsfrist: 25. februar 2012.

Sommervikarer
Rennebu alders – og sykehjem

Vi har behov for vikarer i pleie, renhold og kjøkken. 
Arbeidsperioden vil vare fra uke 26 - 33.

•	 Søkere	uten	relevant	utdanning	kan	søke.	
 Opplæring vil bli gitt
•	 Studenter	og	skoleungdom	oppfordres	til	å	søke
•	 Personlig	egnethet	vektlegges

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder 
Borgny Lien tlf 72 40 25 23 eller gruppeledere på 
tlf 72 40 25 12
Søknadsfrist: 1. mars 2012

Det kan kun søkes på stillingene gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” 
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova § 25.

Rådmannen
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K U N N G J Ø R I N G E R

Bedriftsskirennet 2012
arrangeres på Rennebu Skistadion
lørdag 3. mars kl 15.00.
Påmelding til ESSO Berkåk, korsen@online.no innen 27. febr.
Fest med premieutdeling i samf.huset kl 21.00.

Årsmøte RIL trimgruppa 
på Frivillighuset 
torsdag 23. februar kl 19.30. 
Vanlige årsmøtesaker. Velkommen.

Styret

Årsmøte RIL friidrett 
på Frivillighuset 5. mars kl 20.00. 
Vanlige årsmøtesaker.
Andre saker som ønskes tatt opp til 
behandling, må sendes Ingebrigt Drivstuen 
innen 27. februar.

Årsmøte i RIL håndball
15. mars klokka 19.00, i Hallandstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp til behandling,
må være styre i hende innen 5. mars.
Saker sendes til mari.ytterhus@online.no 

Styret i RIL håndball

Rennebu Mållag held årsmøte
28. februar kl 19.00 på Frivilligsentralen

Årsmøte i Rennebu jeger- og fiskeforening
avholdes den 12. mars 2012.
Sted: Visningsrommet på KVO kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles må være 
styret i hende innen 27. februar 2012.

Årsmøte Innset og Ulsberg grendalag
Onsdag 21. mars kl 19.30 i Innset bedehus.
Vanlige årsmøtesaker. 
Innsending av saker til post@innset.nu innen 7. mars.
Velkommen! Styret

Sokkelleilighet ledig i Gamle Kongevei 52.
78 m2, 1 soverom, 1 parkeringsplass.
Henv	922	30	749

Rennebu Gjeterhundnemnd inviterer til 
sosialt samvær med grilling og trening av 
hund søndag 26. februar kl 12.00 på Innset.

Gjeterhundnemnda

Stedsnavn i Rennebu
I forbindelse med revidering av friluftslivskartet skal 
det gjennomgås skrivemåte og plassering på en del 
stedsnavn som skal brukes i kartet. Utgangspunktet 
for navnebruk er statens kartverk 1:50 000- kart.
Vi vil gjerne ha innspill på navn som enten er skrevet 
feil eller er plassert på feil sted på statens kartverk 
1:50 000-kart. 
Grendalagene vil bli tilskrevet v/ledere.
Rennebu kommune tlf 72 42 81 00 ved 
Kjetil Værnes og Kristine Ek Brattset

Enhet for Landbruk og Miljø

`Lågg-inn` arrangerer temakveld 

“UNGDOM & ØKONOMI”
Fredag 2. mars kl 19.00
Sparebank1 kommer og snakker om ungdom & 
økonomi.  De vil ta opp temaer som b.l.a;

- sommerjobb og min første lønn
- mitt første Visa-kort
- sparing
- BSU
- frikort og skattetrekk
- åpent for spørsmål fra ungdommene

Kl 20.00 VIL DET BLI SERVERT 
GRATIS PIZZA OG BRUS TIL ALLE.
I forhold til matbestillingen behøver vi påmelding 
til denne kvelden Påmeldingsfrist; 28. februar
Påmelding skjer på `Lågg-inn` sin Facebook-side 
eller ved å skrive seg på en liste som er lagt ut i 
lokalene våre.    VELKOMMEN
`Lågg-inn`	v/Marit	S.	Hoel

Til Grindal Arbeidslag 
- takk for planten jeg fikk til jul. Astrid
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 1. mars - frist for stoff  22. februar -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
19.02 Frokostmøte	 Hoelsmoen 10.00
20.02 Strikkekafe Frivillighuset 18.00
20.02 Årsmøte i RRK Omsorg Røde Korsbygget 11.00
21.02 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
23.02 Formiddagstreff Staure 11.00
23.02 Årsmøte Ril trimgruppa Frivillighuset 19.30
26.02 Håndballkamper Rennebuhallen
	 J12:	Rennebu-Tynset	 	 11.00
	 J14:	Rennebu-Oppdal	 	 12.00
	 J12:	Rennebu-Tynset2	 	 13.00
26.02 Gjeterhundtreff Innset 12.00
28.02 Årsmøte Rennebu Mållag Frivillighuset 19.00
28-29.02  Møter i Hoelmoen bedehus  19.30
29.02 Poengrenn langrenn/ Berkåk 18.00
 Klubbmesterskap
29.02 Medlemsmøte  Samf.huset 11.00
 Rennebu Pensjonistforening

01.03 Mottak av klær Refshus skole 16-18
01.03 Torsdagsmøte Misjonsh, Voll 20.00
03.03 Årsmøte Normisjon Menighetsh. Berkåk 11.00
03.03 Bedriftsskirennet Rennebu Skistadion 15.00
 Fest og premieutdeling Samf.huset 21.00
04.03 Håndballkamp Rennebuhallen
	 J14:	Rennebu-Charlottenlund	 	 12.00
05.03 Årsmøte Ril Friidrett Frivillighuset 20.00

Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30-20.30
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Gjeterhundtrening hver tirsdag på Innset kl 19
Spinning alle hverdager, se timeplan www.oppspinn.net
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64.
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Slik beStiller du:
•	 Bestill	skyss	på	telefon	02820	(tast		1	for	BussTaxi	og	tast		2	for	Rennebu)

•	 Bestill	innen	kl	21.00	dagen	før	om	du	ønsker	skyss	på	formiddagen.	
	 Bestill	innen	kl	12.00	samme	dag	om	du	ønsker	skyss	ettermiddag/kveld.

•	 Oppgi	når	du	skal	være	fremme	dit	du	skal,	f.eks:	
	 -	Jeg skal være på kulturhuset til kl 18.	
	 BussTaxi	gir	deg	tilbakemelding	om	når	du	blir	hentet.

•	 BussTaxi	henter	deg	og	gir	deg	skyss	fra	A	til	B	innenfor	
	 det	området	som	betjenes.	”Fra	dør	til	dør”.

•	 Du	kan	få	skyss	med	BussTaxi	mellom	de	ulike	sonene.

•	 Du	kan	få	skyss	med	BussTaxi	mellom	Oppdal	og	Rennebu.
	 Vær	forberedt	på	taxibytte	underveis.

•	 busstaxi er for alle.	Si	i	fra	ved	bestilling	om	du	har	spesielle		 	 	
	 behov	(rullestol,	barnesete,	-vogn	etc).

For mer informasjon, se atb.no 
eller kontakt oss på 02820.

Enkelt 

fra A til B med

BussTaxi

Siste
nytt på

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66 eller send epost til mari@mediaprofil.no


