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Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

1/2 pris
på div smykker, julevarer 
og varer fra Black Design 

Ildtopp og 
Pauli Øye 

nå kr 29
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frem til hun begynte i stillingen som
servicevert.

Tidligere leder for servicetorget,
Olav Dombu, går over i en ny funksjon
som informasjonsmedarbeider. Olav
skal bl.a. ha ansvar for kommunens
nettsider og annen informasjon både
eksternt og internt. 

Servicetorget ble åpnet den 21.
januar 2003, og har i dag 4,5 årsverk. —
Staben er en fin blanding av rutine og
ungt blod, sier Gerd.

Arbeidsoppgavene ved torget er all-
sidige, men felles for alle oppgaver er
at de skal stå til tjeneste for publikum. I
det siste har mange av henvendelsen
vært i tilknyting til byggesaker. Torget
er også telefonisk sentralbord for
Vonheim barnehage, skolen på Berkåk
helsesenteret og kommunehuset. 

Servicetorget har fra nyttår fått ny
leder - Gerd Krovoll. Hun har lang og
bred erfaring fra den kommunale
organisasjonen, og hun startet på det
gamle formannskapskontoret i 1978.
Gerd har tidligere også arbeidet ved
servicetorgets forløper - som da ble
kalt ekspedisjonen. Nå kommer hun
fra stillingen som leder for lønnings-
kontoret.

— Det er en trivelig arbeidsplass
her på servicetorget, og da stillingen
ble lyst ut fikk jeg lyst til å søke. Jeg kan
også tenke meg nye utfordringer og
nye oppgaver. Vi skal nå bl.a. starte
med et nytt saksbehandlingssystem
som vil effektivisere arbeidet vårt, sier
Gerd.

Fra nyttår har Janne Havdal begynt
som servicevert i 50% stilling. Janne
har vært vikar på servicetorget i høst og

Ny servicetorg-leder

Ny dyrevernnemnd for Oppdal og Rennebu
Mattilsynet - Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal har etter forslag fra
kommunene og uttalelse fra Mattilsynets distriktskontor for Gauldal, oppnevnt ny
dyrevernsnemnd for Oppdal og Rennebu.

Medlemmer: Eivind Såstad Mjøen, Oppdal - Oddveig Grytdal Rise, Rennebu -
Jostein Aas, Rennebu.

Varamedlemmer: Dagrun Skorem Forbregd, Oppdal - Jan Sandblost, Oppdal -
Kristin Deviken Skjerve, Rennebu

Landbruks- og matdepartementet har nylig levert forslag til ny lov om dyrevel-
ferd til Stortinget for behandling. I dette forslaget ligger det an til endringer for
dyrevernnemndas vedtaksmyndighet og for mattilsynets instruksjonsmyndighet
overfor dyrevernnemndene. Regionkontoret har tatt hensyn til disse signalene, og
vil foreløpig oppnevne dyrevernsnemnda bare for et år (2009). Innen utgangen av
2009 tas det stilling til om funksjonstiden skal forlenges.

Nytt på Servicetorget: servicevert Janne Havdal, leder servicetorget Gerd Krovoll og
informasjonsmedarbeider Olav Dombu.
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Godt nyttår!
Vil med dette rette en stor takk til alle som har hjulpet og støttet oss i året som har gått.
I november startet en dugnadsgjeng oppussing av dagligstua på sykehjemmet, men uten både hjelp og pengestøtte uten-

fra har dette ikke vært gjennomførbart. For pengene vi har mottatt fra sanitetsforeningene i kommunen og fra privatpersoner
har vi gått til innkjøp av maling, ny sofagruppe, bord,  romdelere, flatskjerm, gardiner, lamper, litt kunst, en ny oksygenkon-
sentrator og en ny heis. 

Alle er velkommen til å besøke oss, for å se hvor fint vi har fått det, og jeg vet at beboerne og personalet setter stor pris på
den mer hjemmekoselige  atmosfæren som vi har fått.

Vil og benytte anledningen til å takke den trofaste besøkstjenesten som stiller opp hver onsdag, og menigheten som gled-
er oss med andakt på fredagene. Det rettes også en stor takk til alle andre som gleder oss med besøk og underholdning.

Ønsker dere alle et godt og fredfylt nyttår og takker for det gamle!

For beboere og ansatte ved sykehjemmet - Enhetsleder Borgny Lien

samarbeidsprosjekt for å få anleggs-
maskinene tilbake på stamveiene. For å
bli prioritert på nasjonal transportplan
er det viktig å ha ferdig prosjekterte
oppgaver som enkelt kan påstartes.
Strekningen Korporals bru til
Vindalsliene er klar for oppstart, og det
samme er ny vei gjennom Oppdal
sentrum. Samferdselsutvalget arbeider
hardt for anleggsstart for disse to pro-
sjektene så snart som mulig.

Stamveinettet gjennom Rennebu
topper ulykkesstatistikken for de tre
kommunene, men her foreligger det
ikke noen strekninger som er ferdig
prosjektert og vedtatt. 

Ekstraordinære midler
— Finanskrisen er tøff for mange,

men vi ser muligheter i situasjonen
med tanke på infrastruktur. Vi er
spente på hva bl.a. de forsinka jule-
pakkene fra staten kan inneholde, og
hva vi konkret kan få ut av det.
Mulighetene er der, men vi har gjenn-
om tidligere erfaringer lært at ingen
ting er avgjort før vedtaket er fattet, sa
Ola Røtvei under pressekonferansen
der utvalget og arbeidet ble presentert. 

Egen nettside
Prosjektet har egen nettside med

adressen www.bygg-vei.no 
— Her vil det komme fortløpene

informasjon om utvalgets arbeid. Det
er også anledning for alle til å komme
med innspill på nettsiden, sier Trond.

Et nytt samferdelsutvalg for
Midtre Gauldal, Rennebu og
Oppdal skal få fart på utbygg-
inga av stamveiene E6 og Rv3
gjennom de tre kommunene.

Samferdselsutvalget for Oppdal,
Rennebu og Midtre-Gauldal består av
de tre kommunenes ordførere - Ola
Røtvei, Bjørn Rogstad og Erling Lenvik.
Sekretær og rådgiver for utvalget er
Trond Jære.

— Vi jobber sammen med Sør-
Trøndelag fylkeskommune for felles
sak for å få god infrastruktur i Oppdal,
Rennebu og Midtre-Gauldal, sier
Trond Jære.

Utvalgets “mandat”
God infrastruktur er viktig for

bosetting og næringsliv, men stand-
arden på våre sterkt trafikkerte veier er
kritisk dårlig. Det skjer alt for mange
ulykker i disse tre kommunene, og
utvalgets mål er derfor at de gjennom
dette samarbeidet skal fremskynde
utbedring av trafikkfarlige strekninger.
Utvalgets  mål er å redusere antallet
alvorlige ulykker, og bedre frem-
kommeligheten for næringsliv og per-
sontransport. Utvalget skal også jobbe
opp mot NSB og jernbaneverket for å
sikre et godt togtilbud for innbyggerne
i de tre samarbeidende kommuner. 

Nasjonal transportplan
Ny nasjonal transportplan legges

frem av regjeringen i disse dager.
Derfor var det viktig for de tre kom-
munene å komme igang med et nytt

Prosjekt for å bygge vei no

Godt samarbeid mellom samferdselsutvalget og fylket for veibygging:
ordførerne Erling Lenvik, Bjørn Rogstad og Ola Røtvei, 

og Ola Huke fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.



I år er det Kulturminneår

Kulturminneåret 2009 er på sentralt
hold et samarbeid mellom Miljøvern-
departementet og Kultur- og kirkede-
partementet.

For at kulturminneåret skal bli slag-
kraftig er det ønskelig at det samar-
beides om tema både lokalt og sentralt.
På lokalplan kan det for eksempel være
aktuelt med et samarbeid mellom hist-
orielag, bygdemuseum, mållag, andre
lag og foreninger, skoler, barnehager
og kulturadministrasjon.

Det er opprettet en egen nettside:
http://www.kulturminneaaret2009.no
der enhver kan gå inn for å hente
inspirasjon og opplysninger om hva
som foregår i kulturminneåret.

Temaområder
Fra sentralt hold er det lagt opp til

ulike temaer som en kan henge seg på.
Ett av disse er Kulturminneløypa. Her
er det snakk om små og store løyper
som knytter sammen kulturminner.
Det er ønskelig at løypene beskrives og
legges ut i PDF-format. For Rennebu
sitt vedkommende finnes det i
utgangspunktet en god del slike løyper
med mer eller mindre tilknytning til
kulturminner. Her kan nevnes Barnas
Naturverden, Pilegrimsleden, Gamle
Kongevei og Holtveien som de største.
I tillegg finnes en rekke kortere traseer
som brukes aktivt av turgåre og
trimmere. Oppfordringen i det nye året
må være å bruke disse flittig, samt å
være kreativ når det gjelder tilrette-
legging for vandringer med fokus på
kulturminner.

Et annet tema er Dagliglivets kult-
urminner. Her tenkes det på saker og
gjenstander av forskjellig slag som har,
og har hatt, betydning som hjelpemidl-
er i hverdagen. En trenger faktisk ikke

å gå så langt tilbake i
historien for å tenke seg
gjenstander som mistet
sin nytteverdi eller bare
ble borte. Hva skjedde
med Norgesglasset for
eksempel? Hvor ble det
av skrivemaskina med
kulehode og rettetast?
Hva med glansbildene og
fotballkorta? De første
PC-ene er nå allerede
museal. Motsatt kan vi
vel alle tenke oss for-
skjellige ”duppeditter”
som forandret tilværels-
en totalt for oss når de
kom.

For skoler og barne-
hager kan det være en
spennende og nyttig
anledning til å bevisst-
gjøre de kommende
slekter om utviklingen
ved å fokusere på hverdagslige gjen-
stander, men også gjerne ord og
uttrykk som er i ferd med å forsvinne.

Kulturminner på reise er et tredje
tema det er tenkt å vie oppmerksomhet
mot. Vi har vel alle fått med oss at sel-
burosa egentlig ikke er så unik for
Selbu, men at den faktisk finnes som
dekorasjonselement i en eller annen
variant i veldig mange kulturer. Nå er
pizzaen antagelig noe av det som serv-
erest mest i vårt langstrakte fedreland,
men den har vel sin opprinnelse i
Napoli. Sånn er det med mange ting.
Det spennende er å få bekreftet at også
vi er en del av den store verden og det
har vi vært i større og mindre grad opp
gjennom i historien.

Kulturminneåret i Rennebu
Bevisstheten om kulturarven lokalt

er generelt stor her i Rennebu. Det må
en vel kunne si. Det gjøres et godt
arbeid på mange hold for å ta vare på
kulturverdiene. Kanskje kan
Kulturminneåret 2009 inspirere til å
tenke litt nytt i forhold til kulturminn-
er. I skrivende stund er det ikke helt
bestemt hvordan Rennebu kommune
skal gripe utfordringen med å få noe
ekstra ut av kulturminneåret. Gode
ideer mottar vi gjerne. Vi har allerede
gjennom ordningen Den Kulturelle
Skolesekken planlagt å gi et tilbud til
skoleelever på ulike klassetrinn slik at
de får nærmere bekjentskap med deler
av vår kulturarv i 2009. Det er forhåp-
entligvis en begynnelse på et godt nytt
kulturminneår.

Av Astri Snildal

4 Rennebu Nytt

Regjeringa har pekt ut 2009 som det nye kultur-
minneåret. Deretter er det tenkt at det etter plan-
en skal arrangeres et nytt kulturminneår hvert 10.
år. Gjennom Kulturminneåret 2009 ønsker 
regjeringa å stimulere til engasjement og 
oppmerksomhet rundt mangfoldet i kulturarven.
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Lekent og
lekkert 

Hver måned kårer Birka,
nasjonalt senter for kunst og
håndverk, en ”månedens
håndverker”. I januar er det
Emily Skahjem Elmenhorst
fra Skatval som er valgt.

Emily Skahjem Elmenhorst design-
er og lager smykker i 925 Sølv og
fimoleire. Smykkene har ofte figurative
motiver, og er lekkert utført med sans
for både stil og humor. Emily har nå
bolig og verksted i en omregulert ben-
sinstasjon på Skatval.  

Leiren hun jobber med er gjennom-
farget. Alle mønster i smykkene er
bygget opp ved hjelp av leiren, med
andre ord: ingen ting er malt. 

Inspirasjon fra kundene
Interessen for smykkedesign ble

vekket da Emiliy var på interrail i
Hellas i 1986. Her kjøpte hun en liten
ørepyntfigur i et materiale hun ikke
hadde vært borti før: Fimo®-leire.
Allerede året etter var hun i gang med
produksjon og salg av egne smykker. 

- Jeg får masse inspirasjon til nye
modeller ved å møte publikum, se
modeller bli prøvd, og av spesialbestill-
inger, sier Emily.

Les mer på www.birka.no 

Vil ha vanvittige ideer!
Martnaskomiteen er i gang
med planleggingen frem mot
årets Rennebumartna som
arrangeres 14. – 16. august.
Temaet for årets martna er det
glade vanvidd. 

— Hva passer vel bedre enn humor,
galskap og glimt i øyet når verden ell-
ers ser ut til å ha gått inn i en selvfor-
sterkende depresjon? Vi håper derfor
du lar deg inspirere, og kommer med
noen sprøe og gode temaideer til oss,
sier Kenneth Teigen. 

Martnaskomiteen synes det hadde
vært særlig fint om de kunne fått noen
gode ideer til utstillinger og helt spesi-
elle aktiviteter! Men de vil også veldig
gjerne ha forslag til martnasgjest,
kirkekonsertartister, artister/under-
holdning på akustisk aften og konsert-
er og aktiviteter på martnasområdet
under selve martnasdagene. — Eller
kanskje du kommer på noe sprøtt vi
kan gjøre her i Rennebu i forkant av
martnan, som passer til årets tema og
skaper oppmerksomhet, sier Kenneth
med et lurt smil om munnen.

Tipsskjema
Har du en eller flere ideer så gå inn

på www.rennebumartnan.no, der finn-
er du et tipsskjema som kan fylles ut.
Du kan også ta kontakt på telefon eller
stikke innom martnaskontoret i
Bankbygget på Berkåk med dine ideer!

Lokalmønstring av UKM 2009

Du som er ung i Rennebu
Hold av fredag den 23. januar 2009 ! Da har ungdomsrådet, RUR, planer om å

arrangere fotballturnering i Rennebuhallen. Arrangementet begynner kl 21.00 og
vil vare til kl 02.00 neste morgen. Arrangementet var opprinnelig planlagt i
november, men ble avlyst på grunn av lite påmelding.

I forbindelse med arrangementet vil det også bli gjennomført valg på nye RUR
medlemmer. Det skal nå velges 4 stykker; 1 fra elevrådet i Rennebu
Ungdomsskole, samt 3 fra 9. og 10. klassetrinn på ungdomsskolen. Ønsker du å
påvirke situasjonen for ungdommen i Rennebu, så har du muligheten ved å stille
til valg. 

De som fortsatt sitter i RUR fra siste periode er: Asle Kosbergløkk, Stig Aron
Frøset og Ine Marie Dahl Pedersen. Siden Ine Marie går i ungdomsskolen, kan
dere ta kontakt med henne for nærmere informasjon om valget. For påmelding til
fotballturneringen, ta kontakt med Asle på telefon 413 68 520.

Årets lokalmønstringen vil bli
arrangert nå først på året. Dato vil bli
nærmere annonsert.

UKM er for alle ungdommer under
20 år. Du kan delta med design, mus-
ikk, teater, dans, billedkunst, litteratur,
video, foto, kunsthåndverk, stand up,
husflid osv.

Meld deg på via www.ukm.no og
klikk på ”påmelding”. Gå videre til
Rennebu kommune. Her vil du etter
hvert finne informasjon om tid og sted,
samt påmeldingsfrist.

Er det fortsatt noe du lurer på eller
trenger hjelp til, så ta kontakt med
kulturkontoret.
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14.-16. august arrangeres Rennebumartnan for 24. gang

Årets Tema: det glade vanvidd
Temaet skal være en inspirasjonskilde og 

bidra til  nytenkning og kreativitet. 

Nå ønsker vi dine ideer!
- om bla. 

martnasgjest, foredragsholdere, utstillinger og 
underholdningskrefter til kirkekonsert, akustisk aften, 

underholdning og aktiviteter 
under selve martnasdagene og 

gjerne andre vanvittig gode ideer!

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 1. februar! 
Det blir trekning av premier 

blant alle som kommer med ett eller flere forslag!

Arr: Rennebu bygdearrangement – sammen med 1000 frivillige

Vi søker etter en person 
i Martnaskomiteen 2009

Ansvarlig for lag og organisasjoner
Arbeidet består hovedsakelig i å koordinere dugnads-
innsatsen under Rennebumartnan, slik at de som deltar
med frivillig innsats blir i stand til å gjøre en god jobb.
En fordel med noe kjennskap til bruk av data. 

Det forventes at den som får denne jobben møter fast i
Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i både gjennom-
føring og utvikling av Rennebumartnan. 

Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for jobben. 
Vi legger vekt på personlig egnethet. Lønn etter avtale.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i et kreativt 
miljø, og ønsker å være med å bidra til å utvikle Rennebus
fremste identitetsbærer, sender du en kort skriftlig søknad til
Rennebu Bygdearrangement as Berkåk 7391 Rennebu 
innen 1. febr i post eller e-post: kenneth@rennebumartnan.no 

Spørsmål kan rettes til 
daglig leder Kenneth Teigen i Rennebu Bygdearrangement as
på telefon 72 42 77 48/917 83 500

ennebu
snekkeri AS

Nå får Coop-medlemmer drivstoff-
rabatt på stasjonene det finnes flest av.

Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge. 

Du får nå en drivstoffrabatt på hele 28 øre pr liter, 
i tillegg kan du få 15 øre rabatt pr liter parafin og fyrings-
olje. Trekk medlemskortet på pumpen eller i kassen før
du betaler, så godskrives rabatten automatisk. 

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Voll, 7391 Rennebu tlf 72 42 67 30 
R@rennebusnekkeri.no – www.rennebusnekkeri.no

Nyttårstilbud på
hvitevarer!

Vi selger våre utstillingsmodeller med opptil
50% avslag på 2008 priser.

På nye hvitevarer gir vi 25% rabatt.
Tilbudet gjelder ut januar på modeller av 

Tordag 15/1 har vi utvidet vår åpningstid til kl.19.00
Lørdag 17/1 har vi åpent fra 10.00 til 13.00.

PS: Tid for å renovere/skifte kjøkken eller bad?
For mer info se  www.rennebusnekkeri.no

Poleringsvask kr 199,-
for coop-medlemmer i uke 6

Velkommen til Statoil, 
stasjonen nær deg!



Bridge-kveld 
Tirsdag 6. januar var første bridgekveld for Berkåk

Bridgeklubb i Frivillighetens Hus på Berkåk. Det var gode til-
bakemeldinger på meget trivelige lokaler, så her vil klubbens
medlemmer få det fint fremover. Første kvelden var det kun 18
spillere, men det kan nok skyldes til dels vanskelige kjørefor-
hold, med stort snøfall. Frem til i begynnelsen av mai blir det
nå spilling på Frivillighetens Hus hver tirsdag kl. 18.30.

Berkåk Bridgeklubb som består av spillere fra Rennebu,
Midtre Gauldal og Oppdal  vil gjerne ha med flere spillere, så
møt opp – her er det både husrom og hjerterom!
Bridgespilling er en fantastisk artig og lærerik hobby!

Frivillighetens
Hus

Etter en storstilt åpning på
FN’s Internasjonale frivillig-
hetsdag 5. desember, står nå
nye utrolig fine lokaler klar til
utleie. 

Berkåk arbeidslag avd NKS starter
opp med kaffesalg lørdager fra 17.
januar, bridgeklubben har startet opp
med klubbkvelder, Lions og idrettslag-
et har hatt møter og vi merker allerede
at det er stor interesse for å skape akt-
ivitet i lokalene. Det er utrolig positivt,
og vi ønsker at så mange som mulig
skal få øynene opp for de fine lokalene
som nå står til disposisjon. Private kan
leie til ulike arrangement som fødsels-
dager, konfirmasjon m.m., det kan
brukes til små og store møter, kurs,
utstillinger og til ulike arrangement. Jo
mer aktivitet vi greier å skape dess
bedre. Vi ønsker oss en pulserende
trivelig møteplass for alle som ønsker å
bruke den. Stikk gjerne innom eller ta
en telefon, hvis dette er noe akkurat du
eller den organisasjonen du er medlem
av har behov for å bruke til ulike aktiv-
iteter.
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Birka har gjort det til en tradi-
sjon å holde seminar for land-
ets kunst- og håndverksnær-
ing i januar, og årets seminar
er det fjerde i rekken. 

I år er temaet for seminaret synlig-
gjøring og profesjonalisering av hånd-
verksbedrifter, og over 50 deltakere har
meldt seg på til samlingen, som er lagt
til Savalen Fjellhotell og Spa på
Savalen. 

Formålet med seminaret er å lage
en faglig og sosialt givende samling for
landets håndverksnæring. Relevante
foredrag og diskusjoner kombineres
med sosialt samvær hvor håndverk-
erne kan utveksle erfaringer og møte
gamle og nye ”kolleger”. 

Spennende program
På programmet står bl.a. Tom Åge

Myren fra ”Lucky Næroset”, som skal
snakke om identitet, profil og
omdømme, kommunikasjonsrådgiver
Kjersti Bruheim skal fortelle om PR og
mediehåndtering. Vi får også høre om
forhandlernes perspektiv, fra Sonja
Skorheim fra Husfliden Oppdal, mens
håndverker Bine Melby forteller om
bevissthet i alle ledd av produksjonen,
og Hege Haslie forteller om sin søte
suksess med bedriften Sjokoladeslott-
et. 

- Vi synes vi har fått til et veldig bra
program, og er veldig glade for at vi har
fått så mange påmeldinger fra ulike
bransjer og steder i landet. Savalen
som sted for samlingen har vi også stor

tro på.  Disse samlingene er et av årets
høydepunkter for oss, så vi gleder oss
veldig, sier daglig leder i Birka,
Kenneth Teigen.  

Birka – i håndverksnæringas tjen-
este

Birka er et kompetansesenter og en
markedsføringskanal for de som driver
med kunst og håndverk som næring.
Senteret drives blant annet på støtte fra
Kultur- og kirkedepartementet og Sør-
Trøndelag Fylkeskommune. Birka har
et formål om å bidra til å skape lønn-
somme arbeidsplasser, og være talerør
og støttespiller for kunst- og hånd-
verksnæringa. De tilbyr også hjelp til
design og produktutvikling. Kort sagt
er Birkas formål å gjøre hverdagen
enklere for de som driver med hånd-
verk og kunst som næring. Les mer på
www.birka.no

Synlig og salgbar

Fra Birka-seminaret 2008 på Dombås.
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Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

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

Varme - Sanitær

Prosess - Sprinkler Smått eller stort
du får det gjort!

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

A.R. HELGEMO as

- på Berkåk!

Randi Fagerli Vold er ved 
Rennebu Næringshage hver onsdag 
– ring 910 09 992 for avtale eller 

stikk innom for en prat 

Meldal Sparebank
tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

privat – næring – landbruk

Bruktbilsalg
Merke Årsmod/regår Motor Farge KM Salgspris
Toyota Avensis stv 2006 D-4D Svart 52000 249000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 67000 139000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 80000 149000
MB E 220 CDI stv 2006 2,2 Blå 41000 398000
Toyota Hi Ace 4x4 2007 D-4D Rød 28000 213000
Nissan navara 2005 2,5 TDI Sølv 56000 197000
Toyota Hiace 2005 D-4D 4x4 Sølv 85000 155000
Mazda6 stv 2006 2,0 tdi Blå 19000 245000
Mitsubishi Pajero 2007 3,2 Svart 60000 309000
Nissan Pimera stv 2005 1,9 dci Grå 55000 197000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi 2005 1,6 hdi Sølv 102000 175000
Honda CR-V 2003 2,0 Burgunder 90000 198000
BMW 318 D 2003 2,0 Blå 106000 159000
Suzuki X L 7 2006 2,0 TD Blå 36000 195000
Toyota  Hiace 2005 D-4D Sølv 89000 152000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Hvit 132000 115000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 234000 265000
Jeep Cherokee 2004 2,8 TDI Svart 59000 255000
Mitsubishi Pajero 2007 3,2 DI-D Svart 59000 309000
Peugeot Partner 2007 1,6 D Sølv 29000 125000
Toyota Corolla 2003 2,0 D4D Sølv 130000 139000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319



Formålet med ordningen er at den
skal bidra til å lette generasjonsover-
ganger i jordbruket for de som har hatt
hoveddelen av sine inntekter fra jord-
bruk/gartneri og skogbruk. 

Enbruker- eller tobrukerpensjon
Det er kun brukeren som kan utløse

tidligpensjon. Med bruker menes eier
eller forpakter av en landbrukseien-
dom, dennes ektefelle eller samboer. 

Enbrukerpensjon kan utbetales til
brukeren dersom gitte vilkår blir opp-
fylt. Tobrukerpensjon kan utbetales til
bruker og ektefelle/samboer som har
tatt aktivt del i drifta av foretaket, der-
som gitte vilkår blir oppfylt. Det må
søkes om enten enbruker- eller
tobrukerpensjon, og det er ikke mulig å
endre dette i løpet av pensjonsperiod-
en.

Hvem har rett til tidligpensjon?
Vilkår
For å utløse tidligpensjon kreves det

at:
• Bruker må ha fylt 62 år. 
• Landbrukseiendommen må være 

overdratt til ny eier eller for-
paktningsavtale må være oppsagt. 

• Bruker må ha vært jordbruker i minst 
15 år, trenger ikke være sammen-
hengende. 

• Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri 
og skogbruk må ha vært minst kr 
90 000 i årsgjennomsnitt i referanse-
perioden.  

• Minst 25 prosent av næringsinntekt 
fra jordbruk/gartneri og skogbruk 
skal være inntekt fra jordbruk/
gartneri. 

• Minst 67 prosent av samlet inntekt 
må være næringsinntekt fra jord-
bruk/gartneri og skogbruk.

I tillegg ved tobrukerpensjon:
• Ektefelle/samboer må ha fylt 57 år.
• Ektefelle/samboer må ha bodd og 

arbeidet på landbrukseiendommen 
de siste fem år. 

• Brukers og ektefelles/samboers 
samlede næringsinntekt fra foretaket 
må utgjøre minst    50 prosent av 
brukers og ektefelles/samboers 
samlede inntekter. 

• Ektefelle/samboer kan ikke ha annen 

inntekt på mer enn kr 100 000 uten
om foretaket i årsgjennomsnitt i 
referanseperioden. 

Overdragelse 
Betingelsen om at landbrukseien-

dommen må være overdratt til ny eier
betyr at det må foreligge tinglyst skjøte.
Selger må sikre seg at kjøper skaffer
tinglyst skjøte snarest mulig etter at
kjøpekontrakt er inngått, siden dette er
en forutsetning for å få tidligpensjon.
Den nye eieren kan ikke være ekte-
felle/samboer til den som søker om tid-
ligpensjon. Dersom bruker ikke eier
eiendommen, kreves det at ektefell-
en/samboeren eier eiendommen som
er gjenstand for overdragelse.

Ved forpaktning skal det foreligge
en skriftlig oppsigelse av forpaktnings-
avtalen. Ny forpakter kan ikke være
ektefelle/samboer til den forpakter som
søker om tidligpensjon.

Det stilles ikke krav til hvordan
landbrukseiendommen drives etter at
overdragelsen er skjedd. Dvs. at land-
brukseiendommen kan selges som til-
leggsjord uten at eieren mister mulig-
heten til tidligpensjon. Det er mulig å
gjennomføre delt overdragelse, dvs. at
selger har forpaktet eller leid bort land-
brukseiendommen før overdragelsen.
Næringsinntekt fra forpaktning, kom-
paniskap/samdrift inngår i beregnings-
grunnlaget for referanseinntekt.

Dispensasjon
Fylkesmannen kan gi dispensasjon

fra inntektskravene på noen områder:
• Det er dispensasjonsadgang

slik at inntekt fra annen næring som er
drevet på eller i tilknytning til foretak-
et, kan legges til referanseinntekten.
Med inntekt fra annen næring menes
her inntekt fra tilleggsnæringer som
drives sammen med tradisjonelt land-
bruk, og ikke som selvstendig virksom-
het. Inntekt fra annen næring som
naturlig faller inn under forskrift om
midler til bygdeutvikling (tildeling på
fylkesnivå) kan inngå i samlet nærings-
inntekt fra foretaket ved vurdering av
om brukeren tilfredsstiller kravene til
inntekt. 

• Det er dispensasjonsadgang

for heltidsbrukere som har hatt et
lavere inntektsnivå enn kr 90 000, men
som oppfyller kravene til sammenset-
ning av inntekten. Det må være
registrert næringsinntekt fra foretaket i
alle fem årene i referanseperioden. 

• Det er dispensasjonsadgang
for brukere som har hatt en spesielt lav
inntekt i løpet av referanseårene på
grunn av ekstraordinære forhold, og
dette har ført til at inntektskravene
ikke oppfylles. 

• Det er også dispensasjonsad-
gang for brukere som på grunn av
rehabilitering, attføring, eller at de har
vært helt eller delvis uføre ikke har
oppnådd referanseinntekt på kr 90 000.
Enbrukerpensjon skal i slike tilfeller
ikke settes lavere enn kr 70 000, og
tobrukerpensjon ikke lavere enn kr 110
000. 

Størrelsen på tidligpensjonen
Størrelsen på tidligpensjonen fast-

settes i jordbruksoppgjøret. For 2008 er
ytelsene satt til inntil kr 100 000 per år
for enbrukerpensjon og inntil kr 160
000 per år for tobrukerpensjon. Satsene
kan endres ved senere jordbruksopp-
gjør. Tobrukerpensjonen deles likt på
de to ektefellene/samboerne.

Hvor lenge kan du få tidligpensjon?
Enbrukerpensjon kan utbetales fra

og med den måneden brukeren fyller
62 år, til og med den måneden bruker-
en fyller 67 år. 

Tobrukerpensjon kan ytes dersom
ektefelle/samboer i tillegg har fylt 57 år
når brukeren søker om tidligpensjon.
Pensjonen kan utbetales til hver av
partene til og med den måneden bruk-
er fyller 67 år. Den yngste personen i
en tobrukerpensjon kan velge at total-
summen av tidligpensjon fordeles på
antallet år fram til denne fyller 67 år.
Dersom brukerparet ønsker tobruk-
erpensjon, og brukeren er 62 år mens
ektefellen/samboeren ikke har fylt 57
år, kan brukeren velge å vente, slik at
paret kan søke om tobrukerpensjon
når ektefellen/samboeren også oppfyll-
er kravet til alder for å gå inn i ordning-
en. 

forts side 11
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Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag hver måned fra kl.10.00 – 12.00
Hørselhjelper Bjør Voll er behjelpelig med små og store
utfordringer for deg som er hørselshemmet. Følgende
dager utover er hun på plass; 5. februar, 5. mars, 2. april,
7. mai og 4. juni.

Leilighet ledig for utleie
Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m2 + bod.
Husleie er på kr 3.975,-  + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved hen-
vendelse til
Hjemmebaserte tjenester, tlf 72 40 25 05, 72 40 25 30. 
Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte
tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 27.01.09

Vikariat
som hjelpepleier/ omsorgarbeider i 62,5% stilling turnus
med arbeid tredje hver helg, ledig fra d.d. til 30.06.09
med mulighet for forlengelse.

Sykevikariat som renholder i 53,33% stilling ledig fra
d.d.

For begge stillinger gjelder kommunens lover og regler.

Søknadsskjema finnes på kommunens nettsider;
www.rennebu.kommune.no eller ved henvendelse ser-
vice torget.
Opplysninger om stillingene kan fåes ved henvendelse
til ; Enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12.
Søknaden sendes: Rådmannen i Rennebu, 
Berkåk 7391 Rennebu

Søknadsfrist 30.01.09. 

Åpningstid på Byggesakskontoret
Byggesakskontoret i kommunehuset holdes åpent for
publikum fra kl 12.00 til kl 15.00 alle hverdager.
Åpningstiden gjelder både besøk og henvendelser på
telefon.

Kurs i
Depresjonsmestring

Rennebu Kommune vil vinteren 2009 arrangere kurs
i Mestring av depresjon.
Tid og sted for kurset:
Oppstart tirsdag 3. februar 2009, kl. 14.00-16.30, 
i lokalene til Frivilligsentralen i Rennebu. 
Kurset går over 8 uker, i tillegg blir det 
1-2 oppfølgingsmøter etter avsluttet kurs.
Pris: Kursavgiften er 400 kroner, 
som også inkluderer kursmateriell.
Påmelding og informasjon om kurset:
Påmelding innen 26. januar 2009. 
Kursledere er psykiatrisk sykepleier Mona Sunnset
og fysioterapeut Solfrid Skjerve, Rennebu kommune.
For påmelding/info ta kontakt gjennom din fastlege
eller til psykiatritjenesten ved Mona Sunnset, 
tlf 993 24 480.

AVGIFTSVEDTAK FOR 2009
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at
Rennebu kommunestyre i møte den 18.12.2008 fast-
satte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde
med virkning fra den 01.01.2009. 
Ikrafttredelse av lokal forskrift om vann- og avløps-
gebyrer vedtatt av kommunestyret den 30.10.2008
utsettes til 01.07.2009.

Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på kom-
munens hjemmeside  www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.  
- Rådmannen -

BIBLIOTEKET!
Gulvet på biblioteket skal  flislegges. Arbeidet vil ta
ca. 2-3 uker.
Vi vil prøve å holde åpent for publikum, men det
blir nok litt ufremkommelig og rotete en periode.
Det er også mulig vi må stenge helt noen dager på
kort varsel.
Er dere i tvil  om det er åpent, kan dere ringe
tlf  72 42 81 70, eller 915 69 241.
Vi må bare be om litt ekstra tålmodighet 
mens dette pågår.

Åpningstider: Mandag og torsdag: 16-19.
Onsdag: 10-13.



Lørdagskaffe på Frivillighetens hus 
hver lørdag fra 17. jan, kl 11-15

Berkåk arb.lag av NKS

Skytterlagsfest i Skytterhuset,
Gammelstødalen

Rennebu Skytterlag innbyr til medlemsfest 31/1-09.
Premieutdeling og dans.

Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 150
Bindende påmelding på rennebu@skytterlag.no 
eller på liste i innendørsbanen innen 20/1-09. 

Medlemskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årsmøte i Rennebu Arbeiderparti 
på Frivillighetens hus fredag 6. febr 2009 kl 19.00. 

Vanlige årsmøtesaker.
Forslag til årsmøtet sendes styret innen 23. jan. -09.

Kulturelt innslag.  Besøk av noen fra fylket.
Mat - Kaffe.  Velkommen!

Takk til Rennebu Sanitetsforening avd. Grindal 
for julegleden jeg fikk.          Jon Reitås

All oppmerksomhet 18. febr frabedes.    Mali
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K U N N G J Ø R I N G E R
Rødt skjørt med underskjørt (Rennebubunad) str 36-38.

Brukt 2 ganger. Selges. Tlf 72 42 62 56

Vi takker for vennlig deltakelse og hilsninger ved 
Margrete Hallands bortgang. En spesiell takk til hjemme-

sykepleien i Rennebu  for all omsorg og pleie.
Lars og Astrid Halland m/fam

Eg ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min 12. februar.
Jorhild Aas

K U N N G J Ø R I N G E R

Forts fra Tidligpensjon side 9

Hvordan går du fram for å få tidlig-
pensjon?

Søknad - For å få tidligpensjon må
det sendes søknad på skjema fastsatt av
Statens landbruksforvaltning. Dette
skjemaet fås ved henvendelse til land-
bruksforvaltningen i kommunen. 

Forhåndssøknad - Det kan sendes
søknad om en forhåndsvurdering . Det
kan gjøres for at bruker skal være sikk-
er på at vilkårene for å komme med i
ordningen er oppfylt før for eksempel
landbrukseiendommen overdras til ny
eier. Bruker vil da motta et tilsagnsbrev
som bekrefter at tidligpensjon vil bli
utbetalt når manglende vilkår er opp-
fylt. Det vil bli satt tidsfrist på tilsagnet,
slik at søknaden faller bort dersom vil-
kårene ikke oppfylles innen fristen. Et
tilsagn vil gjelde i seks måneder.

For mer utfyllende opplysninger gå
inn på http://www.lovdata.no og søk
etter forskrift om tidligpensjon.

Dersom det er spørsmål om ordn-
ingen kontakt  Enhet for landbruk,
miljø og tiltak i Rennebu kommune.

- Landbrukskontoret -

Kursmetoden er anerkjent gjennom
Rådet for Psykisk helse, og den er utar-
beidet for voksne som i perioder kjenn-
er seg nedstemte eller er deprimerte på
en slik måte at det går ut over evnen til
å fungere og på kvaliteten på livet.
Symptomer på dette kan bl.a være fra-
vær av glede, tilbaketrekking, lite til-
takslyst, konsentrasjonsvansker, trist-
het, uro, grubling, irritabilitet. 

Siden høsten 2003 har ca 4000
nordmenn blitt kurset i å mestre
depresjon, med dokumentert gode
resultater. Midtre-Gauldal kommune
har arrangert flere kurs de siste årene
med bra oppslutning, og her i Rennebu

Kurs i depresjonsmestring 
For den som er deprimert er det vanskelig å gjøre noe med
selve sinnsstemningen. Men det finnes en sammenheng mell-
om sinnsstemning, tanker og hvordan man oppfører seg – og
får man hjelp til å se disse sammenhengene, er det mulig å for-
andre tankene og velge trivelige aktiviteter, noe som hjelper
mot depresjonen. Dette er ideen bak kurset ”Mestring av
depresjon”, som nå for andre gang blir gitt som et tilbud i
Rennebu.

ble det arrangert kurs for første gang i
2008 med positive erfaringer.
Kursgruppene består av 8-10 personer,
og i gruppen er ikke deltagerne pasi-
enter, men først og fremst aktive kurs-
deltagere. Hjemmeoppgaver inngår
som en viktig del av metoden. Det er
ikke nødvendig å fortelle om egne pro-
blemer på kurset.

Det blir nå nytt kurs i Rennebu med
oppstart 3. februar. Kursledere er
psykiatrisk sykepleier Mona Sunnset
og fysioterapeut Solfrid Skjerve. Se
annonse under kommunale kunngjør-
inger.

Nå er det tid for flotte skiturer!

Skismurning – Skifeller
Skihansker til barn og voksne

Superundertøy m.m.
Velkommen innom til en trivelig handel!

Rennebu Turistkontor

Tlf  72  42  77  05  -  www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net
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Dette skjer i Rennebu!
16.,17.og18. Åpent stevne Rennebu Skytterlag
20.01 Innendørsskyting Innendørsbanen 17.00
20.01 Formiddagstreff Berkåk 11.00
21.01 Poengrenn, langrenn fristil 18.30
23.01 Fotballturnering Rennebuhallen 21.00

Valg av Ungdomsråd
24.01 Håndballkamper i Rennebuhallen:

J10  Rennebu – Meldal 12.00
J12  Rennebu – Meldal 13.00
K4   Rennebu – Melhus/Gimse 14.00

27.01 Innendørsskyting Innendørsbanen 17.00
28.01 Poengrenn, skiskyting Berkåk 18.30
29.01 Innendørsskyting - Månedsfinale 17.00
29.01 Formiddagstreff Voll 11.00
31.01 Lokalmønstring UKM Samfunnshuset 18.00

Distriktets 
kontorleverandør

Alt av kontorrekvisita  
– til bedrifter og privat

Rennebu Musikkorps tirsd kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsd kl 18.00-20.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole

Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl. 19.00 
Linedance søndager kl 19.00 på Stamnan
P45 håndball søndager kl. 20.30-22.00 Rennebuhallen
Rennebu Skytterlag treningsskyting torsdager kl. 18.00

NKS Berkåk har kaffesalg på Frivillighetens Hus lørdager

Hvis du trenger skyss / følge til en aktivitet eller arrange-
ment, kontakt Frivillighetssentralen, tlf 72 46 62 64

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

Vår mann i Oppdal og Rennebu, 
Øyvind Kjeka 907 20 667


