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Friluftslivets år

2015 er erklært som 
et nasjonalt markeringsår for friluftsliv 

med visjon å få ”Flere ut – oftere”. 
Her er Vonheim barnehage i full aktivitet

i NM-bakken på Berkåk. 
Les mer på side 3.      Foto: Dagfinn Vold
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Det dreier seg begge steder om en eldre bygningsmasse 
både preget av slitasje og utilfredsstillende løsninger i 
forhold til dagens krav på flere områder. I tillegg kunne vi 
ta med behov for utbygging og vedlikehold av infrastruk-
tur som veier, bredbåndsnett, utbedring av skolelokaler og 
mye mer. Lista er lang over oppgaver som venter både på 
investerings- og driftssiden. Mye av dette som her er nevnt 
er allerede under forberedelse og planlegging, og vi ser fram 
til å komme i gang.

Selv om vi ser at disse investeringene er viktige for kom-
munen å gjøre nå, kan de komme til å legge beslag på så 
mye av våre inntekter i årene framover, at de bidrar til å 
svekke vår evne til å satse på andre områder, som næring-
sutvikling og kultur. Det vil være synd fordi vi trenger begge 
deler. Derfor må vi nå forvalte slik at vi har noe igjen som 
kan benyttes til å stimulere næringsaktører som vil satse 
på å skape arbeidsplasser og unge talenter som vil fram, 
enten det gjelder innen idrett, musikk eller andre kulturut-
trykk. Rennebu skal være et godt sted for alle som vil ha 
tilhørighet i bygda og et godt sted å utvikle evner og anlegg. 

I årene som kommer skal også kommunen ta stilling til 
spørsmålet om kommunesammenslåing. Det er ikke tvil 
om at tiden igjen er inne for å reflektere grundig over dette 
temaet; om vi trenger å bli en del av en større kommune i 
framtida, og i tilfelle hvilke kommuner det kan være mest 
hensiktsmessig å søke seg sammen med.  Dette vil vi måtte 
avklare. 

Som en kan se er det nok å tenke over og nok å henge 
fingrene i også for oss som er satt til å lede kommunen. Jeg 
håper vi kan utøve våre verv på en ansvarlig måte. For å få 
det til er vi avhengig av innbyggernes tillit og støtte, og det 
håper vi at vi kan ha. Best går det når vi står sammen og 
løfter i flokk. Det har vi vært god på i Rennebu til nå, og vi 
håper det kan fortsette. 
Godt nyttår - forhåpentligvis med noen blanke ark og nye 
muligheter! 

     
- ordfører

Nytt år med blanke ark

Det er påstått at mange av oss ser frem til det nye året for å 
starte på nytt med gamle vaner. Hvis det er slik, har det lite 
for seg å satse på nyttårsforsetter. De er bare om innbilnin-
ger og illusjoner likevel. Sannheten er at vi gjennomgående 
er lite villig til å foreta endringer - hverken i eget liv eller i 
samfunnet rundt oss. Vi sier ofte at vi vet hva vi har, men 
ikke hva vi får. 
Kanskje kan det også være sant.  Og det kan være slik at 
mange vaner er gode vaner, da bør vi jo holde på dem. 
Hvorfor skal vi alltid forandre på det som fungerer. Kanskje 
kan vi også trenge å ha en “illusjon” eller to. For det som 
kan synes å være en illusjon for noen behøver ikke å være 
det for meg. 
Likevel tror jeg enhver av oss gjør klokt i å reflektere over 
hvordan vi tenker og handler som mennesker og medmen-
nesker. Helst bør vi gjøre det til en livsform, til en del av 
hverdagen så og si. Erik Bye etterlot seg mye livsvisdom, 
som i dette sitatet: 
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre.
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.

Også i kommunen har vi begynt på et nytt år. Her merker 
vi det mest ved at vi har fått et nytt budsjett, som bør kunne 
gi nye muligheter. Heldigvis har vi i Rennebu en forholdsvis 
kontrollert økonomi, i alle fall enn så lenge. Det betyr at vi 
kan planlegge å foreta noen endringer, forhåpentligvis til 
det bedre også i årene som kommer. Samtidig er det grunn 
til å mane til nøkternhet. Utfordringene er mange, og ingen 
vet sikkert hvilken økonomisk situasjon vi vil stå overfor 
om noen år. Låneopptak er alltid risikabelt, derfor må vi 
handle ansvarlig.

Av de største utfordringene nevner vi betydelige behov for 
rehabilitering både ved helsesenteret og i samfunnshuset.  
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År 2015 er erklært som et 
nasjonalt markeringsår 
for friluftsliv (FÅ15) med 
visjon å få ”Flere ut – 
oftere”. 

Året har som hovedmål å gi fri-
luftsliv økt oppmerksomhet og å 
skape varige resultater i form av 
økt deltakelse i friluftsliv i alle deler 
av befolkningen. Klima- og miljø-
departementet er prosjekteier og 
Miljødirektoratet prosjektleder. 

Hovedbudskapet i prosjektet er: 
”Nå er det din tur” og det er for-
mulert følgende sju delmål:
 • Øke interessen for friluftsliv
 • Øke bevisstheten om frilufts-
  livets positive helseeffekter
 • Øke bevisstheten om alle-
  mannsretten og de svært gode 
  mulighetene som alle i Norge  
  har til å utøve friluftsliv
 • Få flere mennesker i aktivitet 
  oftere
 • Motivere til aktivitet med fokus 
  på glede og naturopplevelse
 • Bidra til økt rekruttering til fri-
  luftslivet over tid
 • Øke kjennskapen til og bruken 
  av nærmiljøet til friluftslivs-
  aktiviteter i hverdagen

Del dine friluftsopplevelser på
Instagram:

#rennebu eller #FÅ15

Med Friluftslivets år er det tenkt at 
en skal ha et spesielt fokus på bruk av 
nærmiljøet for å vise at et aktivt frilufts-
liv kan være enkelt og tilgjengelig for 
alle. Rennebu er en flott friluftskom-
mune, og vi har gjennom denne marke-
ringa et helt år på oss til å sette fokus 
på våre natur- og friluftslivstilbud - og 
vise fram tilbud på en ny og spennende 
måte. Nedenfor følger noen aktiviteter 
som allerede er fastlagt.

Starter med utedag
5. - 7. trinn ved Voll skole hadde sin 

første utedag sist tirsdag, for å markere 
starten på Friluftslivets år. Det er ca 30 
elever i 5.-7. trinn, og de har en hel sko-
ledag ute på tur hver måned.

Idémyldring
Rennebu Frivilligsentral inviterer til 

idémyldring rundt rundt aktiviteter fre-
dag 16. januar kl. 09.00. Har du idéer 
er du hjertelig velkommen!

Barnas Naturverden 20 år
Barnas Naturverden ble åpnet i 1995, 

og 20-årsjubileet ønsker de å markere 
med ulike tiltak gjennom året. Første til-
tak blir et foredrag av Thor Gotaas den 
5. februar kl 20.00 på Frivilligsentralen:  
” Femmila - et muntert blikk på norsk 
skihistorie.” Etter foredraget blir det 
mimrekveld med servering.

NUFR-aktiviteter
Normisjons Ungdomsforening i 

Rennebu har planlagt flere aktiviteter 
som kan relateres til Friluftslivets år: 

akekveld den 16. januar,  palmesøn-
dagsskitur 29. mars, påskeregaze 27. 
- 29. mars på Søvassli, paintball/fris-
beegolf den 1. mai og pinsebålbrenning 
den 23. mai.

Barnehagedagen
Barnehagedagen 2015 markeres 10. 

mars, og tema er barnehagens arbeid 
med natur og friluftsliv. Dagen har mot-
toet Vi vil ut!

Friluftsdager
Rennebu Frivilligsentral arrange-

rer bl.a hvert år Friluftsdager for unger 
i alderen 6 til 10 år i sommerferien, et 
kjempepopulært tiltak i samarbeid med 
kommunen og idrettslaget. 

Pilegrimsvandringer
”Pilgrims Crossing Boarders” 

er en stafett som skal følge 
Gudbrandsdalsleden fra Trondheim til 
Oslo, og andre pilegrimsruter til Roma, 
og videre til Jerusalem i 2015. Starten er 
i Trondheim den 22. april og passerer 
Rennebu søndag 26. april og man-
dag 27. april. ”Stafettpinnen” er en 
pilegrimsstav med tilhørende dagbok. 
Søndag er det pilegrimsgudstjeneste i 
Rennebu kirke med deltakelse av sta-
fetten og dens følge.

Søndag 7. juni er det offisi-
ell åpning av årets pilegrimssesong. 
Pilegrimsutvalget i Rennebu arrangerer 
vandring langs en del av leden gjennom 
Rennebu, i år fra Voll til Jorlia. 

Onsdag 29. juli er planen å få til 
Olsokgudstjeneste i Reberg, med vand-
ring fra Voll og fra Ry til Reberg.

Fast spalte i Rennebunytt
Her i Rennebunytt ønsker vi å ori-

entere om lokale aktiviteter i forbin-
delse med Friluftslivets år med en egen 
spalte. For å få til det er vi avhengig av å 
få tilbakemelding fra alle som planleg-
ger aktiviteter. For å få en samlet over-
sikt kan en gå inn på www.rennebu.
com

Av Dagfinn Vold

Tirsdag i denne uka, den 13. januar, var åpningsdagen for 
Friluftslivets år. 

Her i Rennebu er det milevis med 
fine oppkjørte skiløyper.
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Åpen dag
   hos Terrengen AS

Terrengen - ditt lokale verksted

Vi markerer 

NYÅPNING

lørdag 

17. januar 

kl 10 - 15

Se landbruksverksted.no for flere tilbud

DAGS-
TILBUD

Start booster 12V 
2200 AMP

Inkl. mva. 3 899,25

3 119,40
SPAR kr 2 599,-

Prøvekjør Terrengen

Kom og se vårt verkstedtilbud!
NYHET!

Konkurransedyktige priser! 

Vi har også 
piggpistol for 

piggging av traktordekk

Vi har investert i utstyr for omlegging 
av traktor- og anleggsdekk! 

NB: Alle våre dagstilbud må kjøpes på åpen dag og betales via vår kortautomat

Terrengen er fortsatt 
vår kjernevirksomhet. 

Vi tilbyr også service 
og tekniske tjenest-
er innen landbruket/
skogbruket - bl.a 
spesialoppdrag innen 
sveising, dreiing og 
fresing!

Vi tar service på dine 
viktige redskaper i 
løpet av vinteren slik 
at du er klar til våren.

Ta kontakt med oss 
så finner vi en plass 
i kalenderen!

5 liters kanne Aspen 2 

Inkl. mva 122,50 

98,- (19,60 pr l)

SPAR kr 26,50

Textran TDH Premium
20 liter - bakende traktor 

Inkl. mva. 900,-

720,- (36,- pr l)

SPAR kr 375,-
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Aktiviteter - Pizza - Preken
Rennebu kirke starter opp en aktivitetsklubb på Berkåk! 
Klubben heter App. som er en velkjent forkortelse innenfor 
den digitale verden.

App. er en forkortelse for applikasjon, som betyr tilleggsprogram. Dette blir 
brukt til mobil og datamaskiner for å gi telefonen flere muligheter. Vi ønsker at 
klubben App. blir en tilleggsaktivitet i barnets hverdag. Et sted hvor barnet får delta 
i et uformelt miljø, hvor lek og gøy står i fokus. Her stilles det ingen krav til indivi-
duelle ferdigheter, kom som du er! 

— Vi starter med pizza klokken 14.45 og fortsetter deretter med ulike aktivite-
ter som for eksempel spill, friluftsliv, gymsal, band og lagkonkurranser. Vi avslutter 
ettermiddagen med preken (andakt) hvor bibelen blir formidlet, forteller menig-
hetspedagog i Rennebu kirke Knut Erik Kiplesund.

Dette er tredje gang Rennebu kom-
mune deler ut Jobbskaperprisen, og i 
kriteriene for å bli tildelt denne prisen 
ligger at det skal være noen som har 
bidratt positivt til lokal sysselsetting og 
næringsutvikling.

Jostein Aas har i dag sju faste 
ansatte, og i travle perioder leies det 
inn ekstramannskap i tillegg. Han har 
jevnlige oppdrag både for Mesta og 
Jernbaneverket, i tillegg til private og 
offentlige oppdragsgivere. Firmaet er et 
av de største i sitt slag i Midt-Norge. 

Startet tidlig
Jostein fikk tidlig interesse for skog 

Jostein Aas fikk 
Jobbskaperprisen for 2014

og tømmer, og fikk sin første jobb som 
manuell tømmerhogger allerede som 
12-åring. I 1991 investerte han i den 
første hogstmaskinen. Denne åpnet 
for mer leiekjøring, og etter hvert har 
arbeidsmengde og antall ansatte vokst 
til dagens nivå. Firmaet har hele tiden 
vært en viktig ressurs for næringslivet i 
kommunen, og har nok også bidratt til 
at flere unge familier fortsatt har blitt 
boende her i bygda. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mari Ytterhus

Innsamlingsaksjon 
med Lions

Barne- og ungdomsprosjek-
tet Mitt Valg hjelper barn og 
unge til å fungere godt på 
skolen, i fritiden og gjennom 
livet. 

Rennebu LIONS ble stiftet 30.03. 
1981, og i alle år har de gitt gaver til 
ulike lag og organisasjoner i Rennebu. 
I perioden 2010 til 2014 er bidraget på 
NOK 287 759,-. 

Rennebu LIONS har engasjert seg i 
bekjempelse av mobbing, vold og stoff-
misbruk blant barn og ungdom. Alle 
lærere ved skolene i Rennebu har for 
noen år siden deltatt på et kursopplegg 
betalt av Rennebu LIONS.

Innsamling til Mitt valg
I dagene 2. - 8. februar vil Rennebu 

Lions ha bøsseinnsamling til inntekt for 
barne- og ungdomsprosjektet Mitt Valg.  

Prosjektet bygger sosial og emosjo-
nell kompetanse, og er forebyggende 
og holdningsskapende med hensyn til 
problemadferd som mobbing og rus-
misbruk. Mitt Valg hjelper barn og unge 
til å fungere godt på skolen, i fritiden og 
gjennom livet.

Programmet Mitt Valg har eksistert 
i Norge siden 1990, og midlene som 
samles inn gjennom aksjonen skal gi 
kommuner og fylkeskommuner over 
hele landet muligheten til å velge Mitt 
Valg, gi barnehager og skoler over hele 
landet muligheten til å ta i bruk Mitt 
Valg og gi mange flere barn og unge 
muligheten til å delta i Mitt Valg.

Frisktrim
starter opp igjen
onsdag 14. januar 
kl 10.15-11.15 i 
Rennebuhallen/
samfunnshuset

Trimmen ledes av Solfrid Skjerve 
og Hilde Bjerkset. 

Pris 400 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes 

velkommen! 

Jostein Aas fikk Jobbskaperprisen 2014 av ordfører Ola T. Lånke.
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Nærmere 80 personer 
møtte frem for å høre hva 
ordfører Ola T. Lånke 
og våre naboordførere 
hadde å si om den fore-
stående kommunerefor-
men. Ordfører Ola Røtvei 
flørtet med Rennebu, og 
Lånke svarte med at han 
foretrekker E6-aksen.

Møtet som ble avholdt på Berkåk 
inngikk i Rennebu kommunes møte-
serie i forbindelse med kommunerefor-
men. Ordfører Ola T. Lånke hadde invi-
tert ordfører Erling Lenvik fra Midtre 
Gauldal, ordfører Ola Røtvei fra Oppdal 
og for Meldal møtte varaordfører Helge 
Ringlie. Disse tre sammen med vår ord-
fører Ola T. Lånke og direktør Alf-Petter 
Tenfjord fra Fylkesmannen dannet et 
debattpanel. Odd Ustad var møteleder 
og ledet ordskiftet på en utmerket måte.

Viktig tid for innbyggerne
Ordfører Ola T. Lånke ønsket vel-

kommen til møtet, og han sa at møtet 
var et ledd i å opplyse innbyggerne 
mest mulig foran det krevende og vik-
tige valget i forbindelse med kommu-
nereformen. 

Ordfører Ola T. Lånke går for E6-aksen
Direktør Alf-Petter Tenfjord innledet 

møtet med bakgrunn for kommunere-
formen, og han sa at denne reformen 
er historisk og det er en viktig tid for 
innbyggerne i kommunene. Tenfjord 
informerte om at regjeringen vil legge 
frem oversikt over oppgavene til kom-
munene og fylkeskommunene før 
påske. Dermed vil kommunereformen 
få et mer konkret innhold. Videre gikk 
han ut fra at kommunene ville komme 
frem til sine retningsvalg foran høstens 
kommunevalg, og der har innbyggerne 
muligheter til å si sitt gjennom hvem de 
stemmer på.

Utfordret ordførerne
Ordstyrer Ustad utfordret ordfører-

ne til å komme med hvor de er i proses-
sen og hvilket standpunkt de har. Alle 
var litt vage i uttalelsene i starten, men 
Ustad fikk etter hvert utfordret ordfø-
rerne til å bli litt mer konkret.

Midtre Gauldal usikker
Ordfører Erling Lenvik fortalte at de 

hadde startet prosessen også i Midtre 
Gauldal. Han stilte et stort spørsmål 
med hva en egentlig vil med denne 
reformen, og hva som egentlig menes 
med robuste kommuner.

— Jeg har tenkt mye på hva som er 
meningen med dette, men jeg finner 
ikke noe svar, sa Lenvik. Videre lurte 
Lenvik på at hvis Melhus velger å stå 
alene - hva med oss sør for Melhus?

Meldal vil til Orkdal
Varaordfører i Meldal Helge Ringlie 

synes det går litt vel raskt i svingene, 
men var enig i at det er behov for større 
kommuner. Meldal har hatt sonde-
ringsmøter med nabokommuner i flere 
retninger.

— Men, det blir magert hvis alle 
flytter til byene, for det er distriktene 
som produserer maten vi trenger, sa 
Ringlie. 

Oppdal har tre alternativ
Ordfører Ola Røtvei sa at Oppdal 

var ferdig med sonderingsperioden, og 
at de nå skal velge retning for aktuell 
kommunesammenslåing.

— Formannskapet peker på tre 
alternativer. Det første alternativet 
er Oppdal og Rennebu, det andre er 
Oppdal, Rennebu og Midtre Gauldal 
og det tredje er Oppdal og Sunndal. Så 
langt er det Oppdal og Rennebu som er 
det mest sannsynlige, sa Røtvei. 

Røtvei sa videre at de nå vil kjøre fire 
delutredninger på de tre alternativene. 
Utredningsarbeidet vil de gjøre selv, og 
det blir ikke folkemøter før utrednin-
gene er ferdig men før kommunestyret 
skal gjøre sitt vedtak ut på året i 2016.

Rennebu synes best om E6-aksen
Ordfører Ola T. Lånke valgte å se 

det positive i en slik prosess de er inne i. 
Han innrømmet at først var han negativ 
til kommunereformen, men at han etter 
hvert ser at tiden forandrer seg og kom-
munereformen er et ”tog” som går nå. 

— Vår utfordring her i innlandet er 
at det er kysten i Trøndelag som blom-
strer med laks og olje. Vi i innlandet har 
ikke noen klare lokomotiv, men kanskje 
kan E6-korridoren og en bedre jern-
bane utvikles til å bli vår store konkur-
ransefordel, sa Lånke. Videre sa Lånke 
at vi i Rennebu har arealer, ressurser og 
kultur for å samarbeide. Lånke valgte 
derfor inntil videre å gjøre som reven og 
ha flere utganger når det gjelder kom-
munereformen.
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Nærmere 80 personer møtte frem for 
å høre hva ordførerne hadde å si om 
kommunereformen.
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Ordfører Ola T. Lånke går for E6-aksen
Landbruk, reiseliv og friluftsliv

Etter at ordførerne hadde en innle-
dende runde fikk tilhørerne slippe til 
med synspunkter og spørsmål. 

Børge Dahle påpekte at landbruk 
og reiseliv er store muligheter for vårt 
område, og anbefalte derfor at Rennebu 
og Oppdal raskest mulig inviterer 
Midtre Gauldal sammenslåing jo før jo 
heller for å benytte seg av de økono-
miske fordelene med rask sammenslå-
ing kan gi.

Jan Perry Lund kom også inn på 
samme tema med at vi må se på hva 
vi har. Da mente han spesielt natur.  
— Med Rennebu, Oppdal og Midtre 
Gauldal har vi en region som kan ta 
opp kampen med andre for å tiltrekke 
seg fritidsbeboere med utgangspunkt i 
naturressurser. Med Forolhogna, Dovre 
og Trollheimen i samme kommune er 
det virkelig noe å bygge på, sa Lund.

Ordfører Røtvei var enig i at våre 
fjellområder er vår viktigste ressurs i 
reiselivssammenheng. Han mente at 
Norge er på steinaldernivå når det gjel-
der fokus på fjell og friluftsliv.

Analyser og folkeavstemminger?
Arve Withbro var én av flere som 

etterlyste en konsekvensanalyse for 
Rennebu sin del. 

— Dette er en alt for vanskelig 
avgjørelse til å bare basere det på følel-
ser for E6-aksen. Samtidig må den nye 
kommunen blir minst mulig – enten 
Rennebu og Midtre Gauldal eller 
Rennebu og Oppdal, sa Withbro.

Ordfører Lånke tok med seg 
Withbros innspill om en konsekvens-
analyse, og sa samtidig at han også ser 
for seg en folkeavstemming etter det 
kommende kommunevalget. Kanskje 
vil også det kommende kommuneval-
get også bli en ”folkeavstemming”.

Er kommunesenteret viktig?
Det var litt uenighet blant tilhører-

ne om plassering av kommunesenteret 
er viktig. Bjørn Berntsen hadde mest 
fokus på at kvaliteten på tjenestene 
var det viktigste, og ikke hvor kom-
munestyret og ordføreren sitter. Arve 
Withbro var uenig og understreket at 
dette er viktige spørsmål å få avklart. 

Kommunesenteret er et tungt element 
som trekker til seg både næringsliv og 
bosetting. Jan Perry Lund kommenterte 
at Nerskogen alltid har ligget langt fra 
kommunesenteret, men det har gått bra 
likevel. 

Etterlyste ungdom
Flere etterlyste ungdommens delta-

gelse i debatten. Det ble forsøkt med et 
eget møte for ungdom her i Rennebu, 
men bare tre ungdommer møtte. 
Kommunereformen er også viktig for 
ungdommen, men Røtvei mente at 
ungdommen ikke ser kommunegrens-
ene. De har et helt annet perspektiv, og 
med dagens teknologi spiller ikke kom-
munegrensene noen rolle for ungdom-
mene.

Hvem slår seg sammen med hvem?
Ordstyrer Ustad ville gjerne ha mer 

enn vage antydninger fra ordfører-
ne når det gjelder hvem de vil slå seg 
sammen med. 

Ola Røtvei sa at hvis han skulle vel-
ge nå, ville det bli Rennebu ut fra godt 
fungerende samarbeid på flere områ-
der. Han understreket at han dermed 
ikke sier nei til Midtre Gauldal …

Erling Lenvik sa at det beste ville 
vært å bestå som egen kommune. De 
har sondert i retningene mot Melhus, 
Holtålen og Rennebu, men Lenvik ville 
ikke se om det er en retning som er mer 
aktuell enn de andre. Først ville han 
høre hva Melhus og Oppdal kommer 
frem til - men han  antydet til slutt at 
kanskje er Holtålen en god partner.

Helge Ringlie var klar i sine uttalel-
ser at Meldal søkte mot Orkdal. Så hvis 
Rennebu vil sammen med Meldal, må 
de samtidig gå sammen med Orkdal.

Ola T. Lånke sa at Rennebu i dag 
samarbeider i alle retninger. Det er der-
for på tide å velge hvem en vil samar-
beide med i fremtida. 

— Vi må se en helhet i hva som gag-
ner oss i fremtida, og samtidig er det 
viktig hva de andre kommunene kom-
mer frem til. Men, vårt første alternativ 
er nok E6-aksen med Oppdal som den 
heteste parten, og da er også Midtre 
Gauldal aktuell. Lykkes vi ikke med 
dette kan det være aktuelt å se i retning 
Orkdalen, sa Lånke.

Av Dagfinn Vold

Ordfører Ola Røtvei fra Oppdal (med mikrofonen) frir til ordfører Ola T. Lånke fra 
Rennebu (nærmest). Direktør Alf-Petter Tenfjord, ordfører Erling Lenvik (Midtre Gauldal) 

og varaordfører Helge Ringlie (Meldal) i bakgrunnen.
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Bakgrunnen for møtet var 
en del innspill som har kom-
met, der bl.a. lang saksbe-
handlingstid har vært nevnt 
som et problem for nærings-
drivende og deres oppdrags-
givere. Rennebu kommune 
ønsket derfor å informere 
om sine rutiner, og hvilket 
lovgrunnlag de må forholde 
seg til på dette området.

Plan- og bygningsloven
Det er plan- og bygnings-

loven som setter rammer for 
saksbehandlingen, og det er 
også her tidsfristene for ulike 
typer saker er fastsatt. Ifølge 
assisterende rådmann Lill 
Hemmingsen Bøe er det vik-
tig at både entreprenører og 
andre næringsdrivende som 
jobber direkte mot kundene 
har god kjennskap til dette. 

- Kundene er jo naturlig nok utål-
modige og ønsker at ting skal skje så 
raskt som mulig. Da er det viktig at 
de får god og konkret informasjon om 
saksbehandlingsrutiner, tidsfrister og 
lovverk, slik at alle har realistiske for-
ventninger til framdrift, og likedan at 
saksbehandlerne følger opp innenfor 
fastsatte rammer, sier Hemmingsen 
Bøe. 

Servicetorget
For å imøtekomme kundene på 

best mulig måte er det veldig viktig at 
intern kommunikasjon fungerer godt, 
og at både saksbehandlere og andre 
får den nødvendige informasjonen. 
Servicetorget er naturlig nok en sentral 
brikke i dette, og det er derfor veldig 
viktig at de som jobber her får god nok 
informasjon til å kunne svare kundene 
på en mest mulig konkret måte. 

- Gjennom det kommunale saksbe-
handlerprogrammet kan de ansatte her 
til enhver tid finne ut hvor den aktu-
elle saken ligger. I dette programmet 
er det lagt inn ulike milepæler der man 

Bruk refleks!
Alle som kjører bil har vel 
erfart hvor viktig det er at 
fotgjengere bruker refleks, og 
da burde det vel også være en 
selvfølge at vi bilførere selv 
tar på oss refleks når vi er ute i 
vintermørket. Slik er det dess-
verre ikke...

Bussjåfør Arne Resell erfarer at refleks er 
kjempeviktig.

Alt for mange myke trafikanter fer-
des uten refleks i trafikken. Dette gjel-
der både barn, og ikke minst voksne. 
De minste barna er nok den gruppen 
som er flinkest til å bruke refleks, men 
det er viktig å tenke på at man slett ikke 
blir mer synlig i trafikken selv om man 
blir eldre. 

Reduserer risikoen for å bli påkjørt 
med 85%

Ifølge tall fra Trygg Trafikk reduse-
res risikoen for å bli påkjørt med 85% 
hvis man bruker refleks. På sine nett-
sider påpeker de også at refleks er vik-
tig enten man bor i tettbygd strøk med 
gatelys, eller man bor mer grisgrendt. 
De fleste påkjørsler skjer naturlig nok i 
byene, der det er mye trafikk, men også 
på mindre trafikkerte veier har refleks-
bruk stor betydning. 

Står i veikanten og venter på skole-
bussen

Arne Ressel kjører skolebussen fra 
Nerskogen til Berkåk, og han er natur-
ligvis helt enig i oppfordringene fra 
Trygg Trafikk.

- Refleks er kjempeviktig, ikke minst 
for skoleunger som står langs veikan-
ten og venter på skolebussen. Også når 
vi kommer fram til Berkåk møter vi på 
mange myke trafikanter som er på vei 
til skolen, og for oss bussjåfører er det 
til stor hjelp når ungene er godt utstyrt 
med refleks, sier Ressel. 

for eksempel vil kunne se om saken er 
sjekket ut og sendt fylkesmannen på 
høring. Neste milepæl er da om det har 
kommet svar tilbake, og dermed blir det  
enkelt å gi konkrete tilbakemeldinger til 
kundene, forklarer Hemmingsen Bøe. 

Viktig med god kommunikasjon
Ifølge Hemmingsen Bøe har det 

kommet en del kritikk når det gjelder 
ventetid i oppmålingssaker. Dette har 
Rennebu kommune tatt til etterret-
ning, og det er utlyst en ny stilling som 
oppmålingsingeniør. Vedkommende er 
også tenkt å kunne bidra innenfor plan- 
og byggesaker. 

- Det viktigste er at vi arbeider 
bevisst med god kommunikasjon mel-
lom saksbehandlere, næringslivet og 
kundene. Hvis vi får gode, konkrete 
innspill på våre rutiner, har vi også best 
mulighet til å forbedre oss, avslutter 
Hemmingsen Bøe. 

Av Mona Schjølset

Saksbehandlingsrutiner for 
plan, byggesak og oppmåling
Onsdag 7. januar inviterte Rennebu kommune til informasjons- 
og dialogmøte med næringslivet, der saksbehandlingsrutiner 
for plan, byggesak og oppmåling sto på agendaen.

Assisterende rådmann Lill Hemmingsen 
Bøe informerer om at det er utlyst en ny 

stilling innen oppmåling.
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Marit og Irene kommer igjen
Onsdag til søndag i uke 4 kommer sangevangelistene Marit og 
Irene tilbake for å holde møter i Berkåk samfunnshus.

Innset menighet hadde i den for-
bindelse fått Rennebusmia til å lage en 
vegglysestake av beslag, spiker o.l. som 
har blitt tatt vare på etter at gammel-
kirka brant ned i 1995.  

Sigrun begynte som renholder i 
kirka allerede i 1988, og fra 1996 utvidet 
hun arbeidsområdet til kirketjener og 
kirkegårdsarbeider, og etter hvert også 
klokker. På den måten har hun opp 
gjennom årene hatt en finger med i det 
meste som har foregått i Innset kirke. 

Sigrun Joramo fikk 
spesialdesignet gave
Etter å ha hatt sitt faste virke i Innset kirke i 26 år, hadde Sigrun 
Joramo sin siste arbeidsdag her på selveste julaften. 

I hilsenen Sigrun fikk med seg fra 
menigheten ble hennes allsidighet 
fremhevet, og likedan evnen til å være 
tilstede for andre både i glede og sorg. 

- Sigrun møter dåpsbarna, hun er 
med konfirmantene på konfirmasjons-
dagen, hun står i gangen og ønsker 
brudepar velkommen, og hun er med 
i kirka når det er begravelser. I tillegg 
stiller hun opp på andre høytidsdager 
som julaften.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Rune Olaissen

Sokneprest Anette Vognild, Eva Lilleindset og Kåre Haugan hedret kirketjener og klokker 
Sigrunn Joramo med en spesiallaget lysestake av metall fra den gamle kirka på Innset.

— Sangevangelistene Marit og Irene 
har siden 1974 arbeidet sammen om å for-
kynne Guds ord gjennom sang og tale. De 
reiser for Indremisjonsforbundet, noe som 
betyr at de har reist mest på Sørlandet, 
Vestlandet og Finnmark. Her i Rennebu 
er vi veldig glade for å kunne starte året 
sammen med dem, og opplegget er et 
samarbeid mellom sokneråda, NLM, NMS 
og Normisjonen, forteller Jostein Landrø.

Rennebu Arbeider-
parti avholder 

årsmøte lørdag 
31. januar 2015

kl 19.00 på Skytterhuset 

Til behandling: Vanlige årsmøtesaker.
Forslag som ønskes behandlet på 
årsmøte, sendes styret ved leder 
Bjørn Berntsen, 7391 Rennebu eller 
mail bjornberntsen@live.com 
innen 26. januar 2015. 
Enkel servering. Alle ønskes hjertelig 
velkommen! 

Styret

Traktorkurs for damer!
Alle damer ønskes velkommen til 

traktorkurs på Stamnan.
23. januar kl 20-22 og 24. 

januar kl 11-15.
Påmelding til Ingrid Meslo tlf 90 96 01 

90 innen 21. januar.Kr 200,- pr pers 
inkl mat, betales ved oppmøte.

PS: Du trenger ikke å ha egen traktor.
Arrangør: Rennebu Bygdekvinnelag og 

Rennebu Bondelag 

K U N N -
G J Ø R I N G E R

Kompetanseløft innen 
demensomsorgen

I løpet av 2 år har 37 ansatte 
innen Helse gjennomført 26 
studiehefter i Demens omsor-
gens ABC.

Det har vært sammensatte grup-
per på tvers av enhetene som har møt-
tes en gang i mnd. og gått gjennom 
heftene med diskusjoner, meningsut-
vekslinger og oppgavearbeid relatert til 
demensomsorgen. 

Det har også vært 4 dagssamlin-
ger i Trondheim med spesialleger og 
andre som har sitt daglige virke innen 
Demensomsorg. Pårørende har også 
fortalt sterke historier.

Dette studiet har gitt Rennebu kom-
mune et solid kompetansløft innen 
demensomsorgen, noe det bare blir mer 
og mer bruk for, sier kommunens kon-
taktperson Halldis Nyrønning.
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Kunngjøring sluttbehandling 
- 2012005 - 39/1 - Detaljreguleringsplan 
Ånegga, delplan Flåsæterenget
Kommunestyret godkjente i møte 18.12.2014, 
detaljreguleringsplan Ånegga, delplan Flåsæterenget i 
medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
Plandokumentene kan ses på www.rennebu.kommune.
no og i Rennebu kommunehus.
Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal framsettes 
for Rennebu kommune innen 12.02.2015, jfr. Forv.l. 
§§ 28 og 29.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med 
reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune 
innen 3 år fra denne kunngjøring.

- Rådmannen

Hold deg løpende orientert om 
Rennebu kommune på Facebook
og www.rennebu.kommune.no

Skatte- og avgiftsvedtak for 2015
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres det kjent at 
Rennebu kommunestyre i møte den 18.12.2014 fast-
satte nye gebyrsatser/avgiftssatser som skal gjelde med 
virkning fra den 01.01.2015.

Gebyrregulativene/avgiftssatsene er lagt ut på 
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no. 
De kan også fås ved henvendelse til Servicetorget.

Kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt på 
faste eiendommer i hele kommunen i 2015. Skattøret 
for eiendomsskatt blir satt til 7 promille av takstverdien 
for 2015. Skattesatsene differensieres ved at den skat-
tesats som skal gjelde for bebygde boligeiendommer og 
fritidseiendommer settes til 2,7 promille.

For eiendommer som tilhører stiftelser eller institus-
joner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller 
staten kan det innvilges fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomsskattelovens § 7a. Kommunestyret har aller-
ede gitt fritak for en del slike eiendommer. 

- Rådmannen

Statens vegvesen skal i samarbeid med Rennebu kommune i 
gang med å lage en detaljreguleringsplan for ny E6 fra Ulsberg til 
kommunegrense med Midtre Gauldal ved Garli, og ber om 
innspill til planarbeidet.
Hensikten med planarbeidet er å bygge ny E6 som 2-3 felts veg 
med midtdeler og forbikjøringsfelt. I planarbeidet inngår nye 
kryss og lokalvegsystem. Vedtatt kommunedelplan for E6 Ulsberg 
– Berkåk – Løklia danner grunnlaget for detaljplanleggingen

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger 
innen 8. februar 2015. Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
Send skriftlig uttalelse til firmapost-midt@vegvesen.no. Har du 
spørsmål, kan du også kontakte planprosjektleder John Haugen på 
telefon 402 40 118 og e-post john.haugen@vegvesen.no.

Det avholdes et informasjonsmøte på kommunehuset på Berkåk 
torsdag 15. januar kl. 18.00, hvor interesserte kan møte opp for 
en prat om planarbeidet.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.vegvesen.no
Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir 
utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Varsel om oppstart av planarbeid
E6 Ulsberg - Garli
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Trim sammen med LHL Rennebu.
Møt opp på Torget onsdag 21. januar kl 17.00

Hyggekveld LHL avholdes
onsdag 28. januar kl 19.00 i Røde Kors huset.
Musikk av Jon Oluf og Steinar
Kåseri av Dagfinn Rodal
Loddsalg  –  Sang  –  Servering
Hjertelig velkommen!

Rennebu LHL avholder Årsmøte
25. februar  2015 kl 18.00 i Røde Kors huset.
Evt. forslag må være styret i hende senest 9. februar.

- Styret

Bedriftsskirennet 2015
Lørdag 28. februar 2015 kl 15.00 
arrangeres  bedriftskirennet 2015 på NM-arenaen.
Premieutdeling og fest i samfunnshuset kl 21.00
Påmelding til Servicetorget Rennebu kommune.
Arr. Hjemmesykepleien , Barnehagen og Rennebu kommune

App. = Aktiviteter - pizza - preken
Berkåk menighetshus (hovedbase),
annenhver tirsdag kl 14.45-17.00 (oddetallsuker) 
for  5.-7. trinn
Hovedansvar: Knut Erik Kiplesund menighetspedagog
i Rennebu kirke. Lurer du på noe?
Ring eller send sms til Knut Erik på 993 29 075
Oppstart 27. januar 2015!
Velkommen!

Årsmøte i Kvinnegruppa i Rennebu
Onsdag 4. februar 2015, Frivilligsentralen kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker:
Forslag til årsmøte sendes Solveig Træthaug innen 20. januar.
Vel møtt!     Styret

Ledig kontor!
Allsidig miljø i Næringshåggån. 
Postmyrveien 19 Berkåk, 
Rennebu Eiendom AS, tlf 958 13 938

Ønsker ingen oppmerksomhet i anledning
dagen 2. februar 2015.

Gunnar

K U N N G J Ø R I N G E R

Skytterlagsfest 
i Skytterhuset Gammelstødalen
Rennebu Skytterlag innbyr til 
medlemsfest 14. februar 2015 kl 19.00
NB! NY DATO!!

Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 200,-.
Bindende påmelding på rennebuskytterlag.com, 
på liste i innendørsbanen eller til rennebu@skytterlag.no 
innen 3. februar.
Medlemsskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Skyteskole
Rennebu Skytterlag ønsker familier 
velkommen til innendørsbanen
mandag 26. januar kl 19.00.

Tema: - skape god våpenkultur
 - miljø for hele familien
 - samhold, tilhørighet, trivsel
 - sikkerhet
Påmelding til skyteskolen innen 20. januar 2015 til 
Lars Halland tlf 911 80 413.
Vel møtt!

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Fredag 13. februar 2015 kl 19.00 
i Skytterhuset, Gammelstødalen.
Vanlige årsmøtesaker ihht skytterboka 
kap 1 § 5-6.

Se www.rennebuskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes
rennebu@skytterlag.no eller
Bjørn Inge Haugset innen 30. januar 2015.

Ønsker ingen oppmerksomhet i anledning
dagen 10. februar 2015.

Marit og Ingeborg

Sangevangelistene Marit og Irene
kommer til Berkåk 21.- 25. januar
Hver kveld kl 19.30 i Samfunnssalen (i Rennebuhallen)
Alle hjertelig velkommen!

Rennebu pensjonistforening
Årsmøte 28. januar 2015 i Samfunnshuset.
Årsmøtet avholdes i forlengelsen av det ordinære 

medlemsmøtet som starter kl 11.00.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til
Kåre Grøtte, Dalgløtt 16, 7391 Rennebu innen 23. januar.
Velkommen!

Styret

K U N N G J Ø R I N G E R
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 29. januar - frist for stoff 20. januar -  Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
15.01 Informasjonsmøte bredbånd K-styres. 18.00
21.01 Trim sammen med LHL Torget 17.00
21.-25.01 Sangevangelistene Samfunnssalen 19.30
22.01 Formiddagstreff Staure 11.00
23.01 Traktorkurs for damer Stamnan 20-22
24.01 Traktorkurs for damer Stamnan 11-15
26.01 Skyteskole, oppstart Innendørsbanen 19.00
27.01 App.  Berkåk menighetshus 14.45
28.01 Medlemsmøte og Årsmøte Samf.huset 11.00
 Rennebu Pensjonistforening
28.01 Hyggekveld LHL Røde Kors huset 19.00
31.01 Årsmøte R.Arbeiderparti Skytterhuset 19.00

Håndball: se rennebu-il.no for tren.tider og terminlister
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18.00 oppi Tjønndolpa
Partallsuker på Stamnan. Oddetallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.salen 
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Yoga/Mindfulness - Rennebu Helsesenter hver tirsd kl 17 
- Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver søndag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Rennebu Arbeidssenter
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Styrketrening hver mandag kl 19.15-19.45 i samf.salen
Spinning se timeplan på oppspinn.net 
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.salen
Hørselhjelp Frivilligsentralen f. torsd hver mnd kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen,
send epost til mari@mediaprofil.no

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

Din lokale
rørlegger

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer

miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Telefon  72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no

Industriveien 4, 7391 Rennebu

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Informasjonsmøte om
bredbåndsutbygging i Rennebu

I første fase skal store deler av områdene Flågrenda, Stam-
nan, Voll og Ås bygges ut. Telenor ble valgt som utbygger 
etter en anbudsrunde som ble gjennomført høsten 2014.

Det inviteres til åpent informasjonsmøte den 
20. januar i kommunestyresalen på Berkåk kl 18, 

der Sør-Trøndelag fylkeskommune, Rennebu kommune 
og Telenor vil informere nærmere om utbyggingen.

SØR-TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE


