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Syklist på Trollhøtta, med utsikt 
mot Dugurdsknappen, Nerskogen, 
Granasjøen og Trollheimen.
Foto: Dagfinn Vold
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Så hvor går vårt felles mål? I kommuneplanens samfunnsdel 
har vi fire hovedsatsingsområder; bolyst, næringsutvikling, 
kompetanse og regional utvikling. Ta bolyst som et eksempel, 
det overordna målet om bolyst er “Rennebu skal ha bokvaliteter 
som gjør kommunen til et attraktivt alternativ for bosetting i 
regionen”. Et aktivt næringsliv bidrar til dette blant annet gjen-
nom å tilby arbeidsplasser, frivilligheten skaper møteplasser og 
aktivitet, kommunen leverer gode tjenester til innbyggerne. Det 
samme kan en nok si uavhengig av hvilken kommune en snak-
ker om, men hvordan kan vi i Rennebu spisse oss ytterligere? 
Hvorfor er vår bolystsatsing sterkere enn i andre kommuner?
Kanskje er det så enkelt som at vi setter oss ned rundt samme 
bord og tenker høyt sammen. Utfordrer hverandre og hveran-
dres tankesett. I mange kommuner snakkes det om utfordringer 
knyttet til «silotenking» mellom tjenestene, hvordan er dette for 
et helt lokalsamfunn? 
Vi er alle avhengige av å se utover oss selv og se hvordan vi er 
avhengige av hverandre i et fellesskap. Hvordan gagner det min 
bedrift at nabobedriften er sterk? Hvilken betydning har det for 
kommune og næringsliv at idrettslaget har et bredt tilbud? Noen 
paralleller er enkle å se og forstå, men når snakker vi om den 
gjensidige avhengigheten sammen? Det er i det øyeblikket vi 
gjør det vi kan utvikle oss både sammen og hver for oss til det 
beste for alle aktører. 

Vi styrker oss best og mest når vi alle er På samme lag noe 
sammen. 

Marit Bjerkås - varaordfører

Sosial verdiskaping

Vi snakker mye om verdiskaping i distriktene og hva verdis-
kaping er vil sannsynligvis gi ulike svar alt etter hvem du spør. 
Verdiskaping i landbruket, kulturell verdiskaping, miljømessig 
verdiskaping, økonomisk verdiskaping. Skal vi lykkes med og 
styrke verdiskapinga i egen kommune er en sterk sosial verdis-
kaping avgjørende. I sosial verdiskaping ligger det at vi har en 
felles forståelse, engasjement og tillit til hverandre.  
Gjennom et bredt samarbeid der vi alle føler oss som del av 
et fellesskap skjønner vi hverandre bedre og ser hvordan vi 
best kan spille på lag til det beste for samfunnet vårt. Gjennom 
samarbeid på tvers kan vi styrke utviklingspotensialet og med 
en sterk tilhørighet drar vi alle lasset, på ulike måter, mot et 
felles mål. 
Med den sosiale verdiskapinga til grunn kan vi sikre god 
bærekraft og bredere verdiskaping. Hvordan skape verdier av 
vår historie og våre tradisjoner, samtidig som vi skal utvikle 
samfunnet vårt for framtida? I et samspill ser vi at dette ikke 
nødvendigvis er motstridende interesser. Det handler om å ut-
vikle oss videre basert på det vi har i ryggsekken av erfaringer 
og historie på en slik måte at det er bærekraftig i dag, men også 
for fremtidige generasjoner. Vi skaper vår identitet som renn-
bygg både av det vi var, er og blir. 
Forutsetningene kan være så forskjellige; små eller store 
bedrifter, store grendalag eller små velforeninger, store idrett-
slag eller små interesseorganisasjoner, - uavhengig av størrelse 
står vi til sammen for et sterk kraft. Skal vi lykkes med å nå 
potensialet for verdiskaping og til og med utvide potensialet 
videre handler det om å være På samme lag noe samme. På 
denne måten binder vi sammen de ulike dimensjonene av verd-
iskaping og får nye impulser av hverandre. 

Kommunale møter      
27.09. Kommunestyret 18.00 
04.10. HOO 09.00
05.10. MTL 09.00

Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Ståle Gerhardsens veggmaleri ”På samme lag noe sammen”
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Forebyggende hjemme-
besøk for 75+
Nylig startet hverdagsrehabiliteringsgruappa i Rennebu med 
forebyggende hjemmebesøk. Målgruppen for tiltaket er 
hjemmeboende som fyller 75 år i løpet av 2018, og som ikke 
har et omfattende kommunalt tjenestetilbud fra før. 

- Målet er at så mange som mulig 
skal få muligheten til å leve et aktivt og 
selvstendig liv, der man opplever at man 
mestrer hverdagen. Tilbudet er helt frivil-
lig, men vi håper de fleste vil takke ja. Vi 
har tro på at opplegget bidrar til at det skal 
føles trygt og godt å bli eldre i Rennebu, 
sier Eli Grøtte og Tone Eithun fra hver-
dagsrehabiliteringsgruppa. 

Bolig, sikkerhet, mobilitet
Det er noen faste tema som skal 

gjennomgås på hjemmebesøkene, men 
samtalen blir naturlig nok tilpasset hver 
enkelt slik at det skal oppleves mest mulig 
relevant. 

- Hvordan boligen er tilpasset dagens 
situasjon, og hvordan den eventuelt kan 
tilpasses en endring i helsesituasjonen 
er et viktig tema. Likedan hvordan 
sikkerheten er ivaretatt i hjemmet, og om 
vedkommende føler seg trygg. Vi snakker 
også om mobilitet, både i forhold til 
bilkjøring og andre ting, sier Eli.  

Fysisk aktivitet, helse, venner 
og familie

Representantene fra hverdags-
rehabiliteringsgruppa påpeker at disse 
hjemmebesøkene på ingen måte har til 
hensikt å få folk til å utlevere privatlivet 

sitt mer enn de ønsker, og at det er helt 
opp til hver enkelt om de vil delta i 
opplegget. 

- Vi håper jo folk vil se på oss som 
en samarbeidspartner, slik at hverdagen 
fungerer best mulig. Da er det viktig for 
oss å få en god oversikt på helsesituasjon, 
venner, familie, sosialt nettverk, bomiljø 
og andre ting. Hvis det er noe man ikke 
ønsker å snakke om så respekterer vi 
det, og de som kommer på besøk har 
selvfølgelig taushetsplikt, påpeker Eli. 

Greit å tenke framover
En av de første som fikk besøk i 

forbindelse med den nye tjenesten, var 
Bjørg Voll, som fylte 75 tidligere i år. 
Hun synes det er betryggende at det 
kommunale hjelpeapparatet er på banen 
for å gjøre hverdagen lettere etterhvert 
som man blir eldre. 

- Foreløpig er alt greit, jeg klarer meg 
godt selv, kjører bil og har både familie 
og venner rundt meg. Hvordan det blir i 
årene som kommer er det jo ingen som 
kan vite, så det er greit å snakke om dette 
og vite at det er hjelp å få hvis det skulle 
bli nødvendig, sier Bjørg. 

Av Mona Schjølset

Tone Eithun og Eli Irene Grøtte på hjemmebesøk hos Bjørg Voll, 
som fylte 75 år tidligere i år.

Høstmarked 
Lørdag 22. september 
arrangerer Reisen til fjellet 
Høstmarked med kortreist 
mat og drikke, og her blir 
det salg av både poteter, 
egg, grønnsaker, saft, juice 
og mye annet. 

- Det er fjerde gang vi arrangerer 
Høstmarked, og stort sett har vi vært hel-
dige med både vær og oppslutning, sier 
Merete Fossum på Bygdasenteret. 

Lokalprodusert
Helt siden oppstarten har dette arran-

gementet vært lagt til siste lørdag før 
elgjakta starter, og det er også mange 
av de samme produsentene som deltar. 
I år blir det blant annet mulighet til å få 
kjøpe Nerskogsmandel, egg fra Stine 
Gunnesmo Aftreth, honning fra Lars 
Uvsløkk, grønnsaker fra Grøtte Gård, 
kjøttprodukter fra Trollheim, juice og saft 
fra Rennebuæppel, spekemat, røkelaks og 
brente mandler fra THM Engros og for-
skjellig annet.

- I tillegg selger Emma Aasbakk 
Engen klovnebilder og kort, det blir 
underholdning for ungene og gode tilbud 
hos Spiren og Rema. Det kan også nev-
nes at Bakerikafeen har en del produkter 
fra Hognamat, Kroken Bakeri og Grindal 
Ysteri, som ikke hadde anledning til å 
delta i år, sier Merete. 

Håper på godvær
Arrangørene krysser naturligvis fin-

grene for godvær også i år, og ifølge 
metrologene ser det forholdsvis lovende 
ut. Skulle dette vise seg å ikke slå til, vil 
storparten av arrangementet bli trukket 
inn på Frivilligsentralen. 

- Det vil jo uansett bli litt forskjellig 
som foregår der, og vi satser selvfølgelig 
på å finne en grei løsning uansett vær, sier 
Merete.

Tekst: Mona Schjølset 
Foto: Merete Fossum
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

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

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

for hele huset

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

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

Distriktets
kontorleverandør

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

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

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Hvem klipper gresset 
neste sommer? Kjøp nå

betal i mars

Installer allerede nå

Vi tar små 
oppdrag

Tlf 92 86 43 59

Utleie av utstyr:
• minigravere
• stillas med henger
• byggtørker
• avfuktere
• strømagregat 
• div annet verktøy og utstyr
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Aktiv med 
artrose
Artrose er den vanligste 
revmatiske leddsykdommen vi 
har, og den vanligste årsaken 
til funksjonsnedsettelse hos 
eldre. Yngre og middel-
aldrende rammes også stadig 
hyppigere, og det finnes 
dessverre ikke medisin mot 
sykdommen.

Hilde Bjerkset og Solfrid Skjerve.

Noe som imidlertid har vist seg å 
ha god effekt for denne pasientgruppen 
er målrettet trening og informasjon, og 
på bakgrunn av dette har man nå fått et 
landsdekkende kurs- og oppfølgingstilbud 
som kalles ”Aktiv med artrose”. 

Tilpasset treningsprogram
I Rennebu er det Frisklivssentralen 

i samarbeid med fysioterapeut Solfrid 
Skjerve som står bak tilbudet, og det er 
fortsatt mulighet til å melde seg på høs-
tens kurs. 

- Målet er å fungere så godt som over-
hodet mulig i hverdagen, og da er tilpas-
set trening et godt virkemiddel for å opp-
rettholde god bevegelse i muskelatur og 
redusere eventuelle smerter, sier Solfrid. 

Kurset strekker seg over 2-3 måneder, 
og består både av individuell oppfølging 
og gruppetimer. I løpet av kursperioden 
får deltagerne informasjon om sykdom-
men, samt kostholds- og treningsveiled-
ning. 

Av Mona Scjølset

Gratis kurs for foreldre i Rennebu og Oppdal:

De Utrolige Årene
I høst får foreldre i Rennebu og Oppdal igjen tilbud om 
å delta på foreldreveiledningskurset De utrolige årene. 
Kurset er gratis, og det er avdeling for helse og familie 
i Oppdal kommune som står som arrangør. 

- Målgruppen er foreldre med barn i 
alderen 5-10 år, og tema det vil bli jobbet 
med er blant annet positivt samspill med 
barna, ros, belønning, regler, rutiner, 
grensesetting og konsekvenser, forteller 
Grete Heidi Rønning, som sammen med 
Odin Sande er gruppeleder for kurset.

Våg å ta plass som foreldre
Ifølge Grete Heidi er det en utfordring 

for mange å våge å ta plass som foreldre. 
Det å innrømme for seg selv og andre 
at ikke alle dager er en suksess trenger 
ikke være så enkelt, og det å stå inne for 
upopulære avgjørelser man tar på vegne 
av barna er heller ikke lett.

- Det er viktig å tydeliggjøre for 
ungene at vi tross alt har levd lenger enn 
dem og har mange relevante erfaringer 
å basere avgjørelser og veivalg på. At vi 
heller ikke til enhver tid er bestevenner 
med ungene er både greit og naturlig, sier 
Grete Heidi. 

Gruppediskusjoner og øvelser
På dette kurset er målet at foreldrene 

selv skal komme fram til gode løsninger 
ved hjelp av gruppediskusjoner, video-
eksempler og øvelser. Gruppelederne 
deltar naturligvis også, og kan i tillegg gi 
veiledning på telefon ved behov. 

- Gjennom kurset håper vi mange 

får gode råd og tips til hvordan familien 
kan få en god hverdag til tross for stress 
og tidsklemme, hvordan man kan støtte 
barna best mulig med skole og lekser, 
og ikke minst blir det anledning til å 
drøfte bekymringer man har i forhold til 
utvikling og oppførsel, sier Grete Heidi. 

Skjermtid
Et stadig tilbakevendende tema blant 

foreldre er ungenes bruk av mobil og 
data. For aldersgruppen 5-10 år dreier det 
seg ofte om ulike typer spill, men mange 
gjør seg også sine første erfaringer med 
sosiale medier i denne alderen. Dette 
blir også tema på noen av kurskveldene 
i høst, og ifølge Grete Heidi har vi som 
er foreldre også godt av å tenke gjennom 
egen skjermtid.

- De fleste av oss bruker vel mer tid 
enn vi liker å innrømme på mobil eller 
data, og vi lar oss også påvirke av andres 
publiseringer på ulike sosiale medier. Vi 
ser at det kan være veldig nyttig å disku-
tere dette i foreldregruppene, og det er 
utvilsomt et tema mange er opptatt av, sier 
Grete Heidi. 

Les mer om kurset på 
www.rennebu.kommune.no

Av Mona Schjølset
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Tid for høstløken!

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

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
man-ons 10-16 / tors-fre 10-17 / lør kl 10-15

Lørdag 22. september

Konfektkake og kaffe 55,-
Franske makroner 15,-
Eplepai 129,- med epler fra Rennebuæppel

Nykoka smultringer

Høstnytt i butikken!
Fra BlackDesign 

Skjerf og smykkerHelgatilbud 

Slyngplanter

1/2 pris

nå 29,-

S A N D B R E K K A 
1 9 .  O K T O B E R

K L . 2 0 . 0 0  ( D Ø R E N E  Å P N E R  1 9 . O O ) 

ODD I VA R BERG O G K NUT O LE L A KSØY EN  

INNGANG 300,-   SALG AV ØL OG VIN
TRUBADUR ARILD NYGAARD 
LATTER OG GOD STEMNING GARANTERES - ARR. ULF

HUMORSHOWET

FORANDRING FRYDER

KOMISK 
MAKTDEMONSTRASJON 

ADRESSA

HYSTERISK HUMORSHOW 
AVISA SØR TRØNDELAG

SKAPTE MAGI 
TRØNDER AVISA

99
00

PR. KG

FÅRIKÅLKJØTT
Røroskjøtt, 99,00 pr. kg

29
00

PR. PK

KVERNET LAMMEKJØTT
Røroskjøtt, 96,67 pr. kg

1
90

PR. KG

HODEKÅL
BaRe

Gjelder i  REMA 1000 Berkåk tom 23.09.2018 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

Velkommen til REMA
1000 Berkåk

07-23
08-21 (lørdag)
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Skuronn i Vollagrenda
Ein god og varm septemberdag gjekk alle vi ved Rennebu 
EnSpire skole til Herremsgrenda for å gjere skuronn. 

Vi var invitert av nokre karar som  
hadde sådd korn på ein liten jordlapp i 
vår, og no var åkeren klar til å  skjerast. 
Vi bad med oss Ingrid Meslo som vi veit 
er van med å handtere  sigden, og ho viste 
seg å vere ein god læremeister óg. Vi som 
var med  som lærarar frå skulen var spen-
te på om dette vart ein liten tur berre for at 
dei som kunne kunsten frå tidlegare skulle 
få vise fram det gamle  handverket, eller 
om elevenae våga seg å prøve sjøl. 

Da Ingrid hadde  laga ferdig eit korn-
band, og ho, Jostein Holiløkk, Ivar Bakk, 
Bjørn  Heggem og Ingolv Meslo hadde 
vist oss korleis ein lagar ein bændell,  
eller sånn ”knytegreie” som ungane likar 
å kalle det, tok elevane med  seg sigdane 
inn i åkeren og sette i gang. Det var så 
vidt vi fekk dei  ivrigaste til å ta seg ein 
matpause. 

Nokre av kornbanda vart solide og  
fine, medan andre skal kanskje hengast 
opp til dei fuglane som ikkje er  riktig så 
svoltne. Sigdane var nykvesste og lette å 
handtere, og teknikken kom seg etterkvart 

som elevane fekk erfaring. Berre tre av  
ungane måtte få plaster på fingrane. Fleire 
av elevane laga mellom 25 og  30 korn-
band kvar, så det vart mange fine ryåar. 
Ein ryå er altså stauren med kornbanda 
som blir sett opp for at dei skal tørke. 
Snart må vi finne oss ein låve å oppbevare 
kornbanda på før vi skal selge dei til jul. 
Allereie i åkeren begynte elevane å rekne 
på kor mykje pengar dei kunne tene på å 
selge kornband, og om alle kornbanda er 
like mykje verd.

Seinare same veka hadde vi sykkeltur 
oppover Hoelsjåra. Der var vi sjølvsagt 
innom på kvenna, eller Hoels mølle som 
det vel eigentleg heiter. Det kom ikkje 
inn noko kornlass da vi var der, men litt 
søl etter tidlegare lass såg vi, som teikn 
på at mykje av kornet blir til andre ting 
enn kornband. Det vart ei god veke med 
mange gode opplevingar å hente fram att 
gjennom skuleåret.

Helsing Heidi Reitås Sæther

Trollfoten:

Rekreasjonområde 
med spektakulær 
utsikt

Like ved fjelltoppen Trollhøtta har 
det nå kommet opp ei dagsturhytte med 
utsikt både til Trollheimen, Forollhogna, 
Nerskogen, Blåhø, Rondane, Innset og 
Kvikne. Hytta ble satt opp i sommer, men 
den offisielle åpningen skal foregå lørdag 
22. september. 

- Det har allerede vært mye besøk her, 
og prosjektet har fått stor oppmerksomhet. 
Tilbakemeldingene tyder på at folk synes 
det er et fint turmål, og det er vi naturlig-
vis glade for å høre, sier Ivar Langklopp, 
som sammen med kona Kirsten har stått 
bak realiseringen av prosjektet. 

Spesiell arkitektur
Det var Kirsten som først fikk ide-

en om å sette opp ei hytte i området, og 
plasseringen ble altså på den lille top-
pen Trollfoten, like ved Trollhøtta. 
For å komme hit kan man gå opp fra 
setra i Olsmedalen, eller fra grustaket i 
Leverdalen. Etter at hytta kom på plass i 
slutten av juli anslår Ivar at bortimot 250 
personer har vært innom her, og tilbake-
meldingene har vært mange.

- Folk synes det er et fint turmål, og 
mange kommenterer også den spesielle 
arkitekturen som passer godt til terrenget 
og naturen, sier Ivar.  

Lørdag 22. september blir det altså 
offisiell åpning av hytta, og det blir både 
snorklipping og kulturelle innslag i fjell-
heimen.

- Vi satser på finvær, og håper man-
ge tar turen til Trollfoten denne dagen, 
avslutter Ivar Langklopp.

For nærmere informasjon følg 
”Trollfoten” på Facebook.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Elevene ved skolen 
på Voll fekk prøve 
seg på å lage 
kornband.

Ved besøket på 
Hoels Mølle fekk 
dei sjå at korn 
vært til mjøl.
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ELDRES DAG
Arrangeres mandag den 1. oktober i Kultursalen, 
Rennebuhallen.
Arrangementet starter kl 10.30 og varer til kl 13.00
•	 Det	blir	kaffe	og	kaker
•	 Underholdning,	musikk	og	opplesing

Alle hjertelig velkommen

Arrangementet er sponset av Orkla Sparebank og 
Den Kulturelle Spaserstokken

Arr: Rennebu eldreråd

Salg av Gammelskolen på Voll

I forbindelse med at det gjennomføres forhandlinger om 
overdragelse av eiendommen som benyttes til skole og 
barnehage på Voll ønsker Rennebu kommune å selge 
gammelskolen.

Gammelskolen er oppført i flere etapper. Den eldste 
delen av Gammelskolen er en tømmerbygning som 
ifølge Norges Bebyggelse er oppført omkring 1850. Det 
er oppført et tilbygg i sveitserstil i søndre del, og i 1918 
ble det oppført en tilbygg m. leilighet i nordre del.   

Bygningen har vært i bruk som skole fra
ca. 1860 til 1963.

Vi har to alternativer for salg:
•	 Salg	av	selve	bygningen	for	riving/	flytting	til	annen	
 eiendom.
•	 Salg	av	bygningen	med	et	tilhørende	tomteareal.	
 (tomt må fradeles før salget kan gjennomføres).

Dersom det er ønskelig å overta bygningen med et 
tilhørende tomteareal ber vi om at det redegjøres for
hvordan eiendommen ønskes benyttet.  
Fradelingskostnader kommer da i tillegg til kjøpe-
summen.

Rennebu kommune forbeholder seg retten til å kunne 
forkaste alle bud. 

Vi ber om at bud på Gammelskolen sendes 
Rennebu kommune innen torsdag 4. oktober.  
Skriftlig bud sendes Rennebu kommune, Myrveien 1, 
7391 Rennebu

Rådmannen

ARTROSESKOLE 
– tilbud til deg som har fått påvist 
artrose i hofte eller kne. 

Innhold: Artroseskole (2,5 t første gang) ledet av 
fysioterapeut Solfrid Skjerve og Bra-Mat-instruktør 
Hilde Bjerkset. Deretter styrketrening i gruppe med 
fysioterapeut i trimrom Rennebuhallen. 

Oppstart: Tirsdag 16. oktober kl 12.30-15.00 i 
Knutstuggu ved Rennebu Helsesenter. Øvrige tirsdager 
15.00-16.00 i trimrom Rennebuhallen.  

Påmelding, varighet og pris:  Artroseskolen går over 
en periode på 8 uker og koster kr 800,-. Det inkluderer 
undervisning, trening i gruppe, samt lett servering første 
gang. 
Deltagelse kun Artroseskole (2,5 t) uten trening 
koster kr 300,-. 

Individuell vurdering hos fysioterapeut i forkant av opp-
start artroseskolen, med vanlig egenandel fysioterapi. 
Alle egenandeler går på egenandel tak 2 i hht HELFO. 
For mer informasjon og påmelding kontakt 
fysioterapeut Solfrid Skjerve, tlf 72 40 25 62. ☺ 

Kunngjøring sluttbehandling - 2015001 - 21/58 

Sørøyåsen, delplan Herremkjølen

Kommunestyret	godkjente	i	møte	06.09.2018	sak	29/18,	
reguleringsplan Sørøyåsen, delplan Herremskjølen med 
hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-13.

Plandokumentene kan ses på 
www.rennebu.kommune.no og i 
Rennebu kommunehus.

Eventuell klage må sendes skriftlig innen 12.10.2018 
til postmottak@rennebu.kommune.no eller til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med regulerings-
planen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra 
denne kunngjøring.
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Velsmakende valgfag:

Populært med varm mat på ungdomsskolen
Et av valgfagene ved Rennebu barne- og 
ungdomsskole er ”produksjon og salg av 
varer og tjenester”, og da er blant annet 
salg av enkle lunchretter i elevkantina på 
ungdomsskolen noe som tilbys. 

All maten tilberedes i valgfagtimene på mandag og fryses 
ned i passe porsjoner, slik at de kan tilbys for salg fra tirsdag til 
fredag. De andre elevene kan så legge inn sine bestillinger på 
en liste som ligger på elevkantina, og på den måten har man har 
oversikt over antall porsjoner som skal tilberedes fra dag til dag. 

God respons
Den dagen Rennebunytt stikker innom er det Andrine 

Halgunset, Sandra Madelen Sundell og Espen Andre Gunnes 
som har kantinevakt, og det er lasagne som står på menyen. 

- Vi er fem stykker på gruppa, så vi bytter på å ha vakt. Det 
virker som folk setter pris på tilbudet, for det er mange som har 
bestilt allerede, forteller Andrine. 

Som sagt er det lasagne som står på menyen den første uka, 
men allerede er mexikansk gryterett produsert og plassert i fryse-
ren. Videre utover høsten kan det bli tilbud om både pizza, salat, 
tacosuppe og andre fristende småretter. 

Av Mona Schjølset

Sandra Madelen Sundell, Espen Andre Gunnes og 
Andrine Halgunset har ”produksjon og salg av varer og 

tjenester” som valgfag på ungdomsskolen.

Middagsbuffet
Tirsdag 25. september kl. 14.30-17.30

Klubb, duppe, stekt bacon 
Vi har glutenfri klubb og duppe også.
Sei i fløtesaus med ramsløk
Dessert og kaffe

Voksne kr 195,-    Barn, 3-12 år kr 89,- 
   Gratis for 0-2 år  

Velkommen!

Circle K E6 Berkåk, tlf. 72 42 71 50

Ledig 75% stilling!
1 års vikariat fra 1. januar 2019

med mulighet for fast ansettelse.

Vi søker en engasjert og 
sprudlende person som er glad i 
salg og mennesker, og som liker 

å stå på i et travelt og trivelig miljø.

Har du lyst til å bli en del av oss?

Send søknad innen 30. september 2018

 til sove@circlekeurope.com

Telefon 72 42 80 10 Nettside krk.no 

E-post installasjon@krk.no 

Vi i Kraftlaget Rise Elektro AS har 
kompetente elektrikere som kan 
hjelpe deg med alt innen elektro-
tekniske installasjoner.

Ta kontakt for avtale eller et ufor-
pliktende pristilbud! 

Trenger du elektriker?
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Kunngjøring - 2010018 - 96/1 - 

Endring av reguleringsplan 
Åsen hyttegrend

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk godkjente i 
møte	05.09.2018	sak	36/18,	endring	av	regulerings-
bestemmelser for Åsen hyttegrend med hjemmel i 
plan- og bygningslovens § 12-14.

Plandokumentene kan ses på 
www.rennebu.kommune.no og i 
Rennebu kommunehus.

Eventuell klage må sendes skriftlig innen 12.10.2018 
til postmottak@rennebu.kommune.no eller til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med regule-
ringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 
3 år fra denne kunngjøring.

Kunngjøring sluttbehandling - 2016003 - 

Endring av reguleringsplan 
Trondskogen II

Kommunestyret godkjente i møte 06.09.2018 sak 
30/18,	endring	av	reguleringsplan	Trondskogen	II	
med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14.

Plandokumentene kan ses på 
www.rennebu.kommune.no og i 
Rennebu kommunehus.

Eventuell klage må sendes skriftlig innen 12.10.2018 
til postmottak@rennebu.kommune.no eller til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med regule-
ringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 
3 år fra denne kunngjøring.

Kunngjøring sluttbehandling 

Kommunedelplan 
trafikksikkerhet 2018-2022

Kommunestyret godkjente i møte 06.09.2018 sak 
31/18,	kommunedelplan	trafikksikkerhet	2018-2022.

Plandokumentene kan ses på 
www.rennebu.kommune.no og i 
Rennebu kommunehus.

Kjøp/salg
Skjorte til Rennebubunad, dame str XS ønskes kjøpt.
Vest til Rennebubunad (ull), dame str S selges.

Halldis, tlf 94 86 97 55

Hjertelig takk for all vennlig oppmerksomhet og 
deltagelse i anledning vår far Erik Olav Ramlos bortgang og 
begravelse.  Takk for pengegaven til Rennebu Helsesenter.
En spesiell takk til betjeningen ved Rennebu Helsesenter for 
god pleie og omsorg gjennom flere år.

Gerd og Magne med familier

KURS I AKRYLMALING 
ved Grethe Solemsløkk
6.-7. oktober fra kl. 10.00-18.00 
på Kaffe Hyggen på Stamnan.
Et spennende kurs for både nybegynnere 
og mer erfarne - med tema vinter.
Pris: ca. kr 2000,- avhengig av antall kursdeltakere.
Maks 10 deltakere, så her blir det «førstemann til mølla».
Påmelding og mer info får du hos
Signy Ramsem på tlf. 480 53 153
 
Kaffe Hyggen har åpen kunstkafé kl. 12.00-13.30 
lørdag 6. oktober.

Nominasjonsmøte for 
liste til kommunevalg 2019
På Hallandstuggu 8. oktober kl 20

Vel møtt!
Styret i Rennebu Senterparti

Medlemsmøte 
Rennebu skytterlag
27. september kl 19 i innendørsbanen

Tema: Flytting av skytterbane og skytterhus i 
forbindelse med ny E6.
Velkommen!         Styret

EL-sykkel til helsesenteret

Kvinnegruppa i Rennebu utfordrer alle som er 
ansatt i Rennebu Kommune til å gi kr 50,- 
eller mere hver.

Håper på positiv respons fra andre Rennbygge også.
Innkommet pr. 10. september 2018 ca kr 30.000.
Kontonr: 4260.73.40743.
På forhånd en stor takk!

mvh Kvinnegruppa i Rennebu

K U N N G J Ø R I N G E R
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Dette skjer i Rennebu!

20.09 Hyggestund m.kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
20.09 Babysang Friv.sentralen 12.00
22.09 Kick-off Håndball Rennebuhallen 
25.09 SoulChildren Menighetshuset 17.30
25.09 Småbarnssang Menighetshuset 17.30
26.09 Møte Rennebu pensjonistfor. Kultursalen 11.00
27.09 Formiddagstreff Staure 11.00
27.09 Medl.møte Innendørsbanen 19.00
 Rennebu skytterlag  
27.09  Bønnemøte Hoelsmoen 20.30 
01.-02.-10 Møter v/Bjørn Roger Karlsen Voll skole  19.30
01.10 Søndagsskole og Yngres Misjonshuset, Voll 17.30
02.10 Strikkekafé Kaffe Hyggen 19.00
03.10 Medl.møte kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
04.10 Hyggestund m.kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
04.10 Babysang Friv.sentralen 12.00
04.10 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.10 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00 
05.10 Early Birds Torget 06.30
07.10  Høsttakkefest/frukost Hoelsmoen 10.00
11.10  Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
12.10 Basar Åshuset 19.00
 arr: Gisnås Forsamlingshus
15.10 Søndagsskole og Yngres Misjonshuset, Voll 17.30

16.10 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
18.10  Babysang Friv.sentralen 12.00
 
Gjeterhundtrening i Kjønndolpa hos Sissel mandager 
kl 18.00 i hele sommer.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15.
Bygdakaffe i Furuly, Nordskogen, søndager i 
partallsuker kl 13.
Fristrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 11-12.
Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16.
Rennebu Songkor øver hver onsdag på Voll skole 
kl 19.30-22.00
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162.

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64.

Vi ønsker en utfyllende kalender om hva som skjer i 
Rennebu, så send oss info på epost, 
mari@mediaprofil.no eller ring tlf 72 42 76 66

Aktivitetene blir også lagt ut på rennebu.com

Som medlem av Norges 
Jeger- og Fiskerforbund kan 
du få svært gode betingelser 
hos oss.

Ring oss på telefon 72 40 49 90 eller 
kom innom kontoret vårt på Oppdal 
eller Berkåk, så hjelper vi deg.

gjensidige.no/oppdal-rennebu

På jakt etter en god forsikring?
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o	Mediaprofil	as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 11. oktober - frist for stoff 1. oktober -  Rennebunytt

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

Høstmarked
på torget lørdag 22. september kl 11-15

ønsker velkommen til

Det blir også salg av
• boka 40 i turer i Rennebu, Rennebu frivilligsentral
• klovnebilder/kort, Emma Aasbakk Engen
• kniver, Olav Løkslett 

• Kulturelle innslag
• Underholdning for barna 

Lokale matprodusenter er på plass 
og selger kjøttvarer, egg, grønnsaker, 

Rennebuæppel, mandelpotet og honning 


