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Rune Skjolden fikk tildelt
Rennebu kommunes kulturpris, og Astrid S ble Årets
Spellemann samme helg.
Vi gratulerer begge!
Les mer på midtsidene.
Foto: Dagfinn Vold

tlf 72 49 80 00
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Vinterferie - og
så mange gode
talenter i Rennebu

Årets vinterferieuke viste Rennebu fra sin beste side; mye
sol, lite vind og temperaturer mellom 3 og 10 minusgrader
over et hvitt vinterlandskap. Vi som jobbet, kunne ikke
annet enn å misunne dere som hadde tatt fri og kunne nyte
dagene. Det kom et snøfall like før ferieuka satte inn, som
gjorde skiløypene fantastisk forlokkende.
Jeg håper at snøfallet ikke skapte uønskede overraskelser
i vinterferien om du gikk utenfor løypene. Underlaget var
hardt og vindblåst og noen steder med overflaterim etter
kalde dager. Dette ga dårlig feste mot nysnøen, særlig der
terrenget var mer enn 30 grader. Et kryssende skispor i
skråningen kunne være nok til å skjære opp overflata som
ville utløse flakskred. Det kom ei ny ladning snø i helga som
betyr økt skredfare. Ferdes derfor ikke i og like under
tredvegraders skråninger inntil snøen har stabilisert seg.
OL ble avsluttet i helga: Marit Bjørgen tok gull på avslutningsdistansen 3 mila. Selv om hun er fra nabokommunen
Midtre Gauldal, så er hun også «vår». Hun ble i tillegg kåret
til den mestvinnende vinterolympier med 8 gullmedaljer
i karrieren. En meget sterk prestasjon. Det har kostet
mange forsakelser gjennom mange år og hun har hatt sterk
selvdisiplin – som har båret frukter. Målbevisstheten vil hun
ta med seg videre i livet og vi vil sikkert se at hun oppnår
nye mål på andre områder.
En av de unge fremadstormende talentene fra Rennebu
er skiskytter Simen Hårstad, som har hatt en meget god
sesong så langt. Under et Norgescuprenn i Molde nylig gikk
han til topps i M19-klassen.
En annen ekte rennbygg som gjorde seg sterkt bemerket

på landsdekkende fjernsyn var Astri S. Hun vant Spellemannsprisen blant mange gode artister. På sitt beskjedne
vis fremhevet hun Rennebu og ikke minst oppveksten hun
har hatt i Rennebu. Hun sendte en takk til Rune Skjolden,
musikklæreren sin, som hun gjerne ville ha vært med å feire
bursdagen til. Rune Skjolden hadde satt opp forestillingen
Les Miserables i Rennebuhallen som sin 50-årsgave til
Rennebu. Han hadde fått med seg mange dyktige artister,
der Tuva Børgedatter Larsen var en av dem. Ann Kristin
Haugerud ledet det store koret og Rune ledet orkesteret. Til
sammen ga det en fantastisk kulturopplevelse som publikum
kommer til å huske lenge. Ordfører Ola Øie overrakte tilslutt
årets kulturpris til en overrasket Rune Skjolden. Denne var
han vel fortjent for hans store engasjement for kulturen i
Rennebu. Respekten blir ikke mindre når han velger å la
overskuddet av forestillingen gå til hjelpeorganisasjonen
MAF.
Prestasjonene både i løypa og på scenen viser at det gror
frem talenter når bygda samlet legger til rette for innsats, der
ildsjeler får slippe fram og at det er lov å være god. Talentene
finnes overalt, men det er de som får næring gjennom godt
samhold, der de får aksept og der det er kultur for å stille
opp for hverandre, at talentene virkelig slår ut i full blomst!
Takk til dere alle for at dere stiller opp og støtter barn og
unges engasjement! De gjør oss stolte – og vil fortsette å
gjøre det i fremtida!
Lill Hemmingsen Bøe
- konst. rådmann
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Hedersaften for Rennbyggen — EnSpireskolen
Lørdag 17. mars er det duket for rød løper, glamour,
trivsel og prisutdelinger.

er i rute!

Det fastslår styreleder
Ragnhild Kulbrandstad Stene,
som kan fortelle om fortsatt
stort engasjement og innsats
før skolestart til høsten.

Rennebu Frivilligsentral og Rennebu kommune inviterer til Hedersaften.
Det inviteres da til Hedersaften i
Kultursalen, og her skal det deles ut forskjellige priser til noen som har gjort seg
spesielt bemerket eller bidratt positivt i
løpet av fjoråret.
- Det er viktig å sette fokus på det
som er positivt, og det skal vi gjøre denne
kvelden, sier ordfører Ola Øie, som har
tatt initiativet til Hedersaften.
Flere priser
I løpet av kvelden skal det deles
ut pris både til ”Årets Rennbygg”,
”Årets
Rennebuambassadør”
og
”Y-faktorprisen”. Førstnevnte går til en
person som har utmerket seg positivt og
gjort en innsats innen kultur, idrett, frivillighet, omsorg, næringsliv, nytenkning
osv. Årets Rennebuambassadør blir en
person som har markedsført Rennebu utad
på en positiv måte, mens Y-faktorprisen er
mer uformell med fokus på optimisme og
kreativitet.
- Vi har fått inn gode forslag i alle

kategorier, og det er artig at folk har engasjert seg. Ikke minst er det veldig trivelig
å se at folk er interessert i gi sambygdinger en klapp på skuldra ved å foreslå dem
til ulike priser, det viser vel at vi har evne
til å glede oss over andres innsats og prestasjoner, sier Øie.
Renenbu idrettslag vil også dele ut
priser denne kvelden.
Trivelig kveld
Selv om det legges opp til en smule
glamour og festivitas, presiserer ordføreren at det først og fremst skal være en trivelig, uformell kveld i godt selskap.
- Vi håper jo at dette skal bli et årlig
arrangement, men i første omgang skal vi
nå feire oss selv denne kvelden så får vi
ta en evaluering etterpå. Jeg gleder meg
i alle fall stort, og håper mange tar turen
denne lørdagskvelden, avslutter Ola Øie
på vegne av arrangementskomiteen.

Maskindag på Sundset gård

Jan Eirik Holden har startet firma der han selger bl.a.
maskiner til landbruket og andre formål. Tirsdag 20. mars
vil han arrangere maskindag for andre året i samarbeid med
Tynset bil & MC som kommer for å vise ATV og snøscooter,
og det vil også bli anledning for prøvekjøring. I tillegg kommer Hargassner Norge AS som selger sentralvarmeanlegg
som kan fyres med flis, pellets eller ved. Anleggene passer
for både næringsbygg og private bygg.

Av Mona Schjølset

- Vi har vedtatt å følge den offentlige
skoleruten, så det betyr at de første elevene starter opp her den 20. august, sier
Kulbrandstad Stene.
15 søknader om elevplass
Fram til nå har det kommet inn 15 søknader om elevplass, og seks personer har
søkt om jobb ved skolen. Søknadsfristen
går ut 15. mars, så det er fortsatt litt tid
igjen for dem som er interessert.
— Vi ønsker å minne om at dette kun
er en søknad, og at alle som søker vil motta en svarslipp fra oss etter at søknadsfristen er gått ut. Da får man to uker på seg til
å ta den endelige bestemmelsen, presiserer Kulbrandstad Stene.
Info på hjemmesiden
Hun påpeker også at det vil være
løpende opptak gjennom hele året, men at
hovedopptaket likevel vil være det viktigste med tanke på innrapportering av elevtall til Utdanningsdirektoratet.
— Vi gleder oss til å komme i gang,
og hvis noen vil søke om plass eller lurer
på noen er det bare å gå inn på hjemmesiden vår eller ta direkte kontakt, oppfordrer Ragnhild Kulbrandstad Stene på
vegne av EnSpireskolen på Voll.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Middagsbuffet

Tid for ny jord og
gjødsel til plantene!

Tirsdag 20. mars kl. 14.30-17.30

Klæppsup, klubb, duppe, stekt bacon
saltkjøtt og kålrotstappe
Dessert og kaffe

Frøstativet er på plass!

Nytt i
gaveartikler

Voksne kr 195,-

Barn, 3-12 år kr 89,-

		 Gratis for 0-2 år		

Velkommen!

Berkåk - tlf 72 42 74 45
mandag-fredag 10-17 – lørdag 10-14

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

Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner
Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset

Totalleverandør innen

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

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

Påskenummeret av Rennebunytt
kommer torsdag 22. mars!
Har du idéer til stoff, setter vi pris på å bli kontaktet.
Annonser/kunngjøringer: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no
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Artig med matematikk!
Like før vinterferien ble det
gjennomført en hel dag med
matte for elevene på 1.-4.
trinn ved Rennebu barne- og
ungdomsskole. Her var de
delt inn i grupper på tvers
av klassetrinn, og gjennom
dagen fikk de prøve seg på
både individuelle oppgaver
og gruppeoppgaver.
Lek med ball, lengdehopp, bygge tårn
med marsmellows og spaghetti var noen
av oppgavene elevene fikk prøve seg på,
og både tilbakemeldinger og innsats tyder
på at dette er en grei måte å få inn mattekunnskaper på.
Tidsbegrep
De fleste av oss har vel erfart at det er
svært varierende hvor fort eller sakte tiden
går avhengig av hva vi holder på med.
Dette var også tema på den ene stasjonen,
der lærer Torild Martinsen ga elevene ulike oppgaver som de fikk bruke ett minutt
på. Første oppgave var å ligge helt stille
uten å røre seg, mens det neste minuttet
skulle brukes på å kaste ball til hverandre. Ikke overraskende var elevenes klare dom at minuttet med ballkasting gikk
veldig fort, mens minuttet de skulle ligge
stille gikk veldig sakte. En annen oppgave
gikk ut på at alle skulle anslå hvor mange
spensthopp de kunne klare i løpet av 15
sekunder. Noen traff forbausende godt på,
mens andre overvurderte egne evner forholdsvis mye.
- Jeg ville nok gjettet mye nærmere
hvis vi skulle prøvd flere ganger, sa en av
elevene.
Ifølge Martinsen er et av hovedmålene
med en slik dag nettopp det av elevene
skal lære gjennom egne erfaringer, og at
de i tillegg synes det er artig blir selvfølgelig en ekstra bonus.
Måling
Hovedtema for dagen var måling, som
ifølge lærer Hege Merethe Gorseth er et
av de viktigste emnene i matematikkfaget. Gjennom dagen fikk elevene praktisk
erfaring med måling av både lengde, høyde, tid, vekt og volum.
- Det er enklere å skape forståelse for
dette gjennom praktisk arbeid, og vi ser at

Her får elevene teste ut tidsbegrepet, og lærer Torhild Martinsen tar tiden
mens elevene kjenner på hvor lenge ett minutt er når man ligger helt stille.

Å bygge tårn av marshmellows og spaghetti krever både samarbeid og planlegging.

elevene engasjerer seg i oppgavene, forteller Hege Merethe.
At elevene deles inn i grupper på tvers
av klassetrinn peker hun også på som verdifullt for det sosiale miljøet på skolen.
- De eldste barna blir gode rollemo-

deller for de yngste, og det skapes gode
relasjoner som de tar med seg videre, sier
Hege Merethe.
Av Mona Schjølset

Rennebunytt

5

20 år med Frivilligsentral i Rennebu
1. juli 1998 ble Rennebu
Frivilligsentral åpnet, og
siden den gang har det
ballet på seg med oppgaver,
prosjekt og arrangement.
Frivilligsentralen er i dag en
solid støttespiller for mye
av det som foregår i lokalsamfunnet, og et veletablert
samlingssted for mange
aktiviteter.
- Det har vært en spennende reise, og
jeg er glad for den oppslutningen og de
trofaste støttespillerne Frivilligsentralen
har her i Rennebu, sier daglig leder gjennom 20 år, Maj Britt Svorkdal Hess.
Startet opp i Sanitetshuset
I begynnelsen holdt Frivilligsentralen
til i Sanitetshuset på Berkåk. Så var de
en periode på Bygdasenteret, før de flyttet inn i dagens lokaler på Torget i 2001.
I 2008 ble disse lokalene pusset opp og
utvidet, og ifølge Maj Britt er lokalitetene
nå akkurat slik de bør være.
- Her er det lettvint å stikke innom,
med kafé, blibliotek, butikker og kommunehus like i nærheten. Vi opplever at folk
bruker oss aktivt, og det setter vi pris på,
sier Maj Britt.
At det nå har gått 20 år siden den spede starten i Sanitetshuset synes hun er helt
utrolig å tenke på.
- Årene har gått utrolig fort, og vi kan
vel trygt si at veien har blitt til mens vi
har gått. Da vi startet var dette en helt
ny institusjon i bygda, men heldigvis tok
Rennbyggen godt imot oss, forteller Maj
Britt.
Mange arbeidsoppgaver
I dag er Frivilligsentralen en veletablert institusjon i bygda, og har en finger
med i mye av det som foregår. Utkjøring
av mat, babysang, formiddagstreff og
språkkafe er bare noe av det som foregår
på fast basis. Utstyrssentralen har også
blitt et kjærkomment tilbud, og mange
stikker innom for å låne ski, skøyter og
annet utstyr. Frivilligsentralen er også en
sentral aktør i forbindelse med friluftsdagene, som arrangeres like etter skoleslutt i
juni. De er også i full gang med planleg-
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Maj Britt Svorkdal Hess har vært leder på Frivilligsentralen
helt siden oppstarten for 20 år siden.

Friluftsdager er et populært tilbud som Frivilligsentralen er med på å arrangere.
Her en gjeng fornøyde deltagere fra fjorårets opplegg.
ging av en klesbyttedag, som skal arrangeres 14. april.
- Det siste har kommet i stand etter et
initiativ fra Naturvernforbundet, og her
kan man ta med seg plagg som kanskje
har krympet i skapet eller som man rett og
slett ikke bruker så mye lenger. Kanskje
kan noen andre få nytte av det i stedet for
at klærne blir kastet, sier Maj Britt.
Markerer jubileet
I løpet av 2018 vil det bli flere markeringer av 20-årsjubileet, og det starter
med en påskelunch for de frivillige alle-

rede den 21. mars. Videre blir det en sommerfest i juni, og en markering i løpet av
Kulturvukku. De to sistnevnte er det ikke
lagt noe fast plan på enda, så her oppfordres folk til å komme med ideer og innspill.
- Det er de frivillige som er bærebjelken i alt vi holder på med, så det er viktig
å sette fokus på den jobben de gjør. 20-års
jubileet gir oss et godt påskudd til å feire
dette, avslutter Maj Britt.
Av Mona Schjølset

Kraftlaget er omdannet til aksjeselskap
Kvikne-Rennebu Kraftlag er blitt aksjeselskap, og du kan bli
aksjonær.
Omdanningen til aksjeselskap ble vedtatt i november i 2017, og omdanningen
er i kjølvannet av at Trønder Energi har
kjøpt og tatt over nettet og kraftsalget som
Kraftlaget tidligere hadde.
— Kraftlaget vil bli ført videre etter
”samvirketanken”, og samtidig vil vi fortsette med å være en aktiv verdiskaper og
medspiller i lokalsamfunnet, forteller daglig leder Arild Bruheim.

vært trufaste kunder og samtidig hatt nettleieavtale den 8. november 2017 kommer
best ut.
Aksjekapitalen som hver enkelt vil få,
blir registrert som privat formue, og en
må evt. betale formueskatt.
Bedrifter som ikke har forretningskommune i forsyningsområdet, vil dessverre ikke få aksjekapital.
Av Dagfinn Vold

Får du aksjekapital?
Alle fastboende med folkeregistrert
adresse i forsyningsområdet Kvikne og
Rennebu, som hadde nettleieavtale den
dagen omdanningen ble vedtatt, har fått
tildelt 1% aksjekapital i utbytte. Utbytte
som gjøres om til aksjekapital, beregnes
på grunnlag av ”samhandelen” som vist
til høyre. For bedrifter legges det til grunn
at de hadde registrert forretningskommune i forsyningsområdet den dagen omdanningen ble vedtatt.
Det vil med andre ord si at de som har

Folkeregistrert adresse i Kvikne eller Rennebu?:		
JA		
Foretak: Forretningskommune i Brønnøysundsreistrene i Kvikne (Tynset) eller Rennebu?: JA
Nettleieavtale 08.11.2017?: (Samme fødsels- el foretaksnr) JA			

Daglig leder Arild Bruheim.

Eksempel på beregning av aksjekapital hos Kraftlaget

Nettleie
Kraft
Total
Samhandel 2014
12 000
8 000
20 000 *)
Samhandel 2015
14 000
9 000
23 000 *)
Samhandel 2016
10 000
7 000
17 000 *)
			
60 000 *)
Tildelt aksjekapital (1%)		
600
*) Merk at merverdiavgift, forbruksavgift, Enova-avgift og kostnader med elsertifikater ikke
inngår i beregningsgrunnlaget.
Må være samsvar mellom fødselsnummer eller foretaksnummer.
Dette er i henhold til vedtektenes §6 (2)

Hedersaften 2018
Lørdag 17. mars kl 19.30 inviteres det til

festaften med kultur og heder
i Kultursalen, Berkåk.

Det deles ut hederspriser i kategoriene
Årets Rennebuambassadør, Årets Rennbygg og Y-faktorprisen.
Rennebu idrettslag vil også dele ut hederspriser.
Kulturinnslag fra bl.a. Les Miserables og damekoret Røst.
Gratis inngang - og det serveres fingermat ved inngangen!
arr: Rennebu Frivilligsentral / Rennebu kommune
Rennebunytt
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Det ble Runes kveld
Rune Skjolden inviterte til
jøbbersdag med å sette opp
en konsertversjon av musikalen Les Miserables. Det ble
litt av en kveld - og en helg!
Rundt 900 personer hadde funnet
veien til Rennebuhallen denne kvelden,
og aldri har det vel vært samlet så mange i en bursdag i Rennebu. Men, det var
hovedpersonen som stod for gaven - en
fantastisk oppsetning av Les Miserables
med 120 aktører på scena. Solistene i
konsertversjonen var elever som tidligere
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hadde vært med på musikalene som 10.
klasse ved ungdomsskolen har satt opp
siden 2002.
Rune hadde plukket ut de han ville ha
med, og han hadde plukket godt. De unge
solistene og tre barna som var med gjorde
en prestasjon både sangmessig og skuespillermessig det står stor respekt av. Det
var nok mange fuktige øyekroker underveis i forestillingen - for dette var en helt
utrolig opplevelse.
Vi visste at du Rune er en ressursperson for bygda, og at vi har mange flinke
ungdommer, men denne kvelden overgikk
alt vi har opplevd tidligere.

— Dette har jeg ikke fått til alene.
Uten kona Herborg som holder bakkekontakten bedre enn meg, hadde det ikke gått.
Samtidig må jeg berømme samarbeidspartneren Ann Kristin Haugerud. Vi har
samarbeidet i mange år, og vi vet hvor vi
har hverandre, sier Rune.
Som avslutning på forestillingen kom
ordfører Ola Øie på scenen og overrakte
kommunens kulturpris til Rune. Og en
mer populær prisvinner skal en lete lenge
etter.

Som om ikke dette var nok, fikk
Rune hilsen og ros fra Astid S i sin takketale for prisen Årets Spellemann under
Spellemannprisutdelinga kvelden etter.
Astrid har gjort en musikkalsk karriere på
kort tid. I fjor fikk hun prisen Årets nykommer under Spellemannprisutdelinga.
Astrid er en utmerket ambassadør for
Rennebu, og hun glemte heller ikke hjembygda denne kvelden.
Gratulerer til begge to!
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Distriktets
kontorleverandør

Din lokale maler for tak og vegger

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.

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malervanmalsen@hotmail.com

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

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

Bjørn
909 10 913

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Oddvar
905 78 439

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

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no
Kontor tlf 72 43 11 02

Maskindag 20. mars kl. 12-19
på Sundset Gård, Rennebuskogen.
Visning av snøfresere, vinsj, dumperhenger,
traktorskjær med mer, muligheter for prøvekjøring!
Representanter fra noen av leverandørene
vil være tilstede.
Kaffe med nogo attått!

Velkommen!
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Nyhet!
BMF 10tonns
tømmervogn

Denne får du se hos oss

Rampestreker på Rennebumartnan
Tema for årets Rennebumartna er Rampestreker, og
arrangørene håper dette vil
virke inspirerende på en
positiv måte.
- Vi ønsket oss noe som var lekent og
kreativt med glimt i øyet, og det synes vi
at vi treffer med dette temaet, sier daglig
leder i Rennebumartnan, Kenneth Teigen.
Lar seg inspirere
Også fra tidligere år har man sett at
mange av utstillerne bruker temaet aktivt,
både gjennom utforming av produkter og
i salgsutstillingene. Ifølge Teigen er det
også slik at det gjerne dukker opp nye
aktiviteter relatert til temaet, og i år kan
det jo bli ekstra spennende å se hva dette
eventuelt blir.
- Med fjorårets tema ”Smak” dukket
for eksempel den populære kokkekampen opp, der ordførerne i Oppdal, Midtre
Gauldal og Rennebu konkurrerte om å tilberede det beste måltidet. Vi håper også
årets tema inspirerer til lignende innslag,
så det er bare å komme med kreative forslag, oppfordrer Teigen.
Takk til dugnadsfolket
I disse dager går det på nytt ut forespørsel til lag og foreninger om å ta på seg
dugnadsoppdrag i forbindelse med årets
martna, som arrangeres 10.-12. august.
Ifølge Teigen ble det under fjorårets martna lagt ned 3000 dugnadstimer, og han
benytter anledningen til å rose de frivillige som stiller opp år etter år.
- Uten dugnadsfolket hadde det ikke
vært mulig å få til dette, så vi i arrangementskomiteen er utrolig glade og takknemlige for den innsatsen som legges ned.
Ikke bare gjør de den jobben de blir satt
til, de utviser også en serviceinnstilling og
hjelpsomhet som legges merke til av både
utstillere og publikum, roser Teigen.

Kom med innspill
Du kan gå inn på nettsiden til
Rennebumartnan, rennebumartnan.no, for
å få mer informasjon om martnan. Der har

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell
• skilt og vindusdekor

du også mulighet for å komme med innspill til årets martna og martnastemaet.
Av Mona Schjølset

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no
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Nå blir det
mobildekning
i Jøldalen
De dårlige mobilforholdene
i området rundt Jøldalen har
vært tema lenge, men nå
ser det ut til å gå mot en
tilfredsstillende løsning.

I løpet av våren og sommeren skal forhåpentligvis en mobilmast være på plass,
og plasseringen blir helt inntil kommunegrensa mot Meldal.
- På denne måten kan signalene også
nås i området innover Resdalen, forteller
rådgiver Trond Jære.
Formaliteter
Det er Telenor og Telia som finansierer montering av senderutstyr og det som
skal til for å få dette operativt, mens selve
masta er et spleiselag mellom fylkeskommunen, fylkesmannen, Rennebu kommune og Meldal kommune.
- Noen formaliteter gjenstår enda,
blant annet byggesaksbehandling. Saken
har imidlertid vært i systemet en stund, så
dette regner vi med vil gå relativt knirkefritt, sier Jære.
I tillegg til den positive effekten dette
har for hytteeierne i området, påpeker
Jære også det sikkerhetsmessige aspektet
som har vært et tema i debatten.
- Dette er et veldig populært turområde, og med tanke på sikkerhet ved
ulykker, sykdom o.l. er det da viktig å ha
mobildekning i området, sier Jære.
Av Mona Schjølset
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Endringer og justeringer på
foreslåtte vegparseller i Rennebu
De fleste har vel fått med seg at Rennebu har satt navn på
en god del veier rundt omkring i kommunen. Dette er en
omstendelig prosess som skal behandles av stedsnavnutvalget
– så ut på høring – så behandles av de politiske myndigheter
– så sendes til språkrådet. Om språkrådet har noen merknader må en følge samme prosess igjen.
Språkrådet hadde en del kommentarer til noen parsellnavn i Rennebu. Vi har
derfor behandlet dette igjen i stedsnavnsutvalget, og kommer med følgende tilråding:
Parsell 23 Åsenveien Språkrådet
mener det kunne forveksles med
Åsenveien som er en annen parsell.
Stedsnavnutvalget går for vårt opprinnelige forslag.
Parsell 57 Røbekken Vårt opprinnelige forslag var med skrivemåten
Rødbekken. Språkrådet mener opprinnelsen til navnet var rydning. Vi mener vel
fortsatt at navnet stammer fra rødfargen
på bekken som igjen kommer til jernforekomst i vannet. Språkrådets argument er
at det da ville hete Raudbekken. Vi ser det
slik at dette ikke er en så stor sak at det er
grunn til å protestere.
Parsell 57 Søndre Holtveien
Parsell 104 Nordre Holtveien
Språkrådet mener at den opprinnelig
foreslåtte benevnelsen med Holtveien sør
og Holtveien nord ikke er i samsvar med
normeringsregler i norsk.
Parsell 58 og 59 slås sammen slik at vi
får benevnelsen Hestvatnet. Dermed unngår vi retningsanvisning som opprinnelig
foreslått.
Parsell 60 Hestvatnet Øst. Vi foreslår
å holde på det opprinnelige forslaget fordi
Østre Hestvatnet indikerer at det finnes to
stykker Hestvatn. Her må derfor logikken
gå foran normeringsregelen, mener vi.
Parsell 63 Østre Dalan
Parsell 64 Vestre Dalan
Parsell 79 Vestre Mastveien
Parsell 80 Nordre Mastveien
Parsell 71 Pederveien Språkrådet
etterlyste litt mer bakgrunn for benevnelsen. De vil helst unngå å benevne en vei
om det viser seg at personen det gjelder
er nålevende. Det er ikke tilfelle her.
Parsell 72 Brattsetsæterveien Her
har det beklageligvis falt ut en bit av navnet. Men med denne skrivemåten skal det
være riktig.

Så har vi fått en god del reaksjoner på
benevnelsen Gammelveien på den veien
som går fra Oppdalsgrensa og ned til
Sundset. Denne veien har i folkelig omtale hatt benevnelsen Gamle Kongevei rett
og slett fordi den er en del av den gamle kongeveien. Veien heter også Gamle
Kongevei på Oppdalssida og er fortsettelsen av den gamle kongeveien over Dovre.
Stedsnavnutvalget foreslo også opprinnelig å kalle veien Gamle Kongevei, men
dette måtte endres i og med at veien ikke
hang sammen med Gamle Kongevei som
er et etablert veinavn på Berkåk. Også
denne veistubben er en bit av den opprinnelige kongeveien som kom fram med bru
over Orkla ved Vangseng og opp forbi
Bjerkaker.
Stedsnavnsutvalget har stor forståelse
for de argumenter som er kommet inn fra
en del oppsittere langs den gamle kongeveien lengst sør i kommunen. Dette er en
lang vei med historisk tyngde som fortsetter direkte over kommunegrensa. Veien er
også en del av Pilegrimsleden og kan sånn
sett ha en verdi som merkevare.
Stedsnavnsutvalget har derfor kommet
fram til at:
Gamle Kongevei erstatter benevnelsen Gammelveien
Vassliveien innbefatter også den biten
som hittil har vært Gamle Kongevei på
Berkåk. Gamle Kongevei på Berkåk faller
derfor ut.
Ut på høring
Forslagene sendes nå til høring fram
til 1. april 2018
Kart med anvisning til de omtalte parsellene legges ut på kommunens hjemmeside.
For stedsnavnsutvalget
Astri Snildal

Det lønner seg å ha ..
når du handler på
REMA 1000 Berkåk
Uke 10
Når du har

GIR
DEG

-30%

PÅ FRUKT
OG GRØNT

Har du ikke Æ? Ta kontakt! Vi hjelper deg gjerne

59

00

Uke 11 og 12 gir deg
20 % på ALT av
ferskvarer!

Når du harKjøper du

2-pk
grillpølse koster det
kun 49,17 med

GRILLPØLSE 2 X 600G
Gilde, 2x600g, 49,17 pr. kg

Gjelder REMA 1000 Berkåk - 30 % på F&G tom 11.03.18, - 20 % på Ferskvarer 12.03-25.03.18- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
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KUNNGJØRINGER
Strikkekafe
EIENDOMSSKATTEN FOR 2018
Rennebu kommune skriver ut eiendomsskatt på alle
faste eiendommer i hele kommunen i 2018.
Jfr. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.
Eiendomsskattelisten for 2018 blir lagt ut til offentlig
gjennomsyn i ekspedisjonen ved kommunehuset fra
den 28. februar til og med 28. mars 2018.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret innen
18. april 2018.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store
terminer med forfall 1. april 2018 og
1. oktober 2018. Dersom eiendomsskatten ikke blir
betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter
fastsatte bestemmelser.
Eiendomsskattekontoret

Desentralisert sykepleierutdanning i Meldal
Fra høsten 2018 blir det desentralisert sykepleierutdanning på Løkken i Meldal. Utdanningen kommer
i gang etter et initiativ fra SiO-kommunene (samhandlingsenheten i Orkdalsregionen). Det er sykepleiermangel i hele landet, noe vi merker også i
Rennebu. Etter at samhandlingsreformen ble igangsatt
blir pasientene utskrevet langt tidligere fra sykehuset,
noe som gjør at behovet for sykepleiere i kommunehelsetjenesten øker.
Søknadsfrist på studiet er 15. april gjennom Samordna
opptak og 1. mars for realkompetansesøkere.
Antall studieplasser er minimum 8 og
maksimum 12 studenter.
Studiet er heltid over 3 år og det gis samme pedagogiske tilbud som for studenter på campus i Trondheim.
Forelesningene er via skjerm i sann tid – ikke opptak.
Mer informasjon om studiet ligger på sidene til NTNU,
i lenkene nedenfor og på kommunenes facebookside.
Facebooklinken: https://www.facebook.com/
orkdalsregion/videos/1842736255748554/

Onsdag 21. mars kl. 19.00
i kultursalen i Rennebuhallen.

Gunn Ingrid Langås fra Støren Garnstue kommer.
Inngang kr 50,- og da får du
kaffe med noe attåt.
Velkommen!

Ramsfjell grunneierlag

har årsmøte 22. mars kl 20.00 i Jutulstuggu.
Sakliste på utmarksradet.no.
Saker til årsmøte må være Per Ivar Stavne
i hende innen 15. mars.

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen 18. mars.

Ragnhild Voll Stokkli

Årsmøte

i Rennebu IL hovedlaget
22. mars kl 19.00

på Frivilligsentralen.
Sakliste kommer på rennebu.com

Årsmøte i Træthaugveien Veiforening
22. mars 2018 kl. 19.30 - Hallandsstuggu

Vanlige årsmøtesaker og endring av selskapsform til SA.
Sakspapirer (bl.a. vedtektsendring tilpasset samvirkeloven)
kan fås tilsendt ved henvendelse til styret ved
Knut, mob. 917 17 983.
Enkel servering - Hjertelig velkommen :-)
Styret

Påskelunsj for frivillige

Åpent hus 21. mars fra kl 11-13.
Alle frivillige er hjertelig velkommen!

Leilighet ledig i første etasje på
Samlaget Stamnan fra 1. juni 2018.

Henv telefon 905 78 467/958 13 938

UNG KULTUR MØTES
8. mars i kultursalen
BKM kl 17.30 –
Velkommen!

UKM kl 19.00

Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=OmFKegr2AhM
Filmer til nedlasting: https://berre.wistia.com/medias/
dad1xsg157
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@rennebucom
@reisentilfjellet
@rennebukommune

Dette skjer i Rennebu!
08.03
08.03
08.03
08.03
08.03
11.03
12.03
13.03
14.03
18.03
19.03
20.03
21.03
21.03
21.03
21.03
22.03
22.03
22.03
22.03
22.03
23.03
25.03

Hyggestund m. kvinnegruppa Helsesenteret
BKM, Barnas kulturmønstring Kultursalen
UKM, Ung kultur møtes
Kultursalen
Årsmøte RIL fotball
Hallandstuggu
Årsmøte Normisjon
Hoelsmoen
Gudstjeneste
Innset kirke
Blåveisen kor og hobby Innset bedehus
Larsrenn
Rennebu Skistadion
Årsmøte Innset IL
Kroken Bakeri
Gudstjeneste
Rogogjersvora
Grindal grendalag
Søndagsskole og Yngres Misj.huset Voll
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Påskelunsj for frivillige
Friv.sentralen
Mjuken GrandPrix Rennebu skistadion
Strikkekafe
Kultursalen
arr: Rennebu husflidslag
Årsmøte Ilfjellet gr.eierlag Hallandstuggu
Formiddagstreff
Staure
Hyggestund m/Kvinnegruppa Helsesenteret
Årsmøte RIL hovedlaget
Friv.sentralen
Årsmøte Træthaugveien Hallandstuggu
Årsmøte Ramsfjell gr.eierlag Jutulstuggu
Basar
Sandbrekka
Gudstjeneste
Nerskogen kapell

Minigym på Voll skole hver torsdag kl 17-18.
For alle under skolealder.
4-6-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 17.30-18.30
7-10-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 18.30-19.30
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Styrketrening i Rennebuhallen hver tirsdag kl 16-17
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Intervall/styrketrening i Rennebuhallen hver
torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 8.30-9.30
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset og
partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Strikkekaffe på Kafé Hyggen 1. tirsdag i hver måned.
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162

11.30

17.30
19.00
19.30
19.30
11.00
17.30
18.00
19.00
12.00
17.30
11.00
11-13
18.00
19.00
20.00
11.00
11.30
19.00
19.30
20.00
19.30
11.00

Følg med på hva som skjer
i Rennebu på rennebu.com

EKSTRA GOD TUR!

Ferdig montert
72 42 80 10 | installasjon@krk.no | krk.no 5 års garanti

kr 4499,-

Som medlem i Turistforeningen
får du gode betingelser hos Gjensidige
Visste du at 47% av brannvesenets
utrykninger i 2017 skyldtes komfyrbranner?

Du får 14 % rabatt på dine private skadeforsikringer fra
første forsikring og 18 % når du samler tre eller flere forsikringer hos oss. I tillegg kan du få:

Bestill komfyrvakt hos oss i dag!

• 10 % produktrabatt på Reise Pluss,
hytte-, båt- og hundeforsikring
• 5 % produktrabatt på innboforsikring
• lavere egenandel på bilforsikring

Informasjon om komfyrvaktkampanjen vår
finner du på krk.no/installasjon.

A13_0594/02.2018

72 42 80 10 | installasjon@krk.no | krk.no

Ring 72 40 49 90 eller stikk innom et av kontorene våre.
Se også gjensidige.no/turistforeningen.
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Helse- og Omsorginfo:

Hva må jeg betale hvis jeg må på sykehjem?
Dette er et spørsmål vi ofte får. Mange eldre er bekymret for at de må betale av formuen sin hvis de må på sykehjem. Slik er det
ikke. Selve formuen er personlig og tas ikke med i beregningen. Reglene for hvordan egenandel ved opphold på sykehjem beregnes,
er nedfelt i lovverket og dermed lik for hele landet.
Ved tidsbegrenset opphold på sykehjem betaler alle en egenandel som i dag er på kr 160 per døgn. Tidsbegrenset opphold kan
maks utgjøre 60 døgn per år.
Ved langtidsopphold beregnes egenandel ut fra inntekt. Da betaler du 75 % av grunnpensjon og 85 % av eventuell tilleggspensjon
og for eksempel renteinntekter. I 2016 kostet en sykehjemsplass for Rennebu kommune kr 963 000. På landsbasis ligger snittet på
over kr 1 000 000 årlig. I 2017 betalte beboere ved sykehjemmet i Rennebu i gjennomsnitt kr 166 000 i egenandel.
- Solveig Løkken

Pengegaver til kulturlivet!
Etter en strålende kulturhelg med Les
Miserables og Spellemannspris til Astrid
S, passet det veldig godt for de forhenværende styremedlemmene i Rennebu
Musikkorps å ta en runde med utdeling av
gavesjekker til kor og korps i bygda.
— Det er jo mange år siden vi avsluttet virksomheten, men nå er alle papirer
innlevert, instrument og noter er solgt

og kontoer er gjort opp. Det ble igjen en
grei sum med penger som vi ønsket å gi
videre til kulturaktører her i Rennebu,
sier Halldis Nyrønning, tidligere leder i
Rennebu Musikkorps.
Begeistring
Tirsdag kveld var det Rennebu
Mannskor som fikk besøk, og det var
en overrasket og glad gjeng som kunne
ta imot den rause gavesjekken. Onsdag
var det Rennebu Skolekorps, Rennebu
Songkor og Røst som sto for tur, og det er
ingen overdrivelse å si at de ble tatt imot
med begeistring overalt. Beate Dullum,
May Sølvi Kosberg tar imot gavesjekk
på vegne av damekoret Røst. Siv Stokke,
Gørild Meland og Halldis Nyrønning
var gavmilde representanter fra Rennebu
Musikkorps.

som er dirigent både for Røst og Rennebu
Soul Children, fikk også med seg en gavesjekk til sistnevnte.
Noter og slagverk
I tillegg til gavesjekkene kan det
også nevnes at Rennebu Musikkorps har
gitt bort slagverket sitt til Kulturskolen
i Rennebu. Det står nå i musikkrommet
på skolen, slik at det kan benyttes både
i skolesammenheng og i Kulturskolen.
Rennebu Skolekorps har dessuten fått
plukke seg ut både noter og instrument før
restlageret ble solgt.
— Det er veldig trivelig å gi noe videre til kulturlivet i bygda, og vi er helt sikre
på at pengene blir benyttet på en måte
som blir til glede for hele lokalsamfunnet,
avslutter Halldis Nyrønning på vegne av
Rennebu Musikkorps.

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

Av Mona Schjølset

