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Ja, vi elsker.
..

Thea Pedersen Havdal spiller 
fløyte i Rennebu skolekorps, og 
var med og gledet mange på 
arrangementet ved Rennebu 
helsesenter den 17. mai.
Foto: Dagfinn Vold
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Årsmelding og regnskap for 2010 er nå til 
politisk behandling i Rennebu kommune. Selv om regn-
skapstall og resultater for lengst er kjente, så gjør de 
interne prosessene med revidering og kontroll at den for-
melle behandlinga kommer relativt langt ut i året. Videre 
så har vi en del utfordringer med å sette så klare mål at de 
lett blir målbare. Vi prøver å bli bedre på dette, men det 
ligger i sakens natur at det på sentrale tjenesteområder 
som for eksempel barnehager og eldreomsorg er kvalitets- 
og trivselsmål som det er krevende å måle. 
På hjemmesida www.rennebu.kommune.no ligger det en 
kortversjon av kommunens årsmelding. De tjenesteytende 
enheter har der gitt en kort beskrivelse av sin virksomhet 
i 2010.

Kommunens regnskapsresultat ble ca. 2 mill. bedre enn 
budsjettert. Dette skyldes større rammetilskudd, større 
inntekter fra salg av kraft og lavere rentekostnader. 
Driftsenhetene holdt sine rammer og skal ha ros for god 
budsjettdisiplin. Kommunene måles ofte på netto driftsre-
sultat, og dette var på ca. 8 mill. Ekstraordinære inntekter 
(momsrefusjon) utgjorde 5,7 mill. av resultatet. Rennebu 
kommune har gode inntekter, men vi har også et meget 
høyt kostnadsnivå. Det hadde vært ønskelig å sette av 
større reserver slik at vi ikke blir for avhengig av variable 
inntekter som for eksempel høye kraftpriser.

I 2010 investerte vi for ca. 31 mill. kroner. De viktigste 
prosjektene var bygging av nye lokaler ved Berkåk skole, 
opprusting av lokaler ved Vonheim barnehage og nytt ren-
seanlegg på Berkåk.

Rennebu kommune er lokalt en stor virksomhet med i alt 
240 stillinger fordelt på ca. 400 ansatte. Våre velferdstje-
nester gis ”Fra vogge til grav” og har ”åpningstid” døgnet 
rundt, 365 dager i året. I denne mangfoldige organisasjo-
nen ytes det ofte tjenester hvor møtene mellom enkelt-

menneskene blir en sentral del av tjenestenes innhold og 
kvalitet. I 2010 ble det gjennomført en innbyggerundersø-
kelse som i hovedsak viste at innbyggerne hadde et godt 
inntrykk av tjenestene som ytes. Vi kan imidlertid alltid bli 
bedre, og i 2011 vil vi følge opp med brukerundersøkelser 
som et grunnlag for stadig å forbedre tjenester og service.    

En god daglig drift skal kombineres med et sterkt utvi-
klingsfokus for å holde tritt med de krav og forventnin-
ger som både innbyggere og statlige føringer gir. Dette 
gjelder alle områder, men er kanskje særlig uttrykt innen 
barnehager, skoler, helse-, sosial- og omsorgstjenester. 
På noen områder må vi søke samarbeid med andre kom-
muner. Felles barnevern med Oppdal ble etablert i 2010 
og på IKT-området søkes også slikt samarbeid. Innen 
helsesektoren står vi overfor store kompetansemessige, 
rekrutteringsmessige og økonomiske utfordringer og hvor-
dan disse skal møtes utreder vi sammen med 12 andre 
kommuner. Kommunestyret vedtok ny ”Omsorgsplan 
2010-2020” og små, men viktige skritt i 2010 var vedtak om 
opprettelse av dagsenter og å øke fra 3 til 6 lærlinger innen 
omsorgsarbeiderfaget. 

Hovedutfordringen for Rennebu er å hindre nedgang i 
folketall og unngå at vi får en skjev kjønns- og aldersut-
vikling. Kommuneplanens strategidel ble sluttbehand-
let i kommunestyret 17. juni 2010 og den setter sterkt 
fokus på hvordan lokalsamfunnet kan utvikles, og hvor-
dan Rennebu kommune i samspill med innbyggere og 
næringsliv kan bidra til en god utvikling. Svært positivt er 
det i den forbindelse at ”Rennebu 3000” fikk prosjektmid-
ler i tre år gjennom den nasjonale bolystsatsingen. Dette 
gir enda bedre muligheter til å støtte opp om initiativene 
i lokalsamfunnene hvor det i 2010 ble tatt særlige tak på 
Innset og Nerskogen. I samarbeid med andre kommuner 
arbeides det målrettet med ”Trondheimsveien”. Ny og 
bedre E 6 betyr mye for både næringsliv og for bedring av 
pendlermuligheter. 

Rådmannen vil på vegne av alle ansatte takke kommunens 
innbyggere, næringsliv, organisasjoner og lokalsamfunn 
for et godt samarbeid i 2010.

Birger Hellan
- rådmann

rådmannens hjørne
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Kulturskolen i Rennebu
I vår presentasjon av ulike 
enheter i Rennebu kom-
mune, har vi nå kommet til 
Kulturskolen. Kulturskolen 
er underlagt enhet for Kultur 
og Fritid, og i forbindelse 
med utbygging av skolen 
på Berkåk i 2010 kunne 
kulturskolerektor Arnstein 
Solem ta i bruk sitt nye kon-
tor. I nyfløya ble det også 
plass til egne kontorplasser 
og møterom for lærerne i 
Kulturskolen.

Kulturskolen har et mangfoldig 
tilbud til sine elever, her tilbys opplæ-
ring både på piano, gitar, sang, el-bass, 
band, slagverk, fiolin, korpsinstrument 
og billedfag. I Kulturskolens målsetting 
heter det at man skal gi et musikk- og 
kulturfaglig tilbud, organisert i tilknyt-
ning til skoleverket og kulturlivet ellers. 
– Dette synes jeg vi oppfyller på en 
god måte, sier rektor Arnstein Solem. 
Kulturskolen leverer også dirigenttje-
nester, og både dirigenten i Rennebu 
Skolekorps, Rennebu mannskor og 
Rennebu songkor er lønnet gjennom 
Kulturskolen. 

Ca. 140 elevplasser
Kulturskolen er et tilbud til alle 

elever i grunnskolen, og pr. i dag har 
kulturskolen rundt 140 elevplasser. 
– Dette betyr ikke at vi har 140 ulike 
elever, men mange har flere tilbud 
gjennom Kulturskolen, forteller Solem. 
Rektor selv er ansatt i 50 % stilling for 
å ta seg av administrative oppgaver, og 
i tillegg til dette fyller han opp stillin-
gen med undervisning der det trengs. 
Inkludert rektor er det i dag 10 lærere 
som er tilknyttet kulturskolen, de fleste 
i små stillinger. – Utfordringen er å til-
rettelegge det tilbudet som etterspørres 
med de lærerkreftene vi har til rådig-
het, noe som er hovedutfordringen for 
de fleste små kommuner, sier Solem. 
– Alt i alt synes jeg vi har lykkes bra, 
og Kulturskolen er en viktig og positiv 
bidragsyter på mange arenaer i lokal-
samfunnet. 

Spennende nyheter
Fra høsten av dukker det opp to 

helt nye tilbud i Kulturskolen. – Under 
forutsetning av nok påmeldte vil vi fra 
neste skoleår tilby undervisning i Lyd 
/ Lysteknikk og Film / Media, fortel-
ler Solem. – Det er kjempeartig at vi 
kan tilby dette, og det er langt mellom 
de kulturskolene som har slike fag på 
timeplanen, forteller en stolt rektor. 
Lyd/Lysteknikk er det Hallvard Mjøen 
som vil stå for. Han er i dag ansatt som 
trommelærer i Kulturskolen, og driver 
i tillegg firmaet Gammelgården Lyd og 
Lys. Når det gjelder Film/Media er det 
Jon Olav Voll fra Hoveng Media som vil 
tilrettelegge dette tilbudet. Disse tilbu-
dene er nok best egnet for elever i ung-
domsskolealder, samt de eldste elevene 
på barneskolen. - Vi håper og tror dette 
vil være attraktivt, og at vi treffer en 
enda bredere gruppe av aktuelle søkere 
til kulturskolen, sier Solem. 

Søknadsfrist 10. juni
10. juni går fristen ut for å søke 

om elevplass til høsten, og man søker 
enkelt via kulturskolens hjemmesi-
der. Før søknadsfristen går ut, skal det 
gjøres noen PR framstøt rundt om på 
skolene i bygda. Skolekorpset skal ha 

rekrutteringskonsert den 23. mai, og 
da er det korpsmusikk og presentasjon 
av ulike instrumentgrupper som står i 
fokus. I tillegg skal rektor og noen flere 
rundt på skolene og presentere høstens 
nye tilbud fra Kulturskolen. – Det blir 
skikkelig stas å presentere de nye til-
budene, og i tillegg vil vi kanskje sette 
fokus på noen eksisterende tilbud der 
vi har kapasitet til å ta inn flere elever, 
forteller Solem. 

Mange spilleoppdrag gjennom året
Kulturskolen har to større konserter i 

løpet av et år, en før jul og en i mai / juni 
som en avslutning på skoleåret. I til-
legg er det Kulturskolen som arrangerer 
Barnas Kulturmønstring, og er en svært 
viktig bidragsyter til Ungdommens 
Kulturmønstring. – Gjennom året har 
vi også mange forespørsler om mindre 
spilleoppdrag i forbindelse med ulike 
kulturarrangement, møter og lignende. 
Vi prøver etter beste evne å imøtekom-
me slike forespørsler, for det er en flott 
måte å få vist seg fram i lokalsamfunnet 
på, avslutter rektor Solem fornøyd.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Fra Kulturskolens julekonsert i Innset kirke.
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Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50

SOVE@statoilfuelretail.com
www.statoilberkaak.no

Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

Posten
har flyttet

til Coop Prix Berkåk

Åpningstider:
man-fre 8-22
lør 9-20

NYHET!!
Kaker
fra Bakers
til alle anledninger 
kan du nå bestille 
hos oss! 
Flere varianter

Smågodt
fast lavpris 
hver lørdag

7,90 pr.hg.

Ferske
storbrød på 
søndager

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/innboforsikringen din

Begravelsesbyrået

Orkla

Arnt Bjørkhaug  og Nils Erik Syrstad

7336 Meldal 
Vakttelefon: 960 14 510
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Nedlegging av Rennebu 
Lensmannskontor
I forbindelse med omorganisering av politidistrikt i Sør-
Trøndelag, har arbeidsgruppa for Fjellregionen som Rennebu 
kommune tilhører, levert sin innstilling til politimesteren. 
Rennebu kommune er i region sammen med Røros, Holtålen, 
Oppdal og Midtre Gauldal. I arbeidsgruppas innstilling fore-
slås nå at det blir 1 lensmann for hele Fjellregionen, og at lens-
mannskontorene i Rennebu og Holtålen legges ned.

Den innstillingen som arbeids-
gruppa nå legger fram, er basert på et 
flertallsvedtak. Bjørn Rogstad har vært 
Rennebu kommune sin representant, 
og han var den eneste som kom med 
en alternativ innstilling. Rogstad la 
fram forslag om felles lensmann for de 
berørte kommunene, men at alle ope-
rative tjenesteenheter opprettholdes. 
– Jeg er nok litt forbauset over at repre-
sentanten fra Holtålen ikke gikk for 
dette forslaget, men jeg føler i alle fall at 
dette forslaget gjenspeiler den generelle 
holdningen blant administrativ og poli-
tisk ledelse i Rennebu kommune, sier 
Rogstad.

Avgjøres i Justisdepartementet
Innstillingen fra arbeidsgruppa sen-

des til Politimesteren i Sør-Trøndelag, 
og deretter skal det utarbeides en rap-
port og en innstilling som skal ut igjen 
til de berørte kommunene. I løpet av 
sommeren / tidlig høst vil rapport-
en bli behandlet i kommunestyret, 
og Rogstad regner med at vedtaket 

herfra vil bli ganske likt det forsla-
get han selv fremmet i arbeidsgruppa. 
Neste steg i prosessen er behandling 
i Justisdepartementet, som skal fatte 
endelig vedtak i saken. – Det er en rela-
tivt tidkrevende prosess, og det kan fort 
ta bortimot ett år før vi får en endelig 
avgjørelse i saken, sier Rogstad. 

Åpent møte
Torsdag 26. mai inviteres det til åpent 

møte i kommunestyresalen på Berkåk. 
Innledere på møtet blir Politimesteren 
i Sør-Trøndelag, Nils Kristian Moe og 
Jenny Klinge, som er stortingsrepre-
sentant og medlem av justiskomitéen. 
– Møtet er åpent for alle, og i tillegg er 
kommunestyrerepresentanter og med-
lemmer av arbeidsgruppa spesielt invi-
tert, forteller Rogstad. – Det blir mulig-
het til innlegg og spørsmål fra salen, så 
jeg vil oppfordre alle som har anled-
ning til å møte opp og si sin mening om 
saken, avslutter ordføreren.

Av Mona Schjølset

Årets pilegrimsvandring
De fleste har vel fått med seg at det arrangeres en årlig, 

lokal pilegrimsvandring i Rennebu. Nå har disse vandrin-
gene eksistert i 5 år allerede, og i sommer starter vi forfra 
igjen. Årets vandring blir gjennomført den 11. juni, nærmere 
bestemt på pinseaften. Det blir oppstart kl 11.00 ved Gisna 
bru på grensa til Oppdal. Vandringa ender ved Havdal skole. 
Det vil bli diverse orienteringer under veis. Alle er hjertelig 
velkommen til å delta.

- Pilegrimsutvalget i Rennebu

Smittefare fra vannkilder 
Hittil i 2011 er det påvist en dobling av tularemitilfeller 

(harepest, lemenpest) hos mennesker i Sør- og Midt-Norge 
i forhold til fjoråret. Samtidig er det observert store bestander 
av mus og lemen over det meste av landet.  Denne kombina-
sjonen gjør at Folkehelseinstituttet anbefaler å unngå å drikke 
vann direkte fra naturen resten av dette året. 

Samtidig anmoder vi alle med gravde eller sprengte brøn-
ner om å undersøke dem for utettheter, og om nødvendig 
rense dem og tette dem slik at mus og lemen ikke kan kom-
me inn.

- Kommuneoverlegen i Rennebu

Coop-bygg i rute
I løpet av en måneds tid er 
forhåpentligvis arkitektene 
ferdig med tegningene til det 
nye Coop-bygget på Berkåk. 

— Når tegningene er ferdig vil vi så 
raskt som mulig gå i gang med bygge-
søknad, innhenting av priser fra aktu-
elle entreprenører og lignende, fortel-
ler Lars Ove Breivik, som er direktør 
for eiendoms- og forretningsutvikling i 
Coop Orkla Møre.

Ifølge Breivik har alt gått etter pla-
nen så langt og han håper man kan 
komme i gang med byggingen allerede 
denne høsten. – Byggingen på Berkåk 
er et av de mest spennende prosjektene 
vi har jobbet med i år, og vi ser fram til å 
få realisert planene her, sier Breivik. 

Kafédrift
Selv om mye er uavklart enda, for-

teller Breivik at det jobbes med mulig-
heten for å få inn en kafeteria i de nye 
lokalene. – Vi har erfaring med at det 
er en heldig løsning med kafédrift i til-
knytning til butikklokaler, og i samar-
beid med en lokal aktør jobber vi for å 
få til dette, sier han. – Det vil også bli 
satt av et areal med tanke på eventuelle 
framtidige leietagere i bygget, men her 
er det ingenting som er avklart enda, 
forteller Breivik.

Positiv holdning fra kommunen
Breivik roser Rennebu kommune 

for imøtekommenhet i forbindelse med 
byggeplanene. – Vi har blitt tatt i mot 
på en meget positiv måte både hos den 
politiske og administrative ledelsen i 
kommunen, og det gjør vårt arbeid mye 
lettere. Det er trivelig å arbeide med 
prosjekter der de ulike aktørene ser fel-
les nytte av å få det til, avslutter Breivik.
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Næring i Rennebu:

Vellykket 10-års jubilant
4. november 2010 var det 10 år 
siden Rennebu Dør og Vindu 
As ble stiftet. Jubilanten slo 
ikke på stortromma og lagde 
en kjempefest. Men det kunne 
de godt ha gjort!

For Rennebu Dør og Vindu er en 
suksess. At det skulle gå slik, var det 
ikke alle som trodde da bedriften ble 
etablert. Ville det være plass til enda en 
aktør i et allerede hardt presset mar-
ked? 

Brødrene Arnt og Olav Hårstad 
hadde imidlertid stor tro på forret-
ningsidéen sin og klarte å overbevise 
bl.a. Innovasjon Norge om at bedriften 
de ønsket å skape, ville ha livets rett. 
Rennebu kommune trodde også på ide-
en og bisto gründerne med mye hjelp i 
starten.

I dag har vi fasiten; Rennebu Dør 
og Vindu er en livskraftig og veletablert 
bedrift med godt renommé og flotte 
produkter. 2010 ble bedriftens beste 
år noen sinne med over 8,5 mill. kro-
ner i omsetning og 9% fortjeneste. Pr 
dato har seks ansatte sin arbeidsplass i 
RDV. – Men vi bør være sju, sier Olav 
Hårstad. - Da oppnår vi god flyt i pro-
duksjonen. Flere kan vi ikke være, det 
har vi ikke plass til i de lokalene vi nå 
har.

Norges flotteste dører?
RDV leverer ikke billige produkter. 

Tvert i mot, bedriften har bevisst valgt 
å produsere eksklusive produkter til et 
betalingsvillig marked. Som bedriften 
selv skriver på sin hjemmeside: 

NORGES KRAFTIGSTE PRODUKT I 
SITT SLAG?

Våre produkter er i solide og grove 

dimensjoner som gir god kvalitet. Rennebu 
Dør og Vindu AS er en bedrift innen dør - 
og vindusproduksjon og driver med ordre-
produksjon etter kundens ønsker.

Dører er hovedproduktet. Vinduer 
kjøper bedriften for det meste fra andre 
produsenter og leverer sammen med 
dørene. I en viss grad lages også egne 
vinduer, når dette passer inn i produk-
sjonsplanene, bl.a. for å utnytte kapasi-
tet.

— Vi er nok spesielle, sier daglig 
leder Olav Hårstad. - Vi leverer produk-
ter som ingen andre er i nærheten av.

Hjemmemarkedet lite
RDV leverer først og fremst til 

Østlandsmarkedet. I Rennebu og 
Oppdal er leveransene relativt små i 
forhold til den store hytteutbyggingen. 
I de siste fem årene det ferdigstilt 750 
hytter i disse to kommunene (513 i 

Oppdal og 237 i Rennebu) i følge tall fra 
SSB. For siste år er tallet 53 for Oppdal 
og 48 for Rennebu, i alt 101 nye hytter. 

Å få en større andel av nærmarke-
det er en felles utfordring for flere av de 
lokale produsentene. Her ønsker kom-
munen å ta et initiativ for å se om utvi-
det samarbeid, bl.a. om markedsføring 
og salgsarbeid kan være en vei å gå. Vi 
er stolte over å ha bedrifter som RDV 
i bygda. Bedriften har en solid posi-
sjon, gode produkter og dyktig ledelse. 
Samarbeid med andre lokale bedrifter 
kan bidra til å skape et enda sterkere 
fundament for bedriften.

Orientering om ordningen ”Bort for en 50-lapp”
Fra 1. mars 2008 innførte kommunen en ordning de kalte ”bort for en 50-lapp”. Tiltaket var en slags storebrorvariant av 

ordningen ”trygt hjem for en 50-lapp”som har ungdommen som målgruppe.
Ordningen har nå vært i virksomhet en del år, og vi vil derfor repetere utdrag av retningslinjene for nye brukere av ordnin-

gen: Frivilligsentralen mottar bestilling av turer og koordinerer transport. Turen må bestilles minst en dag i forveien på Frivilligsentralen. 
Det må meldes fra om eventuell ledsager. Bestillingen kan foretas i Frivilligsentralens åpningstid alle hverdager mellom kl 08.30 og 
15.30. Hver person får inntil 12 turer pr. kalenderår.

Tilbudet gjelder turer uavhengig av strekning innen kommunen. Dersom turen går ut over kommunegrensen, må det betales vanlig 
drosjetakst fra kommunegrensen til bestemmelsesstedet. Ordningen gjelder fra fylte 67 år.

Pris skal være kr 50,- pr. person uavhengig av veglengde, én veg. 50-lappen omfatter også nødvendig ledsager.

Brødrene Arnt og Olav Hårstad har skapt en livskraftig bedrift med flotte produkter.
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Trafikksituasjonen Berkåk skole 
og Rennebu ungdomsskole
FAU ved Berkåk skole/Rennebu Ungdomsskole har i mange år sett 
at trafikksituasjonen mellom skolen og hallen ikke har vært ideell.  
  
Foreldrekjøring

Mest kaotisk og uoversiktlig er det 
i forbindelse med foreldre/foresattes 
bringing og henting av skolebarn. Det 
kan virke som det viktigste er å få bilen 
så nær opp mot porten til skolen som 
mulig, slik at ungene slipper å gå mer 
enn absolutt nødvendig. Buss-sjåførene 
ser stadig at foreldre som bringer/hen-
ter barn tenker lite på at de setter egne 
og andres barn i fare. Blant annet er det 
observert at små barn har blitt satt av slik 
at de har krysset veien like foran bus-
sen. FAU og Trafikksikkerhetsutvalget 
har flere ganger sett på om andre 
områder kan brukes for bussene. 
Både området bak Rødbygget, og 
Grusbanen har blitt vurdert, samt å 
lage rundkjøring mellom Torget og 
skolen, men tekniske utfordringer gjør 
at det må utarbeides ny regulerings-
plan hvis disse områdene skal brukes.   
 
Kveldstid

Trafikksituasjonen i området på 
kveldstid har heller ikke vært god, 
når en tenker på at unger skal fer-
des i området. Det blir tatt lite hensyn 
til skilt og trafikkregler. Det er parkert 
foran hallen, i busslomma, på fortau-
et og langs veien, selv om det er ledig 
parkeringsplass på begge parkerings-
plassene ved hallen. I tillegg blir det 
stadig observert biltrafikk fra buss-
lomma ved E6, over gang-og sykkel-
veien, og inn foran hallen til tross for at 
det er to innkjøring-forbudt-skilt der.  

 Skilting
Det blir nå ny skilting i området. Ny 

skilting innebærer i korte trekk at det 
ikke blir tilatt for privatbiler å kjøre helt 
opp til skolen og hallen. Det blir tillatt 
å kjøre til parkeringsplassen mellom 
ICA og hallen, og videre derifra til par-
keringsplassen bak hallen. Foreldres/
foresattes henting og bringing av skole-
barn skal skje ved avsatt plass på parke-
ringsplassen ved Kommunehuset, eller 
på parkeringsplassene ved hallen. Det 
oppfordres sterkt til å følge ny skilting. 
Målet er at trafikksituasjonen i området 
blir så oversiktlig, og oppleves så trygt at 
selv barn i førskolealder skal ha mulig-
het til å ferdes i området uten følge.  
 

Husk at din oppførsel som bil-
fører i trafikken er med på å skape 
holdninger for fremtidens bilførere, 
det gjelder både de ungene du har 
med deg i bilen, og de som er utenfor.   
 

Arnhild Gorsetbakk
- leder Trafikksikkerhetsutvalget

Loppemarked på torget
I forbindelse med tilflytterfest og trivsesarrangement på torget i regi Tilflyttergrup-
pen og Rennebu 3000, søndag 25. juni, blir det også i år holdt ”åpent” loppe-
marked. Alle som ønsker å delta får anledning til det, om det er privatpersoner 
eller lag/organisasjoner det er snakk om. 
I år som i fjor har den enkelte selger med seg det som trengs av bord, veksel-
penger og lopper, og er sin egen handelsmann. Etter at arrangementet er ferdig 
tar alle med seg det som er igjen av lopper og annet tilbake.
Vi håper det blir mye folk og massevis av spennende varer som fører til salg og 
aktivitet. Rennebunytt vil komme tilbake med mer stoff og annonse om arrange-
mentet i et senere nummer. 
Frivilligsentralen vil ta seg av påmelding og annet hvis det er noen som har behov 
for bistand. 
Ta kontakt innen 20. juni. www.rennebu.frivilligsentral.no

Fotokonkurranse
Liker du å ta bilder? Bli med 
og delta i en uformell, men 
spennende fotokonkurranse 
som vi har kalt ”Rennebu 
gjennom mine øyne”! Vi 
ønsker oss bilder av bygde-
livet i Rennebu.

Du kan fotografere det du synes 
er spesielt med bygda og bygdelivet i 
Rennebu. 

Det presiseres at det ikke er proffe 
fotografbilder vi er ute etter, men ama-
tørbilder.

Du bestemmer tema innenfor byg-
deliv; det kan varieres fra mennesker, 
dyr, bygninger, natur, sport, naboen, 
aktiviteter i grendene, familie, og alt du 
møter på veien.

Konkurranseregler
•	 Maks	5	bilder	pr	fotograf
•	 Bildene	sendes	i	JPG-format	og	må	
 være høyoppløselige 
•	 Følgende	informasjon	må	legges	ved	
 bildene: 
 - Navn og alder på fotograf
 - Adresse, telefon og e-postadresse
 - Beskriv fotoet - hvor og når bildet 
    er tatt

Bildene vil bli vurdert av en sam-
mensatt jury, med premiering for de to 
beste bildene. 

Bildene blir utstilt på Frivillighuset. 
Åpning av ustillingen skjer den 25. 
juni i forbindelse med arrangementet 
Sommerkaffen. 

Tilflyttervertsgruppa og fotoprosjek-
tet ”Rennebu gjennom mine øyne” for-
beholder seg bruksrett til bildene etter 
nærmere avtale med fotograf. 

Frist for innsendelse av bilder er 
9. juni 2011.

Bildene sendes digitalt til evy.
ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no 

Vi håper du klarer å fange små eller 
store ting du synes er spesielt med byg-
da og bygdelivet i Rennebu!

Lykke til!

Med vennlig hilsen 
Tilflyttervertsgruppa
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De nytter 
på nytt
Elevene ved Innset skole 
lærer seg gjenbruk ved å 
sy om klær  til nye klær eller 
andre ting de har bruk for.

Klærne de lager ønsker
de å stille ut på årets 
Rennebumartna, som har 
temaet Nytta på nytt.

— Bakgrunnen for prosjektet med 
redesign av klær er at tekstilbransjen er 
en stor utfordring for klimaet vårt, for-
teller enhetsleder Nina Rise Oddan ved 
Innset skole. 

Redesign av klær
— Vi forbruker klær, noe som skyl-

des at prisene blir stadig lavere. Klær 
koster faktisk det samme i dag som 
under nyttårssalget for 25 år siden. En 
løsning for både miljøet og kreativiteten 
er redesign av brukte klær. 

Redesign er rett og slett å sy opp 
igjen gamle klær, og alle har klær i ska-
pet som de av ulike årsaker ikke bruker 
lenger. Tanken på Innset skole er å fikse 
om på klærne slik at de frister til videre 
bruk. Det kan enten gjøres med enkle 
grep, eller ved å sy alt om igjen til et 
nytt og sprekt plagg. Samtidig kan dette 
bøte på den dårlige samvittigheten når 
en vet at vi nordmenn faktisk kvitter oss 
med 130 millioner tonn klær hvert år. 

Hele skolen med
Alle elevene ved skolen er med på 

prosjektet, og FAU har kjøpt inn to nye 
symaskiner til prosjektet. 

Liv Strand, som selv er dyktig i rede-
sign, er leid inn som en ressursperson 
til prosjektet.Hun gir god veiledning og 
kommer med mange idéer til hva hver 
enkelt kan gjøre med klærne de har 
med. 

Mannekengoppvisning
På avslutninga for skolen i juni vil 

det bli mannekengoppvisning for å vise 
frem de flotte klærne og de andre pro-
duktene som elevene har laget - eller 
rettere sagt redesignet. 

Under årets martna vil produktene 
bli utstilt, og hva passer vel bedre når 
årets martnastema er Nytta på nytt.

Av Dagfinn Vold

Simon Aleksander Stuen får en hjelpende 
hånd av Liv Strand.

Ingeborg Melby Belsvik har sydd om 
mammas skjørt til en nydelig kjole.

Smartboard til skolene
Rennebu kommune har kjøpt såkalt smartboard til skolene. 
Smartboard er en interaktiv tavle med en berøringsfølsom 

flate som forbinder datamaskin, projektor og tavle til en enkelt 
enhet. En bruker fingeren på tavla til å styre datamaskinen 
med, og en kan skrive med digitalt blekk på tavla.

Som bildet fra Innset skole viser kan tavla brukes i mange 
fag, og den er samkjørt med lærebøkene. 

— Denne nye tavla gir uante muligheter, og for å lære og 
bruke tavla skal lærerne kurses, forteller enhetsleder Nina Rise 
Oddan ved Innset skole.

Sondre Børgeson Larsen viser elever hvordan smartboard fungerer.
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Bygdekvinnelaget på Spinning
I mars arrangerte FAU ved Berkåk skole / Rennebu ung-

domsskole temakveld om Sunn Livsstil. Målgruppen var alle 
foreldre med barn i grunnskolealder, og bakgrunnen for møtet 
var at stadig flere sliter med overvekt. Bygdekvinnelaget sto for 
servering på temakvelden, og på menyen sto sunn, trendy mat. 

Spinning i premie
Som takk for flott servering på temakvelden, ble 

Bygdekvinnelaget premiert med en gratis Spinningtime for sine 
medlemmer. Nylig var det klart for effektuering av premien, og 
rundt 15 spreke bygdekvinner møtte opp. – Vi var nok litt spen-
te på forhånd, for nesten ingen av oss hadde prøvd Spinning før, forteller Tora Husan. Selv om det var nytt for de fleste, var alle 
enige om at det var en kjempeartig opplevelse. – Dette er jo ikke damer som kommer rett fra sofaen, men spreke kvinnfolk 
som er vant til å ta i et tak, understreker Husan. – Det var virkelig moro, og all ære til FAU som ga oss en så original og festlig 
premie, avslutter Tora Husan på vegne av damene i Bygdekvinnelaget.

Boligene 
20 år
Det er nå 20 år siden de første 
brukerne kunne flytte inn i 
kommunale boliger tilrette-
lagt for funksjonshemmede i 
Rennebu. Boligene ble bygd 
som en direkte følge av PU-
reformen som ble innført, og 
ikke lenge etterpå ble det også 
etablert et dagtilbud for be-
boerne.

- Nå kalles ikke boligene PU boli-
ger lenger, men boliger for funksjons-
hemmede, forteller Gunhild Romsås 
Olsen, som er daglig leder i Joveien 
bofellesskap. Pr i dag er det 15 beboere 
i Joveien og Løkjbakkveien, og det er 
også en avlastningsbolig som kan bru-
kes ved behov.

Dagsenter
Omtrent et halvår etter at boligene 

ble tatt i bruk, ble det også etablert et 
dagtilbud til brukerne. Dagsenteret 
tilbyr i dag mange typer aktiviteter og 
arbeidstrening for brukerne. Det er 
baking, håndarbeid, vedsentral, vakt-
mestertjenester og flere typer arrange-
ment gjennom året. 

Feirer seg selv
Torsdag 12. mai var det duket for 

feiring av 20- års jubileet, og da var 
det dekket til flott middagsservering 
i menighetshuset. – I dag feirer vi oss 
selv, og den vellykkede implemente-
ringen av PU-reformen her i vår kom-
mune, sier Gunhild Romsås Olsen og 
Gunn Bjørnstad, ledere i henholdsvis 
Joveien og Løkkjbakkveien bofelleskap. 
Ingrid Hatvik Løkslett er leder på dag-
senteret, og hun er helt enig med de to 
andre damene. – Det kan ikke være tvil 
om at våre brukere har fått et bedre liv 
etter at de flyttet tilbake til Rennebu. Nå 
er de integrert og bidrar i lokalsamfun-
net, og det gir dem trygghet og glede i 
hverdagen, sier hun. 

– Vi merker også veldig stor forskjell 

blant folks holdninger i løpet av de 20 
årene som er gått, sier  Romsås Olsen. 
Før var folk mer usikre og unnvikende 
i sitt møte med psykisk utviklingshem-
mede, men nå er det heldigvis blitt slik 
at de fleste omgås denne gruppen på en 
helt naturlig måte.  - Det er med andre 
ord all grunn til feiring, og vi må få lov å 
takke Frivilligsentralen som er på plass 
og hjelper til med matlaging og serve-
ring i dag, avslutter Gunn Bjørnstad, før 
hun går inn til et festdekket middags-
bord. 

 Av Mona Schjølset

Gjertrud Brattset, Ingeborg Tverdal og Torill Skjerve 
har bodd i “boligene” siden de ble bygd for 20 år siden.
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– Vi har lagt opp til et familievennlig 
konsept som forhåpentligvis vil trekke 
mye publikum, sier kulturansvarlig i 
martnaskomiteen, Linda Øvereng. 

Elg med Band
Årets kulturkveld blir en flott blan-

ding av nasjonale artister og lokal kom-
petanse, forteller martnassjef Kenneth 
Teigen. Øyvind Elgenes er vel kjent 
for de fleste som en av frontfigurene i 
suksessbandet Dance with a Stranger. 
Sammen med to av medlemmene 
herfra har Elg de siste årene arbeidet 
med sitt eget soloprosjekt ”Elg Band”.  
Gruppa ga i 2010 ut plata ”Storm”, 
som fikk gode kritikker. Aftenposten ga 
terningskast 5, og kom med følgende 
karakteristikk: ”musikk til fest, etter-
tanke og pur glede!”

Regionalt Dugnadskor
Mens første del av årets kulturkveld 

Sing with a Stranger
Et spennende samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle musik-
ere og et regionalt dugnadskor innleder martnasuka i Rennebu. 

er viet Elg Band, er siste del et samar-
beid mellom de profesjonelle musiker-
ne og et regionalt Dugnadskor. – Dette 
gleder vi oss stort til, forteller Teigen. 
Det er Ann Kristin Haugerud som 
har fått det ærefulle oppdrag å diri-
gere koret, og det er også hun som har 
ansvaret for å plukke ut sangerne som 
skal være med. Alle kormedlemmene 
skal plukkes ut fra martnans dugnads-
lister, og Ann Kristin tror ikke det skal 
bli noe problem å sette sammen et bra 
kor. – Det er jo seks kor som har komi-
teoppdrag under Rennebumartnan, 
og dessuten fins det helt sikkert flere 
kapable sangere blant den øvrige dug-
nadsgjengen, sier hun. Planen er at 
koret skal samles en gang nå i juni for 
en første gjennomkjøring. Deretter må 
sangerne selv øve litt hver for seg gjen-
nom sommeren, før man samles til fel-
lesøving, samkjøring og konsert samme 
helga som Kulturkvelden arrangeres. – 

Dette kommer til å bli en kjempeopp-
levelse for både små og store, så sett 
av kvelden den 14. august allerede nå, 
oppfordrer Ann Kristin.

Av Mona Schjølset

Behov for

pukk/grus?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner. 

Grus til diverse formål.
Dessuten utfører vi små og store

gravejobber, eksempelvis drenering,
tomtegraving og masseutskiftning.

Vi påtar oss også oppdrag på Kvikne.

Ring for en uforpliktende prat!

GrusRennebu

Rennebu Grus AS
Torstein Engen, Telefon 944 87 87

te@rennebu-grus.no
www.rennebu-grus.no

Telefon 72 49 42 12 

7335 Jerpstad

Gartneren på Å har fylt drivhuset 
med egenproduserte

sommerblomster

Åpn.tider 
t.o.m 19. juni
man-fre 9-18
lør 9-15
søn 12-16

Hos oss kan du få
råd og tips om sommerblomster

Øyvind Elgenes.
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De ønsker 
seg småbruk
Camilla Engen Aas og Berit 
Kristin Staverløkk ønsker å 
kjøpe seg småbruk i Rennebu. 
— Det er noe med sjarmen, 
plassen og historia å vokse 
opp på et gårdsbruk, sier de to.

— En av de første kveldene etter at 
jeg flytta tilbake til Mærk og satte meg 
ned på trappa, fikk jeg roen og følte 
at det rett og slett var godt, forteller 
Camilla Engen Aas. Her kan hun slippe 
ut dattera si uten bekymring. 

Skaper tilhørighet
Camilla synes at hun får en annen 

tilhørighet og følelse for gamle hus 
i forhold til nye boliger. Hun er ikke 
avhengig av å bo sentralt, men heller 
gjerne litt for seg sjøl. 

— Jeg ønsker å videreformidle mine 
positive opplevelser med å vokse opp 
på gård til neste generasjon. Når en 
vokser opp på gård lærer en seg til å 
være mer selvstendig og å bidra til fel-
lesskapet. Og ikke minst får en mange 
positive opplevelser, sier Camilla.

Savner gårdslivet
Berit Kristin Staverløkk er vokst opp 

på gård i Soknedal, men har forelsket 
seg i området Stamnan-Voll. — Her 
lever jeg livet jeg vil leve, men jeg man-
gler et småbruk. Drømmen er å ha en 
grønnsakhage, 30 sauer og utfolde seg 
på sin egen lille bondegård. Jeg har 
vokst opp på gård med sau, og savner 
det livet, sier Berit Kristin. Hun synes 

Snart skolestart
Skolehelsetjenesten innkaller alle som skal begynne i før-

ste klasse til en prat. Nytt i år er en spesiell fokus på fysisk 
aktivitet og kostvaner. I samarbeid med Rennebu sanitets-
forening får de servert frukt og grønnsaker, og de får også 
velge seg en rockering, ball, hoppetau eller hoppestrikk. 
Fysioterapeut Kari B. Tronsgård gir instruksjon i bruken, og 
hun har inntrykk av at dette tiltaket er populært. 

Turid Ramstad i sanitetsforeninga er glad for at de får 
bidra i det forebyggende helsearbeidet.

Jesper Vaagen med ball og Emma Aasbakk med rockering viser 
foreldre og helsepersonell hvordan de bruker ballen og ringen.

det er fint å vokse opp på en gård, og en 
får igjen mye positivt hvis en like å ha 
noe å holde på med. 

Mange følelser
Både Camilla og Berit Kristin skjøn-

ner at det kan være forbundet med 
mange følelser å selge en gård. Samtidig 
synes de det må være fint å se at bruket 
drives videre og holdes i hevd. Det blir 
lys i vinduene.

Tar gjerne et tak
Camilla og Berit Kristin er interes-

sert uansett standard på bruket. De er 
ikke redde for å ta et tak for å gjøre bru-
ket trivelig og fint. Kanskje kan det også 
finnes en ordning om det er noen som 
vil fortsette å bo på bruket, hvis det fin-

nes to boenheter der. Men, de under-
streker begge to med et smil - dette er 
ingen kontaktannonse...

Ta kontakt
Evy-Ann Ulfsnes ved landbruks-

kontoret i Rennebu og prosjektleder i 
Rennebu 3000 kan fortelle at det er flere 
som har tatt kontakt med henne  som 
er interessert i å kjøpe et småbruk. 

— Vi ønsker gjerne å få oversikt over 
aktuelle bruk som kan være til salgs, 
eller med de som kan vurdere å selge i 
fremtiden, sier Evy-Ann. 

Evy-Ann kan kontaktes på tlf 72 42 
81 43 eller på epost evy-ann.ulfsnes@
rennebu.kommune.no - eller direkte til 
Camilla eller Berit Kristin.

Av Dagfinn Vold

Evy-Ann Ulfsnes ved landbrukskontoret og prosjektleder i Rennebu 3000 vil gjerne hjelpe 
Berit Kristin Staverløkk og Camilla Engen Aas med å kjøpe småbruk i Rennebu.
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Butikk:  72 42 64 64  –  Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

         I samarbeid med våre leverandører vil vi tilby våre kunder:
 

Interform badekar og boblekar 20% rabatt
(gjelder hovedkatalog)
 

Macro dusjhjørner og kabinett 30% rabatt
 

Foss baderomsinnredninger 30% rabatt 
(gjelder ikke badinett)
 

FM Mattson frostfri utekran kr 450,- 
(veil. pris kr 928,-)
 

Tema dusjkabinett 90 x 90 kr 4.900,- 
(veil. pris kr. 7.000,-)

            Tirsdag 31. mai 2011 kl 12.00 – 18.00
        Det vil bli servert kaffe, brus og kaker.

Bursdagsfest
       hos A.R. Helgemo as

Dagstilbud tirsdag 31. mai
Mudin avløpsåpner kr 95,-   (veil. kr 155,-) 
 
Unimix servantbatteri kr 375,- (veil. Kr. 550,-) 

Kampanjen varer til og med 4. juni
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Nytt orgel er bestilt
Det nye orgelet til Berkåk kirke er nå bestilt, og under produk-
sjon i Danmark. Etter planen vil ferdigmontering skje i Berkåk 
kirke om et års tid. - Finansiering av det nye orgelet er også i 
boks, og nå mangler vi ”bare” et par hundre tusen som vi må ha 
i reserve til kostnader som vil påløpe i forbindelse med mon-
tering og tilpasning, sier en fornøyd Eli Krogstad i orgelkomi-
teen.

Orgelkomiteen 
startet sitt arbeid i 
2002, og svært mange 
har bidratt til inn-
samlingen, både øko-
nomisk og i form av 
arbeidsinnsats. – Både 
næringsdrivende og 
privatpersoner har 
vært positive til arbei-
det vårt, forteller Bjørn 
Berntsen, som er leder 
i Orgelkomiteen. 
Tilskudd fra privatpersoner, bursda-
ger og lignende er den største enkelt-
posten i regnskapet, med 430 000 kr. 
Minnegaver i anledning begravelser 
beløper seg til 200 000 kr, og i tillegg 
har det kommet inn pengegaver fra 
næringslivet på tilsammen 150.000 kr. 

Orgelklubb
– Når vi snakker om viktige 

bidragsytere til finansieringen, må vi 
i alle fall ikke glemme de populære 
Klubbmiddagene. Folk har gått mann 
av huse for å kjøpe Klubb og duppe på 
Hallandsstuggu. Kirka har vært full når 
vi har arrangert orgelkveld med gode 
aktører, med mat og åresalg i menig-
hetshuset etterpå. Dette i tillegg til 
salg av spekemat etter gudstjenester i 
Olsmedalen har hittil gitt oss 300 000 
kr i kassa, og ikke minst mange gode 
opplevelser. – Dette er pengeinnsam-
ling med en trivelig, sosial ramme, sier 
Berntsen og Krogstad.  

Tilsagn fra Rennebu kommune 
Rennebu kommune har naturlig 

nok også bidratt økonomisk, og det er 
satt av 1 million i kommunens økono-
miplan til formålet. – Det ble sagt at 
kommunen skulle bidra med 1 million 
hvis vi i orgelkomiteen klarte å sam-
le inn tilsvarende, forteller Berntsen. 
Orgelkomiteen har nå samlet inn nes-
ten halvannen million, og den reelle 

kostnaden på det nye orgelet er dekt 
inn. – De resterende par hundre tusen 
regner vi med å få inn gjennom trivelige 
arrangement og fortsatt giverglede også 
i det kommende året, sier Eli Krogstad. 

Vigsling og innvielseskonsert
Etter at orgelet står ferdig i kirka, 

vil det bli gudstjeneste med vigsling 
av orgelet. Dette er en markering av 
at orgelet offisielt blir kirkas eiendom. 
Etter at vigslingen er foretatt, vil det så 
bli både innvielseskonsert og framvis-
ning av det nye orgelet. – Vi har ikke 
planlagt noen detaljer rundt innvielsen 
enda, men at det vil bli en behørig mar-
kering av at orgelet er på plass, det er 
i alle fall helt sikkert, sier Berntsen og 
Krogstad. De to benytter også anled-
ningen til å takke for den positive 
holdningen de har møtt fra nærings-
drivende og privatpersoner. – I tillegg 
må vi også gi en stor honnør til de som 
har stilt opp for å hjelpe til med ulike 
arrangement. Vi har hatt et stødig hjel-
pemannskap som har stilt opp for oss, 
og det har gjort vårt arbeid utrolig mye 
lettere, avslutter de to. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Handicap 
ingen hindring!

At handicap ikke trenger å være 
noen hindring fikk 8. klasse ved 
Rennebu Ungdomsskole både se og 
høre sist fredag. Da kom kampanjen 
Rekruttering Norge på langs til Berkåk, 
med sine to håndsyklende frontfigu-
rer, Per Christian Brunsvik og Steinar 
Andreassen Jensen. De ønsker å sette 
fokus på funksjonshemmedes mulig-
heter, og samtidig rekruttere 500 flere 
funksjonshemmede til norsk idrett. 
Brunsvik og Andreassen Jensen startet 
den 24. april på sin 2500 km lange ferd 
fra Lindesnes til Nordkapp, som de skal 
gjennomføre på sine spesialkonstruerte 
håndsykler. Underveis deltar de på en 
rekke arrangement for å få flere funk-
sjonshemmede i fysisk aktivitet.

Elevene ble utfordret i håndbak, og det er 
kanskje ikke så overraskende at det ble en 
relativt overlegen seier til Brunsvik. 

– Unger og ungdommer er som 
regel åpne og positive i sitt møte med 
funksjonshemmede, og jeg tror også 
det er lærerikt for dem å se hva men-
nesker med nedsatt funksjonsevne kan 
klare, sier Per Christian Brunsvik. De 
møtte i alle fall en lydhør og interessert 
forsamling på Berkåk denne dagen. En 
av guttene var naturligvis interessert i å 
høre hvor fort de hadde syklet på hånd-
syklene, og var mektig imponert da han 
fikk høre at rekorden var 69 km/t, selv 
om det kanskje ikke er helt å anbefale.

– Et lærerikt og inspirerende møte 
både for elever og lærere, konkluderte 
Anne Marit Gunnes og Tove Åsheim 
Bruholt, som var med 8. klasse denne 
dagen.

Etter møtet med undomsskolen ble 
syklistene invitert på lunsj i kommune-
styresalen av Rennebu kommune.

Arkivbilde/fotomontasje som antyder 
hvordan orgelet blir montert i kirka. 
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Hvordan løse polititjenesten
i en distriktskommune
Åpent møte – muligheter for innlegg og 
spørsmål fra salen.
Innledere: Politimester i Sør-Trøndelag 
 Nils Kristian Moe
 Stortingsrepresentant, medlem av 
 justiskomiteen Jenny Klinge (SP)
Torsdag 26. mai kl 19.00 – 21.00 
i kommunestyresalen

Utlegging til offentlig ettersyn 

– Reguleringsplan for 
Svarthamran hytteområde 
Planområdet ligger på Nerskogen og omfatter 21 nye 
tomter for fritidsbebyggelse.

– Reguleringsplan for Sørøyåsen, 
delplan Stenset 
Planområdet ligger på Nerskogen, ca. 400 meter fra 
Oppdalsgrensen og omfatter 8 nye tomter for fritids-
bebyggelse.

Planen kan sees i Rennebu kommunehus, 
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no 
Eventuelle merknader sendes innen  11.07.2011 til 
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu eller
postmottak@rennebu.kommune.no. 

Offisielle valglister til
kommunevalget 2011

Valgstyret har i møte den 10.05.2011 godkjent  
følgende lister  som offisielle valglister til 
kommunevalget 2011:

- Det norske Arbeiderparti
- Senterpartiet
- Kristelig Folkeparti
- Fellesliste Venstre og Høyre

Ifølge valglovens § 6-8 er det adgang til å klage på 
vedtaket.  Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av 
de godkjente valglistene.

Bjørn Rogstad
Valgstyrets leder

Lærlingplasser 2011
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Kontor – og administrasjonfaget
Helsearbeiderfaget
Ikt- servicefaget

Vi trenger en lærling innenfor barne- og ungdoms-
arbeiderfaget, en innenfor kontor- og administrasjonsfaget, 
en innenfor IKT- servicefaget og minimum 3 innenfor 
helsearbeiderfaget. 
Tiltredelse fra 1. september om annet ikke blir avtalt.
Kvalifikasjoner
•	 Bestått	eksamen,	grunnkurs/	VG1	og	VK1/	VG2
•	 Vi	legger	stor	vekt	på	personlige	egenskaper	som	
 samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet

Kontaktperson: 
Personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf. 72 42 81 00 eller 
e-post: per.wold@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: innen 3. juni 2011.
For at søknaden skal komme i betraktning må bekreftet 
kopi av vitnemål og relevante attester sendes pr. post til: 
Rennebu kommune - merket lærlinger, 7391 Rennebu.

Aktivitør 
50% fast stilling ledig fra 01.07.11. 
Hjelpepleier/ omsorgsarbeider 50%
Vikariat fra d.d. til 30.03.12.turnus med arbeid 3 hver 
helg. Hjelpepleier / Omsorgsarbeider 50% vikariat 
demens-avsnitt, turnus med arbeid 3. hver helg.                          

Vi ønsker personer som:
•		 er	positive	og	tar	ansvar
•	 er	kreative
•	 er	fleksible
•	 er	positiv,	har	stor	arbeidslyst	og	kan	bidra	til	et	
 godt arbeidsmiljø
•	 tar	etikk	på	alvor	og	viser	respekt	for	våre	beboere
•	 gir	tjenester	som	er	faglig	forsvarlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan rettes til 
enhetsleder IPO Borgny Lien  tlf 72 40 25 12, eller 
e-post borgny.lien@rennebu.kommune.no

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på 
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” - 
”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening” 
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjemaet, tlf  72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Turorientering
Årets turorientering er fra 1. juni til 1. okt. 
Salgssteder er Esso Berkåk, Joker Voll, 
Nerskogen Landhandel.
For mer informasjon se www.rennebu-il.no. 
Her kan også kart lastes ned.

Hjertelig takk for oppmerksomheten på 70-års dagen 
min. Takk til Berkåk menighet for Andaktsboka jeg fikk.

Ola

Sokkelleilighet ledig	fra	1.	juni	i	Gamle	Kongevei	
52, Berkåk. 78m2. 1 soverom, stue, kjøkken, bad/vaskerom.
tlf 922 30 749

Tomt til salgs. Lerkeveien 19
Ta kontakt på tlf 72 42 64 31

Mulig tiltenkt oppmerksomhet 
den 6. juni frabedes.                                                    Jon Ø

Leilighet ledig
Lys og trivelig 3 roms leilighet, 1. etg, stor veranda, 
leies ut sentralt på Berkåk fra 1. juli.  
Ved er inkl. i leia. Innlagt bredbånd.

Almås, tlf 906 91 985

Informasjonsmøte ang. reguleringsplan
for ny gang- og sykkelveg
Sør for Berkåk sentrum har Statens vegvesen starta arbeid 
med å regulere ny gang- og sykkelveg sørover fra avslutta 
gang- og sykkelveg videre til over Skauma. Strekningen er 
på ca 1150 m. Den nye vegen er foreslått å ligge på østsida 
av E6. I forbindelse med kunngjøring av planoppstart blir 
det holdt informasjonsmøte i 
Frivillighuset tirsdag 31. mai kl 18.00. 
Alle interesserte er velkommen.

Husk Budeia torsdag 9. juni 
kl	19.00	i	Gunnesgrenda.
Deltageravgiften er kr 50,-.
Alle damer og jenter oppfordres til å stille 
til en uhøytidlig tur i flotte omgivelser. 
Alle Drenger utfordrer sine damer/jenter til å stille. 
Når vi målet om mer enn 100 Budeier på tur?
Det blir flotte uttrekkspremier. 

 RIL Friidrettsgruppa

Steinplukking utføres 
med kombinert rive og plukker.
Lars Arne Havdal, tlf 482 05 005

VALPEKURS
3-5/6 – 15/6 – 31/8 – 5-6/11. For påmelding/mer info: 
www.hundeservice1.com mob. 466 36 143 June Solemsmo

Skogtur til Nordmøre 9.-10. juni
Skogeierlaget inviterer sine medlemmer og andre interes-
serte på to-dagers tur til Nordmøre.

Tema for turen er bioenergi, skogreising og sagbruk med 
videreforedling.
Vi	skal	besøke	Hemne	fjernvarme,	Geitbåtmuseet	og	
MøreTre i Surnadal. Det blir også en tur til skogs for se på 
sitkabestand med 70 kbm pr dekar og høre om hvordan det 
er å drive skogbruk langs kysten. Overnatting blir på Valsøy-
tunet på Valsøya. 

Egenandel på kr 700,- 
(kan refunderes fra skogfond).

Påmelding innen 30. mai til 
Einar Holden tlf 975 08 544
eller Kjetil Værnes tlf 72 42 81 42

Meldal kommune søker:

UNGDOMSLEDER
100 % prosjektstilling 1½ år fra juli 2011

Arbeidsområdet vil omfatte:
•	MOT-koordinator/informatør
•	Kontakt	og	veileder	for	ungdomsrådet
•	Annet	ungdomsrelatert	arbeid

Ledige stillinger i kulturskolen
•	Tangentlærer	fast	30%	stilling
•	Lyd-	lys	og	sceneproduksjon	10%	1-årig	prosj.stilling
•	Slagverkslærer	10%	1-årig	prosjektstilling

Mer info får du hos seksjonsleder kultur 
Kari	Garberg	–	tlf	72	49	51	31	–	mobil	951	64	501	eller	
kari.garberg@meldal.kommune.no

Full utlysingstekst på www.meldal.kommune.no 
eller vår Facebookside Jobb i Meldal.

• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål.
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
• Moderne kamera for inspeksjon 
   av avløpsrør.

TRENGER DU RØRLEGGER?

Comfort Oppdal 

Jubileum

N
år

 d

u t
renger rørlegger:

VAKTTELEFON

24t
913 13 030

Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83 
7391 Rennebu 
Tlf. 72 42 75 50

Comfortbutikken 
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5 
7340 Oppdal 
Tlf. 72 42 24  22
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 9. juni - frist for stoff 30. mai -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!

26.05 Formiddagstreff Voll 11.00
01.06 Onsdagsskole              Menighetshuset   17.00
07.06 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00

Gjeterhundtrening 
på Innset hver tirsdag kl 19 og hver søndag kl 12

Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

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

Nytt kjøkken?

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. 
Fre 7-18. Lø 9-14

Vi kommer gjerne hjem til 
deg og tar mål, og hjelper 

deg med å planlegge 
ditt nye kjøkken.

Vi er behjelpelig
med montering.

Ta kontakt med Kjell Ove 
på tlf 72 42 82 80 eller 
kjell.ove@bm-beo.no

Formiddagstreff
siste før ferien,
tirsdag 7. juni kl 11.00
 
Vi gjør litt ekstra stas på oss sjøl og gleder oss 
over sommeren med bløtkake til kaffen.
Ragnhild Haugen, lyriker fra Orkdal kjent for blant anna 
Bæssmordiktet, kommer på besøk og underholder for oss 
denne dagen.
Ekstra fine gevinster på åresalget.
 
Ta med nabo og kjente og tilbring ei trivelig 
formiddagsstund i Omsorgsboligene på Berkåk.
 
Tirsdag 7. juni klokka 19.00
Rennebu mannskor har øvingskonsert 
i Omsorgsboligene på Berkåk.
De skal trene til sommerens store begivenhet Sangerstevnet.
 Kaffesalg – gratis inngang

Velkommen til ei uformell kveldsstund.

Rennebunytts sommernummer 
kommer torsdag 9. juni. 

Frist for stoff er mandag 30. mai.
Tlf 72 42 76 66

mari@mediaprofil.no - dagfinn@mediaprofil.no


