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Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

Nyheter fra Black Design

Tid for Erica og høstløken
÷ 50% på div busker, roser og frukttrær

Astrid Gunnes fra Voll skole prøver seg å holde en ball oppe i lufta med en hårføner. 
Margrete Lorentzen følger spent med. 
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Rennebu kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:  post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NAV
tlf 73 43 74 10
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Klimadag for å lære

Klimabussen, bragte tråden fra vår
ordfører videre med å fortelle at
Klimabussen skal gi råd om klimaet
vårt - hvordan vi skal komme oss fra
ord til handling. 

Klimabussen er en del av prosjektet
Klimaråd underveis - et prosjekt opp-
rettet av Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkes-
kommune. Prosjektets hovedmål er å
formidle informasjon om konkrete

Forrige uke hadde alle elever i
Rennebu på 5. - 7. trinn en dag med
Klimabussen på Berkåk. Ordfører
Bjørn Rogstad ønsket velkommen til
dagen med at klima er et stort og inter-
essant tema. Han sa også at menn-
eskeskapte innvirkninger på klimaet
kan vi gjøre noe med. 

Fra ord til handling
Signy Overbye, prosjektleder for

Jakt i Rennebus skoger
Under årets hjortjakt er det gitt fellingstillatelse på 118 dyr i Rennebu, og det

forventes at det vil bli skutt rundt 90 av disse. Det vil tilsammen bli en slaktevekt
på ca 5,5 tonn. Hjortjakta startet den 10. september, og den vil vare frem til jul. 

Årets elgjakt starter 23. september, og det er her gitt fellingstillatelse på 110
dyr. Det er her forventet at det vil bli skutt rundt 85 av disse. Med en gjennomsnitt
slaktevekt på 130 kg pr dyr, vil det her bli bragt ca 10 tonn elg inn fra skogen.
Legger man en kilopris på kr 50 til grunn, vil det totalt for hjort og elg bli høstet til
en verdi av nærmere kr 800.000 i førstehåndsverdi.

De siste årene har det vært en økning i fellingstillatelser av elg på 5-6 dyr pr år,
kan Svein Erik Morseth fortelle. 

Det vil være i alt 14 grunneierlag med tilsammen nærmere 200 jegere som jakt-
er i Rennebus skoger.

Klimabussen besøkte Rennebu i forrige uke, og alle elever på
5. - 7. trinn fikk lære  om klima i endring og prøve seg på øvels-
er i «energikampen».

Hvor mye energi skal til for å koke opp vann?
Det fikk elever ved Berkåk skole føle på kroppen. Ved hjelp av ergometersykkel påkoblet

strømproduksjon skulle de varme opp vann i en koker. 
Her er det Martin Skamfer Bjerkås som tråkker.
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om miljø, forbruk og klima

Tur langs nye stier
Rennebu kommune har tilrettelagt noen turstier med en

ny type skilt. Vi har tidligere skrevet om stien opp til Mjuken. 
Nå er det i tillegg blitt merket sti fra Minillbrua på

Nerskogen og oppover langs Minilla. Denne stien er på 1,5
km, og ender opp ved en fin bålplass. Underveis går en forbi
spektakulære fossefall der Minilla renner i rene canyon-stil.
Stien går i et lett og interessant terreng, og den kan anbefales
både for barnefamilier og de som ikke ønsker å gå på langtur
eller topptur.

Det er også merket sykkelløype Granasjøen rundt. Denne
er på 23,3 km, og den går i lett sykkelterreng gjennom
Leverdalen på østsiden og Nerskogsveien på vestsiden.

handlingsalternativer knyttet til den
eksisterende og fremtidige klimasitua-
sjonen. 

Jorda har feber
Overbye fortalte videre at jorda vår

har feber, da vi tar ut for mye fossile
brensler og brenner dette for raskt.
Dette øker drivhuseffekten ved at det
blir større utslipp CO2 enn det jordas
grønne planter er i stand til å ta opp.

Overbye var også inne på at vi kjøp-
er og kaster mer og mer. Vi bør bli
flinkere til gjenbruk, og vi bør bli flink-
ere til å bruke alternativ energi. Hun
oppfordret skoleelevene til å si sin
mening overfor foreldrene. 

— Vi må ta steg for steg - hver dag,
sa Overbye.

Lek med energi
Etter foredraget om miljø, forbruk

og klima, ble det tid for energikamp i
skolegården. Øvelsene var hentet fra
NRK sitt tv-program Energikampen,
og elevene gikk inn med liv og lyst. 

Kjetil Værnes i Rennebu kommune,
kunne fortelle at hvis skolene er inter-
essert i å gjøre egne opplegg med
klimadager og energikampen, kan
kommunen kjøpe inn nødvendig
utstyr.

Av Dagfinn Vold

Håvard Bakk bruker mye energi 
på å stramme opp kjempespretterten 

for å skyte tennisballer. 

Morten Eidem Fossmo ved Voll skole forteller om sin tegning som viser at hvis alle tar
mer buss så vil en spare miljøet. Prosjektleder Signy R. Overbye til høyre.
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BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Tid for 
jakt- og høstturer

Rennebu 
Turistkontor

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Nå er det tid for å nyte høsten
med fine turer i skog og mark!

Vi har mye nyttig til fjellturen:

Superundertøy

Ulvang-sokker

Termos og Turkjel

Impregnering til sko og klær

Velkommen innom!

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

Det er viktig at ditt barn er 
synlig i trafikken!

De siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester 
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal. 

Vi i Gjensidige ønsker å bidra til 
å gjøre ditt barn synlig i trafikken!

sy
nl

ig
 i 

tr
afi

kk
en

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift. 
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Økonor Berkåk 
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no

avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen, 
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07

avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5, 
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57

Tilbudet på sko varer ut okt.-09

Fjellstøvel Baldo
kr 849,-

Muckboot Tay 
kr 798,-

Jaktstøvel
Savana 
kr 1998,-

Lærfett
m/biovoks

kr 129,-

Svar på Innset historielags 
spørrekonkurranse 
fredag under årets Rennebumartna

1. Fruktskrelle
2. Sengestolpekule
3. Prestfrue (hofteholderspile)
4. Ostdeler
5. Møbeltapetserernål
6. Lysmåler
7. Sjølutløser (fotograf)
8. Olivenskje
9. “Ta midt på treet”; Være overbærende
10. “Komme på honka”; 
Ugift jente eller gutt som fyller 30 år

1. premie: Anita G. Bergem, Frei
2. premie: Tora Husan, Rennebu
3. premie: Elin Tronhus, Trondheim

Det ble levert inn 99 svar. Seks hadde 10 riktige. 
Premiene ble trukket blandt disse seks.

Rennebu Nytts Høstnummer
kommer torsdag 8. oktober.

Temafor bladet er «Lyse høstkvelder». 
Har du ideer til stoff så ta kontakt 

på tlf 72 42 76 66 eller e-post dagfinn@mediaprofil.no
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Personalet ved Nerskogen og Voll barnehager
tar nok et dypdykk i matematikkens verden
for bedre å kunne se og forstå matematikken i
barns språk, lek og aktivitet.

Matematikk er en vitenskap som har fokus på begreper
som tall, mengde, struktur, rom og endring. Matematikken
omgir oss fra tilblivelsen og er ikke et fenomen som plutselig
oppstår ved skolestart når man er 5-6 år gammel. Barn i
barnehagealder omgis av, utforsker og bruker matematikk i
det meste av sine aktiviteter gjennom dagen. Det har vært
stort fokus på matematikkopplæringen og matematikkinter-
essen hos elevene i den norske grunnskolen de siste åra.
Dette har ført til at blikket er blitt rettet mot barnehagen, for
å se hva som kan tilrettelegges for en god matematikkutvikl-
ing hos barna  allerede i førskolealder. På grunnlag av dette
ble et nytt fagområde innlemmet i  ny rammeplan for barne-
hagene i 2006: Antall, rom og form. Barnehagene ble sam-
tidig flyttet fra Barne- og familiedepartementet til
Kunnskapsdepartementet og ble innlemmet som det første
viktige trinn i et livslangt læringsforløp (St.meld nr.16
06/07……og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang lær-
ing). Det forplikter både personalet i barnehagen og skolen å
sørge for en god overgang mellom barnehage og skole.  

På barnehagenes planleggingsdag den 27. august fikk
personalet innføring i MIO. MIO står for Matematikken -
Individet – Omgivelsene, og er  et observasjonsmatriell til
bruk i barnehagen, for bl.a å  støtte arbeidet med matemat-
ikken i rammeplanen. Ruth Kvam Grøtte deltok i vår på kurs
om MIO og la fram stoffet på en god og forståelig måte.
Ruth har også, sammen med Ellen Moe, fulgt matematikk-
opplæring i regi av Hist: Fra Antall, rom og form til mate-
matikk. Her deltok både lærere og førskolelærere fra
Rennebu kommune. Hensikten med kurset var å gi lærere
og førskolelærere en felles plattform for en god matematikk-
faglig overgang mellom barnehage og skole.

MIO gir personalet god og viktig kunnskap om barnets
matematiske utvikling. Det er en støtte for personalet til å
kunne se den matematikken hvert enkelt barn har, og gjør

personalet kompetente til å tilrettelegge for et stimulerende
og utviklende matematikkmiljø i barnehagen.
Rammeplanen og MIO beskriver barnehagematematikken,
ikke skolematematikken. Det er det aktive, utforskende og
lekende barnets erfaringer med matematikk som står i
sentrum. Vi har en viktig jobb å gjøre.

Nerskogen og Voll barnehager   
Anne Svegård

«Antall, rom og form» i barnehagen

Bygging – høy-høyere-høyest.

TeenSpinn på Berkåk
Yngve Teigen, som driver trimtilbudet OppSpinn, vil

starte med spinning spesielt tilrettelagt for ungdom. Han
kan fortelle at tilbudet gjelder for de som går i 9. klasse og
til og med videregående skole. 

— Dette vil bli et tilbud tilpasset ungdom, og med
musikk som appellerer til ungdom, forteller Yngve. Det er
ikke så mange tilbud for ungdom i Rennebu, så dette håp-
er han vil bli godt tatt i mot.

Yngve forteller at spinning kan benyttes av alle, uansett
hvilken fysisk form de er i. Det er lett å tilpasse etter egen
form, og det deltar spinnere i alle aldersgrupper i lokalene
i andre etasje på Berkåk Bil. Mere informasjon på nettsid-
en www.irennebu.no/oppspinn
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

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

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

STATOIL BERKÅK
søker

Stasjonsmedarbeider 
30% stilling
(fortrinnsvis helg)

Livet på en Statoilstasjon er sosialt, hektisk og
hyggelig. Ingen dager er like, og det handler

om å løse både små og store utfordringer.
Du må være utadvendt, blid og omgjengelig
og like å arbeide med mennesker, og ikke
minst forstå at kunden skal være i fokus.

Høres dette spennende ut?

72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

Kom i trygge 
rammer!
Snakk med oss om 
personforsikring i dag. 

Søknad sendes:
Statoil Berkåk , 7391 RENNEBU

E-post: sove@statoil.com
Frist: 30.09.09
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Kurs i slektsforskning
— Med Rennebumartnan vel i havn, er det tid til å begynne og tenke på begynnerkurs i slektsforskning, sier ildsjel i DIS

Trollheimen Magne Granhaug. Kurset omfatter bl.a. en innføring i bruk av slektsprogrammet Brothers Keeper, og  det vil gå
over 6 kvelder. Kurset vil bli avviklet i lokalene til Rennebu Ungdommsskole, og det vil bli på torsdager kl. 19.00-22.00. 

— Opprinnelig startdat var satt til 10. september, men så langt er det for få som har meldt seg på til at kurset kan starte,
sier Magne. — Vi har ikke gitt opp ennå, så derfor utsetter vi oppstartsdato i påvente av at flere kanskje melder seg på.

Det kreves ingen spesielle datakunnskaper for å delta på kurset. Kan du bruke en PC til "husbruk", så holder det. Om du
ikke disponerer bærbar PC, så har kursarrangøren noen få som kan brukes på kurskveldene. De tar en kursavgift på kr 380,- til
dekning av husleie, kurspapirer, kaffe og andre utgifter. 

Er du interessert i å delta eller vil har flere oppløysninger om kurset, er det bare å kontakte Magne på tlf 72 42 71 83 eller
915 40 292.

Vil bygge vei no

Samferdselsutvalget for Oppdal,
Rennebu og Midtre Gauldal viste i
forrige uke den nyproduserte dvd´en
de vil bruke i kampen for å få bygge ny
vei gjennom kommunene. Stedet for
visningen var kinosalen på Oppdal.

Trond Jære, rådgiver for samferd-
selsutvalget, forteller at de med denne
dvd´en vil belyse problemstillingen
med veistandarden og sette fokus på
de mest ulykkesutsatte strekningene i
de tre kommunene. 

— Vi i samferdselsutvalget håper
det skal bidra til nødvendige bevilg-
ninger og større fart i planarbeidet. Vi
har ingen tid å miste, og i akter ikkeå gi
oss før veiene er ferdig utbygd, sier
ordfører Ola Røtvei i dvd´en.

Trafikksikkerhet og fremkommelig-
het

God infrastruktur er viktig for
bosetting og næringsliv, men stand-
arden på våre sterkt trafikkerte veier er
kritisk dårlig. 

— Det skjer alt for mange ulykker i
våre kommuner, og vårt mål er derfor
at vi gjennom dette samarbeidet skal

fremskynde utbedringen av trafikkfar-
lige strekninger, redusere antall alvor-
lige ulykker og bedre fremkommelig-
heten for næringsliv og persontrans-
port. 

Sterke virkemidler
Dvd´en tar for seg de mest ulykkes-

utsatte strekningene, og kombineret
med bilder fra «ulykker» i forbindelse
med en beredskapsøvelse fra Rennebu
og uttalser fra politi, ambulanse og
brann blir det en dvd som gjør inn-
trykk. Den viser blant annet den fri-
villige innsatsen redningsmannskap i
brannvesenet gjør for å redde liv når
ulykkene inntreffer. 

— Rennebu har meget høy ulykk-
esfrekvens sammenlignet med inn-
byggertallet, og det er derfor stor
belastning på redningsmannskapet.
Det står respekt av måten de utfører
jobben på, ved at de «kaster» det de
har i hendene for å hjelpe til, sier
Trond.

Fått frem budskapet
Trond er fornøyd med dvd´en, og

han synes de har fått frem budskapet.
Men det var litt skuffende at bare to
fram den kommende trønderbenken
på Stortinget såg bryet verdt å ta turen
til Oppdal for å få presentert dvd´en og
det store behovet for ny vei. — Det er
en utfordring for Trønderbenken at de
ikke klarer å stå sammen om vitkige
veiprosjekt. Men vi må bare stå på, og
vi er i ferd med å legge videre strategi
opp mot arbeidet med statsbudsjettet
og det nye stortinget. Vi gir oss ikke,
sier Trond - som kan opplyse om at
fylkeskommunen hevder å ha klar søk-
nad om prosjektfinansiering (bom-
penger) til våren. I så fall kan det bli
satt i gang arbeid på veien i 2011. 

Klipp fra dvd´en ligger på nettsiden
www.byggvei.no. 

Av Dagfinn Vold

«Det handler om å redde liv
og senke antall trafikkulykker
i vår region. E6 og Riksvei 3
gjennom Oppdal, Rennebu og
Midtre Gauldal er stamveier i
Norge, men dessverre med for
dårlig veikvalitet.
Ulykkestallene er for store og
belastningen på lokalsam-
funnenet for stor. Nå vil vi ha
utbedret veien i våre kom-
muner - vi vil bygge nå».

Det er avgjørende at kommunene har klar planarbeidet for veiene klart. 
Kommunestyret i Rennebu behandler i disse dager reguleringsplan for Nåverdal bru.
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Ledige stilliger

Vikariat 100% stilling for 
off godkjent sykepleier 
med turnus 3. hver helg v / Rennebu alders og 
sykehjem ledig fra d.d.til 30.09.2010 med mulighet
for fast ansettelse.
Arbeidssted p.t.: Sykehjemmet.
Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglige oppgaver.

Vi søker:
Offentlig godkjent sykepleier.
Gode kommunikasjons-og samarbeidsevner.
Evne til å håndtere omstilling og endringer.
Personlig egenhet: Kunne motivere og inspirere.
Ta selvstendig ansvar innenfor eget arbeidsområde.

Søknadsfrist 15.09.2009

Vikariat som sykepleier 
i 100% stilling 
ledig fra 01.11.2009 og fram til 31.10.2010.
Turnus med arbeid tredje hver helg. 
Arbeidssted: P.t.Sykehjemmet
Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglige oppgaver.

Vi søker :
Offentlig godkjent sykepleier.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Evne til å håndtere omstillinger og endringer.
Personlig egenhet:
Kunne motivere og inspirere.
Ta selvstendig ansvar innenfor eget ansvarsområde.

Sønadsfrist 30.09.2009

50% Fast stilling som hjelpepleier/
Omsorgsarbeider 
ledig  fra 01.10.2009. 
Turnus med arbeid tredje hver helg.
Arbeidssted: Sykehjemmet.
Arbeidsoppgaver: Pleie av syke og eldre.

Vi søker: Fagarbeider.
Gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
Personlig egenhet:
Kunne motivere og inspirere.
Ta selvstendig ansvar innenfor sitt arbeidsområde.

Søknadsfrist 15.09.2009.

100% fast stilling som 
avdelingssykepleier
på pleieavdeling med 38 langtids og korttidsplasser.
Stillingen gjelder dagtid uten helg.

Arbeidssted:
Rennebu helsesenter med sykehjem,base for hjemme-
tjenesten, fysio- og ergoterapitjeneste. Helsesenteret inne-
holder også legesenter, helsesøstertjeneste og tannlege-
kontor.

Arbeidsoppgaver:
Ansvar for den daglige driften av avdelingen:
Oppfølgingsansvar for brukere og ansatte.
Påse faglig forsvarlig bemanning innenfor de til enhver tid
økonomiske rammer. Iplos- gerica fagprogram - Capitec
turnusprogram medansvar. Sikre at tjenesten utøves i
samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk.
Gjennomføre medarbeidersamtaler. Legge tilrette for godt
arbeidsmiljø. Kvalifikasjonskrav.
Stedfortreder ved fravær/ferie til enhetsleder.

Vi søker:
Offentlig godkjent sykepleier.
Lederutdanning og ledererfaring vil bli vektlagt.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Evne til å håndtere omstilling og endring.
Personlig egenhet: Kunne motivere og inspirere
Ta selvstendig ansvar innenfor eget ansvarområde  

Lønn etter avtale.
Søknadsfrist 15.09.2009

Gjelder alle stillingene:
Lønn etter gjeldende lover og regler.
Vi ber om at søkerne bruker eletronisk søknadsskjema og
at søknaden er så fullstendig som mulig.
Attester og vitnemål sendes til Rennebu kommune,
Berkåk, 7391 Rennebu eller som e-post:
postmottak@rennebu.kommune.no
Spørsmål om stillingene kan rettes til 
Enhetsleder Borgny Lien tlf 72 40 25 12.

Læringeplass institusjonskokkfaget 
er ledig fra d.d.v/Rennebu alder og sykehjem.
Vi ønsker fortrinnsvis lærlinger som kommer direkte fra
videregående skole.
Lønn etter gjeldende lover og regler.
Spørsmål om lærlingeplassen kan rettes til Enhetsleder
LBorgny Lien på tlf 72 40 25 12.
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Arkitektstudenter på Håggåsetra
Rennebus natur og seterbygninger kan brukes til

så mangt. Nylig var en klasse arkitektstudenter på
Håggåsetra i Gisnadalen for å hente inspirasjon og
finne felles plattform til høstsemesteret. Med på tur-
en var også to studenter fra Latvia - Arnita Armane
og Karlis Melzobs (til høyre på bildet). De gledet seg
stort over naturen, men måtte innrømme at det var
litt uvant med matpakke til lunsj. Ellers ga de
uttrykk for at det er fint å være utenlandsk student i
Norge, da alle snakker godt engelsk.

Håggåsetra eies av Unni Larsen og Børge Dahle,
og den er pusset opp samtidig som de har tatt vare
på den tradisjonelle setra.

Rennebu i
Kommunekampen
Folkehelsekommunen
Rennebu har tatt oppfordr-
inga fra fylkeskommunen og
blitt med i kommunekampen.
Start for kommunekampen er
nå satt til 12. september, og
varer til 1. november.

Det er valgt ut to turmål i hver
kommune. I Rennebu er det Buvatnet
og Mærk-sætrene. Dette er et ledd i
arbeidet for å  få folk ut på tur og bruke
kroppen på ulike måter. Begge turene
kan benyttes av alle, men vanskelig-
hetsgraden kan økes betraktelig hvis
en starter turen opp til Mærk sætra på
sykkel eller til fots fra f.eks. Tverdal,
istedenfor å parkere oppe på parker-
ingsplassen.  Det er bare å finne fram
gode sko og ta seg en tur ut i den fine
naturen som bygda har å by på. Den
kommunen som får registrert flest del-
tagere i tidsrommet 12. september til 1.
november blir premiert. Rennebu
idrettslag har lagt ut  bøker der en skal
registrere seg med dag for besøk og
tidspunkt. Har dere besøk av slekt-
ninger eller kjente som kommer fra
andre deler av fylket eller landet, så be
også dem om å registrere seg, det
kommer vår kommune til gode.
Oppfordringa er herved gitt, få flest
mulig ut på tur i sommer, vi har lang
tradisjon på å få fram vinnere her i
Rennebu, så det kan vi klare denne
gangen også. Den kommunen i fylket
som har flest turglade mennesker er et
skussmål en godt kan ta med seg. God
tur!. 

Flere bor i Rennebu
Fra juli i fjor til juli i år økte folketallet i Rennebu med 45 per-
soner.

— Det er en gledelig utvikling at
folketallet i kommunen øker. Det er
også noe vi arbeider for at det skal
gjøre, sier ordfører Bjørn Rogstad.

Ved inngangen av juli bodde det
2.640 personer i Rennebu, og kom-
munen har en målsetting om å komme
opp i 3.000 innbyggere innen 2030.
Denne befolkningsveksten inneholder
også 11 flere personer i skolealder enn
forutsatt i kommunens økonomiplan.

Satser på bolyst
— Før var det en tradisjonell tanke-

gang at en måtte etablere arbeidsplass-
er for å få tilflytting. Nå virker det som
at det er mere fokus på å trives med
bosituasjonen. Det er viktig å ha et
trivelig sted å bo - arbeide kan en all-
tids gjøre i nabokommunen, sier Bjørn.

Rennebu kommune har over lang
tid bevisst arbeidet for å gjøre det
attraktivt å bo i Rennebu. Kommunen

har visjonen «et godt sted å være», og
Bjørn kan fortelle at de prøver  etter
beste evne å leve opp til visjonen. 

Godt omdømme
Kommunen har tydeligvis lyktes

bra med å skaffe seg et godt
omdømme. Det er flere unge renn-
bygge som har vært ute og kommet til-
bake for å etablere seg. Også andre har
tydeligvis sett Rennebu som en attrak-
tiv kommune å bo i. 

— Vi har satset bl.a. på trygge opp-
vekstforhold med gode barnehager og
skoler. Dessuten har vi et blomstrende
lagsliv med tilbud for alle aldersgrupp-
er. Mange andre tilbud vi har oppar-
beidet de siste årene er også med på å
øke bolysten og gjøre Rennebu til en
mere attraktiv kommune å bo i, sier en
godt fornøyd ordfører Bjørn Rogstad.

Av Dagfinn Vold

MANDAG:
31. august, 28. september, 26. oktober, 23. november
VOLL skole 09.00-11.00
NERSKOGEN skole 12.30-13.45

TORSDAG:
03. september, 01. oktober, 29. oktober, 26. november
INNSET skole 09.30-10.45

RENNEBU FOLKEBIBLIOTEK, tlf  72 42 81 70
Åpningstider: 
Man- og torsdag 16.00-19.00
Onsdag 10.00-13.00
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Frisktrim
starter opp igjen 
ons 16. september kl 10-11, 
i Rennebuhallen. Trimmen ledes av 
fysioterapeutene Solfrid Skjerve og Jannicke R.
Jacobsen. Pris 400 kr frem til jul, betales første gang. 
Kaffe på Frivillighetssentralen etterpå. 

Velkommen

LISENSJAKT PÅ 1 BJØRN 
i SØR-TRØNDELAG?
Rennebu kommune og beitenæringa i Rennebu 
oppfordrer storviltjegere til å registrere seg som 
lisensjegere.
Direktoratet for naturforvaltning har åpnet opp for
lisensfelling på 1 bjørn i Sør-Trøndelag.
Fellingsområdet er hele fylket.
Fellingsperioden er 1. sept til og med 15. okt. 
Hvis du ønsker å delta på lisensfellingen må du selv
registrere deg i Jegerregisteret www.jegerregisteret.no
For å registrere deg som lisensjeger må du ha betalt
jegeravgift for vedkommende jaktår. Lisensen skal
medbringes under felling/fellingsforsøk.
Alle som deltar i lisensfelling skal holde seg oppdatert
om gjenværende kvote på telefon 73 19 92 28?
Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time
før soloppgang til 2 timer før?solnedgang. Felling eller
forsøk på felling skal meldes til fylkesmannen på 
tlf 73 19 92 27og Statens naturoppsyn på 
tlf 72 42 49 45.
Det er fylkesmannen som avgjør videre ettersøk ved
en eventuell skadeskyting.??Binne med unge(r), samt
hennes unger (uansett alder) er unntatt fra lisens-
fellingen. Lisensfelling av bjørn krever grunneiers 
tillatelse.
Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med 
unntak av løs, på drevet halsende hund.
Lisensfellingen kan ikke drives som åtejakt.
Et åte defineres som animalsk eller vegetabilsk 
materiale eller annet som er utplassert eller på annen
måte tilordnet med hensikt å lokke til seg vilt.
Lisensfelling krever grunneiers tillatelse.
Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter
naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for
dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt 
nødvendig dispensasjon?? Kontaktperson hos
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er Beate Sundgård, 
tlf 73 19 92 61. Kontaktperson i Rennebu kommune
er Kjetil Værnes, tlf 72 42 81 41.

Forhåndsstemmegivning  - stemmemottak
Valgstyret har bestemt at servicetorget i kommunehuset
Berkåk skal være forhåndsstemmemottak for forhånds-
stemmegivningen i tidsrommet 10. aug. – 11. sept. 2009.  
Nytt ved årets valg er at det blir mulig å forhåndsstemme
allerede fra 1. juli for dem som verken kan stemme i
ordinær forhåndsstemmeperiode eller stemme på valg-
dagen(e).
Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08 00 – 15 30
Lørdag 5. september kl. 10 00 – 14 00
Torsdag 10. september kl. 08 00 – 18 00

Endring av stemmekretser 
Kommunestyret har i møte 12.03.2009 sak 8/09 gjort 
vedtak om endring av stemmekretsene. 
Stemmekretsene er redusert til 4 kretser slik: 
Nerskogen krets - som før 
Voll krets - tidligere Refshus, Aune og Voll krets 
Berkåk krets - tidligere Havdal, Gisnås, 
Nordskogen og Berkåk krets 
Innset krets - som før 

Kretsinndelingen følger nåværende skolekretser og 
stemmelokalene er: 
Nerskogen krets - Nerskogen skole 
Voll krets - Voll skole 
Berkåk krets - Kommunehuset Berkåk 
Innset krets - Innset skole- og samfunnshus 
Valgstyret har i møte 2.juni 2009 sak 5/09 gjort vedtak 
om at det skal avholdes forhåndsstemmegivning ved 
Rennebu Helsesenter: 
Onsdag 9. september 2009 kl.  10.00 – 13.00. 

Her kan du stemme på valgtinget 
13. og 14. september 2009 
Kommunestyret har i møte 12.03.2009 sak 8/09 gjort 
vedtak om at valglokalene skal være åpne for stemme- 
givning: 
Søndag 13. september kl 16.00 – 20.00 
Kommunehuset, Berkåk - Berkåk krets  

Mandag 14. september kl 10.00 – 20.00 
Nerskogen skole - Nerskogen krets 
Kommunehuset, Berkåk - Berkåk krets 
Voll skole - Voll krets 
Innset skole - Innset skole og samfunnshus 

Stortingsvalget 2009



Rennebu Nytt 11

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
I et forsøk på å rekruttere nye 

hel- og deltidsavløsere arrangerer vi

AAVVLLØØSSEERRKKUURRSS
Er dette interessant, har du sjansen nå !

I Oppdal og Rennebu arrangeres det avløserkurs for alle
interesserte. Oppstart medio oktober. Det blir 18 teoritimer
fordelt på 6 kvelder. I tillegg er det lagt opp til 5 obligator-
iske fjøsstell hos praksisvert (du kan selv velge praksisvert,
eller vi hjelper deg).

Kurset er gratis.

Følgende tema tas opp: 
Foring - melking og hygiene - helse og fruktbarhet – helse,
miljø og sikkerhet. Gjelder både for ku og sau.
I tillegg blir det informasjon om skogbruk. 

Informasjon og påmelding senest 1. oktober 
Rennebu avløserlag – tlf 72 42 77 22, 
e-post rennebu.avloserlag@n-lt.no, eller 
Oppdal avløserlag tlf 72 42 20 12, 
e-post oppdal.avloserlag@n-lt.no

Arr: Rennebu avløserlag, Oppdal avløserlag, 
landbruksforvaltningen i Oppdal og Rennebu kommune 

VALGSKYSS 13.9 og 14.9
Rennebu Arbeiderparti tilbyr skyss til valglokalet på 
valgdagene i Rennebu.
Ring Sivert Berg 41240735

Rennebu Mannskor øver hver tirsdag 
(19.30-22.00) i elevkantina på skolen.
En uhøytidelig gjeng som setter det sosiale høyt og som har
det artig sammen. Vi vil gjerne bli enda flere, så kunne DU
tenkt deg å synge sammen med oss?
Nærmere inform.: Jan Inge Flå, 995 96 966

Takk til alle som viste omtanke for meg med besøk,
blomster og telefonsamtaler mens eg var på sjukehuset og
opptreningssenteret Betania.
Ein særleg takk til dei som gjorde at eg kom meg til Skarvbu
22.-23. august og fekk vera med på feiringa av Skarvbus
50-årige historie.

Steinar

Hjertelig takk for all oppmerksomhet på våre 
80-års dager.

Anlaug og Henrik

Ilfjellet Gr..eierlag:
Salg av kort for småviltjakta 2009 starter 
fredag 11. sept.kl 10.00 på Turistkontoret
Ilfjellet grunneierlag forbeholder seg retten til å avslutte 
jakt på rype før utløpet av ordinær jakttid. 
Bestanden vurderes fortløpende. 
Kortavgift vil ikke bli tilbakebetalt ved avbrutt jakt.

HUSROM
" POSTLEILIGHETA " i Ekretun ( Jokerbutikken ) på Voll er
ledig. Leiligh. på ca 50 m2 består av gang, stue m kjøkken-
krok, soverom, bad m vaskemaskin og wc.
Månedsleia er i dag 2300 + strøm.
For visning og mer info.: 
E. Husan 986 24 713 / K. Gunnes 926 03 005.

Klar for trening og moro?

OppSpinn starter opp igjen i uke 39.
For timeplan og oppsett, følg med på www.oppspinn.net
for oppdateringer.

Sausanking 2009
Sankedager 11/12. og 18/19.september
Ettersanking 9/10. og 16/17.oktober

Rennebu Sau og geit

Kurs i nålefilting
Lag din egen nisse mm til jul. Kurset starter i nov.
Påmelding innen 30. sept til Britt Holte tlf 72 42 72 72 eller
906 74 179

Takk for hilsener og blomster i anledning min 60-års dag.
Anne Andersen

Ramsfjell Grunneierlag 2009
Rypejakt: 1. okt – 23. des: 15 kort pr dag kr 150,-

+ grunneiere kr 150 pr dag.
max 3 ryper pr. dag)

Skogsfugl: 1. okt - 23.des: 5 kort pr dag kr 150,- 
+ 5 sesongkort kr 600,-
max 3 fugler pr dag.

Det tillates jakt med hund på skogsfugl, hare og rådyr.
Hare: 1. okt - 28. feb: 5 sesongkort à kr 500,-

jakta kan bli stoppet.
Kortsalg hos 
Johanne Haugen, Stamnan, tlf 72 42 65 34
Oddvar Halgunset, Havdal, tlf 72 42 56 56

4 rådyr til grunneiere à kr 500.
Kontakt: Per Ivar Stavne, Stamnan, mob 909 51 900

Takk til alle som husket meg på 70-årsdagen. Stor takk til
prest, diakoniutvalg og Berkåk menighet v/ Annelise Kildal
Flå for boka jeg fikk

Michel Kosberg
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Dette skjer i Rennebu!
10.09 Lerdueskyting ”Svenskdalen” 18.00
14.09 Fotball G11 R-Gimse Kunstgrasbanen 18.00
15.09 Fotball

G13 Rennebu-Melhus2 Kunstgrasbanen 18.00
G12 Rennebu-Hovin ”           18.00

15.09 Formiddagstreff Omsorgsbolig 11.00   
18.09 Pubkveld Sandbrekka 21.00
21.09 Fotball J12 R-Buvik Kunstgrasbanen 18.00
24.09 Formiddagstreff Voll 11.00
25.09 Fotball 

MS Rennebu-Singsås Kunstgrasbanen 19.30
26.09 Fotball J12 R-Gimse2 Kunstgrasbanen 12.00

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt 

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 – turistkontoret@rennebu.net

:-(

Vi har det du trenger, 
ta kontakt
så finner vi ut av det sammen:-)

Den 3. november stenger de analoge TV-signalene.
Da blir TV-skjermen din svart, og du trenger
parabolantenne eller Riks-TV boks for å se TV.

Nå er det bare
54 dager igjen...

Rennebu Skolekorps øvelse tors kl 18-20 i samf.salen
Rennebu Musikkorps onsd kl 19-22, i samf.salen
Rennebu Mannskor øvelse tirs kl. 19-22, Berkåk skole
Rennebu Songkor har øvelse ons kl 19.30, Voll skole
Step i Rennebuhallen torsdager kl. 19.30
LHL Helsestudio åpent hver onsdag kl. 15.00-17.00
Frisk-trim i Rennebuhallen onsdager kl. 10.00-11.00


