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Det har vært en uvanlig vinter med varmegrader
og lite snø. Trondheim har opplevd den varmeste
februar på over 250 år! Noen fugler som vanligvis
trekker sørover har valgt å bli, og trærne har
gjort knoppene klar for en ny vår!
Foto: Dagfinn Vold
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Næringsarbeid i
Rennebu kommune
utredningsarbeid, informasjon og reiseliv/turisme. Viktige
aktører som brukes på disse områdene er Mediaprofil, plankontoret og Bygdasenteret.

Etter at næringsrådgiver Jan Bredeveien sluttet i stillingen som næringsrådgiver har det blitt reist spørsmål om
næringsarbeidet i kommunen og om hvordan det er ivaretatt og organisert.
Bedriftsrådgivningen ivaretas nå i hovedsak av
Nasjonalparken Næringshage. Næringshagen er et partnerskap mellom næringsliv i Oppdal og Rennebu, SIVA,
Oppdal og Rennebu kommuner.
For tiden er de tre ansatte med daglig leder Tina Lihaug
Selbæk, prosjektleder Silje Kristin Granum og styreleder
Jan Bredeveien (50 %). Fra 1. mai tiltrer også bedriftsrådgiver Erik Flå. De har f.t. fast kontordag på kommunehuset i Rennebu på tirsdager, men er tilgjengelig hele uka på
telefon, e-post samt for avtaler om møter, bedriftsbesøk og
lignende. Rennebu kommune betaler næringshagen for å
utføre disse oppgavene, og næringslivet får sine tjenester på
samme vilkår som tidligere.
Landbrukskontoret arbeider som før med saker knyttet
til jordbruk, skogbruk, bruksutbygging, landbruksveier, bygdeutvikling m.v.

På næringsområdet deltar i stor grad også ordfører og
rådmann, det være seg i enkeltsaker eller med koordinering.
Likeså utføres saksbehandling av enkeltsaker av medarbeidere i rådmannens stab.
Som det framgår er det mange aktører som arbeider med
næringsrelaterte oppgaver. Fordelen med det er at det gir
oss tilgang på variert og ulik spesialkompetanse, og uansett er det ikke mulig å fange opp dette i en stilling som
næringskonsulent. Utfordringen kan være koordinering og
samordning. For å ivareta dette samles sentrale aktører en
gang i måneden til et næringsforum som ledes av ordføreren, og utover dette er det også en oppgave for rådmannen
å koordinere og samordne. Hvis dette ikke fungerer tilfredsstillende vil vi selvsagt vurdere andre løsninger og hvor innspill fra næringslivet vil bli hensyntatt.
Alle som ønsker kontakt med Rennebu kommune og
som er i tvil om hvem som er rette adressat kan ta kontakt
med Servicetorget, telefon, e-post eller på annen måte, og de
videreformidler da til rette vedkommende.
Birger Hellan
- rådmann

Infrastruktur og andre rammebetingelser er hovedoppgavene til strategisk rådgiver Trond Jære (40 %). Det vil
si oppgaver knyttet til vei, jernbane, mobil- og bredbåndsdekning, arbeidsgiveravgift m.v.
I tillegg kjøper vi en del tjenester knyttet til plan- og
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Det gode måltid

Nylig ble over 90 medarbeidere fra alle deler av helsesektoren i Rennebu kommune
kurset i ernæring, og ifølge
Liv Ramsem tyder tilbakemeldingene fra deltagerne på at
dagen var både matnyttig og
interessant.

Hanne Lessner er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo,
med mastergrad innen overvekt, kosthold og vektreduksjon. Lessner driver egen
praksis, Ernæringsteamet, i Oslo, og tilbyr veiledning og behandling innenfor
kosthold og ernæring, i samarbeid med fastleger og annet helsepersonell.

- Vi hadde en veldig flink foreleser
på kurset, og hun fikk med seg kursdeltagere slik at det ble en god dialog hele
veien, forteller Ramsem. Hun fremhever også betydningen av at så mange
deltok på kurset, og påpeker at dette vil
gi dem en felles plattform når de skal
jobbe videre med dette temaet på sine
respektive arbeidsplasser.
Gaver
Opp gjennom årene har det
kommet inn en del pengegaver til
helsesektoren i forbindelse med
begravelser o.a. Sammen med tilskudd fra Rennebu kommune og
Internundervisningsgruppa er det disse
midlene som har vært brukt til å finansiere kurset.
– Mange ønsker at pengegaver skal
brukes til formål som kommer både
ansatte og brukere tilgode, og da syns vi

et slikt kurs var midt i blinken, forteller
Ramsem.
Nyttige verktøy
Hovedmålet for kurset var å bevisstgjøre de ansatte i forhold til ernæring,
bli bedre til å se tegn på f. eks. underernæring, og å kunne iverksette relevante
tiltak.
– Vi ble gjort kjent med mange
nyttige verktøy som kan hjelpe oss å

kartlegge ernæringsstatus, og videre
bestemme hvilke kosttiltak som bør
settes i verk. Likedan var beregning av
ernæringsinnhold i mat og optimalisering av kosthold tema som ble behandlet, og alt dette er noe de fleste av oss
har god bruk for til daglig, avslutter
Ramsem.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mari Ytterhus
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Kvikne-Rennebu Kraftlag SA lanserer ny profil. Med denne i ryggen skal vi fortsatt levere god energi til folk!

VI InVITErEr TIL andELsEIErmøTE mEd forEdrag aV JørgEn
Hanson fra dET norsKE VErITas og LansErIng aV ny profIL
∙ Velkommen ved daglig leder Kristin Reitan
∙ Valg av representanter for andelseierne, 2014-2018

o n s d ag 1 9 . m a r s
Kl 19.00 i menighetshuset på Berkåk

∙ Nytt fra Kraftlaget ved Kristin Reitan
∙ Foredrag ved Jørgen Hanson fra Det Norske Veritas:
- Hvorfor vi alle stjeler, lyger og jukser hele tiden,
og hvordan vi kan bygge barrierer for å redusere omfanget
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Buss fra Kvikne kl 18.00 fra
Kraftlagets (KRKs) lokaler.

nytt om næring

KRK presenterer ny profil
Onsdag 19. mars inviterer
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA
til andelseiermøte med foredrag og presentasjon av ny
profil.
— Vi hadde et vellykket andelseiermøte i fjor, og vi vil derfor følge opp
med et nytt møte. Denne gang vil vi
slå sammen til ett møte for Rennebu
og Kvikne, forteller daglig leder Kristin
Reitan.
Møtet blir arrangert i Menighetshuset på Berkåk, og det er satt opp buss
fra Kvikne.
Valg ony profil
På møtet vil det bli valg av representanter for andelseierne til årsmøtet.
Alle fastboende som er abonnenter er
andelseiere og kan både stemme og bli
valgt.
— Vi vil også presentere ny profil for KRK. Den gamle er grei, men vi
ønsker å skape identitet til KRK overfor innbyggerne i Kvikne og Rennebu.
Den nye profilen inneholder også ny og
oppdatert nettside, forteller Reitan.

Lillian Kleffelgård og daglig leder Kristin Reitan studerer den nye nettsiden til KRK.
Foredrag rundt etikk
Jørgen Hanson fra Det Norske
Veritas er invitert som foredragsholder
med temaet praktisk etikk. Han har gitt
foredraget tittelen Hvorfor vi alle stjeler,
lyver og jukser hele tiden og hvordan
vi kan bygge barrierer for å redusere
omfanget?

— Vi synes det er viktig å ha høy
standard på etikk og moral i og med at
vi har en eierform som samvirkeforetak
der aller eier oss, sier Reitan - som forteller at de ansatte skal ha samme tema
på dagen.
Av Dagfinn Vold

Rennebusmia – godkjent for demontering av biler
Rennebusmia sysler ikke bare
med tradisjonelt smedarbeid.
Her har de også tilrettelagt for å ta
imot biler til sanering. Det vil si at man
tapper av flytende stoff som drivstoff
og olje, plukker av dekk, og eventuelle
deler som kan brukes om igjen. Deretter
blir bilen sendt videre til Orkanger for
destruering.
Ifølge Leiv Christian Sundset er
dette en veldig grei avveksling fra den
øvrige driften ved smia, og lokalene er
godt egnet til denne typen virksomhet.
– Vi syns også at dette er en viktig
jobb med tanke på miljøet. Det er jo
langt mer miljøvennlig at vi gjør det på
denne måten, enn at bilvrakene blir stående bak en garasje, på en gårdsplass
e.l. Da vil man risikere at olje lekker ut i
grunnen og forurenser, og ikke minst er
det slett ikke fint å se på bilvrak som blir

stående rundt omkring, sier Sundset.
I tillegg til biler tar Rennebusmia
også imot traktorer og landbruksutstyr
til demontering, så også for dem som
har slikt utstyr stående er det nå all

grunn til å foreta en opprydning rundt
husene hjemme.
Av Mona Schjølset
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Har plass til
flere medlemmer
Rennebu Soul Children ble
startet opp for et par år siden,
og er et tilbud for gutter og
jenter fra skolealder og oppover.

Glasshytta i Vivestad kåret
til månedens håndverker
I mars er Glasshytta i Vivestad ved Anne Ka Munkejord kåret
til månedens håndverker av Birka, nasjonalt senter for kunst og
håndverk.

Glasshytta i Vivestad
- Anne Ka Munkejord i arbeid.

Koret teller i dag mellom 15 og 20
medlemmer, men ifølge voksenleder
Anne Lise Landrø har de absolutt plass
til å ta imot flere.
- Vi øver annenhver mandag i storsalen på Mjuklia, så her er det god plass
til både koraktiviteter, lek og prat i pausene, forteller Anne Lise.
Trivsel er viktig
Som i de fleste aktivitetstilbud for
barn og unge legges det stor vekt på at
ungene skal trives på øvelsene, og utvikle seg på egne premisser.
– På hver øvelse er vi flere voksenledere tilstede. Vi legger også vekt på å
få til noen sosiale aktiviteter i løpet av
sesongen, så i slutten av mars skal vi ha
en overnattingshelg sammen, forteller
Anne Lise.
Syns du dette høres spennende ut
er det bare å ta kontakt med Ragnhild
Øverland, som er dirigent for Rennebu
Soul Children.
Av Mona Schjølset
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På en gammel bensinstasjon i
Vivestad, ei lita bygd i indre Vestfold
med store åkrer og skogkledde åser
rundt, holder Anne Ka Munkejord til
med sin glasshytte. Den nedlagte bensinstasjonen fikk nytt liv som glasshytte
i 1998, og møter deg nå med fine, lyse
rom, fylt med vakre glass og varmen,
lukten og lyden av glassblåsing.
Anne Ka oppsummerer sin egen
virksomhet på følgende vis:
- Jeg ønsker å lage glass som er en
nytelse for øyet, behagelige å holde i og
samtidig funksjonelle i bruk.
Det er vin- og andre typer drikkeglass som er hovedsatsingen i glasshytta.
Jorda rundt til Vivestad
I februar 1990 avsluttet Anne Ka
læretiden ved Hadeland Glassverk
med fagprøve, og året etter startet hun
Glasshytta Hegg på Morokulien som
hun drev i fire år sammen med to venner. Etter hvert meldte reisetrangen seg,
og Anne Ka skaffet seg jobb som glassblåser på New Zealand. Dermed benyttet hun anledningen til å få reist jorda
rundt.
- Tilbake på den nordlige halvkula
jobbet jeg som glassblåser på Bornholm

Glassene Fairytale
fra Glasshytta i Vivestad.
og på Hadeland, før jeg i 1997 tok steget
og startet egen glasshytte, Glasshytta i
Vivestad, forteller hun.
Glasshytta ble altså etablert i den
gamle bensinstasjonen fra 1930-tallet,
omgitt av åker- og skoglandskap. Og
naturen rundt er viktig for den kunstneriske virksomheten.
- Det gir inspirasjon, ikke helt konkret men den roen jeg får av å bruke
naturen gir energi til kreativitet, forklarer Anne Ka, som ønsker publikum velkommen inn i verkstedet.
Trekkes fram av Birka
I mars er hun altså kåret til månedens håndverker av Birka, nasjonalt
senter for kunst og håndverk, som har
følgende begrunnelse for kåringen:
Anne Ka Munkejord lager vakre, elegante glass i høy kvalitet. I sitt design vektlegger hun både estetikk og funksjonalitet.
Hun har kompetanse på et bredt utvalg
av produkter, men har funnet sin hovednisje i drikkeglass av ulike typer. Hun
formidler kunnskap om håndverket gjennom åpent verksted, og bidrar blant annet
i et felles kunsthåndverksutsalg. Anne Ka
Munkejord er en positiv, seriøs og proff
utøver.

Rennebu Sanitetsforening legges ned
Etter mange år med trofast og synlig innsats for lokalsamfunnet, ble det på årsmøte nylig bestemt
at Rennebu Sanitetsforening legger ned sin virksomhet. Grunnen til det er ganske enkelt at det
er altfor lite rekruttering av yngre medlemmer, og at det etterhvert blir for slitsomt å holde virksomheten i gang.
Pengegaver utdelt etter
søknad til Rennebu
Sanitetsforening.

Rennebu Skolekorps er én av mange som har fått pengegave fra sanitetsforeninga.
- Det er selvfølgelig trist å legge ned
sanitetsforeningen, men uten nye
medlemmer syns vi dessverre ikke at vi
har noe valg. Det har ikke vært utskiftninger i styret på mangfoldige år, og vi
begynner å bli godt voksne vi som er
med, sier sittende leder Olaug Reitås.
Lang historie
Rennebu Sanitetsforening har en
lang og innholdsrik historie å se tilbake
på, og sanitetskvinnene har opp gjennom årene bidratt positivt på mange
områder. Tidlig på 1900 – tallet sto
sanitetskvinnene i bresjen for å samle
inn penger for å betale utdannelsen til
helsesøstrene i bygda. På 1920 – tallet ble det så bygd tuberkolosehjem på
Vonheim, også dette var det sanitetsforeninga som sto bak. De første årene
Rennebumartnan ble arrangert var det
også ved hjelp av stor innsats fra sanitetskvinnene. Etterhvert ble det også
bygd et eget hus til virksomheten, og
sanitetshuset har opp gjennom alle år
vært flittig brukt.
Økonomiske bidrag
På 1970 – tallet ble Vonheim solgt,
og Rennebu Sanitetsforening fikk da en
god del penger på bok. Sammen med

den betydelige dugnadsinnsatsen de
har bidratt med i alle at har dette gjort at
Rennebu Sanitetsforening har vært en
av de aller viktigste støttespillerne for
andre lag og organisasjoner i Rennebu.
Bare i løpet av 2013 har sanitetsforeningen gitt 371.000 kr til ulike gode formål
her i bygda, og så langt i 2014 er 60.000
kr kommet andre tilgode.
– Vi har i alle år lagt vekt på å prøve
å støtte opp om aktiviteter og gode formål som involverer barn og unge, og vi
tror mange har satt pris på den støtten
vi har bidratt med, sier Olaug Reitås.
De midlene som nå står igjen når
sanitetskvinnene avslutter sin virksomhet, vil etter all sannsynlighet bli gitt til
kreftforskning.
– Det er vel ikke helt avgjort enda,
men vårt forslag til sentralstyret er i alle
fall at de resterende midlene blir gitt
til dette formålet. Selv om vi nå syns
det er trist å legge ned virksomheten,
føles det i alle fall godt å ha gitt bidrag
til så mange gode formål opp gjennom
årene, fastslår Olaug Reitås på vegne
av alle de flotte og driftige damene i
Rennebu Sanitetsforening.

2013:
- Div. fond (kvinnemed.forskning,
kreftsaken, reumatisme/osteoporoseforskning, Min dag i dag.)
kr 17.500.- Husbrann( m/mindreårig familiemedlem.) kr 10.000.- Skolekorpset kr 30.000.- Voll, Innset, Berkåk barnehager
(uteleiker) kr 30.000.- Toalettbygg skianlegget Berkåk
kr 80.000.- Røde Kors hj.korps Rennebu
(scooter, kursing ungdom)
kr 50.000.- TV-akjson 2013 (demens) kr 10.000.- Kulturskolen Rennebu (videomikser)
kr 20.000.- Helsestasjon (brystpumpe)
kr 10.000.- Voll – Berkåk skoler (uteaktivitetsanlegg) kr 60.000.- Vedlikehald drikkeautomat (kontrakt
til 2015) for Innset, Voll, Berkåk
skoler kr 54.000.2014:
- Bidrag til innkjøp av nye salmebøker
i kyrkjesoknet kr 10.000.- Rennebu IL handballgruppa
(drakter) kr 13.000.- Utstyr til trim/treningsrom
Rennebuhallen kr 25.000.- Fotpleiestol Helsesenteret kr 11.000.Resterande på Rennebu Sanitetsforenings konto blir sannsynligvis gitt
til kreftsaka.

Av Mona Schjølset
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2. gangs høring:

Kommunedelplan Rv3 Hedmark gre

Forslag til kommunedelplan har vært på 1.
gangs høring og offentlig
ettersyn med høringsfrist 22.3.13. Under høringen
kom det innsigelse til løsningen ved Innset, for strekningen Korsan - Gullikstad.
Arbeidsgruppa har etter
høringen vurdert flere nye
alternative løsninger, og kommunestyret har nå lagt ut
to alternative løsninger for
høring.
Revidert forslag til bestemmelser og
retningslinjer er også lagt ut til 2. gangs
høring og offentlig ettersyn. Det første
planforslaget som ble sendt ut til høring
viste to alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad, utbedring av
eksisterende trase og omlegging ved
Innset i en ny nedre trase. Statens vegvesen fremmet innsigelse og satte følgende vilkår for egengodkjenning av
planen:
• Ny Rv 3 må legges utenom Innset,
av hensyn til trafikksikkerhet og
lokalt bomiljø
• Det må arbeides videre med optimalisering av veglinjen forbi Innset
med formål å oppnå bedre tids- og
kjørekostnader (kortere vegtrase)
• Kryssløsning mellom Rv3 og Fv 508
må vurderes på nytt
Flere alternative traseer er vurdert
etter høringen, og dokumentet som nå
legges ut til 2. gangs høring inneholder
nytt forslag til bestemmelser og retningslinjer, og beskrivelse av to alternative traseer for strekningen Korsan
- Gullikstad:
• Øvre trase
• Nedre trase
Øvre trase
Eksisterende trase utbedres fra
Krokan og nordover omtrent til avkjøringa til Krokhaugen. Derfra legges ny
Rv3 noe nedenfor eksisterende Rv 3
omtrent fram til Langbrekka. Det er

8

Rennebunytt

Kartutsnittet viser alternative traseer for strekningen Korsan - Gullikstad.
Øvre trase er vist med skarp rosa farge og nedre trase er vist med skarp blå farge.
planlagt nytt T-kryss rett sør for Løvstad.
Fv 508 Seierdalsvegen føres under ny
Rv 3. Eksisterende veg bygges om til
lokalveg. Løsningen gir god kurvatur og
gode stigningsforhold med maksimal
stigning på 3,6% over en strekning på
ca 1,5 km. Høydeforskjellen innenfor
parsellen Korsan - Gullikstad ca 60 m.
Veglengden for strekningen Hedmark
grense - Ulsberg blir ca 11 530 m, ca
275 m kortere enn nedre alternativ.

på en ca 10 m høy fylling i det aktuelle
området. Eksisterende veg bevares som
lokalveg. Løsningen gir god kurvatur,
men har større stigningsforhold med
maksimal stigning på 4,4% over en
strekning på ca 2 km. Høydeforskjellen
innenfor parsellen Korsan - Gullikstad
ca 80 m. Veglengden for strekningen
Hedmark grense - Ulsberg blir ca 11
805 m, ca 275 m lengre enn øvre alternativ.

Nedre trase
Alternativet omlegging ved Innset
som var sendt på høring er tegnet om
og optimalisert slik at nedre trase har
redusert maksimal stigning fra 5,7 til
4,4% og ved at det er planlagt et T-kryss
i stedet for planskilt kryss. I dette alternativet utbedres også eksisterende trase
fra Krokan og nordover nær avkjøringa til Krokhaugen. Derfra går ny Rv
3 nedover i terrenget, ned til og over
bruket Berg, fortsetter like ovenfor
Baggplassen og Storinnset, videre nedenfor Dalsegg, i nedre kant av og dyrka
jorda. Derfra går traseen i skogsterreng
til den kommer opp på eksisterende
trase ved Langbrekka. Det er planlagt
nytt T-kryss i området ved Bedehuset
og Storinnset. Fv 508 Seierdalsvegen
føres under ny Rv 3 da denne vil ligge

Samfunnsøkonomi
Det er utført nye anslagsberegninger. Disse viser at investeringskostnadene er relativt like for de to alternativene. Nedre trase er beregnet å være
ca 10 mill kr, ca 4%, dyrere i forhold
til øvre trase. I tillegg er det utført nye
effektberegninger. Der er det antatt at
anleggsperioden er 2 år, og åpningsår
er satt til 2020. Kostnadene er omregnet
til 2020-kr. ÅDT på strekningen (målt
ved Hedmark gr.) er 1900, hvor 28%
er tunge kjøretøy. Det er forutsatt sammenhengende fartsgrense på 80km/t på
hele strekningen.
Netto nytte for alle alternativene
er negative, utbyggingskostnaden er
altså større enn det samfunnet sparer
med utbyggingen. Netto nytten av et
prosjekt beregnes med grunnlag i tra-

aktuelt

ense - Ulsberg
fikkmengde på strekningen. Den er
forholdsvis liten her, slik at effekten av
prosjektet blir negativ. Da Rv3 er en
stamveg mellom Oslo og Trondheim
vil likevel nytten av en veg som redusere samfunnets utgifter i form av blant
annet tids-, kjøretøy- og ulykkeskostnader være stor. Øvre trase er beregnet
til å gi bedre samfunnsnytte. Årsaken
er at øvre trase er noe kortere og har
mindre, tilnærmet optimale, stigningsforhold. Det gir derfor bedre nytte for
trafikkanter og transportbrukere. Øvre
trase som har de laveste utbyggingskostnadene og gir størst sparte tids- og
kjøretøykostnader kommer dermed
best ut etter effektberegningene.
Næringsliv og tettstedutvikling
Øvre trase
Landbruksnæringen vil bli negativt
berørt av øvre trase ved at den bygger
ned en del dyrka jord, fortsatt deler et
sentralt jordbruksområde, og ved at
vegen kommer nærmere gårdsbruk i
drift. Ellers er det pr i dag ingen virksomheter i annen type næring på Innset
som vil bli direkte berørt. Alternativet
vurderes å ha liten negativ konsekvens
for eksisterende næringsliv. På Innset
vurderes de mest attraktive områdene
for utnytting til boligformål å ligge i
liene et stykke opp for elva, med flott
utsyn. Disse områdene vil bli mer berørt
av utbygging ved eksisterende veg, enn
om traseen ble lagt om lenger ned mot
elva (Stedsanalyse Innset 2011). Rv
3 gjennom Innset medfører en byggegrense til hver side med byggeforbud. Det vil sannsynligvis bli krav om
at fasadene ikke skal ta fokus bort fra
vegen. Det er vanligvis heller ikke tillatt med parkeringsplasser og lignende
innenfor byggegrensene. Byggegrensen
vil legge beslag på store arealer i tettstedet, deriblant områder avsatt til
bolig- og næringsformål i arealdelen
til kommuneplan, og dermed begrense
mulighetene for videre utvikling av disse. Trasèen vil på grunn av byggegrenser og muligheter for avkjørsler vil legge føringer for hvor videre utvikling på
Innset vil foregå. Det vurderes som mer
sannsynlig at dette vil skje i retning der
hvor befolkningsgrunnlaget på Innset
er størst, mot Seierdalssiden av bygda

Bebyggelse på nedsiden av dagens vei som på ulike vis vil bli berørt av øvre trase.

Bebyggelse som på ulike vis vil bli berørt av nedre trase.
(stedsanalyse Innset 2011). En helhetlig
vurdering av muligheter for tettstedsutvikling og virkninger for landbruksnæringen, gir en middels negativ konsekvens.
Nedre trase
En omlegging av rv3 vil kunne bidra
til positiv utvikling for Innset ved at traseen blir liggende utenfor de definerte
sentrumsfunksjonene.
Alternativet
åpner for ny sentrumsutvikling rundt
dagens Rv3 som kan få et gatepreg der

det tillates bygging nærmere veien. Det
kan legge til rette for en et mer samlet
sentrum i forhold til dagens funksjoner
(skole, barnehage, samfunnshus, bedehus og kirke) og tidligere funksjoner
(bensinstasjon/butikk og forsamlingshuset Fridheim). Omlegging vil kunne
medføre åpning for boligutbygging i
nye områder, særlig rundt dagens Rv3,
og i områder lenger oppe i lia med
bedre utsyn og mer attraktiv beliggenFortsetter neste side
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Fortsettelse fra forrige side
het. Ny Rv 3 vil sannsynligvis legge
begrensninger for videre utvikling av
boligområdet øst for skolen.
En omlegging av Rv 3 bedrer trafikksikkerheten for myke trafikkanter i tettstedet. Alternativet gir derfor en sterk
prioritering av både gjennomgangstrafikk og tettstedet, men en nedprioritering av eventuelle næringsplaner som
baserer seg på umiddelbar nærhet til
Rv 3 for nedlagt butikk og bensinstasjon/ bilverksted og annet vegrelatert
næringsliv. Det er mulig å gjennomføre avbøtende tiltak i form av god skilting langs Rv 3, og eventuelt avsette
nytt areal til vegrelatert næringsliv.
Konsekvensene for næringslivet vurderes likevel som ubetydelige, da det
per i dag ikke eksisterer virksomhet
ved de nevnte bygningene. Nedre trase er positivt for landbruksnæringen
da vegen legges nedenfor et sentralt
jordbruksområde og at barrierevirkningen av Rv 3 blir vesentlig redusert.
Alternativet bygger dessuten også ned
minst dyrka jord. Ved omlegging av Rv3
ved Innset, vurderes omfang og konsekvens for næringsliv og muligheter for
tettstedsutvikling som litt positiv.
Plandokumentene kan ses på
www.rennebu.kommune.no samt på
Plankontoret i Rennebu kommunehus.
Spørsmål kan rettes til Plankontoret
tlf: 72 42 81 66, eller post@plankontoret.net
Eventuelle merknader til høring og
offentlig ettersyn sendes innen 30.04.14
til: postmottak@rennebu.kommune.no
eller Rennebu kommune, Myrveien 1,
7391 Rennebu
Av Dagfinn Vold

Forbud mot
å gjøre opp ild
Det er fortsatt forbud mot
å gjøre opp ild utendørs i
Rennebu kommune.

På grunn av tørt vær og mye vind,
er det fremdeles stor brannfare. Dette
gjelder alle TBRTs kommuner. Derfor
minner vi om tidligere melding om forbud mot å gjøre opp ild utendørs.
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Øvre trase fra Smedbakken og nordover.
Linjer for midtre (ikke med i videre behandling) og nedre trase er skissert med rød strek.
Skjæringer og fyllinger er vist med mørke grønne flater.

Nedre trase i området mellom Krokstad til venstre på bildet og Uthus sør for Rønningen
til høyre på bildet. Ny Rv 3 ligger på en ca 10 m høy fylling ved Seierdalsveien som føres
under den nye vegen. Røde linjer skisserer øvre og midtre trase.

HelseTIPSET
Bedriftsledere kan forebygge
for sykmelding.
Driver du privat næring, eller er
noen av dine ansatte sykemeldt på
grunn av smerter i fot, kne eller hofte,
har nedgrodd negl, m.m? Dette kan
skyldes feil sko til feil fot. Har du flere
ansatte, skal det godt gjøres at samme
type sko som blir kjøpt inn passer til

alle. Vi går forskjellig, og føttene våre er
heller ikke like. 80% av et fotproblem
skyldes sko.
Fotterapeuten kan sko!
Fotterapeut
Astrid Dollis

Sykkelkarusell 2014
Ettersom snø og stabilt skiføre
har glimret med sitt fravær
gjennom store deler av vinteren, er det mange som allerede
har funnet fram sykkelen.
Trimgruppa har også vært tidlig ute med sin planlegging,
og ifølge Gunnar Bruheim er
det meste klart til årets sykkelkarusell.
- Vi starter opp med årets første
sykkelkarusell allerede første søndag
etter påske, så det er bare å sjekke over
utstyret så det er klart til bruk, oppfordrer Bruheim.
Årets sykkelkarusell blir gjennomført etter vanlig oppskrift, men i år trekker man 6 gavekort à kr. 500,- i hvert
løp. To av disse er forbeholdt barn. I
siste løp trekkes som vanlig en heldig
vinner av en sykkel, gitt av Intersport
Oppdal og Esso Berkåk. For å være med
i trekningen av sykkel må man ha del-

Sigrid Hamre Gunnes vant sykkelen under Sykkelkarusellen i 2012.
Her får hun den overrakt av Lars Rokkones.
tatt i minst to løp i tillegg til det siste.
- De siste årene har vi sett at sykkelkarusellen har blitt veldig populær
også blant barnefamilier, og det syns vi
er veldig positivt. Nå håper vi på godt

Knallstart på fotballsesongen!

sykkelvær, og mange deltagere også til
våren, for dette er noe som passer for de
aller fleste, avslutter Gunnar Bruheim.
Av Mona Schjølset

Mens skifolket fortviler over vanskelige treningsforhold og avlyste skirenn, er stemningen langt lysere blant
fotballentusiastene. 27. februar kunne
man starte opp utendørstreninger på
kunstgressbanen, og ifølge sikre kilder
er dette ny rekord.
- Jeg har hørt snakk om at det var
tilsvarende tidlig vår i -73, men etter at
vi fikk kunstgressbane har vi aldri opplevd noe lignende, sier Olav Stavne.
I likhet med de fleste andre tror heller ikke Stavne at disse forholdene kan
vedvare helt fram til sesongen starter
for alvor, men inntil videre er det full
rulle med både organisert og uorganisert trening på kunstgressbanen.
- Jeg har selvfølgelig en viss medlidenhet med alle dem som styrer med
skitreninger og skirenn, for det er jo
mer normalt at aktiviteten er størst der
på denne årstiden. Vi som driver med
fotball får imidlertid bare ta det med oss
på plussiden og nyte våren så lenge det
varer. For oss betyr jo dette en knallstart
på utendørssesongen, og det er vi selvfølgelig glade for, avslutter Stavne.
Av Mona Schjølset
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Din lokale maler for tak og vegger

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jarno van Malsen

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

rorleggern@oppdal.com

Mandag 17.3 og onsdag 19.3 kl 13-17

Lagersalg av innvendig og utvendige
dører, vindu, diverse byggartikler!

Postmyrveien 15, 7391 Rennebu
Tlf: 950 93 400 – www.sande-hytter.no

Regnskapshuset avd Berkåk
smnregnskap.no

Gjør et kupp!

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Bygdas Forsikringssenter
Brannkassa i Oppdal og Rennebu
- nærhet og trygghet siden 1842
FORSIKRING - BANK - PENSJON
Privat - Næring - Landbruk

Vi tar imot din
gamle bil og gir deg
vrakpanten!
• Godkjent biloppsamlingsplass
• Mottak for demontering av
kassert landbruksutstyr.

Trygghet levert av dyktige og trivelige ansatte
- slik har det vært hos oss i 170 år!
STOLT HISTORIE - MODERNE LØSNINGER
72 40 49 90
Nyveien 1 på Oppdal

72 42 82 50
Næringshagen på Berkåk

www.GORB.no
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Vi kan være behjelpelig med innhenting og
opprydding av skrapmetall. Du kan også få
tilkjørt bromcontainer hvis det er ønskelig.
Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - post@rennebusmia.no
Åpent mandag-fredag kl 7-16
Åpent lørdag 15. mars kl 9-15

Not Zeppelin-konsert:

Overskuddet går til Streetlight
Lørdag 29. mars loves det heftige rytmer i Rennebuhallen,
når prosjektet Not Zeppelin
inntar scenen med sin hyllest til det legendariske
rockebandet Led Zeppelin.
Initiativtaker Ingrid Hoel er
veldig fornøyd med at akkurat
Rennebuhallen ble valgt som
arena for konserten, og håper
så mange som mulig vil støtte
opp om arrangementet.
- For det første er jeg sikker på at det
blir en stor musikalsk opplevelse, og for
det andre går overskuddet av konserten til organisasjonen Streetlight, som
jeg antar er kjent for de aller fleste, sier
Hoel.

Øving til konserten: Anders Schille, Marius Karlsen og Trond Abelsen.

Rammet av tyfon
Streetlight driver et senter med barnehjem, skole og medisinsk senter i
byen Tacloban på Filippinene. I november ble dette senteret nærmest rasert
av tyfonen Haiyan. Heldigvis overlevde
både barna og de ansatte, og Streetlight
er nå i full gang med gjenoppbyggingen
av senteret.
- Det var vokalisten i bandet som
foreslo at overskuddet av konserten
skulle gå til Streetlight, og alle de andre
tente på ideen med en gang. Dette gjør
det jo ekstra artig å hjelpe til med organisering og promotering av konserten,
for her er det virkelig noen som trenger
pengene, sier Hoel.
Fra Pink Floyd til Led Zeppelin
Det musikalske samarbeidet ved
Trøndelag Teater startet i fjor, med det
som i utgangspunktet var ment kun til
internt bruk, for ansatte og ved ansatte.
Den gangen var det en hyllest til Pink
Floyd som sto på plakaten. Opplegget
ble så godt mottatt blant de ansatte
ved teateret at sjefen valgte å sette opp
to forestillinger som var åpne for vanlig publikum i etterkant. I år er det altså
Led Zeppelin som skal få sin velfortjente hyllest, og musikerne lover gjenhør
med mange legendariske slagere, som
Stairway to Heaven, Whole Lotta Love,
Rock and Roll og No Quarter.

Espen Høyem, med sin hjemmelagde
hurdy gurdy (dreielire).

Vokalist Silje Lundblad.

Positiv respons i bygda
Både Ingrid Hoel og den entusiastiske gjengen med musikere er veldig
glade for den støtten de har fått til prosjektet her i Rennebu.
– Jeg må virkelig si jeg er imponert
over den måten både Rennebu kommune, næringsliv og frivillige støtter
opp, og det gjør meg stolt av å være
Rennbygg. Dette har imponert bandet

også, så nå gleder de seg til konserten
og kommer til å gi alt for at publikum
skal få en uforglemmelig opplevelse,
avslutter en alltid like sprudlende Ingrid
Hoel.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Ingrid Hoel
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Familiedag på Nerskogen
Lørdag 29. mars arrangeres det
familiedag på Svengård på
Nerskogen.
Det er Trollheim (Svendgård),
Nerskogen Landhandel, Lund Hyttebygg og Trollheimen Husky som har
gått sammen om å arrangere en famiiedag med forskjellige aktiviteter. — Det
blir hundekjøring, hesteskyss, stallbesøk, aking og salg av limousinburger.
Det blir også varme griller for de som
har medbragt mat - og det vil bli servert
kaffe fra svartkjel, forteller Torill Dullum
Lund ved Nerskogen Landhandel.
— Vi ønsker å skape flere aktiviteter
både for oss fastboende og for de som
er på hyttene, og da er det godt å kunne
samarbeide for å få dagen best mulig,
sier Lund.
Av Dagfinn Vold

Digitalprint
Vi hjelper deg med alt innen
kopiering og digital print, som
- visittkort,
- foldere,
- brosjyrer,
- hefter
- plakater/bannere

Kommunedelplan for
RV 3 HEDMARK GR - ULSBERG
Kunngjøring av vedtak:
• Trase for strekningen Hedmark grense - Korsan og
Gullikstad - Ulsberg, alternativet som legger
utbedring av eksisterende trase til grunn er vedtatt
Høring og offentlig ettersyn av:
• Bestemmelser og retningslinjer
• To alternative traseer for strekningen
Korsan - Gullikstad (Innset)
Plandokumentene kan ses på
www.rennebu.kommune.no
samt på Plankontoret i Rennebu kommunehus.
Spørsmål kan rettes til Plankontoret
tlf: 72 42 81 66, eller post@plankontoret.net

Torget på Berkåk
tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no

Eventuelle merknader til høring og offentlig ettersyn
sendes innen 30.04.14 til:
postmottak@rennebu.kommune.no eller
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
Vedtak i kommunestyret 27.2.14.
Vedtaket kan ikke påklages.
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KUNNGJØRINGER
Årsmøte i Træthaugveien
Hallandstuggu 27. mars kl 19.30.
Vanlige årsmøte saker.
Styret

Viltaften 2014

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og

pengegave til hjemmesykepleien i Rennebu i anledning vår
kjære mor, Gunhild Hoels bortgang.
Gunnar og Torild, Inger og Bjørn, Angrim og Hege.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet på

70-års dagen min.

Halldis Havdal

ÅRSMØTE I
RENNEBU HISTORIELAG

på JUTULSTUGGU
onsdag 26. mars 2014 kl 19.30.
Vanlige årsmøtesaker
Servering.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes
Arnfinn Engen, Stamnan, 7392 RENNEBU eller
epost: arnengen1@loqal.no
VELKOMMEN!

Vårkonsert med allsang

i Berkåk Samfunnshus søndag 23. mars kl 19.00
•
•
•
•
•

Sang av Rennebu Songkor
Allsang med mye Prøysen
Musikk: Arne Ree med flere
Åresalg
Kaffesalg

Gratis inngang – Velkommen!

Arr. Lions Club Rennebu og Rennebu Songkor

Snart påskenummer
av Rennebunytt

Vi i 7. klasse ved Innset skole
inviterer alle til viltaften
søndag 23. mars kl 18.00.
Program:
• Fremføring av prosjektet ”Med jakt på timeplanen”.
• Div underholdning
• Matservering. Utlodning. (Fine gevinster)
Inngang inkludert mat: Voksne kr 125,Barn (til og med 9. klasse) kr. 75,(barn under skolealder gratis)
VELKOMMEN!
PS. Det er fint om du ringer skolen(tirsdager mellom
kl 09.00 og kl 15.30) eller sender oss en SMS der du
sier fra om hvor mange som kommer, tlf 72 40 25 92.
Dette av hensyn til matservering. DS

Familiesenter
i Rennebu

Har du spørsmål om ditt barns
fysiske og psykiske utvikling,
eller om det å være foreldre?
Rennebu familiesenter tilbyr tverrfaglig rådgivning
med fagpersoner fra Helse, PPT og barnevern.
Vi er på helsestasjonen:
tirsdag 11. mars fra
kl. 09.00 – 11.00
tirsdag 8. april fra
kl. 09.00 – 11.00
tirsdag 13. mai fra
kl. 09.00 – 11.00
ev. tirsdag 3. juni fra kl. 09.00 – 11.00
Timeavtale er ikke nødvendig.
Ta gjerne kontakt på tlf. 72 40 25 55 eller
familiesenter@rennebu.kommune.no

Følge Rennebu kommune på Facebook!

Torsdag 10. april kommer det store
påskenummeret som sendes ut til alle som har
hytte på Kvikne og i Rennebu.
Vi ønsker bl.a. å ha fokus på det som foregår
i påske, så har du innspill til stoff så ta kontakt!
Mediaprofil as - tlf 72 42 76 66
dagfinn@mediaprofil.no
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 27. mars - frist for stoff 18. mars -

Rennebu Nytt

Spa for eldre

Onsdag 4. mars arrangerte elever fra helsearbeiderfag SPA for de som bor på
Rennebu sykehjem.
De hadde med seg bøtter, grønnsåpe, fotkremer, hudkremer, neglelakk og masse GLEDE! Da de kom til senteret var det allerede flere av de eldre som hadde
meldt seg på lista for behandling, og etter få minutter var 5 elever plassert utover på
ulike rom for å gi pleie og slå av en prat med de eldre.
Dette gir økt mulighet for elevene i å komme i kontakt med de eldre og kommunikasjonen blir enklere. De eldre har mye å snakke og fortelle om!

Dette skjer i Rennebu!
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
17.03
17.03
18.03
20.03
20.03
23.03
24.03
25.03
26.03
26.03
26.03
27.03
27.03
28.03
29.03
30.03

Årsmøte Grindal grendalag
Fredheim
Basar, Innset IL
Innset samf.hus
Feltkarusell
Gammelstødalen
Gudstjeneste, Årsmøte
Innset kirke
Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll
Årsmøte Frivilligsentralen
Friv.huset
Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Årsmøte Trimgruppa
Friv.sentralen
Årsmøte, Rennebu Handicaplag Friv.huset
Friluftsgudstjeneste
Rogogjerdsvora
Rennebu SoulChildren
Mjuklia
Misjonshusbasar Rennebu Misjonshus
Feltkarusell
Gammelstødalen
Medlemsmøte
Samf.huset
Rennebu pensjonistforening
Årsmøte Rennebu Hist.lag Jutulstuggu
Formiddagstreff
Staure
Årsmøte Håndballgruppa Friv.sentralen
Sanghelg, NLM
Jutulstuggu
Sanghelg, NLM
Hoelsmoen
Sanghelg, NLM
Hoelsmoen

19.30
19.00
12.00
11.00
17.30
19.00
17.30
11.00
16.00
19.00
12.00
17.30
19.30
16.30
11.00
19.30
11.00
18.00
19.30
15.00
11.00

30.03 Gudstjeneste, Årsmøte

Nerskogen kapell

Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag i
sanitetshuset, Berkåk kl 18-21
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 10.45-11.45
Styrketrening i samf.huset hver tirsdag kl 19.30-20.00
Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.30
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

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