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Det er for tiden stor aktivitet i
forbindelse med rehabilitering av
samfunnshuset og Rennebuhallen.
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leder

Budsjettforslag 2016

BUDSJETTFORSLAG 2016
og økonomiplan for perioden 2016 - 2019 er nå sendt de
ulike politiske utvalg til behandling, og hvor sluttbehandlinga skjer i kommunestyret 17. desember. Rådmannens
forslag til budsjett 2016 er tidenes investeringsbudsjett i
Rennebu kommune.
I alt foreslås investeringer i 2016 for ca. 60 mill. kroner.
Rehabilitering av samfunnshus og Rennebuhallen er i 2016
det største enkeltprosjekt. Når det er sluttført sommeren
2016 har det brutto kostet ca. 30 mill. kroner. Videre foreslås
forprosjektering av ombygging og tilbygg på helsesenteret.
Selve byggingen kommer senere i perioden og med en
anslått investering i første byggetrinn på ca. kr 96 mill. vil
dette bli den største enkeltinvestering i Rennebu kommunes
historie. Det må her understrekes at netto belastning for
Rennebu kommune her er ca. 43 millioner kroner da statlige
investeringstilskudd og refusjon av moms dekker opp mye
av investeringa. Andre investeringer i 2016 er rehabilitering av Rennebu kirke (6 mill.), utvidelse av Trondskogen
boligfelt (5 mill.) og Løkkjveien boligfelt (1 mill.). Nytt
næringsbygg på Nerskogen og nye kommunale boliger er
investeringer hvor kostnadene dekkes inn gjennom utleie
og statstilskudd. Rehabilitering av Voll skole og barnehage
og opprusting av bygningsmassen som brukes i tjenestene
til funksjonshemmede er ikke ferdig utredet, men hvor noen
tiltak forventes gjennomført i 2016. Andre tiltak er midler til
reasfaltering av kommunale veier.

påkrevet. De eldste delene trenger både modernisering og
renovering, og vi har også brannpålegg som må imøtekommes. Men ikke minst er dette et prosjekt som forbereder
oss på å løse de framtidige utfordringer i omsorgssektoren.
Antall innbyggere over 80 år er relativt stabilt fram til 2020,
men de påfølgende 15 år sier prognosene at antallet øker
med ca. 66%. De bygningsmessige endringene må ivareta
framtidige behov for heldøgns omsorg for de som trenger
det, og samtidig må vi tilrettelegge for framtidas omsorgstjenester hvor varierte og fleksible tjenester, rehabilitering,
aktiviteter, selvstendighet, avlastning, korttidsopphold,
samarbeid med frivilligheten m.v. er viktige stikkord.
Rennebu kommune har nå i flere år hatt nedgang i inntektene. Folketallet har mye å si for overføringene fra staten og
selv om det de siste årene har vært relativt stabilt så har vi
over tid hatt nedgang. I tillegg til nedgang i antall innbyggere så har vi også hatt en skjev aldersfordeling. De siste
10 årene er antall innbyggere i aldersgruppene 0 - 5 år og 6
- 15 år redusert med henholdsvis 25,6 % og 11,9%. Samtidig som antall eldre over 67 år har økt med 13,3%. Statlige
myndigheter har i de senere år prioritert kommuner med
befolkningsvekst. Det er også varslet en ny omlegging av
inntektssystemet og en annen fordeling av skatteinntekter
som sannsynligvis ikke vil komme en liten utkantkommune
som Rennebu til gode. Kommunereformen er en annen
usikkerhetsfaktor som også kan få stor betydning i den planperioden vi nå går inn i.
forts.s 3

Mange vil kanskje spørre seg om det er forsvarlig å investere
så mye i ei tid hvor inntektene til Rennebu kommune er
nedadgående. Samfunnshuset/Rennebuhallen er allerede
igangsatt, og helsesenteret er et prosjekt som er absolutt

Rennebu kommune
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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

Utgiver
Redaktør  
Red.utvalg

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no
NAV
Tlf 55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre kl 10 - 15

2

Rennebunytt

Kommunale møter

Adresse

19.11.
26.11.
27.11.
01.12

Telefon
E-post

Kommunestyret
HOO
MTL
Formannskapet

19.00
09.00
18.00
09.00

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

Web
Abonnement
Opplag

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Rennebunytt,  c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
72 42 76 66
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Gratis alle husstander i Rennebu,
Jerpstad, Kvikne og Soknedal
2.800 stk

Dobbeltseier på Gaularock
Under Gaularock nylig møttes
unge rockeband fra regionen til
vennskapelig kappestrid, og de to
bandene som deltok fra Rennebu
var ikke snauere enn at de rocket
seg til dobbeltseier.
- Dette var stor stas, og ungdommene fra Rennebu gjorde som vanlig en
god figur, både på scenen og ellers, sier
Robert Ryan, som er bandlærer i kulturskolen i Rennebu.
LODI og Improved
Petter og Anders Olsen, Terje
Løfshus og Marcus Nyberg utgjør
gruppa LODI. De har i mange år gjort
seg positivt bemerket både på UKM,
kulturskolekonserter og etter hvert på
mange andre arrangement rundt om i
distriktet. Under Gaularock gikk guttene helt til topps, og sikret seg førstepremien på 5.000 kr. Improved består
av Andrea Grøtte, Anita Øverland, Anne
Haugen Olsen, Ellinor Gunnes, Fredrik
Holte Kvendbø, Kristian Emstad Bøe
og Ragnhild Gjermundsdatter Kvam.
Flere av disse var tidligere med i jentebandet 7UP, og nå har de altså fått med
seg noen gutter og kaller seg Improved.
Også denne gjengen imponerte dommerne på Gaularock, og sikret seg en
kjempeflott andreplass, og dermed altså
dobbeltseier til Rennebu.
Godt miljø
Bandlærer Robert Ryan er full av lovord om sine elever, og fremhever samtidig også miljøet i og rundt kulturskolen
i Rennebu.

Lodi vant førstepris
under årets Gaularock

Improved i aksjon
under UKM 2015

- Det er et veldig trivelig lærerkollegium, kjempetrivelige barn og ungdommer, og generelt veldig god stemning
både på arrangement vi har og øvinger.
Det tror jeg er viktig for utviklingen til
elevene, sier Ryan.
Han påpeker også at både Rennebu
kommune, næringslivet og lag og foreninger er flinke til å bruke kulturskoleelever i
forbindelse med ulike arrangement.

- Dette er også veldig positivt, for det
er bestandig viktig å ha noe å øve fram i
mot. På den måten får elevene trening i
å stå på en scene og opptre for publikum
i små og store sammenhenger. Begge
våre band fikk også velfortjent skryt for
sin sceneopptreden under Gaularock, så
dette var bare artig, avslutter en fornøyd
bandlærer.

Vi har tidligere hatt kortere nedbetalingstid på lån og bruker nå opp mer av
de reservene som har ligget i dette. I
2019 når vi begynner å betale renter og
avdrag på helsesenteret foreslås eiendomsskatten hevet med 1 promille.

disse reformene gir oss viktige føringer
og samtidig har vi 3 år fram til 2019 til å
gjøre tiltak før effekten av helsesenteret
slår inn for fullt.

forts. fra s 2

Kraftinntektene er viktige for Rennebu
og i de senere år har det vært et betydelig fall i kraftprisene. I 2011 solgte
vi kraft for kr. 15,6 mill. til vi i 2016
budsjetterer med kr. 6,6 mill. D.v.s. en
nedgang på 9 millioner og det er ingen
grunn til å tro at det på kort sikt blir en
oppgang i kraftprisene.
Selv om det er betydelig usikkerhet er
det all grunn til å forvente at vi går inn i
ei tid med reduserte inntekter samtidig
som vi gjør store investeringer. I perioden er det lagt inn sparetiltak for 5,1
mill gjennom rasjonaliseringstiltak, bl.a.
reduksjon i administrative stillinger.

Det er ikke foreslått direkte kutt i
tjenestenivået i budsjettet, men det
er absolutt vurderinger vi bør ta i
perioden. Vi tærer nå på reservene og
bruker opp mye av den økonomiske
handlefriheten vi har hatt. Etter regjeringas plan skal nytt inntektssystem og
framdrifta i kommunereformen være
avklart første halvår 2016. Resultatet av

Rådmannens forslag til budsjett- og
økonomiplan ligger i sin helhet på
kommunens hjemmeside
www.Rennebu.kommune.no. Det må
imidlertid understrekes at det er et
forslag og at det er kommunestyret som
17. desember fatter de endelige vedtak.
Birger Hellan
Rådmann
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HANDLEKVELD

post@mjuklia.no

Torsdag 26. nov. kl.19.00 - 22.00

Varmepumpe?
Prisgunstige
varmepumper,
ferdig montert.
Leverer flere merker.
Ta kontakt for tilbud!

”GRATIS”
BUSS
fra Frivilligsentralen
på Berkåk kl.18.30
med retur fra
Aunasenteret kl. 22.00
Bussbilletter legges ut ved Frivilligsentralen på Berkåk
og koster kr 100,- pr pers.
På bussen vil alle som har “billett” få et rabattkort på
kr 100,- som kan innløses ved kjøp på Aunasenteret
denne kvelden.

smnregnskap.no

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

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Det vil bli god julestemning, gløgg servering og
pepperkaker på bussen. NB: Begrenset med plasser.
Vi ønsker velkommen til en trivelig førjulskveld.

Følg oss på

Velkommen til en
hyggelig førjulshandel

med mange
gode tilbud!

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00
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Ny leder i
Rennebu Bondelag

Tormod Herre er nyvalgt leder i Rennebu Bondelag

I høst tok Tormod Herre over som
leder i Rennebu Bondelag, og
ettersom han også er relativt ny
i bygda ser han på dette som en
flott mulighet til å bli bedre kjent,
og samtidig jobbe med noe han er
interessert i.
- Jeg er jo selv oppvokst på gård, og
har jobbet mye som avløser, så jeg gleder
meg til å ta fatt på oppgavene sammen
med styret og medlemmene i Rennebu
Bondelag sier Tormod.
Fra Voss
Den nyvalgte lederen i bondelaget
kommer opprinnelig fra Voss, og ikke
unaturlig er det sauedrift han er mest
vant med fra egen hjemgård. Han kom
til Rennebu for et par år siden, og det var
ei trivelig odelsjente fra Grindal som fikk
overbevist Vossingen om at Rennebu er
et godt sted å være.
- Ja, jeg traff Ragnhild (Nordbø) i
Aurland, der hun jobbet som lærer på
landbruksskolen. Jeg jobbet som avløser
i bygda, og etter hvert fikk vi veldig god
kontakt, smiler Tormod.
Så langt er han godt fornøyd med

den nye hjembygda si, og har funnet seg
godt tilrette på Grindal. Fra egen oppvekst er han vant til å ha mye familie
rundt seg, og han syns derfor bare det er
trivelig at svigerforeldre og annen familie bor i nærheten.
Ungdomslag og grendalag
Tormod har god erfaring fra ulike
typer frivillig arbeid og organisasjonsliv,
og har vært aktiv både i ungdomslaget
og grendalaget i hjembygda.
- Jeg synes det er trivelig og interessant å bidra, og håper at noen av erfaringene fra slikt arbeid vil komme til nytte
i det nye vervet jeg har tatt på meg, sier
Tormod.
Noen programerklæring ønsker han
ikke å komme med, men påpeker at han
synes det er viktig å støtte opp om de
små enhetene i landbruket.
- Det er ofte mye fokus på stordriftsfordeler og større enheter, men jeg syns
det er minst like viktig å bremse opp
litt for å opprettholde og støtte de mindre driftsenhetene. Dette har betydning
både for bosetting og mangfold, og er
noe jeg ønsker å jobbe med, sier Tormod.

Rennebu Bondelag har i dag til
sammen 180 medlemmer, med både
aktive og støttemedlemmer. Målet er en
liten medlemsøkning slik at man passerer 200.
- Dette gir oss nemlig en ekstra
stemmeberettiget til fylkesårsmøtet i
Sør-Trøndelag Bondelag, så det har en
viss betydning for oss, forteller Tormod.
Han påpeker også at veldig mange
her i Rennebu på en eller annen måte
har tilknytning til, eller er avhengige av
landbruket.
- Jeg vil tro de fleste har stor interesse av et velfungerende landbruk, både
i forhold til bosetting, tjenesteyting og
arbeidsplasser, så det er ingenting i veien for å melde seg inn i bondelaget, smiler Tormod.
Ønsker gjerne innspill
Den nye lederen i bondelaget er i
følge eget utsagn mer praktisk enn teoretisk anlagt, og han liker godt å skru litt
på både maskiner og redskap.
- Det er jo til en stadighet noen prosjekt på gang i fjøs og redskapshus, og
jeg syns faktisk det er veldig god avveksling med litt skruing og mekking, forteller Tormod.
Han er også glad i fiske og friluftsliv,
og ikke minst å gå på ski om vinteren.
Skulle nesten bare mangle for en som er
oppvokst på Voss!
- Jeg synes det er flott skiterreng her
i Rennebu også, og håper det blir stabile
vintre med mange fine skiturer i årene
som kommer, sier Tormod.
For å gjøre en best mulig jobb for
bøndene i bygda, er den nyvalgte lederen interessert i innspill på hvilke saker
som bør tas opp i styret, og hva man bør
jobbe med framover.
- Jeg har jo med meg et prima styre,
og sammen er vi interessert i å gjøre en
god jobb for bondenæringa, så det er
bare å ta kontakt hvis man har noe på
hjertet, avslutter Tormod Herre, på vegne av Rennebu Bondelag.

Målet er 200 medlemmer

Rennebunytt

5

Sannhetens
øyeblikk
Hvordan kan vi sammen bli enda
bedre til å få fram gode opplevelser i møte med publikum?
Dette er tema for inspirasjonsdagene
«Morgendagens Rennebu» arrangerer
7.-9. desember. Her medvirker blant
annet Tor Idar Aune, som har bakgrunn
både som journalist, fotballkommentator og debattleder.
«Morgendagens Rennebu» er et
samarbeidsprosjekt mellom Rennebu
Næringsforening og Rennebu kommune, og prosjektet har som overordnet
målsetting å utvikle Rennebu i positiv
retning. Prosjektet er delt inn i tre grupper, og det er gruppen «Markedsføring
og omdømmebygging» som inviterer til
inspirasjonsdager.
Uavhengig av hva vi driver med er
det viktig å være bevisst på hvordan vi
møter mennesker. Det første møtet,
«Sannhetens øyeblikk», er alltid viktig,
og dette er utgangspunktet for at man
ønsker å samle så mange som mulig
disse dagene.

Skogdag og åpning av ny vei
Fredag 30. oktober inviterte Rennebu
kommune og Rennebu og Oppdal
skogeierlag til skogdag. Anledningen
var åpningen av ny skogsvei som
forlengelse av Grævaveien. Den nye
veien er på litt over en kilometer, og
sikrer mulighet for å drive ut tømmer
i et område som tidligere har vært
vanskelig tilgjengelig.
Det er Einar og Ragnhild Øverland
som er gruenneiere i området, og i forbindelse med åpningen fikk både de og
entreprenøren Ramstad Maskin rosende
ord fra ordfører Ola Øie.
Tema skogsveier
Bortimot 50 personer hadde møtt
opp til åpningen, og ikke minst for å få
litt informasjon om støtteordninger og
muligheter i forbindelse med tilrettelegging av skogsveier.
- For å kunne drive i skogen er man
ganske avhengig av framkommelighet, så det er viktig med gode skogsveier. Akkurat i dette området er det for
eksempel på høy tid at det blir drevet ut
litt skog før det blir mye råte i gammelskogen, sier skogbrukssjef Ståle Solem.

Fagpersoner og entreprenører
Dette var også første utflukt for det
nye MTL utvalget, og sammen med
resten av de frammøtte fikk de faglig
påfyll både fra entreprenører med erfaring fra denne type arbeid, og fagpersoner fra fylket. Som seg hør og bør på
en skogdag ble det også servert kaffe fra
svartkjel, og praten gikk om løst og fast
rundt kaffebålet.
- Dette med skogsveier og skogsdrift er noe som berører mange, og det
var mye nyttig informasjon å få med seg
denne dagen. Hvis noen har spørsmål
eller trenger mer informasjon er det bare
å ta kontakt med oss på landbrukskontoret, så skal vi hjelpe etter beste evne,
avslutter Solem.

Nærmere informasjon og
påmelding, til servicetorget
tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Påmelding innen 3. desember.

Samling rundt svartkjelen

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com
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Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

Ta kontakt
i dag!

Temakveld:

Barn med spesielle behov
Mandag 23. november inviterer FaU
ved Berkåk skole / Rennebu ungdomsskole til temamøte der fokus er
”Barn med spesielle behov”. Dette
bør være et aktuelt tema for alle foreldre, og målet er å bidra til økt forståelse og toleranse.
ADHD foreningen stiller med fagpersonell som vil holde innlegg denne
kvelden, og de vil også snakke litt om
andre diagnoser og generelt rundt temaet barn med særskilte behov.
Viktig med kunnskap
FaU bruker hvert år å arrangere slike
temamøter, og hva det skal settes fokus
på bestemmes ofte etter innspill fra
andre foreldre. Slik var det også denne
gangen, og tanken er at økt kunnskap
blant alle foreldre vil gjøre det lettere å
svare på spørsmål og forklare for egne
unger.
- Ofte dukker det jo opp spørsmål fra
ungene hvorfor den eller den gjør ting
annerledes, og det er viktig at vi kan svare ordentlig og vise forståelse for at vi er
forskjellige, sier Herborg Skjolden, som
er leder i FaU.

Herborg Skjolden og Kine Holiløkk i FAU ønsker velkommen til temakveld
Humor og servering
Selv om temaet er alvorlig nok, er det
også rom for litt humoristisk input.
- Vi er så heldige å ha med Thomas
Breen i FaU, og han har jo i revysammenheng gjort stor lykke som
”Magnhild Tågarda Utferdstronge”. På
temakvelden får vi derfor besøk av denne uforutsigbare damen, og det gleder vi
oss til, sier Herborg.

www.besøklegen.no
Rennebu legekontor har nå tatt i
bruk ordningen med timebestilling og
fornying av faste resepter på nett. Ifølge
Ane Skjevdal på legekontoret er dette en
veldig grei ordning, og tidsbesparende
både for pasientene og de som jobber på
legekontoret.
- Man kan raskt og enkelt gå inn og
se selv når legen har ledig time, og så
legge inn timebestilling direkte. Likedan
med fornying av faste resepter. Vi har
allerede noen pasienter som har tatt i
bruk ordningen, og hvis noen har spørsmål i forhold til hvordan de skal komme
i gang er det bare å ta kontakt, sier Ane
Skjevdal.

Ordningen er allerede tatt i bruk i
flere av våre nabokommuner, og erfaringene så langt har vært positive.
- I tillegg til den nye ordningen vil
det jo selvsagt fortsatt være mulig å
ringe legekontoret for å bestille time
på samme måte som tidligere, tilføyer
Skjevdal.
Nærmere informasjon:
www.rennebukommune.no/
www.besøklegen.no
eller ta direkte kontakt med
legekontoret.

Servering hører også med, og denne
gangen er det Rennebu Historielag som
har tatt på seg denne oppgaven.
- Vi ser for oss at temakvelden blir
både sosial, trivelig og nyttig, og håper
så mange som mulig tar seg tid til å
møte opp. Dette er viktig for å bidra til at
alle ungene våre får en bedre skolehverdag, avslutter Herborg på vegne av FaU.

Anleggsvirksomhet
ved Rennebuhallen
Som de fleste har fått med seg, er
anleggsarbeidet ved Rennebuhallen i
full gang. Området rundt inngangspartiet er avsperret, og det jobbes for
fullt på hele området. Inne i hallen går
både treninger, håndballkamper, gymtimer o.l. som normalt. Inngang til hallen
er nå fra baksiden opp mot grusbanen,
og her er det også mulighet for parkering i forbindelse med arrangement.
I forbindelse med dette arbeidet
blir det naturlig nok en god del ekstra
anleggstrafikk. Det kan derfor være lurt
å prate med ungene om å være litt ekstra
oppmerksomme på dette når de går til
og fra skolen. Det gjelder selvfølgelig
også andre som ferdes i området.

Rennebunytt
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Høyere pris og større volum

– tanker etter næringskonferansen 16. november
16. NOVEMBER

TID FOR FAGLIG PÅFYLL!

SKIFER HOTEL

Vi er så heldige å bo midt i grøtfa- nomfartsårer bør gi inspirasjon til å tilby verdiskaping.
Kan lokale produsenter lære av
tet, vi som bor og produserer i Rennebu lokal mat og matopplevelser.
møteplass:
og Regionens
Oppdal. Lam store
fra fjellbygdene
regI de to fjellbygdene produseres det Limousin Norge, som har oppnådd 20
fjoren
møttes
220beste
nøkkelpersoner
regionen
påog sauekjøtt, nok til kroner ekstra pr kilo ift ordinær pris?
lammenes Isom
av verdens
råvarer. I 480i tonn
Trollheimen
legger
reinen
grunnlaget
årsforbruket
for
nærmere
næringskonferansen. Vi regner med like mange 300 000 persofor å ende opp som delikatesse i sær- ner, i overkant av fem prosent av Norges Foredling og salg
i år. Hør gode foredrag, interessante samtaler
Det er bra tilvekst av enkeltmannsklasse. Melk og kjøtt fra kyr i Oppdal befolkning. Nesten fire prosent av alle
og deltaholder
i spennende
og Rennebu
svært høy miniseminarer.
kvalitet. nordmenn, 200 000 personer, får sitt års- foretak og småbedrifter innen foredling
«Verdens beste nese» sammenligner forbruk av melk dekket fra Oppdal og og salg av mat, men er det mulig å tenke
fjellmandel fra Oppdal med cham- Rennebu. De femten mandelpotetpro- større? Går det an å oppnå samarbeid
pagne. Og vi har dyktige foredlere som dusentene dekker «bare» årsforbruket med de store aktørene som håndterer
Hognamat og Oppdal Spekemat.
til ½ prosent, mens 0,8 prosent av stor- det meste av markedet? Kan vi løfte
“RÅVARERerI iVERDENSKLASSE
Lokalmat
skuddet, «alle» vil ha fekjøttbehovet i landet dekkes fra våre to fram våre kvalitetsprodukter slik at også
FORVALTER
LOKALMATEN
VÅR?”
bonden som ikke foredler selv, kan ta del
det.- IHVORDAN
Oppdal beviser
OppdalVISmak
& fjellbygder.
Paneldiskusjon
med
Roar
Hildonen,
Restauratør,
To Rom og Kjøkken.
i dette markedet. Er vi i tilfelle gode nok
Behag daglig at påstanden er sann. Fordi
Harald Halmøy,
Oppdal
Spekemat
og Oppdal
Smak & Behag. Ståle
på markedsorientering og kundekonproduktene
har topp
kvalitet,
næringsProduktutvikling
kjeden
er kort
og effektiv,
ogrepresentant
utsalgsled- for Nortura.
Det erTrond
for Jære,
lite både storfekjøtt og takt? Hva vil kundene ha og er de villig
Gausen,
direktør
Grilstad,
det strategirådgiver
er både attraktivt
og profesjonelt.
i Rennebu
kommune lammekjøtt i Norge til å dekke vårt eget til å betale mer for ”riktig kvalitet” ? Hva
Det dreier seg om lønnsomhet i alle behov. Økt produksjon forutsetter større ser og mener de som jobber direkte opp
ledd;
for produsentene,
for distributølønnsomhet. M.a.o høyere priser, pro- mot kundene med sine sluttprodukt?
“MIDT-NORGES
STØRSTE
HYTTEDESTINASJON
JON AALMÅS
ODD REITAN
rene og for salgsleddet.
duktutvikling, mer effektiv produksjon
Konferansier
Reitangruppen
- SATSER VI NOK?”
Utvikling av lokalmat må ta utgangs- eller større volum, eller en kombinasjon Næringskonferansen
Paneldiskusjon med (nyvalgt) ordfører i Oppdal, (nyvalgt) ordfører i
punkt
i produsentene. Alle bedrif- av alle forhold. Kan volumet økes der16. november gikk en fulltegnet
Tina
Selbæk,
daglig leder
Nasjonalparken
Næringshage.
ter Rennebu,
søker etter
større
lønnsomhet.
Det
som produktene
kan prises høyere? Kan næringskonferanse for Oppdal og
Ingrid
Hoel,
grunneier ogI utvikler
hyttefelt,
Nerskogen. Bjørn
gjelder
også
i landbruket.
Oppdalav og
produktutvikling
gi Ove
bedre produkter? Rennebu med 240 deltakere av stabelen.
Ansnes,
Oppdalstoppen
Senior
Rennebu
erdaglig
det tilleder
sammen
ca 360 akti-880 AS.
Og Odd
nye Ustad,
produkter?
Er bulkproduksjo- Ett av temaene var «råvarer i verdensve gårdsbruk
klasse – hvordan forvalter vi lokalmaten
Manager i med
BDOca 400 årsverk som nens i ferd med å tape terreng?
utgjør i størrelsesorden 12 – 13 % av alle
Svensken Richard Juhlin er vinek- vår?». Den kjente restaurantmannen
sysselsatte.
Disse
må oppleve at bevisst spert og har en av ”verdens beste neser». Roar Hildonen deltok, sammen med
“DIGITAL
KOMMUNIKASJON
satsing
på
lokalmat
girSOM
mer penger
i kas- Han mener at fjellmandel fra Oppdal matgründer Harald Halmøy i Oppdal
- SÅ VANSKELIG
MAN TROR?”
sa. Ellers er det enklere å fortsette som er et produkt på champagnenivå. Det Spekemat og ledere fra både Grilstad
Praktiske eksempler fra bedrifter som har lyktes. Joramo & Tørset
før. Ingen ønsker å satse på nye produk- høres dyrt og lønnsomt ut. Tande Gård og Nortura. Nå – etter konferansen - er
Bygg AS v/daglig leder Ingrid Tørset og prosjektleder Silje Granum,
ter, ta risiko og føle usikkerhet, dersom har akkurat lansert sin «Mandeliten», siktemålet å bidra til å organisere arbeiVPG AS v/butikksjef
Trygve Sande.
InikkeNasjonalparken
lønnsomhetennæringshage.
øker.
et flott eksempel
på produktutvikling
i det for å styrke lokal matproduksjon i
dustry Manager, Google v/Ida Haneborg. landbruket.
Margrete Vognild
Blokhus,
Hvor store er mulighetene Oppdal og Rennebu.
OPPDAL:365
AS
Vi har
produktene
for å øke volumet?
Oppdal og Rennebu er begge landDyktige bedrifter som Hognamat
og
IVAR KOTENG
IDA HANEBO
bruksavhengige
kommuner
med
gode
Oppdal
Spekemat
sørger
for
at
en
stor
Av Jan
Påmelding: næringskonferansen.no
Koteng Eiendom
AS Bredeveien, styreleder
Google
naturgitt forhold for landbruksproduk- del av videreforedlingen foregår lokalt. Nasjonalparken Næringshage
sjon. Et stort og kjøpekraftig tilsig av Grindal Ysteri høster annerkjennelse for og Trond Jære, strategirådgiver
Arrangør:
Samarbeidspartnere: sine oster. Disse tre bedriftene er gode
utenbygds
hytteeiere/fritidsinnbyggere,
Rennebu kommune
turister og tilreisende langs viktige gjen- eksempler på lokal produktutvikling og

+ MINISEMINAR:

8

Rennebunytt

OPPDAL

Rennebu IL med egen sykkelgruppe
Etter initiativ fra sykkelinteresserte
i Rennebu har det blitt fremmet
forslag om at Rennebu Idrettslag
skal melde seg inn i Norges Cykleforbund, og at sykkelaktiviteten skal
inkluderes i Trimgruppa til RIL
Hovedlaget har stilt seg bak dette
forslaget, og et formelt vedtak vil bli
fattet på idrettslagets årsmøte for 2015,
som sannsynligvis blir avholdt i april
neste år.
Ønsker å sykle for Rennebu
Det er mange forholdsvis aktive
syklister i Rennebu, og så langt har disse
vært medlemmer i Oppdal Sykkelklubb.
Jon Rokkonesløkk og Tommy Knutsen,
som er to av initiativtakerne til egen
sykkelklubb i Rennebu, preiserer at
de er veldig godt fornøyd med det
samarbeidet de har hatt med Oppdal
Sykkelklubb.
- Vi syns jo allikevel det ville være
artig å kunne løse lisens og konkurrere
for Rennebu, så vi er glade for at dette
initiativet har fått god mottagelse, sier
Jon Rokkonesløkk.
Vil få opp sykkelinteressen
Sammen med et lite arbeidsutvalg
er Rokkonesløkk og Knutsen nå i gang
med å legge planer for 2016. Foreløpig er
det ikke er helt konkrete aktiviteter som
er fastlagt, men de har allerede gjort seg

Fotograf: Terje Aamodt.

Joakim G. Eide og Trygve Sande nyter fjellsykling av ypperste klasse på tur ned fra
Ramshøpiken mot Hevertjønna. Turen videre går på høyresiden av tjønna, forbi
Vakkerknappen og ned til Heverfallsætra. Fra setra kan du fortsette å sykle i terrenget hele
veien ned til fylkesvegen ved å følge sti på sørsiden av elva Hevra, til sammen 10 km!
noen tanker om hvordan sykkelinteressen kan økes blant barn og ungdom.
- Vi har absolutt inntrykk av at sykkelinteressen er tilstede, og vi ønsker å få
i gang et tilbud til denne aldersgruppen.
Sykling i terreng og sykling på grus er
både spennende og artig, så vi har tenkt
litt i de baner, forteller Rokkonesløkk.
De har tidligere vært inne som ledere
de gangene det har vært sykling på 7-10
sporten, og også tilbakemeldingene herfra tyder på at sykling er populært.
Belastningsforebyggende
Sykling er også en idrett som brukes

av mange for å forebygge og / eller trene
seg opp igjen etter skade.
- Selvfølgelig må man regne med
både skrubbsår, forstuinger og forskjellig
når man sykler, men det er en forholdsvis snill sport med tanke på belastningsskader. Sykkel er derfor helt prima for å
få variert og alternativ trening, påpeker
Rokkonesløkk.
Rennebu IL – Sykkel har en
egen gruppe på facebook.
Denne er åpen for alle, og
oppdateres med aktuell informasjon.

UKM 2016 – meld deg på og vis hva du kan
Da er det igjen tid for å planlegge
årets store kulturbegivenhet for barn
og unge her i Rennebu. Vi tenker selvfølgelig på UKM, eller Ungdommens
Kulturmønstring som bokstavene opprinnelig står for. Nå er det bestemt at de
skal bety; Ung kultur møtes. Samme kan
det vel egentlig være, UKM er innarbeidet som begrep og de fleste vet forhåpentligvis hva det innebærer.
Men for å repetere:
• Er du mellom 13 og 20 kan du delta,
enten alene eller i gruppe. Om du deltar
i gruppe er det krav om at minst halvparten skal være i denne aldersgruppa.
• Du kan delta med det meste av kulturuttrykk som; musikk, dans, teater,
foto, bilde, film og tekst

Meningen er at unge kulturutøvere
møtes og for vise seg fram for hverandre
og for publikum.
Her i Rennebu har vi fått fram mange talenter som hevder seg godt både
nasjonalt og faktisk internasjonalt. En
ser ikke bort fra at UKM har hatt en viss
betydning for framveksten av disse.
Men selv om noen har blitt veldig
flinke, så skal ikke UKM være en konkurranse og det skal ikke være noen høy
terskel for å delta. Har du lyst og glede
av det du holder på med så er UKM noe
for deg. Alle, også de veldig flinke, har
begynt en gang og et sted.
I vår kommune vil den lokale mønstringa gå av stabelen søndag den 6.
mars. Dagen før gjennomfører vi Barnas

kulturmønstring. Dette er etter hvert
blitt en fin tradisjon slik at de yngste
også får prøve seg på en ordentlig ”rigga” scene når vi først er i gang med et
såpass stort arrangement.
Den 1. desember åpner påmeldingssystemet. Da er det fritt fram til å
gå inn på ukm.no og melde seg på. For
alle under 13 blir det BKM som ordner
påmelding.
Ta gjerne kontakt med kulturkontoret, kulturskolerektor eller lærer i kulturskolen om det er noe dere lurer på.
Vi gleder oss og håper at dere gjør
det samme!
Astri Snildal, Kulturleder
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Lørdag 5. desember kl. 11-16

på

Uteboder med salg av diverse julevarer,
hjemmelaget sjokolade, kortreist mat,
gløgg, kornband m.m
Rennebu Husflidslag har julesalg
på frivilligsentralen.
Soul Children kommer og synger
Bakerikafeen selger julegrøt
– premie til den som finner mandelen.

Vi ønsker dere alle velkommen til

Åpen dag med salg av julebuffe
søndag 22. november kl. 14.00-17.00.
Voksne kr 285,- barn (3-12 år) kr. 150,-

Mjuklia
Leirsted og Gjestegård

Mjukliveien 15, Berkåk,
tlf 72 42 82 30
www.mjuklia.no
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Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Flyktningtjenesten og Frivilligsentralen
inviterer alle til

Vennskap på tvers-kveld
tirsdag 24. november kl.18 - 20
på Frivillighuset
• Underholdning ved
kulturskolen og
Randi Olise Hoel

KRAFTLAGET SØKER ELEKTRIKERE

• Inkludering gjennom
bibliotektet – ved
Marit Bergsrønning og
Margret Sakshaug fra Meldal folkebibliotek
• Vi blir kjent med våre nye sambygdinger over
en god kaffekopp og en smakfull kake
• Ny i Rennebu – “Sånn har vi det her”
Innlegg ved en av våre nye sambygdinger
• Destinasjon Rennebu
– “Her landa flyet mitt” ved Abdirahman
• Integrering i Rennebu. Mange gode krefter
jobber sammen, og vi har fått til mye!
• Sang og musikk
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Velkommen!

Vi tilbyr blant annet
• Gode lønnsbetingelser
• Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø
• Firmabilordning
• En av bransjens beste pensjons- og
forsikringsordninger
For fullstendig utlysning se vår hjemmeside krk.no
Søknad sendes til marius@krk.no (924 81 182)
innen mandag 23.11.15. Snarlig tiltredelse!

krk.no

72 42 80 00

Kommunestyret
Flyktningetjenesten
på kurs
Informasjon fra
Når 2015 blir historie vil vi alle
kunne tenke tilbake på den store
og krevende folkevandringen
gjennom Europa. Folk som reiser
over hav og vann, krysser grenser
for å komme seg til en tryggere havn.
Historiebøkene for våre barn får nok
mange nye og lange kapittel som pr i
dag har en ukjent slutt.

Vår
kommunale
flyktningetjeneste derimot forholder seg pr i dag til
de myndighetene som jobber med «å
tømme» norske mottak for mennesker innvilget asyl . Noen av disse kommer direkte fra utland som FN` s kvoteflyktninger. Det er kommunestyret i
Rennebu som avgjør hvor mange vi skal
bosette pr år. Siste vedtak i juni 2015 sa
ja til utvidet antall fra 10 til 17 i 2015 og
ja til 14 personer i 2016. Det er foreløpig
det vi i Rennebu kommune forholder oss
til og planlegger etter. I skrivende stund
er 13 av de 17 for 2015 bosatt. En liten
familie på 3 er muligens ventet i desember. Familiegjenforente kommer i tillegg
og avgjøres av UDI. Der er kommunene
ikke en part i saken.
Litt om økonomien i bosettingsarbeidet
• For hver bosatt søker kommunen IMDI (Integrerings og Mangfolds
Direktoratet) om integreringstilskudd.
Dette tilskuddet blir utbetalt årlig i 5 år
for hver bosatt, og det dekker alle direkte utgifter i bosettingsarbeidet.
• Det er den lokale flyktningetjeneste som er ansvarlig for å foreslå rutiner og fordeling av tilskuddet.
Introduksjonsloven regulerer arbeidet
kun etter hovedmål og etter ett pålagt tiltak. Målet er integrering og kvalifisering
til å delta i det norske samfunnet. Tiltaket
er det såkalte Introduksjonsprogrammet
som alle må følge.
• Introduksjonsprogrammet: Inntil 2
år med pålagt undervisning i norsk og
samfunnsfag, evt grunnskolepensum
med tanke på videregående utdanning. Et evt 3.år kan innvilges om målet
for deltageren er innen rekkevidde.
Voksenopplæringen og flyktningetje-

nesten samarbeider om programmet,
og hver deltager får utbetalt en månedlig stønad tilsvarende 2G i folketrygden.
Om de ikke deltar etter den individuelle
planen får de trekk i stønad.
• Stønaden skal rekke til husleie, strøm
og ordinært livsopphold. Deltagerne
søker i tillegg om statlig bostøtte og evt
barnetrygd etter ordinære rutiner. Er
inntekten fortsatt under norm kan også
flyktninger søke om økonomisk sosialhjelp for å avlaste spesielt vanskelige
perioder. Ordinær saksgang følges hos
NAV.
• Kommunestyret har vedtatt at for
barn der foreldre er i Introduksjonsprogrammet dekkes opphold i barnehage og SFO.
• Ved bosetting utbetales 2 engangstilskudd:
- etableringsstønad, nødvendig utstyr til
å komme i gang: barn 2500,-/
voksne 5000,- støtte til innkjøp av klær/sko:
2500,- pr person
Vi mottar mye fint utstyr og klær som
vi etter beste evne tilbyr og fordeler til
de som trenger det. Her har vi et godt
samarbeid med Frivilligsentralen. Uten
dem og dere som bidrar hadde livet for
våre nye innbyggere vært annerledes. Så
derfor, på vegne at alle som jobber med
bosetting i kommunen vil jeg igjen takke
dere alle som bidrar!

Det nye kommunestyret samlet til første
kurskveld av folkevalgtopplæringen

Den 15. oktober tok det nye kommunestyret i Rennebu formelt over stafettpinnen, og de 21 representantene skal
nå etter beste evne lede oss gjennom
den kommende perioden. Av disse 21
var det 9 helt nye. Blant de øvrige fins
det flere med politisk erfaring både fra
kommunestyre, fylkesting og storting.
Det har lenge vært en tradisjon
med folkevalgtopplæring i starten av
nye perioder, og den 29. oktober hadde
Bjørn Rogstad første kurskveld med det
nye kommunestyret og vararepresentanter fra hver gruppe. Rogstad er selv
valgt inn som representant for felleslista
Høyre / Venstre, og har som de fleste
sikkert kjenner til lang fartstid fra både
politikk og organisasjonsliv forøvrig.

Ønsker du også å bidra med tid og
tilstedeværelse så ta kontakt! Vi trenger
flere verter, såkalte Veivisere inn i det
lokale livet. Du kan selvsagt ringe på
døra til de du ønsker uten å delta som
Veiviser. «Da begynner det virkelig å ligne på et liv dette her… «(Fritt etter Ole
Paus☺)

Hensikten med folkevalgtopplæringen
er blant annet å:
- lære mer om demokratiet, dets
historie og særlig om lokaldemokratiet
- sveise representantene mer sammen,
og gjøre særlig de nye trygge i sin rolle
- lære noe om skrevne og uskrevne
regler
- ble bedre kjent med hva Rennebu
kommune spesifikt driver med som
tjenesteyter

Flyktningekoordinator
Ragnhild Øverland
tlf 482 76 037 /
ragnhild.overland@rennebu.kommune.no

Ifølge Rogstad varte første kurskveld
nesten tre timer, og engasjementet fra
deltagerne var stort, noe han tar som et
godt tegn for den kommende perioden.
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Adventsstund med
Guren Hagen

Tirsdag 1. desember kommer Guren
Hagen til Rennebu med sin adventsturne, og det blir konsert både i omsorgsboligen på Berkåk og på Sandbrekka.
Den folkekjære artisten byr på fortellinger og musikk fra sin barndoms jul i
Østerdalen.
Konserten i omsorgsboligen først på
dagen er et samarbeid mellom Rennebu
kommune og Frivilligsentralen, og for
de eldre blir nok dette en koselig stund
med både mimring, latter og ettertanke.
Om kvelden inviterer Frivilligsentralen til konsert og påfølgende
kveldsmat på Sandbrekka.
- Våre frivillige gjør en uvurderlig
innsats gjennom hele året, og vi ønsker
å gi dem et trivelig pusterom i en hektisk
førjulstid, sier Maj Britt Svorkdal Hess på
Frivilligsentralen.

Førjulsnummer
av RennebuNytt
kommer 3. desember,
og frist for stoff er
23. november
Har du tips om stoff?
Redaksjon:
dagfinn@mediaprofil.no /
mona@mediaprofil.no
Annonser:
mari@mediaprofil.no
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Jazz frå Skogom

Den 20. november slippes den nye
CDen fra Heidi Skjerve og resten av
kvartetten i ”Jazz frå Skogom”. Dette
er oppfølgeren til ”Vegen åt deg”,
som fikk strålende kritikker da den
kom ut i 2012.
I forbindelse med lanseringen blir det
også anledning til å oppleve musikerne
på Orkdal Kulturscene 24. november.
Selv om det ikke er helt på hjemmebane,
håper Skjerve at mange rennbygger tar
turen nedover dalen denne kvelden.
Skillingsviser, salmer og dikt
”Jazz frå Skogom” starta som et prosjekt i 2011, etter at Skjerve i mange
år hadde lekt med tanken om å spille
folketoner fra Rennebu og Trøndelag
sammen med akkurat disse musikerne.
Samarbeidet viste seg å bli svært vellykket, og nå er de altså klare med sitt
andre album.
- Jeg hadde flere alternative platetitler, men etter hvert kom vi fram til at
prosjektet og bandet kanskje har begynt
å befeste seg som et uttrykk og ville vises
enda bedre om vi rett og slett kalte plata
det samme, forteller Skjerve.
Repertoaret på det nye albu-

met består av gamle skillingsviser fra
Trøndelag, salmetoner (blant annet en
etter Eivind Brattset og en etter Martin
Foss fra Meldal), og slåttetraller. I tillegg
har både John Pål Inderberg og Heidi
Skjerve selv tonesatt dikt av Astrid Krog
Halse og Kristoffer Uppdal.
- Låtene vi spiller har røtter i skogene i de trauste, trønderske dalstrøka,
og uttrykket er enkelt og jordnært, sier
Skjerve.
Erfarne jazzmusikere
Siden oppstarten i 2011 har kvartetten holdt konserter både i kirker, på
jazzklubber og festivaler, og også gruppens live – opptredener har fått svært
god omtale.
Kvartetten består av vokalist Heidi
Skjerve, John Pål Inderberg på barytonsaxofon, Vigleik Storås på piano
og Trygve Waldemar Fiske på kontrabass. Hver for seg har alle fire markert
seg sterkt innen norsk jazzmusikk, og
sammen har de skapt noe som er både
nyskapende og tradisjonsrikt.
”Sjelden har kombinasjonen av
norsk tradisjonsmusikk og jazz vært mer
vellykket” skrev nettavisen om forrige
album, så det er bare å glede seg!

Garanterer julestemning
For ganske nøyaktig ett år siden
hadde Rennebu Mannskor og Hauka
Mannskor et svært vellykket samarbeid, som resulterte i en julekonsert-turne. Da var det Innset kirke,
Soknedal kirke og Horg kirke som
fikk besøk av de glade sangerne.
Responsen på fjorårets julekonserter
ble mildt sagt strålende, og et av klippene som ble lagt ut på sosiale medier fikk
tilslutt nesten 20.000 visninger!
- Det var en kjempeopplevelse i fjor,
så vi var nesten nødt til å gjenta den
suksessen, sier Håvard Melby, som er PR
ansvarlig i Hauka Mannskor.
God stemning
Den kvelden Rennebunytt stikker
innom har de to korene felles-øving,
og det er ingen tvil om at karene har
funnet tonen. Her er det både treffende kommentarer og høylydt latter.
Dirigentsøstrene Ann Kristin Haugerud
og Hege Merethe Haugerud Gorseth
legger heller ingen særlig demper på
stemningen, og det er liten tvil om at de
trives godt sammen med karene og vice
versa.
- Vi er jo vant til at kvinnfolka holder
oss i ørene ellers også, så dette fungerer
bare godt ja, ler noen av karene.
Låter bra gjør det også, selv om

Fellesøving for Hauka Mannskor og Rennebu Mannskor
akustikken i skolekantina ikke er av det
aller beste slaget. Til sammen har de to
korene bortimot 50 medlemmer, så det
kommer til å bli mektig og rungende,
akkurat slik som en tradisjonell julekonsert skal være.
Gammelgruva på Løkken
Den første helga i desember legger
karene ut på miniturne, og også denne
gangen blir det konserter i Soknedal
kirke og Innset kirke. I tillegg blir det en
konsert i Gammelgruva på Løkken, noe
de gleder seg stort til.
- Ja, det blir en spesiell opplevelse.

Gruvhøgda
Inger Østhus er leser av Rennebunytt, og hun ønsker å
komme i kontakt med noen som har kjennskap til Gruvhøgda
(Gruvarhøgda) i Sandfjellet. Dette er i dag grensefjell mellom
Rennebu og Soknedal, men innsenderen har også blitt fortalt at
det tidligere har vært en del uenigheter om grenser i fjellområdet.
Det er flere spørsmål som tas opp i mailen fra Inger Østhus, og
det er vel ikke usannsynlig at noen sitter på historier og informasjon knyttet til området:
• Hvis det ble tatt ut malm i fjellet her, ble den da fraktet ned
til smeltehytta på Innset eller ved Ilbro, eller ble den fraktet til
Endalen?
• Det synes å ha vært menneskelig aktivitet der, stentipper ved
tjønna vitner om det. Det ser også ut til å ha vært en hustuft
på vestsida av varden. Når kan dette ha vært?
• Det er ingen skog i nærheten, hvor kunne settved og tømmer
til hus komme fra?
Hvis noen har informasjon om dette og andre forhold knyttet til
fjellområdet rundt Gruvhøgda, er det flott om dere tar kontakt.
mona@mediaprofil.no – tlf 72 42 76 66

Gammelgruva er jo en spektakulær konsertarena, så vi gleder oss til å synge der,
sier Håvard Melby.
I år som i fjor stiller Maj Britt
Svorkdal Hess som konferansier på alle
konsertene, en oppgave hun ser fram til.
- Jeg ser på det som en ære å bli
spurt, og er ganske sikker på at det blir
flotte opplevelser for alle som kommer,
sier Maj Britt.
Nærmere informasjon eller
reservasjon av billetter på
www.haukamannskor.no

julemesse
Tradisjonell

i Hoelsmo bedehus

27. og 28. november 2015
Fredag kl 18 starter vi
Lørdag:
Kl 13 Salg av grøt (og annen mat)
Kl 14 Samling der Rennebu soulchildren deltar
Vi holder på utover ettermiddagen og kvelden med
åresalg, tombola, matsalg m.m
Trekking av hovedlotteri og barnelotteri til slutt.

Velkommen til ei trivelig
og tradisjonell førjulshelg!
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Områderegulering Berkåk sentrum
5000 bilar køyrer i dag på E6 gjennom Berkåk kvar dag. Om nokre år vil
dei fleste av desse bilane køyre i ein tunnel mellom Børslettet og Postmyran og
dermed ikkje belaste sentrumsområdet
lenger. Flytting av E6 vil gje eit betre
tettstadsmiljø på Berkåk, men gjev utfordringar for den delen av næringslivet
som er avhengig av trafikken på E6. Kva
no?
Kva ønskjer vi å oppnå med planarbeidet?
Plankontoret har utarbeidd eit planprogram for områdereguleringa. Dette
er handsama i Formannskapet og lagt ut
til offentleg ettersyn fram til 4. desember. Planprogrammet er kort sagt ein
”plan for planleggingsarbeidet”, der vi
m.a. trekker fram sentrale problemstillingar for planarbeidet:

nomgangstrafikken er flytta over på ny
E6? Kan vi sjå for oss bustader i sentrumskjernen, for eksempel ved det
gamle Samvirkelaget?
• Finne gode løysingar for kollektivtransport, og vurdere korleis stasjonsområdet kan knytast tettare til sentrum.
• Synleggjera dagens grønkvalitetar i
og rundt sentrum.
• Kvar bør godstransport frå fylkesveg 700, førast inn på ny E6? Nordover,
via det nye krysset på Postmyran og
inn på ny E6, eller sørover til krysset på
Børslettet?
Dette er problemstillingar vi vil ta tak
i når planen skal utformast, og som vi er
spesielt interesserte i å få synspunkt på
frå deg. Planprosessen som er skissert
i planprogrammet er samanfatta i tabellen (til høgre/venstre/over/under)

• Korleis kan barriereeffekten av
dagens E6 reduserast etter at gjen-

August – desember
2015

1. halvår 2016

Planprogram
utarbeidast og leggast
ut til offentleg ettersyn

Reguleringsplan
utarbeidast og
leggast ut til offentleg
ettersyn,
sannsynlegvis i løpet
av hausten 2016

Her er vi no!
Dette er den første
moglegheita du har til å
kome med innspel .

Her har du ei ny
moglegheit ti l å
komme med
merknader til planen
før Kommunestyret
vedtek han.
Det vil bli arrangert
folkemøte og møte
med andre grupper (t.d
barn/unge, næringsliv)
medan planen ligg ute
til offentleg ettersyn.

Januar 2016

Haust 2016

Planprogram
fastsettast

Områderegulering
vedtakast i
kommunestyret

Politisk behandling.

Kommunestyret tek
stilling til innspela som
har kome inn, og
vedtek planen endeleg.

Her vurderast
merknader som har
kome inn til
planprogrammet.

Vi inviterer våre frivillige
til konsert med

Guren Hagen
og påfølgende kveldsmat

På Sandbrekka,
tirsdag 1. desember
kl. 18.00
Loddsalg med
fine gevinster

Påmelding innen
25. november
til frivilligsentralen,
tlf 72 42 62 64

Hilsen oss på

Illustrasjon som viser avgrensing av planområdet. Mot nord vil sentrumsplanen legge seg inntil den
søndre avgrensinga til reguleringsplan for ny E6.
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Velkommen!

KUNNGJØRINGER
Kom og kjøp deg billig middag!

MIDDAGSKAFÈ I
MENIGHETSHUSET

Mandag 23. november kl.16.30

Temakveld

En porsjon kr. 30,- Totalpris for familie kr. 60,NB: Kontant betaling

«Barn med diagnoser og
utfordringer i fht. skole og hjem»

Rennebu pensjonistforening
inviterer alle pensjonister i Rennebu til

Fra ADHD-foreningen; Hege Hafstad Johansen

julemiddag lørdag 12. desember kl. 13.00

Erfaringer fra eget liv; Ann Borghild Pedersen

i Mjuklia ungdomssenter.

Aktuelt tema for alle
foreldre med barn i
Rennebuskolen

Bonsaksens kvintett spiller, Gunnar Bonsaksen kåserer,
opplesning ved Randi Olise Hoel og
Rennebu Seniordans opptrer.
Egenandel kr 250,- betales ved oppmøtet.
Påmelding innen 6. desember til
Svend Øverland tlf 959 22 075 eller
Kåre Grøtte 995 46 817

Sted: Kantina,
Rennebu ungdomsskole
mandag 23. november 2015 Kl 19:30
Underholdning; Magnhild Tågara Utfærrstronge
Rennebu historielag ordner med Båttåsup med flatbrød; Kr.

www.adhdnorge.no

Velkommen til en hyggelig førjulsdag!

50,-

Arr. FAU Berkåk/Rennebu Ungdomsskole

Takk for gaven i fobindelse med Lilly Uvs bortgang.

Voll grendalag

Takker hjerteleg for gaver og hilsinger på

KIRKEKONSERT

80-årsdagen min.				

MED HILDE HALSETH

DEN NORSKE KIRKE
Rennebu kirkelige fellesråd

OPPDAL KIRKE
&

INNSET KIRKE
28. NOVEMBER KL:16.00

Takk for samarbeidet og innsatsen i sesongen 2014

Fra 5. - 6. desember blir det
overnatting i Rennebu Kirke
for alle i 5. og 6. klasse.

Thomas Torstrup - piano
Sverre Stenløkk - bass/sax
Gaute Kalseth-Iversen - gitar
Gjermund Strand - trommer
Ingolv Dørum - didjeridoo

INNGANG 250 KR

FORHÅNDSBILLETTER:
Oppdal: Kiwi, Spar og Domus
Berkåk: Spar, Prix og Bygdasenteret
Billetter kan også kjøpes på døra

Ledig stilling som
Menighetssekretær

Rennebu kirkelige fellesråd har ledig 50 % fast stilling
som menighetssekretær.
Fullstendig stillingsannonse på www.rennebu.kirken.no
eller www.nav.no.
Spørsmål kan rettes til: 72 40 23 50/95 05 30 71.
Søknadsfrist 29.november. Send søknad med CV til
post@rennebu.kirken.no eller Kjerkvn.5, 7391 Rennebu.

27. NOVEMBER KL:19.00

MEDVIRKENDE:

N.Ø

Kristin Mæhle

F.v. Sigurd Mjøen,

Turid Loe og Ådn

e Norland

Vi skal lære om Jesus, nyte god mat, leke, danse,
ha juleverksted og forberede oss til søndagens gudstjeneste.
Vi gleder oss og håper på full kirke.
Ånung Viken
Meld dere på per telefon: en400
87 024, eller
Røtvei
Peters
Gorseth og Ingrid
F.v. Sigrid Mæhle, Kristine
mail:
kristin_hellstrom@hotmail.com

Vollan Oppdal Friidrett: Disse VOF-utøverne er blant landets ti beste
i minst en øvelse i sin årsklasse i friidrett sesongen 2014. Turid Loe vant medalje
i junior-NM. Tretti utøvere løp Holmenkollstafetten.
BERKÅK BIL a.s

NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER!

Berkåk
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
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Rennebu Nytt -

neste nummer 3. desember - frist for stoff 23. november -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
20.11 Basar
Menighetshuset
Rennebu skolekorps
22.11 Basar
Furuly, Nordskogen
23.11 Søn.skole og Yngres
Misjonsh. Voll
23.11 Middagskafe
Menighetshuset
24.11 Vennskap på tvers-kveld
Friv.huset
25.11 Medl.møte. Pensjonistfor.
Mjuklia
25.11 Trim med LHL
Torget
26.11 Formiddagstreff
Staure
27.-28.11 Julemesse
Hoelsmoen
27.11 Kveldsmatkveld
Fredheim, Grindal
28.11 Konsert med Hilde Halseth Innset kirke
29.11 Tradisjonell julegrantenning
Torget
30.11 SoulChildren
Berkåk skole
01.12 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
01.12 Konsert med Guren Hagen Sandbrekka
03.12 Mottak av klær
Refshus skole
03.12 Normisjons-adventsmøte Menigh.huset
5.-6.12 Lys Våken
Berkåk kirke

18.00
13-16
17.30
16.30
18.00
11.00
17.00
11.00
18.00
19.30
16.00
18.00
14.45
11.00
18.00
16-18
20.00

Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18,
Kjøinndolpa hos Sissel Ulvin
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Kondis-styrketrening hver tors kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen.
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net og facebook
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

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

På nettsiden RENNEBU.COM
holder du deg orientert om det som skjer i Rennebu!

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