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June på topptur
til Ilfjellet.
Foto:
Janne Havdal Nordbø
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Utviklingskraft

Hva er Rennebus styrker og fortrinn i dag?
Hvordan ser vi ut i framtida?
Svarene vil kanskje være like forskjellige som folket vi spør. Framtida kommer imot oss og den kommer fortere nå enn før. Derfor
er vi avhengige av å se inn i glasskula på jakt etter fremtidsbilde
for Rennebu. Vi vet mye om hva vi har i dag, men alt dette er også
i lys av dagens kontekst. Hvordan vil endringene rundt oss legge
rammer for utviklinga i Rennebu?
Først og fremst mener jeg det ligger et stort mulighetsrom i
kommunen vår. Mulighetsrommet har også rammer, men disse
rammene må ikke bli stående som begrensinger.
Vi har lagt en lang og heftig valgkamp bak oss, og en av de store
temaene som ble løftet opp var klimautfordringene og Norges
forpliktelser i Parisavtalen. Har du noen gang tenkt på Rennebus
bidrag til å nå Norges klimamål eller verdens forpliktelser
gjennom Parisavtalen. For mange blir dette stort og vanskelig,
noen tenker at lille Rennebu ikke kan gjøre noe fra eller til. Hva
om alle mindre kommuner i verden tenkte sånn? Det er lett å
tenke at det er de store byene og kanskje andre land som må gjøre
innsatsen, så vil endringen slå naturlig inn for oss andre gjennom
samfunns-endringen. Dette blir for meg ei alt for passiv holdning.
Rennebu kan være toneangivende for det grønne skifte. Det er
flere kommuner og regioner lik oss enn lik de store byene. Vi som
distriktskommune kan sette oss i førersetet og ta grep andre kan
lære av og dra nytte av, og her i Rennebu har vi alle muligheter.
Vi snakker mye om kraftkommunen Rennebu, vannkrafta vår
er grønn og fornybar. I tillegg jobbes det utrolig godt med skog,
noe en kan se tydelige resultater på spesielt over de siste 3-5 åra.
Rennebu står som et dekket bord for forskning og utvikling med

grønne ressurser med et stort utviklingspotensial. Skogeierne forvalter skogen godt, og uttaket stiger, men likevel er vi fortsatt et
godt stykke unna det uttaket vi kan ha med tanke på årlig tilvekst.
Gründertankegangen i Rennebu har alltid stått sentralt, vi har i
dag et mangfoldig næringsliv som har bygd seg opp på bakgrunn
av lokale ressurser og muligheter. De mest omtalte den siste tiden
er nok Rennebubjelken som har flere innovative løsninger og
høyteknologiske arbeidsverktøy. På tross av alle våre gründere ser
vi daglig store tømmerlass kjøres ut av kommunen vår. Klart vi har
stort potensial i Rennebu!
Kommunen kan gjøre flere grep for å støtte opp om denne
utviklingen. Et av grepene vi har gjort politisk er å være med
på etablering av det nye regionrådet Trøndelag Sør. Her står vi
sammen med fem andre distriktskommuner med noen like og
noen ulike styrker. I samarbeidet jobber vi med å styrke hver
kommune. Jeg mener at kommunereformen ville bygd opp sterkere tyngdepunkt i én ny kommune, mens styrkene som ligger i ei
regional satsing gjør at vi jobber for å styrke Rennebu, Holtålen,
Røros, Melhus, Oppdal og Midtre-Gauldal som egne kommuner.
Tyngdepunktene ligger lokalt, der vi sammen utgjør en sterk
region og til det beste for utviklingen i alle kommuner.
Allerede har regionrådet blitt tildelt forprosjektmidler for utvikling
av regionen. Og om vi ser dette i sammenheng med satsingen på
det grønne skiftet kan vi som kommune og sammen med hele
regionen ta en nasjonal og internasjonal rolle i veien til et mer klimavennlig samfunn. Klima er en av EUs prioriterte programområder og et bredt forankret prosjekt i vår region kan gi midler til
utvikling og ikke minst erfaringsutveksling med andre land.
Et tydelig bevis på våre muligheter finner vi like i nærheten: Når
det bygges nye boliger på Orkanger importere de i heltre fra
Østerrike! Dette på tross av at Orkdalsregionen, Trøndelag og
omlandet er fullt av skog. Når skogen også kan brukes til kraftfor,
drivstoff, ja til og med klesproduksjon, da kan jeg bare gjenta
meg selv; klart vi har stort potensial i Rennebu!
Vi må se på utviklingskraften i hele Rennebu, kommune og
næringsliv. Er vi beredt på å omstille oss for framtida? Er vi
innstilte på endring i strukturer og næringsutvikling?
Jeg sier som Hjerteklovn Emma: «Ingenting er umulig!».
Med vennlig hilsen
Marit Bjerkås
- varaordfører
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Topptrim og trimposter

De senere årene har det
vært rekordstor oppslutning om topptrim i
Rennebu, og både fastboende og hyttefolk er
ivrige deltagere. Dette er
et samarbeid mellom
Rennebu IL og Innset IL, og
hvert år er det åtte topper
i kommunen som velges ut.
- De fleste er helt overkommelige turer en finværskveld, mens
noen ligger slik til at man trenger
litt lenger tid og kanskje kan ta det
som endagstur, sier Arild Bruheim,
leder i trim- og sykkelgruppa.

Tre generasjoner på Ilfjelltoppen:
Hunden Aura, Jan Ivar, Britt Karin, Sondre, Kjersti, Ivar,
Gjermund og Sigrid - alle med etternavnet Kvam.

Overnatting på tur til Ilfjelltoppen:
Ine Havdal Nordbø speider med kikkert.
June og Ine Havdal Nordbø i ferd med å lage bål ved Iltjønna.

Ny rekord for trimpostene
Det er ikke bare topptrimmen
som er populær, også de utplasserte trimpostene kunne forrige sesong notere seg ny rekord i
antall kvitterte besøk. Til sammen
er 22 trimposter plassert ut rundt
omkring i bygda, og antall signaturer blir opptalt en gang for året.
- Det legges ut nye bøker etter
påske, så man får med både vinter- og sommersesongen, forklarer
Bruheim.
Opptellingen fra forrige sesong
viser totalt 22.442 kvitteringer i de
utlagte bøkene, og ifølge Bruheim
er dette ny rekord.
Ekstra motivasjon
- Det er kjempebra at så mange
bruker trimpostene aktivt, og det
viser jo bare at folk er flinke til å
komme seg ut på tur. For mange
kan det nok også være en ekstra
motivasjon at det er plassert ut slike strategiske turmål, sier Bruheim.
Tekst: Mona Schjølset
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INTERNETT PÅ HYTTA?
VI ETABLERER OSS PÅ NERSKOGEN

LAST NED SÅ
MYE DU VIL,
NÅR DU VIL!

36 Mbit
kr 399,mnd

18 Mbit
kr 299,mnd

72 42 44 44

kundesenter@vitnett.no
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Jøldalshytta best besøkt
Det er andre året på rad
at Jøldalshytta er den best
besøkte turisthytta i TTsystemet.
Sommersesongen er nettopp
avsluttet, og Jøldalshytta har satt
ny rekord med 4.235 gjestedøgn
fordelt på 3.850 gjester.
— Vi har økt med 377 gjestedøgn i forhold til i fjor, og det er
nesten 10% økning. De som ligger
i telt utenfor hytta blir ikke fanget
opp i denne statistikken, forteller
vert Karl Olav Mærk. Inkludert
påska har de nå passert 4.800 gjestedøgn, og hvis tendensen holder
seg trur Karl Olav at de snart passerer 5.000 gjestedøgn.
Populært med fjellturer
— Det er generelt i skuddet å
gå i fjellet både blant både yngre
og eldre, og det er fryktelig mange
spreke eldre personer, sier Karl
Olav som en forklaring på den store økningen. I en stadig mer urolig
verden er det nok også en tendens
til å legge ferien hjemme i stedet
for utlandet. Sosiale medier med
skrytebilder er også postiv reklame
for å få flere til å bruke fjellet, og
TT har fått mye skryt for aktivitetene sine på sosiale medier.
— ”Topp 24” har også ført til
adskillig flere turer til Svarthetta,
og det medfører overnatting på
Jøldalshytta. ”Trollheimen signatur” har også vært et populært tiltak med god oppslutning, forteller
Karl Olav.
Flere sengeplasser
Jøldalshytta vil få flere sengeplasser i løpet av høsten, og inklu-

dert sjølhusholdet vil det bli 96
sengeplasser. Sjølhusholdet blir
stadig mer attraktivt, og mange
barnefamilier benytter det som
alternativ til egen hytte. Sjølhusholdet er et fint tilbud utenom
sesong, og det kan romme opp
mot 35-40 personer.
Godt tilrettelagt for dagsbesøk
Turen innover til Jøldalshytta
er en fin og overkommelig tur for
alle aldersgrupper. Jevnt og trutt
med dagsbesøk, og spesielt på finværshelger.

— Jevnt over øker dagsbesøkene, og på finværshelger har det
vært spesielt godt besøkt. Det er
også mange som sykler innover
og kombinerer med en topptur og
kommer innom hytta på retur, forteller Karl Olav.
Skryter av betjeningen
Karl Olav forteller at de har
hatt betjening med mange dyktige
ungdommer i sommer. Nytt er at
de har hatt faglært kokk gjennom
hele sommersesongen, og det har
fungert ypperlig.

Karl Olav Mærk og Ingrid Skjerve
ønsket gjestene velkommen
til Jøldalshytta i sommer.

Kunne vært flere fra Rennebu?
— Ut fra arbeidsoppgaver må
vi sette krav til ungdommen at de
må være over 18 år. Men, vi oppfordrer ungdommer fra Rennebu
å søke på sommerjobb på Jøldalshytta, sier Karl Olav.
Av Dagfinn Vold

Ingrid trivdes på Jøldalshytta
Ingrid Skjerve hadde
sommerarbeid på Jøldalshytta, og anbefaler andre
Rennebu-ungdommer å
gjøre det samme.
Det var første gang Ingrid hadde sommerjobb på Jøldalshytta, og
hun angret ikke på valget.
Mamma Solfrid har i sin ungdom jobbet ved alle tre hyttene i
Trollheimen, og hun snakket varmt
om sommerjobben på hyttene.
Annerledes sommerjob
Ingrid arbeidet seks uke på slutten av sommersesongen, og det
blir en litt annerledes sommerjobb

der en bor på arbeidsplassen hele
tiden.
— Det er folk i forskjellige aldrre, og vi blir godt kjent med hverandre. Arbeidsoppgavene er også
varierte - alt fra kjøkkentjeneste til
fyring og fisking i Jølvatnet, forteller Ingrid. Den såkalte drengvakta
går blant annet ut på å fyre for å få
varmtvann og for å varme opp hytten. Samtidig er det viktig med god
varme så gjestene kan tørke klær.
Tid til turer
Arbeidet er delt i morgen og
kveld, og dermed har de litt fri
midt på dagen til turer. De har
også én fridag i uka. Ingrid forteller

at det ble mange småturer, og en
tur til Svarthetta.
Anbefales
— Det er en veldig grei arbeidsplass som anbefales. Spennende å
prøve noe nytt og annerledes. Med
mange forskjellige arbeidsoppgaver lærer en noe nytt hele tiden.
Det var uvant med at det ikke er
mobildekning på hytta, men det
var egentlig veldig godt, forteller Ingrid, som skal i militærer fra
nyttår.
Av Dagfinn Vold
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Ners gen
Stamnan, 7392 Rennebu
tlf 72 42 65 60/476 24 600 – www.landbruksverksted.no

• Produksjon og salg av «Terrengen»
• Maskinering- og Sveiseverksted
• Service og reparasjon av traktorer,
redskaper og småmaskiner
• Dekkmaskin og leveranse av alle
typer landbruks- og anleggsdekk
• Olje og smøremidler og
Aspen Motorsagbensin
• Godt utvalg av kjeder,
sverd, filer og sagkjedolje

lan

d h a n d el

lokal mat og lokale produkter
nystekte brød, turbøker, turkart,
fiskekort, jaktkort, propan

Markastuggu

r dag!
Middagssalgkakher,ve
softis og smørbrød.

I vår kafé får du også kjøpt
Vi har også take-away.
n
rkastuggu /Joker Nerskoge
Følg oss på facebook - Ma
ningstid som butikken
Markastuggu har samme åp

Åpningstider
Mand -torsd 9-18
Lørdag
9-18

Ditt lokale verksted for
landbruks- og småmaskiner

Fredag
9-21
Søndag 12-18

Telefon 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no
www.nerskogenlandhandel.no

Min
gjøre jobb er
å
b
enke oligsalg
et
lt og
for d trygt
eg.

Selge bolig eller fritidsbolig i Rennebu?
Jeg har solgt eiendommer i ditt nærområde i over 10 år, og har full oversikt over boligmarkedet. Skal du
selge bolig eller fritidsbolig, eller kjenner noen som skal selge, ta kontakt med meg i dag for en uforpliktende
boligprat. Jeg er lokalkjent, og har en stor portefølje med aktuelle kjøpere av boliger.

Stian Knutsen,
Avd. leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler
T. 958 66 162 / stian.knutsen@em1.no
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Hva gjør du om høsten?
Selv om kveldene har blitt
mørkere og gradestokken
kryper nedover er det fortsatt mye morsomt å finne
på ute.
Vi har møtt noen sambygdinger på gata for å høre litt om
deres høsttradisjoner og hvordan
årets høst skal tilbringes og hvilken betydning høsten har. Videre
har vi spurt hva de liker best med
høsten og hvordan de evt. utnytter
høstens ressurser.

Britt Holte, Berkåk
Jeg har ingen spesielle høstaktiviteter, bortsett fra at jeg rydder
bort alt som står ute og gjør hagen
klar til vinteren. Planter som skal
benyttes igjen til neste sommer tar
jeg inn i huset og vanner og steller
gjennom vinteren.

Høsten er ei fin tid og jeg kunne selvfølgelig tenke meg å gå mere
ute i skog og mark, men helsa tilsier at dette ikke er mulig. Av den
grunn blir det ikke så mange turer
i skogen, hverken på bærtur eller
jakt, men jeg plukker rips i hagen,
mens mannen min drar på jakt.
Det blir til at jeg strikker mye, både
til meg selv, barna mine, barnebarn og oldebarn.
Det beste med høsten er selvfølgelig finvær, slik som nå. Vi treffer Britt sittende ute i strålende sol
på Bakerikafeen med en kopp kaffe, og det i begynnelsen av oktober. Det har på en måte vært høst
lenge nå, og jeg liker høsten med
så mange fine farger.

det er utrolig godt å komme seg
til fjells. Da kombinerer jeg jakt
og fjellturer. Vanligvis bruker jeg å
dra på reinsjakt, men i høst ble det
dessverre ikke tid til det. Rypejakt
derimot skal jeg nok få med meg
nå i høst sier Stein Arve som arbeider som lastebilsjåfør for Gildset
transport. Han bor på Singsås,
men flytter snart til Grindal, hvor
han har kjøpt seg hus. Jeg har en
amerikansk lastebil, eller såkalt
snutebil som jeg kjører rundt med
store deler av sommeren og høsten, og da kjører jeg rundt på biltreff. I år har jeg vært på biltreff på
Gol i Hallingdal og Tretten. Dette
er nok min største hobby som jeg
bruker en del tid på.

Rema1000 og Rennebusmia. I tillegg arbeider jeg også av og til i
en barnehage. Jeg gjør nok ikke så
mye annet enn jeg vanligvis pleier
når det er høst, men jeg synes det
er ekstra deilig å komme meg på
fjellturer med utgangspunkt fra
Nerskogen. Turen går da gjerne
til toppen av skiheisen. Det er så
utrolig fine farger om høsten, og
det blir også tid til noen rideturer
i fjellheimen på Nordlandshesten
min.
Når kveldene blir mørkere,
blir det jo gjerne litt dystert, og da
er det ekstra koselig å fyre opp i
ovnen inne.
Vi har akkurat gjenopptatt en
tradisjon med å plukke epler på
nabogården, og det er hyggelig.
Da møtes familie og venner og vi
plukker epler som vi lager eplesaft
av, og ingenting er så godt som
hjemmelaget eplesaft.

INFORMASJON:

Av Lillian Toset

Stein Arve Sagen, Singsås,
Kristine Fjellstad, Voll
snart Grindal
Tiden min går for det mesPåmelding: www.nasjonalparkhagen.no/arrangement/naeringskonferansen/
Høsten er
jakttid for meg og te med til jobb. Jeg arbeider på
Pris:

Kr 1 495 + mva før 19. oktober
Kr 1 695 + mva etter 19. oktober Siste frist for påmelding 1. november

Næringskonferansen 2017
Den 6. november arrangeres årets næringskonferanse for Oppdal og Rennebu, og arrangørene har
satt digitalisering som årets
tema.
- Den digitale revolusjon innhenter oss på alle områder, og det
er viktig å følge med på utviklingen, sier Trond Jære, medlem av
programkomiteen.
Hvordan står det til med bedrifter
i vår region?
Et spennende innlegg under
årets næringskonferanse kommer
helt sikkert til å bli hvordan situasjonen ser ut for lokale bedrifter
med tanke på den digitale utviklingen. Det er Eirik Andreassen fra
Digital Norge/Toppindustrisenteret AS som setter fokus på temaet,
under overskriften ”Den digitale
revolusjon krever vekkelse nå!”
I programmet påpekes det at
digitaliseringen utgjør en like revolusjonerende kraft som da elektrisiteten, bilen og telefonen kom,
med den store forskjellen at utviklingen i dag går så enormt mye fortere. Dramatiske endringer, store

Programkomite:

Programkomiteen for årets Næringskonferanse:

Anne Grete Hoelsether
Oppdalsbanken

Jan Bredeveien
Nasjonalparken
Næringshage

Trond Jære
Rennebu kommune

Ingrid Hoel
Rennebu
Næringsforening

Inge Lauritzen
Oppdal kulturhus

utfordringer og mange muligheter.
Toppindustrisenteret
/ Digital
Arrangør:
Norge har, i samarbeid med Nasjonalparken Næringshage, gjennomført en undersøkelse blant bedrifter
i Oppdal og Rennebu for å få en
status på hva digitaliseringen betyr
for dem. Eirik Andreassen vil også
i sitt innlegg oppsummere resultatene av denne undersøkelsen.

nes i Norge, og hva kan vi lære av
andres gode eller dårlige valg.
Neste tema på dagsorden er
annerledeshet, som presenteres
av Loveleen Rihel Brenna, daglig
leder i Seema AS. De fleste dynamiske steder i verden preges av at
annerledeshet blir anerkjent, og
Brenna belyser noe av det som kan
være med å bidra til dette.

Attraktivt tettsted og
annerledeshet
Temaet attraktivt tettsted belyses av byplanlegger i Arendal
kommune, Michael Fuller-Gee.
Spørsmålene han tar opp er hva
som preger en framtidsrettet kommune når det kommer til utvikling
av boområder,
tettsted og handelsAndre samarbeidspartnere:
sentrum. Hvilke eksempler fin-

Oppdal og Rennebu - hva nå?
Et av de mest spennende innslag i løpet av dagen blir forhåpentligvis paneldebatten som tar
for seg framtidsutsiktene til Oppdal og Rennebu. Fra 1.1.2018 blir
Trøndelag ett fylke, og spørsmålet
blir da hvilken rolle og posisjon vi
får her lengst i sør.
- Jeg er veldig spent på å høre

Hovedsamarbeidspartnere:

Finn Lømo
Oppdalsbanken

Tina Selbæk
Nasjonalparken
Næringshage

paneldeltakernes syn på dette, og
hvordan de definerer vår rolle i det
nye fylket. Det er også interessant
å høre hvordan det nyetablerte
regionrådet, Trøndelag Sør, ser på
sin rolle framover, og hvordan vi
alle kan bidra til at dette skal bli en
attraktiv og dynamisk region, sier
Trond Jære.
Ifølge Jære er programkomiteen
veldig godt fornøyd med sammensetningen av programmet til årets
konferanse, og foredragsholderne
som kommer.
- Det er høyt faglig nivå i forhold til tema, så dette mener jeg
bør være av interesse for mange.
Sett av dagen, og meld deg på årets
næringskonferanse,
oppfordrer
Jære.
Av Mona Schjølset
Toyota Bilia Oppdal
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Høstløk ÷30%

Nytt fra BlackDesign
Nytt i smykker og skjerf
Erica 3 stk
kr 98,-

man-ons 10-16 –

tors 10-18 – fredag 10-19 – lør 10-15

Kortreist, ferskt og håndlaget

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17 – lør 10-14

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!
Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02
kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
Følg oss på facebook, bakerikafeen
www.soknedalbakeri.no

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Velkommen innom oss!

LIKE ELEGANT I BYEN
SOM PÅ LANDET

Mazda CX-3 stikker seg ut i mengden. Smidig, stilig og ﬂott i byen. Komfortabel, robust og inspirerende på landeveien. Bygget med Mazdas prisbelønte SKYACTIVteknologi som forener imponerende ytelse med hverdagens krav til alle praktiske funksjoner, samt funksjoner som blindsoneovervåking, overvåking av kryssende
traﬁkk når man rygger og automatisk innfelling av sidespeilene når bilen låses. Bak rattet oppdager du det vi hos Mazda kaller Jinba Ittai – følelsen som oppstår når
bil og fører forenes, når teknologi blir en forlengelse av sansene. Vi kunne beskrevet det påkostede interiøret også, man lar det heller være en overraskelse.
Velkommen inn til prøvekjøring.

Fra 262 800,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostninger 13 800, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utslipp 105-146 g/km og NOx 3,9-63,8 mg/km. Alle
nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykkfeil.

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57, 7334 Storås. Tlf. 72495000
Åpningstider: Man - Fred: 07.00 - 16.00 Tors: 07.00 - 19.00
Lørdag: 10 - 14
www.syrstadengbil.no
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Kvikne-Rennebu Kraftlag SA
blir aksjeselskap
Kraftlaget arbeider med å
gjøre om selskapet fra et
samvirkeforetak til et aksjeselskap, og andelseierne i
Kraftlaget vi bli aksjeeiere i
det omdannede selskapet.
Kraftlaget har solgt nettvirksomheten og bredbåndvirksomheten til TrønderEnergi Nett AS og
omsetningsvirksomheten til TrønderEnergi Marked AS, og overtakelsen vil skje fra nyttår. Kraftlaget,
eller Kvikne-Rennebu Kraftlag SA,
vil drive videre med installasjonsavdelingen, Skauma kraftverk og
forvaltning av verdiene som ligger
i selskapet.
— Salget til TrønderEnergi er
en villet handling og ikke for at
vi må, forteller daglig leder Kristin Reitan. Kraftlaget er godt fornøyd med avtalen. Den vil komme
strømkundene til gode med lavere
nettleie, og dessuten vil det styrke
energimiljøet som TrønderEnergi
har i kommunen fra før.
Andelsoversikt
Rennebu Kraftlag ble stiftet i
1952, og i 1976 ble Kvikne Kraftlag
innlemmet. Arild Bruheim, som
vil bli daglig leder i aksjeselskapet,
forteller at det har vært litt ulik
praksis opp gjennom årene om
hvem som har blitt andelseiere.
For å få til en så rettferdig fordeling av aksjene som mulig vil de
gjøre en nødvendig oppdatering av
andelseierregisteret.
• Samtlige andeler innløses til
pålydende, og medlemskapet
knyttet til andelen i Kraftlaget
opphører.
• Alle nettkunder som har folkeregistrert adresse eller forretningskommune innenfor Kraftlagets
forsyningsområdet tas opp som
medlemmer.
• Medlemskapet er gratis og opphører når du ikke er nettkunde
hos Kraftlaget lenger.
• Ønsker du ikke å være medlem
i Kvikne-Rennebu Kraftlag SA er
det mulig å reservere seg.
— Ved omdanningen fra samvirkeforetak til aksjeselskap vil de
som er medlemmer på omdanningstidspunktet få tildelt aksjer
i Kvikne-Rennebu Kraftlag AS.
Det er kjøp av strøm i årene 2014,

Foran f.v.: Sindre Haugerud Wold, Tommy Knutsen, Arild Bruheim og Kristin Reitan.
Bak f.v.: Trond Narve Stavne, Helge Sumstad, Britt Sæter Grue, Arne Per Bjerkås,
Per Inge Henriksen og Arnhild Gorsetbakk.

2015 og 2016 som er grunnlaget
for hvor mange aksjer du får. 1%
av disse årenes strømkjøp minus
avgifter Kraftlaget har krevd inn på
vegne av staten vil bli omdannet til
aksjekapital, forteller Arild. Hvis
en ikke ønsker å være aksjeeier i det
nye selskapet, kan aksjene selges
tilbake til Kraftlaget.
På lokale hender
De som blir eiere av aksjene
i det nye selskapet er enten privatkunder med folkeregistrert
adresse i Rennebu og på Kvikne
eller bedrifter med Rennebu eller
Tynset som forretningskommune.
Utenbygds hytteeiere og fritidsbeboere som har andeler i dag, får
sine andeler utbetalt men vil ikke
få aksjekapital. Innenbygds hytteeiere vil dermed få aksjekapital
både for sin hytte og bolig. Der-

med vil det nye selskapet bli eid av
fastboende.
Vedtektene fra det gamle samvirkeforetaket vil så langt som
mulig videreføres i det nye aksjeselskapet, og det vil si at det ikke
vil bli utbetalt utbytte. I stedet
vil overskuddet gå til dekning av
fremtidige investeringer og/eller
drift, eller gis bort som tilskudd til
allmennyttige formål. Generalforsamlinga vedtar rammer og regler
for hva som er allmennyttige formål.
Skifte ved årsskiftet
— Vi håper at overgangene skal
gå så ubemerket for kundene som
mulig, og derfor har vi lagt det til
kommende årsskifte. Det medfører
at den siste fakturaen fra Kraftlaget
på strøm kommer rundt 10. januar,

og denne gjelder for 2017. Den første fakturaen fra TrønderEnergi vil
komme rundt 20. mars og gjelder
strøm fra 1.1. 2018.
Mer informasjon?
Kraftlaget vil i disse dager sende ut et eget informasjonsskriv om
overgangen til aksjeselskap. Vil du
ha mer utfyllende informasjon om
omdanningen til aksjeselskap kan
du gå inn på www.krk.no eller stikke innom for å få dokumentene på
papir. Dokumentene dette gjelder
er
• Melding fra styret om omdanning til aksjeselskap
• Styrets forslag til vedtekter
• Hovedforskjeller mellom samvirkeforetak og aksjeselskap
Av Dagfinn Vold
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Totalleverandør innen elektroinstallasjon
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 996 42 897 – John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no
Graving – Planering
Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp
Uteplasser – Liftutleie

Male hus?
Lei lift hos oss!

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen,
7393 Rennebu
mob 416 54 516
john.ovogn@getmail.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

Vi utfører
Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no

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

Be om å få vår nye

kjøkkenkatalog

Se flere bilder på brentkledning.no

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

Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu
Epost: kunde@rennebusag.no
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for hele huset

Nytt tilbud på
Frisklivssentralen
Denne høsten starter de engasjerte damene på Frisklivssentralen opp et
nytt tilbud, i samarbeid med smertesenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Feiing
og tilsyn
i fritidsboliger
Ifølge ny forskrift om brannforebygging fra 01.01.16 skal det nå utføres feiing og tilsyn i alle fritidsboliger
med skorstein og ildsted. Det er Trøndelag Brann- og Redningstjeneste som
skal stå for den praktiske gjennomføringen, og i tillegg påhviler det den
enkelte kommune å følge opp påleggene som er fastsatt i den nye forskriften.
- Det er ikke til å stikke under en
stol at svært mange hytteeiere har reagert på det nye pålegget, og i tillegg
har det vært feil i en del av de utsendte
regningene. Vi har fått en del telefoner om dette i det siste ja, forteller Eli
Hårstad, som jobber på servicetorget
hos Rennebu kommune.

Veilederne ved Friskliv og Mestring i Rennebu.
Fra Rennebu kommune: Solfrid Skjerve, Mona Sunnset, Hilde Bjerkset og Kari Tronsgård.
Fra Smertesenteret St. Olavs: spesialsykepleier Bjørn Hval og fysioterapeut Jonas Danielsen.
- Målet er at pasienter med sammensatte og
vedvarende helseplager skal ta tilbake den hverdagen de ønsker, og ikke utsette ting de har lyst
til i påvente av å bli helt friske, sier Solfrid Skjerve
og Kari Tronsgård ved Frisklivssentralen.
Forsøkskommune
Bakgrunnen for dette tiltaket er at det i statsbudsjettet for 2015 ble satt av midler for å styrke
tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og
utmattelsestilstander. Oppgaven ble gitt til smertesenteret ved St. Olavs hospital, og et delmål for
prosjektet er å utvikle standardiserte lærings- og
mestringskurs. Rennebu ble valgt ut som forsøkskommune for prosjektet, og hvis det fungerer bra
kan det bli en modell som overføres til andre helseforetak og kommuner rundt om i landet.
- Nå i høst er vi i gang med kurskvelder som
skal gå fram til jul, og så ser vi an muligheten for
å starte opp en ny runde på nyåret, sier Tronsgård.
Spennende prosjekt
I tillegg til Skjerve og Tronsgård er det Hilde
Bjerkset og Mona Sunnset som skal ha ansvar
for den lokale delen av prosjektet her i Rennebu.

Kurskveldene nå i høst kommer imidlertid til å
bli ledet av fysioterapeut Jonas Danielsen og sykepleier Bjørn Hval fra St. Olav.
- Vi har jo fått en viss innføring i metodikken
og opplegget, men på kursene i høst får vi anledning til å være med som deltagere slik at vi lærer
enda mer, foreteller Solfrid Skjerve.
Selve tankegangen bak prosjektet synes både
hun og de andre på Frisklivssentralen er veldig
spennende, og forhåpentligvis blir det også til
god hjelp for mange. Hvis man for eksempel sliter med vond rygg, leddplager eller sammensatte
plager som kan ha både fysiske og psykiske årsaker, er det ikke sikkert en stadig søken etter nye
medisíner og behandlingsmetoder gjør hverdagen
lettere. Målet er at pasientene skal prøve å leve
den hverdagen de ønsker på best mulig måte, og
kanskje anerkjenne at både negative tanker og ulike plager av og til er en del av denne hverdagen.
- Hvis noen synes dette høres interessant
ut, må de gjerne ta kontakt med noen av oss på
Frisklivssentralen for å få nærmere informasjon,
oppfordrer Skjerve.

+
= SANT!

Av Mona Schølset

Behovsprøving
Ifølge den nye forskriften skal hyppigheten av feiing og tilsyn behovsprøves, og videre fastsettes ut fra bruk,
fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegg. Hyppigheten kan variere fra årlig
til hvert åttende år. Ved avvik vil dette
bli fulgt opp på vanlig måte fra TBRT,
og det vil bli gitt en frist for utbedring.
- Det er også en forutsetning at eier
er tilstede når feieren kommer, og hvis
et tildelt tidspunkt ikke passer må eier
selv ta kontakt med TBRT og avtale
nytt tidspunkt, forklarer Hårstad.
Feiegebyr fordelt over flere år
Noe av årsaken til at mange har
reagert på den nye ordningen og regningen de har fått tilsendt, er at det
kreves inn gebyr for en tjeneste som
enda ikke er utført. Ifølge informasjonsskrivet TBRT har sendt ut skyldes
det at eiere av fritidsboliger får tilsendt
feiegebyr hvert år, uavhengig av om
det gjennomføres feiing og tilsyn dette
året.
- Det betyr rett og slett at kostnadene fordeles utover flere år, i stedet
for at alt skal betales det året feieren
kommer. Det er vel dette folk har reagert mest på, og her de fleste misforståelsene har oppstått. Mange synes
det er merkelig å betale for en tjeneste
de ikke har fått, sier Hårstad.
På Rennebu kommune sine hjemmesider heter det at kommunen kan
svare på spørsmål vedrørende størrelse
på feiegebyr, mens TBRT svarer på
feiefaglige spørsmål, fritak for feiegebyr og feil på fakturaen.
Av Mona Schjølset
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A-R Helgemo AS har
butikk sentralt på Berkåk
og utfører blant annet:

Alt innen bygging, vedlikehold
og vaktmestertjenester!

Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Ta kontakt på tlf 416 56 996

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av
rørleggertjenester, service og vedlikehold.
Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

A-R Helgemo AS

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

Vakttelefon 46 44 92 72

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

LIKE ELEGANT I BYEN
NYEPÅ
MAZDA
CX-5
SOM
LANDET
VENTER PÅ DEG

#DriveTogether

Mazda CX-3 stikker seg ut i mengden. Smidig, stilig og ﬂott i byen. Komfortabel, robust og inspirerende på landeveien. Bygget med Mazdas prisbelønte SKYACTIVteknologi
som forener
ytelse
medCX-5
hverdagens
til alle Forbedret
praktiske funksjoner,
samt funksjoner
som blindsoneovervåking,
overvåking av kryssende
Storselgeren
ogimponerende
kritikerroste
Mazda
er her krav
i ny form!
på alle punkter.
Enda sikrere.
Enda mer behagelig.
traﬁkkEnda
når man
rygger
og
automatisk
innfelling
av
sidespeilene
når
bilen
låses.
Bak
rattet
oppdager
du
det
vi
hos
Mazda
kaller
Jinba
Ittai
–
følelsen som oppstår når
mer avansert teknologi. Og fremfor alt, enda morsommere å kjøre.
bil ogKom
førerinnom
forenes,
teknologi
blir hva
en forlengelse
avfunksjonene
sansene. Vi kunne
det påkostede
interiøret
også, man
larrattet.
det heller være en overraskelse.
ognår
la oss
vise deg
alle de nye
betyrbeskrevet
for sikkerheten,
komforten
og følelsen
bak
Velkommen
inn til prøvekjøring.
Velkommen
inn for å oppleve nye Mazda CX-5.

Fra 262
800,PRIS
FRA

354 000,-

Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostninger 13 800, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utslipp 105-146 g/km og NOx 3,9-63,8 mg/km. Alle
Fra-pris
inkl. fraktselges
og lev.omkostn.,
årsavgift
tilkommer.
Drivstofforbruk
komb. kjøring 5,0-7,1
l/100
km, CO2og
-utslipp
g/kmVeiassistanse.
og NOx 3,6-60,2
mg/km.
nye
nye Mazda
personbiler
med 5 år/100
000 km
nybilgaranti,
12 års rustbeskyttelsesgaranti,
3 års
lakkgaranti
inntil 132-162
10 års Mazda
Forbehold
omAlle
trykkfeil.
Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbeh. trykkfeil.

Syrstadeng
Bil AS
Syrstadeng Bil
AS
Lykkjveien 57,
Storås.
Lykkjveien
57, 7334 Storås. Tlf.
Tlf. 72495000
Åpningstider: Man - Fred: 07.00
Åpningstider: Man - Fred: 07.00 - 16.00 Tors: 07.00 Lørdag:
10 - 14
19.00 Lørd: 10.00
- 14.00
www.syrstadengbil.no
www.syrstadengbil.no
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72495000
- 16.00 Tors: 07.00 - 19.00

i Rennebu 21.- 29. oktober
Lørdag 21. oktober
Rennebuspæll

Rennebuhallen. Start kl 12.05. Konkurranse for skolekorps.
Årets tema er Disco Inferno. Arr Rennebu skolekorps

Søndag 22. oktober
Årets TV-aksjon

Inntekt for UNICEF

Mandag 23. oktober
Åpent hus

Rennebu Husflidslag har åpent hus i sanitetshuset på Berkåk kl 18 - 21

Tirsdag 24. oktober
Kulturskolekonsert
Kulturcafe
Mørketur Buvatnet
Språkcafe

Kommunehuset kl 14.30
Bakerikafeen kl 16.00
Felles vandring fra Kraftlaget kl 17.30. Arr Barnas Turlag
Frivilligsentralen kl 18.30, med Rennebu Songkor

Onsdag 25. oktober
Workshop «fuck cancer» Frivilligsentralen kl 12 - 15 og kl 17 - 19
Mørketreff
i gapahuken i Hovengsløkkja fra kl 19 . Ta med niste og varm drikke.
Mulig å parkere ved Frambanen for å vandre oppover.
Lurt med hodelykt

Torsdag 26. oktober
Formiddagstreff
Musikal 10. klasse

Staure kl 11.00
Ronja Røverdatter i Rennebuhallen kl 19.30.

Fredag 27. oktober
Musikal 10. klasse

Ronja Røverdatter i Rennebuhallen kl 11 og kl 19.30.

Lørdag 28. oktober
Basar og aktivitetsdag

Voll fra kl 11: Tombola, natursti, ridning, luftgeværskyting, LEGO-utstilling.
Fra kl 12: Kalvemønstring og traktorkjøring
Fra kl 13: underholdning fra scena, åresalg og trekking

Rennebunytt
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Ronja Røverdatter
som musikal
For mange er 10. klassens
årlige musikaloppsetning
et av høstens desiderte
høydepunkt på kulturfronten. I år er det en
musikalversjon av Ronja
Røverdatter som står på
programmet, og det er
avgangselevene som har
ansvar for det aller meste.
- Nå er både roller og andre
arbeidsoppgaver fordelt, og vi ser
fram til noen intense uker med
hard jobbing og mye moro, sier
Ranja Larsen, Maja Gotheim,
Maren Løvrød og Malin Vikan,
som utgjør årets PR-komite.
Vanskelig vennskap
Ronja Røverdatter er en
roman av Astrid Lindgren, skrevet i 1981. Hovedpersonen
Ronja er datter av røverhøvdingen Mattis, mens Birk er sønn
av høvdingen i en rivaliserende
røverbande. Ronja og Birk blir
gode venner, noe fedrene har
vanskelig for å akseptere.
- Det er vanskelig både for
Ronja, Birk og foreldrene deres,
men det blir happy ending til
slutt altså, røper Maja Gotheim.
Passer for alle
I skrivende stund har ikke
elevene kommet så langt verken
med øvinger eller andre forbere-

Velkommen til årets musikal! F.v. Ranja Larsen, Malin Vikan, Maja Gotheim og Maren Løvrød.
delser, men nå som oppgavene
er fordelt er alle innstilt på å
brette opp ermene for å få dette
vel i havn.
- Vi i PR-gruppa skal lage plakater og program, samt at vi skal
ta en del bilder underveis. Vi skal
også opprette et facebookarrangement, der vi kommer til å legge ut litt informasjon etter hvert,
forteller jentene.
Selv om Ronja Røverdatter

opprinnelig er en barnebok, blir
regi og manus også i år tilpasset
et bredt publikum.
- Vi tror det kommer til å
passe både for barn og voksne.
I fjor var det jo Folk og røvere i
Kardemomme By, og også den
oppsetningen inneholdt humor
som passet alle aldre. Slik kommer det nok til å bli i år også,
bedyrer jentene.
Vi tror dem så gjerne, for det

er bestandig like imponerende
å se hva ungdommene får til
i løpet av noen hektiske uker.
Ronja Røverdatter spilles 26. og
27. oktober, så det er bare å sette
av datoene og få med seg årets
musikalopplevelse i Rennebuhallen.

åpent for alle andre som har
anledning. På ettermiddagen blir
det for dem som ikke har anledning på dagtid. Vi regner med
de fleste synes dette er et veldig

godt formål, så møt opp og støtt
unge kreftrammede, oppfordrer
Maj Britt og Karin.

Av Mona Schjølset

Fuck Cancer!
Onsdag 25. oktober inviteres det til workshop på
Frivilligsentralen. Da skal
det perles armbånd til
inntekt for kreftsaken, og
både unger og voksne er
hjertelig velkommen.
- Vi har fått tilsendt alt materialet vi trenger fra kreftforeningen, og armbåndene skal lages
etter en egen oppskrift, forteller
Maj Britt Svorkdal Hess og Karin
Aasbak på Frivilligsentralen.
Ung Kreft
Dette tiltaket, og lignende
opplegg rundt omkring i lan-
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det, foregår i regi av Ung Kreft,
som er en interesseorganisasjon
for unge kreftrammede og deres
påprørende. Organisasjonen er
drevet på frivillig basis av unge
som selv har opplevd kreftsykdom. Inntektene av ”Fuck Cancer” - tiltakene går uavkortet til
kreftforskning og arbeidet for
unge kreftrammede.
På Frivilligsentralen har
man valgt å kjøre ett opplegg på
dagtid og ett på ettermiddag-/
kveldstid. Dette for at flest mulig
skal få anledning til å delta.
- På formiddagen har vi
invitert både SFO, og de eldste
barnehagebarna på Voll og Berkåk, men selvfølgelig er det også

Av Mona Schjølset

RennebuSpæll med
Den 21. oktober er det
igjen klart for en annerledes og underholdende
korpskonkurranse,
når
Rennebu Skolekorps inviterer til RennebuSpæll
for 23. gang. Årets tema
er ”Disco inferno”, så her
blir det garantert fengende rytmer og spenstige
dansemooves.
- Vi har 13 påmeldte korps fra
hele Trøndelag, og til sammen
860 unge musikere skal i aksjon
på scenen gjennom dagen, forteller Herborg Skorpe Skjolden,
leder i arrangementskomiteen.
Underholdning, musikk og
aspiranter
Konseptet for RennebuSpæll
er at hele korpset skal engasjeres, og at aspirantene skal ha sin
naturlige del av helheten. Dessuten er underholdningsverdien
vektlagt, og det er egne dommere
som ser spesielt på dette. I tillegg
er det to dommere som vurderer
aspirantenes medvirkning, samt
to som bedømmer den musikalske biten. Dette betyr at korpsene må vektlegge flere faktorer,
der de gjennom sitt 15 minutter

lange sceneinnslag skal fortelle
en historie tilpasset årets tema.
- Dette er ikke en konsert forbehold spesielt korpsinteresserte,
men en konsert som passer alle
med sans for musikk og underholdning, fastslår Skjolden.
Samarbeider med Kvikne og
Oppdal
Vertskorpset Rennebu Skolekorps blir selvfølgelig også å se

på scenen under årets RennebuSpæll, i godt musikalsk samarbeid
med Kvikne Skolekorps og Oppdal juniorkorps.
- Samarbeid må til når medlemstallene i de tre korpsene
hver for seg gir litt tøffe vilkår
for å få fulgt opp konkurransen
sine kriterier, sier Skjolden.
At samarbeidet gjennom flere år på RennebuSpæll har vært
vellykket er det ingen tvil om, og

i fjor ble det temapris på de tre
korpsene som til sammen utgjør
KORps.
- Nå gleder vi oss stort til
årets RennebuSpæll, og håper
riktig mange tar turen til Rennebuhallen denne dagen, avslutter Herborg Skorpe Skjolden på
vegne av arrangementskomiteen.
Av Mona Schjølset

Basar og aktivitetsdag på Voll
Lørdag 28. oktober inviteres det til basar og aktivitetsdag på Voll, og her
blir det både tombola,
natursti, ridning, Legoutstilling, geitebæsjbingo
og mye mer.
- Arrangementet er en del av
Kulturvukku, og aktivitetene er
tilpasset alle aldersgrupper, forteller Heidi Reitås Sæther i arrangementskomiteen.
Liv og røre i lokalmiljøet
Ifølge Reitås Sæther er det
nok mange som kjenner på
behovet for å skape liv og røre

i nærmiljøet etter at skolen ble
nedlagt. Det er derfor flere lag og
organisasjoner som nå har gått
sammen om å arrangere denne
aktivitetsdagen.
I tillegg til mage ulike utendørs- og innendørsaktiviteter,
blir det basar og underholdning
i gymsalen. Inntektene går til
intermistyret for flerbrukshuset
på Voll og etableringen av eiendomsselskapet.
- Alle interesserte brukere av
flerbrukshuset er med på dette
arrangementet. Det er veldig bra,
for vi håper huset skal bli til glede og nytte for mange, sier Reitås
Sæther.

Presisjonskjøring med traktor
Det blir som sagt aktiviteter
for enhver smak gjennom dagen,
og den gjenoppståtte 4H-klubben, Solviljen 4H, har planer
om mange spreke innslag. De
lokker både med hesteskokasting, sekkeløp, potetløp, spikrekonkurranse og natursti. I tillegg
blir det kalvemønstring i regi av
TINE Rennebu produsentlag, og
mulighet for å ri både på hest og
ponni. For de som er gamle nok
blir det presisjonskjøring med
traktor, og geita Hulda kommer
for å være aktør i geitebæsjbingo.
En annen attraksjon blir nok
Lego-utstillingen. Her er det

Gjermund Kvam som tar med
og viser fram en del av egen
samling, og det blir også mulighet for å bygge nye kunstverk for
den som ønsker det.
- I tillegg til aktiviteter og
konkurranser blir det selvfølgelig
salg av kaffe og kaker, for noe av
det viktigste med arrangementet
er jo at folk treffes og har det
trivelig sammen, avslutter Heidi
Reitås Sæther på vegne av arrangementskomiteen.
Av Mona Schjølset
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TV-aksjonen 2017:

Hvert barn er en mulighet
En årviss begivenhet om høsten er den store TV-innsamlingsaksjonen. I år gjennomføres denne søndag 22. oktober
- først i Kulturvukku.
— Hos oss gjør vi det slik at formannskapet fungerer som aksjonskomite. Så
har vi et fantastisk mannskap med rodeledere rundt omkring i hele kommunen
som igjen engasjerer bøssebærere slik at
ingen boliger i teorien skal bli oversett,
forteller kulturansvarlig i Rennebu kommune Astri Snildal. Det betyr at alle hus
må regne med å få besøk denne søndagen og at du da bør ordne deg med kontanter for å legge på bøssa. Om du mot
formodning ikke skulle kjenne bøssebæreren, kan du sjekke at nummer på bøssa
og nummer på klisterlappen på jakka til
bøssebæreren stemmer overens.

konflikt. Målet er at årets innsamling
skal gi skolegang og håp for barn i Syria,
Colombia, Sør-Sudan, Pakistan og Mali.
Rennebu i toppen
Rennebu har tidligere hevdet seg i
toppen som giverkommune i vårt fylke
i forbindelse med TV-aksjonen. Skolene
sitt engasjement i forbindelse med aksjonen er spesielt blitt fremhevet.
— Dette er vår største nasjonale dugnad, og vi håper på ditt bidrag også denne gang, sier Astri.
Av Dagfinn Vold

Inntektene i UNISEF
Inntektene denne gang går til UNISEF og arbeidet for utdanning i krig og

Minikonserter med Kulturskolen
I forbindelse med Kulturvukku bidrar elevene ved
Kulturskolen med to små konserter tirsdag
24. oktober.
Først ut er en huskonsert på kommunehuset kl 14.30, og fra kl.
16.00 er det Bakerikaféen som får besøk av unge musikere.
- Møt opp og få en trivelig stund sammen med våre flinke elever,
oppfordrer rektor Sverre Stenløkk.

21. oktober i Rennebuhallen
Det er 13 påmeldte korps og årets tema er

Første korps på scena kl 12.05.

Vi spiller på lag med:
Berkåk Veikro
Drivstoff Mat Overnatting

Se program på facebook -RennebuSpæll

Din lokale leverandør av grafiske tjenester!
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Overtar som
rådmann i Snillfjord
Rådmann Birger Hellan hadde nylig sin siste arbeidsdag i Rennebu kommune, og
allerede fra 1. oktober tok han over roret som rådmann i Snillfjord.
- Jeg har trivdes godt i Rennebu
med trivelige arbeidskolleger og et
trivelig lokalsamfunn, men jeg gleder meg også til nye utfordringer,
oppsummerer Hellan.
Liker gode diskusjoner
Som rådmann må man forholde seg til de politiske vedtak
som til enhver tid er gjeldende,
og da hender det jo også at man
må iverksette og forsvare vedtak
man ikke nødvendigvis er enig i
selv. Akkurat det synes Hellan er
helt greit, og han setter stor pris på
gode diskusjoner.
- Jeg synes det er bra med engasjement og gode diskusjoner, og
som rådmann må jeg naturligvis
innfinne meg med at det er de
folkevalgte som bestemmer. For
eksempel er det ingen hemmelighet at jeg mener Rennebu kommune burde slått seg sammen med
en eller flere av våre nabokommuner, mens utfallet i den saken
ble det motsatte. Det må både jeg
og andre innfinne oss med, men
vi fikk mange gode diskusjoner i
løpet av den prosessen, sier Hellan.
Tett og godt lokalsamfunn
Av de sakene Hellan er spesielt
fornøyd med, og et virkelig godt
eksempel der de positive særtrekk
ved en liten kommune har kommet til sin rett, er bosetting av
flyktninger i Rennebu. I løpet av
en 4-års periode er det nå bosatt
84 flyktninger her i kommunen,
og Hellan er meget imponert over
den innsatsen hele lokalsamfunnet
har lagt ned for at dette skal fungere.
- Som rådmann er jeg både
stolt og glad. Her har det kommunale mottaksapparatet fungert
veldig bra, Frivilligsentralen har
bidratt på en svært positiv måte, og
det samme kan sies om privatpersoner, frivillige organisasjoner og
lokalsamfunnet forøvrig. Dessuten
har Rennebu kommune på denne
måten også gjort et viktig bidrag
for å ivareta internasjonale humanitære forpliktelser, sier Hellan.
Han trekker også fram det at
Rennebu kommune har hatt økonomisk mulighet til å være med å
tilrettelegge for næringsvirksomhet
som positivt og viktig.

Norges
største
furu
Øverst i Druggudalen,
like ved Jøldalsveien,
står Norges største furu.
Det er et fint lite turmål
en fin høstdag.

I forbindelse med bokprosjektet ”Furukjempene i Trollheimen – letingen etter Norges største furutrær!”, ble treet
i Druggudalen målt til å være
Norges største furu. Treet ble
målt i 2013 av klatreinstruktør
Lars Inge Harang og fotograf
Morten Gåsvand under oppsyn av skogbruksrådgiver Erling
Revhaug.
Furutreet står 550 meter
over havet og eies av Erik Stene,
som er grunneier av området
Storslåtta øverst i Druggudalen
i Meldal.

Rådmann Birger Hellan var ivrig topptrimmer i Rennebu.
Her fra en tur på Skruen.

- Det at vi har kunnet bidra for
eksempel til bygging av nye butikklokaler på Nerskogen, fortsatt drift
i de gamle meierilokalene og kjøp
av Sande-tomta har vært viktige
saker for næringslivet i Rennebu,
sier Hellan.
Deles i tre
I Snillfjord kommune har man
også vært gjennom en prosess i forhold til kommunereformen, og her
ble resultatet at kommunen deles i
tre. En del skal slås sammen med
Hitra, en del slås sammen med
Halsa / Hemne, og den siste delen
blir en del av nye Orkland kommune.
- Det har nok vært, og er fortsatt, en utfordrende prosess. Det
positive er at flere lokalsamfunn på
sikt kan komme styrket ut av den-

ne delingen. Uansett er det viktig
å se framover og finne muligheter
for utvikling i en ny kommune.
Selv om den kommunale strukturen endres, kan lokalsamfunn likevel utvikle seg positivt, sier Hellan.
At det videre arbeidet med
deling av kommunen kommer til å
bli krevende er han imidlertid forberedt på, men at det kommer en
ny rådmann utenfra tror han ikke
er så dumt i denne situasjonen.
- Jeg gleder meg uansett til nye
utfordringer, selv om jeg kommer
til å savne både arbeidskolleger og
naturen her i Rennebu, avslutter
avtroppende rådmann Birger Hellan.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Treets vitale mål
Alderen på treet er minst
800 år. Nøyaktig telling av årringer er umulig på grunn av råte
inne i treet. Dette furutreet var
dermed trolig godt voksent allerede da svartedauen herja rundt
1350.
Kubikkmassen over bakken
inkludert stamme og greiner er
14,23 m3, mens stammevolumet er 12,3 m3. Treets høyde
er 15,7 meter, men da det nå er
tørt i toppen har det nok vært
høyere. Omkretsen i brysthøyde er 523 cm.
Storfurru-runden
Det er IL Nor på Å som
har satt opp skilt ved treet, og
det inngår i en merket tur som
går innom flere store furutrær
i området. På skiltet står det til
slutt: Vi håper storfurua står i noen
hundre år til. Stell derfor pent med
treet!
Av Dagfinn Vold
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Erik Myrmo er eier av Norge
I juni i år ble Erik Myrmo
eier av Norges eneste Ford
Shelby GT-H 2006 modell.
Dette er en Mustangversjon spesialdesignet
og produsert for Hertz bilutleie i USA.
I 1966 fikk Hertz bilutleie i
USA produsert en Mustang-utgave
designet av Caroll Hall Shelby.
Designeren Carroll Hall Shelby
var en amerikansk racingfører og
bildesigner fra Leesburg i Texas.
Bilene ble produsert i et begrenset
opplag, og de ble plassert ut som

2006 Ford Shelby GT-H
•
•
•
•
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leiebiler på utvalgte flyplasser for
de som ønsket å leie en spesiell og
ekstra sporty bil.
I 2006 ble en jubileumsutgave
produsert i 500 eksemplarer, og bil
nr 135 er nå blitt Erik Myrmo sin
stolhet. Totalt er det nå produsert i
underkant av 2.200 Ford Shelbyer.
Importert til Norge
Det var Per Ørsal fra Molde
som importerte bilen, og da Erik
fikk tilbud om å kjøpe den spekulerte han ikke et sekund. Bilen
til Erik er som sagt den eneste i
Norge, og den har gått som leiebil

4,6 liters motor med 320 hp
0-60 miles på 5.0 sekund
Alle malt sort med gullstriper
Spesialprodusert for Hertz bilutleie i USA
for deres ”Fun Collection”

Rennebunytt

i Seattle. Etter at Hertz solgte den
har den kun hatt en eier i USA - en
samler.
Full dokumentasjon
Det var også en samler som
eide bilen i Seattle, og da Erik fikk
hånd om den var det med en eske
full av dokumentasjon over bilens
historikk. Av papirene som er med
går det frema at Hertz kjøpte den i
sin tid for 28.500 dollar og solgte
den til samleren for 49.000 dollar.
Vinner premier
Erik er ivrig bilsamler, og sin
første Mustang kjøpte han for 11
år siden. Med sin nye Shelby har
han deltatt på tre konkurranser i
sommer, og i alle tre er den blitt
premiert. Treffet River Meet på
Kvål synes Erik er det beste treffet
av alle.
— Det er hard konkurranse og
høyt nivå på disse konkurransene,
men Shelbyen scorer nok litt på
sin sjeldenhet i tillegg, sier Erik.
Siden Erik fikk sin første Mustang har han deltatt på treff, og
han sier at det er et godt sosialt

miljø på disse treffene. En blir alltid raskt kjent med nye personer
over en spennende bil, og Eriks
Shelby vekker oppsikt hvor enn
den kommer.
Fascinert av Mustang
— Jeg har alltid vært fascinert av
Mustang, og min første Mustang
fikk jeg kjøpt av Jostein Aas for 11
år siden. Den bilen ble etter hvert
byttet ut med den røde Mustangen
fra 1970 som han har nå. Samtidig har han også en Ford som er
ombygd til Hot Rod. Den bilen
vekker nok ennå mer oppmerksomhet enn Shelbyen når han tar
en tur med den. Erik forteller at
den er god å kjøre selv om den er
ombygd og senket. Hot Rod-bilen
har naturligvis også Mustangmotor.
Av Dagfinn Vold

es eneste Ford Shelby GT-H

Erik Myrmo har vunnet flere priser med sin Ford Shelby GT-H,
og under panseret skjuler det seg 320 hestekrefter.
Erik Myrmo, her sammen med Linda Merethe Gare, er interessert i bil. Helst skal
det være amerikansk Ford: Ford ombygd til Hot Rod, Mustang 1970-modell og
hans nyeste Ford Shelby GT-H 2006-modell.
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Foto: Bernhard Kvaal

VI BANER VEI
FOR FORNYBARSAMFUNNET
I TrønderEnergi har vi pioneren – han eller hun som går i front – som forbilde. Modig og banebrytende, men samtidig
ansvarlig. Derfor har vi i mange tiår produsert og levert fornybar energi til regionen vår på en sikker måte, og derfor jakter
vi stadig nye prosjekter og løsninger på fornybarområdet:
Forbedring og forvaltning av vannkrafta vi eier i fellesskap. Et mer robust og effektivt nett. Nye vindprosjekter. Biogass.
Solkraft. Løsninger og prosjekter som vi mener gjør Norge og verden bedre. For egentlig handler det jo ikke om vann.
Eller vind. Det handler om å finne de beste energiløsningene for deg og meg. Og for jorda vår. Det har det alltid gjort,
det vil det alltid gjøre.
Energi for generasjoner.
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tronderenergi.no
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Etablerer flerbrukshus
Et interimsstyre arbeider med å etablere et selskap som skal eie og drive
skolebygningene på Voll som flerbrukshus.
Etter at Rennebu kommune vedtok å samle alle elever i grunnskolen til Berkåk, ble Voll skole lagt ned som
offentlig skole. Nå er det planer om å etablere privatskole, og Rennebu En Spire skole har søkt om å få drive
privatskole i lokalene. Samtidig er Normisjon ute etter nye lokaler som skal erstatte misjonshuset på Voll og
Hoelsmoen.

Smart
traktorkjøring
Lokale bønder skal gjøre
traktorkjøring mer økonomisk og klimasmart,
og onsdag 25. oktober
inviterer Rennebu Bondelag til «Klimasmart traktorkjøringskurs».

Kurset har til hensikt å gjøre
landbruket enda mer klimavennlig, samt bedre den enkelte
gårdbrukers økonomi gjennom
lavere drivstofforbruk.

Rennebu kommune har vedtatt å overdra Voll skole vederlagsfritt til eierinteresser på Voll.

Interimstyre
— Det er i utgangspunktet En
Spire skole og Normisjon som
arbeider med planene, men andre
lag vil også bli invitert til å delta.
Vi ønsker at flest mulig skal være
delaktig i bruken av huset, forteller
Jan Ivar Kvam som er leder i interimsstyret. Interimsstyret består
ellers av Anita Schultzen Hage
(Rennebu En Spire skole), Terje Uv
(Rennebu En Spire forening) og
Øystein Ommedal (Normisjon).
Jan Ivar representerer flerbrukshusgruppa som var opprette tidligere.
Arbeider med forslag
Interimsstyret arbeider nå med
å få frem forslag på vedtekter og
avtaler, og til det har de hjelp av
advokat. Jan Ivar forteller at de
venter på at Normisjon skal gjøre
endelig vedtak om å være med på
prosjektet, og de vil ta en avgjørelse
i løpet av november.
— Målet er å jobbe frem selskapet i løpet av høsten for å stifte det
fra 1. januar 2018. Samtidig er det
ønskelig å ta over anlegget fra kommunen så snart som mulig, forteller Jan Ivar.

Vederlagsfritt
Kommunestyret har gjort vedtak om å overdra bygningene vederlagsfritt til En Spire skole, eller
senere til et eiendomsselskap. I vedtaket heter det også at kommunen
skal rive det såkalt 1963-bygget før
overtakelsen og ta utgiftene dette
medfører. Gymsalen, ”nyskolen”
og barnehagen er bygningene som
blir stående igjen, og kommunen
vil leie barnehagen med uteområde
for fortsatt kommunal barnehagedrift.
— Vi er meget godt fornøyd
med at kommunen har gjort et så
positivt vedtak, og vi vil takke kommunen for at de møter innbyggerne i Voll skolekrets på en så positiv
måte, sier Jan Ivar.
Videre planer
Bygningsmassen som selskapet
tar over skal etter planen inneholde
kommunal barnehage, privatskole
og grendehus, og målet er å komme
i gang med skole fra høsten 2018.
Godkjenning for å drive privatskole er ennå ikke i orden, men den er
forventet å være å plass i løpet av
kommende februar.

— For å komme i gang med
skole må skolekjøkken, forming og
garderobe midlertidig løses. Vi vil
etter hvert foreslå hva som skal bygges i gapet etter bygningene som
blir revet. Samtidig vil det komme
forslag på hvordan bedehusfunksjonen skal inngå i bygningsmassen. Denne bedehusfunksjonen
skal etter forslaget erstatte de gamle
bedehusene på Voll og Hoelsmoen.
forteller Jan Ivar.
Levende anlegg
— Målet er at det fortsatt skal bli
drift i bygningsmassen, og det er
viktig både for grenda og for hele
kommunen. Bolyst og folkehelse
er viktig, og et aktivt anlegg på Voll
vil være et positivt bidrag for hele
bygda, sier Jan Ivar.
Av Dagfinn Vold

De største landbruksorganisasjonene i Norge har gått
sammen for å starte prosjektet
«Jakten på 100 klimaløsninger»
for landbruket og klimasmart
traktorkjøring er ett av tiltakene.
Kurset som Rennebu Bondelag skal arrangere handler
i korte trekk om riktig kjøremønster, girvalg og dekktrykk
til ulike arbeidsoppgaver. Kursleder vil være Åsmund Langeland fra Norsk Landbruksrådgivning. Deltagerne vil få både
teoretisk påfyll, samt få prøve
seg på ulike kjøreøvelser under
kyndig veiledning. Noe av det
mest spennende for mange vil
kanskje være målingen av drivstofforbruk. Her skal det måles
hvor mye diesel man bruker
både ved å kjøre «som man har
gjort», og etter at man har fått
noen tips og råd fra kursleder.
Langeland har selv erfart at kun
justering av dekktrykk kan gi
opp mot 15% drivstoffbesparelse, noe som slår direkte inn
på bunnlinja til bonden.
Rennebu Bondelag har stor
tro på at kurset vil bli populært,
det vil derfor være påmelding
med «førstemann til mølla»prinsippet. Kurset vil bli holdt
på Sandbrekka og er gratis for
bondelagets medlemmer.

Rennebunytt

21

Fjellbjørk
fra Gisnadalen

Din lokale maler for tak og vegger
På grunn av økende arbeidsmengde
søker jeg en dyktig

Maler/Sparkler
med snarlig tiltredelse

60 liters sekker kr 75,Blandingsved 60 liter kr 65,Frakt er gratis ved kjøp av 70 sekker.
Leveres Trondheim og sørover. Behjelpelig
med å få sekkene på plass.

Frode Havdal tlf 952 15 640

GJØR EN
FORSKJELL.
VASK BILEN.

CIRCLE K E6 BERKÅK
Parallellveien 10
7391 Rennebu
22
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Jeg ser etter deg med erfaring i faget som kan
jobbe selvstendig og i team. Du må være
nøyaktig, løsningsorientert, positiv og
motivert. Mulighet for fleksible arbeidsdager.
Søknad og CV sendes snarest til:
malervanmalsen@hotmail.com

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

STØTT
Rosa sløyfeaksjonen
Kjøp bilvask

fra 299,-

Ditt bidrag:

30,-

Biblioteket:

Gleder seg til å ta i
bruk de nye lokalene
I hele høst har det vært jobbet iherdig med rydding, oppussing og klargjøring av de nye
biblioteklokalene på Torget. Bibliotekar Merete Fossum har i denne perioden hatt kontor
på kommunehuset, og sammen med Janne Hindsverk gleder hun seg nå til å ta i bruk de
nye lokalene.

Lag din
egen kniv
I begynnelsen av
november blir det oppstart av knivkurs, som
arrangeres i regi av
Rennebu Husflidslag.

- Vi fikk en henvendelse fra
Olav Løkslett, som sammen
med Joar Gunnesmo ønsket
å holde et knivkurs. Det er to
meget erfarne kursledere, og det
er artig å tilby en aktivitet som
ikke typisk retter seg mot damer,
sier Bodil Rogstad, leder i Rennebu Husflidslag.
Janne Hindsverk og Merete Fossum ved biblioteket gleder seg til å flytte inn i nye lokaler.
- Vi håper oppussingen blir ferdig i løpet av oktober, og at vi kanskje kan få til en offisiell åpning i
november en gang, sier Fossum.
Mye lys
Biblioteket flytter nå inn i de
gamle lokalene til Birka og Snertne Sneller, samt at dør og vegg ut
mot gangen er flyttet noe nærmere
heisen og trappa opp til 2. etasje.
Dette arealet skal brukes til en liten
kjøkken / spisekrok, samt at man
får plass til noen sitteplasser ved
vinduet ut mot Torget.
- Vi har ikke spikret helt plasseringen av hyller og andre møbler

enda, men planen er å spre sitteplassene litt utover i lokalet, forteller Fossum.
En utfordring i de nye lokalene
er at man får mindre veggplass enn
tidligere, ettersom det er vinduer
langs alle yttervegger.
- Dette krever en litt annen innredning enn tidligere, så vi er spent
på å se hvordan det blir når det er
ferdig. Fordelen er naturligvis at vi
får mye lys inn i lokalene, sier Fossum.
Mer synlig
Det som i alle fall er helt sikkert er at de nye lokalene blir mer

synlig for publikum. Forhåpentligvis medfører dette at enda flere
vil benytte seg av biblioteket sitt
tilbud.
- Nå kommer det ikke lenger til
å være atskilt åpningstid for skolebibliotek og folkebibliotek. Så lenge det er lys i lokalene er det bare
å stikke innom. Vi håper den nye
plasseringen fører til mer drop-in
besøk, og at enda flere blir aktive
brukere av biblioteket, avslutter
Merete Fossum og Janne Hindsverk.
Av Mona Schjølset

Gammel tradisjon
Det å lage kniv er en gammel tradisjon, og Rogstad er
glad for at flere nå får sjansen
til å lære seg dette håndverket.
De to kurslederne håper at det
på sikt kan bli en fast aktivitet,
og at de kan bli en gjeng som
møtes jevnlig for å dyrke en felles hobby.
- I første omgang tilbys nå
et kurs som går over fem kvelder, der de mest grunnleggende
teknikkene blir gjennomgått.
Deltagerne får lage sin egen
kniv med slire, der de selv får
være med å bestemme design og
utforming, forteller Rogstad.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Årets viktigste bilvask
I hele oktober kan kunder på
Cirkle K være med å støtte Rosa
Sløyfeaksjonen for brystkreftrammede. Inntektene fra årets aksjon
går spesifikt til forskning på senskader og persontilpasset behandling.
- Her får kundene mulighet
til å støtte aksjonen gjennom for
eksempel å kjøpe bilvask der 30 kr
går til aksjonen. Likedan har vi rosa

kaffekopper og rosa spylerveske,
og kundene kan også støtte med
et beløp vi slår inn på kassa i forbindelse med kjøp, forteller Svenn
Ove Vaagen, daglig leder på Cirkle
K Berkåk.
Stasjonen på Berkåk har vært
med på Rosa Sløyfeaksjonen flere
år, og ifølge de ansatte er det en
veldig god sak å få kundene til å

støtte.
- Ja, de aller fleste sier ja til å
bidra, og det er mange positive tilbakemeldinger på at vi er med på
dette, sier May Jorid Nyhus Vaagen.
Tina Løland Rokkonesløkk, Svenn Ove
Vaagen og May Jorid Nyhus Vaagen
hos Circle K .
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Kjell Erik Berntsen, leder i Norsk Sau og Geit :

Fakta om
sauen i
Rennebu
• Det er 7 beitelag i Rennebu
som dekker hele Rennebu.
• Alle beitebrukere er tilknyttet
ett beitelag. Veldig godt organisert
• Det ble sluppet 6573 sauer og
11010 lam i 2016. (Det finnes
ikke tall for 2017 ennå). Dette
har vært ganske stabilt.
• Det er i 2016 - 63 lammeprodusenter
• Sauebonden i Rennebu har i
snitt 104 voksne sauer
• Det er årlig tap av sau til rovdyr. I 2016 var det tap av sau
og lam som skyldes jerv, ørn,
gaupe og ulv. Enkelte år er det
også bjørn.
• I 2016 ble totaltapet 6,6 %
(sau og lam). Tap av lam var
på 8,6%.
• I 2016 var Rennebu 3 største
kommunen på sau, etter Oppdal og Midtre Gauldal. Rennebu er en viktig sauekommune i Sør-Trøndelag.
• I beiteplan for Rennebu
(2014) ble det beregnet at verdien av beite i Rennebu for
sau og lam utgjør kr 4,4 mill,
storfe kr 1,2 mill og tamrein kr
1,46 mill. Sum verdi kr 7 mill.
Dette tilsvarer 7100 dekar fulldyrka jord

Grønn og fremtidsret
Siden 16. mars i år har Kjell Erik Berntsen fra Nordskogen
vært nasjonal leder for Norsk Sau og Geit, og det medfører mye reising og telefontid døgnet rundt.
Vi fikk audiens hjemme på gården Stenlia hos Kjell Erik en dag
han var hjemom for å sortere sauer. Med seg i fjøset hadde han far
Bjørn, som er en vesentlig støtte på
hjemmebane for at han kunne si ja
til vervet som leder i Norsk Sau og
Geit. Han måtte også få klarsignal
fra kona Oddny, for vervet som
leder ville medføre store omveltninger på hjemmebane.
— Jeg har hele tiden vært samfunnsengasjert, men bestemte meg
tidlig for at jeg ikke skulle bli partipolitiker. Det var sikkert forventet
at jeg var arvelig belastet for å bli
Arbeiderparti-politiker. Derfor var
det et bevisst valg å heller bli aktiv
i en organisasjon, og da var landbruksorganisasjonen Sau og Geit
naturlig å engasjere seg i, forteller
Kjell Erik. Han tok over gården
etter sine foreldre som også drev
med sau. Det kan være et ensomt
yrke å være bonde, og derfor er det
viktig å være aktiv for å være på en
felles møtearena.

Sau som
beitedyr

Sauebønder i flertall
I alle år er det melkebonden
som har vært i flertall blant bondegrupperingene i Norge, men nylig
ble sauebonden i flertall for første gang. Sauebonden finnes over
hele landet, men det er tilpassede
driftsformer etter hvor i landet de
driver. Til sammen er det rundt
14.000 sauebønder, og organisasjonen Norsk Sau og Geit har over
11.000 medlemmer.

• Det er viktig med beitedyr i
utmarka
• Det er en stor ressurs for matproduksjon. Det er mulig
å hente flere fôrenheter fra
utmarka
• Beiting i utmark er med på
å vedlikeholde og ta vare på
kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet
• Beitedyr i utmark gir økt biologisk mangfold
• Et moderat beitetrykk gir
størst artsmangfold
• Sauen er en av de beste kulturlandskapspleierne vi har
• Beitevegetasjon er et produkt
av lang utvikling
• Utfordringer: gode gjerder og
rovdyr

Optimistiske geitebønder
Det er bare 280 geitebønder
i landet, og det må karakteriseres
som et svakt miljø. Det er ingen
geitebønder som produserer melk
i Sør-Trøndelag, men på Tørresvangen på Kvikneskogen drives det
moderne og profesjonell melkeproduksjon med geit.
— Geiteholdet de siste årene er
egentlig en solskinnshistorie. Det
har vært en periode med sykdom
og utskifting av geitestammen.
Nå har de fått gode dyr med god
melk, forteller Kjell Erik. Det har
tidligere vært en holdning at geitost har vært besk og sær. Nå er
derimot melka blitt meget god, og
for eksempel er hvit geitost blitt en
populær ost.
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Fra overproduksjon til
tomme lager
De siste årene har det av forskjellige årsaker vært kjøtt av sau
på lager hos bl.a. Nortura.
— Enten har det skyldtes overproduksjon eller undersalg, men
Nortura har dermed vært nødt til
å senke prisene for å komme ajour
på lagrene før årets sesong. Det har
naturligvis svidd for bøndene, men
det har ført til at lagrene er tømt
foran denne sesongen. Nortura har
gjort en god jobb sammen med
flere – både bøndene og butikkjedene har stått på for å nå dette
målet. Samtidig er det oppfordret
til tidligere slakting for å få tidligere tilgang til kjøtt i butikkene,
forteller Kjell Erik. Han forteller at
bøndene flere steder har hatt aksjoner med grilling av smaksprøver
utenfor butikker og samtidig passet
på at butikken har hatt kjøtt å tilby
kundene.
Grønn næring
og pleie av kulturlandskap
Både sau og geit er miljøvennlig produksjon av mat, og de har
alle fordeler i det såkalte grønne
skiftet. De omgjør planter i utmarka til mat, og det norske lammet er
holdt for å være verdens beste.
— Den moderne forbruker vil
at dyrene skal ha det godt og er
opptatt av dyrevelferd, og sau i fri
natur må være på det beste, sier
Kjell Erik.
— Det er også mye fokus på
gjengroing og pleie av kulturlandskapet. Sau og geit i utmark er de
beste landskapspleierne, og både
turistene og hytteboerne setter nok
pris på denne pleien.
Travel leder
Det medfører mange telefoner
og mye reising å være leder i Norsk
Sau og Geit. Kjell Erik bestemte
seg for at han skulle være tilgjengelig for medlemmene når han
gikk til oppgaven å være leder. Det
synes han at han klarer bra, men
det er på godt og vondt. Det er en
24 timers jobb, og folk ringer når
de står i en situasjon og kommer
på ting – og da spiller det ingen
rolle hvilken dag det er eller hvilken tid på døgnet det er.
— Telefonene kommer fra hele

landet, og det handler litt om markedet men mest om beitespørsmål
og rovdyr. Interessen rundt ulven i
Grane og Hadeland i sommer har
vært stor også fra rikspressen, forteller Kjell Erik.
— Det har vært en ny opplevelse
med den store interessen for pressen og pågangen fra journalister.
Jeg ble advart mot at journalister
kunne vrenge og vri på uttalelser,
men opplevelsene har vært nesten
utelukkende positive.
Villet distriktspolitikk
I Norge er blir det mye distriktspolitikk å være bonde. Nær-

ttet matproduksjon

Kjell Erik Berntsen og far Bjørn veier sauer som er kommet fra sommerbeite.
mest sentrum kommer kornbonden, deretter kommer kubonden
og ytterst i grendene finner en saubonden.
—
Landbruksminister
Jon
Georg Dale fra FrP virker interessert i sau og geit, men hans liberalistiske tankegang er lite forenlig
med driftsmåtene ute i distriktene.
Etter valget er regjeringen svekket
med større avhengighet av støttepartiene Venstre og KrF. KrF står
landbruksnæringa nærme og vi
håper de vil bli et godt støtteparti
for landbruksnæringa.

Oppegående næring i Rennebu
Kjell Erik forteller at sauemiljøet i Rennebu er meget oppegående.
I Jobben som leder for Norsk Sau
og Geit bruker han ofte Rennebu
og Oppdal som eksempel på god
drift.
— Landbrukskontoret her i Rennebu arbeider også godt, og det
er stor forståelse for beitedyr her i
kommunen, forteller Kjell Erik.
Av Dagfinn Vold
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Meldal og Orkdal Sparebank beveger seg i takt med tida
og blir nå større gjennom å bli én bank – Orkla Sparebank.
Vi endrer oss fordi vi vil, og fordi vi ser at vi må
bevege oss fremover for å være der kundene våre er.
Vår endring er også basert på et ønske om vekst og forsterkninger,
men vi gjør det på vår måte – og uten å forlate ideen om en nærbank.
For uansett hvordan framtidas bank ser ut, vil integritet, tillit og trygghet
være minst like viktig som nå.
Fra 1. oktober 2017 har vi som jobber i Orkla Sparebank flere kollegaer
å spille på – vi vil rett og slett være mer for kundene våre.
orklasparebank.no – tlf 72 49 80 00
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Brentpanel fra Rennebu
på Sametinget

Det nye tilbygget til Sametinget som ble bygd i 2015,
er kledd med brentkledning
levert av Rennebu Sag og
Trekultur.
Da Sveinung Kosberg og faren
Svein startet å leke seg med idéen
om å produsere brentkledning og
senere utviklet utstyr for produksjon, såg de ikke for seg at noen år
etterpå skulle Sametingets nybygg
i Karasjok ha ytterkledning produsert av sagbruket på Berkåk. Siden
oppstarten av brentkledning har
Sveinung videreutviklet produksjonsutstyret han og hans nå avdøde far fant opp.
— Det har blitt mere enn vi så
for oss den gang, og i løpet av første året ble produksjonen ved saga
stort sett brentkledning. Vi vokste
raskt, og med gode kunder gikk
veksten bra, forteller Sveinung.

brentkledning i store deler av landet, men Sveinung forteller at i
sommer har det vært litt roligere.
Årsaken til det er at de har vært
avventende på klarsignal på flere
store jobber – bl.a. skole i Svolvær, boligkompleks på Østlandet
og andre større bygg. Det har vært
flere leveranser til boliger og hytter, og han har nylig fått avtale med
Sogn og Fjordane Turlag om levering av ytterkledning til 26 selvbetjeningshytter. I og med at hyttene
skal bygges på fjellet må materialene flys inn med helikopter.

Utvider
Mye av leveransene har Sveinung fått etter å ha blitt kontaktet
av arkitekter eller entreprenørfirma.
Sveinung har selv gjort en god jobb
med å oppsøke arkitekter for å selge seg inn på et tidligere tidspunkt,
og dette bærer han frukter av nå.
Sveinung har med seg Anders
Rønning i produksjonen, og det
er ingen i landet som driver med
brentkledning som hovedproduksjon og i så stor skala som de
gjør. Så langt har produksjonen av
brentkledning foregått i et eksis-

Det nye tilbygget til Sametinget ble
offisielt åpnet 20. november 2015. Bygningen som er på 1520 kvadratmeter,
rommer kontorer og møterom for både
politisk virksomhet og administrasjon.
Arkitekten bak har vært Stein Halvorsen AS og er bygget av Statsbygg.
terende lokale på saga, men nå
bygges det nytt og tilpasset lokale.
Brentkledning er blitt hovedproduktet, og da er det viktig å få god
produksjonsflyt for brenning, børsting og oljing.
Av Dagfinn Vold

Ble kontaktet
Det var arkitektkontoret Stein
Halvorsen i Oslo som kontaktet
Sveinung for leveranse av brentkledning på Sametingets nybygg.
Ytterkledningen ble levert ferdig
kappet etter tegninger, og fraktet til
Alta med båt.
— Jeg så på det som en vanlig
jobb, men det er nok et viktig signalbygg i Finnmark, sier Sveinung.
Mye på gang
Det er blitt flere leveranser av
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Behov for nytt
avløpsanlegg?
Graving?
Vi tilbyr løsninger for:
• Minirenseanlegg fra 5 PE
• Innfiltrasjonsanlegg
• Drenering rundt bolig
• Masseutskifting veier og plasser
• Tomter og grunnmur
• Betongsaging og boring
Ta kontakt for gratis befaring og pristilbud!

www.vse.no

Eivind Tørset

tlf 938 08 858 – post@vse.no
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Vitnett satser
også i Rennebu
Oppdalsfirmaet Vitnett har helt siden oppstarten for 17 år siden vært
en pådriver for utbygging av bredbåndsinfrastruktur her i distriktet.

Orkla
Sparebank
Den 1. oktober slo Meldal Sparebank
og Orkdal Sparebank seg sammen
under navnet Orkla Sparebank, og
med denne fusjonen blir de MidtNorges største bank i Eika-alliansen.

Tore Gjerstad og Liv Heidi Uvsløkk.
- Dette er en høyst frivillig fusjon, og noe vi
gjør fordi begge parter ønsker det, ikke fordi vi
må, presiserer Tore Gjerstad, som er banksjef for
privatmarked i den nye banken.

Vitnett satser i Rennebu: Tone Balstad Sæther, Anne Berit Dahlen og Stig Strand.
Etter at nettvirksomheten i Kraftlaget tidligere i år ble vedtatt solgt til TrønderEnergi,
er det nå Vitnett som skal videreføre denne
delen av virksomheten her i Rennebu.
- Vi har nå en god dialog både med TrønderEnergi og Rennebu kommune, og vi
håper å bli en lokal aktør som tilbyr gode løsninger for kundene på Nerskogen, sier Stig
Strand, daglig leder i Vitnett AS.
Nerskogen
Både fastboende og hyttefolk på Nerskogen har vært preget av ustabilt nett, og ikke
minst for næringsdrivende er dette et stort
problem. Ifølge Jan Perry Lund hos Lund
Hyttebygg AS er dette en utfordring de håper
å finne en snarlig løsning på.
- Nettet er ustabilt, periodevis er det helt
borte og det er generelt veldig tregt. Butikken her på Nerskogen opplever det samme,
og det er ikke holdbart sånn som det er nå,
sier Lund.
Nå håper han at mange potensielle kunder melder sine behov, slik at Vitnett får et
godt nok grunnlag for en videre utbygging i
området.
- Dette betyr mye for folk, og ofte er det
spørsmål om nettilgang når folk er på utkikk
etter hyttetomt. En del ønsker å ha mulighet
for å jobbe fra hytta, og dessuten er det ikke
lenger slik at ei helg på hytta betyr fri fra alle
slags digitale medier. De fleste ønsker tvert i
mot å bruke både mobiler og iPad på vanlig
måte, og da er nettilgangen viktig, sier Lund.

Vitnett Trådløst Fastnett
Vitnett vil i første omgang tilby sitt produkt ”Vitnett Trådløst Fastnett” på Nerskogen. Dette er en radiobasert Internett løsning. Forutsetningen er fri sikt til basestasjonen, i første omgang på Skardvollen.
Vitnett begrunner begrepet fastnett med
at responstiden er svært god, faktisk helt ned
mot den responsen man har i fiber-baserte
nett. I tillegg har Vitnett full kontroll på
antall kunder per sender på basestasjonen,
i motsetning til det som er tilfelle med for
eksempel 3G og 4G. Mobiloperatørene kan
derfor få kapasitetsutfordringer, mens Vitnett har full kontroll over båndbredden på
basestasjonen.
- Vitnett ønsker primært å bygge ut fiberbasert nett, her ser vi på samarbeidsmulighetene med TrønderEnergi og deres linjenett på
Nerskogen, forteller Strand. Vitnett Trådløst
Fastnett vil imidlertid være en svært god mellomløsning før fiber kommer til Nerskogen,
sier Strand.
Lokalkunnskap er viktig
For daglig leder, Stig Otto Strand, og
resten av staben i Vitnett er lokalkunnskap
svært viktig. Kjennskap til stedsnavn, grunneiere og lokale forhold er noe de ønsker å
holde fast på etter hvert som de nå satser på
Nerskogen. Målet er derfor å knytte til seg
lokale samarbeidspartnere, for å utføre kundeoppfølging og monteringer.
Av Mona Schjølset

Lokal tilstedeværelse
Ifølge Gjerstad kommer ikke kundene til å
merke så veldig mye til fusjonen, bortsett fra det
rent visuelle med ny logo og noen mindre organisatoriske endringer.
- Vi vil fortsatt satse sterkt på lokal tilstedeværelse, rådgivning og dialog med kundene.
Åpne banker der man kan snakke med de ansatte tror vi blir viktig i framtida også, fastslår Gjerstad.
Den nye banken får til sammen 65 ansatte,
og sju avdelinger som dekker hele orkladalføret
fra Rennebu til Trondheim. Ca. 25.000 kunder
blir tilknyttet banken, og ifølge Gjerstad er det
ikke urealistisk at dette tallet kommer til å øke.
- Begge bankene har hatt en positiv utvikling
de siste årene, og med denne fusjonen mener vi
å ha lagt enda bedre til rette for vekst og utvikling, sier Gjerstad.
Positive ansatte
Stemningen blant ansatte i de to bankene
har også vært positiv hele veien, og en av grunnene til dette er kanskje at det helt fra starten
ble tydelig signalisert at det ikke ville bli noen
oppsigelser som en følge av fusjonen.
- Banknæringen er dessuten en bransje som
har gjennomgått store endringer de senere årene.
Det er tross alt ikke mer enn et par tiår siden at
folk fortsatt brukte sjekkhefte, mens det aller
meste er digitalisert nå i dag. Sånn sett er bankansatte vant til ulike omstillingsprosesser, så en
fusjon av denne typen blir en liten omstilling i
så måte, sier Gjerstad.
Satser videre i Rennebu
Meldal Sparebank har allerede fått godt fotfeste i Rennebu, og denne satsingen videreføres
naturligvis selv om banken nå skifter navn.
- Vi er bankforbindelsen til Rennebu kommune, mange lokale bedrifter, lag, organisasjoner og privatkunder, så det er helt naturlig for
oss å være tilstede og synlige i lokalmiljøet her,
sier Gjerstad.
Av Mona Schjølset
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Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

Møblert kontor på ca 24m2.
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for
møter inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

Bestilles på tlf 480 49 872
eller post@rennebuei.no
www.rennebuei.no

Voll, 7393 Rennebu
tlf 72 42 67 30
post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6
i Trondheim

heltre – millimetertilpasning

gårdsmat og gårdsopplevelser

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Mottak av kasserte kjøretøy og skrapmetall.
Vrak bilen før 30.06. og du får tilbake halve årsavgiften.

Opplev Nerskogen og
Trollheimen
- med gården Svengård
som utgangspunkt!

Trollheim
Limousinkjøtt
og burger selges på
Nerskogen Landhandel
og Oppdal Smak & Behag

Ta kontakt på
tlf 900 78 980/918 46 029
Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Besøk oss på
www.trollheim-nerskogen.no
Følg oss på facebook

Ny hytte til salgs
i Tørset hyttegrend, Ulsberg
Mandag, onsdag og fredag
pakker vi varene dine til du kommer.
Send handlelista di før kl 14 til
joker.rennebu@joker.no
Torsdager: Vareutkjøring
Ring eller send epost før kl 12

Hytta har kvalitetsprodukter fra lokale
leverandører.
Ring oss på tlf 48 21 26 67
for å avtale visning.

Hyttetomter
19 hyttetomter som ligger
idyllisk og solrikt til. Bekken
Jernå renner her og fellesområde er en unik plass,
tilrettelagt for barn, voksne og
også for bevegelseshemmede.

Strikkekafé

fra kl 12
onsdager i partallsuker

Det kjøres skiløyper gjennom
feltet, en trase på 4 mil.

Oppstart uke 42
Åpningstider: mandag-fredag 9-18 – lørdag 9-17

Voll, 7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu
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www.jt-bygg.no
Forhandler av

Joramo & Tørset Bygg
Tørset hyttegrend

Ønsker bedre samarbeidsklima mellom
Oppdal og Rennebu

Stabstur for
biskopen
I forrige uke var nytilsatt biskop i Nidaros,
Herborg Finnset, på
pilegrimsvandring i
Rennebu sammen
med sine ansatte.

Under det felles formannskapsmøtet mellom Oppdal og Rennebu i forrige uke ble det
rettet hard kritikk mot ordfører Kirsti Welander i Oppdal for måten hun har behandlet
grensejusteringssaka på.
På agendaen stod ”felles forvaltningsoppgaver og tjenesteyting” der rådmennene innledet om
eksisterende og mulige andre samarbeidsområder.
Rådmann Dagfinn Skjølsvold
i Oppdal foreslo at felles legevaktordning mellom de to kommunene burde diskuteres, samtidig som
at Rennebu kommune hadde tatt
kontakt med Oppdal om mulig
samarbeid om PPT-tjenesten.
Både Skjølsvold og konstituert rådmann Lill Hemmingsen Bøe i Rennebu understreket at alt samarbeid
må basere seg på gjensidighet og til
nytte for begge kommunene.
Etterlyste respekt og raushet
Ordfører Ola Øie i Rennebu
ba om ordet, og understreket at
respekt og raushet er grunnleggende for vellykket samarbeid.
— Jeg fikk beskjed fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Oppdals ordfører sammen med initiativtakerne
om grensejustering har bedt om
møte med departementet. Departementet så det urimelige i det at
bare Oppdal skulle være representert, og ville derfor gi beskjed om
møtet. Dette viser at ordføreren
tar mere hensyn til initiativtakerne
enn til kommunen de sier de skal
samarbeid med. Dette synes jeg
ikke er spesielt raust av ordføreren, og det viser dårlig respekt for
et videre samarbeid, sa Ola Øie.
Øie sa at skal de komme videre i
et samarbeid må de vise respekt
for hverandre, og de kommer ikke
videre så lenge denne ballen ikke
er lagt død.
Kirsti Welander ville ikke ta kritikken, og syntes det var urimelig
å legge ballen død ut fra vedtaket
kommunestyret i Oppdal har gjort
i saken.
— Jeg følger opp vedtaket i
kommunestyret, og kan derfor ikke
gjøre slik som Rennebu kommune
gjør. Alle ser dilemmaet med at flere i det aktuelle området ønsker seg
til Oppdal. Vi har valgt å ta hensyn
til initiativtakerne, og jeg reiser til

Biskop Herborg Finnset og
resten av staben ankommer Voll.
Det var den årlige stabsturen
for bispekontoret som denne
gangen var lagt til Rennebu, og
turen gikk fra Oppdalsgrensa til
Hæverstølen der følget overnattet. Neste dag ble de fraktet til
Frambanen og gikk videre derfra til Voll.

Ordfører Ola Øie kritiserte ordfører Kirsti Welander for manglende respekt.
Oslo for å fortelle om interaksjonen mellom grendene som ønsker
grensejustering og Oppdal, sa
Welander.
Ola Øie ble overrasket over at
hun valgte å ta hensyn til initiativtakerne når hun samtidig snakker
varmt for samarbeid. Han reagerte
kraftig på Welanders forklaring og
var både frustrert og lei seg.
Lite vennlig handling
Ola T. Lånke støttet sin ordfører og syntes det var en lite vennlig
handling fra ordføreren i Oppdal.
— Det er uheldig at Welander vurderer initiativet til grensejustering
som viktigere enn kommunen
de skal samarbeide med. Dette er
med på å reversere mulighetene
for kommunesammenslåing, og er
i overkant uklokt når en står overfor et samarbeid, sa Lånke. Lånke
sa også at initiativet til grensejustering har delt oppslutning, noe han
har fått flere tilbakemeldinger på.
Noen ser det også som et initiativ
på å presse frem en kommunesammenslåing.

Beklaget
Marit Sæteren og Tore Snøve i
formannskapet i Oppdal sa at de
ble informert om ordførerens møte
dagen før det felles formannskapsmøtet. De beklaget begge at det har
blitt som det har blitt, og de hadde
forståelse for Rennebus reaksjon.
Snøve gikk så langt å si at han var
uenig i sin ordførers behandling og
oppfølging av saken.
— Vi skulle komme med en
høringsuttalelse i saken, og da
skulle vi ikke forfulgt saken etter
vedtaket vi gjorde i kommunestyret, sa Snøve. Welander ville ikke
invitere Øie med på møtet i departementet, selv om Snøve oppfordret til det.
Ønsker videre dialog
Ordfører Ola Øie understreket at de ønsket videre dialog med
Oppdal, men han sa avslutningsvis
at med Oppdals oppførsel vil en
møte større motstand i Rennebu
med tanke på kommunesammenslåing.
Av Dagfinn Vold

I fellesrommet på Staure
hadde Ingrid Lånke og Magni
Fjellstad dekket lunchbordet,
og ettersom to av de ansatte i
biskopens stab hadde bursdag
denne dagen hadde de gjort seg
litt ekstra flid med oppdekkingen.
- Vi har til og med laget
pavelovakake med nybispet
krem, lo de to damene.
Etter hvert ankom et svært
fornøyd turfølge, og biskopen
kunne fortelle om en flott tur.
Finnset har besøkt Rennebu
og gått pilegrimsleden her flere
ganger, og hun har også vært på
pilegrimsvandring andre steder i
verden.
- Dette er noe som hører
med til biskopens portefølje, og
i dag fikk vi også sol og finvær
som en ekstra bonus på turen,
sa en fornøyd biskop, før både
hun og resten av staben ved
bispekontoret fikk servert både
formiddagsmat og bursdagskake.
Av Mona Schjølset
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BRUK DIN LOKALE KRAFTLEVERANDØR!
Hos oss er det trygt, enkelt og gebyrfritt å
handle kraft, og overskuddet gir GOD ENERGI
til lokale lag og foreninger.
72 42 80 20 | kundeservice@krk.no | krk.no
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Fartsglad 17-åring fra Berkåk:

Dragrace er topp!
Siri Johansen har drevet
med dragrace siden hun
var 13 år, og i en alder av
17 har hun kjørt fortere
enn de fleste av oss noen
gang kommer til å gjøre.
Når sant ska sies bør vel
heller ikke hastigheter på
godt over 200 km/t testes
ut noen annen plass enn på
egnet bane, med et dertil
egnet kjøretøy.
- Jeg er ikke redd for farten,
føreren sitter veldig godt sikret og
det er generelt lite ulykker i dragrace, forteller Siri.
400 meter på 8,9 sekunder
Fram til i fjor kjørte Siri juniordragster med 50-60 hestekrefter.
Da gikk hun over til den fullstore
versjonen, som er en dragster på
7-8 meter med 700 hestekrefter.
Farten blir naturligvis større, og
det samme gjelder utfordringene
for sjåføren. Distansen som skal
tilbakelegges i den klassen Siri konkurrerer er 400 meter, og målet er
å komme så nær 8,9 sekunder som
mulig.
- Det aller viktigste er nok å ha
god reaksjonsevne, både for å komme raskt ut fra start og for å stoppe
i rett tid, sier Siri.
Ifølge Siri er det nok også en
fordel å være i forholdsvis god
fysisk form, og da spesielt med
tanke på ryggmuskelatur som får
en del belastning både ved start og
stopp.
- Her kan jeg nok bli flinkere ja,
både når det gjelder kondisjonstrening og styrketrening, innrømmer
Siri.
Gode resultat
Helt fra starten av karrieren har
Siri hevdet seg godt i konkurranser,
og i år endte hun til slutt opp på 2.
plass i Europacupen sammenlagt.
Hadde hun deltatt på samtlige løp
ville hun nok også hatt god sjanse
på sammenlagtseieren, men hun
er uansett svært godt fornøyd med
sesongen.
- Jeg vant avslutningsløpet på
Gardermoen i midten av september, og med det sikret jeg andreplassen totalt. Det er jeg fornøyd
med, konkluderer Siri.
Pappa og altmuligmann Stein
Havdal er imponert over datterens
prestasjoner, og synes det er artig å

Havdal Racing Team: Stein Havdal og Siri Johansen.
følge utviklingen hun har hatt på
dragracebanen.
- Jeg ser jo at hun blir flinkere
på de små detaljene, som å kjøre
fram til startposisjon på riktig tidspunkt. Ikke for tidlig slik at man
blir sittende å se på startlysene lenger enn nødvendig, samt å holde
fokus på akkurat det som er viktig
de sekundene løpet foregår. Alle
de småtingene som til sammen
avgjør om et løp blir bra eller ikke,
sier Stein.
Sosialt og trivelig
En av suksessfaktorene bak de
gode prestasjonene er nok at far
og datter er et såpass samstemt
tospann. I løpet av sesongen har de
to tilbrakt over 50 døgn sammen
på løp eller langs veien, og begge
bedyrer at de slett ikke går lei av
hverandre.
- Vi samarbeider godt, og det

er jo veldig trivelig å ha en felles
hobby. Dessuten blir vi godt kjent
med de andre i dragracemiljøet, så
det blir som en stor familie, forteller Stein.
Også Siri skryter av det gode
miljøet, og heller ikke hun har noe
imot at bobilen blir husvære storparten av sommeren. Etter noen
år med dragrace har hun nå gode
venner fra både Norge, Sverige
og Finland, så det er nesten aldri
kjedelig utenom konkurransene
heller.
Satser videre
Videre utover høsten og vinteren blir det nå en roligere periode for Havdal Racing Team, før
sesongen starter igjen i april/mai.
For Stein blir det imidlertid helt
sikkert noen timer med mekking
og finjusteringer, mens Siri får litt
bedre tid til skolearbeid, venner

og andre ting. Hun begynte i høst
på TiP ved Gauldal videregående
skole, noe som så langt virker å
være midt i blinken for den motorinteresserte ungjenta. Hva som er
det store målet for neste sesong
er foreløpig ikke helt avklart. Hvis
Siri fortsetter å kjøre samme bil
som denne sesongen, vil et naturlig mål være å gå helt til topps i
Europacupen. Selv har hun imidlertid lyst å prøve seg med en enda
større motor, og da må hun over i
en annen klasse.
- Vi får se hvordan det blir, i
løpet av vinteren blir vi vel enige,
smiler Siri.
Det som i alle fall er helt sikkert er at både far og datter er topp
motivert for mer fart og spenning
på dragracebaner rundt omkring i
mange år framover.
Av Mona Schjølset
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Kunngjøringer
Årsmøte i Rennebu Bondelag
Medlemmene innkalles til årsmøte

Ledige omsorgs- og trygdeleiligheter
på Berkåk
Omsorgsboligen på Berkåk
Leilighetene er ca. 45 m² + bod
Husleie er kr 4.674,- pr. måned + strøm etter forbruk
Trygdeboligen i Gamle Kongevei 32 og 34
Leilighetene er ca. 40 m² + bod.
Husleie er kr 3.138,- pr. måned + strøm etter forbruk
Gamle Kongevei 24 B – Sanitetsboligen
Leiligheten er ca. 45 m² + bod.
Husleie kr 3.138,- pr måned + strøm etter forbruk
Boligavdelingen
leilighetene er 35m² + bod.
Husleie er kr 4.572,- pr. måned Strøm kr 1.069,- pr. måned
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til Helse og omsorg, tlf 72 40 25 05/ 72 40 25 03.
Skjema ligger også på kommunens nettside.
Søknad sendes:
Rennebu helsesenter, Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 24. oktober 2017

Har du planer om å sette opp gjerde?

I Rennebu kommune er inngjerding av fritidseiendom et søknadspliktig tiltak. Har du allerede satt opp gjerde, kan søknad ettersendes til kommunen.
Søknad om gjerde skal behandles etter gjeldende retningslinjer,
evt. gjeldende reguleringsplan. Retningslinjene og reguleringsplaner finnes på kommunens hjemmeside:
www.rennebu.kommune.no
Ta gjerne kontakt med Rennebu kommune ved spørsmål om
hvilke regler om inngjerding som gjelder for din eiendom, eller
hvordan du går frem for å søke.
Kontaktinfo byggesak:
Berit Sæteren - tlf 72 42 81 21,
berit.sateren@rennebu.kommune.no
Else Grete Vagnild – tlf 72 42 81 22,
else.vagnild@rennebu.kommune.no

mandag 23. oktober kl. 20.00 i Jutulstuggu, Stamnan.
Årsmøtesaker i henhold til Lover for Norges Bondelag.
Tema for kvelden er «Etter Stortingsvalget».
Servering. Vel møtt!					

Styret

Tur til Svarthamran

Rennebu bygdemuseum arrangerer tur til Svarthamran

lørdag den 14 oktober.
Oppmøte ved Granabrua kl 11.00

Herfra organiserer vi felles kjøring videre.
Det blir et stykke å gå, så gode klær og sko hører med.
Niste og termos likeså.
Ottar Ryen og Jan Erik Asphaug blir med og orienterer
om historien i området.

Knivkurs
Lær deg å lage egen kniv med slire.
Kurset går over 5 kvelder à 4 timer.
Starter onsdag 1. november og går hver
onsdag ut måneden med tilhold i lokalene til
RennebuSmia, fra kl. 18.00 til kl. 22.00,
selvsagt med innlagt kaffepause.
Avgiften: kr 1.500,- dekker nødvendig utstyr (blad, skaft, lær, etc.)
Kursveiledere: Joar Gunnesmo og Olav Løkslett.
Bindende påmelding innen 23. oktober til
Ellen Rokkonesløkk tlf 905 22 345 eller ellrok1@getmail.no.
Det er plass for 10 personer, og disse må være fylt 16 år.

Arr.

Takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med

mammas sykdom og begravelse.
Gerd, Bjørn Tore, Åsmund og Toril med familier

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min.

S. By

Sykepleier rundturnus
100% fast stilling
med fleksiturnus ved Rennebu sykehjem.
Flest nattvakter, noe dag og kveld i tillegg.

Hovedarbeidsområder
• Sykepleiefaglig ansvar
• Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid
Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere

PÅ UTKIKK ETTER JOBB?
Vi søker en engasjert og sprudlende person
som er glad i salg og mennesker, og som
liker å stå på i et travelt og trivelig miljø.
Tiltredelse snarest.
Stillingsprosent: 50%
Søknad sendes på mail til
sove@circlekeurope.com

Søknadsfrist: 22. oktober 2017
Se fullstendig utlysning på www.rennebu.kommune.no
under Stilling ledig
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Circle K Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 71 50

Høstkonsert med Røst

Om en knapp måned står damekoret Røst på scenen,
klare for sin aller første konsert på egne ben. Koret hadde
sin aller første øvelse for ganske nøyaktig ett år siden, og
mye har skjedd siden den gang.
- På første øvelse kom det 9 stk.
Neste øvelse ble det 18, og da vi
startet på igjen i høst var vi plutselig blitt 45 damer. Jeg er helt overveldet over responsen, og damene
blir flinkere og flinkere for hver
øving, skryter dirigent Beate Dullum.
Nytt navn
Hvis noen synes navnet Røst

høres litt ukjent ut, har de helt rett
i det. Fram til ganske nylig gikk de
sangglade damene under navnet
KOR Stolt, men heretter er det altså det spennende og velklingende
navnet Røst som gjelder.
- Vi ble liksom ikke helt komfortable med KOR Stolt, så i forbindelse med konserten fant vi ut
at tiden var moden for navnebytte.
Røst passer godt til koret, og falt i

Koret har skiftet navn til Røst og er klare for sin første konsert på egne ben.
smak med en gang, forteller Beate.
Kvinnelige artister
4. november inviteres det altså
til konsert, og naturlig nok er det
kvinnelige artister som står i fokus.
- Det er bestandig greit å ha et
tema når man skal arrangere konsert, og da var det ganske nærliggende for oss å sette fokus på kvinnelige artister, sier Beate.
Sjangeren heller stort sett
mot pop, og i løpet av kvelden
får publikum høre låter fra Anne
Grete Preus, Gabrielle, Susanne

Sundfør, Marit Larsen, Cisilia Vennersten og mange flere.
Til konserten har koret også
fått med seg et eget band, bestående av lokale musikere. Her er det
både slagverk, synth, bass og elgitar, som helt sikkert vil være med
å bidra til et variert og spennende
lydbilde.
- Det har vært en travel høst for
koret med mye nytt stoff, men nå
gleder vi oss stort til å vise fram det
vi har øvd på, sier Beate.
Av Mona Schjølset

Magnar og Olav er årets ildsjeler
Magnar Gunnes og Olav Stavne
ble nyllig kåret til Årets ildsjeler
av Rennebu idrettsråd.
Magnar startet sin trenergjerning med minifotball i 2006, og har siden vært fast inventar i
trenerstaben. Han har utvist stort engasjement
for fotballen i Rennebu, og har fulgt flere lag
fra minifotball opp til senioralder. Han har i tillegg selv vært aktiv på Rennebu sitt A-lag fram til
dags dato, og er inneværende sesong trener for
J14.

Feirer årets ildsjeler: Janet og Magnar Gunnes, Magnar Langklopp (leder i Rennebu idrettsråd),
Bente Håker Stavne og Olav Stavne.

Olav startet sin trenerkarriere i Oppdal i
1998, og tok så over G16 laget til Rennebu høsten 2002. Han har siden vært trener for både
aldersbestemte lag og senior, og er i dag med i
trenerteamet til Rennebu A-lag og hovedtrener
for G16. Han har også hatt oppgaver for Trøndelag fotballkrets, som områdetrener, kretslagstrener og RBK-ambassadør. De tre siste årene har
Olav vært leder i fotballgruppa til Rennebu IL.
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Dette skjer
i Rennebu!
12.10
14.10
14.10
15.10
16.10
17.10
17.10
17.10
18.10
19.10
19.10
21.10
22.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
30.10

Bønnemøte
Hoelsmoen
Tur til Svarthamran
Granabrua
Revy med pub og trubadur
Sandbrekka
Når vi kommer sammen
Hoelsmoen
Søndagsskolen og Yngres
Misjonshuset, Voll
Seniordans
NB: Voll
Språkkafe
Frivilligsentralen
Møte med Knut Ole Østertun
Hoelsmoen
Møte med Knut Ole Østertun
Hoelsmoen
Hyggestund med Kvinnegruppa
Helsesenteret
Møte med Knut Ole Østertun
Hoelsmoen
RennebuSpæll
Rennebuhallen
Gudstjeneste
Rennebu kirke
Gudstjeneste
Innset kirke
Årsmøte Rennebu Bondelag
Jutulstuggu
Språkkafe
Frivilligsentralen
Medlemsmøte
Kultursalen
Rennebu Pensjonistforening
Formiddagstreff
Staure
Søndagsskole og Yngres
Misjonshuset, Voll

20.00
11.00
19.00
20.00
17.30
14.00
18.30
19.30
19.30
12.00
19.30
12.00
11.00
14.00
20.00
18.30
11.00
11.00
17.30

Kulturvukku i Rennebu 21.-29. oktober, se egen annonse!
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 i
Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Soul Children tirsdager i oddetallsuker, kl 17.30 i Menighetshuset
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Kafé Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll privat.

Følg
Rennebu kommune
på

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN
BERKÅK BIL

AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

Ta service på
bilen før det blir
minusgrader
BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Finn ditt verksted:

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

Gratis innrykk i kalenderen!
send epost til mari@mediaprofil.no
eller ring 72 42 76 66

automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
BILSKADE
BERKÅK
Postmyrveien 12
Postmyrveien 12
7391RENNEBU
RENNEBU
7391
Tlf 977 78 963
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com

BERKÅK
BERKÅKBIL
BIL

Postmyrveien 12
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
Tlf 72 42 75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

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