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— Bjørn Trøite er inkarnasjonen på nærpoliti,
sa ordfører Ola T Lånke da lensmannskontoret
arrangerte selskap for ”Bjørnen” i forbindelse
med at han snart blir pensjonist.
Se side 7.
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Kommunal planstrategi
– rullering kommuneplanen

I den nye plan- og bygningslovens § 10-1 er det lovfestet
et nytt planbegrep: kommunal planstrategi. Loven forutsetter at det minst én gang i hver valgperiode, og senest
innen ett år etter konstituering av kommunestyret, skal
utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi.
Kommunal planstrategi er ikke en plan med direkte
rettsvirkning for kommunens innbyggere som kommuneplanen, men skal være et hjelpemiddel for kommunen til å
fastlegge det videre arbeidet med rullering av kommuneplanen. Det er lovpålagt for kommunene å utarbeide en
planstrategi. Dersom det er klart på forhånd at kommuneplanen må revideres, åpner loven for at planstrategien kan
innarbeides i planprogrammet for revisjon av kommuneplanen. Dersom planstrategien innarbeides i planprogrammet, må planprogrammet vedtas innen et år etter
konstitueringen av kommunestyret og behandlingen for
øvrig må følge kravene til behandling av planprogram.
I Rennebu har oppstart av arbeidet med planstrategi vært
behandlet i formannskapet og kommunestyret. Det er
vedtatt at arbeidet med planstrategi for Rennebu
kommune 2012-2016 skal igangsettes med sluttvedtak i
kommunestyret i september i år. Formannskapet er valgt
som kommuneplanutvalg og det er vedtatt å nedsette ei
felles politisk/administrativ arbeidsgruppe (planforum)
med ordfører som leder og ytterligere to politiske
representanter oppnevnt av formannskapet.

Planstrategien bør:
• Gjøre rede for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til
samfunnsutvikling og miljø.
• Drøfte ulike strategier for å forme samfunnet og møte
framtidens utfordringer.
• Vurdere planbehovene, inkludert sektorenes planbehov.
Loven forutsetter at kommunen i arbeidet med planstrategien skal innhente synspunkter fra statlige og
regionale organ og fra nabokommuner. Regjeringen og
fylkeskommunen har utarbeidet dokumenter som gir overordna føringer for hva som skal hensyntas i arbeidet med
den kommunale planstrategien. Det blir nå gjennomført
en prosess i formannskapet og kommunestyret som skal
føre fram til et forslag til planstrategi. Dette forslaget skal
behandles i kommunestyret i juni før forslaget legges ut til
offentlig ettersyn i juli og august. I høringsperioden skal
det innhentes synspunkt fra nabokommuner og statlige
og regionale organ. Det er også anledning for kommunens
innbyggere å komme med innspill. Mottatte innspill vil
bli vurdert i det endelige utkastet til planstrategi som etter
planen skal vedtas av kommunestyret i møtet den 20.
september.
Odd H. Kjøllesdal
- kommunalsjef MTL
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Rådmannen deltar i planforum med de fagpersoner
han til enhver tid ser behov for å trekke inn i arbeidet.
Plankontoret vil ivareta sekretærfunksjonen for planforum.

tlf 55 55 33 33
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Kommunale møter
22.03. Kommunestyret
12.30
Kommunestyresalen
29.03 HOO
09.00
Innset skole og barnehage
30.03 MTL
09.00
Kommunestyresalen
Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Regional
kjøttfedag
Den 28. mars inviteres det til
et informasjonsmøte om storfe
i Mjuklia ungdomssenter.

Limousin Unik Norge SA (LUN) og
Rennebu kommune har den glede og
invitere alle storfeleverandører og alle
de som tenker på å starte, eller tenker
på å gå over til storfeproduksjon til et
felles informasjonsmøte i Rennebu.
I riksmedia kan en lese at det er
stor og økende underdekning av norsk
storfekjøtt i Norge. Det haster å få opp
produksjonen i Norge skal en klare
å møte etterspørselen. I 2011 var det
produksjonsnedgang for storfekjøtt, og
denne tendensen har en sett over flere
år. Dette har resultert i at importen av
storfekjøtt nesten ble fordoblet i fjor.
Kan vi gjøre noe med dette?
Limousin Unik er en produsenteid
samvirkeorganisasjon som på vegne
av eierene fremforhandler samarbeidsavtaler med slakteriene for slakting og
omsetning av limousinkjøtt. Avtalene
regulerer også et kronetillegg til bonden pr kg levert kjøtt gjennom LUN.
Dette styrker økonomien kraftig hos

den enkelte leverandør, og gir forutsigbarhet og økonomisk trygghet, noe som
er etterlengtet i norsk landbruk.
Best mulig økonomi i storfekjøttproduksjon ligger mye i hvordan en velger å fore dyrene. Felleskjøpet ved Ola
Stene kommer og informerer om hvilken foringsstrategi som gir god økonomisk effekt.
Det å vite når dyret er slaktemodent
er viktig skal en få størst mulig økonomisk gevinst. Midt-Norge slakteri holder i den forbindelse innlegg om hold
og vektvurderinger.
De som har mulighet til å ta
utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse for fortsatt drift har et godt
utgangspunkt for å starte opp med
storfekjøttproduksjon. Norsk landbruksrådgivning kommer for å inspirere
dere til å se muligheter for ombygging
av bygninger til storfekjøttproduksjon.
Kjøttproduksjon på storfe er viktig
produksjon med sikte på å nå flere sentrale mål i landbrukspolitikken. Disse
produksjonene er basert på utnytting av

grovfôr- og beiteressurser og har derfor
stor betydning for å ta vare på kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet.
Ta med naboen - møt opp - la dere
inspirere!
Det er ønskelig med påmelding til
Servicetorget i Rennebu kommune.
Møtet er et samarbeid med LUN,
Felleskjøpet,
Midt-Norge
Slakteri
AS, Norsk landbruksrådgivning og
Rennebu kommune.
NB: Programoversikt over dagen
finner dere på side 10.
Tekst: Evy-Ann Ulfnses

Endring i ordningen ”Trygt hjem for en 50-lapp”
Kommunen har registrert at ordningen ”Trygt hjem for en 50-lapp” har tatt seg opp og blir brukt
av ungdommen i Rennebu når de skal sent hjem i helgene.
Som vanlig oppfører ungdom i Rennebu seg pent, og vi har ikke fått noen klager fra drosjenæringen. Men det hender likevel, fra tid til annen, at noen har bestilt drosjeturer som ikke blir noe av. Sånn kan vi ikke ha det, så nå er det innført en setning
i retningslinjene som sier følgende: Om avbestilling ikke blir gitt, slik at taxien kjører bomtur, må den som har bestilt betale
regningen etter ordinær drosjetakst.
Endringen ble vedtatt av hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst i Rennebu den 01.03. 2012. Mer om ordningen er å
finne på Rennebu kommune sin hjemmeside.
Enhetsleder for kultur og fritid
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Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

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

www.okonor.no

ØKONOR Berkåk - berkak@okonor.no
Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering
inkasso
Etablering
Generasjonsskifte
Online regnskap

For deg som vil noe

Berkåk
Soknedal

tlf 72 42 82 00
tlf 72 43 34 07

Begravelsesbyrået

Orkla
Byrået for
Meldal og omegn

Vakttelefon: 960

14510

7336 Meldal

Arnt Bjørkhaug
Tlf. 416 84319

Nils Erik Syrstad
Tlf. 913 76671

Orkdalsveien 89, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
orkanger@bdo.no

Rene biler varer lengst

Fest mobil/GPS hvor du vil!
EXOmount Universalholder er en patentert
sugekopp med heftefri
klister som gjør at den
fester seg til alle typer
overflater.

Vask bilen hos oss
Poleringsvask til kr 199,hver tirsdag i mars måned
Ord. pris er kr 299,-

kr 399,Novero Tour Bluetooth Headset

er et elegant, lett og sammenleggbart bluetooth Stereo
hodesett for tale og musikk. Perfekt for deg med aktiv
fritid og som setter pris på god lyd!

kr 999,-

Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00
Lør
10.00-14.00
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E6 Berkåk

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Kommunal rådgiver:

næringsrådgiveren
Selv om næringsrådgiver Jan Bredeveien er den eneste
ansatte i næringsetaten i Rennebu kommune, syns han slett
ikke det er noen ensom jobb.
– Jobben består veldig mye i å snakke med folk og delta
på ulike møter, så arbeidsdagen føles aldri ensom, sier
Bredeveien.

Når næringsrådgiveren skal beskrive sin viktigste oppgave er han ikke i
tvil på at det er å hjelpe eksisterende
bedrifter til større lønnsomhet, og bli
enda flinkere på det de driver med.
– Det aller viktigste for en liten kommune er å trygge de arbeidsplassene
som allerede fins her, og om mulig
øke lønnsomheten for disse. Hvis alle
bedrifter i Rennebu for eksempel kunne sett på muligheten for å ansette en
person ekstra, ville det hatt utrolig stor
betydning for hele lokalsamfunnet,
sier Bredeveien. Selv om han betegner
eksisterende bedrifter som sin viktigste
oppgave, er han selvfølgelig også opptatt av dem som ønsker å etablere nye
bedrifter. – Det er bestandig artig med
folk som har gode ideer til nyetableringer, det skaper engasjement og optimisme i bygda, sier Bredeveien.
Alle skal få den hjelpen de trenger
Næringsrådgiveren synes det er viktig å presisere at alle som tar kontakt
med ham skal få den hjelpen de trenger, enten det er spørsmål om nyetablering, drift, økonomiske spørsmål eller
hjelp til søknader o.l. – Jeg skriver ikke
søknader for folk, men jeg vil mer enn
gjerne gi gode råd til hvordan den bør
skrives, smiler Bredeveien. I nærings-

spørsmål er det også ofte et poeng at
saksbehandling ikke bør ta for lang
tid, og i de tilfeller næringsrådgiveren
selv ikke har tid, kan han leie inn hjelp
utenfra, slik at de som søker hjelp skal
slippe å vente for lenge. – Vi har blant
annet brukt pensjonert rådmann Arve
Withbro i noen saker, og ellers prøver vi
å finne den nødvendige kompetansen
fra sak til sak, sier Bredeveien.
Samarbeidsorientert
Som næringsrådgiver er det viktig å
være en pådriver for å få til samarbeid
mellom ulike aktører, og for en såpass
liten kommune som Rennebu er evne
og vilje til samarbeid en avgjørende
faktor for mange næringsdrivende. –
Jeg fokuserer mye på det å være samarbeidsorientert, både i den jobben jeg
selv skal utføre, og i forhold til dem
som oppsøker meg for råd og hjelp,
forteller Bredeveien. Som næringsrådgiver i Rennebu er det for eksempel
veldig viktig å ha et godt samarbeid
med enhet for landbruk og miljø, siden
30% av sysselsettingen her er knyttet til
landbruket.
Reindriftsproblematikk og kvinnelige gründere
Bredeveien har funnet seg godt til-

rette i rådmannens stab på kommunehuset, og skryter av det gode arbeidsmiljøet her. – Jeg trives godt med å
arbeide i Rennebu kommune, og sånn
generelt vil jeg si at det er utrolig mange trivelige og positive mennesker her i
bygda. Det er også mange som er opptatt av de sakene jeg arbeider med, så
det er lett å komme i dialog med folk,
smiler Bredeveien. Han vil også trekke
fram to særtrekk som har vært positive for Rennebu de senere årene: Det har vært veldig interessant å jobbe
med reindriftsproblematikk, og få bli
kjent med den samiske befolkningen
på Nerskogen. Her er det mange ressurspersoner. Så har vi dette med kvinnelige gründere. I små kommuner er
det jo ofte et problem med kvinnelige
arbeidsplasser, men i Rennebu har det
vært gledelig å se at så mange damer
har tatt skjeen i egen hånd og etablert
sin egen arbeidsplass. Kjempeartig at
noen tør prøve, og kanskje kan det ha
en smitteeffekt til andre med gode ideer, avslutter en engasjert næringsrådgiver.
Tekst: Mona Schjølset

VANNPRØVER

Rennebu kommune har inngått ny avtale om analyse av vannprøver fra kommunale vannverk. Etter en omfattende
anbudsrunde i samarbeid med Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Klæbu og Oppdal, ble Eurofins Norsk Miljøanalyse AS
valgt som leverandør av tjenesten.
Omleggingen medfører imidlertid endringer for de som tidligere har nytt godt av kommunens mottak/transport av
vannprøver. Mottak av vannprøver på kommunehuset for transport til laboratorium vil falle bort fra og med uke 10.
Hver enkelt vannverkseier må ordne dette selv etter den tid.
Bestilling av prøveflasker og avtale om hvordan prøvene skal transporteres, må ordnes ved direkte kontakt med det laboratorium som vannverkseieren ønsker å benytte. Dersom det er ønskelig å benytte samme laboratorium som kommunen,
kan kontakt formidles ved å henvende seg i servicetorget.
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Vil du bli lærebedrift?
— Lærlingeordningen kan
være et bidrag til å beholde
ungdommene i distriktet,
sier Eirik Granaas fra
Opplæringskontoret (eller
fagenhet for videregående
opplæring) i Sør-Trøndelag.
Flere potensielle lærebedrifter var
møtt frem i kommunestyresalen da
Eirik Granaas fra Opplæringskontoret
kom for å informere om lærlingeordningen, og forhåpentligvis skaffe nye
lærebedrifter.
Granaas forteller at det er stor bredde på lærlingefag i Sør-Trøndelag, og
sist det ble delt ut fagbrev og svennebrev var det innenfor hele 105 fag.
— Det er 2.400 løpende lærekontrakter og 250 godkjente lærebedrifter i
fylket, og det tas 1.500 fag- og svenneprøver hvert år, forteller Granaas.
Trengs flere lærebedrifter
Granaas forteller at det er en del
ungdommer som faller fra etter skolegangen når de skal ut i bedriftene. Her
er det ei utfordring for å gjøre lærebedriftene mer attraktive. Han ser også at
det er viktig for distriktene og beholde
ungdommen, og her kan lærlingeordningen være et bidrag.
— Det trengs nye og attraktive lærebedrifter. Dette er ikke bare for lærlingeplassene, men det er også viktig å
skaffe det lokale næringslivet tilgang på
fagfolk med riktig kompetanse på kort
og lang sikt, sier Granaas.
Det er gode tilskuddsordninger til
bedrifter som tar inn lærlinger. Det gis
kr 109.234 i basistilskudd for ett års fulltidsopplæring, og små håndverksfag
kan få ekstra tilskudd. Det finnes også
andre støtteordninger, og det gjelder
også for de som av ulike årsaker vil ta
deler av fag.
Hvordan bli godkjent lærebedrift?
På hjemmesidene til Sør-Trøndelag
fylkeskommune (www.stfk.no) finner
en informasjon om hvordan en kan
bli godkjent lærebedrift og hva som
kreves. En går inn på Tjenester, deretter Opplæring - Fagopplæring og
Lærebedrift. Her kan en levere søknad
elektronisk på en enkel og rask måte
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Rune Aftreth (Rennebu Transport), John Magne Eggan (Berkåk Bil), Per Ivar Wold
(Rennebu kommune) og Inger Måren (Rennebu Næringsforening) var interesserte tilhørere til Eirik Granaas (stående bak) sin informasjon om lærebedrifter.

for å bli godkjent som lærlingebedrift. I
fjor ble 130 nye bedrifter godkjent i SørTrøndelag.
Krav for å bli godkjent som lærebedrift
Opplæringslovas §4-3 sier at lærebedrifter skal godkjennes av fylkeskommunen etter faglig vurdering av
Yrkesopplæringsnemnda.
- Lærebedriften skal kunne gi en
opplæring som tilfredstiller kravene i
lov og forskrift, herunder læreplanen i
faget.
- Lærebedriften skal ha en faglig
leder/instruktør med ansvar for opplæringen. Det er vanligvis et krav at faglig
leder/instruktør har fag-/svennebrev i
faget. I noen tilfeller kan en bedrift godkjennes når faglig leder/instruktør har
annen relevant utdanning eller lang og
allsidig praksis i faget.
- Lærebedriften skal utvikle en
intern plan for opplæring i bedriften
slik at opplæringen dekker læreplanen. Fylkeskommunen kan bistå i dette
arbeidet.
Så langt er det fire godkjente lærebedrifter i Rennebu, og Rennebu kommune er én av dem.
— Rennebu kommune har åtte lærlingeplasser, og det er innen fagene

institusjonskokk, IKT, helsefag, barne- og ungdomsarbeider og kontor/
administrasjon, forteller Per Ivar Wold,
personalrådgiver i Rennebu kommune.
Wold synes at den største utfordringen
er å tilby lærlingene jobb etter lærlingetiden, men kommunen har bare gode
erfaringer med ordningen.
Av Dagfinn Vold

Eirik Granaas fra Opplæringskontoret i
Sør-Trøndelag fylkeskommune oppfordrer
bedrifter i Rennebu til å bli lærebedrifter.

Ung
pensjonist
— Bjørn Trøite er inkarnasjonen på nærpoliti, sa ordfører
Ola T. Lånke da lensmannskontoret arrangerte selskap
for ”Bjørnen” i forbindelse
med at han snart blir pensjonist.
Hovedpersonen selv synes det er
tidlig å bli pensjonist, men samtidig
synes han det passer godt å avslutte
karrieren som lensmannsbetjent nå.
— Det er mye som skjer i lensmannsetaten for tiden, og selv om jeg
føler meg ung er det kanskje på tide å gi
seg, sier Bjørn Trøite - også kalt Bjørnen
eller BT.
Politimedaljen
På vegne av Politidirektoratet overrakte konstituert lensmann Torill Rostad
BT politimedaljen med to stjerner for 35
års tjeneste i etaten.
— Bjørn begynte ved Rennebu lensmannskontor den 1.9. 1977, etter at han
var ferdig på politiskolen i juni samme
år. Han har hatt hele karrieren sin i
Rennebu, og han har i løpet av disse
årene opparbeidet seg en lokalkunnskap som er verdifull og eksepsjonell.
Bjørn har på en måte vært på ”vakt” i
24 timer i døgnet i 35 år, og dermed lagt
ned utrolig mange timer i lokalt politiarbeid, sa Rostad.

Bjørn Trøite fikk Politimedaljen med to stjerner overlevert av konstituert lensmann Torill
Rostad for sitt 35 års virke innen etaten. Bak fra venstre politimester i Sør-Trøndelag Nils
Kristian Moe og tidligere politimester Per M. Marum.

Ros for sitt engasjement
Ordfører Ola T. Lånke roste BT for
hans engasjement i lokalsamfunnet, og
kalte ham for selve inkarnasjonen på
nærpolitiet.
— Både du og de andre ved
Rennebu lensmannskontor er engasjert
i lokalsamfunnet, og jeg kjenner ingen
som er større rennebupatriot enn deg
Bjørn, sa Lånke.
Lånke understreket samtidig betydningen av å ha politiet i nærmiljøet,
og hva det betyr for det forebyggende
arbeidet politiet gjør. Han understreket
også BTs store engasjement for ungdom i skyttermiljøet, og vet at han fort-

satt vil engasjerere seg innen dette miljøet både som aktiv selv og som forbilde
for ungdommene.
Mange gode og ærlige ord
Det var rundt 30 personer innen
politietaten fra Trøndelag som var samlet i andreetasjen i Birkabygget i forrige
uke. Det ble servert kaffe og bløtkake,
og det ble blant kolleger mimret tilbake
i tid om mange episoder innen etaten
- men det får forbli mellom husets fire
vegger.
Av Dagfinn Vold

Basar til inntekt for ny pasientheis
Det var fullt rundt kaffebordene på det nye dagsenteret da Kvinnegruppa i Rennebu Arbeiderparti inviterte til basar torsdag
8. mars. Praten gikk livlig, og salg av årer og tombola så ut til å gå strykende. Sverre Rønnekleiv og Steinar Mortensen bidro
med musikk, og skapte en trivelig ramme rundt arrangementet.
Solveig Træthaug i kvinnegruppa kunne fortelle at det var på dagen
to år siden sist kvinnegruppa arrangerte basar i Helsesenteret, og den
gangen gikk overskuddet til innkjøp av både gardiner, dyner, puter,
moccamaster til boavdelingen, og forskjellig pynt til avdelingene. Denne
gangen skal altså overskuddet gå til ny pasientheis på pleieavdelingen.
– Dette vil være med å gjøre hverdagen lettere både for beboerne og
de ansatte her, sa Solveig Træthaug, som fornøyd kunne konstatere at
de fremmøtte var mer enn villig til å åpne pengebøkene for det gode
formålet.
Oline Ytterhus og Ingeborg Ytterhus kjøper årer av Gunn Elin Nyhus Sing.
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Bygdas Forsikringssenter
Brannkassa i Oppdal og Rennebu
- nærhet og trygghet siden 1842

FORSIKRING - BANK - PENSJON
Privat - Næring - Landbruk
72 40 49 90, Nyveien 1 på Oppdal
72 42 82 50, Næringshagen på Berkåk

Nye direktenummer
Sentralbord: 72 42 82 80
Kjell Ove Ødegård 917 46 684
Steinar Vold 916 43 903

www.GORB.no

Tilbud om
Helsefagarbeiderutdanning

spesielt tilrettelagt for fremmedspråklige og
Vernepleieutdanning på Oppdal.

Trond Solli 918 59 058
Håvard Sæther 918 12 041
Linn-Beate N. Kverkild 917 59 644
Magnar Gunnesmæl 900 63 924
Gunn Brattset 988 66 289

Interesserte bes ta kontakt med:
Bodil Grønbech
Leder for Oppdal Ressurssenter
Oppdal videregående skole
Postboks 204, 7341 Oppdal
72 40 00 15 / 992 52 938
72 40 00 10 (sentralbord)
www.oppdal.vgs.no

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

”Lygarkveill”
Steinar Folde, trøndersk mester i skrøner,
for mange kjent fra tv-programmet Rorbua,
kommer til Bygdapøbben

lørdag 17. mars kl 21.00
Ta med familie, venner, naboer og
kollegaer til en humoristisk aften.

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Bygdapøbben åpner dørene kl 20.00
Inngang kr 100,Industriveien 4, 7391 Rennebu
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Fotball-cup for 20. året på rad Hjertemedisin i
Rennebuhallen
For 20. året på rad ønsker Rennebu IL Fotball velkommen til
fotballturnering i Rennebuhallen på Berkåk lørdag 24. og søndag 25. mars.

Søndag 18. mars blir det anledning
til å oppleve bandet Tre Små Kinesere,
kjent med bl.a. låten Hjertemedisin, på
nært hold i Rennebuhallen, sammen
med bortimot 150 korsangere fra hele
Trøndelag.
Lang karriere
Tre små Kinesere startet karrieren
allerede i 1988, og hadde stor suksess
utover hele 90-tallet. De har gitt ut 10
album, og fått 2 Spellemannspriser.
Bandet ble oppløst i 2005, men etter
noen års pause kom gjenforeningen i
2010, og det nye albumet ”Kjærlighet
på tunga” ble godt mottatt av et trofast
publikum. Nå har de altså satt sammen
et opplegg for band og kor, og i løpet av
ei hektisk helg i mars gjennomføres tre
konserter i Trøndelag.

Et guttelag fra Rennebu IL får sine premier og blir fotografert under fjorårets cup.
Turneringen er i samarbeid med
Meldal Sparebank, og markerer starten på fotballsesongen for mange unge
utøvere.
— Vi samler lag både fra Orkdalen,
Gauldalen og Trondheimsområdet til
turneringen for unge fotballspillere,
jenter og gutter, i alderen 11 til 16 år.
I fjor deltok 56 lag fra Oppdal i sør til
Trondheim i nord og Skaun i vest. For
at arrangementet skal gå knirkefritt er
nesten 100 personer, foreldre og andre
fotballinteresserte, i aksjon i forskjellige komiteer, sier Geir Fjellstad i RIL
Fotballgruppa.
Lørdag spiller G12, J16 og J14 mens

J12, G14 og G16 er i aktivitet søndag.
Begge dager spilles det kamper fra ca kl
8.00 til ca kl 22.00.
14- og 16-årslagene kjemper om
gjeve pokaler i tillegg til heder og ære,
mens tolvårslagene spiller sine kamper
uten finalespill, men om mye heder og
ære. Dette er i tråd med fotballforbundets breddeidrettsprinsipper. Nytt av
året er at det settes opp vandrepremie
for vinnerne av klassene J16 og G16.
— Vi kommer i forbindelse med tjueårsjubileumet til å gjøre litt ekstra ære
på sentrale personer fra cupens tidligste
år, forteller Fjellstad.

Stort kor
Det er mange sangere i aksjon i forbindelse med dette prosjektet, og ifølge
presseansvarlig i Rennebu mannskor,
Einar Lien, er det bortimot 150 sangere
som har øvd sammen fram mot konsertene. – Det er sangere fra Trondheim,
Steinkjer, Selbu, Midtre Gauldal, Skaun,
Klæbu og Rennebu, så det blir nok bra
trøkk fra scenen ja, sier Lien. Rennebu
Mannskor stiller med 12 sangfugler i
prosjektkoret, og ifølge Lien har det
vært et artig og lærerikt prosjekt.
– Vi startet vel med litt frustrasjon i
forhold til uvante og tildels vanskelige
arrangement, men nå er det bare spent
forventning som råder i vår gruppe,
smiler Lien.

Tilbakegang i folketallet i Rennebu
Da de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå ble lagt fram, viste det en nedgang i folketallet for Rennebu kommune siste
året. Mens folketallet ved inngangen til 2011 var på 2.629, var tallet redusert til 2.569 ved utgangen av året. En negativ befolkningsvekst på 60 personer, eller 2,3%.
For Rennebu sin del er det negative tall både når det gjelder fødselsoverskudd og når det gjelder netto innflytting til kommunen. I løpet av 2011 ble det født 18 nye Rennbygger, mens tallet på antall døde var 42. Tallet på antall innflyttere til kommunen var i 2011 på 75, men antallet som flyttet ut av kommunen i samme periode var på 111. Samlet sett gir altså dette en
nedgang i folketallet på 60 personer.
— Vi hadde i 2011 et år hvor det var sammentreff av lave fødselstall og høye dødstall. Trenden med lave fødselstall er det
all grunn til å ta på alvor, men det kommer selvsagt av den generelle befolkningssammensetningen. At vi også fikk et så stort
negativt utslag på inn- og utflytting har vi ikke noe klart svar på. De siste årene har vi i hovedsak holdt stabilt folketall, og det
er litt tidlig å si om vi har kommet inn i en sterkere nedadgående trend. Det fins ingen enkle eller kjappe løsninger på det med
befolkningsutvikling. Det må jobbes langsiktig og systematisk med tiltak både i forhold til næringsliv, bokvalitet og infrastruktur som vei, jernbane, bredbånd m.v.
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Ferievikarer uke 26-33
Pleie- og omsorgstjenesten

Siktrydding
- Gisnås, Havdal og Innset

Til ferievikariat ved hjemmesykepleien, hjemmehjelp,
boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede og avlastning barn og unge søker vi:
• Sykepleiere, vernepleiere
• Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/
helsefagarbeidere
• Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter,
studenter, ufaglærte eller andre med relevant
praksis eller utdanning.
Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp forutsetter førerkort kl. B.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
I søknaden må det oppgis hvilke arbeidsområder det
søkes på, og hvilket tidsrom du ønsker.
Søknadsfrist: snarest, og senest 12.4.2012.

Rennebu kommune skal utføre siktrydding langs følgende
kommunale veier
Sundset – Gisna
7,2 km
Brattset – Nylende 1,1 km
Åshaug – XE6
1,7 km
Kirkveien (Innset) 0,7 km
Tyskseterveien
2,1 km
Erikseterveien
1,7 km
Arbeidet ønskes utført på timebasis og skal være utført
våren 2012. Grunnlag med beskrivelse av arbeidet
kan fås ved henvendelse til Teknisk drift.
Frist for pristilbud er 27.03.12.

Regional kjøttfedag i Rennebu
28. mars 2012
Sted:

Mjuklia Ungdomssenter og leirskole, Berkåk

10.15 – 12.30

Kaffe og vaffel
Velkommen v/ varaordfører
Knut Ingolf Dragset
Limousin Unik – En mulighet!
- Hvorfor LUN?
v/ styreleder Tore Nilsen

12.30 – 13.15

Lunsj

13.15 – 14.00
14.00 - 14.30

Foring av kjøttfe v/ Felleskjøpet
v/Ola Stene
Hold og vektvurderinger –
Når er dyret slaktemodent?
v/Midt-Norge Slakteri
v/ Øyvind Skjemstad

14.30- 14.45

Liten pause beinstrekk

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder Borgny Lien tlf 72 40 25 23.
Søknadsfrist: snarest, og senest 01.04.2012.

14.45 – 15.45

Eksempler på ombygging av eksisterende
kufjøs til ammeku/kjøttfe, kostnader,
innredninger v/Norsk Landbruksrådgivning Knut Erik Ree.

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentlighetsloven § 25.

Påmelding til Servicetorget
post@rennebu.kommune.no innen 20. mars 2012.
Arr Rennebu kommune og Limousin Unik Norge SA

Sommerjobb for skoleungdommer
Rennebu alders – og sykehjem
Elever fra 9. og 10. klasse har mulighet til å søke sommerjobb i uke 27 -32. 10 elever vil få tilbud om jobb.
Perioden vil bli oppdelt i 2 perioder på 3 uker.
Vi søker etter positive og kreative ungdommer. Vi oppfordrer både gutter og jenter til å søke.
Lønn i henhold til avtaleverk.

Rådmannen
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09.30 – 10.00
10.00 – 10.15

Skogkveld

Sandbrekka, torsdag 20. mars kl 20.00
Skogeierforeninga fyller 100 år!
Hogstrekord også i 2011! Vi feirer på Sandbrekka
med gryterett og et historisk tilbakeblikk sammen med
Eiliv Grut og Henrik Sneisen.
I tillegg blir det faglig orientering om priser m.m.
og underholdning ved Tor Hoel.
Velkommen!

KUNNGJØRINGER
Hjertelig takk

Ønsker du å være meddommer
eller lagrettemedlem?
Rennebu kommunestyre skal oppnevne meddommere til Sør-Trøndelag Tingrett og til Frostating Lagmannsrett for perioden 1. januar 2013 - 31. desember
2016. Rennebu kommune skal velge 6 meddommere
til tingretten og 6 meddommere til lagmannsretten.
Allmenheten oppfordres til å foreslå kandidater.
Hvem kan være meddommer?
Den som velges må være fylt 21 år og være under 70
år ved valgperiodens start. Vedkommende må være
innført i folkeregisteret som bosatt i Rennebu.
De som velges skal være alminnelige hederlige
samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke
straffedømt).
De som velges må forstå norsk tale og tekst.
Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer mangfoldet i samfunnet.
Hva er en meddommer?
Meddommer (lekdommer) er en ikke-juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med på
å ta avgjørelser i rettssaker.
Er du interessert?
Forslag på meddommere kan sendes Rennebu
kommune ved Servicetorget som brev eller e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no eller
tlf 72 42 81 16. Frist mandag 26. mars.
Vil du vite mer om hva det å være lekdommer går ut
på kan du gå inn på www.lekdommer.no

Stipend til unge utøvere

Rennebu kommune utlyser stipend til unge utøvere
mellom 15 og 30 år.
Stipendet har som formål å stimulere kulturarbeidet i
kommunen, samt å vise at det offentlige anerkjenner
og setter pris på unge utøvere som vil satse. Stipendet gis til enkeltpersoner eller grupper med sterk
tilknytning til kommunen. Det gis ikke til allmenne
utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra personlig
søknad, eller ved at andre kommer med forslag til
kandidat. Stipendet er fastsatt til kr 10.000,Søknad, eller forslag på kandidat, må inneholde en
redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så
langt, samt hva stipendet skal brukes til.
Søknadsfrist er 1. mai 2012.
Søknad sendes: Servicetorget i Rennebu, Berkåk 7391
Rennebu.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig.
Nærmere opplysninger kontakt med enhetsleder for
Kultur og Fritid Astri Snildal, tlf 72 42 81 67.

for gaver, blomster og helsinger på
min 80-års dag. Takk til Rennebu menighet for den fine cd`n
jeg fikk.						 Ola Aas

Årsmøte ved
Rennebu frivilligsentral

TORSDAG 29. mars kl 19.30

Vanlige årsmøtesaker
Alle vel møtt
Styret ved frivilligsentralen

Takk til alle som viste omtanke og deltakelse ved mor sin

sykdom og bortgang. Takk til alle som besøkte ho på sykehuset og en stor takk til hjemmesykepleien som stilte opp
på kort varsel slik at mor fekk komme heim.
Dagrun og Lars Brattset med familier

Hjertelig takk til alle som gledet meg med telefonsamtaler, gaver, blomster og besøk på 70 årsdagen. Takk
også for alle gode ønsker og omtanke da jeg var i Nederland. Det varmer at så mange hadde meg i tankene.
Per Nils

Austre Rennebu grunneierlag

Årsmøte 2012 avholdes på skytterhuset i
Gammelstødalen onsdag 11. april 2012 kl 19.30
Sakliste iht. lagets vedtekter.

Styret

Medlemsmøte i
Rennebu Arbeiderparti

Kom til ambulansebygget den 21. mars
kl 19.00 og diskuter nye E6 gjennom Berkåk. Prosjektleder
Trond Jære kommer med de ferskeste nyheter.
Enkel servering.
Styret R.A.P

Rennebu Arbeiderparti
inviterer

Kom å ta en prat med Ola og Bjørn!
De blir å treffe på RAP sitt kontor i ambulansebygget torsdag 22. mars fra kl 17.00

Husk årsmøte i
Rennebu historielag

i kveld 15. mars, i Jutulstuggu kl 19.30.

Rennebunytts påskenummer
kommer torsdag 29. mars.
Frist for stoff er mandag 19. mars.
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Telysjakten
2.-3.-4. klasse ved Innset skole
er med på “Telysjakten”, en
konkurranse om gjenvinning
av aluminium for alle 1.-4.
klasser i Norge.
Konkurransen går kort og godt ut
på å samle så mange brukte telyskopper en bare kan, hjemme, på skolen,
hos naboen eller på kafeen - telle dem
og levere dem til returpunkt for metallgjenvinning.
Hvert år bruker vi nordmenn nemlig millioner av telys for å skape kos og
hygge hjemme. Når lysene har brent
ned, kastes de gjerne i søpla. Dette er
jo sløsing med verdifulle ressurser! For
det ikke så mange vet, er at telyskoppene er laget av aluminium og kan gjenvinnes om og om igjen, til nyttige ting
som for eksempel sykler og lekestativ.
Gjenvinning av aluminium bruker bare

5% av energien i forhold til å fremstille
helt ny aluminium.
Så begynn å samle telyskoppene du
også og lever dem til returpunktet for
metallgjenvinning! Vi har samla over
2000 telyskopper! Det har ikke noe å si
om det er igjen noe stearin i telyskop-

pen, men husk å skille den lille vekeplaten i stål fra telyskoppen i aluminium. Det er veldig viktig!
Hilsen oss i
2.-3.-4. klasse ved Innset skole.

Dette skjer i Rennebu!
13.-18. Møteuke med I.B.Rødberg
Hoelsmoen 20.00
15.03 Årsmøte Rennebu hist.lag Jutullstuggu 19.30
15.03 Årsmøte Ril Håndball
Hallandstuggu 19.00
18.03 Frokostmøte Hoelsmoen		10.00
18.03 Årsmøte Innset menighet etter gudstjenesten 		 11.00
18.03 Hjertemedisin
Rennebuhallen 13.00
Tre små kinesere og 160 sangere
19.03 Søndagsskole/Yngres
Misjonsh. Voll 17.30
20.03 Formiddagstreff
Omsorgsboligene 11.00
20.03 Skogkveld
Sandbrekka 20.00
21.03 Poengrenn, langrenn
Skistadion 18.00
21.03 Medlemsmøte
Ambulansebygget 19.00
Rennebu Arbeiderparti
22.03 NHF Rennebu, Årsmøte
Frivillighuset 19.00
24.-25. Sparebank-cup
Rennebuhallen
26.03 Rennebu Soul Children
Mjuklia 19.00
26.03 Blåveisen Kor og hobby
Innset 17.30

27.03 Misjonshusbasar
Misjonsh. Voll
27.03 Fasteaksjon
28.03 Medlemsmøte
Samf.huset
Rennebu pensjonistforening
28.03 Mjuken Grand Prix
Skistadion
29.03 Formiddagstreff
Staure
29.03 Israelsmisjon
Hoelsmoen
29.03. Årsmøte R. Frivilligsentr. Frivilligsentr.

11.00
11.00
19.30
19.30

Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30-20.30
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Gjeterhundtrening hver tirsdag på Innset kl 19
Spinning alle hverdager, se timeplan www.oppspinn.net
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64.

Gratis innrykk i kalenderen

– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66 eller send epost til mari@mediaprofil.no

Følg Rennebunytt på
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19.30

