INFORMASJON

Rennebunytt
Informasjonsblad og Annonseorgan

Nr 8-2018

16. mai

Årg. 41

e
d
e
l
g
Vår

Artig for både to- og firbente
da kyrne ble sluppet ut på vårbeite.
I forrige uke besøkte 1. klassingene
gården til Myrmo i Gunnesgrenda.
Foto:Dagfinn Vold
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leder

Norge,
mitt Norge!

Den 17. mai er Norges nasjonaldag. På denne dagen i 1814
ble Norges Grunnlov datert og undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Forsamlingen valgte
deretter enstemmig regenten, prins Christian Frederik, til
konge av et uavhengig Norge.
En regner at 17. mai ble innstiftet som nasjonaldag i 1836,
året da Stortinget feiret 17. mai-fest for første gang. Den aller første feiringen av dagen skjedde antakelig i Trondhjem i
1815 med den dansk-trønderske Matthias Conrad Peterson
som initiativtager. Peterson ville gjøre 17. mai til en stor
nasjonal festdag. I 1824 skrev han i Adresseavisen: Hvor
viktig maa ikke Anledningen til saadan en aarlig Fest blive for
den tilvoxende Ungdom!
Og slik er det blitt. 17.mai er i stor grad barnas dag.
Norge er et fritt land der vi har tradisjon for å ta vare på
hverandre - uavhengig om du er fattig eller rik, mørk eller
lys i huden, tykk eller tynn. Vi er likeverdige.
Dette er holdninger jeg mener er meget viktig for at vi skal
ha et flott land å bo i. Så er vi da også gjentatte ganger kåret
til et av verdens beste land å bo i.
Det hviler et ansvar på oss alle i forhold til medmenneskelighet og omtanke for vår neste. På gårder er det ofte slik at
gården overleveres til neste generasjon i litt bedre stand enn
den var når den ble overtatt fra forrige generasjon.
Dette gjelder i stor grad også en kommune, tenker jeg.
Vi jobber hver dag for å skape utvikling og vekst, og for å
gjøre det litt bedre til de som skal ta over etter oss i neste
periode. Inntrykket mitt fra Rennebu er at vi er samlet og

har tro på fremtiden - dog med noen forskjellige meninger
om hvordan. Sånn skal det også være.
For å komme videre i en bedrift eller et samfunn er det
viktig å ha respekt for hverandre og andres meninger.
Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Jeg føler noen ganger at
den respekten blir brutt, spesielt gjennom det vi ser i den
offentlige debatten. I fotballen heter det at en skal ta ballen
og ikke mannen. Vi ser en utvikling der det nasjonalt er en
retorikk som handler mye om mannen, og ikke om ballen. Dette selger i media - den fjerde statsmakt. Dette er en
utvikling jeg personlig mener er farlig.
Det er et paradoks at vi har en nullvisjon innenfor skolen i
forhold til krenkende adferd, når vi ser hvordan vi voksne
oppfører oss innimellom. Jeg ønsker ikke en offentlig debatt
som består av respektløs språkbruk, hatretorikk og ufine
personkarakteristikker. Det kan vi holde oss for gode til.
Når vi nå skal feire vår grunnlovsdag og Norges nasjonaldag,
er det fordi vi er glad i det vakre landet vårt. Et land med
likeverd, respekt og omtanke for våre medmennesker. Et
land der samhandling og fremtidstro skal råde.
Ønsker alle en riktig flott 17. mai!
Med vennlig hilsen
Ola Øie
ordfører

Rennebu kommune
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Adresse: Myrveien 1, 7391 Rennebu
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Kommunale møter
24.05. Kommunestyret
31.05. HOO
01.06. MTL

18.00
09.00
09.00

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

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Per Øivind Sundell (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Myrveien 4, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.800 stk

Servicetorget:

E6 Ulsberg – Vindåsliene:

Målet er at publikum
skal oppleve god service

Høring og varsel
om oppstart av
planarbeid

Gerd Krovoll gikk nylig over i pensjonistenes rekker,
og fra 1. mai tok Janne Havdal Nordbø over som leder
ved servicetorget.

Forrige tirsdag ble planprogrammet for E6 Ulsberg
- Vindåsliene behandlet i formannskapet, og dette er nå
lagt ut til høring og offentlig
ettersyn. Høringsfristen er
satt til 20. juni, med planlagt
sluttbehandling i siste kommunestyremøte før sommerferien.
I høringsperioden vil det bli avholdt
et åpent informasjonsmøte, og her vil
både representanter fra Nye Veier delta
sammen med representanter fra Rennebu
og Midtre Gauldal kommuner.

Janne Havdal Nordbø (t.v.) er ny leder for Servicetorget.
Eli Hårstad og May Solberg er de to andre faste ved Servicetorget.
Som et ledd i de generelle innsparingstiltakene i Rennebu kommune vil
det heller ikke på servicetorget bli nye
ansettelser, og den faste staben har derfor
fordelt de fleste av Gerd sine arbeidsoppgaver mellom seg. Noen interne oppgaver
er fordelt på enhetene og startlån er overflyttet til NAV.
- Det vil merkes at vi blir en person
mindre her, men vi er selvfølgelig innstilt
på å brette opp ermene og gjøre det beste
ut av situasjonen, sier Janne.
Gjennomgang av oppgaver
Det er nå tre fast ansatte ved servicetorget, i tillegg til en lærling som er ferdig
med sin praksisperiode til høsten. Ifølge
Janne vil de da kunne ta inn en ny lærling,
men denne situasjonen er ikke helt avklart
enda. I forbindelse med bemanningsreduksjonen har de ansatte nå gått nøye
gjennom alle arbeidsoppgaver, og sett på
muligheter for effektivisering og rasjonelle løsninger. Et effektiviseringstiltak som
allerede er iverksatt, er en reduksjon av
telefontiden ved kommunens sentralbord.
Denne er nå åpen fra kl. 09.00 - 14.00, og
dermed frigjøres tid til andre arbeidsopp-

gaver.
- Dette tror vi kommer til å fungere
bra, og direktelinjene inn til ansatte på
huset er fortsatt åpne. Dessuten jobbes det
med å få på plass nye digitale løsninger
som gjør det lettere for publikum å finne
den informasjonen de trenger selv, sier
Janne.
Ny hjemmeside
Etter planen skal ny hjemmeside for
Rennebu kommune være på plass i løpet
av sommeren, og ifølge Janne vil det bli
flere spennende løsninger her. Blant annet
en chatteløsning, der publikum kan stille
spørsmål og få svar døgnet rundt.
- Dette fungerer på den måten at en
rekke spørsmål og svar er puttet inn i
en robot, som gir umiddelbar respons
på henvendelser. Selvsagt vil det være
enkelte spørsmål det ikke kan gies entydige svar på med en gang, men da er det
bare å ta kontakt i vår ordinære åpningstid. Opplegget har vært testet i flere andre
kommuner med gode resultater, sier
Janne.

Stort engasjement
Ifølge rådgiver Trond Jære er det stort
engasjement omkring E6-utbyggingen,
noe han anser som positivt for hele prosessen.
- En så omfattende utbygging berører
både private grunneiere, frivillige lag og
organisasjoner, hytteeiere, landbruksareal
og andre ting, så det er viktig å få belyst
ulike konsekvenser, sier Jære.
Han påpeker samtidig at det fortsatt
er god tid hvis noen har spørsmål og innspill. Etter vedtak i kommunestyret i slutten av juni startes arbeidet med reguleringsplanen opp, og målet er at denne skal
legges fram for politisk behandling i løpet
av januar / februar 2019. Deretter blir det
en ny runde med informasjonsmøter, før
planen skal behandles for andre gang i
løpet av april 2019.
- Det blir greit å få en ferdigbehandlet
reguleringsplan på bordet, og jeg håper på
fortsatt engasjement fram til dette skjer.
Da sikrer vi en best mulig prosess der alle
berørte parter har kommet med sine innspill, sier Jære.
Planprogrammet for E6 Ulsberg Vindåsliene ligger nå ute på
www.rennebu.kommune.no
med høringsfrist 20. juni.
Av Mona Schjølset

Av Mona Schjølset
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72 42 80 10 | installasjon@krk.no | krk.no

INNKALLING GENERALFORSAMLING
Kvikne-Rennebu Kraftlag AS
Dato 28. mai 2018 | Kl. 19.00-21.00 | Samfunnshuset Berkåk
Sakliste
Møtet startes med en 30 min informasjon om hvorfor og hvordan Kraftlaget ble aksjeselskap.
			
1/18
Åpning av møtet og registering av fremmøtte aksjonærer.
2/18
Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.		
3/18
Godkjenning av innkalling og sakliste.
4/18
Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2017.
5/18
Valg av styre, valgkomite og revisor.
6/18
Fastsetting av godtgjørelse til styret og revisor.
7/18
Planer og budsjett 2018.
8/18
Endring av vedtektenes § 3, jfr. krav fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.
9/18
Vedta retningslinjer for bistand til lokale allmennyttige formål,
jfr. vedtektenes § 4, samt tildelinger 2018.
10/18
Vedta instruks for valgkomiteen, jfr. vedtektenes § 16.
Saksdokumentene finnes på www.krk.no eller fås ved å henvende seg til Kraftlaget.

Siden dette er vår første generalforsamling ønsker vi påmelding til telefon 72 42 80 00,
SMS til 488 44 870 eller til e-post lillian@krk.no innen 23. mai 2018.

Velkommen til generalforsamling!
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Planlegger
skogbruks
veier
Nylig var det fagsamling for
de som driver med veiplanlegging i skogbruket, og et
av temaene på den to-dagers
samlinga var besøk hos
Rennebu-Bjelken.
— Samlinga var for hele landet og
rettet mot de som ønsker å drive med
Rennebu-Bjelken viste hvordan skogsbrua på enkel måte kan monteres ute i terrenget
veiplanlegging i skogbruket. Det er årlig
ved hjelp av en lastebærer.
to samlinger, og innhold er ut fra behov.
Denne gangen var det flom og skred og
byggeledelse som var tema, sier Steinar Lyshaug, som ledet fagLyshaug synes Rennebu-Bjelken er et kjempegodt alternativ
samlinga. Landbruksdepartementet og NVE var blant de som var til å bygge bruer med sagtømmer. Men ulempen er at en må kjøre
representert på samlinga.
en ekstra tur med brua hvis en flytter lokasjon.
— Det er tette bånd mellom diverse fagmiljøe og fylkes-mennene for å overføre teori til ny praksis når det gjelder å planlegge veier. Fokus denne gang var hvordan en skal unngå flom og
skred. NVE trenger å få innblikk i hvordan skogbruket drives, så
dette er et viktig samarbeid for å få gode løsninger, sier Lyshaug.
Et viktig verktøy
Rennebu-Bjelken var lagt inn som et punkt i programmet, og
Lyshaug forteller at de har gode løsninger for såkalt sporløs kjøring ute i terrenget.
— Det blir mer og mer fokus på å etterlate minst mulig spor,
og da er Rennebu-Bjelkens løsning med transportabel bru et godt
alternativ. Rennebu-Bjelken jobber sammen med Sweco for å få
typegodkjent bruene, noe som vil gjøre bruene ennå mer aktuell.
Det er også viktig å ha et lagspill med kundene for å utvikle bruene, sier Lyshaug.

Av Dagfinn Vold

Automowere
Plenklippere
Sitteklippere
Gresstrimmere
Hekksakser
Motorsager
Ryddesager
Kompostkverner

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu
mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

+

= SANT

Med god kompetanse, solid erfaring og dyktige medarbeidere
ønsker vi å gi nye og gamle kunder god energi i alle rom.
KVIKNE-RENNEBU | 72 42 80 10 | installasjon@krk.no • SOKNEDAL | 72 43 11 02 | post@riseelektro.no
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Skogeiere!
SB SKOG tilbyr
•
•
•
•

Gode tømmerpriser
Dyktige entreprenører
Kapasitet til markberedning, planting og ungskogpleie
Rådgiving og uforpliktende befaring

Ta kontakt med:
Bernt Stensås tlf 984 41 211

sbskog.no

Din lokale maler for tak og vegger

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
Døgnvakt:
mobil 414 52 610

7288 Soknedal
Epost: stobb@gauldalen.no

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malervanmalsen@hotmail.com

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

Be om å få vår

kjøkkenkatalog
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

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

for hele huset
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Aasmund Olavsson Vinje
200 år:

Markerer
dagen i
Flågrenda
Den 6. april var det 200 år
siden poeten, forfatteren,
journalisten, læreren og
juristen Aasmund Olavsson
Vinje ble født, og Rennebu
Historielag inviterer til
markering av jubileet den
27. mai.
- I boka ”Ferdaminne” fra 1860 er det
mange skildringer fra Rennebu, og derfor er det spesielt artig å markere jubileet
her, sier Ingrid Lånke, leder i Rennebu
Historielag.
Fra Kristiania til Trondheim
Bakgrunnen for Ferdaminne er at
Vinje i 1860 reiste fra Kristiania til
Trondheim i forbindelse med kroningen
av kong Karl XV. Han gikk til fots mye av
turen, og fikk derfor god tid til filosofiske
betraktninger av både personer og steder
han passerte underveis. I forbindelse med
jubileet er det satt sammen en forestilling med denne reisen som utgangspunkt.
Magne Skjævesland har tonesatt en del av
dikta fra Ferdaminne, og det er også han
som besøker Rennebu med oppsetningen
”Ferda-Vinje”. Forestillingen varer en
drøy time, og publikum loves en under-

holdende stund med både sang, gitar og
kåseri.
Historisk vandring
Selve forestillingen fremføres i låven
på Nordstuggu Flå, og i forkant inviteres
også dem som er interessert, til en historisk vandring fra Torget på Berkåk, langs
pilegrimsleden ned til Flå.
- Turen går i lett terreng og vi beregner
ca. en time nedover. Underveis passerer vi
blant annet Olavskleiva med sin spesielle
historie, forteller Ingrid Lånke.
Den
lokale
markeringen
av
Vinjejubileet erstatter i år den tradisjo-

Vi selger lokalmat fra
Hognamat, Rodebak,
Grindal Ysteri
Grillmat fra gilde:
n og svin
grillskiver av lam, kalku

Rennebu Nedre Handel, Voll,
7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50

nelle bygdetundagen på Haugen gård.
Rennebu Historielag er imidlertid godt
fornøyd med det programmet som settes
opp den 27. mai, og håper publikum også
vil finne det interessant.
- Vi synes Aasmund Olavsson Vinje er
en meget betydningsfull og markant historisk skikkelse, og vi er veldig glade for
at denne forestillingen settes opp her. At
historien kan knyttes til helt lokale steder
her i Rennebu gjør det jo selvsagt ekstra
interessant, sier Ingrid Lånke i Rennebu
Historielag.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Ingrid Lånke

Middagsbuffet
Tirsdag 29. mai kl. 14.30-17.30

Rømmegrøt og spekemat
Klubb, duppe, stekt bacon

Vi har glutenfri klubb og duppe også.

Dessert og kaffe
Voksne kr 195,- Barn, 3-12 år kr 89,		 Gratis for 0-2 år		

Velkommen!

Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Rennebunytt
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Inviterte til
samarbeid
Mjuklia Leirsted og Gjestegård inviterte næringslivet
på Berkåk til middag og prat
om hvordan de sammen kan
utvikle Berkåk videre som
turistdestinasjon.

Ny E6:

Ønsker FV700 lengst nord
Rennebu Næringsforening skriver i brev til Rennebu
kommune at de må tenke på arbeidsplassene i Berkåk når
de bestemmer trasé for tilknytning av FV700 opp mot ny E6.

Ivar Langklopp (Rennebu Næringsforening), Geir Tinnen (markedsgruppa
i Mjuklia), ordfører Ola Øie, Inge Hill
(leirstedsstyre i Mjuklia) og Per Winsnes
(markedsgruppa i Mjuklia) var enige om
at samarbeid er viktig.
Mjuklia Leirsted og Gjestegård er
under omorganisering. Det er Den norske
misjonsforening som eier leirstedet, og
det er nå organisert slik at et driftselskap
med eget leirstedsstyre leier bygningsmassen. De må derfor stå for egen inntekt
i større grad enn tidligere, og i den forbindelse vil de ha åpent for drop-in overnatting i sommersesongen.
Inviterte til samarbeid
Per Winsnes, med bakgrunn fra
Rosenborg, innledet med Eggens
Go´fotteori der samhandling er sentralt.
— Poenget er at de som vil Berkåk vel er
tjent med samahandling. Vi ønsker å utvikle Mjuklia, og når vi arbeider sammen
klarer vi mer enn hver for oss. Alle kan
samarbeide og samhandle til beste for
Berkåk og Rennebu, sa Winsnes. Et positivt omdømme er et resultat av handlinger, og Winsnes mente at verdiene til
Rosenborg også kan passe for samarbeidet i Rennebu - åpenhet, humør, engasjement og folkelighet.
Orfører Ola Øie var glad for initiativet
til Mjuklia, og han mente vi har et stort
potensiale her i Rennebu. Ivar Langklopp
i næringsforeninga syntes også initiativet var bra, og han mente det passet bra
i forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplan og ny E6.
Av Dagfinn Vold
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Kenneth Teigen og Ivar
Langklopp i Rennebu
Næringsforening går for
at FV700 skal gå gjennom
Berkåk sentrum og videre
mellom Hofseth Biocare
og Sande opp mot ny E6.

Berkåk Veikro

Hofseth
Sande

Torget
FV700

Næringsforeninga har hatt et eget
møte for å se på traséen til FV 700 gjennom Berkåk sentrum og videre opp til ny
E6-trasè. På møtet var det stor enighet om
at for handelsbedriftene på Berkåk er det
meget viktig at FV700 får en plassering
og utforming som gjør at de blir godt synlig og lett tilgjengelig.
Fra 6.000 til 1.000 døgnpasseringer
I brevet skriver næringsforeninga at
mange bedrifter på Berkåk er bygd opp
og basert på gjennomgangstrafikk. Med
dagens 6.000 døgnpasseringer som etter
utbyggingen anslås å gå ned til under
1.000, vil dette bli meget utfordrende.
Derfor er det spesielt viktig å ta godt vare
på det som blir igjen av gjennomgangstrafikk. For Rennebu handler dette om å
bevare mange og viktige arbeidsplasser i
kommunen. Dette vil være ekstra viktig
for Esso, Circle K og Shell/Berkåk Veikro
og Gjestegård og Mjuklia Leirsted og

Extra

Gjestegård, men også for andre handelsbedrifter i Berkåk sentrum.
FV700 gjennon sentrum
— Vi mener at den beste løsningen er
den framlagte skissa der FV700 svinger
nordover for dagens kryss (FV700/E6) og
til en rundkjøring som fører veien rett mot
eksisterende vei mellom Hofseth Biocare
og Sande. Denne løsningen ivaretar også
tilgjengelige næringsareal best, skriver
Ivar Langklopp og Kenneth Teigen i brevet.
— Videre heter det at de to sørligste
foreslåtte løsningene for trasè vil gå mer
utover eksisterende bebyggelse, tilgjengelige næringsareal og være hemmende i
forhold til videre sentrumsutvikling. Her
har det blant annet kommet sterke signaler fra Berkåk Bil på at de ikke ønsker vei
like ved anlegget sitt.
Av Dagfinn Vold

Rampestreker til glede og inspirasjon
Tema for årets Rennebumartna er ”Rampestreker”,
og 28. - 29. mai får vi en
liten smakebit på hvordan
dette kan være til glede
og inspirasjon. Da kommer
kunstneren Ståle Gerhardsen
på besøk, og i løpet av disse
dagene skal han pynte opp
endeveggen av Rebusbygget
med kreativ utsmykking.
- Denne veggen egner seg utmerket for
denne type kunst. Her er det mange barn
og unge som passerer hver dag, og plassen
er et bindeledd mellom skole, bibliotek og
torg, sier martnassjef Kenneth Teigen.
Stedstilpasset utsmykning
Noe som gjør Gerhardsens utsmykning ekstra spennende er at den blir
stedstilpasset. Det vil si at vi helt sikkert
kommer til å se lokale element i kunsten,
og sannsynligvis vil noe av det som kjennetegner Rennebu komme til uttrykk på
den sentralt plasserte veggen.
- Gerhardsen har allerede vært her
på befaring, og da fikk han også med
seg en del informasjon om Rennebu.
Selvfølgelig har han frie tøyler til utsmykkingen, men vi regner likevel med det blir
et lokalt tilsnitt, sier Teigen.
Tegning og kreativitet på skolen
Gerhardsen skal også holde foredrag

Soknedal

Ståle Gerhardsen foran veggen han
har utsmykket på Røros.
Foto: Gerhardsen & Karlsen

for elevene på skolen, der temaet blir tegning og kreativitet. I tillegg får elevene
naturligvis sjansen til å se kunstneren i
arbeid, og det samme gjør også andre
interesserte. De som ikke får med seg
kunstnerbesøket nå i slutten av mai, får
en ny sjanse under årets martna. Da deltar
Gerhardsen med egen utstilling, sentralt

plassert i to containere på martnasområdet.
- Det blir et såkalt containergalleri, og
vi ser for oss en utstilling med både kreativitet og humor som også vil appellere til
et yngre publikum, sier Teigen.
Nærmere informasjon om kunstnerbesøket 28.-29. mai finner du på
rennebumartnan.no
Av Mona Schjølset

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram for

E6 ULSBERG – VINDÅSLIENE

Vindåsliene
6

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene i
Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn sammen med oppstartsvarselet.
6

6

Ulsberg
6

Det varsles samtidig oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene, vedtatt 19.6.16 (PlanID2014002). Det
tas sikte på å oppheve nevnte reguleringsplan samtidig med eventuell sluttbehandling av ny reguleringsplan for E6.
Forslagstiller:
Nye Veier AS som forslagsstiller har engasjert Sweco Norge AS til å utarbeide
reguleringsplan for strekningen.

Berkåk

6

Garli

Planområdet:
Planområdet gjelder for ny E6 på strekningen fra Ulsberg i Rennebu kommune
og til Fossembrua sør for Soknedal i Midtre Gauldal kommune.
Formål:
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t.
Merknader til oppstartsmeldingen og planprogram:
Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes
innen 20.06.2018 til: Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim.
Merknader kan også sendes på e-post: siri.hegre@nyeveier.no.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes
til Jan Olav Sivertsen, tlf. 91 54 68 71.
E-post: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no eller
Rennebu kommune v/ Trond Jære
tlf. 46963696, eller Leif Conradi Skorem
tlf. 72428167
Varsel om oppstart og planprogram med
vedlegg ligger i høringsperioden ute på
Nye Veier sine nettsider, samt på kommunene
sine nettsider:
www.nyeveier.no
www.midtre-gauldal.kommune.no
www.rennebu.kommune.no

17. mai i
Rennebu
Se program for
grendene på
rennebu.com

@rennebucom @reisentilfjellet @rennebukommune
Rennebunytt
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Vi bytter navn

Rosenborg Reklame GAEN0057

Tidene forandrer seg. Det gjør vi også!
Derfor endrer alle selskapene i Gauldal Energi-gruppen
navn og profil. Fra 15. mai er vi Midt Energi, Midt Elektro,
Midt IT og Midt Bredbånd. Sammen er vi en slagkraftig gruppe
innen fornybar energi, el-installasjon, kommunikasjon og IT.
www.midtenergi.no
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arkiveres

Kunderådgiver på Berkåk
Vi søker etter en engasjert, initiativrik og resultatorientert
medarbeider som trives med kunderetta arbeid.
Arbeidsoppgaver:
• Ansvar for å bygge egen kundeportefølje innen
privatmarkedet på vårt avdelingskontor på Berkåk.
• Behovsrettet helhetlig økonomisk rådgivning og
salg innenfor bankens produktspekter
(lån, sparing, og forsikring).
Orkla Sparebank kan tilby:
• en utfordrende jobb i en frittstående og
solid sparebank med sterk lokal forankring.
• gode utviklingsmuligheter i stillingen.
• et trivelig og hektisk arbeidsmiljø som
stimulerer til innsats.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
• Proaktiv og liker å jobbe med kunderetta aktiviteter.
• Utdanning på høyskolenivå eller relevant praksis.
• Gode kommunikasjonsevner.

Søknad sendes til Orkla Sparebank ved
banksjef Privatmarked Tore Gjerstad, tg@orklasparebank.no
Legg ved CV, vitnemål og relevante attester.
Spørsmål kan rettes til Tore Gjerstad tlf 95 21 66 01 eller  
Henning Ree Snoen tlf 98 12 10 27
- leder privatmarked Meldal/Rennebu
Søknadsfrist: 21. mai 2018

DEN NORSKE KIRKE
Rennebu kirkelige fellesråd

TRENGER DU NOEN TIL
PLANTING / UNGSKOGPLEIE?
BIDRA TIL INTEGRERING OG VERDISKAPING!

Rennebu kirkelige fellesråd søker:
Kirkeverge i Rennebu,

70 % fast stilling med kontoradresse Berkåk
Søknadsfrist 21. mai.

Kirkegårdsarbeider/klokker/kirketjener,

38 % fast stilling ved Innset kirke og kirkegård
Søknadsfrist 1. juni.
Fullstendig utlysningstekst finnes på
www.kirken.no/rennebu eller www.nav.no

Ved spørsmål om stillingene,
ta kontakt med menighetssekretær på 72 40 23 50
Send søknad med CV til post@rennebu.kirken.no

•
•
•
•

planting
ungskogpleie
beiterydding
pleie av kulturlandskap

Kontaktinformasjon:
Ta kontakt med din grendakontakt i skognæringa,
usikker hvem?
Ring Ståle Solem 416 01 342
Andre spørsmål?
Ta kontakt med
flyktningkoordinator
Ragnhild Løvseth Øverland,
tlf 72 42 81 48/482 76 037
Et samarbeid mellom:
Flyktningtjenesten,
Landbrukskontoret,
Rennebu Landbrukstjenester,
grunneiere, Sør-Trøndelag
Fylkeskommune
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Rennebu EnSpire skole
starter med 21 elever
Rennebu EnSpire skole melder om at arbeidsoppgavene for
oppstart av skolen i august går etter planen.
Leieavtale om å bruke skolen på Voll
er nå underskrevet og i orden, og styreleder Ragnhild K. Stene berømmer rådmann
Per Øivind Sundell for at han raskt satte
seg inn i saken og jobbet effektivt for å
komme fram til en god løsning for begge
parter. Kommuneoverlege Arne Opdahl
har også gitt positiv tilbakemelding for
godkjenning etter forskrift om miljøretta
helsevern for den delen av lokalene skolen skal bruke.
Fortsatt mulig å søke
Det er 21 elever som skal starte opp
i august, og enda er det plass for flere.
Søknadsskjema finnes på hjemmesida til
skolen, og søknadene behandles raskt for
hver og en som måtte komme inn gjennom hele våren og sommeren.
Skolefrokost
— Det gjenstår fortsatt mye planlegging omkring innholdet i undervisningen,
men mye av det organisatoriske er på
plass. Skoleskyss koordineres med skolebussen som går til og fra Berkåk, og det er
gratis skyss uansett hvor i kommunen du
bor. Skoledagen blir litt lengre på Voll enn
på Berkåk, så da blir det god tid til skolefrokost. I en hektisk hverdag der trøtte
barn helst må spise godt før de reiser på
skolen, tror vi både barn og foreldre vil
sette pris på et slikt tilbud, sier Ragnhild
K. Stene.

For elever og personalet i skolen betyr
det en rolig og god start på dagen i sosialt fellesskap med de andre medelevene.
Dette vil bli en viktig faktor for å skape
et godt læringsmiljø. Vi diskuterer også
hvordan vi skal organisere leksene. Det
blir i alle fall ikke den samme leksa for
alle, men individuelt tilpasset og i samråd
med eleven selv ut fra hva han og læreren
syns det bør øves mer på.
Uten skolepenger
— Det spørsmålet vi oftest får er hva
det koster å gå på skolen vår. Da er det
hyggelig å kunne fortelle at det er gratis
for alle ettersom vi har bestemt at vi ikke
skal ta skolepenger. Statsstøtten vi får
dekker daglig drift som lønn, husleie og
undervisningsmateriell, og med noe hjelp
fra støtteforeningen vår, Rennebu EnSpire
forening, kan vi ønske oss det «lille
ekstra». Alle som vil kan være medlem i
støtteforeninga for å bidra både praktisk
og økonomisk til aktiviteten vår, og til det
som skal fylle Voll FlerbruksHus, når det
etter hvert blir en realitet, sier Ranghild.
Aksjetegning
— Nå i mai inviterer vi også til at flere
kan bli med på dette EnSpire-eventyret
ved å tegne aksjer i selskapet. Vi starter
jo nesten med tom pengesekk og trenger å
kjøpe inn alt fra blyanter og skrivebøker,
til Ipader og interaktive tavler. Vi ønsker

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• 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
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Ragnhild K. Stene
er styreleder i Rennebu EnSpire skole.

oss en større pott med oppstartsmidler,
til innkjøp av utstyr og læremidler som
står på ønskelista. Aksjene kan kjøpes for
kr 1000,- pr stk, forteller Ragnhild.
I tillegg til at privatpersoner kan
bli skoleeiere, har flere lokale og regionale bedrifter signalisert at de vil
være med å bidra med sponsormidler.
Tegningsblankett for aksjer kan lastes ned
fra hjemmesida vår www.rennebuenspire.
no, eller hentes i kaffekroken på Joker
Rennebu. På Volladåggån vil vi også
være tilgjengelige for spørsmål om både
læringsarbeid og skoledrift.
Av Heidi Reitås Sæther

Vi utfører

Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

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

6

FOR

69

00

SMÅBRUS FRA RINGNES 0,5 LITER
Ringnes, 0,5 l, 23,- pr literm, eks pant

59
GILDE INNHERREDSODD 1,9KG
Gilde, 1,9 kg, 31,05 pr. kg

60

00

00

KRONEIS JORDBÆR/SJOKOLADE
5-PK, Diplomis, 5-pk

Velkommen til
REMA 1000 Berkåk
Gjelder i REMA 1000 Berkåk tom 20.05.2018 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
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Varsel om oppstart av arbeid med
endring av reguleringsplan for
Granslettet, nord for Granasjøen

Tilsynsvakt i Rennebuhallen

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 varsles
oppstart av arbeidet med endring av reguleringsplan for
Granslettet, del av gnr/bnr. 13/1.
Planområdet ligger ca. 1 km nord for Granasjøen,
ved kommunal vei mellom Grindal og Nerskogen.
Området er regulert til fritidsbebyggelse. Formålet med
reguleringsarbeidet er å sikre areal for en drivingslei
for reindrifta, Trollheimen Sijte.
Planarbeidet er igangsatt etter initiativ fra
Rennebu kommune.

Beskrivelse av arbeidssted
Tilsynsvakt i Rennebuhallen og kultursalen. Består i
hovedsak av tilrettelegging og kontroll ved utleie av
lokalene. Det er utarbeidet en egen instruks for
stillingen.
Det er i dag to personer som deler på oppgaven som
tilsynsvakt. Vi oppfordrer pensjonister til å søke.

Kart med forslag til endringer og utfyllende informasjon
finnes på kommunens hjemmeside,
rennebu.kommune.no.
Frist for innspill til planarbeidet er 27. mai.

Høring av kommunedelplan
TRAFIKKSIKKERHET 2018 - 2022
Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2018-2022
legges ut til høring med frist for innspill 27. juni 2018.
Innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no,
eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.
Planen finner du på:
www.rennebu.kommune.no/planer
Har du spørsmål kontakt assisterende rådmann
Lill Hemmingsen Bøe,
lill.boe@rennebu.kommune.no eller tlf 72 42 81 13.

Utlegging til høring og offentlig ettersyn
- 2015001 - 21/58

Sørøyåsen, delplan Herremkjølen
Planområdet ligger i Sørøyåsen på Nerskogen.
Planforslaget omfatter 12 nye tomter for fritidsbebyggelse og rammeplan for vann og avløp.
Planen kan sees i Rennebu kommunehus,
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no/planer
Innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no
eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
innen 29. juni 2018.
Rådmannen

17. mai i Rennebu

Se program for grendene på
rennebu.com
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Tilsynsvakt innebærer for tiden vakt annenhver uke på
ettermiddag, kveld og helg.

Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver
Timebasert lønn etter avtaleverk
Se fullstendig utlysning og søknadsskjema på
www.rennebu.kommune.no.
Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske
søknadsskjemaet under aktuell stilling.
Søknadsfrist 1. juni 2018

Vårtur 3. juni
i pilegrimenes fotspor
Årets lokalvandring i pilegrimsleden starter ved Havdal
skole kl. 11.00 og ender opp ved Skjepphaugen. Dette
er en spennende strekning av leden som dessverre alt for
få kjenner til.
Orientering av kjentfolk om historiske elementer langs
leden. Ta med matpakke og drikke, så blir det matrast på
Trondplassen. Godt fottøy er en forutsetning, og ellers
bekledning etter vær- og føreforhold.
Pilegrimsutvalget

Høring av forslag til endring av
reguleringsplan Trondskogen del II
Forslag til endring av reguleringsplan for Trondskogen II
legges ut på høring med frist for innspill 6. juni 2018.
Endringene gjelder takform, rammer for forstøtningsmur
og fylling. I tillegg foreslås vei for gnr.62 bnr.271, tomt
B4 og B7 endret fra privat- til kommunal vei.
Innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no
eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.
Planen finner du på: www.rennebu.kommune.no/planer
Rådmannen

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Ferda-Vinje
Søndag 27. mai kl. 15.00 markerer
Rennebu Historielag 200-årsjubileet for
Aasmund Olavsson Vinje, med framsyninga
«Ferda- VINJE» på låven på Nordstuggu Flå.
Magne Skjævesland kåserer, syng og spelar og nyttar stoff
frå boka «Ferdaminne frå sumaren 1860».
Det blir sal av mat.
I samband med framsyninga blir det, for dei som har lyst ,
vandring frå Berkåk langs pilegrimsleden til Flå.
Møt opp på torget, Berkåk kl. 13.30.
Arr: Rennebu Historielag

Astrids fotklinikk
holder feriestengt

f.o.m. 25. juni t.o.m. 13. juli.

Innsamling til
El-sykkel til helsesenteret

Vi har nå passert kr 70.000,- Takk for alle bidrag.
Vi håper flere vil være med og gi, så får vi kjøpt 2 el-sykler.
Kontonr: 4260.73.40743
Kvinnegruppa

17. mai-buffet

Fra Meråker til Rennebu på ski!

Liv og Bjørn har gått på ski fra Meråker til Rennebu og
de vil vise bilder og fortelle om turen.
Frivilligsentralen 31. mai kl. 19.00
Inngang kr 50,- som går til Frivilligsentralen.

Middagsbuffet med
dessert
fra kl 14.00-17.30

Voksne kr. 275,Barn 3-12 år kr. 100,Barn 0-2 år gratis

Vaske- og ryddedugnad på
Haugen, Rennebu Bygdemuseum

28. mai fra kl. 18.00 og utover - møtes vi på den
årlige dugnadsøkta på museet. Ta gjerne med vaskeutstyr.
Vi avslutter med kaffe og hyggelig prat.
Alle nye og gamle museumsvenner er
hjertelig velkommen til felles innsats.		
Styret

www.mjuklia.no – 72 42 82 30

Voi voi

Rennebu pensjonistforening inviterer:

Tur til Heidal i Nor-Gudbrandsdalen
tirsdag 26. juni 2018

Vi inviterer ikke-medlemmer til å være med på turen så
langt det er plass på bussen.
Frokost og middag er med i prisen.
Ca pris pr. person kr 900,- Avreise fra Voll kl. 08.00
Påmelding innen 15. juni til Nina tlf 975 62 185 eller
Svend tlf 959 22 075

Rennebu mannskor inviterer til
våryr konsert 31. mai kl 19.00
i kultursalen, Berkåk

3-roms leilighet til salgs
i Trondskogen borettslag!

Nytt kjøkken, golv, wc, vask, steamdusj med badekar,
garderobeskap.
Varmepumpe og vedovn. Carport. Solvendt veranda.
Prisantydning kr 750.000,Visning 18. mai etter avtale.
Kontakt Inger Marie tlf 926 68 387

Gjest:

Hører du dårlig?

Kaffeservering

Tirsdag 29. mai kl. 18.00 på Frivillighuset Berkåk.
Stell og bruk av høreapparat
v/ audiograf Jorid Løkken fra AudiPlus Støren.
Enkel servering.

Damekoret Viva
Rennebu mannskor skal arrangere
sangerstevne på Berkåk 15.-17. juni.

Voksne kr. 150,Barn gratis

De vil fremføre reportoaret som de
skal bruke denne helga.

Velkommen!
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 31. mai - frist for stoff 23. mai -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
17.05 Arr rundt om i bygda, se rennebu.com eller
Rennebunytt nr 7
17.05 Gudstjeneste
Berkåk kirke 10.00
Gudstjeneste
Rennebu kirke 12.00
Gudstjeneste
Innset kirke 12.00
17.05 Salg av sodd
Furuly, Nordskogen 15.00
17.05 Grunnlovsfest
Hoelsmoen 19.30
20.05 Konfirmasjonsgudstjeneste Innset kirke 11.00
22.05 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
22.05 Opp-/treningsskyting Gammelstødalen 17.00
23.05 Medl.møte
Kultursalen 11.00
Rennebu pensjonistforening
23.05 Kirkegårdsdugnad
Nerskogen kapell 14.00
24.05 Terrengløp og
Skistadion, Berkåk 18.00
Mjuken Opp
25.05 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
27.05 Konfirmasjonsgudstjeneste Rennebu kirke 11.00
27.05 Vandring Berkåk-Flå
Fra Torget 13.30
27.05 Forestillingen Ferda-Vinje Nordstuggu Flå 15.00
28.05 Vaske- og ryddedugnad Haugen, museet 18.00
29.05 Stell og bruk av høreapparat Friv.huset 18.00

Følg med på hva som skjer
i Rennebu på rennebu.com

29.05
31.05
31.05
31.05
31.05
03.06
03.06
05.06
06.06
07.06
10.06

Opp-/treningsskyting Gammelstødalen
Formiddagstreff
Staure
Hyggestund m/kvinnegruppa Helsesenteret
Terrengløp
Innset
Bønnemøte
Hoelsmoen
Pilegrimstur, Havdal-Skjepphaugen		
Konfirmasjonsgudstjeneste Berkåk kirke
Opp-/treningsskyting Gammelstødalen
Medl.møte kvinnegruppa Friv.sentralen
Mottak av klær
Refshus skole
Konfirmasjonsgudstjeneste Nerskogen kapell

17.00
11.00
11.30
18.00
20.00
11.00
11.00
17.00
19.00
16-18
11.00

Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 8.30-9.30
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162
Det er gratis innrykk i kalenderen!
Send epost til mari@mediaprofil.no
eller ring 72 42 76 66

Sommerblomster og ampler i stort utvalg! 6-grens
orkide
Blomster til
konfirmasjon!

Berkåk - tlf 72 42 74 45 — Mandag-fredag 10-17 - lørdag 10-14

Nå 1/2 pris
198,-

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

