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Skipresident Erik Røste åpnet den nye rulleskiløypa på Rennebu skistadion forrige torsdag.
Røste sa han er stolt når han får komme på besøk
til Ski-Norge på denne måten, for det er nettopp
det lokale, frivillige engasjementet som gjør at
skiidretten står så sterkt i Norge.
Les mer på side 3.

Foto: Dagfinn Vold
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Klar for sammenslåing?

Storting og regjering har besluttet å sette i gang en omfattende reformprosess med sikte på endringer i kommunestrukturen. Følgende overordna mål er satt opp: Gode og
likeverdig tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomisk robuste
kommuner og styrket lokaldemokrati.
For å få dette til er alle kommuner bedt om å sette i gang
lokale prosesser og berede grunnen for eventuell sammenslåing med sine nabokommuner, for at disse målene kan
bli oppfylt i størst mulig grad. Det er fylkesmennene som
sammen med Kommunenes Sentralforbund (KS), skal tilrettelegge og koordinere gjennomføringen av reformen
i sine respektive fyker. I utgangspunktet er det et uttrykt
ønske at kommunene selv tar kontakt med sine naboer og
prøver å finne løsninger på frivillig basis. Dersom dette ikke
skjer, ligger det i kortene at overordnet myndighet vil kunne
gripe inn med diktat.
Etter hvert har det vokst fram en erkjennelse av at tiden er
moden for å foreta mer omfattende endringer av kommunestrukturen. Samfunnet har utviklet seg med hurtigtogsfart
på nær sagt alle områder. Dette har medført at det stadig
også stilles nye og større krav til en oppegående offentlig
sektor. Det fremmes økte krav til kvalitet i saksbehandlingen
i alle ledd. I samme takt øker også innbyggernes forventninger til de kommunale tjenesteleverandørene. Svært mange
kommuner, særlig de små, har slitt med å henge med.
For å bøte på dette har det med årene blitt etablert mange

Det interkommunale samarbeidet har selvsagt trukket veksler på at avstandene til nabokommunene er blitt mindre og
at mulighetene for kommunikasjon har blitt kraftig forbedret. Samtidig har det gjort at kommunegrensene har fått
mindre betydning. For folk flest betyr de også mindre - fler
og fler forflytter seg over grensene på vei til og fra jobb. For
Rennebus vedkommende betyr det at ca 400 arbeidstakere,
eller 30 % av arbeidsstyrken, pendler inn eller ut av kommunen, ukentlig. For handel og næringsliv betyr de knapt noe i
det hele tatt.
Det som fortsatt betyr mye er nærheten til enkelte kommunale tilbud. Særlig gjelder det basistjenester knyttet til barnehage, skole, eldreomsorg, lokalt servisetorg (?) m.v. Ved en
eventuell sammenslåing er det viktig at slike institusjoner
beholdes også lokalt.
Samtidig er det en fundamental forutsetning at innbyggerne
beholder retten til å være med bestemme, d.v.s. at folkestyret fortsatt vil fungere. Dersom kommuner blir slått sammen
må det etableres lokale politiske organer eksempelvis etter
modell fra bydelsutvalg i større byer, som skal høres i forbindelse med viktige avgjørelser i kommunen, samtidig som
de fungerer som bindeledd mellom kommuneledelse og
befolkningen lokalt.
Fortsetter side 11
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interkommunale løsninger. Det har gitt godt resultat og vært
vellykket i svært mange tilfelle. Rennebu kommune deltar i
svært mange samarbeidsordninger med ulike nabokommuner på områder som barnevern, legevakt, ambulanse, helsetjenester, NAV, ligningskontor, renovasjon og søppelinnhenting, kontroll og revisjon, brann og redning og verneområdeforvaltning. Vi har også overveiende gode erfaringer med
dette samarbeidet. Men samtidig er det en utfordring for den
enkelte kommune å skulle beholde oversikten og sikre god
demokratisk styring, dersom jungelen av interkommunale
ordninger blir stor og samarbeidet foregår i flere ulike retninger med mange kommuner samtidig.

tlf 55 55 33 33

Rennebunytt

Kommunale møter
18.09. Kommunestyret
19.00
25.09. HOO
09.00
26.09. MTL
09.00
			
Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

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

Skipresidenten åpnet rulleskiløypa
- Jeg er stolt når jeg får komme
på besøk til Ski-Norge på denne måten, for det er nettopp
det lokale, frivillige engasjementet som gjør at skiidretten står så sterkt i Norge, sa
skipresident Erik Røste under
åpningen av rulleskiløypa på
Rennebu skistadion forrige
torsdag.
I åpningstalen benyttet han også
anledningen til å takke for sist, og kunne fortelle at han hadde mange gode
minner fra skistadion her i forbindelse
med NM på ski i 1998. Den gangen var
Røste trener for det norske herrelandslaget, og NM ble brukt som oppkjøring
før OL i Ngano.
Nye stjerner fra Rennebu?
Røste fremhevet også den betydningen slike anlegg har både for skiinteressen og utviklingen av skitalenter rundt
omkring i Norge.
- Uten gode anlegg blir det heller
ingen aktivitet, og derfor er det så viktig
at det blir lagt til rette på denne måten,
påpekte Røste. Han så heller ikke bort
fra at vi i årene framover kommer til å
få se nye skistjerner fra Rennebu som
markerer seg både nasjonalt og internasjonalt.
– Det begynner jo å bli noen år
siden du var på topp nå Magne, spøkte
skipresidenten, og henviste til Magne
Myrmo, som selvsagt var på plass blant
publikum.
Stolt ordfører
Også ordføreren uttrykte stolthet og
glede over det flotte anlegget, og var
imponert over dugnadsinnsats og ståpå-vilje hos initiativtakerne.
– Dette tror jeg vil være en god
investering for lokalsamfunnet, og
kommer uten tvil til å ha stor betydning
for skimiljøet i bygda, sa Lånke. For sin
egen del uttrykte han imidlertid en viss
skepsis til å sette utfor bakkene på rulleski.
– Nå er det vel slik at anlegget er
godt egnet for både rullestolbrukere og
folk som går tur med rullator, så det blir
vel det mest nærliggende for min del,
smilte Lånke.

Torbjørn Stuen og Guro Ytterhus holdt båndet da skipresident Erik Røste åpnet rulleskiløypa.

Verdensmester Magne Myrmo ønsket ungdommene lykke til med rulleskiløypa.
F.v. Håkon Myrmo, Vegard Uv Værnes, Ingeborg Smestu Holm, Håkon Halseth, Mathias
Halseth, Magne Myrmo, Henrik Uv Værnes, Audun Reistad og Torbjørn Stuen.
Harald og Kjetil med små og store
hjelpere
To av de viktigste pådriverne for å
få til anlegget, Harald Holm og Kjetil
Værnes, hadde for anledningen byttet
ut arbeidsklær med finskjorte, og var
nok både glade og lettet over at prosjektet er vel i havn.
– Jeg fikk denne ideen allerede i
2011, men da ble det møtt med en del
skepsis. Etter at folk hadde sovet på
det noen hundre netter, hadde ideen
imidlertid modnet blant flere, og plutselig var en arbeidsgruppe i gang med
planleggingen, fortalte Harald Holm
i sin åpningstale. Etter dette gikk det
slag i slag, og i tillegg til rulleskiløype er
anlegget oppgradert med nytt toalettanlegg, nye armaturer i lysløypa, samt
ny garasje til tråkkemaskina.
– Nå har vi fått et flott helårsanlegg, og vi gleder oss stort til å ta det i
bruk, avsluttet Holm. Både Holm og

Værnes benyttet anledningen til å takke
Rennebu kommune for velvilje og støtte underveis, og ikke minst fikk sponsorer og dugnadsfolk sin velfortjente takk.
– Jeg tror nok vi ligger tett oppunder et årsverk i dugnadstimer på anlegget her, og det er det all grunn til å være
stolte av, sa Harald Holm til de frammøtte. Nå skal det vel også nevnes at de
to ildsjelene bak prosjektet ikke akkurat har sluntret unna dugnadsarbeidet,
og har vel i løpet av de siste månedene hatt en bratt læringskurve innen
anleggsarbeiderfaget… Som en av de
andre dugnadsarbeiderne så treffende
uttrykte det:
- Det går jo ikke an å si nei når en
av disse karene ringer og spør om dugnadshjelp, for vi vet jo at de er her både
før vi kommer og etter at vi drar hjem!
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Svak skatteinngang i 2014
Rennebu kommune har budsjettert
med en skattevekst på 3,7% fra 2013 til
2014. Dette er det samme som regjeringen har anslått i sitt statsbudsjett. Da
revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i
juni var skatteanslaget nedjustert til 3%,
men ved utgangen av juli var kommunesektorens skatteinngang enda svakere enn dette anslaget.
Rennebu kommune har også hatt
en svakere skattevekst enn budsjettert i

2014, og på grunn av at skatteinngangen ligger lavere enn landsgjennomsnittet pr. innbygger, blir noe av dette
kompensert ved en inntektsutjevning.
Pr. utgangen av juli har Rennebu kommune en vekst i skatt- og inntektsutjevning på 2%, mens det er budsjettert
med en vekst på 3,7%. Ifølge økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson ligger
det an til en inntektssvikt på ca. 1 mill.
kr dersom skatteveksten blir like svak
resten av året.

Gustafsson påpeker imidlertid at
det enda er for tidlig å si noe helt sikkert om årets skatteinngang, ettersom
denne kan variere en del fra måned til
måned.
- Vi håper på bedre tall mot slutten av året, men tendensen så langt er
dessverre negativ, sier Gustafsson.
Av Mona Schjølset

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Hjertelig takk!
Er du blant de heldige frivillige?
I år som tidligere år har vi fått inn
mange gaver fra utstillerne.
Disse gavene er trekt
blant alle dere i dugnadsgjengen.

Din lokale maler for tak og vegger

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

Liste over vinnerne ligger nå på
rennebumartnan.no og på
Facebook/Rennebumartnan
Premiene må hentes på martnaskontoret
Rennebumartnan as, Myrveien 2 Birkabygget, Berkåk
Tlf 72 42 77 48 / 917 83 500

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

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

Tid for Erica

Høstløken er på plass

Vi inviterer deg til å besøke
Rennebu.com
- nettportalen for Rennebu!
Her kan du finne det meste av det du er ute etter
av informasjon om Rennebu.
Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no

Tilbud:

r 29,-

Ildtopp k

Nyheter i Diz-smykker
Black-Design
Vi bringer blomster for deg!

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14
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Nye eiere av Terrengen AS
Terrengen AS har nå fått nye eiere, og bedriften
Arne Skjerve startet opp for 25 år siden drives
videre.
— Arne har vært en kreativ oppfinner og gründer, og har gjort både
Rennebu og produktet Terrengen
kjent over hele landet. Han har også
vært med å skape nye arbeidsplasser,
noe som er meget viktig for Rennebu,
sier Erling Grøtte - ny daglig leder i
Terrengen AS.
De nye eierne er foruten Erling
Grøtte, Olav Aasmyr, Jon Kvam og
Jan Ivar Kvam. De tok over bedriften
1. september, og Terrengen vil fortsatt
være kjernevirksomheten. Ved siden
av å utvikle Terrengen videre, skal de
nå også ha service på Terrengen for

Trøndelag og Møre.
Et annet behov de
vil dekke er service
og tekniske tjenester mot landbruket
og industrien, samt
verkstedstjenester for
resten av bygdefolket
og bygdene i rundt.
Olav Aasmyr begynner på verkstedet når han slutter ved Storlismia, og
sammen med Kåre Kosberg (som blir
med videre fra forrige eier) vil de i starten i hovedsak drive med kompetanseoverføring og opplæring.

Jon Kvam, Olav Aasmyr, Jan Ivar Kvam
og Erling Grøtte synes det er viktig å ta
vare på arbeidsplassene og samtidig sikre
at merkevaren Terrengen blir værende i
Rennebu.
Av Dagfinn Vold

Morten Harket i fjellheimen
Årets Nerskogskonsert ble en
suksess med rundt 2000 publikummere.
For tredje år på rad ble Nerskogskonserten arrangert, og i år var det
celebert besøk av Morten Harket. I
spektakulære omgivelser på Grovasetra
i Skardalen fikk tett oppunder 2000
publikummere oppleve Morten Harkets
karakteristiske stemme. Omgivelsene
i fjellheimen på 900 meter over havet
sammen med et helt fantastisk høstvær,
gjorde at det ble en fin ramme rundt
konserten.
Morten Harket er en godt kjent
artist for de fleste. Han slo gjennom
med A-HA i 1985 med «Take on me»
sammen med Magne Furuholmen og
Paul Waaktaar-Savoy. De skrev den
gang norsk pophistorie med en lang
rekke hitsingler, album, hele ni spellemannspriser og turneer verden over.
Morten Harket har stått på egne bein
siden A-Ha holdt sin siste konsert i
Oslo Spektrum i 2010.
På Nerskogskonserten spilte han
mange av låtene fra sitt siste album,
men det ble også et gjenhør med låter
fra hans tidligere karriere.
— Hele 1400 publikummere hadde
sikret seg billett på forhånd, og det ble
en stemningsfull og vellykket konsert
som vi er meget godt fornøyd med,

forteller markedsansvarlig for arrangøren, Arve E. Withbro. De har fått mange
positive tilbakemeldinger fra publikum,
og Withbro roser samtidig de over 70
frivillige som har stått på både sent og
tidlig for å tilrettelegge både konsertarena og logistikk rundt arrangementet.
— Årets utgave av Nerskogskonserten har gitt oss motivasjon til å
sette i gang med planleggingen av neste års konsert, avslutter Arve E Withbro.
Av Lillian Toset

Rennebunytt

5

Ny plan for uteområdet ved Berkåk skole
Gjennom flere år har det vært
jobbet for å få til et godt uteområde ved og rundt Berkåk
skole, Rennebuhallen og
samfunnshuset. Mange ulike
grupper har jobbet med sine
interesser og behov, uten at
det har vært samordnet i særlig grad.
I vinter tok derfor FAU og ledelsen
ved skolen initiativ til å samordne de
ulike interessene, og kalte inn til et fellesmøte. Formålet var å komme fram til
en plan for uteområdet som ivaretar de
ulike interessentene, og ønske om å få
til et aktivitetsområde i sentrum som er
lett tilgjengelig for alle.
Variert
I det endelige forslaget som arbeidsgruppa har lagt fram heter det at man
ønsker at en del av området mellom
skolen og kunstgressbanen / grusbanen
kan omarbeides til et område med variert terreng med sykkelløype, klatrestativ osv. Ny beplantning vil også bryte
opp flata og skape nye rom for ungene.
Samtidig er det ønskelig å beholde
deler av området til parkering. Gruppa
legger også vekt på at dette kan trekke
ungene mot dette området på ettermiddags- og kveldstid, slik at man får bort
sykkelaktiviteten på torget. Dette vil
være en fordel med tanke på trafikksikkerheten her.
Nye lekeapparat
Rennebu Sanitetsforening la ned sin
virksomhet tidligere i år, og da fikk skolen tildelt kr. 30.000,- til opprustning
av uteområdet. Dette ble brukt til nye
lekeapparat i området mellom skolen
og Rennebuhallen, og i området foran

Tormod Eggan (TrønderEnergi), Kari Haukdal (Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole)
og Kennet Teigen (Rennebumartnan).
skolen mot parkeringsplassen. Ifølge
rektor Kari Haukdal ble denne oppgraderingen svært godt mottatt ved skolestart i høst, og det har vært mye konstruktiv og positiv lek i dette området.
Adkomst for skolebusser
Plankontoret har nå fått oppdraget
med å tegne forslag til nytt uteområde,
og dette arbeidet forventes å være ferdig i løpet av september. I tillegg til aktivitetspark og lekeområde, skal planen
også inneholde forslag til en endelig
løsning for av- og påstigning for elever
som skal med skolebuss. Dette har vært
et stadig tilbakevendende tema i mange
år, så Haukdal håper man nå kan finne
gode løsninger som ivaretar trafikksikkerheten på forsvarlig måte.

Reisa Skinnprodukter månedens håndverker

I september er Hilde Marie Lund med Reisa Skinn-produkter kåret
til månedens håndverker av Birka, nasjonalt senter for kunst og
håndverk.
Hilde Marie Lund holder til i Nordreisa i Nord-Troms, og jobber
hovedsakelig med duodji produkter, altså samisk håndverk. Produktene
består av reinskinn, og lakse- og steinbitskinn som hun kombinerer med
sølv og swarowski. Hun bruker også selskinn, reveskinn og klede.
— Vi har alltid drevet med håndverk i vår familie, og løsningen for
meg ble å ta duodji-linjen i Kautokeino, og der kunne jeg fordype meg i
skinnarbeidet, forteller Hilde.
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Gave fra Trønderenergi / KVO og
Rennebumartnan
Under årets Rennebumartna fikk
Berkåk skole overlevert en sjekk
på kr. 25.000,- øremerket opprustning av uteområdet. Pengestøtten
ble gitt av Trønderenergi / KVO og
Rennebumartnan, og ifølge Haukdal
kommer dette svært godt med i det
videre arbeidet.
- Ja, vi setter stor pris på pengestøtten, og dette vil være en viktig drahjelp
for å komme videre med dette prosjektet. Nå håper vi planene får støtte fra
politisk og administrativt hold, slik at
arbeidet kan starte allerede til våren,
avslutter Haukdal.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Middels minus laksesesong Grindal Ysteri
Årets laksesesong er over, og Morten Rødningen i Rennebu
Utmarksråd forteller at det sannsynligvis ble en totaltfangst på
vel 15 tonn i Orkla.

åpnet utsalg

Forrige fredag åpnet Turid og
Ragnhild Nordbø sitt gårdsutsalg på gården Jelan på
Grindal.

Turid og Ragnhild Nordbø.
Morten Rødningen i Rennebu Utmarksråd forteller om et lakseår som har vært middels
minus.
— Det ble tatt noen få storlaks i
starten, bl.a. en på 20 kg. Fangsten var
best langt nede i elva i Orkdalen. Så ble
det veldig stille utover i juni, og en krisestemningen bredte om seg, forteller
Rødningen. Rødningen mener at dette
er selvforsterkende: lite fisk - lite fangst
rapportert - enda færre fiskere - enda
dårligere fangst - enda dårligere i elva
- selv om det kan være bra med fisk. —
Det er rart det der med laksebørs, sier
Rødningen
Rødningen forteller videre at laksefiske tok seg kraftig opp fra slutten av
juni, og første halvdel av juli var bra.
Det ble fisket bra med mellomlaks
utover hele måneden, og gledelig var
det også at det kom bra med smålaks. I
øvre deler av Orkla tok det seg også noe
opp, men det virka som om smålaksen
ikke kom så langt opp i elva.
— Det er mange som stiller spørsmål ved den strenge reguleringen i elva.
All hunnlaks ble freda fra 1.7., og det
ble innført bl.a. døgnkvote på én laks,
sesongkvote på fem lakser. Det ble også
restriksjoner på størrelsen, der bl.a. all
storlaks ble freda ut sesongen. Dette

fører til færre fiskere og mindre aktivitet i elva – dårligere fangster og mindre
fangst rapportert, sier Rødningen.
I øvre deler av Rennebu var det lite
fiske.
Rødningen forteller at det nå igjen
tas til orde for å bistå laksen med kultivering, og det planlegges lakseklekkeri
på Å i Meldal etter initiativ fra grunneiere. Her er det snakk om produksjon
av øyerogn, slik det bl.a. ble brukt under
restaurering av Resa for noen år siden.
Laksebørsen er i skrivende stund på
13,7 tonn, inkludert de 8,6 tonn som er
gjenutsatt. Dette er absolutt brukbart,
og totalfangsten passerer sannsynligvis
vel 15 tonn. Det er knyttet noe usikkerhet til tallet, da ikke alle har rapportert
inn fangsten, selv om det var pålagt å
rapportere fortløpende på børs i år, forteller Rødningen – som vil karakterisere
sesongen som «middels minus», og det
må være bra etter den krisa som «krøyp
oppover dalføret» i løpet av juni.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Morten Rødningen

Ysteriet ble åpnet og kom i drift
i vår, og etter å ha vært på Jelsetra på
Jøldalen i sommer kunne de nå åpne
gårdsutsalget hjemme på gården.
Utsalget er et fint innredet lokale i
tilknytning til driftsbygninga, og Turid
og Ragnhild forteller at de er godt fornøyd både med lokalene og ostene. Ved
siden av fem ostetyper tilbyr de også
naturell yoghurt av både geit og ku begge fra egne dyr.
De fem ostene som de selger er
Råblå - en fast og kraftig blåmuggost,
Jåblom - en fersk chévre, Myrull - en
modna chévre, Ricotta - en ferskost og
Uhøvla - en fetaost.
Gårdsbutikken er åpen hver fredag
ettermiddag, og de er naturligvis spente
på mottagelsen av ostene og yoghurtene.
— Vi vil også selge våre varer gjennom Bondens marked i Trondheim,
og vi har fått avtale med restauranten
Ågot Lian i Trondheim. Ellers har vi flere aktuelle som vi nå ønsker å besøke
når vi skal ut på en salgsrunde, forteller
Ragnhild.
Turid kan forteller om positive tilbakemeldinger på ostene, og kokkene
ved Aunan på Grindal er blant de som
er meget begeistret og aldri får nok av
ostene.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt

7

Sykepleier ved Rennebu sykehjem
50% fast ledig fra d.d

Teknisk drift
Ledig fast 100% stilling fra 01.12.14

Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk
og har for tiden 38 plasser, inkludert 7 plasser i skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget kjøkken.
Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliteringsog korttidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter
43 årsverk.

Teknisk drift har en driftsavdeling og en vaktmesteravdeling for de kommunale byggene på Berkåk.
Driftsavdelingen er et team på 6 stillinger med
arbeidsområde drift, vedlikehold og nyanlegg for
Rennebu kommune. Dette gjelder vann, avløp, veg,
bygg og boliger. Vaktmesteravdelingen består av et
team på 4 stillinger og drifter de kommunale byggene
på Berkåk. Ved vaktmesteravdelingen er det for tiden
ledig stilling. Pr i dag er det ikke behov, men det kan
bli aktuelt å gå inn i turnus med brøyting, derfor er det
ønskelig med praksis på maskiner.

Vårt mål for 2014 er at vi skal bli ”Verdens beste sykehjem” og håper at akkurat du ønsker å hjelpe oss med
dette!
Hovedarbeidsområder:
• Sykepleiefaglige oppgaver tilknyttet
sykehjemspasienter
Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere.
Vi tilbyr:
• Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for
kompetanseheving
• Lønn etter avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
For nærmere opplysninger, kontakt
leder Elisabeth Tamnes tlf. 72 40 25 21 eller
elisabeth.tamnes@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” 21. september 2014.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdannelse og allsidig praksis innen bruk
av maskiner og vedlikehold av bygg og kommunaltekniske anlegg.
• Evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og ordenssans.
• Ønskelig med maskinerfaring og førerkort klasse
CI og C1E (inntil 7,5 tonn)
• Kjennskap til data, da mange av våre anlegg er
datastyret
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Allsidige arbeidsoppgaver
• Lønn og arbeidsvilkår etter kommunalt avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger, kontakt
enhetsleder Arne Meland tlf. 72 42 81 51 eller
arne meland@rennebu.kommune.no.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 20. september 2014
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentleglova § 25.
Rådmannen

Trimrommet åpner for bruk på ettermiddagsog kveldstid

Trimrommet er åpent når det er annen aktivitet i hallen.
Oversikten over faste aktiviteter finner du på rennebu.
kommune.no. Oversikten er også hengt opp på oppslagstavla utenfor trimrommet.
Ha en fin treningshøst!
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Vann til en
million mennesker
I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker
varig tilgang til rent vann. For bare 200 kroner kan du gi vann
til ett menneske for resten av livet.

Med høsten kommer den årvisse
nasjonale dugnadsinnsatsen. I år, på
søndags ettermiddag den 19. oktober, vil 100.000 bøssebærere over hele
vårt langstrakte land samle inn penger
til Kirkens Nødhjelp. 50 av disse har
som mål å sørge for at alle husstander
i Rennebu får besøk av en bøssebærer.
Tema for årets aksjon er: ”Vann forandrer alt”. Tilgang til rent vann dreier
seg ikke bare om å bli utørst, det betyr
at mennesker overlever og holder seg
friske. Tilgang til vann sikrer avlinger og
mat til befolkningen. Kvinner og barn
får muligheten til utdanning og arbeid
når de ikke må bruke mange timer hver
dag på å gå etter rent vann. Når turen
etter vann blir kortere er de også mindre utsatt for vold og seksuelle overgrep. Kirkens Nødhjelp vil også sette
opp latriner og gjøre tiltak for å bedre
sanitære forhold og hygiene.
Midlene fra TV-aksjonen skal
derfor gå til vannprosjekter i åtte
land:
Sudan,
Sør-Sudan,
Etiopia,
Somalia,
Tanzania,
Afganistan,
Pakistan og Haiti.

Rennebu har tidligere hevdet seg
godt i statistikken over ”gavmilde”
kommuner. Vi håper det vil skje i år
igjen. Husk på å ta ut kontanter på forhånd!
For øvrig har ikke Rennebu hatt
noen tradisjon på å utfordre næringslivet til å gi sin skjerv til innsamlingsaksjonen, så her ligger vi litt på etterskudd
i vår kommune. Vi vil derfor oppfordre
det lokale næringsliv til å gå inn på
giverstafett.no. Her vil de få nærmere
instruksjoner om hvordan en kan gå
fram for å gi penger til aksjonen.
Ellers må vi herved berømme
Berkåk skole som hvert år legger ned en
kjempeinnsats for å samle inn penger
til årets tema.
Vi ønsker alle en riktig fin høst! Ta
godt imot bøssebærerne når de kommer den 19. oktober!
På vegne av den lokale komiteen
Astri Snildal - sekretær

Bli med på kurs i
gammebygging!
Kvikne Utmarksråd og
Kvikne Nasjonalparksenter
inviterer til en kjempesjanse
for grunneiere og andre interesserte; kurs i bygging av en
autentisk sørsamisk gamme!

Som instruktør og kursholder har
vi fått tak i gammebyggingsekspert
Ingvald Jåma fra Follafoss på Fosen.
Ingvald har drevet med reindrift i en
årrekke og har alltid vært svært engasjert, og har bygd ikke mindre enn 52
gammer. Han er for øvrig selv født i ei
gamme og tilbragte de 13 første leveårene sine i ei gamme. Han har også
bygget Europas største sørsamiske
jordgamme som står på Tomma ute på
Helgelandskysten (bildet over).
— Under kurset vil deltakerne selv
få utføre alt arbeid med bygginga, men
under kyndig veiledning av Jåma. Alt
fra barking, til legging av stein, reising
av gamma og legging av torv skal utføres av kursdeltakerne, forteller Kristin
Lund Austvik, daglig leder/fjelloppsyn
i Kvikne Utmarksråd - som arrangerer
kurset.
Kurset vil vare i fem dager og starter onsdag 1. oktober 2014. Oppstart vil
være klokka 09.00 og vi avslutter hver
dag ca. kl. 16.00. Dersom du har lyst til
å være med, men ikke har mulighet til
å være med alle dagene er det mulig
å melde seg på bare noen av dagene.
Meld i så tilfelle fra om hvilke dager
du ønsker å være med på. Gamma skal
settes opp ved Svartsjøen på Kvikne og
arbeidet vil derfor foregå der.
— Det er bare 15 plasser på kurset, og førstemann-til-mølla prinsippet
gjelder. Påmelding og mer informasjon
får du ved å ta kontakt med utmarksrådet på tlf 992 74 943, eller sende epost
til kur@knikne.no, forteller Kristin
Lund Austvik.
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Småbarnstreff
ved Frivilligsentralen

Åpent småbarnstreff for barn 0 – 5 år med foreldre
hver torsdag fra kl. 11.00 - 13.00,
de fleste torsdager vil treffet være med tema
fra kl. 12.00, se program nedenfor.
Foreldrene ordner seg selv med
eventuelt felles trilletur først.
				

Leiekjøring med snøscooter
Ny periode for leiekjøring gjelder for vintersesongene
2014/2015 – 2018/2019.
Motorferdselloven § 5 første ledd bokstav a, gir adgang
for kommunen til å godkjenne leiekjørere.
Løyve til leiekjøring gis for 5 år om gangen, og gjeldende
periode har nå gått ut.
For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med
Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø
tlf 72 42 81 00, Evy-Ann Ulfsnes og Ingrid K. Skamfer.

Torsdag 11. september kl. 12.00 - 13.00:
Trilletur eller mattetrim v / Unni.
Været bestemmer om det blir ute eller inne.
Torsdag 18. september kl. 11.00 - 13.00:
Felles trilletur m/ oppmøte frivilligsentralen
Torsdag 25. september kl. 12.00 - 13.00:
Babysang v/ Kjersti og Toril
Torsdag 2. oktober kl. 12.00 - 13.00:
Trilletur eller mattetrim v / Unni.
Været bestemmer om det blir ute eller inne.
Torsdag 9. oktober kl. 11.00 - 13.00:
Felles trilletur m/ oppmøte Frivilligsentralen
Torsdag 16. oktober kl. 12.00 - 13.00:
Babysang v/ Kjersti og Toril
Torsdag 23. oktober kl. 12.00 - 13.00:
Mestring av stress i hverdagen v/ Mona
Torsdag 30. oktober kl. 12.00 - 13.00:
Yoga v/ Stina. De som har, tar med seg
en liten gymmatte.
Torsdag 6. november kl. 12.00 - 13.00:
Babysang v/ Kjersti og Toril
Torsdag 13. november kl. 12.00 - 13.00:
Yoga v/ Stina. De som har, tar med seg
en liten gymmatte.
Torsdag 20. november kl. 12.00 - 13.00:
Babymassasje v/ Kari
Torsdag 27. november kl. 12.00 - 13.00:
Babysang v/ Kjersti og Toril
Torsdag 4. desember kl. 12.00 - 13.00:
Trim v/ Kari
Torsdag 11. desember kl. 12.00 - 13.00:
Babysang v/ Kjersti og Torill. Juleavslutning.

Søkere kan laste ned søknadsskjemaet fra hjemmesiden til
Rennebu kommune.

Hilsen fysioterapeut, menighet, Frivilligsentralen,
frisklivsentralen og helsesøster.

Voksenopplæringen tilbyr også timer i norsk og samfunnsfag for arbeidsinnvandrere fra EØS-land.
Undervisningen fører fram til avsluttende prøve i norsk.
Disse elevene må betale for undervisningen.
Hvis ønskelig for deltakerne, vil kurs bli lagt til ettermiddagstid fra 15.30 med undervisningssted Berkåk skole.

Søknadsfrist for neste 5-årsperiode er 02.10.2014.

Voksenopplæring i Rennebu kommune
Grunnskoleopplæring for voksne
Alle voksne over 20 år og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Retten omfatter til
vanlig fagene: Matematikk, norsk, engelsk, natur- og
miljøfag, samfunnsfag og kristendomskunnskap med
livssynsorientering. Opplæringen er gratis.
Spesialundervisning for voksne
Hvem kan søke?
Voksne som trenger særskilt tilrettelagt opplæring/
spesialundervisning for å greie seg bedre i hjem,
samfunnsliv og arbeidsliv.
Voksne med lærevansker, voksne med store lese- og
skrivevansker, voksne som etter sykdom eller skader må
lære på nytt.
Retten til opplæring er knyttet til sakkyndig vurdering.
Norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige voksne
Voksenopplæringen i Rennebu kommune tilbyr norskopplæring med samfunnsfag for fremmedspråklige voksne
med oppholdstillatelse.
Undervisningen er gratis og fører fram til avsluttende
prøve i norsk.

For flere opplysninger og påmelding ta kontakt med
rektor Kari Haukdal, Berkåk skole, tlf 72 42 81 83.
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Fortsettelse av lederen side 2
Temaet kommunereform er satt på
dagsorden i Rennebu kommunestyre
allerede 18. september. Slik vi ser det er
dette en sak også Rennebu kommune
må gå inn i med full tyngde. Fra regjeringens side er det foreslått at kommuner som velger å slå seg sammen skal
tildeles ekstra ressurser. Det er antydet
en nedre grense på 10 000 innbyggere
for å bli med i ordningen, men først når
nye kommuner kommer over 15000
innbyggere, vil de få full uttelling.
Spørsmålet om hvilke kommuner det
kan være naturlig ”å fri til”for Rennebus
vedkommende, er selvsagt ikke bare
enkelt å svare på. Det kommer ikke
minst også an på hva de aktuelle nabokommunene selv tenker. For oss ligger
det vel i dagen at Oppdal er en forholdsvis klar kandidat. Problemet er at
det kanskje ikke monner så mye. Derfor

er det også mer naturlig å se for seg
sammenslåing med flere kommuner,
dersom vi først skal i gang. Eller kanskje
kan en tenke seg en ”trekant-forbindelse”? Her foreligger flere mulige alternativer i minst to retninger. Vi vil invitere
folk til å ytre seg om dette nå. Bare tida
vil vise om reformprosessen vil føre til
noe som helst, og hva det eventuelt kan
bli.
Ola T. Lånke
ordfører

KUNNGJØRINGER
Hyggekveld
arrangeres i Røde Kors-huset
onsdag 17. september kl 19.00

1. Sang og musikk
2. A. Havdal forteller historier
3. Bevertning med kaffe og karbonader
4. Åresalg

Billetter igjen
Arrangøren av konserten med
Harald Rise og Arve Tellefsen som
arrangeres i Berkåk kirke torsdag 16.
oktober melder om at det er ledige
billetter igjen. Billettene selges hos
Snertne Sneller - ta med kontanter.

Hold deg orientert
om Rennebu kommune
på Facebook!

KUNNGJØRINGER

Strikkefestival

Lørdag 20. septembe
r 2014
kl 12-18
Støren kulturhus

Alle er hjertelig velkommen!

For nærmere info; rin

g 997 50 916

Sangmøte

i Berkåk samfunnshus søndag 21. sept. kl 14.30

Arr. Strikkefestival

Disse deltar:
Frøya Musikklag, Hitra Musikklag, Rennebu musikklag
Harmonium musikk-kor fra Trondheim Fellesmusikklag.
Andakt ved Jan Bernard Gravås.
Velkommen!

Arr. Rennebu musikklag.

Frisktrim

starter opp igjen onsdag
24. september
kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen/
samfunnshuset. Trimmen ledes av
Solfrid Skjerve og Hilde Bjerkset.
Pris 400 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes
velkommen

Veiledningsgruppe i trimrommet for frisklivsdeltagere har
oppstart 23. september kl 09.00-10.00.
Veiledningsgruppe i trimrommet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (MMNF) har oppstart 23. september
kl.14.00-15.00.
NB: merk endret klokkeslett.
Kontaktpersoner:
Unni Smestu 90 74 73 74 – Solfrid Skjerve 72 40 25 62

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min den
24. september -14. 				
Aud V
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Rennebu Nytt -

neste nummer 25. september - frist for stoff 16. september -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
13.09 Fotball herrer
Frambanen
Rennebu-Sokna
17.09 Hyggekveld
Røde Kors-huset
21.09 Gudstjeneste
Innset kirke
			
Nerskogen kapell
21.09 Sangmøte
Samf.huset Berkåk
Rennebu musikklag
22.09 R.Soul Children
Kantina Berkåk skole
24.09 Medlemsmøte
Samf.huset
Rennebu pensjonistforening
28.09 Gudstjeneste
Rennebu kirke
28.09 Storfamiliesamling
Hoelsmoen
27.-28. Swingkurs
Samf.huset
arr: Rennbyggen Danseklubb

14.00
19.00
11.00
20.00
14.30
14.45
11.00
11.00
18.00

Håndball: se rennebu-il.no for treningstider
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i Samf.salen

Yoga/Mindfulness
på Rennebu Helsesenter hver tirsdag kl 17
på Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Gårdsbutikken Grindal Ysteri
har åpent hver fredag kl 15-19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Oppstart 24.09
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i Samf.salen på Berkåk
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i Samf.salen
Idrettskolen:
4-6 Sport hver torsdag kl 17.30-18.30 i Rennebuhallen
7-10 Sport hver torsdag kl 18.30-19.30 i Rennebuhallen
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Nå er det høst og mange aktiviteter starter på.
Bruk kalenderen til å fortelle om aktivitetene, da får alle anledning til å delta.
Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no
Aktivitetene vil også bli lagt inn i kalenderen på rennebu.com

Vi er i gang med Rennebunytts høstnummer, som kommer torsdag 9. oktober.
Vi ønsker tips og innspill til artikler - ingen for store og ingen for små!
Ta kontakt på tlf 72 42 76 66 eller på epost dagfinn@mediaprofil.no

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