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Astrid Smeplass fra Berkåk
deltar i sangkonkurransen Idol på TV2,
og sist helg var det både BKM og UKM på Berkåk.
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Ordførerens
hjørne
Arbeidet med ny E6/Rv3 i rute
– mot en spennende vår!
Torsdag 31. januar vedtok kommunestyret i Rennebu
en enstemmig uttalelse som gir tilslutning til at det
sendes en felles bompengesøknad for ”E6-strekningen
Jagtøysletta i Melhus til Ulsberg. Dermed står de fire kommunene på denne veistrekningen samlet bak ønsket om
en storstilt utbygging som vil pågå i en periode på 10-15
år framover. Spenningen knytter seg nå til om de som til
syvende og sist bestemmer, Regjering og Storting, vil være
med på notene.
Forslaget fra Regjeringen til ny Nasjonal Transportplan
(NTP) er ventet framlagt ved påsketider. Det som sies
i NTP vil etter all sannsynlighet være førende for all
utbygging de nærmeste årene og langt inn i framtida.
Trolig vil lite eller ingenting bli endret når NTP kommer
til Stortinget. Kampen kommer i første rekke til å stå i
Regjeringen. En viktig forutsetning for å vinne fram der er
at vi står samlet lokalt. Så langt har det gått svært bra, og
vårt håp er at vi også i tiden som er igjen unngår interne
kamper som kan bidra til å torpedere eller redusere våre
sjanser for å oppnå et positivt resultat.
Når kommunestyret i Rennebu skal vedta kommunedelplanen for strekningen Løklia – Ulsberg om kort tid,
vil etter alt å dømme det såkalte ”hovedalternativet” bli
valgt. Dette innebærer at det bygges en ny E6-trasé på østsiden av jernbanen nord for Buvatnet, med tunell gjennom
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Berkåk sentrum fra Postmyran til Skaumdalen, samt nye
bruer over henholdsvis Skauma og Stavåa. Det synes å være
økende oppslutning om dette alternativet blant innbyggerne. Også fylkesmann og fylkeskommune i Sør-Trøndelag
stiller seg bak alternativet og har gitt sin støtte.
I planprosessen har det vært forsøkt å ivareta viktige
hensyn som trafikktrygghet, kortere kjøretid, miljø og ikke
minst nærhet til Berkåk som tettsted og lokalisering for
næringsliv. Det er neppe mulig å finne en trasé som imøtekommer alle hensyn 100%. Etter en helhetsvurdering
framstår i dag hovedalternativet som det som ivaretar disse
hensynene best.
Diskusjonen om bompengeinnkrevingen har vært krevende i alle kommuner. For Rennebu er det særlig følgene av
en bomstasjon plassert på Storpynten for lokalbefolkningen på Ulsberg og Innset som volder uro. Dette er det gitt
klart uttrykk for i uttalelsen fra kommunestyret. Det er med
andre ord gitt klare signaler om at de fire kommunene og
fylkeskommunen i årene som kommer må ta ansvaret for
å finne akseptable løsninger for en lokalbefolkning som er
avhengig å bruke veien jevnlig. Samtidig må det tas skritt
for å få gjennomslag for å øke den statlige andel av finansieringen, slik at bompengesatsene blir til å leve med for alle.
Imens får vi vente i spenning – i alle fall fram til april. Da
vil vi i det minste få et forhåndsvarsel om når den nye veien
kan komme. Enn så lenge får vi gjøre hva vi kan for å unngå
at det skjer for mange og alvorlige ulykker.
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”Ho sykla
se tå - e
trøsta ho,
e!”
Voll barnehage ved avdelinga
Søstuggu har siste året deltatt i et prosjekt med tema
”Barnehagen som lærings og
danningsarena”.
Prosjektet var initiert av Kunnskapsdepartementet, og seks fylker har deltatt. I Sør-Trøndelag har 11 barnehager
deltatt, og det er høgskolen Dronning
Mauds Minne som har fått oppdraget
fra fylkesmannen om å organisere prosjektet og være veiledere.
Prosjektet skulle dreie seg om livet i
barnehagen, basert på erfaringer i hverdagen. Barnehagene i Rennebu hadde
allerede arbeidet med vennskap, og det
var derfor naturlig å arbeide videre med
dette temaet også i prosjektet.
Ragnhild Langegard ved avdelinga
Søstuggu på Voll forteller at alle ved
avdelinga var motivert for prosjektet, og
hadde lyst til å lære mer.
— Vi ønsket å finne ut mer om hvordan ungene gir uttrykk for vennskap og
hvordan de opprettholder vennskap,
forteller Langegard.
Praksisfortelllinger
For å finne ut mer om hva ungene
tenker og mener om vennskap har personalet i hovedsak brukt tre metoderpraksisfortellinger, samtaler med barna
og vennevegg.
Praksisfortelling går ut på å skrive
ned hendelser, utsagn eller noe som
skjer i hverdagen i barnehagen, og bruke fortellingen i personalmøter etterpå
for å reflektere og lære av hverandre.
— Vi opplevde at mange av praksisfortellingene fikk en fortsettelse videre
i leken mellom ungene, samtidig som
det kunne være naturlig for oss voksne
å ta opp igjen tema fra dagen før: husker du den gode opplevelsen fra i går?,
forteller Langegard.
— Det har vært sterkt å oppleve at

Vennskap rundt dataskjermen. Ragnhild Langegard, Are, Stine og Sindre.
ungene har en glede en dag og når de
blir påminnet det dagen etter så ser en
den samme gleden. Dette sier noe om
at ungene er i prosesser, og de lærer av
hverandre og i et samspill med voksne.
Det blir prosesser som påvirker hverandre, og det har gitt oss voksne inspirasjon i prosjektet.
Samtaler
Samtalene ble brukt til å snakke
med ungene om vennskap og hva
vennskap er.
— Vi kunne blant annet spørre om
hva liker du at vennene gjør for deg,
eller hva tror du at vennene dine liker
du gjør mot dem? Vi snakket om at de
er til for hverandre med for eksempel å
gi trøst til hverandre og glede hverandre. En episode her var med å gi tittelen
til artikkelen som vi skulle skrive som
en sluttrapport om prosjektet: Ho sykla
se tå - e trøsta ho, e!
Langegard forteller videre at ungene naturligvis ikke er selvgående når
det gjelder å håndtere vennskap, og
de kommer ofte til de voksne for å få
bekreftelse og spørre om råd. Dette har
ført til at de voksne har blitt mer bevisste og mer aktive på sidelinja - de har
øyne, ører og hjerte med seg for å hjelpe ungene til å handle selv.
Vennevegg
Venneveggen ble brukt til å henge
opp tegninger om vennskap, og denne tavla henger i samlingsrommet.
Venneveggen ble brukt i samlinger,

men også ellers som eksempel på hva
vennskap er. Veggen ble hele tiden supplert med nye tegninger.
Positiv ballast for alle
— Prosjektet har ført til at ungene
vet mer om vennskap. Vennskap er
så mangt, som f.eks. veksling av det å
styre en lek uten å overstyre leken og
konfliktløsning. Det har gitt ungene
en positiv ballast, samtidig som at vi
voksne også har blitt mer bevisste på
hva vennskap er og hvordan vi skal gi
ungene gode opplevelser. Det har også
skjedd noe med oss voksne, og vi er
heller ikke de samme etter at prosjektet er avsluttet. Vennskap er en prosess
hele livet. Det har vært et interessant
og lærerikt prosjekt med samspill mellom ungene og voksne. Alt vi har med
i prosjektet er hentet fra ungene, sier
Langegard.
Deler med andre
Vennskap er et veldig aktuelt tema,
og danner grunnlag for mye av det
andre som skjer i barnehagen og ellers.
Derfor er erfaringene fra Voll også
aktuelt å dele med andre. De har delt
sine erfaringer med andre barnehager i Rennebu, og de har også vært i
Trondheim og fortalt om prosjektet for
barnehager i fylket, og flere forespørsler
har kommet forteller Langegard - som
understreker at dette er et prosjekt der
absolutt alle på avdelingen har vært
med og gitt sitt bidrag.
Av Dagfinn Vold
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Din lokale maler for tak og vegger

Brønnboring – Biovarmeanlegg

Jarno van Malsen

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Jan Erik – Edvin
950 34 056

DET LIGGER MYE
HARDT ARBEID BAK
GODE RESULTATER

rorleggern@oppdal.com

TV 43”

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap
med over 900 ansatte over hele landet.
For mer informasjon, kontakt oss på:
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.
Les mer på:
www.bdo.no

Plasmaskjerm

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd 1

Sjekk når bilen din skal på

01.03.2012 08:56:11

Veil pris Kr 4999,-

Nå kr 3999,-

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no

Sylskarpe bilder
Inntegrert rikstv tuner

Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

Luftfukter

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

Veil pris Kr. 1499,-

Nå kun kr 599,-

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Tid for omplanting
Vi har jord, gjødsel og potter

Balanserer og frisker
opp romatmosfæren i
hjemmet ditt.
Digitalt display
Kapasitet opp til 125m2
Velg mellom kald og varm damp!

Mye nytt fra
Black Design, Trade Man

Berkåk, tlf 72 42 74 45
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Tilbudene varer tom 20. februar

Frøstativet
er på plass!

Åpningstider:
Man-fre 09.00-16.00
Lør
10.00-14.00

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk

Astrid og Astrid i Idol

Astrid Smeplass
Astrid Sugaren
Midt i all viraken og showet rundt
årets Idol på TV2, står 16 år gamle Astrid
Smeplass fra Berkåk med begge beina
godt plantet på jorda. Hun er allerede
ferdig med innledende auditionrunde,
der hun kvalifiserte seg blant Topp 100
deltagerne, som ble sendt videre til
Oslo for ytterligere kvalifiseringsrunder.
Etter en tøff helg i Oslo før jul ble Astrid
plukket ut som en av 40 semifinalister,
og om en uke står hun på scenen i den
andre av de fire direktesendte semifinalene, der samlet ti deltagere skal sendes
videre til finalen i årets Idol.
- Hele opplegget har vært en utrolig opplevelse, og nå står jeg midt oppi
dette sirkuset og kjenner med hele meg
at jeg virkelig ønsker å gå videre fra
semifinalen. Etter at jeg meldte meg på
Idol har jeg fått en skikkelig bekreftelse
på hvor mye musikken betyr for meg,
og hvor godt jeg liker å holde på med
det, forteller Astrid. At de direktesendte
semifinalene sannsynligvis kommer til
å ha flere hundre tusen seere har hun
selvfølgelig tenkt på, men akkurat det
har hun enda ikke klart å ta helt innover seg. – Jeg blir skikkelig nervøs av
å tenke på det, men samtidig er det så
uvirkelig at det går nok ikke helt opp
for meg før vi samles i Oslo og begynner forberedelsene til semifinalen, sier
Astrid.
Blir godt tatt vare på
Ifølge Astrid er opplegget rundt Idol
et velsmurt apparat, der alle deltagerne

blir tatt godt vare på. I forbindelse med
Topp 100-helga i Oslo var det hele tiden
noen som gikk rundt og snakket med
deltagerne og spurte hvordan det gikk
med dem, om de fikk nok mat og søvn
osv. – Jeg var faktisk veldig overrasket
over hvor godt vi ble tatt vare på hele
helga, samtidig som det også var en
utrolig god stemning blant deltagerne.
Det føltes nesten som å være på leirskole der alle var glade i hverandre og
backet hverandre opp, så selv om det
var utrolig slitsomt var det også utrolig
artig, forteller Astrid entusiastisk. De 40
semifinalistene som nå står igjen har
også en egen facebook-gruppe, der de
kommuniserer med hverandre, og ifølge Astrid er dette både inspirerende og
betryggende.
Godt samarbeid med skolen
Det ville kanskje vært nærliggende
å tro at Astrid skulle søke seg inn på
musikklinja da hun startet på videregående i høst, men i stedet ble det idrettslinje med spesialisering innen fotball.
Ett valg hun slett ikke har angret på. –
Jeg trives kjempegodt på idrettslinja her
på Orkanger, og i forhold til Idol har
skolen vært imøtekommende og samarbeidsvillig på alle måter, roser Astrid.
Hvis hun nå kommer i den situasjonen
at hun kvalifiserer seg til finalerundene,
må hun belage seg på å flytte til Oslo for
en periode, noe hun overhodet ikke ser
svart på. – Å nei, akkurat nå er det nok
ingenting jeg ønsker meg mer! Jeg tror
nok mamma er mer nervøs enn meg

hvis jeg må flytte til Oslo, ler Astrid.
Selv om dette betyr at finalistene må få
permisjon fra den skolen de går på en
periode, betyr det ikke at de slipper helt
unna skolearbeid. – Idol har samarbeid
med en videregående skole og en høyskole her i Oslo, slik at deltagerne kan
få både undervisning og få avlagt en del
prøver, forteller Astrid.
Finn fram mobilen og stem!
Den 20. februar braker det altså løs
med semifinale for Astrid sin del, og
da er det én sjanse til å gjøre et så godt
inntrykk at man blir stemt videre. – Jeg
har hatt en fantastisk opplevelse så
langt i Idol, men når jeg faktisk nå har
kommet helt til semifinalen hadde det
vært så utrolig artig å komme enda et
steg videre, sier Astrid.
Astrid Sugaren fra Tolga
Observante seere har kanskje registrert Astrid Sugaren. Hun er bosatt i
Tolga, og har forbindelser til Sugaren på
Grindal. Hun har også gjort det skarpt
i Idol så langt, og dermed kan en kanskje si at Rennebu har med to deltagere
i årets Idol?
Herved er oppfordringen videresendt til våre lesere: Lad opp mobilen
i god tid før sendingen starter, og stem
i vei!
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Thomas Reisæter/TV 2
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Vedtok Bomvei
Kommunestyret vedtok i møte
den 31. januar å fastholde
tidligere prinsippvedtak om
bompengefinansiering av E6.

Det var kommet flere innspill til
saken om ”Bompengesøknad E6 Sør
- Jaktøysletta - Oppland/Hedmark
grense”, og alle gikk på den uheldige
plasseringen av bom ved Storpynten.
Det ble pekt på at denne plasseringen
vil dele Rennebu, noe som bl.a. vil føre
til økt handelslekkasje og være negativt
for deltagelse på fritidsaktiviteter.
Innledning av Jære
Trond Jære fra Trondheimsveien
informerte som innledning til saken, og
han understreket at det er viktig å huske på at det ikke vil blir kr 180 i bompenger i hele perioden. Gjennomsnitt
for hele perioden etter det som så langt
ligger til grunn vil bli på kr 113, men
det er også for høyt mente Jære. Han
lovte at de vil fortsette å arbeide for å få
Staten til å ta mer av kostnadene med
veibygginga, og at bompengeandelen
dermed må bli lavere.
Etter Jæres innledning ble det åpnet
for spørsmål fra kommunestyrerepresentantene, og flere lurte på om det
var mulig med en annen plassering av
bommen ved Storpynten eller om det
gikk an å ha en lavere pris ved passering for lokaltrafikk. Jære svarte at plasseringen ved Storpynten er valgt ut fra
trafikkgrunnlag og vanskelig lar seg
gjøre på en annen måte. Lavere priser
er fullt ut mulig, men innebærer tekniske løsninger som vil øke kostnadene.
Han lovte å arbeide videre med lavere

Folk fra Ulsberg og Innset var spent på vedtaket i kommunestyret.
pris for lokaltrafikken uten å love noe.
Jære oppfordret kommunestyrerepresentantene til å si ja, og sa samtidig
at nye E6 vil øke trafikksikkerheten og
at det i annleggsperioden vil gi arbeid
til mange entreprenører.
Kritisk - men ja
Kommunestyrerepresentant Oddmund Haugen (AP) var kritisk til plasseringen ved Storpynten, som alle
andre representanter, og han fremmet
et forslag som tillegg til formannskapets innstilling i saken.
Per Arild Torsen (KrF) syntes det var
et tankekors at vårt rike samfunn ikke
kan finansiere veiutbyggingen. For han
var det viktigste med ny vei å få ned trafikkulykkene, mens tidsbesparelsen inn
til Trondheim var av mindre betydning.
Arnhild Gorsetbakk (SP) sa i sitt
innlegg i kommunestyret at det vil være
meget uheldig for Ulsberg og Innset
med en bomplassering ved Storpynten.
Siden Innset ble en del av Rennebu i
1966 har det vokst opp en hel generasjon som ikke nødvendigvis har følt seg
som rennbygge. Det har forandret seg i
det siste, og nå deltar de på aktiviteter

på lik linje med andre i Rennebu. En
bom er hun redd vil ødelegge denne
gode utviklinga.
Enstemmig vedtak
Kommunestyret samlet seg om et
enstemmig vedtak, og i vedtaket fasthodler de prisnippvedtaket fra 2006 om
tilslutning til bompengefinansiering.
Kommunestyret mener prinsipielt at
bygging og drift av stamveier som dette
i hovedsak er en nasjonal oppgave og
et nasjonalt ansvar. På bakgrunn av de
store behovene på transportsektoren og
den store konkurransen om midler til
utbygging, vil kommunestyret likevel i
nåværende situasjon akseptere at brukerne av korridoren, lokaltrafikkerende
så vel som gjennomgangstrafikkerende, bærer en viss andel av kostnadene
gjennom bompengebelastning.
Haugens forslag ble vedtatt som et
tillegg til formannskapets innstilling,
der det ble påpekt at en må vurdere
alternative løsninger for Storpynten
eller eventuelt en annen form for kompensasjon.
Av Dagfinn Vold

Omorganisering av toppledelsen
Kommunestyret i Rennebu vedtok
13.12.12. en ny organisasjonsmodell
hvor rådmannen fikk fullmakt til en
gradvis iverksetting.
Som følge av dette er det fra 1. februar d.å. gjort følgende endringer:
Kommunalsjef Lill Hemmingsen
Bøe går over til stilling som assisterende
rådmann.
Kommunalsjef Odd K. Kjøllesdal
går over til stilling som seniorrådgiver i
rådmannens stab.
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Helserådgiver Solveig Løkken er
tilsatt som helse- og omsorgsleder
med ansvar for de samlede helse- og
omsorgstjenester og vil ha kontorsted
på Helsesenteret.
Innenfor helse- og omsorgstjenesten vil det nå skje noe omfordeling av
oppgaver og ansvar:
Helge Aalbu er nestleder for hele
helse- og omsorgstjenesten.
Enhetsleder Borgny Lien vil etter
eget ønske gå over til stilling som syke-

pleier. Hun vil fortsette i stillingen som
leder for sykehjemmet inntil stillingen
etter ekstern utlysning blir besatt.
Tjenestene for funksjonshemmede
er skilt ut fra de ordinære hjemmetjenestene.
Wenche Teigen fortsetter som leder
for hjemmesykepleien.
Psykiatri- og ergoterapitjenestene
er organisert sammen med lege-, fysioterapi- og helsesøstertjenestene med
Marta Withbro som enhetsleder.

Ung Skaperlyst
Entreprenørskapsmessa ”Ung skaperlyst” ble
arrangert i Rennebuhallen 1. februar og samlet hele
193 ungdommer.
”Ung skaperlyst” er ei messe - eller ei mønstring - skapt etter
initiativ fra engasjerte skolefolk i Rennebu, Midtre Gauldal og
Meldal. Entreprenørskap er et satsingsområde for skolene i Meldal,
Rennebu og Midtre Gauldal, og ordførerne fra alle tre kommune
deltok på messa.
Messa ble i år arrangert for åttende gang, og til årets messe var
det påmeldt 16 elevbedrifter, 18 ungdomsbedrifter, 1 deltaker på
prosjekt og på fotokonkurransen. I klassen for ungdomsbedrifter
var det påmeldt 13 bedrifter fra Østersund. Tilsammen var det 193
påmeldte.
Ordfører Ola T. Lånke sa under åpninga av årets messe at deltagerne er fremtidas samfunnsbyggere, og at de om 10 - 20 år skal
utgjøre ryggraden i vårt samfunnsliv.
— Dere er det beste av vår ungdom som distriktet trenger fremover - ungdom som synes det er interessant å skape og lede. Skal
det fortsette å bo folk i distriktet er vi avhengig av dere, sa Lånke.
Han sa videre at det er store muligheter i distriktet for de som vil,
og at en må satse på at distriktet her vil bli en fremtidig vekstregion. Lånke var spesielt imponert over de svenske ungdomsbedriftene, som skilte seg ut i kvalitet.
Cookie Monster fra Rennebu ungdomsskole (RUS) ble vinner
av Beste logo og brosjyre i klassen Elevbrifter, mens Flott og godt
fra RUS kom på andreplass. Flott og godt gjorde det godt også i
konkurransen Beste bedrift, der de kom på tredjeplass.
I tillegg fikk Ingrid Stuen fra RUS førstepremie i foto-konkurransen, og 5. klasse ved Berkåk skole vant den kreative konkurransen.
Av Dagfinn Vold

Skriveverkstedets
spalte

Cookie Monster fra Rennebu ungdomsskole.

”Flott og godt” fra Rennebu ungdomsskole.

Portrettet: rektor Arnstein

De fleste kjenner vel Arnstein - rektor i Kulturskolen. Han er
en aktiv mann. Han er både far, musiker, sauebonde og rektor.
Kristoffer og Sokrates i skrivegruppa har intervjuet han.
Tekst: Sokrates Ingolfson Dragset
og Kristoffer Vognild
Foto: Unni Larsen

Hvor mange instrument underviser du i?
- Jeg under viser i piano, klarinett,
saksofon og noen fler.

Hva gjør du i fritiden?
- Jeg går på fisketur og jeg spiller
saksofon.

Hvor er det du bor?
- Jeg bor i Kvikne på en gård.

Hva er ditt yndlingsinstrument?
- Saksofon selvsagt.
Hva lærer du elevene dine?
- Først og fremst lærer jeg de å spille
instrument, men prøver også å lære de
at musikk er gøy.

Journalistene i arbeid med ”portrettet”.

Hvor mange barn har du?
- Jeg har to barn, de heter Ingrid og
Marie.
Hvis du skulle lage en avis om kultur, hva
ville du ha kalt den?
- Tja, hva med «Kulturblækka?»
Hvor mange barn er det i kulturskolen?
- Det er nok ca 150 elever.

Rennebunytt

7

Barnas Kulturmønstring
Lørdag var det Barnas Kulturmønstring med 20 innslag med høy sjarmfaktor og stor spilleglede.

Håvard Kvam

LODI (over) med Anders Olsen, Petter Olsen, Terje
Løfshus og Markus Nyberg fremførte låten ”Alt jeg
trenger, Caroline” på en overbevisende måte.
Alexandru (t.h.) fremførte ”Alvedans”,
mens Jo Eirik Ramlo (under) spilte ”Farewell
Ballad” med et tøff attitude.

Sokrates Dragset

Aspirantkorpset til
Rennebu skolekorps

8
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Årets UKM hadde et veldig høyt nivå, og mønstringa hadde 17
innslag. Seks innslag ble valgt ut til å representere Rennebu
under Fylkesmønstringa på Støren, og innslagene er variert og
godt satt sammen. Ved siden av de fem som er avbildet, ble også
Marcus Karlsen med skulpturen Pure Fantasy sendt videre til
Fylkesmønstringa.

YATZY med Sigrid Ytterhus, Ingrid Stuen, Maren Gunnes og Ingrid Skjerve fremførte
”Hjerteknuser” - en artig låt med et artig arrangement.
7up & The Moviemakers var en
spennende kombinasjon av band og video,
og de fremførte låten ”Trouble is a friend”.
Band og videoprodusenter bestod av Andrea
Grøtte, Anita Øverland, Anne Haugen
Olsen, Egil Berntsen, Ellinor Gunnes, Emil
Jerpstad, Håvard Ramlo, Jon Glasøy Knutsen,
Karen Rogogjerd, Kristoffer Andre Engesmo,
Marianne Hoseth, Ole Andreas Kjeka og
Ranghild Kvam.

Foto: Mona Schjølset
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Ny trase for Rv3: Hedmark
Rennebu kommune har nå
sendt til høring et forslag til
hvor fremtidig Rv3 bør gå.
Det vurderes to alternative
traseer gjennom Innset og to
alternative traseer gjennom
Nåverdalen. Planforslaget
viser fire alternative kombinasjoner av disse alternativene.
Forutsetninger
Rv3 er stamveg der målet er et effektivt og trafikksikkert transportsystem
for personer og gods. Målsettinger for
utbedring av Rv3 er å redusere omfanget av ulykker, reisetiden for persontrafikk og avstandskostnader for godstra-
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fikk.
Statens vegvesen legger til grunn at
det vil bli mer trafikk i årene som kommer, og ny Rv3 skal derfor dimensjoneres for 2500-4100 kjøretøy i døgnet. I
dag er antall kjøretøy ca 1800. Andelen
tungtrafikk er høy og utgjør omtrent en
tredel av trafikken. Fartsgrensen skal
være 80 km/t og vegbredden 8,5 meter.
Det kan være aktuelt med noen forbikjøringsstrekninger der vegbredden
økes til 12,5 m. Antall avkjørsler skal
begrenses og ulike alternativer utløser ulike behov for lokalveger. Kryss
tillates som T-kryss eller rundkjøringer. Minsteavstand mellom kryss bør
være 0,5 km. Det stilles ikke krav til at
langsom trafikk som f.eks sykler eller

traktorer skal gå på lokalt vegnett.
Funksjon, standard og behov for gangog sykkelveg må avklares gjennom den
videre planleggingen. Det vil bli behov
for støyskjerming og andre miljøtiltak.
Konsekvenser
Konsekvensene for ulike alternative
løsninger er utredet. Det er ikke avgjørende forskjeller mellom alternativene
i forhold til mange av hensynene og
interessene som er utredet. Kommunen
vektlegger imidlertid trafikksikkerhet
høyest av alle forholdene som er utredet.
Kommunedelplanen vil bli lagt til
grunn ved reguleringsplanarbeid for ny
Rv3 mellom Ulsberg og Hedmark gren-

grense - Ulsberg
se. Grunneiere kan ikke kreve erstatning før reguleringsplan er vedtatt. Det
vil bli tatt stilling til hvilke eiendommer
som skal innløses i reguleringsplanene.
Eiendommene kan derfor brukes, drives og bygges ut uten hensyn til framtidig Rv3, inntil reguleringsplaner for ny
Rv3 er vedtatt.
Utbedring av eksisterende trase
• Noe utretting av kurvatur (særlig
merkbart ved Innset)
• Gode stigningsforhold
• T-kryss med Seierdalsvegen, Fv508
• 23 avkjørsler saneres, flest ved
Gullikstad og Innset
• Må bygges ca 3,5 km ny lokalveg
• Bygger ned ca 23,1 daa dyrka mark
og 63,3 daa skogsmark
• Behov for støyskjerming/gang- og
sykkelveg
• Samlet vurdering av bomiljø og
trafikksikkerhet kan medføre
sanering av 10 boliger/fritidsboliger
Omlegging ved Innset
• Omlegging ca 5 km lang strekning
mellom Korsan og Gullikstad
• Gir 150 m lenger veg

• Planskilt kryss med Seierdalsvegen
• Stigning ca 5% fra krysset med
Fv508 til Korsan
• Eksisterende trase gjennom Innset
blir lokalveg
• Sanering av avkjørsler og 2,1 km ny
lokalveg ved Gullikstad
• Bygger ned ca 23,2 daa dyrka mark
og 172,1 daa skogsmark
• Positiv for nærmiljø og trafikksikkerhet mjuke trafikkanter
• Flere nye naturområder beslaglegges
• Berører viltlokaliteter og vilttrekk
langs Orkla
• Støytiltak må gjennomføres for 8
boliger og 1 fritidsbolig
• Anleggskostnad ca 31,3 mill kr
dyrere enn eksisterende trase
gjennom Innset
Eksisterende trase Nåverdalen
• Gode stigningsforhold
• Bygger ned 1 daa dyrka mark og
20,7 daa skogsmark
• Tett på ett gårdsbruk
• Vanskelig med avkjørsler
• Negativt for smeltehytte som er
freda kulturminne

• Naturmangfold: Berører enkeltfunn
av rødlistearter, lengre nærføring av
vassdrag
• 1 bolighus og 3 fritidseiendommer
må ha støytiltak
Omlegging ved Nåverdalen
• 390 m kortere veg
• 250 m lang ny bru
• Stigning ca 6% ca 750 m strekning
• bygger ned ca 3,1 daa dyrka mark
og 39,8 daa skogsmark
• Positiv for nærmiljø og kulturminner
• Naturmangfold: Berører enkeltfunn
av rødlistearter
• Ulendt og sidebratt terreng gir nye,
store terrenginngrep som er negativt
for landskap
• Ikke behov for støytiltak
• Anleggskostnad ca 141,2 mill kr
mer enn eksisterende trase gjennom
Nåverdalen
Av Audhild Bjerke
Plankontoret

Kartet viser forslag
til omlegging av Rv3
gjennom Innset. Det
er prosjektert toplans
kryss ved Storinnset
sør for Innset skole
der Rv3 legges på en
fylling og Fv508 føres
under.

Mer
informasjon
Fullstendig plandokument kan du laste ned på www.rennebu.kommune.no. Det vil også bli arrangert et

informasjonsmøte om kommunedelplanarbeidet i Rennebu kommunehus 13. mars kl 19.30.
Eventuelle merknader til planen kan sendes innen 22.3.13 til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
eller postmottak@rennebu.kommune.no
Kommunen vil på grunnlag av høringsuttalelser som kommer inn, velge og vedta ett av alternativene i
kommunedelplanen.
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Rennebua AS

Skinn og husflid, Tlf 72 42 61 51

Tradisjonsrikt håndverk
av bakevarer

Krembollesesongen
er igang!
Våre berømte kremboller
får du også kjøpt på Prix Berkåk

Tlf 72 43 33 45
www.soknedalbakeri.no

Garn til vinterferien
kampanje 15.-22. februar
		
Alpakka + mini
Smart
Karsmir alpakka

ord.pris kamp.pris

38,29,60,-

48,36,75,-

Opprydning – salg
– mange sorter og utgåtte farger på
garn selges til 1/2 pris
– klær
– div gaveartikler

Vi har fått inn masse
vårnytt i klær!

VELK

OMM

EN

Alle muligheter
- for hele familien!
Nerskogen har unike kvaliteter for friluftsliv.
Her kan du boltre deg i urørt natur, gå i flotte
oppkjørte skiløype, ta utfordringen i slalåmbakken, handle det du trenger på nærbutikken,
kjøpe deg nydelig reinskjøtt eller besøke kunstgalleri. Får du lyst på hytte - får du kjøpt både
hyttetomter og hytter på Nerskogen.
Nerskogen har alle muligheter!
Fjellheim - overnatting, selskapslokaler, kafédrift
John Olav Vognild - grunnarbeid, betongarbeid
Lund Hyttebygg - tegninger, bygging m.m.
Nerskogen Landhandel - matvarer,
www.mediaprofil.no

tar også mot bestilling

Nerskogen Løypeforening
- oppkjøring av skiløyper

Nerskogen Skisenter - skitrekk/slalåmbakker,
kafeteria og overnatting

Nerskoglaft - hyttebygging
Siri Kulseng Wikan - overnatting,
galleri , keramikkverksted

Svengård - rideturer m.m.
Trollheimen Kjøtt - reinskjøtt
Trollheimen Sijte - reinsdrift
Øyvind Bakk - grunnarbeid m.m.
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Mer informasjon på www.nerskogen.net

Utfordringer og muligheter i Rennebu
Torsdag 31. januar inviterte
Børge Dahle i samarbeid med
ordfører Ola T. Lånke til inspirasjonsforedrag med temaet
”Å lykkes med en etablering”.
Opplegget inngikk som en
del av studiet Verdiskapning i
nærings- og kulturliv, men var
også åpent for deltagere fra
næringslivet og andre interesserte.
Dagen startet med inspirasjonsforedraget ”Fra melkebonde til turistvert”, der deltagerne fikk høre Tor
Jakobsen fortelle suksesshistorien om
kulturstua i Ro i Gausdal. Her har de
lykkes med sin satsing på kombinasjonen kultur og mat, og er i år nominert til både gründerpris og servicepris
av Lillehammer kommune. De er også
kåret til beste spisested langs veien i
Oppland fylke.
Hvordan legge tilrette for nyetablering i Rennebu?
Dette var tema for siste del av
dagen, og etter innledning av Børge
Dahle var det her åpent for kommen-

Loppemarked på
Fredheim

Lørdag 2. mars arangerer styret i
Fredheim Grendahus loppemarked.
Målet er å få inn penger til nytt lerret og prosjektor. – Vi er veldig glade i
grendahuset vårt, og hvis vi får til dette
blir det enda et bruksområde. Kanskje
kan vi samles for å se champions league kamper, store skirenn, konserter
eller ganske enkelt lysbilder, sier Marit
Gorsetbakk i arrangementskomiteen.
Det er allerede levert ut lapper i kretsen,
med oppfordring om å levere inn lopper, og den oppfordringen går naturligvis også ut til resten av bygda. – Vi
ønsker oss all slags lopper, kanskje med
unntak av store møbler for det blir det
ikke plass til, ler Gorsetbakk. I tillegg til
loppemarked blir det også anledning til
å få kjøpt seg både rømmegrøt, spekemat og kaffe i løpet av dagen, så alt ligger godt tilrette for en trivelig og sosial
dag på Fredheim.

tarer og debatt blant deltagerne. Ifølge
Dahle er det et viktig poeng for å legge
tilrette for flere nyetableringer at det
må brukes mer tid på innovasjon både
i politiske råd og utvalg, i kommuneadministrasjon og andre fora der dette
er aktuelt. – Her er det viktig å være i
forkant, slik at det blir lagt tilrette for
entreprenørskap. Det må være et system som fungerer i forhold til gründere
med gode ideer, slik at disse kan realiseres og dermed skape nye arbeidsplasser, fremhevet Dahle. Etter innledningen fra Børge Dahle ble det åpnet for
innspill fra deltagerne, og det var tyde-

Børge Dahle innledet rundt teamet
”Å lykkes med etablering”.
lig at temaet engasjerte forsamlingen.
Det var i alle fall bred enighet om at
temaet må på dagsorden i alle aktuelle
fora, slik at arbeidsplasser og engasjement blir tatt godt vare på. – En nedgang i folketallet er jo en konsekvens av
andre forhold, og betydningen av trygge arbeidsplasser og nyetableringer vil
være helt avgjørende satsingsområde
for Rennebu i så måte, avsluttet Dahle.
Av Mona Schjølset

Nye ovner i kirkene

Birka på messe

Det skal nå bli nye varmeovner i
Rennebu og Berkåk kirker.
— De gamle rørovnene som har
«spist» både skosåler og brent hender
skal bort og nye benkevarmere skal
monteres, forteller kirkeverge Herborg
Skjolden. Arbeidet med montering
av nye ovner skjer fra 18. februar i
Rennebu kirke og fra 11. mars i Berkåk
kirke. Begge kirkene må være stengt
for annen bruk den tida monteringen
pågår. Rennebu blir ferdig innen 3.
mars og Berkåk innen 25. mars.
— Gravferder i disse tidsrommene
vil bli holdt i andre kirker eller andre
passende hus. Under orgelmonteringa i
Berkåk kirke ble menighetshuset brukt.
Kirkegårdene er åpne uansett slik at det
vil gå som normalt, men seremoniene
må i et anna hus enn tilhørende kirke i
denne perioden, sier Skjolden.

Birka deltok for åttende gang med
sin håndverkspaviljong på messen på
Lillestrøm. Prosjektet har som hovedmål å gjøre norsk håndverk mer synlig
og lettere tilgjengelig for forhandlere.
På årets fellesstand ble det presentert både smykker, klær, keramikk, treprodukter og filting, i tillegg til strikking, såper, og glass.
Temaet for januarmessen var
YES, og Birka valgte å fokusere på
«Skaperglede», både gjennom grafisk
materiell, og gjennom å vise at håndverk lages.
- Slik får vi vist fram at det virkelig er håndverk vi presenterer, samtidig er det en morsom måte å skape
blest rundt standen vår på. Vi håper det
bidrar til at ekstra mange forhandlere
finner veien til standen vår i hall B, sa
Fredrik Kosbergløkk, prosjektkoordinator i Birka, før han reiste til Lillestrøm.
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Helsefagarbeidere
20,18% fast stilling x 4

FERIEVIKARER

Stillingene er for tiden organisert under institusjonsbaserte tjenester. Stillingene er ledig fra d.d. Turnus
med arbeid annen hver helg.

Til ferievikariat ved hjemmesykepleien, sykehjem
(pleie, kjøkken og renhold), boligavdeling, hjemmehjelp, boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede og
avlastning barn og unge søker vi:

Hovedarbeidsområder:
• Stell og pleie av eldre og syke
Ønskede kvalifikasjoner:
• Helsefaglig utdanning, ufaglærte kan også søke
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Lønn etter kommunens regulativ
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
Borgny Lien tlf. 72 40 25 23 eller post:
borgny.lien@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 01.03.2013.
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

Eiendomsskatten for 2013
Eiendomsskattelisten for 2013 blir lagt ut til alminnelig
gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset fra
1. mars til og med 31.mars 2013.
Eiendomsskatteseddel for 2013 blir bare sendt ut for
eiendommer med endringer. Ønskes eiendomsskatteseddel for 2013 kan den fåes ved henvendelse til
eiendomsskattekontoret i Rennebu kommune.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu kommune v/ eiendomsskattekontoret
innen 31. mars 2013.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til
Rennebu kommune v/ eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store terminer med forfall 1. april 2013 og 1. september 2013.
Dersom eiendomsskatten ikke blir betalt ved forfall,
skal det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.
Eiendomsskattekontoret
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Pleie –og omsorgstjenesten
Sommeren 2013 – uke 26 - 33

• 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 er det viktig å oppgi hvilke arbeidsområder det søkes på, og i hvilket tidsrom søker er
aktuell som vikar
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”. Hvis dere ønsker opplysninger om arbeidsområdene kontakt Borgny Lien tlf 72 40 25 23,
Wenche Teigen tlf 72 40 25 25, Hanne Kristin Rise
tlf 72 40 25 06
Søknadsfrist: snarest, og senest 07.04.2013
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.
Rådmannen

Hovedopptak barnehage 2013/2014

Det søkes elektronisk, og skjema er å finne på
www.rennebu.kommune.no Der finner du også informasjon om barnehagetilbudene og hvordan du søker.
Hvis du ikke har tilgang på PC, kan Servicetorget på
kommunehuset eller barnehagene være behjelpelig
med søknaden.
Frist for søknad om plass i barnehage for nye søkere
barnehageåret 2013/2014 er 1. mars 2013.
Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfristens utløp. Det tas forbehold om at det kan bli
endringer i barnehagetilbudene i forhold til oversikten i
Informasjon om barnehagetilbud og søknad om
barnehageplass 2013/2014.
Barnehagerådgiver

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Bedriftsskirennet 2013

Årsmøte RIL Friidrett

på Frivilligsentralen 4. mars kl 20.00.

arrangeres på Rennebu skistadion
lørdag 23. februar kl 15.00

Vanlige årsmøtesaker.
Andre saker som ønskes tatt opp til
behandling sendes Ingebrigt Drivstuen
innen 18. februar.

Påmelding til Mediaprofil,
bedriftsskirennet@mediaprofil.no innen 20. februar.
Fest med premieutdeling i Samfunnshuset kl 21.00

Årsmøte RIL håndball

Årsmøte i Barnas Naturverden.

14. mars kl 19.00, på Frivilligsentralen.

Jutulstua mandag 25. februar kl 19 00.
Årsmøtesaker og framtidsplaner.

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp til behandling,
må være styre i hende innen 28. februar.
Saker sendes til mari.ytterhus@online.no
Styret i RIL håndball

Hører du dårlig?

Oppdal og Rennebu Hørselslag har
årsmøte på Frivilligsentralen på Berkåk
torsdag 14. februar kl 18.00

Årsmøte RIL Fotball
onsdag 27. februar kl 20.00
i Bygdapøbben, Berkåk.

Nye medlemmer ønskes velkommen
Servering

Vanlige årsmøtesaker
Innsending av saker som ønskes styrebehandlet må sendes Jan Inge Flå
innen 20. februar.

Gjeterhundtreff

Søndag 3. mars kl 12.00 blir det sosialt samvær hos
Magne Hyttebakk på Innset. Ta med grillmat, godt humør og
hunder.
- Gjeterhundnemnda

Bygdapøbben søker medarbeider
Bygdapøbben er et sosialt og trivelig møtested
midt i Berkåk sentrum.
Pøbben er lokalisert i kjelleren på Bygdasenteret,
og har åpent hver fredag og lørdag hele året.
Vi ser etter deg som er over 20 år, er utadvendt,
har godt humør og liker å jobbe med mennesker.
Vi kan tilby ordnede arbeidsforhold samt et trivelig og
dynamisk miljø. Interessert?
Kontakt Jan Inge Flå på telefon 995 96 966.

Styret

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Etablererkurs våren 2013
Planlegges arrangert i Oppdal/Rennebu i løpet av vinteren
Vi ønsker å bidra
Målgruppe: Personer som planlegger eller nylig har startet
egen gravferd
virksomhet.
til en verdig
Program:
Utarbeidelse/gjennomgang av forretningsplan, produkt, marked, økonomi, organisasjonsform,
registreringer, praktisk drift m.v.
Støren og Omegn

Begravelsesbyrå
Ta kontakt for nærmere informasjon:
Tina Selbæk: tlf 928 78 845 eller e-post: tina@nasjonalparkhagen.no
eller
Tlf 72 43 34 14/414
52 610
Bård Jystad: bjy@oppdalshagen.no
				
nasjonalparkhagen.no
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 28. februar - frist for stoff 19. februar -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
14.02 Årsmøte Hørselslaget Frivilligsentralen
14.02 Årsmøte Idrettskolen
Hallandstuggu
19.02 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
22.-24.02 Møtehelg
Hoelsmoen
m/ J. Gossner og G.Husan
27.02 Årsmøte RJFF
visningsrommet KVO
27.02 Årsmøte LHL Rennebu
Ambulansebygget
20.02 Årsmøte
Sandbrekka
Rennebu sanitetsforening
23.02 Bedriftsskirennet
Rennebu skist.
25.02 Årsmøte
Jutulstuggu
Barnas Naturverden
25.02 Søndagsskolen og Yngres Misjonshuset
27.02 Årsmøte RIL fotball
Bygdapøbben
28.02 Formiddagstreff
Staure
04.03 Årsmøte RIL friidrett Frivilligsentralen

18.00
20.00
11.00
19.00
19.30
19.00
15.00
19.00
17.30
20.00
11.00
20.00

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Berkåk Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.20
Yoga hver tirsdag på Menighetshuset Berkåk kl 20.00
Zumba hver mandag i samf.huset kl 18.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11-13
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Håndball: Følg håndballen på rennebu-il.no
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Ski/skiskyting: følg med på rennebu-il.no
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

Ryddesalg
÷30-50%

på utstillinger

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

16 Rennebunytt

