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Rasmus Trøite og Kenneth Almås 
- gründere med eget firma.
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Vi, Rennebu kommune, har i våre planer nedfelt at vi 
skal finne ut hvor godt fornøyd dere som innbyggere er 
med våre ulike tjenesteområder.

Dette er i samsvar med den generelle samfunnsutvik-
lingen i Norge, der rettigheter og krav har fått sterkere 
fokus. Det snakkes mye om rettighetssamfunnet, hvor res-
surssterke innbyggere stiller med juridisk kompetanse for 
å kreve rettighetene sine dersom de mener at disse ikke er 
oppfylt.

Kommunen blir også målt på om vi gjennomfører bru-
kerundersøkelser av fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som 
spør om hvilke områder dere innbyggere har fått medvirke 
i utforming av tjenestene.

Det er mange måter å få samlet inn svarene på. Vi har 
vurdert flere og landet på at vi vil bruke standardiserte 
spørreundersøkelser som www.bedrekommune.no har 
utarbeidet, og som blir brukt av ca 300 andre kommuner 
i Norge. Dette sikrer at det blir nøytralt utformede spørs-
mål samt at vi unngår at enkeltresultater kan knyttes til 
bestemte personer. Rennebu kommune får svarene tilbake 
i en anonym form.

Barnehagene i Rennebu gjennomførte en slik bruker-
undersøkelse i november 2012. Tilsvarende vil bli gjennom-
ført innen helseområdet i 2013. På forhånd ble foreldrene 
i barnehagene informert om denne både gjennom brev, 
oppslag og artikkel i RennebuNytt. 49% svarte på undersø-
kelsen. Svarene ble sammenlignet med gjennomsnittet for 
Norge, slik at vi kunne se hvordan vi lå an. Ved senere gjen-
nomføring av undersøkelsen, kan vi i tillegg sammenligne 
oss med oss selv.

Resultatet ble tatt med tilbake til foreldrene i barneha-
gene, som har diskutert disse. De har i felleskap foreslått 

konkrete forbedringstiltak og utviklingstiltak på områdene 
brukermedvirkning og informasjon. Barnehagene vil jobbe 
med disse i personalet, før de legges fram i samarbeidsutval-
get til foreldrene, som kan vurdere disse og være med på å 
bestemme veien videre.

De ansatte uttrykte at de satte pris på å få så konkrete 
forslag og var glad over å få så gode tilbakemeldinger, som 
også fulgte med.

Foreldrene syntes på sin side det var positivt å få lov til å 
uttale seg om barnehagen, og også få gått gjennom resulta-
tene.

Rennebu kommune er godt fornøyd med disse, som viser 
at barnehagene våre ikke står tilbake i forhold til andre ste-
der. Men det er alltid mulig å bli enda bedre. Derfor ønsker 
barnehagene å følge opp med en ny brukerundersøkelser 
om ca 2 år for å sjekke ut at det arbeidet de starter opp nå, 
gir ønskede resultater.   

  
Karakteren 

1 er lite for-
nøyd, 6 er 
svært fornøyd

Tabellen 
viser at for-
eldrene i 
Rennebu 
(brukerne) er 
like fornøyde 
med barneha-
gen (øverste søylen) som gjennomsnittet i Norge for øvrig 
er.

NB! På grunn av at det er forholdsvis få brukere i 
Rennebu i forhold til i Norge, vil 0,1 forskjell i tabellen ikke 
være annet enn et normalt avvik. 

Med hilsen Lill Bøe - assisterende rådmann

Bruker-
undersøkelser
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Gründere 
innen 
trefelling
Rasmus Trøite og Kenneth 
Almås fra Berkåk har nylig 
etablert seg med eget firma, og 
ønsker seg små og store opp-
drag innen trefelling og tilhø-
rende virksomhet. 

Både Rasmus og Kenneth har annet 
arbeid, så virksomheten baserer seg 
først og fremst på kvelds- og helgear-
beid.

Firmaet har fått navnet T/A Skog og 
trefelling, og tar på seg oppdrag både 
når det gjelder trefelling, uttynning, 
vinsjing, framkjøring og stubbefjerning, 
samt vedlikehold av motorsager. 

– Vi har lenge drevet med dette på 
hobbybasis, så antagelig har vi litt sære 
fritidsinteresser, smiler de to. Nå har de 
imidlertid investert i en del nødvendig 
utstyr, og er klare for å ta hobbyen et 
steg videre. 

Har oppdatert seg
Opp gjennom årene har begge gut-

tene brukt motorsaga en del, og de 
senere årene har de også sørget for 
å få litt mer faglig påfyll på området. 
Rasmus har gjennomført kurs i ved-
likehold av motorsag, mens Kenneth 
har gjennomført tilsvarende kurs med 
fokus på hogst og hogstteknikker. – Vi 
føler oss godt rustet til å ta på oss opp-

drag, og håper både fastboende og hyt-
tefolk kan se seg nytte i tilbudet, sier de 
to nyetablererne. 

Gratis befaring
De to er naturlig nok spente på eta-

bleringen, men er innstilt på at de må 
stake ut kursen litt underveis. I begyn-
nelsen har de i alle fall tenkt at befa-
ring og kartlegging av et arbeidsopp-
drag skal være gratis, så det er bare for 
potensielle kunder å ta kontakt for å få 
en vurdering av et oppdrag de ønsker å 
få utført. – Det er også viktig å få fram 
at vi har klatreutstyr i tilfelle vi blir nødt 
til å felle et tre bit for bit, sier Kenneth. 
Dette kan være i tilfeller der treet for 
eksempel står veldig nærme bolighus 
eller høyspentledninger. 

Treff på Gule sider
De to etablererne har ikke lagt noen 

slagplan for hvordan den nye virksom-
heten skal markedsføre seg, og sat-
ser vel en del på at jungeltelegrafen 
skal hjelpe dem i gang. – Vi får se litt 
etter hvert hvordan etterspørselen blir. 
Først og fremst er det viktig for oss at 
de oppdrag vi tar på oss blir skikkelig 
utført, så håper vi det kan virke som 
god markedsføring ovenfor nye kun-
der, sier Rasmus. Når man etablerer et 
nytt firma, får man jo også automatisk 
treff på gule sider, og det er jo greit når 
potensielle kunder legger inn søk etter 
denne typen arbeidshjelp. – Det er i 
alle fall bare å kontakte oss for små og 
store oppdrag. Vi er både arbeidsvillige 
og fleksible, så alle henvendelser vil bli 
seriøst behandlet, lover de to unggut-
tene entusiastisk. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

1,5 TINE-årsverk på Berkåk
Som de fleste kjenner til er TINE- 

anlegget på Berkåk solgt til Hofseth 
Biocare, og de nye eierne tok over drif-
ten fra årsskiftet. TINEs meieridrift på 
Berkåk er dermed avsluttet, men det er 
fortsatt en god del av transporten som 
går gjennom Berkåk. 

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i 
TINE, Øystein Syrstad, er det i dag 10 
vogntog som henter inn melk i Midt-
Norge og leverer denne til Synnøve 
Finden i Alvdal, og enkelte ganger til 

TINE-anlegg på Østlandet. Tankbilene 
må hver dag sette av leverandør- og 
husdyrprøver for videre behandling 
og videresending til et distriktslabo-
ratorium. Bilene må i tillegg ha et sted 
der de kan etterfylle med tombeger og 
fjøsesker til Husdyrkontrollen. I tillegg 
skal tankbil og henger med jevne mel-
lomrom gjennomgå hygienekontroll og 
service / reparasjon av innpumpings- 
og innmålingsutstyr. På Berkåk skal 
det også fortsatt være stasjonert reser-

vetankbil for inntransport av melk.  For 
TINE er det derfor helt nødvendig å ha 
egnede lokaler på Berkåk for å ivareta 
disse oppgavene. Ifølge Syrstad ble fle-
re alternative lokaliteter vurdert, blant 
annet å leie lokaler av de nye eierne 
på meieriet. Etter hvert landet man 
imidlertid på at det beste og rimeligste 
alternativet ble å leie Grefstadbygget i 
Industriveien på Berkåk. To personer, 
tilsammen 1,5 årsverk, vil da få sitt dag-
lige virke her. 

Rasmus Trøite og Kenneth Almås er gründere innen trefelling.
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DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

DET LIGGER MYE 
HARDT ARBEID BAK 
GODE RESULTATER

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

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd   1 01.03.2012   08:56:11

Berkåk, tlf 72 42 74 45

Husk morsdag 
10. februar

Frøstativet
er på plass!

Mye fint i
potteplanter!
Tilbud: 
PRIMULA kr 25,-

telefon 913 93 481
epost: arne.ramstad@hotmail.com

Tomteutgraving
Massetransport

Masseuttak på Nerskogen

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp, 
sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser,
natursteinmuring og belegningsstein
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Storstuggu ga 
bort klær og 

leker til Estland

Avdelinga Storstuggu ved Vonheim 
barnehage hadde før jul en alterna-
tiv adventskalender. Hvert barn hadde 
med seg innpakkede klær eller leker 
som de ville gi bort til arbeidet Øst-
Europa-komiteen gjør i Estland. For 
hver dag ble en ny pakke pakket opp 
og lagt ned i eska som skulle bli med til 
Estland. 

Pedagogisk leder Kristin Dragåsøyen 
ved Storstuggu forteller at det var litt 
vanskelig å forstå i starten hva pakkene 
de hadde med skulle brukes til. Etter 
hvert ble det stas å se hva de andre ville 
gi bort, og i løpet av advent ble både 
traktor, lekebil, sokker, jakker og lig-
nende lagt i eska. 

Først på januar kom Kristbjørg 
Fossum fra Øst-Europa komiteen for å 
ta imot eska med gavene. Samtidig for-
talte Fossum og viste bilder om arbeidet 
de gjør for det aktuelle barnehjemmet i 
Estland.

”Ung skaperlyst” er ei messe - eller 
ei mønstring - skapt etter initiativ fra 
engasjerte skolefolk i Rennebu, Midtre 
Gauldal og Meldal. Messa arrangeres 
hvert år, og alternerer mellom de tre 
kommunene. Formålet med messa er å 
fremme entreprenørskap og nyskaping 
i kommunene. 

Entreprenørskap er et satsingsom-
råde for skolene i Meldal, Rennebu og 
Midtre Gauldal, og ordførerne fra alle 
tre kommuner deltar på messa.

”Ung skaperlyst” arrangeres for 
åttende gang i 2013. Messa inviterer 
både til kulturinnslag, matservering og 

selvsagt en presentasjon av elev- og 
ungdomsbedrifter fra hele regionen. 

Årets kreative konkurranse går ut på 
å vise en aktivitet, ved egen pult, som 
kan gjøres som et kort avbrekk for hele 
klassen i en undervisningstime.

 
Tilsammen er rundt 200 ungdom-

mer påmeldt. 14 av disse kommer fra 
Østersund, noe som henger sammen 
med et nært samarbeid gjennom flere 
år mellom Gauldal videregående skole 
og Jämtlands Gymnasium.

Finn mer informasjon på 
www.ungskaperlyst.no

Ung Skaperlyst
Entreprenørskapsmessa ”Ung skaperlyst” arrangeres i 
Rennebuhallen 1. februar 2013 fra kl. 10.30 til 14.30. Messa er 
åpen for publikum. 

Elevbedriften The Black Pearl fra Rennebu ungdomsskole treffer du på messa.

UKM og BKM i Rennebu
Lørdag 9. og 10. februar er det duket for den store barne- og 
ungdomshelga i Rennebu!

Kl 16.00 lørdag 9. februar arrangeres Barnas Kulturmønstring (BKM). Påfølgende 
søndag, den 10. februar kl 18.00, starter Ungdommens Kulturmønstring (UKM). 
Arrangementssted er som vanlig i samfunnshuset på Berkåk, og arrangøren ønsker 
seg et stort publikum og garanterer fine opplevelser!

Kari Margrete Gunnes under fjorårets UKM.
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Etter at det ble kjent at fire 
ungdommer fra Rennebu 
ble tatt for oppbevaring og 
bruk av narkotika, har temaet 
naturlig nok vært diskutert 
både blant lærere og elever 
ved Rennebu ungdomsskole. 

– Dette er et tema vi jobber med 
i skolen hele tiden, og forebyggende 
arbeid helt fra ungene er i barnesko-
lealder er avgjørende for at de skal stå 
best mulig rustet til å ta fornuftige og 
bevisste valg i forhold til rusmidler når 
den dagen kommer, sier rektor Kari 
Haukdal. 

Helt fra tredje klasse har elevene et 
opplegg som heter ”Mitt Valg”, der de 
jobber med sosiale ferdigheter, følelser, 
vennskap og det å ta egne valg. 

– Det er politisk vedtatt at alle skole-
ne i Rennebu skal ha opplegg omkring 
dette, og det er Lions som støtter pro-
sjektet både med bøker og kursing av 
lærere, forteller Haukdal. 

Rusmiddelundersøkelse
Nylig ble også resultatene fra rus-

middelundersøkelsen blant 9. og 10. 
klassingene offentliggjort. 

– Dette er en del av kommunens 
rusforebyggende tiltak, og skal brukes 
for å kartlegge ungdommenes holdnin-
ger til rus. Den undersøkelsen som nå er 
offentliggjort, er foretatt blant elevene 
som gikk i 9. og 10. klasse i 2011 / 2012, 
sier Haukdal. Disse undersøkelsene blir 
i etterkant brukt som utgangspunkt for 
samtaler og diskusjoner om temaet, og 
for å følge opp spesielt hvis det kom-
mer fram holdninger som gjør slik opp-
følging nødvendig. Undersøkelsen skal 
også presenteres for kommunestyret. 

– Den senere tiden har vi faktisk fått 
innspill fra en del ungdomsskoleelever 
som ønsker at rusmiddelundersøkelsen 
skal gjennomføres hvert år, så det kan 
godt hende vi kommer til å gjøre det 
som en del at vårt forebyggende arbeid 
her på skolen. Det er veldig bra at elev-
ene selv engasjerer seg, da er det mye 
lettere for lærerne som skal jobbe med 
det holdningsskapende arbeidet i klas-
sene, sier rektor. 

Kjærlighet og grenser
Selv om det er slik at skolen har et 

eget opplegg for holdningsskapende 
arbeid, understreker Haukdal også 
betydningen av at foreldrene spiller på 
lag, og snakker med ungene om dette 
hjemme. Nylig vedtok FAU at det skal 
gjennomføres et opplegg der foreldre 
får mulighet til å komme sammen for 
å snakke om grensesetting i forhold 
til ungdommene. Opplegget er kalt 
”Kjærlighet og grenser”, og i første 
omgang er det foreldre til dagens åtten-
deklassinger som får dette tilbudet. – Vi 
har nå to kursholdere på plass, og pla-
nen er å gjennomføre to samlinger i vår, 
og to samlinger igjen til høsten, forteller 
Haukdal. 

Ta ansvar som foreldre
Også politibetjent Helge Sumstad 

understreker at foreldrenes rolle er 
svært viktig. 

– Som foreldre er vi nødt til å være 
våkne og drive forebyggende arbeid 
også i hjemmet. Når ungdommene 
begynner å gå på fest er det viktig å gjø-
re klare avtaler for henting og bringing, 
og bare det å sitte oppe til de kommer 

hjem for å høre hvordan de har hatt det 
kan være en god investering for fram-
tiden, sier Sumstad. Ifølge Sumstad er 
det også slik at vår digitale verden gjør 
det lettere for ungdommer å få tak i 
ulovlige stoff via nettet. 

– Også på dette feltet er det viktig 
at foreldrene er sitt ansvar bevisst og er 
litt våkne på hva ungdommene holder 
på med. Vi må ta innover oss at alt er 
lettere tilgjengelig for dagens unge enn 
hva tilfellet var for bare 10-15 år siden, 
sier Sumstad. 

Fornuftige ungdommer
Selv om vi den senere tiden har 

hatt noen negative oppslag om rusmis-
bruk, er både Kari Haukdal og Helge 
Sumstad helt tydelige på at dette ikke 
er et utbredt problem blant ungdom-
mene i Rennebu. – Tvert imot har jeg 
som rektor fått flere tilbakemeldinger 
fra elevene her om at dette er noe de tar 
avstand fra, og det er også en generell 
oppfatning vi som lærere ved skolen 
har, understreker hun. Også Sumstad 
støtter denne oppfatningen. 

– Som politibetjent har jeg mange 
ganger vært tilstede når ungdommene 
er ute på fest, og vi har ikke observert 
bruk av ulovlige rusmidler i slike sam-
menhenger. Nå kan vi selvfølgelig ikke 
garantere at vi får med oss alt som skjer, 
men noe utbredt problem er det i alle 
fall ikke. Stort sett er det trivelige, for-
nuftige ungdommer vi kan være stolte 
av, men de er i en sårbar alder og tren-
ger naturligvis oppfølging og støtte fra 
voksne, avslutter Sumstad. 

Av Mona Schjølset

Elevrådet og rektor Kari Haukdal ved Rennebu ungdomsskole.

Tar rusproblematikken på alvor
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Jon og Per Nils ble 
Årets Rennbygg 2012

F.v Gry Marie Røe (Meldal Sparebank), Knut Ingolf Dragset (Rennebu 3000), 
Jon Brattset, Per Nils Johansen og Dagfinn Vold (Rennebunytt/Mediaprofil).

Nettverk for reiseliv klar for ny sesong
20 personer møtte da Nettverk for Kultur- og 
Naturbasert Reiseliv møttes for å planlegge 
kommende sesong.

Arbeidsgruppa i nettverket hadde invitert nettverkets med-
lemmer/tilbydere til faglig påfyll og samtidig diskutere nettver-
kets arbeid.

Tina Selbæk fra Nasjonalparken Næringshage er hyret 
inn som ekstern samarbeidspartner i nettverket. Det er søkt 
om midler på kr 100.000 til et forstudie fra Innovasjon Norge. 
Selbæk orienterte om prosessen så langt, samt hvilke mulighe-
ter som finnes for tilbyderne på veien videre. Tina er nå i gang 
med å gjennomføre møter med tilbyderne, der man i fellesskap 
skal avklare muligheter og utarbeide forslag til utvikling av nye 
og eksisterende reiselivsprodukter.

Kari Sunnset, prosjektleder for Bygdeutviklingsprosjektet i 
Gauldalen, orienterte om prosjektet «På ville veier» - et sam-
arbeid mellom aktører i Midtre Gauldal som tilbyr varierte kul-
turopplevelser innen småskalaproduksjon av mat og håndverk, 
turisme og reiseliv. 

Sunnset mente at reiselivsnettverket i Rennebu har fått til 
mye på kort tid. Hun rådet nettverket til å samarbeide mer med 
Trøndelag Reiseliv (kurs/konferanser), og mente koordine-
ringen med Bygdasenteret var viktig. Sunnset var også veldig 

positiv til samarbeidet med Tina Selbek, samt tryggheten 
med å ha Innovasjon Norge i ryggen. 

Ola Øie orienterte litt om samarbeid mellom lokale til-
bydere, og han utfordret alle deltakerne på møtet til å finne 
aktuelle samarbeidspartnere til neste møte.

Avslutningsvis ble det sett på markedsføringsmateriell 
for kommende år, og etter en prøvesesong i fjor kom det en 
del innspill til endringer for kommende sesong.

Av Dagfinn Vold

Radarparet Jon Brattset og 
Per Nils Johansen ble Årets 
Rennbygg 2012 med nesten 
halvparten av avgitte stemmer.

Det ble avgitt totalt 330 stemmer, og 
hele 153 av stemmene gikk til Jon og 
Per Nils. 

Prisvinnerne ble overrasket med 
utdeling av diplom og sjekk pålydende 
kr 5.000 på Frivilligsentralen fredag for-
middag. De kom for å feire bursdag til 
en annen ildsjel innen frivillig arbeid, 
men i tillegg ble det kåring av Årets 
Rennbygg 2012. 

Jon og Per Nils er et radarpar på 
Frivilligsentralen, og omtales som Knoll 
og Tott. De legger ned et stort frivillig 
arbeid, og Per Nils hadde før han kom 
til utdelinga allerede rukket og kjørt 
ut varer til eldre på Berkåk - et tilbud 
Frivilligsentralen har sammen med Prix. 

Resultatet av avstemminga er et 
tegn på at det frivillige arbeidet blir høyt 
verdsatt her i Rennebu, og det kan også 
være et klapp på skuldra til det arbeidet 
Frivilligsentralen gjør. 

Etter overrekkelsen av diplom og 
sjekk, satt kommentarene løst rundt 
kaffebordet - med bløtkake kjøpt inn 
for anledningen. 

— No bli det tv Maj Britt, var pris-
vinnerne raskt enig om. For snart er det 

VM på ski, og da hadde det vært fint 
med tv på Frivilligsentralen.

— Så må oss nå takk foreldra vår, 
Jo - som gjor oss så små at oss slepp å 
sjå ned på nå´n, sa Per Nils - som var i 
sprudlende humør. 

Etter responsen å dømme både 
underveis og etter kåringa av Årets 
Rennbygg, var radarparet en populær 
vinner.

Av Dagfinn Vold

Siv Remetun Lånke, Merete Fossum, Evy Ann Ulfsnes, 
Kari Sunnset, Tina Selbæk og Ola Øie.
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”Mitt liv med idrett”, et kåseri av og med Vebjørn Rodal, 
er hovedingrediensen når det inviteres til Rodal-kveld i 
Samfunnshuset på Berkåk onsdag 6. februar.

Da Vebjørn Rodal i sin tid sprang inn til seier på 800 meter under OL i Atlanta 
i 1998, skrev Arne Ree en polka som en hyllest til denne fantastiske idrettspresta-
sjonen av en ung gutt fra Rennebu. Det ble en OL-polka som varer i nøyaktig ett 
minutt, førtito sekunder og femtiåtte tiendeler. Altså akkurat den tida som Rodal 
brukte på distansen som ga han en historisk gullmedalje.

Det har aldri vært noe arrangement der det har blitt satt fokus på idrettspres-
tasjonen som ble inspirasjonen til den melodien, og det ønsker vi å gjøre noe med. 
Rolf Erik Jordet har tatt initiativ til arrangementet der musikk og idrett skal stå i 
fokus, forteller Maj Britt Svorkdal Hess på Frivilligsentralen.

— Vi legger opp til en trivelig kveld der Vebjørn får fortalt sine sambygdinger 
både om prestasjonen under OL og om sitt liv med idretten generelt. Ispedd sang, 
musikk, prat og noen runder med åresalg, så håper vi dette blir en hyggelig sam-
menkomst for Rennbygg i alle aldre, sier Maj Britt.

Vebjørn Rodal kommer til Rennebu for å 
fortelle om sitt liv med idrett.

Mitt liv med idrett

Det knytter seg usikkerhet til en 
del viktige inntektsposter – spesi-
elt skatt og salg av konsesjonskraft.   
Skatteinngangen påvirkes av befolk-
ningsutvikling, sysselsetting, inntekts-
utvikling blant skattyterne m.v.  De 
siste par årene er folketallet i kommu-
nen redusert forholdsvis mye.  Dette gir 
store utslag på kommunens inntekter.  

Kraftinntektene bestemmes av 
kraftprisene.  Markedet forventer lavere 
kraftpriser i de nærmeste årene sam-
menlignet med de siste årene pga 
lavere etterspørsel og økt utbygging av 
kraftproduksjonen.    Men samtidig er 
det umulig å vite hvordan kraftprisene 
utvikler seg.  Budsjetterte kraftinntekter 
er derfor svært usikre.  

Det er budsjettert med mindre inn-
tekter fra skatt og rammetilskudd pga 
færre innbyggere.  

I tillegg budsjetteres det mindre inn-
tekter fra salg av konsesjonskraft.  For 

Kommunebudsjettet 

Kommunestyret behandlet kommune-

budsjettet for 2013 og økonomiplan for 

perioden 2013-2016 den 13. desember.

å kompensere for de lavere inntektene 
har kommunestyret vedtatt å stramme 
inn på en del områder.  I tillegg er det 
vedtatt å betale mindre avdrag på kom-
munens lån i 2013 og 2014 sammenlig-
net med de siste årene.  Fra 2015 inn-
føres det eiendomsskatt i hele kommu-
nen. 

Kommunestyret har vedtatt 
å redusere bemanningen med til 
sammen ca. 4 årsverk i løpet av 2012 
og 2013.  Reduksjonene foretas først 
og fremst innenfor administrasjonen.  
Bemanningen skal reduseres med ytter-
ligere ca. 2 årsverk i løpet av 2014 og 
2015.

Formannskapet er gitt i oppdrag 
å gjennomgå kommunens driftsnivå.  
Det tas sikte på å redusere driftsnivået 
i kommunen med 3 % i løpet av 2 år fra 
2013 i tillegg til de konkrete innstram-
mingstiltakene som er vedtatt.  Det tas 
sikte på i størst mulig grad å skjerme de 
direkte brukerretta tjenestene.  

Det er færre førskolebarn i Berkåk 
krets og Nerskogen krets.  Det er derfor 
budsjettert med en mindre avdeling ved 
Vonheim barnehage fra høsten 2013 og 
ingen barnehage på Nerskogen.     

På tross av en strammere budsjett-
situasjon har kommunestyret funnet 
plass til ulike tilskudd til prioriterte 
tiltak i bygda.    Kommunestyret bevil-
get tilskudd til Birka,  Bygdasenteret 
og pilegrimssatsing.  I tillegg ble 
det gitt engangsbevilgninger til 
Gammelstødalen skytteranlegg,  
Fjellheim forsamlingshus og Rennebu 
bygdekvinnelag.

Investeringsbudsjettet for 2013 er på 
11 mill. kroner.  Den største investerin-
gen er restaurering av Kjerkbrua på Voll.  
I tillegg er det gitt bevilgninger til bl.a  
renovering av avløpsnettet og flere par-
keringsplasser ved helsesenteret,  venti-
lasjonsanlegg og tiltak for forbedring av 
drikkevannet ved Nerskogen skole,  IT 
og opprusting av veier.

Karl Petter Gustafsson
- økonomirådgiver

Vil du laste ned budsjettet for 2013 og økonomiplan for 2013 - 2016 
går du inn på www.rennebu.kommune.no, 

videre inn på Planer (oppe i hovedmenyen) - Økonomiplan (ned på den nye menyen til venstre)
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Voll sentralskole har nå vært 
i aktiv virksomhet i over 50 
år. Aune skole, Voll skole og 
Refshus skole ble, etter en 
sannsynligvis heftig skole-
strukturdebatt, slått sammen 
til en sentralskole på Voll. 

Den offisielle innviinga av skolen 
var 23. juni 1963. Da hadde noen alle-
rede gått på nyskolen i ett år. Vi har 
fremdeles protokoller fra alle tre skole-
ne med klasselister fra årene før og like 
etter overgangen. Vi har også en prolog 
som Sivert Illøkken skrev til innviinga. 

50 år med skoledrift syns vi er vel 
verdt en feiring, og vi håper mange av 
skolens tidligere elever vil være med 
på jubileumsfest. Dette planlegger vi å 
markere på selveste 17.mai i et utvidet 
arrangement slik det alltid har vært på 
Voll. Det vil bli 17. maitog, gudstjeneste, 
tale, leker, pølser og kaker, men med 
forhåpentligvis mange flere deltakere.

Elevene som er født i 1948 er de 
eldste elevene som gikk ut fra Voll sen-
tralskole. Etter det har rundt regnet 
mellom 700 - 800 barn vært elever hos 
oss. I de ”beste årene” var det rundt 130 
elever på skolen, mens nå går det ned-
over med barnetallet i hele kommunen. 
I år har vi 61 elever fra 1. – 7. klasse ved 
Voll skole.

Til jubileet ønsker vi å samle klasse-
bilder fra alle årstrinn. Hvis du har bilde 
å låne bort, eller scanne slik at vi kan få 

Har du vært elev ved Voll skole?

det elektronisk, er det flott. Vi vil også 
gjerne ha andre bilder fra skolen.

Vi håper mange av dere som har 
vært elever her har mulighet til å kom-
me til Voll skole å feire sammen med 
gamle kjente. Vi syns det ligger vel til 
rette for det ettersom grunnlovsdagen i 
år er en fredag med påfølgende pinse-
helg. Kanskje kommer det flere arran-
gement, klassetreff eller andre aktivite-
ter i kjølvannet av markeringa også.

Foreløpig er vi en liten arrange-
mentskomité, så har du lyst til å være 
med å hjelpe til eller har gode forslag 
så hadde det vært gildt. Det er også 

et ønske å få samla bilder og historier 
i et jubileumsskrift, men foreløpig har 
vi ingen som har sett seg råd for å ta 
ansvar for dette. Ta kontakt med Knut 
O. Rogogjerd eller Heidi på skolen hvis 
du har lyst til å bidra på noen måte.

Vi kommer ikke til å sende ut per-
sonlig invitasjon til alle, men håper jun-
geltelegrafen virker. Rennebunytt vil bli 
en informasjonskanal, og for alle dere 
som er på Facebook, vil det bli ei grup-
pe der for alle som vil se og/ eller bidra.

Oss glæ oss!

Heidi Reitås Sæther - enhetsleder

Westernridning - en ny sport i Rennebu
Westernridning har sitt utspring fra cowboyens hverdag i Amerika, og western-

ridning er delt inn i mange ulike grener. Den mest kjente, og største av westerngre-
nene er reining. Her går det i galopp med spin og slidestop som kjente øvelser. Så 
har vi trail som stiller krav til smidighet, varsomhet og flyttbarhet da det simulerer 
ulike utfordringer man kan møte i terrenget i jobben med kveg. Western riding og 
western horsemanship er grener der man rir etter mønster, og halter er en utstil-
lingsgren og som også fordrer god horsemanship. Pleasure er, som navnet sier, en 
gren hvor man viser hestens lydighet og ro i alle gangarter med andre hester på 
banen samtidig, den skal ikke la seg påvirke av disse. Det samme gjelder i grenen 
hunter, hvor man rir i klassisk engelsk sal og med ditto outfit, og hestene skal ha et 
kvikkere tempo. Det er i dag i underkant av 30 ulike grener i denne sporten. Så det 
finnes noe for folk i alle aldre og alle hesteraser.

Kristin D. Skjerve og hesten hennes Zana Lena Quiz, 
som er av rasen amerikansk Quarter Horse, deltok på stevne på Hamar 7.-9. september. 

De ble nr 9 i Walk & Trot Pleasure, og de deltok og i Western Horsemanship.
Av Kristine Ek Brattset
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Bedriftsskirennet 2013
arrangeres på Rennebu skistadion

lørdag 23. februar kl 15.00
Påmelding til Mediaprofil,

bedriftsskirennet@mediaprofil.no innen 20. februar.
Fest med premieutdeling i samfunnshuset kl 21.00

Fotballtrening for J13 og J14
jenter født i 1999, 2000, 2001

i Rennebuhallen tirsdager kl 17.30-19.00.
Nye og “gamle” jenter ønskes velkommen!

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 søknads-
fristens utløp. 
Det tas forbehold om at det kan bli endringer i 
barnehagetilbudene i forhold til oversikten i Informa-
sjon om barnehagetilbud og søknad om barnehage-
plass 2013/2014. 

- Barnehagerådgiver

Er du interessert i DANS? 
Vi starter nå opp med Seniordans!
Første gang blir tirsdag 12. februar kl 14.00- 16.00 
på Frivilligsentralen. 

Deretter blir det dans annenhver tirsdag til 
samme tid og sted!
•	 I	oppstarten	får	vi	hjelp	og	inspirasjon	av	
 dansegruppen på Oppdal.
•		 Dansen	foregår	i	grupper,	trenger	ikke	å
 gå opp i par!
•		 Kaffepause	med	frukt	og	knekkebrød.
Alle som liker å danse er hjertelig VELKOMMEN!

Arr: Rennebu kommune og Frivilligsentralen

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på 
fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars.
For søkere som er medlem av Rennebu musikkråd 
finnes eget skjema.
Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmesider 
eller kan hentes i Servicetorget.
 
Disse kan søke:
•		 Organisasjoner/	grupper	eller	institusjoner	som	
 driver kulturarbeid i kommunen.
•		 I	særlige	tilfeller	kan	enkeltpersoner	søke

Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert
Med søknaden må det følge regnskap og årsmelding

- Enhetsleder kultur og fritid

K U N N G J Ø R I N G E R

Om det kommer mer snø
Om det ikke har skjedd noe siden dette ble skrevet, så sit-

ter vi fortsatt og venter på litt mer snø. Men om snøen alli-
kevel skulle komme, slik all tidligere erfaring tilsier, så har 
vi også i år laget et skikart med diverse løypekjørere rundt 
omkring. Som vanlig forventer vi derfor at løypene skal være 
klare fra første helg i februar og til over påske. Løypene kjøres 
opp hver lørdag og søndag, samt alle dager i påske og vinter-
ferie.

Men om det ikke kommer mer snø... ja, da får vi finne på 
noe annet, og håpe på en tidlig vår. 

Kartet kan også lastes ned på ww.rennebu.kommune.no
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K U N N G J Ø R I N G E R
Ein stor takk frå Rennebu sanitetsforening for den 
rause pengegaven etter Hanna Betten Liens gravferd.

Med helsing styret
 

Til slekt og vener: Mange slags takk for helsingar, 
blomster, gåver og besøk på dagen min. Takk også til 
Rennebu menighet for den flotte boka eg fekk. Kva skal til 
for å få slik merksemd? Å bli 80 år, og få vera frisk og sprek!

Helsing frå Gunnbjørn R

Årsmøte i
LHL Rennebu

Onsdag 27. februar kl 19.30 i
Ambulansebygget Berkåk
   
Sakliste:
 1.  Godkjenning av innkalling og sakliste
 2.  Valg av møteleder og sekretær
 3.  Godkjenning av styrets årsberetning
 4.  Godkjenning av revidert regnskap 
 5.  Handlingsplan for året
 6.  Bevilgninger
 7.  Honorar til styret
 8.  Fastsettelse av budsjett
 9.  Innkomne forslag
 10. Valg

Frist for innsending av saker er 20. februar.
Det vises DVD-film om Kols.
Enkel servering! Velkommen!        Styret

All oppmerksomhet på dagen min den 5. februar 
frabedes. Jeg blir bortreist.

Jostein Berntsen

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen den 
5. mars 2013.     Ellev Voll

Åpne møter med Kari Holmås
Rennebu Normisjon inviterer til åpne møter, 
5.-7. feb. i Hoelsmoen bedehus. 
Hver kveld  kl 20. Kafe kl 19.30-20.00. 
Tema er ”Bli i min kjærlighet.”
Kari Holmås har bred erfaring fra legepraksis 
og som veileder  i ulike mellommenneske-
lige forhold. Hun kombinerer sine kunnskaper som lege og 
terapeut på en forståelig, praktisk, utfordrende og inspir-
erende måte.
Hun er et glad-menneske som gjerne driver med idrett 
både sommer som vinter. På møtene blir det forskjellig 
sanginnslag ved Ragnhild Løvset Øverland og Bodil Kvam 
Aasbø med flere fra Surnadal.

Alle er velkommen!

K U N N G J Ø R I N G E R

Utmerkelser for 2012
Rennebu il har følgende utmerkelser:

Fortjenstmerke - Innsatspokal - Lagspris
Kriterier for utmerkelsene finnes på

www.rennebu-il.no - fane Hovedlaget. 
Der ser du også hvem som har mottatt utmerkelser tidligere.

Forslag på kandidater meldes til 
magnar.langklopp@loqal.no  tlf 992 27 683,
eller ragnhild.eklid@loqal.no tlf 915 39 090 

innen 17.02.2012

Årsmøte i Rennebu Sanitetsforening
Møtet blir i år på Sandbrekka 
onsdag 20. februar kl 19.00

Vanlege årsmøtesaker med årsmelding og val m.a.
Foredrag av ein representant frå Kreftforeninga.

Generelt spørsmål: 
Vegen vidare for Rennebu sanitetsforening?
Servering. Åresal. Trekking av årslotteriet.

Vel møtt.

RODAL-kveld
i Berkåk samfunnshus, onsdag 6. febr kl 19.00

”Mitt liv med idrett” 
– kåseri av og med Vebjørn Rodal

Musikk av Arne Ree’s orkester 
– urframføring av OL-polka’n

Kaffe og åresalg
Gratis inngang

 Arr: Frivilligsentralen

Rennebu JFF avholder årsmøte
onsdag 27. februar kl 19.00 i Visningsrommet til KVO.

Vanlige årsmøtesaker

JEGERPRØVE

Rennebu Jeger og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs 
for førstegangsjegere og andre interesserte.

Kurset er totalt på 30 obligatoriske timer, fordelt på 9 
samlinger. To av samlingene er praksis.

Kurset avsluttes med teoretisk eksamen i mai/ juni 2013.
Påmelding innen 10. februar til:
Endre Kosberg, tlf  416 57 905

Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

Fryser “Point” (så godt som ny) til salgs.
mob. 970 00 191
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 14. februar - frist for stoff  5. februar -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
31.01 Formiddagstreff Staure 11.00
04.02 Søndagsskole og Yngres Misjonshuset 17.30
05.02 Formiddagstreff omsorgsboligene 11.00
06.02 Poengrenn skistadion 18.00
06.02 Rodal-kveld Samfunnshuset 19.00
5.-7.02 Møtekvelder m/Kari Holmås Hoelsmoen 20.00
07.02 Mottak av klær Refshus skole 16-18
09.02 BKM Samfunnshuset 16.00
10.02 Frokostmøte Hoelsmoen 10.00
10.02 UKM Samfunnshuset 18.00
11.02 Årsmøte Røde Kors-huset 11.00
 Røde Kors Omsorg
11.02 Soul Children-øvelse Mjuklia 17.30
12.02 Seniordans Frivilligsentralen 14.00
13.02 Årsmøte Pilegrimsforeningen Friv.huset 19.30
14.02 Årsmøte Idrettskolen Hallandstuggu 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
Håndball: Følg håndballen på www.rennebu-il.no
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Yoga hver tirsdag på Voll skole 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
Ski/skiskyting: følg med på rennebu-il.no

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

Ønsker ALLE velkommen til 

Informasjonsmøte om kraftlaget
tirsdag 12. februar kl 18.00 i våre lokaler

•	 informasjon	om	hva	vi	holder	på	med
	 produksjon	–	kraftsalg	–	nett	–	installasjon	–	Euronics

•	 foredrag	av	Svein	Sandbakken	fra	EC-group,	
 om rammebetingelser for nettleie

•	 vi	er	tilgjengelig	for	spørsmål

•	 enkel	servering Nett – sikker strømforsyning Kraft – markedspris eller fastpris

Installasjon tilknyttet Euronics Berkåk

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Berkåk, 7391 Rennebu, tlf 72 42 80 00 – www.krk.no
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