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Den 33. Rennebumartnan
er over, og selv om det ble regn
på fredag ble det en humørfylt
og vellykket martna.
Foto: Dagfinn Vold
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leder

Foran et veiskille
Etter en lang, god og ikke minst varm sommer har hverdagen
nå innhentet de fleste av oss igjen. Så også den «kommunale
hverdagen». Rennebu kommune går en spennende og utfordrende tid i møte. Reduserte inntekter kombinert med høye
og økende driftsutgifter over tid, tvinger frem endringer. Vi
står på mange måter foran et veiskille, der noe må gjøres for
å forhindre en enda mer alvorlig situasjon. Vi kan følgelig
ikke fortsette i samme «spor» – endringer må til. Hva slags
endringer, hvor omfattende de blir og når de skal gjennomføres
gjenstår å se. Vi står nå i startgropen for arbeidet med økonomiplanen for perioden 2019-2022. Denne planen vil peke ut
retningen og på mange måter definere fremtidens Rennebu.
Uttrykket å sette «tæring etter næring» gjelder selvsagt også
for kommunen. Kommunestyret må påregne å vedta tunge
omprioriteringer de kommende årene. Målet må være å tilpasse
driften til den faktiske økonomiske situasjonen, både på kort og
lang sikt. Vi vet at dette blir et krevende arbeid. Men det må til.
Rennebu kommune tilbyr kvalitativt gode tjenester ut til
innbyggerne – jfr. offisiell statistikk. Det vil vi uavhengig av
veivalget fremover tilstrebe å fortsette med, men det kan bli
nødvendig å justere noe på innhold, omfang og format innen
enkelte tjenesteområder. Rennebu kommune har pr. i dag ca.
345 dedikerte og dyktige medarbeidere som alle bidrar til at
Rennebu kommune er et godt sted å være, og skal fortsatt
være det fremover.

Vi må finne smartere måter å jobbe på for å tilpasse driften
og tjenestetilbudet til de økonomiske realitetene. Den administrative organiseringen har vært relativt uforandret over lengre
tid. Vi må være åpne for at det finnes bedre måter å organisere
oss på. Derfor ønsker vi nå å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av den administrative organiseringen av kommunen.
Det gjør vi gjennom et eget organisasjonsutviklingsprosjekt med
fokus på ledelse, organisering og økonomi. Prosjektet skal ha
fokus på hvordan vi faktisk jobber. Alle nivåer i organisasjonen
må involveres. Det er ønskelig og nødvendig med bred involvering av både brukerrepresentanter og ansattrepresentanter
gjennom hele prosessen. Gjennomføring av prosjektet fordrer
innvilgelse av OU-midler (opplysnings- og utviklingsmidler),
hvilket vi håper og tror vi skal få til.
Tid og «timing» er en utfordring i den situasjonen vi er i. Som
rådmann ser jeg gjerne at vi kan iverksette tiltak som gir nærmest umiddelbar virkning. Men realiteten er at slike prosesser
og tilhørende tiltak fordrer stor grad av tålmodighet og «kløkt»
for å lykkes. Vi kan ikke og skal ikke gjøre noe overilt. Oppe i
dette arbeidet må vi samtidig være bevisste på eventuelle nye og
forsterkede signaler om fremtidige endringer i kommune-strukturen – hvilket kan endre forutsetningen, innretningen
og sågar nødvendigheten av enkelte tiltak.
Per Øivind Sundell
rådmann
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Det blir en spennende høst!
Ordfører Ola Øie har akkurat avsluttet en del både
offisielle og uoffisielle oppdrag i forbindelse med årets
Rennebumartna, og har nå fullt fokus på viktige saker
som venter utover høsten.

Ordfører Ola Øie har mange viktige saker å ta fatt på i høst.
- Rennebumartnan markerer på en
måte skillet mellom sommerferie og
hverdag. Her treffer vi igjen venner og
bekjente, og jeg synes i alle fall det er
en kickstart for å komme i gang med nye
utfordringer og oppgaver i jobbsammenheng, sier Øie.

det nå må jobbes målrettet for å finne fornuftige løsninger.
- Fokuset er at kommunens innbyggere skal ha trygge og gode tjenestetilbud
gjennom hele livsløpet, og jeg håper på
godt samarbeid både på politisk og administrativt nivå for å få til dette, sier Øie.

Strategisamling med
formannskapet
I slutten av august møtes formannskapet til strategisamling på Orkelbogen, og
ikke overraskende er det økonomi som
står øverst på agendaen her.
- Kommunen står i en utfordrende
økonomisk situasjon, og vi må se nøye
på alle aktuelle alternativ. Kostnadene
må ned, og vi må drøfte både reduksjon i
antall årsverk og gjenopptagelse av samtaler med våre nabokommuner med tanke
på en eventuell sammenslåing en gang til,
sier Øie.
Han ønsker ikke på noen måte å svartmale situasjonen, men er helt klar på at

Mye positivt
Selv om den økonomiske situasjonen
er mer utfordrende enn på mange år, er
ordføreren også opptatt av å fremheve det
positive som skjer i Rennebu.
- Martnan er akkurat ferdig, med fantastiske utstillere, flott kulturprogram
og en enorm dugnadsinnsats. Til helga
arrangeres Nerskogskonserten, og litt
lenger utpå høsten er det igjen klart for
Kulturvukku. Det skjer mye positivt i
Rennebu som skaper energi og samhold,
og det synes jeg også det er viktig å fokusere på, avslutter Øie.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Håper på stort
engasjement
rundt Kulturvukku
I slutten av oktober skal det
igjen arrangeres Kulturvukku
i Rennebu, og koordinator
Maj Britt Svorkdal Hess på
Frivilligsentralen håper på
stort engasjement rundt
høstens kulturbegivenhet.

Fra forårets musikal for 10. klasse
”Ronja Røverdatter”.
- RennebuSpæll og musikalen til 10.
klasse blir naturligvis store trekkplaster
også i år, og vi regner også med at konserten med Tomas Brøndbo i Innset kirke
søndag 28. oktober trekker mye folk. I
tillegg håper vi hele uka fylles med små
og store aktiviteter og arrangement, sier
Maj Britt.
Kom med innspill
Hun oppfordrer både privatpersoner,
lag og foreninger til å tenke gjennom om
de kan ha noe å bidra med, og her er det
bare fantasien som setter grenser.
- Det kan være alt fra loppemarked til
pilegrimsgudstjeneste og små konserter.
Målet er å få til en uke med spennende
kulturtilbud tilpasset både små og store,
sier Maj Britt.
Har du ideer og innspill er det bare
å ta kontakt med Frivilligsentralen
på tlf. 72 42 62 64 / 917 31 174
eller post@rennebu.frivilligsentral.no
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På samme lag
noe sammen!

Foto: Mediaprofil as

Vi i Rennebumartnan vil takke de frivillige, ansatte,
kulturaktører, publikum, Rennebumartnans sponsorlag
og lokalt næringsliv - og ikke minst alle de 140 flotte
utstillerne for opplevelsesrike martnasdager!
Velkommen tilbake 16.-18. august 2019.
På vegne av styret og martnaskomiteen
- Kenneth Teigen

Evaluering fra en av utstillerne:
Et flott og gjennomtenkt opplegg, som vi er så
fornøyd med! Vi som drar land (også utland) og
strand rundt, opplever at Rennebumartnan er best
på de fleste områder.

Mvh Romstad Gård
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Snart kommer flere tusen NATO-soldater
Fra midten av oktober til
midten av november vil
det merkes her i Rennebu
at NATO-øvelsen Trident
Juncture er i gang, og det er
den største øvelsen på norsk
jord siden den kalde krigen.
Øvelsen Trident Juncture er NATOalliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse. Rundt 40 000 soldater fra
over 30 land med 10 000 kjøretøy, vil
øve på å forsvare Norge. Det er fylkene
Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold,
Oppland og Hedmark som i størst grad
blir berørt.
Godt forberedt
— Vi har forberedt øvelsen over lengre tid, og har blant annet vært ute med et
sivilmilitært team for å snakke med folk i
de berørte kommunene om hvordan de vil
merke øvelsen. I Rennebu og mot Oppdal
vil det bli tung militær trafikk i de mest
intense periodene, spesielt under feltøvelsen fra 1. til 7. november, forteller oberst
Håkon Warø, territoriell sjef for HV-12
Trøndelag.
Før selve feltøvelsen skal styrkene
komme seg på plass og ligge på forskjellige områder, og blant annet har en stor
avdeling leid seg inn i Rennebuhallen i
perioden 31. oktober til 7. november. Det
vil si at hallen er stengt for andre aktiviteter i samme periode.
Det vil også bli et stort taktisk samlingsområde for deler av det amerikanske
marinekorpset på Voll. Hvor mange er
ikke helt avklart, men Warø antyder at det
vil bli et betydelig antall soldater.
Vil merkes
— Det fysiske nærværet med å bo,
spise og handle vil være synlig i området. Det blir en spesiell situasjon der befal

Åpner med fest
Fredag 24. august inviterer
Rennebu EnSpire skole til
åpningsfest for den nye
privatskolen på Voll.
—Vi er veldig glade og stolte for at
alt vi har jobbet for i lang tid nå endelig

Fra informasjonsmøtet med Oppdal og Rennebu kommuner i april,
og det er kaptein Morten Kroken fra HV-12 som orienterer på kartet.
og militære vil bære våpen, og det vil bli
stridshandlinger med løsammunisjon og
andre markeringsmidler, forteller Warø.
Det vil også bli en del militær flyaktivitet, mest med lavflyvende helikopter. Det meste vil foregå om natten når
folk sover, da aksjonene skal skjules for
”fienden”.
— Det vil bli soldater som manøvrerer
på bakken flere steder i kommunen, under
forutsetning at det er klarert med grunneierne og områder der en ikke kan sette
spor. HV-12 vil være til stede for å holde
god kontakt med lokalbefolkningen, og
for å minske friksjonen mellom soldatene
og sivilbefolkning, forteller Warø.
Ringvirkninger for næringslivet
— En slik stor øvelse vil bety mye for
næringslivet og butikkene. Soldatene er
sultne hele tiden. Så har en ei god vaffelpresse kan en tjene gode penger, men en
må være klar over at en trenger kapasitet
på pressa.
Joker-butikken på Voll er én av butikkene som vil merke det store innrykket av
soldater på Voll.
er en realitet. Skolen vil være et godt og
trygt alternativ for gutter og jenter i hele
kommunen som av ulike grunner velger å
være elever hos oss. Vi har mange spennende planer for høsthalvåret så det er
bare å glede seg til fortsettelsen, forteller
rektor Heidi Reitås Sæther.
Åpningsfesten forberedes sammen
med elevene hele den første skoleuka, så
da vil vi bli klare for å presentere et tri-

— Det vil ha stor betydning for butikken, men vi vet ikke helt hva det vil si
foreløpig, forteller daglig leder Frøydis
Olaussen. Hun har vært i kontakt med
butikker som hadde amerikanske soldater
i nærområdet under øvelsen Cold Respons
i 2016.
— Vareutvalget må tilpasses soldatene, og amerikanerne er lojale mot sine
egne varemerker, forteller Frøydis.
Blir informasjonsmøte
Warø vil ikke oppfordre handelsstanden til å legge opp store lager. Når
en kommer nærmere øvelsen vil de gå
ut med informasjon om omfanget slik at
butikkene kan beregne lager på de mest
aktuelle varene. Dette er sivilmilitære
forpliktelser HV har, og det blir informasjonsmøte 29. august kl. 19 i Kultursalen.
Forsvaret, politiet og fylkesmannen vil
være tilstede. Næringsliv, grunneiere og
alle andre innbyggere er velkommen.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Forsvaret

velig og allsidig program fredag ettermiddag. Festen starter kl 15.00 og de håper
mange har anledning til å komme.
— Vi er svært glade for at ordføreren vår har meldt sin ankomst. Det vil bli
servering og omvisning i de «nye» klasserommene. Det er naturlig nok mange
som er nysgjerrige på hva vi har fått til, så
det er fritt fram for alle å ta turen til Voll
denne ettermiddagen, sier Heidi.
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Mindre besøk,
men god
stemning!
Utenfor martnasområdet
var det lagt opp til mange
ulike aktiviteter i løpet av
martnashelga.

Rennebumartnan 2018:

Tar med seg det po
tenke enda mer nyt
Årets rampestreker er
historie, og nå skal både
positive og negative erfaringer evalueres før man går
i gang med planlegging av
neste års martna.
- Vi er selvsagt ikke fornøyd med
at besøkstallet går nedover, men samtidig må vi glede oss over det faktum at
Rennebumartnan har blitt arrangert i 33 år
og er fortsatt en av de beste besøkte arrangemene i Trøndelag sommerstid, oppsummerer martnassjef Kenneth Teigen.

Jostein Fjellstad viste en
gammel vedklyver - kanskje ikke etter
dagens sikkerhetskrav.
På industriområdet var det biler, maskiner og andre kjøretøy, håndlagde kniver,
gamle motorsager, flisfyringsanlegg, traktorpulling, tjærebrenning og servering av
kaffe fra svartkjel. Hytteprodusenter fra
Rennebu viste seg fram på Sandetomta,
og på området mellom Rennebuhallen og
Berkåk Veikro var det lagt opp til leker og
konkurranser for både små og store besøkende. I Mjuklia kunne man prøve seg på
bruskassestabling og zipline, så det var
i det hele tatt et bredt spekter av tilbud
rundt omkring på Berkåk. Ifølge koordinator for aktivitetene, Hans Christian
Borchsenieus, er de fornøyd med mye av
det som har foregått, men de kunne gjerne
tenkt seg at noen flere hadde funnet veien
til de ulike aktivitetene.
- Det har vært god stemning men litt
for lite besøk. Nå skal vi sette oss ned
og evaluere opplegget, og se på hvordan
vi kan forbedre dette til neste år. Vi har
absolutt tro på prosjektet, og tror at dette
er noe det kan bygges videre på, oppsummerer Borchsenius.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Engasjerende tema og flotte
utstillere
Ifølge martnassjefen var årets tema,
Rampestreker, et friskt pust for arrangementet. Mange utstillere hadde latt seg
inspirere, og det var stort engasjement
rundt årets produktkonkurranse.
- Det var tydelig at mange satte pris på
et tema med litt humor, og i løpet av helga
hørte jeg om flere som hadde blitt utsatt
for noen uskyldige rampestreker, forteller
Teigen.
Han forteller også at mange utstillere
har gitt tilbakemelding om meget godt
salg til tross for lavere publikumstall, noe
han er glad for å høre.
- Utstillerne er vårt største aktivum, og
det er viktig at de trives her. At vi nok en
gang klarte å samle 140 kvalitetsutstillere
fra hele Norge er vi veldig godt fornøyd
med, og flere har allerede gitt tilbakemelding om at de vil søke plass til neste år,
sier Teigen.
Inspirerende martnasgjester
Årets martnasgjester var Emma
Aasbakk Engen og sykehusklovnene
Kræsj Pink og Smække, og også dette slo
meget godt an. Ikke bare nådde Emma
målet om å samle inn 200.000 kr til sykehusklovnene, men gjennom helga fikk
man på en positiv måte satt fokus på hvor
viktig denne organisasjonen er for barn
som havner på sykehus.

Jon Olav Viggen og Gjertrud Dahl Solstad er
gode representanter for de mange dugnadsarbeidere under martnan.

Mette ved Grindal Ysteri og John Fredrik ved
Fannremsgården i Mathagen.
- Det er inspirerende å se hva Emma
har fått til gjennom sitt engasjement, og vi
i Rennebumartnan synes det var stor stas
å ha henne som martnasgjest, sier Teigen.
Godt kulturtilbud
Han påpeker også kulturtilbudene på
martnasområdet som meget vellykket, og
trekker spesielt fram konserten med Apes
& Babes og Bare Fjas og Blågras som
høydepunkt.
- Energisk Aften med lokale artister
fredagskvelden har vi også fått veldig
mange gode tilbakemeldinger på, så det
er definitivt et konsept som kan videreutvikles, fastslår Teigen.
Han er også fornøyd med hvordan aktivitetene for de yngste publikummerne har fått en naturlig plass på

Nådde målet
til klovnene

ositive og vil
tt til neste år

Emma og Rennebumartnan
nådde målet om 200.000 kr.

Gisnås/Havdal grendalag har vært med i mange år, men årets martna var siste gangen.

Sirkusskole
med Nidaros
Nysirkus var
et populært
tiltak.
Rennebumartnan. Både Ung skaperglede
og Leirplassen hadde godt besøk, og
bidrar til å befeste martnans posisjon som
et familiearrangement.
- Fornøyde unger betyr fornøyde
voksne, så det er viktig for oss å inkludere
de yngste i arrangementet, sier Teigen.
Evaluering og involvering
Besøkstallet for årets martna landet til
slutt på i overkant av 10.000, noe som er
en nedgang på ca. 1.500 fra i fjor. Dette
har også vært trenden de senere årene, og
Teigen tror ikke det er en enkelt faktor
som har skylden for nedgangen.
- Det er nok sammensatt, og selv om
været på fredag må ta sin del av skylden
i år må vi gjøre en grundig evalueringsprosess for å se om vi kan klare å snu

trenden. Vi håper på innspill fra både
utstillere, publikum og dugnadsfolk, og
det er bare å ta kontakt hvis man har gode
ideer, oppfordrer Teigen.
Knirkefritt
Selv om besøkstallet har gått nedover og fredagen nærmest regnet bort, er
Teigen optimistisk med tanke på framtida.
Arrangementsmessig gikk det hele på
skinner, og han retter en stor takk både til
martnaskomiteen og alle de frivillige.
- Nok en gang har vi vist at arrangementskompetansen i Rennebu er stor, og
at vi kan stå sammen om oppgavene når
det trengs, avslutter Teigen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

12 år gamle Emma Aasbakk Engen fra
Berkåk og Sykehusklovnene ved Tove
Karoliussen (Beate Kræsj Pling) og
Frode Eggen (Smække)
var årets Martnasgjester under
Rennebumartnan 2018.
Som en gest til Emmas innsamlingsaksjon ville martnan bidra til at hun kunne
passere 200.000 kroner i sin innsamling til
sykehusklovnene ved St. Olavs Hospital.
Fra før hadde hun allerede samlet inn
hele 170.000 kroner, så det manglet bare
30.000 kroner.
— Nå er pengene talt opp og målet
er nådd, forteller Kenneth Teigen i
Rennebumartnan. Til sammen kom det
inn 36.000 kroner til sykehusklovnene
under martnan, og det er fortsatt mulig å
støtte Emmas aksjon ved å bruke Vippsnummer 52 77 09.
Martnasgjestene bruker å få en gave
under åpningsseremonien, og gaven til
Emma og mamma Karin var nok en kombinert martnasgave og takk for den innsatsen de har gjort for sykehusklovnene.
En tur for to med reise og opphold til
Disneyland i Paris var sponset av Oppdal
og Rennebu Gjensidige Brannkasse,
Rennebu kommune og Rennebumartnan.
Av Dagfinn Vold
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Inviterer til temadag om næring
Rennebu kommune sammen med Nasjonalparken
Næringshage ønsker å skape engasjement rundt næringsutvikling på møtet torsdag 6. september.
Bakgrunnen for møtet er å skape engasjement blant innbyggere og næringsdrivende med tanke på fremtidens muligheter. Det er ønskelig at innbyggerne er
med å bestemmer hva som skal skje. Det
er innbyggere og næringsdrivende som
må drive utviklingen, mens kommunen
vil være en tilrettelegger for disse.
— Vi håper at vi med dette møtet og
de innledende innleggene klarer å skape
entusiasme, motivasjon og engasjement
blant rennbyggen til å være med på å forme fremtiden, sier Ragnhild Plassen Vik i
næringshagen.
I Kultursalen 6. september kl. 17.00
Møtet vil være torsdag 6. september
kl. 17.00 i Kultursalen, og det blir mange
interessante foredrag.
Per Erik Sørås fra Trøndelag fylkeskommune skal snakke om et planlagt
pilotprosjekt i Rennebu med formål om å

utvikle og styrke et bærekraftig næringsliv i kommunen. Pilotprosjektet vil fokusere på mobilisering og involvering av
flest mulig av kommunenes innbyggere
gjennom bruk av digitale verktøy.
Deretter vil Terje Sørvik, Trøndelag
fylkeskommune, holde innlegg om muligheter for verdiskaping og vekst, basert
på naturgitte forutsetninger. Han vil også
snakke om den såkalte Trøndelagsplanen.
Leif Conradi Skorem eller Stine Mari
Måren Elverhøi, begge fra Plankontoret,
vil si noe om den nye Sentrumsplanen for
Berkåk i et næringsperspektiv. Erik Flå fra
Nasjonalparken Næringshage legger frem
tanker om prosjektet Grønn Fjellhageby
og status for prosjektet.
Dialogrunde etter hvert innlegg
I etterkant av innleggene blir det dialogrunde der det er åpent for tilhørerne å
komme med spørsmål og eventuelle for-

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

Ordfører Ola Øie både starter møtet og
oppsummerer møtet til slutt.
slag til hva som skal gjøres for å skape
utvikling i Rennebu.
Påmelding
Det er påmelding til møtet, og det skal
skje til ragnhild@nasjonalparkhagen.no
innen 3. september.
Av Dagfinn Vold

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

Be om å få vår

kjøkkenkatalog
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

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

for hele huset
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Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Vellykket LS for rennebuskytterne
Årets landsskytterstevne
ble arrangert på Stjørdal og
Rennebu skytterlag stilte i år
med 21 deltakere.
Flere sterke prestasjoner fra rennebuskytterne også i år og spesielt gledelig
er det at ungdomsskytterne markerer seg
positivt med sterke resultater. Junioren
Iver Skamfer Bjerkås skjøt kun en nier
og resten tiere av de 35 tellende skudd
og dette resulterte i en sterk 14. plass av
de 355 som konkurrerte i juniorklassen.
En annen som markerte seg med skyting
i toppskiktet var Maren Flå Sundset som
presterte fullt hus, 100 poeng på samlagsskytingen for ungdom. Johannes Rønning
og Håkon Hoel deltok på sitt første landsskytterstevne og presterte meget bra.
Johannes hadde 27 treff på feltskytingen
og Håkon 243 poeng på bane. Dette ser
lovende ut framover!
Bjørn Trøite i klassen veteran 55
gjorde sin beste prestasjon på et landsskytterstevne noensinne med 344 poeng
og fjerdeplass i sin klasse. Bjørn syntes det var ekstra moro å få til dette når
Landsskytterstevnet arrangeres i Sjørdal
som er Bjørn sin barndomskommune.
Finalen i V55 var ekstra spennende for
i tillegg til Bjørn var også Ole Steigedal
med på skive 1. Ole skjøt imponerende på
sin innledende skyting med 247 poeng,
men fikk dessverre en skjev serie i finalen

En glad Bjørn Trøite etter at 4. plassen
er sikret.
Iver Skamfer Bjerkås har akkurat skutt
100 i finalen og sikret seg en 14. plass.
og havnet et stykke bak. Av seniorene ble
det en del «stang ut» både på bane og felt,
men Anita Jære ble lagets beste på bane
med 340 som sikret henne en ny stjerne.
Anita skjøt også feltfinale og var ett treff
fra stjerne her.
Av Trond Jære

Endringer i forbindelse med opptak i barnehage
Gjelder fra hovedopptak i
mars 2019.
Kommunestyret vedtok i møte i juni
at tidligere praksis med «garantert» opptak gjennom hele barnehageåret til ønsket
barnehage opphører. Det vil bli et samordnet hovedopptak med søknadsfrist 1.
mars. Det kan søkes om opptak hele året,
og søknader vil bli vurdert ved supplerende opptak dersom det er ledige plasser. Om en barnehage er full, vil søkerne
kunne tilbys plass ved den andre barnehagen. Endringen vil gjelde fra hovedopptaket i mars 2019, det vil si at praksisen med «garantert» plass gjennom hele
barnehageåret gjelder ut barnehageåret
2018/2019.

Bakgrunnen for endringen er at det
har kommet en ny norm for pedagogisk
bemanning i barnehagene i Norge. Denne
normen skal bidra til å utjevne variasjoner
i barnehagene i Norge og samtidig heve

kvaliteten. I forbindelse med innføringen av den nye normen for pedagogisk
bemanning, blir det endringer i praksisen for opptak i barnehagene i Rennebu
kommune.

Rennebunytt
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Omsorgsleiligheter og
trygdeleiligheter Berkåk
Det er ledig omsorgsleiligheter
i omsorgsboligen på Berkåk.
Leilighetene er på ca. 42 m² + bod.
Husleie er på kr. 4.725,- pr. måned
+ strøm etter forbruk.

Det er ledig trygdeleiligheter

i Gamle kongevei 30 og 32.
Leilighetene er på ca. 30 og 40 m² + bod.
Husleie er på kr. 1.469,- og 3.173,- pr. måned.

Forebyggende hjemmebesøk
Rennebu kommune ønsker at innbyggere i kommunen
har god livskvalitet og en trygg alderdom.
Som et forebyggende tiltak fra 2018 tilbys derfor alle
75-åringer i Rennebu et hjemmebesøk i løpet av
det året de fyller 75 år.
Vi vil gi informasjon om kommunale og frivillige
tjenester og tilbud.
Besøket skal være individrettet og samtalen vil handle
om det som er viktig for deg i din hverdag. Vi ønsker i
tillegg å snakke om brannforebygging, fallforebygging,
boligforhold og sosiale aktiviteter.

Det kan søkes om bostøtte. Nærmere opplysninger og
søknadsskjema fås ved henvendelse til
Helse og omsorg, tlf 72 40 25 05/ 72 40 25 03
Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 3. september 2018

Tid til overs?

Nasjonalforeninga Oppdal demensforening
og Oppdal kommune arrangerer kurs for
aktivitetsvenner.
Kurset er også for folk i Rennebu.
Kurset blir på Oppdal 5. og 12. september. Vi legger
opp til samkjøring fra Rennebu.

Bassenggruppe ved Oppdal Kulturhus.
Oppstartsdato: 27. august 2018.
Det koster 1000 kr for en periode.
Ved spørsmål kontakt kommunefysioterapeut
Kari Tronsgård tlf 913 81 511

Hold deg oppdatert om det som
skjer i Rennebu kommune!

«Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare
å gjøre noe du liker SAMMEN med en som har demens»
For informasjon kontakt Eli Grøtte tlf 906 35 411.

Trenger du elektriker?

Arne og de andre elektrikerne
våre kan hjelpe deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner.

KVIKNE-RENNEBU | 72 42 80 10 | installasjon@krk.no
SOKNEDAL | 72 43 11 02 | post@riseelektro.no
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*ekskl. Diesel og MVA

KUNNGJØRINGER
Trekning av Rennebu Husflidslags
martnaslotteri 12. august 2018.
Gevinster:
1. Strikket teppe:
2. Brodert løper:
3. Vevd løper:
4. Damesokker:
5. Gulvmatte:
6. Håndsydd veske:

Anne-Grete Granli, Berkåk
Kristine Sundset, Berkåk
Mette Skjerve, Berkåk
Jori Sæther, Berkåk
Inger Halland, Berkåk
Marta Kleffelgård, Fagerhaug

i Gunnesgrenda, Rennebu
1. september kl 11.00-16.00

Takk til alle som kjøpte lodd.

Hyttetomt ønskes kjøpt!

Ønsker å kjøpe uregulert hyttetomt for å bygge
liten hytte uten vann/støm.
Tlf 990 41 008.

Takk for god hjelp i forbindelse med

Her blir det litt for unge og gamle,
bønder og ikke bønder.
Matsalg.
Gratis inngang og gratis parkering.

distriktsmesterskapet i førstehjelp og under
Rennebumartnan.

VELKOMMEN!

Rennebu Røde Kors Hjelpekorps

Rennebu Songkor

starter øvingene
onsdag 5. september kl 19.30-22.00 på Voll skole.
Vi ønsker gamle og spesielt nye sangere velkommen!
Styret

Rennebunytt høsten 2018
Redaksjonelt stoff: 		
		

Mona - mona@mediaprofil.no
Dagfinn - dagfinn@mediaprofil.no

Annonser/kunngjøringer: Mari - mari@mediaprofil.no

Tlf 72 42 76 66 - www.rennebunytt.no
Nr 16 og 20 går ut til fritidsbeboere i tillegg til vanlig
distribusjon!

Nr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Uke
32
34
36
38
41
43
45
47
49
51

Frist
31.07.
14.08.
28.08.
11.09.
01.10.
16.10.
30.10.
13.11.
26.11.
10.12.

Utgivelse
09.08.
23.08.
06.09.
20.09.
11.10.
25.10.
08.11.
22.11.
06.12.
20.12.

Orkdalsveien 982, 7392 Rennebu

Tomteutgraving
Massetransport
VVS
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
og opparbeidelse av gårdsplasser.
Sanitæranlegg til hus og hytter.
Vedlikehold og service.

mob 480 60 116
mob 455 13 870
post@ramstadmaskin.no
Følg oss på Facebook!
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Dette skjer i Rennebu!
23.08 Hyggestund m.kvinnegruppa Helsesenteret
23.08 Oppskyting
Gammelstødalen
Innset skytterlag
26.08 Gudstjeneste
Rennebu kirke
28.08 Trenings-/oppskyting Rennebu skytterlag
30.08 Oppskyting
Gammelstødalen
Innset skytterlag
01.09 Åpen gård
Gunnesgrenda
02.09 Gudstjeneste
Berkåk kirke
05.09 Medl.møte Kvinnegruppa Friv.sentralen
06.09 Hyggestund m.kvinnegruppa Helsesenteret
06.09 Mottak av klær
Refshus skole
07.09 Early Birds
Torget, Berkåk
18.09 Formiddagstreff Omsorgsboligen, Berkåk

11.30
18.00
11.00
17.00
18.00
11-16
11.00
19.00
11.30
16-18
06.30
11.00

Gjeterhundtrening i Kjønndolpa hos Sissel mandager
kl 18.00 i hele sommer.
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i sommer kl 12-15.
Bygdakaffe i Furuly, Nordskogen, søndager i
partallsuker kl 13.

Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16, fra 4. sept.
Rennebu Songkor øver hver onsdag på Voll skole
kl 19.30-22.00
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64.

Nå er høsten rett rundt hjørnet og mange aktiviteter
starter opp igjen. Vi ønsker en utfyllende kalender om
hva som skjer i Rennebu, så send oss info på epost,
mari@mediaprofil.no eller ring tlf 72 42 76 66
Aktivitetene blir også lagt ut på rennebu.com
- så følg med der!

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Din lokale maler for tak og vegger

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

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

