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Hvem

Mandag 12. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg,
og da avgjøres sammensetningen av vårt kommunestyre for de fire neste årene.
Men hvem blir ordfører? Møt opp og avgi din stemme ved valget!
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næring i Rennebu

(Kvinnelige) gründere med suksess
Nerskogen landhandel, Kroken Bakeri og
Snertne Sneller har flere ting felles. At det
står kvinner bak alle tre er ett fellestrekk. At
de ser ut til å lykkes er enda ett.
Inger Hilde Myrbekk startet Kroken Bakeri før Martnan
i fjor. Spente og forventningsfulle stod hun og ektemannen i salgsboden og lurte litt på hvordan dette skulle gå.
Resultatet? Utsolgt lenge før martnasslutt! Og suksessen
har fortsatt. Inger Hilde baker og baker. Og selger og selger. Budsjettene overskrides, nye produkter lanseres, årets
Martna ble enda større suksess enn i fjor. Og Inger Hilde
er fornøyd, jobber og trives, ser at hun har lyktes i å skape
sin egen arbeidsplass hjemme på gården på Innset.
På Nerskogen er både fastboende og hytteeiere svært
tilfredse med sin nye dagligvarehandel. 9. april i år åpnet
Toril Lund Nerskogen Landhandel i nyoppussede lokaler,
med godt vareutvalg og med krok for lokalprodusert mat.
Påsken ble knallsuksess med køer helt ut på gårdsplassen, blide kunder og tomme reoler. Toril skjemtes nok litt
over de tomme hyllene, men blide kunder forstod at slik
måtte det bli. Toril hadde lyktes med å tilby varer som
folket ønsket, og etter påske ville hyllene fylles på nytt.
Suksessen fortsatte gjennom sommeren, og allerede nå
kan Toril oppsummere at 2011-budsjettet er sprengt. Toril
har lange dager, men også hun kan fornøyd innse at hun
har klart å skape sin egen arbeidsplass på Nerskogen.

Fire kvinner, fire gründere med en drøm og et berettiget håp om å skape sin egen arbeidsplass. Vi unner dem
suksess, og vi trår til når de har behov for bistand. Til bygdas
befolkning går en oppfordring: handle hos disse damene!
De har pågangsmot, profesjonalitet og gode produkter.
Støtte fra bygda er en viktig faktor for at de skal lykkes.
Og til både kvinner og menn med en drøm om å skape
sin egen arbeidsplass: dere ser at det er mulig! De fire
damene er gode eksempler. Og vi i kommunen vil gjerne
hjelpe dere, så ta kontakt.
Jan Bredeveien
næringsrådgiver

Rennebu kommune
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Ingrid Koksvik og Mona Schjølset åpnet ”Snertne
Sneller” til årets Martna. Også de har opplevd en kundetilstrømning lant utover forventet. Men så har de da også
skapt en innbydende butikk, pent og presentabelt interiør,
gode varer, innbydende utstilling. Ingrid og Mona smiler
om kapp, og vil gjøre alt for at nye kunder skal finne veien
til butikken og der finne varer de liker. Det er selvsagt tidlig
å trekke for bastante konklusjoner, men Snertne Sneller ser
så langt ut til å kunne bli det tredje eksemplet på kvinnelige
gründere i Rennebu som lykkes i å skape sine egne arbeidsplasser.

tlf 73 43 74 10
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Kommunale møter
13.09. Valgstyret
09.00
22.09. Kommunestyret
19.00
04.10. Formannskapet
09.00
13.10. HOO
09.00
14.10. MTL
09.00
Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Paneldebatten i regi av
Fagforbundet avslørte ikke de
store skillelinjene mellom de
politiske partiene i Rennebu.
Det var nestleder i Fagforbundet i
Sør-Trøndelag Gunn Elin Flakne som
ledet debatten på en fin og humoristisk
måte, og ikke unaturlig ble det i starten mye fokus på helse - ansettelser og
arbeidsforhold for de ansatte.
De fleste debattantene var enige om
at det er for mange stillinger med små
stillingsandeler her i Rennebu.
Knut Ingolf Dragset (SP) mente at
vi må opp i stillingsandeler for å få folk
til å flytte hit til Rennebu. — Vi politikere må nok bli tydeligere i størrelsen
på slike stillinger, sa Dragset. Samtidig
understreket Knut Hårstad (SP) at det
også er viktig at de som ønsker mindre
stillinger skal få det.
Senterpartiet lanserte også såkalt
Nordsjøturnus - der de ansatte kan
arbeide mer intenst en periode og deretter ta fri. Dette ble ikke bifalt fra de i
salen som arbeidet innenfor helsesektoren. Det ble heller ikke Eli Krogstads
(V) forslag om mer lokalt tilpassede
arbeidstidsløsninger for å gjøre det
enklere bl.a. å sette opp turnuser.
Ola Øie (AP) understreket at det er
viktig å redusere uønsket deltid i helsesektoren.
Ola T. Lånke (KrF) fremhevet at de
ansatte er Rennebu kommunes viktigste ressurs, og at det er viktig å rekruttere kompetente folk og styrke grunnbemanninga. Lånke sa at lønn og status
er viktige rekrutteringsmidler, og ble
supplert av Ragnhild Løvseth Øverland
som understreket at det er viktig med
verdighet bl.a. til aktivitørstillingene og
de som bruker stillingene.
Knut Hårstad understreket også
viktigheten av å motivere for videreutdanning og kompetanseheving.
Britt Karin Kvam kom med innspill
fra salen om at trivsel på arbeidsplassen
er viktig for å gjøre hverandre gode, og
at dette kan redusere sykemeldinger.
Ola Øie repliserte med at nytt kjøkken
i helsesenteret allerede har skapt bedre
trivsel.
Endre Lien fra salen minte debattantene på at det er viktig å ikke glemme brukerne og pasientene - det er
tross alt sluttproduktet som er viktigst.
Samhandlingsreformen og legevaktsamarbeid i Orkdalsregionen ble
også berørt, og her var det stort sett

Valginnspurt
Paneldebatt med fullsatt sal: Ola Øie og May Britt Bjerkås fra AP, Knut Hårstad og
Knut Ingolf Dragset fra SP, Ragnhild Løvseth Øverland og Ola T. Lånke fra KrF og Eli
Krogstad og Wenche Teigen fra Felleslista V/H møttes til debatt i Frivilligsentralen.
enighet om viktigheten av begge deler.
E6 og Berkåk
Enigheten ble ikke så stor lenger når
temaet ble E6 og Berkåk.
Debattantene ble utfordret av ordstyreren til å flagge sin mening, og
Senterpartiet ble utfordret først. Dragset
kunne fortelle at de hadde bestemt seg
for å gå inn for å legge E6 i tunnel under
Berkåk sentrum.
— Dagens trasé er ikke i nærheten
av riksveinormen, og dermed vil Berkåk
sentrum bli bare en bred vei og et stort
veikryss. Samtidig vil det i årene fremover bli økt trafikk. Jeg vil ikke være
med på å kaste glår i øynene på rennbyggen, og tunnel vil være det beste
alternativet med de reglene som en
må forholde seg til. Samtidig får vi en
avklaring, og vi får frigjort sentrumsområdene, sa Dragset.
Fra salen ble det uttrykt både frustrasjon og glede over SPs standpunkt der spesielt miljøet vil bli en vinner med
E6 i tunnel.
Lånke mente på sin side at politikk
er det muliges kunst, og at SP med sitt
standpunkt legger seg flat for byråkratiet. E6 gjennom Berkåk etter nåværende
trasé er viktig for å ta vare på næringslivet.
Ola Øie sa at AP vil ha E6 gjennom
Berkåk over jorda, men sa at de samtidig er åpne for gode løsninger.
Felleslista V/H har på programmet at E6 skal gå gjennom sentrum på
grunn av at E6 er en hovedpulsåre for
Rennebu. Eli Krogstad understreket at
det er viktigere å prioritere E6 nord og
sør for Berkåk på grunn av ulykkesstatistikken.
Jan Arve Nyberg fra Berkåk Veikro

minnet om at bensinstasjonene står for
hele 60% av varehandelen i Rennebu,
og var dermed glad for Lånkes holdning.
Skolepolitikk
Partiene fikk også spørsmål om de
kan garantere at det ikke blir forandring
for Nerskogen skole den kommende
fireårs-perioden.
Her var det stor enighet om at
ingen kunne frede Nerskogen skole.
SP vil strekke seg langt for å beholde Nerskogen som egen skole, men
understreket samtidig at de er opptatt
av kvalitet i skolen. KrF kunne heller ikke gi garantier, men Nerskogen
må få ro i to år før en videre vurdering.
Både Felleslista og AP var opptatt av
kvaliteten i skolen og at strukturen må
bestemmes ut fra kvalitetsmålene.
Samarbeid eller sammenslåing
Det fjerde temaet som ble debattert
var regionalt samarbeid eller kommunesammenslåing. Her var det stor enighet, og enigheten kan sammenfattes
med Dragset sine ord: vi vil arbeide for
at Rennebu består som egen kommune,
men samarbeide for å få best mulig tjenester for innbyggerne. Vi vil styre selv!
Hvem styrer?
Som avslutning på debatten ble deltagerne ufordret på hvem de ville styre
sammen med i kommende periode.
Bare Felleslista ga klart svar: KrF med
Ola T. Lånke som ordfører. De andre
partiene var mer vage i sine svar, men
Øie så kanskje AP og SP som en naturlig konstellasjon.
Av: Dagfinn Vold
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Hei! Jeg kjører deg gjerne fra A te B
når den “vanlige” bussen ikke går.

Oktan Trondheim Foto: Morgan Frelsøy

Runa Gisnås Ramstad, Rennebu Taxi
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Ring 0
Husk: Skyss før kl 14.00 må bestilles innen kl 21.00 dagen før.
Skyss etter kl 14.00 må bestilles innen kl 12.00 samme dag.
Vil du vite mer kan du besøke atb.no,
kontakte oss på mail eller ringe oss på 02820.
Du kan også snakke med oss her:
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Skyss fra AtB

Pilotprosjekt

Bestillingstransport
I høst starter AtB opp et spennende pilotprosjekt i Rennebu
og Oppdal. Dette prosjektet
går ut på at folk i disse kommunene skal få et tilrettelagt
transporttilbud innenfor gitte
tidsrom og kjøreruter.
For å benytte seg av tilbudet skal
en ringe inn til en sentral og melde sitt
transportbehov, og så vil det bli koordinert kjøreruter ut fra behov.
Prøvekommuner
Ifølge Ada Myren i AtB er dette et
tilbud som både er attraktivt, samordnet og miljøvennlig.
– Det har nå vært gjennomført et
forprosjekt, og på bakgrunn av dette har
vi valgt ut Rennebu og Oppdal som de
mest aktuelle prøvekommunene i vårt
fylke, forklarte Ada Myren på orienteringsmøtet som ble holdt på Berkåk i
slutten av august.
Veien blir til mens vi går
Også ordfører Bjørn Rogstad er
positiv til prosjektet. – Nylig ble det
gjennomført en brukerundersøkelse i
Rennebu, og offentlig transporttilbud

AtB presenterte sitt forslag til områder for Bestillingstransport.

var et felt vi kom relativt dårlig ut på,
forklarte Rogstad. Han håper derfor at
pilotprosjektet kan bidra til at flere får
et bedre kollektivtilbud i distriktet. På
informasjonsmøtet ble det uttrykt en
viss skuffelse fordi ikke alle deler av
kommunen var tatt med i opplegget,
men ifølge Rogstad er ikke kjøreruter
og soner endelig fastlagt enda.
– Det er vel litt slik at veien blir til
mens vi går, og prosjektet evalueres
fortløpende, så vi håper at dette er noe
som kan fungere på sikt, sier Rogstad.
Statsråd på snarvisitt
På orienteringsmøtet deltok også
samferdselsminister Magnhild Meltveit
Kleppa, og også statsråden ga uttrykk
for at dette var et positivt prosjekt.

opp med buss overalt, så dette er både
et transporttiltak og et trivselstiltak, sa
statsråden. Kleppa hadde forøvrig en
svært stram timeplan på sitt korte besøk
i Rennebu, og fikk det til slutt relativt
travelt med å komme seg inn i den ventende bilen, som skulle frakte henne til
Værnes. Som avslutning på sitt besøk
i Rennebu fikk samferdselsministeren
derfor med seg følgende gode råd fra
pensjonert jernbanemann Jon Myran: Det gjelder å se de transportmuligheter
som finnes når man bor ute i distriktet,
så hvis statsråden hadde valgt NSB ville
hun vært framme i Oslo bare litt senere,
men hatt enda en time å brukt her på
Berkåk i dag!
Av Mona Schjølset

– Vi ønsker at folk både skal bo og
trives i distriktene, og vi kan ikke stille

Tilbud om sorggrupper

I løpet av høsten vil det komme tilbud om sorggruppe i Rennebu. Det er Fermate Ressurssenter, som i samarbeid med
Rennebu kommune og menighetene i Rennebu, som tilbyr dette til dem som har mistet noen av sine nærmeste.
Kurs for ledere
Britt Karin Kvam fra Rennebu er prosjektleder i Fermate, og hun tror dette vil bli et godt tilbud til de som trenger det, enten
man har mistet noen nylig, eller man sliter med en sorg som ikke er bearbeidet skikkelig. – I vår gjennomførte vi et kurs for
sorggruppeledere, og vi hadde sju deltagere fra distriktet, noe vi er godt fornøyd med, forteller Kvam.
Felles grunnreferanse
Under forutsetning av at det blir nok deltagere vil man som sagt starte opp sorggrupper i løpet av høsten. – Vi vil så langt
det er mulig sette sammen grupper som har mest mulig lik grunnreferanse, forteller Kvam, for det oppleves svært forskjellig å
miste noen som dør naturlig av alderdom enn å miste noen for eksempel i en ulykke.
For nærmere informasjon om tilbudet ta kontakt med helsestasjonen, menighetskontoret, eller se menighetenes hjemmeside www.rennebu.kirken.no

Rennebunytt
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Kalde høstkvelder?
Vi har gode varme pledd fra Røros Tweed
På tur?
Vi har villmarks vaffeljern, termos, tursekk

Din forhandler:

Åpningstider

Telefon: 72 40 43 00 - www.storlismia.no - post@storlismia.no

mandag - torsdag 10.00 - 16.00
fredag 10.00 - 20.00 – lørdag 10.00 - 14.00

Bygdapøbben
åpen hver fredag og lørdag fra kl 20.00
Rennebu - tlf 477 10 998

ANNONSE – HØST 12011 - 3-spalter x ca 80 mm – variant B

Kurskalender – Høsten 2011
Kortvarige kurs og
Sertifiseringskurs:

Data – Begynnere
Data – Office 2010
Data – Word
Data – Excel
Data – PowerPoint
Data – Photoshop
Bedriftsledelse
Styrarbeid
Økonomi & Regnsk
Engelsk dagligtale
Spansk dagligtale

Mat & Vin
Lafting
Enøk
Våtromsnorm
Truckfører
Lastebilkran
Anleggsmaskin
Løyve
Båtfører
Varme arbeider
Stillasmontering

Kurs i det meste – for de fleste!

Eksamensforberedende
kurs til fagprøver:

Barne- og ungdomsarbeider
Helsefagarbeider
Renholdsoperatør
Salg – Service - Sikkerhet

Ta fagbrev som voksen!

Høgskolestudier med
søknadsfrist og oppstart i høst:

Hvordan sikre riktige regnskaper
Fradragsrettigheter for næringsliv
Studiespesialisering – norsk
Studiespesialisering – engelsk
Studiespesialisering – matematikk
Studiespesialisering – historie
Studiespesialisering – samfunnsfag
Studiespesialisering – naturfag
Kreativ bruk av IKT i barnehagen
Mellomlederutdanning

Studèr på Støren!

Besøk våre nye hjemmesider for nærmere informasjon om våre/nye kurs og tjenester:

www.gauldal.vgs.no/
gauldal-ressurs/
6
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Kurs til halv pris
Gauldal Ressurs tilbyr aktuelle kurs i samarbeid med Rennebu
kommune og Rennebu Næringsforening. Kommunen betaler
halve kursavgifta for deltagerne fra næringslivet.

Knut Hårstad (Rennebu Næringsforening), Ingebrigt Dragset (Gaudal Ressurs) og Jan
Bredeveien (Rennebu kommune) er glad for å kunne tilby bl.a. datakurs for næringslivet i
Rennebu.
Gauldal Ressurs er en avdeling
under Gauldal videregående skole,
og tilbyr kurs både til private og til
næringslivet. Grovt sett kan en dele inn
kursene i kortvarige kurs, sertifiseringskurs, forberedende kurs til fagprøver og
kompetansegivende kurs.

næringslivet i Gauldal Ressurs. Han
viser til at kurset i Bedriftsledelse
eksempelvis koster kr 4.800. Med kommunens 50% støtte reduseres deltageravgifta til kr 2.400 – en meget gunstig
pris og en god investering i økt kompetanse og bedriftsutvikling!

Datakurs
Gauldal Ressurs har nå inngått
samarbeid med Rennebu kommune
og Rennebu Næringsforening og tilbyr
kurs i data, Officepakken og enkeltkurs
i word, excel, powerpoint, outlook og
photoshop som skolering for næringslivet.
— Vi ser på det som såpass viktig
med skolering innen næringslivet at vi
i kommunen vil betale 50% av studieavgiften til de som gjennomfører kursene. Dette tilbudet går til næringslivet
og ansatte, sier næringsrådgiver Jan
Bredeveien.
Ved 5 til 10 påmeldte kan kursene
bli lagt til Rennebu eller at de vil ambulere mellom Rennebu og Støren.

Bredeveien informerer om at bedrifter som vil endre styresammensetning
kan søke Rennebu kommune om 50%
støtte til styreleder - begrenset oppad
til kr 25.000. Dette betinger at det er en
fremdriftsplan for styrets arbeid.

Ledelse og styre
— Andre aktuelle kurs kan være
bedriftsledelse over åtte kvelder i høst
eller kurs i styrearbeid over fire kvelder,
sier Ingebrigt Dragset som er ansvarlig for kompetanse-tilbudet overfor

Unik sjanse
Knut Hårstad i RNF oppfordrer sine
medlemsbedrifter til å benytte seg av
denne sjansen til skolering, for det lar
seg neppe gjøre å få slike kurs til en
lavere pris.
Dragset minner også om at de tilbyr flere typer kurs - også for andre enn
næringslivet. Kurskalender finnes på
Servicetorget i Kommunehuset, eller
den kan lastes ned via websiden www.
gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs/.
Påmelding til kursene skjer direkte
til Gauldal Ressurs.

Økt aktivitet
på bygda
Rennebu bygdekvinnelag
startet opp arbeidet med registrering av gårdsbruk som ikke
er i aktiv drift i 2004. Enhet for
landbruk og miljø har i ettertid prøvd å oppdatere denne
listen årlig.
Prosjektet Rennebu 3000 har som
hovedmål å få økt bosetting og aktivitet
ute i grendene. Det å tilrettelegges for
og stimulere til fast bosetting på landbrukseiendommer er et av flere viktige
satsingsområder i dette prosjektet.
I slutten av august ble det sendt ut
brev til 98 eiere av landbrukseiendommer og eiere av boplasser i Rennebu
som ikke er bosatt på eiendommen.
Formålet er å kartlegge ledige gårdsbruk/småbruk og boplasser som kan
tenkes solgt eller leid ut. Vi har stadig
henvendelser fra folk som ønsker å kjøpe seg et småbruk. Gårdsbruk viser seg
å være attraktive boplasser.
Til nå har det kommet 6 tilbakemeldinger på dette brevet. Der det er fire
som i første omgang kunne tenke seg å
leie ut boplassen/småbruket. En hadde
overdratt til sønnen.
Det er også kommet en henvendelse
der det er ønskelig å fradele tunet med
bygninger med litt større tomt. Resten
av landbrukseiendommen beholdes av
eier og benyttes fortsatt som en viktig del av driftsgrunnlag på den aktive
landbrukseiendommen som driftes i
dag.
Vi ønsker å invitere dere som har
tanker om utleie/eventuelt salg av eiendommen til å ta kontakt for en dialog.
Et hovedmål til Rennebu kommune er å
oppnå bosetting på alle landbrukseiendommer i Rennebu.
Ta gjerne kontakt med Evy-Ann
Ulfsnes på telefon 72 42 81 43 dersom
det er noen som ønsker en dialog på
omtalte tema.
Av Evy-Ann Ulfsnes

Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Hydraulikkslanger!
Har det meste på
lager av slanger
og kuplinger
(1/4´´ - 1´´)

Arnt Haugen

DIN LOKALE
RØRLEGGER

Hoelsjåren - vakt tlf 988 15 525

Inter Revisjon er sammenslått med BDO.

Orkdalsveien 89, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
orkanger@bdo.no

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Mørke høstkvelder
Lamper finner du hos oss

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
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BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Snarlig avklaring om Kjerkbrua

Kirkevalget
2011
Det er mye fokus på det forestående kommune- og fylkestingsvalget.
At det samtidig avholdes kirkevalg kan
ofte kommet litt i bakgrunnen. Dette
ønsket menighetskontoret og kirkeverge Herborg Skjolden i Rennebu å
gjøre noe med, og for et par uker siden
ble det derfor arrangert informasjonsog inspirasjonsmøte for kandidatene til
årets kirkevalg.

Leder for teknisk drift, Arne Meland, la fram rapporten som ble utarbeidet etter at det i
juni ble gjennomført en rutinekontroll ved brua.
Det knyttet seg på forhånd stor
spenning til det åpne møtet om
Kjerkbrua på Voll, og bygdafolket møtte
mannsterke opp for å delta i debatten.
Etter møtet kunne både ordfører Bjørn
Rogstad og Alf Gunnes, som har tatt på
seg rollen som talsmann for Kjerkbrua,
konkludere med at det ble et positivt
møte. – Folk var virkelig godt forberedt,
og det kom mange konstruktive innspill som vi kan ta med oss videre, sa
Rogstad.
Brua stengt for all ferdsel
Siden i vår har Kjerkbrua vært stengt
for all ferdsel, og det er en situasjon
som har vært både vanskelig og tungvint for folk i bygda. Leder for teknisk
drift, Arne Meland, la fram rapporten
som ble utarbeidet etter at det i juni ble
gjennomført en rutinekontroll ved brua.
Ifølge Meland hadde ikke kommunen
annet valg enn stenging, for rapporten
som ble lagt fram var helt entydig i sin
konklusjon. ”Etter å ha sett på skader
og alvorlighetsgrad på brua, må man
dessverre konkludere med å stenge
Kjerkbrua for all trafikk med umiddelbar virkning. Kjerkbrua som fortsatt veg
og gangbru er ikke forsvarlig”, heter det
i rapporten fra siv.ing. Arne Mathias
Selberg.
Gode innspill
Både ordfører Bjørn Rogstad og
Arne Meland fra teknisk drift, innrømmet før møtet at de var spent på å høre
reaksjoner fra bygdafolket, og de var
nok også forberedt på å tåle en del kritikk for sin håndtering av saken. Det ble
imidlertid et svært konstruktiv møte,

med mange godt poengterte innspill fra
salen. De aller fleste var opptatt av å se
framover og finne ut hvordan problemet kan løses både på kort og lang sikt,
og det var mange innspill til de ulike
brualternativene rapporten skisserer.
Flertallet på møtet var nok imidlertid av
den formening at det beste ville være en
opprustet bru som både i utforming og
funksjonalitet er mest mulig lik dagens
bru. Det ble flere ganger poengtert at
det er viktig å se både på den kulturhistoriske verdien, såvel som nytte- og
bruksverdien for dagens innbyggere.
Må bli en hastesak
Selv om det finnes forskjellige
oppfatninger om hvilken funksjonalitet brua skal ha i framtida, var det i
alle fall en ting alle var helt enige om:
dagens situasjon er uholdbar, og det
må snarest mulig gjennomføres en ny
inspeksjon for å se på hvilke strakstiltak som må gjennomføres for at brua
i første omgang skal kunne åpnes for
gang- og sykkeltrafikk. – Vi må tenke
på ungene i bygda som bruker brua for
å komme seg til og fra skolen, og for å
besøke venner på andre siden av elva,
sa Gjermund Kvam, og fikk full støtte
fra salen. – Det er ikke trivelig å sende
ungene på sykkel langs hovedveien, der
de møter både tungtrafikk og annen
gjennomgangstrafikk, sa Kvam. Som
avslutning på møtet lovte rådmann
Birger Helland at Rennebu kommune
ville prioritere dette som en hastesak
framover, og at det så snart som mulig
skal gjennomføres en ny inspeksjon ved
Kjerkbrua.
Av Mona Schjølset

Biskop Tor Singsås sammen med kirkevalgskandidater. Ingrid Synnøve Flå og
Eli Irene Grøtte fra Berkåk menighet, Eva
Lilleindset og Kåre Haugan fra Innset
menighet, biskop Tor Singsås, Marit
Tordis Sugaren og Margit Uv fra Rennebu
menighet.
Biskopen på besøk
Etter at Herborg hadde informert
kandidatene om hvilke oppgaver som
ligger til menighetsrådene, og hvilken
rolle kirken og menighetskontoret har,
snakket biskop Tor Singsås til kandidatene. Han var i første rekke opptatt av
å takke kandidatene for at de stilte til
valg, og ga uttrykk for at det var positivt
at kandidatene representerte spredning
både i alder og kjønn. Videre poengterte
biskopen at kandidatene må ta med
seg ”hjertebarnet” sitt inn i arbeidet, og
tørre å gi uttrykk for at ”dette er viktig
for meg”. – Det er også viktig å finne
trygghet i seg selv. Det du opplever som
viktig selv, er helt sikkert også viktig for
andre, sa biskop Tor Singsås.
Av Mona Schjølset
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Første skoledag

Førsteklassinger
på Berkåk. Foran:
Magnus, Runa
Marte, Anniken,
Lena Marie og Even.
2. rekke: Harald,
Ingellin, Jesper, Ola,
Runar og Emma.
Kaia Elise var ikke
tilstede.
Bak: Heidi Myrmo,
Janet Gunnes og
Unni Østreng.

Førsteklassinger på Nerskogen: Simen, Andreas og Julie
- med lærer Kristin Sydskjør.

Førsteklassinger på Voll: Ida, Bjørnar, Aylinn, Signe, Sondre, Andrine og Lina.
Bak lærer Elin Gunnes.
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Til sammen 22 spente og forventningsfulle førsteklassinger, og minst
like mange stolte foreldre, møtte opp
til første skoledag i høst. De fleste
hadde sett fram til dagen lenge, og
det kjentes nok veldig greit å endelig
kunne kalle seg skoleelever!
Nye elever og ny lærer på Voll
På Voll skole var det ikke bare
ferske elever som møtte opp til
første skoledag, men en rykende
fersk lærer i tillegg. Elin Gunnes
flyttet tidligere i sommer hjem til
Gunnesgrenda sammen med familien, og fikk jobben som kontaktlærer for årets førsteklassinger. Elin er
utdannet førskolelærer, og har stort
sett jobbet i barnehage tidligere. –
Jeg har fått et godt inntrykk både
av skolen og ungene så langt, så jeg
gleder meg til å bli bedre kjent med
denne gjengen utover skoleåret,
smiler Elin.
Nerskogen
På Nerskogen skole var det tre
spente førsteklassinger som startet
skolen i høst, og med det er årets
førsteklassinger det største kullet på
skolen. Kristin Sydskjør har ansvaret
for den trivelige gjengen, og hun er
også et nytt fjes på Nerskogen. – Jeg
var ferdig utdannet lærer for et par
år siden, og har siden det hatt et
vikariat ved Berkåk skole, forteller
hun.
Berkåk
På Berkåk er det Janet Ohma
Gunnes som har ansvaret for de tolv
elevene som går i første klasse. Janet
har arbeidet som lærer i mange år.
Hun begynte som lærer på Berkåk
for 2 år siden, og før det arbeidet
hun på Støren i 11 år, så hun har
mye rutine med seg inn i den nye
gruppen med førsteklassinger. Når
Rennebunytt er innom har de samlingsstund med sang og forskjellige
leker. Janet forklarer rolig at det er
viktig å vente på tur, og huske å rekke opp hånden når man vil si noe.
Det er i det hele tatt mye som
skal læres, og mange ting å huske
på, men etter en rundtur blant årets
nye skoleelever kan vi trygt si at den
første dagen i første klasse, da er alle
topp motivert for å bli gode skoleelever!
Av Mona Schjølset

Lågg-Inn Fritidsklubb åpnet
Tirsdag 30. august var det endelig klart for åpning av fritidsklubben,
og ungdommer i alle aldre strømmet til for å se på de flotte lokalene
som er klare til å tas i bruk.

Gry Jerpstad og Marit Syrstad
Hoel med glade klubbmedlemmer i de nye klubblokalene.
Klubbleder Marit Syrstad Hoel
får blomster av ordfører Bjørn
Rogstad.
Leder Marit Syrstad Hoel
var både rørt og stolt over å
se at så mange møtte opp på
åpningen, og hun tok sjansen
på å utrope Lågg-Inn til landets flotteste
fritidsklubb.
Navnekonkurranse
Det var på forhånd utlyst en navnekonkurranse, og navnet på den nye fritidsklubben var en godt bevart hemmelighet helt fram til åpningskvelden. Det var
Maren Gunnes som kom opp med navnet
Lågg-Inn, og hun ble dermed den heldige
vinner av et gratis medlemskort.
En drøm som går i oppfyllelse
Det var bandet Lodi (Terje Løfshus,
Anders Olsen, Petter Olsen og Markus
Nyberg) som dro i gang showet med
låta ”Boulevard of Broken Dreams”, før
ordfører Bjørn Rogstad fikk det ærefulle oppdrag med å foreta den offisielle
åpningen av fritidsklubben. Ordføreren
ga tydelig uttrykk for at han likte musikken, men syntes tittelen på låta var svært
upassende i sammenhengen. – Dette er
jo slett ikke knuste drømmer, men tvert i

mot oppfyllelse av alle drømmer, sa ordføreren. Rogstad ga også ros til alle som
har bidratt til at fritidsklubben nå framstår
som et godt sted å være for ungdommene
i Rennebu, og en spesiell takk rettet han til
Marit Syrstad Hoel, som har vært en sikker
interiørarkitekt og trukket i mange tråder
for å få til dette. Også Daniel Bertelsen,
som har vært sentral i utformingen av spillerommet, Odd Bjarne Havdal, vaktmester og alt-mulig-mann, og Kultursjef Astri
Snildal, fikk velfortjent ros og blomster fra
ordføreren. Marit Syrstad Hoel var opptatt
av å takke ungdommene selv, sponsorer,
og alle andre som har bidratt for å få til
dette. – Nå håper vi så mange som mulig
vil benytte seg av klubben, og gjøre dette
til en trivelig og levende plass, avsluttet
Syrstad Hoel, som hadde følgende oppsummering litt senere på kvelden; - Flotte
ungdommer, flotte lokaler, dette må jo
bare bli bra!

3 på Fritidsklubb:
Solveig
Træthaug
(59 år)
Jeg
synes Fritidsklubben ble
kjempefin, og
det trodde jeg den skulle bli
også. Bare ungdommene får
lov å slippe til, så blir det bra!
Jeg tror Fritidsklubb har vært et
savn i den perioden ungdommene har vært uten, og håper
det fortsetter like godt med
entusiasme og godt oppmøte.
Det er viktig at ungdommene
har en egen arena.
Arnhild
Gorsetbakk
(40 år)
Synes
lokalene
er
veldig fine og
lyse, selv om
det faktisk er brukt en god del
mørke farger her. Det er genialt at det er inndelt i flere rom,
for da kan det foregå flere aktiviteter samtidig. Jeg håper og
tror dette blir en sosial møteplass for ungdommene, det er
bestandig behov for at de kan
få møtes på egne premisser og
være seg selv.
Øyvind Aspeggen, Eirik
Rønning
og
Tormod
Bergsrønning (13 år)

Tror dette blir veldig
bra, gleder oss mest til å bruke
spillerommet og biljard. Blir
artig å gå hit og treffe andre,
kanskje kjøpe seg noe å spise,
dessuten tror vi det kan bli bra
å sjekke damer her...

Av Mona Schjølset
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Hjertelig takk og
VEL BLÅST!
Til alle mine medarbe
idere, dugnadsgjenge
n, kulturaktører, samarbeids
partnere, publikum
og styret - og
ikke minst til alle de
160 fantastiske utsti
llerne på
Rennebumartnan 20
11.
Også i år har utstille
rne og arrangøren git
t gaver for
å vise at de setter pr
is på innsatsen og se
rvicen til
dugnadsgjengen. Ga
vene, som nå er utsti
lt i Birkabygget, skal trekkes
blant alle som har de
ltatt i
dugnad under årets
martna. Vinnerne vil
bli
kunngjort i Rennebun
ytt torsdag 22. sept
ember.

Håper at vi alle møt
es igjen under Renn
ebumartnan
17. - 19. august 2012
!
Martnassjef Kenneth

Teigen

Foto: Mediaprofil as

Sagt av utstiller:
Jeg er spesielt fornøyd med hjelpen vi får når vi
kommer, vi trenger ikke en gang å spørre, folk
kommer og tilbyr seg! Og skulle det være problem
med noe – ja så blir det ordnet. Fantastisk. Der er
en god og positiv ånd som gjennomsyrer alle som
arbeider i, og som er frivillige i Rennebumartnan.
Hilsen Anne Kari Reutz i innebod 54

jen:
ningen ig
m
e
t
s
s
a
n
t
ar
.no
Opplev m
umartnan
b
e
n
n
e
.r
www

Til komitélederne

Vi kan stadig forbedre oss. Alle komitéledere har nå fått et
evalueringsskjema som skal sendes tilbake til Rennebu Bygdearrangement as.
Her ønsker vi at dere noterer tips til forbedringer og gjerne nye ideer.
Vi ønsker også innspill på tema!

En takk til Rennebumartnans samarbeidspartnere for et godt samarbeid også i år:

En spesiell takk for god hjelp også til

ICA Berkåk, Tine Berkåk, Byggmakker Berkåk, Sande Hus og Hytter as og Rennebu Transport as

Hjertelig velkommen til Rennebumartnan 17. - 19. august 2012
12 Rennebunytt

www.rennebumartnan.no

— Servicetorget Værsågod!
Servicetorget er for mange
den første kontakten en får
med Rennebu kommune, og
damene som jobber her er derfor svært bevisst på den rollen
de har som kommunens blide
ansikt utad.
I tillegg til å besvare henvendelser
både via telefon, e-post og ved skranken, har Servicetorget en rekke andre
funksjoner de skal oppfylle.
Post og arkiv
En viktig oppgave for Servicetorget
er å ta imot, registrere og viderefordele post til ulike kommunale etater.
Servicetorget har også ansvaret for
kommunens arkivsystem, som går helt
tilbake til 1800-tallet. – Det er mange
som trenger opplysninger f.eks. i forbindelse med kjøp og salg av bolig, eller
at man trenger opplysninger som fins i
gamle saksdokumenter, forteller Gerd
Krovoll, som er leder på Servicetorget.
Utsending av møteinnkallinger til
diverse råd og utvalg er også en oppgave Servicetorget har ansvaret for, og
likedan referat fra de forskjellige møtene. Som man forstår er det en anseelig
mengde papir som håndteres av damene på Servicetorget i løpet av et år.
Holde oversikt over andre ansatte
I og med at Servicetorget er førstelinjetjenesten på kommunehuset, er det
også damene her som skal ha oversikt
over hvor de andre ansatte på huset
befinner seg. – Hvis alle er flinke til å
legge inn beskjed om møter, avtaler o.l.
er det veldig greit for oss å holde oversikt, forteller Gerd. – De aller fleste har
blitt veldig flinke til å ajourføre timeplanen sin, så vi har relativt god over-

Jentene på Servicetorget, fra venstre: Lillian Kleffelgård, May Grethe Solberg,
Janne Havdal, Gerd Krovold og Solfrid Viggen.
sikt ja, smiler Gerd. Servicetorget har
også ansvaret for å holde kommunens
hjemmeside oppdatert med informasjon og bilder. Denne biten er det Janne
Havdal som har ansvar for. – Vi utfyller
hverandre godt vi som jobber her, så vi
fordeler arbeidsoppgavene mellom oss,
forteller Gerd.
Godt arbeidsmiljø
Den dagen Rennebunytt er innom
er det Gerd Krovoll og Solfrid Viggen
som er på plass, og begge skryter av
arbeidsmiljøet på Servicetorget. Vi trives
sammen, og gjør det beste vi kan for å
ha det trivelig på jobb. Til sammen 4,2
årsverk er sysselsatt på Servicetorget,
og i tillegg har de nå utlyst en lærling-

plass som de håper å få besatt med det
første.
Ansvar for kommunevalget
I tillegg til sine daglige oppgaver, er
det Servicetorget som har ansvaret for
årets kommunevalg. Det betyr i praksis å organisere alt det administrative
arbeidet rundt valget, bestilling av nødvendig materiell, utsending av papir
osv. Det er også Servicetorget som tar
imot forhåndsstemmer, så det blir litt
ekstraarbeid når det er valgår. – Dette er
også en interessant arbeidsoppgave så
nå håper vi alt er klart til årets kommunevalg, avslutter Gerd Krovoll.
Av Mona Schjølset

Bli ny-kveld på Innset

Voksenkorps i Rennebu?

Den 21. september arrangerer Aktivitetsgruppa i Innset
og Ulsberg Grendalag Bli ny-kveld i Innset Sammfunshus
kl 19.00. Det vises klær fra Rennebua, Snertne Sneller, Ett
ønske og Intersport, og en utvalgt dame skal bli ny i løpet av
kvelden.
Det er kr 100 i inngang, og da får en servering og muligheter til å vinne seg gavekort på inngangsbilletten.
May Britt Svorkdal Hess skal være kveldens konferansier!

Rennebu Musikkorps gjør et siste forsøk på å få voksenkorps spillbart for sesongen 2011/12. Halldis Nyrønning
synes det er ”gæli” at en ikke klarer å stable på beina et korps
som hele bygda har glede av. — Vi vet det er mange som har
spilt i korps og kanskje har lyst til å prøve igjen. Tenk dere
hvor sosialt og moro det er med lagspill! Vi har ikke så høye
ambisjoner, men noen prosjekter må vi ha å strekke oss etter,
sier Halldis - som inviterer til møte 14. september.
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Høstarrangement på Berkåk
lørdag 10. september
Kl 10.00-14.00
Birka har åpen salgsutstilling
Kl 11.00-12.00
Mannekengoppvisning på torget
Kl 12.00-14.00
Ril har aktivitetsdag på grusbanen
Kl 13.00
Grendastafett på grusbanen
Valgkampoppkjøring på Torget
Tine-amdassadørene Lene Lygre og Ingunn Volden Uv
deler ut smaksprøver

og

Rennebua AS

viser fram årets høstmoter
på utescenen på torget kl 11.00

Kom og se våre kvinnelige lokalpolitikere på catwalken

Aktivitetsdag kl 12-14 på Grusbanen
Det blir friidrettsaktiviteter for store og små. Her kan dere få
teste styrke, spenst og hurtighet. Kanskje DU vil ta idrettsmerke?
Grendastafett kl 13, mange lag er påmeldt,
– så her blir det kamp!

Åpent kl 10-14
Salg av ulike kort. Design Oddrun og Hege.
Salg av boka 40 turer i Rennebu.
Fotoutstilling; Rennebu sett med mine øyne.
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Attraktive Rennebu!
Hva gjør et sted/grend mer attraktiv??
Det gode sted er et sted der folk trives, tar del i lokalmiljøet og ønsker å
utvikle det. Involvering av innbyggere,
så vel voksne som barn og unge, i planlegging og utforming av stedet er avgjørende for å lykkes med dette.
Rennebu 3000 er et prosjekt der det
er ønskelig at innbyggerne, næringslivet og kommunen løfter sammen i
samme retning.
Stjerneeksemplet på et slikt arbeid
er Rennebumartnan. Der stiller alle opp
og er et flott vertskap for alle som kommer innom.

I vinter bør en ta tak i noen av utfordringene som de ulike grendalagene
har satt opp og sette i gang ulike utviklingstiltak.

I fjor vinter hadde vi møter i de
enkelte grendalag der det kom fram ulike utfordringer som det enkelte grendalag hadde. Her er noen utfordringer
som kom opp:

Herved utfordres alle lag, foreninger, grendalag og enkeltpersoner til å
komme med søknad om midler til tiltak
som gjør at grenda blir mer attraktiv.
Kjempepositivt hvis flere kan samarbeide om samme tiltak.

• Inkludering av tilflyttere
• Utvikle kaffe Hyggen
• Skape arbeidsplasser
• Fornye informasjonstavler
• Bedre hastighet og fibertilknytning og bredbåndsdekning
• Dra i gang aktiviteter og trivselstiltak som trekker alle aldersgrupper
• Økt engasjement fastboende og
hyttefolk
• Få folk til å flytte til grenda
• Samkjøre fritidsaktiviteter og
næringslivet med torgdager
• Få ledige hus/ småbruk til salgs

Rennebu 3000 har midler som lag,
foreninger og enkeltpersoner kan søke
om støtte til gjennomføring av ulike
utviklingstiltak.
– Er du ung eller gammel tenk igjennom hva er det grenda mangler for å bli
mer attraktiv. Det kan være trivselstiltak, aktivitetstiltak, …… her er det fantasien som setter begrensninger.

Er det noe dere lurer på så ta kontakt med prosjektleder i Rennebu 3000
Evy-Ann Ulfsnes. E-post evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no - telefon
72 42 81 43.
For å oppnå en aktiv dialog med
befolkningen er det opprettet en facebookside der det er mulig å si det en
mener, komme med tips for hva dere
ønsker at vi i Rennebu 3000 prosjektet
skal jobbe med.
http://www.facebook.com/rennebu3000.

Hvem kan søke om Rennebu 3000 midler
1. Kan gis til lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gode ideer innenfor
Rennebu 3000 sine målsettinger:
• skape engasjement
• skape arbeidsplasser
• skape gode bomiljø
2. Krever en enkel søknad
• beskriv idéen
• sett opp et budsjett over hva pengene skal brukes til.
3. Det kan som hovedregel ikke benyttes til investeringer i utstyr. Unntaket er
mindre investeringer som er avgjørende for gjennomføring av aktiviteten.
Tilskudd til utstyr skal normalt ikke overstige 10% av prosjektkostnadene.
4. Skal ikke konkurrere med andre kommunale støtteordninger.
5. Er ment som fødselshjelp for å kunne utløse støtte fra andre instanser.
6. Sluttregnskap med kort resymé og evt noen bilder.

Godt fornøyd med
årets martna!
Etter fjorårets satsing i forhold til jubileumsmartna, var
martnaskomitéen i år spent på
hvordan de skulle klare å følge opp suksessen under årets
martna.

Liv Strand sin kreasjon
i produktkonkurransen
Nytta på Nytt
- kjolen VIP
basert på herreslips.

– Det viste seg imidlertid at vi traff
skikkelig blink med årets tema ”Nytta
på Nytt”, og dermed fikk vi et løft
også i år, forteller en fornøyd martnassjef, Kenneth Teigen, etter at den 26.
Rennebumartnan er vel i havn.
Mange påmeldte også til 2012
Allerede før martnan var slutt, hadde over 60 utstillere levert søknadsskjema for 2012, og pr. i dag har antallet
kommet opp i mellom 80 og 90 søkere
til neste års martna. – Dette ser vi på
som et godt tegn. Når utstillerne vil
komme tilbake tyder det på at de både
trives godt her, og at de selger bra, sier
Teigen.
Neste års tema offentliggjøres 19.
oktober
For å komme enda tidligere i gang
med planleggingen til neste års martna,
har martnaskomitéen ambisjoner om at
tema for 2012 skal offentliggjøres allerede 19. oktober. – Da skal vi ha et møte
med komitéledere og andre involverte,
og håper vi har temaet klart til denne
datoen, sier Teigen, som oppfordrer folk
til å komme med gode forslag innen 20.
september.
Innspill og forslag til neste års tema
kan gjøres på
www.rennebumartnan.no
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FREDAG 26. AUGUST 2011

Nyhetsmorgen i
Radio E6!
09.00 - 10.30
Alle hverdager
 Nyheter
 Lokalt værvarsel
 Konkurranse
 Mye variert og god musikk!  Intervjuer

Der det skjer  når det skjer!

www.opp.no
16 Rennebunytt
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Birka og “Ting
som varer”
For 5. gang var Birka representert på
Norges største engros-messe: ”Gaveog interiørmessen på Lillestrøm”, fra
25. – 28.august. Også denne gang stilte
de med egen Birka-paviljong, hvor 37
håndverksbedrifter presenterte kvalitetsprodukter under messetemaet ”Ting
som varer”.
Messen åpnet torsdag 25.august, og
varte til søndag 28. Rundt 10 000 profesjonelle innkjøpere fra gave- og interiørbransjen besøkte messa, som arrangeres to ganger i året.
Birka står bak “Birka-paviljongen”
der norsk kvalitetshåndverk blir presentert på et samlet område, under felles administrasjon.
Varige verdier
- Messens tema “Ting som varer”, er
midt i blinken for Birka, som nettopp
representerer kvalitetsprodusenter som

Daglig leder i Birka, Kenneth Teigen, og noen av håndverkerne under presentasjonen av
Birka, og visning av produktene fra standen.
lager ting som er “morgensdagens arvegods”, sier Fredrik Kosbergløkk, som er
prosjektkoordinator i Birka.
- Birka organiserer fellesstand for
håndverksbedrifter, og står for felles

TRENGER DU RØRLEGGER?
V

Comfort Oppdal

Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83
7391 Rennebu
Tlf. 72 42 75 50

Jubileum
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• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål. trenger rørl
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
913 13 030
• Moderne kamera for inspeksjon
AK
av avløpsrør.

TTELEF

Comfortbutikken
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5
7340 Oppdal
Tlf. 72 42 24 22

Store grønnplanter
kun kr 49,Mye nytt fra
Black Design og i leker.

Berkåk, tlf 72 42 74 45

markedsføring og det administrative
rundt messen. Dette gjør det lettere å
finne de små bedriftene for butikkene,
samtidig som det blir rimeligere og mer
lettvint å delta for bedriftene, forteller
han.

Kom innom vårt bankkontor i Soknedal å se på
Marit Bjørgen sin unike
medaljesamling
fra 2007- VM 2011
Ønsker du en gjennomgang
av ditt engasjement ,
ta kontakt for å booke en
avtale med en rådgiver.

Har du kjøpt
drømmehytta

bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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HJEMMEBASERTE TJENESTER
Tjenesten for funksjonshemmede

Ledig stilling som miljøarbeider

Ca 17,72% svangerskapsvikariat fra d.d. –
08.07.2012.
Turnus med arbeid hver 3. helg.
Ved evt interne opprykk, vil andre stillinger i boligen
bli ledige.
For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider. Ufaglærte kan bli vurdert.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til Joveien
v/ Gunhild R Olsen tlf 72 42 77 10,
Konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise
tlf 72 40 25 06.
For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende lov og avtaleverk.
Søknadsfrist 23.09.2011.

Veiledning i trimrom ved
Rennebuhallen –for alle!

Torsdag 15. september kl 12.00-13.00
Instruktør er Fysioterapeut Kari B.Tronsgård

Utlegging til offentlig ettersyn
- reguleringsplan for Støverenget
hyttefelt
Planområdet ligger i Leverdalen på Nerskogen og omfatter
5 nye tomter for fritidsbebyggelse.
Planen kan sees i Rennebu kommunehus, Servicetorget og
på www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes innen 24.10.2011 til Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu eller postmottak@rennebu.kommune.no
Rådmannen

www.rennebu.kommune.no

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.
kommune.no under ”stilling ledig” - ”Rennebu kommune” - ”selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved eventuelle
spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no.

Her kan du holde
deg orientert om
den lokale politikken
med
- møtekalender
- sakspapirer
- møteprotokoller
- mm.

Rådmannen

Her kan du stemme på valgtinget
søndag 11. september og mandag 12. september 2011
Søndag 11. september har følgende valglokale åpent:
Kommunehuset, Berkåk
kl. 16.00 – kl. 20.00
Mandag 12. september har følgende valglokaler åpent:
Innset skole
kl. 15.00 – kl. 20.00
Nerskogen skole
kl. 15.00 – kl. 20.00
Voll skole
kl. 10.00 – kl. 20.00
Kommunehuset, Berkåk
kl. 10.00 – kl. 20.00
Berkåk, 5. august 2011
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder
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KUNNGJØRINGER
Ramsfjell Grunneierlag 2011

Rypejakt uten hund fra 1.10-23.12
maks 2 ryper pr dag og 8 ryper pr sesong pr jeger.
Dagskort kr 200,Skogsfugl
Det tillates jakt med hund fra 10.-14.9 og 1.10-23.12.
Maks 2 skogsfugl pr dag. 8 fugl pr år.
Årskort kr 800,-. Dagskort kr 200,Harejakt
Det tillates jakt med hund fra 10.-24.9 og 1.10-28.2
Årskort kr 800,-. dagskort kr 200,-.
Alle jegere med hund må framvise godkjent saueren bevis.
Kortsalg: Per Ivar Stavne tlf 909 51 900
Oddvar Halgunset tlf 72 42 56 56/954 92 550

Leilighet i Berkåk sentrum - Bakkan

85m2 leilighet til salgs, alternativt til leie.
Åpent kjøkken/stue med hvitevarer, soverom, to andre rom,
bad med dusjkabinett i glass, vaskemaskin og tørketrommel.
Stue med vedovn i kleberstein og glassdør. Loft med utbyggingsmuligheter. Bod ute og inne. Fantastisk flott utsikt. Ca
100m til butikker, kommunehus, skole og barnehage.
Vennligst ta kontakt via epost athh@msn.com
eller tlf 97 56 63 37 for mer informasjon og visning.

Varm takk til alle som så Odd vel avsted i Berkåk kirke
den 20. juli. Og takk for gaver til SOS Barnebyer.
Elisabeth
Felles sankedager!

9. og 10. sept – 16. og 17. sept
Ettersanking:
7. og 8. okt – 14. og 15. okt – 21. og 22. okt
Styret i Rennebu Sau og geit

Tusen takk til alle som husket meg med gaver, blomster
og koselige hilsninger på 60års-dagen min.

Kari Jerpstad

Oppstart med Småbarnstreff
torsdag 8. september kl 11.00.

Småbarnsforeldre oppfordres til å møte opp, til en trivelig
trilletur først og sosialt samvær etterpå på Frivillighuset.
Vi kommer tilbake til mer fast opplegg på treffa utover
høsten, vi har planer om ulike aktiviteter og er åpen for
forslag.
Vi spanderer lunsj første dagen.
Kari fysioterapeut kommer og har trim denne torsdagen.
Hjertelig velkommen!
Hilsen oss på Helsestasjonen,
Kari fysioterapeut og Maj Britt på Frivilligsentralen

KUNNGJØRINGER
Ilfjellet Grunneierlag

Priser og jakttider for jaktsesongen 2011/2012
Småviltjakt
Rype
Ordinær jakttid: 15.09 – 23.12
Ukeskort:
1. uke:
kr 500,2. uke:
kr 400,Døgnkort fra 01.10-23.12
kr 120,Sesongkort:		
kr 1000,Sesongkort Familie (Gjelder ett våpen)
–Grunneier + 2 i nær familie:
kr 1500,Sesongkort m/hund: Jaktstart 1/10
kr 1500,3 kort med hund for grunneiere, 2 stk for ikke-grunneiere.
Det presiseres at det skal fremlegges godkjent sauerenhetsbevis for jakt med hund.
Storfugl
Jakttid: Tillatt fra 01.10-23.12 på samme kort som rype.
Harejakt
Jakttid: Tillatt fra 01.10.-28.02 på eget sesongkort.
Sesongkort uten hund:
kr 400,Sesongkort m/hund for innenbygdsboende kr 800,Presiseringer rundt småviltjakta:
Salg av kort for småviltjakta 2011 starter
mandag 12. sept. kl 10.00 på Bygdasenteret, Rennebu
Det selges Max 20 ukeskort pr. uke + grunneierkort.
Det er innført baglimit på max 2 fugl pr. døgn.
Hare kommer i tillegg.
Det tas forbehold om at jakta fredes etter jaktstart!
Predatorer
Jakttid:
Jakttid frem til 15. april
Pengepremie for dokumentert felte dyr og ”først til mølla
prinsippet”:
Premiering

Mår:
Rev
Krake, måke, ravn:
Premiepotten er på kr 2500,-

kr 100,kr 100,kr 10,-

Grunneierkort/hundekort selges hos:
Erling Grøtte, Stamnan mob 909 90 241
Småviltkort selges på Bygdasenteret, Rennebu.
Ilfjellet grunneierlag v/Styret

Rennebu Musikkorps ønsker alle korpsinteresserte velkommen til et uforpliktende
møte i Berkåk samfunshus
onsdag 14. september kl 19.30.

Vi håper på å få se mange musikkvenner denne kvelden.
Ellers er det bare å ta kontakt på tlf 959 14 364.

Takk for gaver og blomster som jeg fikk på min dag.

Hulda
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 22. september - frist for stoff 14. september -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
08.09 Småbarnstreff
Friv.sentralen 11.00
10.09. Høstarrangement
Torget på Berkåk 10-14
10.09 Aktivitetsdag RIL
Grusbanen, Berkåk 12-14
Grendastafett		13.00
10.09 Mannekengoppvisning Torget, Berkåk 11.00
14.09 Åpent møte, Rennebu musikkorps		 19.30
18.09 Musikklagstreff, Sangmøte Samf.huset 15.00
Gjeterhundtrening
på Innset hver tirsdag kl 18 og
på Stamnan hver torsdag kl 18

Gratis innrykk i kalender

- kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
eller send epost til mari@@mediaprifl.no

Skyss på valgdagen?

Kontakt RAP v/Bjørn Berntsen, tlf 997 03 320

Under Rennebumartnan var det yrende liv på Torget.
Lørdag 10. september blir det Høstarrangement på Torget
- og da blir det igjen aktivitet.

Samsung RV515
Lekker og rimelig PC
Ekte Windows 7 Home Premium
15,6 tommer høyoppløst LED-skjerm
Trådløs frihet
4GB minne – 320GB harddisk
Web-kamera – Numeriske taster

3999,-

Minner om at gratis utkjøring ved kjøp
av fryseboks - gjelder ut denne uka!
Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00 – Lør 10.00-14.00

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
20 Rennebunytt

