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Det var et mektig syn da 280 syklister i fellesstart kom susende 
over demninga til Granasjøen med snødekte Trollheimsfjell i 
bakgrunnen.
Ellers var det Kristian Tokle (Orkla ck) som vant årets ritt, og 
Harald Holm (Oppdal sk) ble den beste lokale syklisten. 
Årets ritt samlet totalt 430 deltakere. 
Se mer om årets ritt på www.nerskogsrittet.no
Foto: Dagfinn Vold

- så bjart mot         

  Trollheims tind
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Leve Nerskogen – leve Nerskogen skole!
Ja, slik ble det, Nerskogen skole skal bestå, mot alle odds. Det var 
det ikke mange som trodde på forhånd. Kanskje ikke en gang 
de på Nerskogen. Skolen var dømt nord og ned av skolefolk, 
byråkrater og politikere. Når tallet på elever stuper som i Rennebu 
kommune for tiden, brenner det et blått lys for mer enn én skole. 
På Nerskogen skole som er den minste, vil det de nærmeste tre 
årene gå maksimalt 15 elever før tallet beveger seg ned på 10-11 
om få år, hvis det ikke kommer tilflytting. Faktum er at det fødes 
svært få barn i vår kommune for tiden - i fjor kom det kun 15 nye 
verdensborgere, og i første kvartal i år enda verre - bare 2. I tillegg 
flytter flere ut av kommunen enn inn. Fortsetter det slik blir det 
etter hvert svært krevende å holde liv i fire barneskoler i kom-
munen.
Situasjonen kan fort bli kritisk. Med så få elever blir skolemiljøet 
svært lite, mange årstrinn i samme klasse og på én lærer. Det vil 
bli krevende å skaffe vikar. I tillegg kommer økte forventninger 
til kvalitet i skolen fra overordnet myndighet, ressurssituasjonen 
og kanskje aller mest det å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse 
i Rennebuskolen. En slik skole er svært sårbar. Vi skal ikke her 
repetere alle innvendingene mot å la skolen bestå. Vi forsikrer at 
dette ikke var noen enkel avgjørelse.   
Som kjent var det noen som gikk mot strømmen og tenkte 
annerledes. Sjelden har vi møtt en bedre sammensveiset gjeng 
og med mer optimisme og tro på framtiden enn foreldregruppen 
ved Nerskogen skole. De fleste har selv vokst opp på Nerskogen 
og ønsker å leve på dette vakre stedet. Noen hadde flyttet til 
Nerskogen for å komme bort fra stress og mas i et urbant miljø. 
Felles for dem er at de ba inderlig om å få beholde skolen i nær-
miljøet og slippe å sende 6-7-8-åringene med bussen opptil to 
timer daglig, enten det er til Berkåk eller Oppdal.  
På kommunestyremøtet 22. mai grep foreldrene det aller siste 
kortet de hadde. Nær samtlige foreldre leverte søknad om over-
føring av elevene til Midtbygda skole i Oppdal, dersom det skulle 
ende med nedleggelse på Nerskogen. De gikk alle som en fram i 
kommunestyresalen og leverte søknadene direkte til ordføreren. 

Dette måtte oppfattes som en aksjon, helt på siden av reglementet. 
Kommunestyret kom imidlertid til at det ikke hadde noe valg - det 
eneste rette var å utsette behandlingen av skolesaken. 
De to påfølgende ukene brukt vi til å gå nye runder om saken, og 
ikke minst med foreldre, partikolleger og med oss selv. At noen av 
oss etter hvert fant det klokt å endre retning, har mye med situas-
jonen å gjøre. I politiske prosesser er det av og til slik at det er nød-
vendig. Det er faktisk poenget med slike prosesser - å etterprøve 
standpunktene for å se om de er holdbare. Det kan nok se ut som 
vi har gitt etter for press fra foreldrene ved Nerskogen skole, det er 
forståelig. Nettopp det gjorde det ikke lettere å endre standpunkt. 
I en annen situasjon ville vi kanskje heller ha valgt å stå i mot for å 
slippe en slik beskyldning. 
Samtidig er det viktig i politikken å lytte til lokalbefolkningen. Når 
den til og med taler med én stemme som nå på Nerskogen, er 
det ekstra viktig. Når vi til slutt konkluderte som vi gjorde, hadde 
det også noe med dagens situasjon på Nerskogen skole å gjøre - 
med faktisk økning i elevtall de tre nærmeste årene og bedring av 
læringsmiljøet. Men mest av alt dette med å bevare Nerskogen som 
et levende bygdesamfunn og samtidig behovet for å samle bygda. Vi 
tror det var riktig av oss å gå  “den andre mil” med Nerskogsfolket 
i denne situasjonen. Rennebu kommune vil fortsette satsingen på 
Nerskogen og støtte opp om grendefolkets optimisme og tro på 
framtida for bygda.      
Skolestrukturdebatten kommer trolig til å fortsette i Rennebu 
også etter dette, og da vil den nok handle enda mer om elevtall 
og økonomi og omfatte hele bygda. Samtidig kan vi ikke fri oss fra 
at denne tanken også er utslag av at man tror det kommer til å 
gå i negativ retning. Kanskje er det rett av oss å våge å være litt 
optimistiske, selv om det nærmest kan virke som vi lukker øynene. 
Problemet med pessimismen er imidlertid at den lammer oss slik 
at den til sist går i oppfyllelse. Tror vi det vil gå galt, så går det lett 
som vi tror. Tar vi derimot kampen opp, har vi kanskje sjanser for å 
lykkes. Rennebu er igjen der at vi må kjempe, hver enkelt innbyg-
ger i samarbeid, for å snu utviklingen. Her har mye muligens noe å 
lære av foreldrene på Nerskogen.

Ola T. Lånke, ordfører

Saka: 
Kommunestyret gjorde i møte den 7. juni - etter andre gangs behandling 
- følgende vedtak med 12 mot 9 stemmer: Nerskogen skole opprettholdes.

- red.
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Barnehagen som lærings- og danningsarena
Rennebu er en av fire kommuner i Sør-
Trøndelag som er valgt ut til å delta i det 
nasjonale pilotprosjektet Barnehagen som 
lærings- og danningsarena. Formålet med 
prosjektet er å styrke barnehagen som lærings-
miljø og danningsarena ved at barnehager 
i samarbeid med høyskoler gjennomfører 
utviklingsprosjekt som danner grunnlag for 
god praksis omkring læring og danning i 
barnehagen. Det er Dronning Mauds Minne 
Høgskolen som leder prosjektet i 
Sør-Trøndelag.

Voll barnehage ved avdelinga Nor’stuggu er vår pro-
sjektbarnehage. Prosjektet er et ”hverdagsprosjekt”, som 
skal løfte opp barnehagens praksis. Voll barnehage har valgt 
å se på barnehagen som lærings- og danningsarena i for-
hold til samspill som skaper vennskap, da dette er et felles 
fokusområde for alle barnehagene i Rennebu inneværende 
barnehageår. De ønsker spesielt å finne ut hvordan barna 
i barnehagen uttrykker vennskap, og har også fokus på de 
voksne som rollemodeller, barnas refleksjoner om vennskap 
og hva vennskap er, opprettholdelse av vennskap, og hvor-
dan de voksne kan støtte barns bygging av vennskap mm. 
Personalet på avdelinga skriver praksisfortellinger fra bar-
nehagehverdagen på jakt etter læring og danning, og disse 
blir drøftet på refleksjonsmøter og personalmøter. Hele per-
sonalgruppa på barnehagen blir utfordret på hva læring og 
danning i barnehagen innebærer. 

Pedagogisk leder Ragnhild Langegard er lokal prosjektle-
der, og Kjersti Nisssen, høgskolelektor i pedagogikk DMMH 
er veileder for Voll barnehage.

Det er Kunnskapsdepartementet som har tatt initiativ til 
og som finansierer prosjektet. Foruten Sør- Trøndelag er det 

barnehager i fem andre fylker som også deltar. Erfaringene 
fra prosjektet skal dokumenteres gjennom artikler; både fra 
praksisfeltet og fra høyskolemiljøet. Disse vil bli samlet i en 
sluttrapport og skal benyttes som grunnlag for departemen-
tets videre arbeid med å styrke barnehagen som læringsmil-
jø og danningsarena. Det er med andre ord et viktig stykke 
arbeid Voll barnehage er med på gjennom dette pilotprosjek-
tet.

- Barnehagerådgiver

Vanskeligere budsjettsituasjon i Rennebu kommune

F.v. assistent Elfrid Sundlisæter Skjerve, fungerende enhetsleder 
Ruth Kvam Grøtte, veileder fra DMMH Kjersti Nissen, assistent 
Bente Håker Stavne og pedagogisk leder Ranghild Langegard - 
som alle er med i prosjektgruppa.

Budsjettsituasjonen for 2012 
og årene framover blir van-
skeligere enn kommunen har 
regnet med tidligere. Dette 
skyldes både lavere skatteinn-
tekter, inntektsutjevning og 
lavere kraftinntekter.

— Innbyggertallet i Rennebu er 
redusert ganske mye det siste året, og 
kommunens inntekter fra skatt og ram-
metilskudd reduseres på grunn av færre 
innbyggere, sier økonomirådgiver Karl 
Petter Gustafsson. Gustafsson forteller 
at det er tatt hensyn til deler av nedgan-
gen i vedtatt budsjett, men da budsjettet 
ble utarbeidet ble det tatt utgangspunkt 

i folketallet pr. 1. juli 2011. Folketallet 
har ytterligere blitt redusert gjennom 
høsten slik at det nå forventes at inn-
tektene fra skatt og inntektsutjevning 
blir lavere enn budsjettert. 

Rennebu kommune har store inn-
tekter fra kraftverkene - både gjennom 
eiendomsskatt og konsesjonskraft.  — 
Konsesjonskrafta selges i markedet via 
megler. Strømprisene har vært lave hit-
til i 2012. Vi har budsjettert med høy-
ere strømpriser enn det vi i dag opp-
når i markedet. Inntektene fra salg av 
konsesjonskraft har derfor vært en 
god del svakere enn budsjettert, sier 
Gustafsson.    

På grunn av at budsjettsituasjo-
nen er endret er det vedtatt å redusere 

enhetenes budsjettrammer med ca. 1,6 
mill. kroner. Dette utgjør ca. 1 % av 
kommunens driftsbudsjett, og kommu-
nen er nå midt inne i denne prosessen 
med å redusere.
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DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

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

Arnt Haugen 
Hoelsjåren - Tlf 988 15 525

arnt.haugen@loqal.no

Gode priser på alle typer 
multifaster hutigkoblinger

Tilbud t.o.m 29. juni

på multifaster hurtigkobling 

til frontlastersentral

komplett kr 3500 + mva

Bygdetunkveld
24. juni kl 16.00

på Rennebu Bygdemuseum, Haugen

Salg av lodd, kaffe, brød og pølse

Inngang: 
Voksne kr 100,-
Barn (under 20 år!) gratis

16.00 Museet åpner
19.00 Program
	 •	 Ole	Magnar	Morken	fra	
  Skaun Artigkailleri
	 •		 Prolog	v/	Guri	Bakk
	 •		 Meldal	Trekkspillklubb
	 •		 “Prestens	tale”	fra	Peer	Gynt
	 •		 Natursti,	arr	Solrenning	4H
	 •		 Overraskelser
	 •		 Ny	utstilling	i	Kammerset	blir	åpnet
	 •	 Demonstrasjoner av ulike
  strikketeknikker i låna.

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com 
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Hanne Kristin Rise er konsulent 
for funksjonhemmede, og det innebæ-
rer å koordinere tjenester for folk med 
nedsatt funksjonsevne. Dette kan både 
være de som er født med nedsatt fun-
skjonsevne, og de som gjennom ulyk-
ker eller sykdom opplever dette. 

– Vi ønsker å fokusere på at dette 
er praktisk bistand med opplæring,  og 
det vil si å legge tilrette på en slik måte 
at vedkommende mestrer så mye som 
mulig selv, sier Hanne Kristin. Det kre-
ves naturlig nok et tett samarbeid både 
med hjemmesykepleie og ansatte i boli-
ger for funksjonshemmede. 

– Jeg har det faglige ansvaret for 
det tilbudet som blir gitt på arbeids-
senteret og boligene, og må selvfølge-
lig ha et tett samarbeid med de ansatte 
her, forklarer Hanne Kristin. I tillegg til 
dette har hun også en del administrativt 
arbeid som gjelder budsjett, regnskap, 
lønn og personalansvar. 

Barn og unge
Hanne Krogstad har en del sam-

menfallende arbeidsoppgaver, men har 
hovedansvar for tilrettelegging i forhold 
til barn og unge. 

– Jeg har egentlig to jobber. Den ene 
delen av stillingen er knyttet opp mot 
en avlastningsleilighet i Joveien bofelle-
skap, der vi har en bruker som trenger 
spesiell tilrettelegging og oppfølging. 

Kommunal enhet: 

Tilrettelegging for 
funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise og Hanne Krogstad deler kontor like ved 
infotorget i Helsesenteret, og hører administrativt til under 
hjemmebaserte tjenester. Begge har arbeidsoppgaver tilknyttet 
tilrettelegging for funksjonshemmede, samt en god del admi-
nistrative oppgaver. 

Her er det en egen perso-
nalgruppe som følger denne 
brukeren både i avlastning 
og skole, forklarer Hanne. 
Den andre delen av stillin-
gen er knyttet opp mot til-
rettelegging og oppfølging 
av barn og unge med sam-
mensatte behov. 

– Jeg tok over dette 
arbeidsfeltet etter at NAV 
tilbakeførte  ordningene 
med avlastning- og aktivi-

tetskontakter til kommunene, forklarer 
Hanne. Hun er også med i kommunens 
tverrfaglige team for barn og unge, 
sammen med både skole, PPT, helse-
søster, barnevern og politi.  
Mestring

Både Hanne Kristin Rise og Hanne 
Krogstad er utdannede vernepleiere, og 
for dem er mestring et nøkkelord i for-
hold til tilretteleggingen for den enkelte 
bruker. – Som vernepleiere er vi opp-
tatt av at den enkelte bruker skal mes-
tre flest mulig dagligdagse oppgaver 
selv, og det krever god tilrettelegging 
og godt samarbeid rundt hver enkelt, 
forklarer de to. Når det gjelder både 
det tverrfaglige samarbeidet, og tilta-
kene for hver enkelt bruker, syns de to 
at Rennebu kommune er med å legge 
rammer som gjør det mulig å gjennom-
føre nødvendige tiltak. 

– Selvfølgelig er det jo slik at vi av og 
til ønsker oss romsligere økonomiske 
rammer, men de tjenestene vi formidler 
er jo for en stor del lovpålagt, og hvis 
behovene endrer seg i løpet av et år, må 
disse følges opp uansett budsjettsitua-
sjon, sier Hanne Kristin. Alt i alt er de to 
imidlertid enige om at Rennebu kom-
mune har godt utbygde tjenester, og er 
godt bemannet, slik at de aller fleste får 
dekt det behovet de har for tilretteleg-
ging og oppfølging.   

Av Mona Schjølset

Boliger for 
unge

Bolyst har etter hvert blitt et viktig 
begrep for mange distriktskommu-
ner, og styringsgruppa for Rennebu 
3000 har også hatt fokus på dette i sitt 
arbeid. Nå har kommunen satt ned en 
egen gruppe som skal arbeide med bil-
lige boligløsninger for aldersgruppen 
25-35 år. Det er bevilget 150.000 kr til 
utredning av prosjektet, og målet er 
naturligvis å trekke flere unge familier 
til Rennebu.

Knut Ingolf Dragset skal være leder i 
gruppa, og han får med seg Ola Øie og 
Ola T. Lånke fra de politiske rekkene. I 
tillegg skal gruppa bestå av ytterligere 
to medlemmer som velges inn på fritt 
grunnlag, mens Evy Ann Ulfsnes skal 
fungere som sekretær for gruppa. – Det 
er spennende og optimistisk at kom-
munen er med og satser på dette til-
taket, og vi håper å kunne presentere 
boligløsninger som appellerer til ung-
dommer, sier Dragset. For eksempel 
vil ulike tunløsninger være et stikkord 
gruppa ønsker å se nærmere på. – Hvis 
vi kan finne gode løsninger der tunet er 
med å gjøre boformen sosial, kan det-
te kanskje være med å gjøre terskelen 
lavere for de som vurderer å flytte hit, 
hevder Dragset. Økonomi er naturlig-
vis også et stikkord, og målet er at dette 
skal bli et billig alternativ. – Det har 
også vært snakk om å ”prøvebo” boli-
gene en stund, og dette er også noe vi 
vil se nærmere på etter hvert. Hensikten 
med dette er at terskelen for å flytte hit 
blir så lav som mulig, og at de fleste for-
håpentligvis da etter endt prøveperiode 
fristes til å etablere seg her på perma-
nent basis, smiler Dragset.

Av Mona Schjølset
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Nytt trenings-
apparat
Forrige torsdag kunne fysio-
terapeut Kari Tronsgård innvie 
et nytt tilbud innen trening og 
rehabilitering, sammen med 
Gun Aune i NHF Rennebu 
og Astrid Ramstad i Rennebu 
Sanitetsforening. 

MOTOMED er en brukervenn-
lig, motorisert arm- og bentrener for 
ungdom og voksne. Den er spesialtil-
passet rullestolbrukere, men kan også 
brukes fra vanlig stol. MOTOMED er 
konstruert for å gi ungdom og voksne 
med fysiske begrensninger mulighet til 
regelmessig aktivitet. 

Ifølge Tronsgård er den spesielt godt 
egnet til personer med nevrologiske 
lidelser, som for eksempel slagpasien-
ter, da den har innebygd spasmekon-
troll. – Dette betyr at  motoren stopper 
og går motsatt vei dersom personen får 
en spasme, forklarer Tronsgård. 

Som vanlig har Rennebu 
Sanitetsforening vært en viktig bidrags-
yter når det gjelder å skaffe midler 
til innkjøp av nytt utstyr. Sammen 
med LHL Rennebu, NHF Rennebu, 
Lions, Bygdekvinnelaget og Meldal 
Sparebank, har de gjort nyervervingen 
mulig. – Vi er veldig glade for å ha fått 
på plass MOTOMEDen, slik at vi kan 
tilby denne typen trening. Erfaring fra 
andre steder viser at dette er et apparat 
som fungerer godt, og som vi vet at fle-
re her vil ha god nytte av, sier Tronsgård.

Av Mona Schjølset

Spreke sykkeldamer
Vel 20 spreke sykkeldamer fra Fysak Rennebu i tillegg til tre 
syklister fra Oppdal sykkelklubb og tre fra Team Opdalingen 
dro sammen til Røros for å sykle Jenterittet den andre helga i  
juni. 

Spreke sykkeljenter i årets martnasskjorte i Storgata på Røros.

Arrangementet har etter hvert blitt en tradisjon å delta på, hvor damene koser 
seg med langhelg i Bergstaden med både sportslig og sosialt innhold.  

Blant prestasjonene var det mange gode resultater; mens enkelte hadde som 
mål å gjennomføre, satset andre på seier. Kari Brattbakk Tronsgaard fra Fysak 
Rennebu vant sin klasse i den lengste løypa, mens Ingvild Meslo ble nummer tre i 
sin klasse i den korte løypa. Mens Fysak Rennebu tidligere år har innkassert pre-
mien for største lag, måtte de i år se seg slått av Sparebank1 Midt-Norge, som klart 
har et noe større nedslagsfelt å hente deltakere fra. Men, ingen sure miner av den 
grunn, og Fysakdamene vistes godt der de møtte til premieutdeling i årets rosa 
martnasskjorter!

Godt synlige i løypa var de også i år, med nye orange sykkelskjorter sponset av 
Nerskogsrittet, LHL Rennebu, Rennebu 3000 og Snertne Sneller.

Datoen for neste års Jenteritt er allerede satt, og neste år den 8. juni stiller kan-
skje du med sykkel også?!

Av Solfrid Skjerve

Trimbok på Risknappen
Risknappen er et utmerket tur-

mål fra Mjuklia, og nå har den fått sin 
egen trimbok. Gunnar Bruheim har 
snekkert kassen, og Jostein Hoseth 
har montert kassen med bok på 
Risknappens høyeste punkt. På top-
pen er det en fantastisk utsikt i alle 
retninger.
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Ny utstiller på martnan:

Ekholm Interiør
Ekholm Interiør startet opp høsten 2010, med produksjon av småmøbler. 

Utgangspunktet var at de så et behov i markedet for tremøbler med historiske refe-
ranser. Ifølge ekteparet Ekholm så de en trend i markedet, der tradisjonelle møbler 
som tallerkenhyller og settekasser ble stadig mer populært. 

Produktene fra Ekholm er for det meste skreddersydde tremøbler tilpasset kun-
dens behov, men de har også et utvalg standardprodukter som ligger på nettsiden. 
I dag driver Siri og Jonny Ekholm firmaet ved siden av annen jobb og studier, men i 
løpet av ikke alt for lang tid ser de for seg at minst en av dem skal kunne drive med 
dette på heltid. 

17.-19. august deltar de på Rennebumartnan for første gang, og begge gleder seg til å få vist seg fram for et stort publikum, 
med forhåpentligvis mange kjøpelystne kunder. – Vi hadde hørt om Rennebumartnan tidligere, og vet at de satser på utstillere 
som driver med håndverk av høy kvalitet, forteller Siri Ekholm. Fram til nå har de stort sett drevet salg via sin egen nettside, og 
de gleder seg derfor fram til å møte folk personlig. – Vi ser fram til å oppleve ekte martnasstemning, og håper å bidra positivt 
på et flott arrangement, sier Ekholm. 

Kulturskolens Vårkonsert

På grunn av svært dystre værmel-
dinger ble kulturskolens vårkonsert 
flyttet inn i samfunnshuset, i stedet 
for den planlagte utekonserten på 
Håggåsetra. Det skulle vise seg å være 
en klok beslutning, for i løpet av kvel-
den slo værgudene til med tidenes 
hagleskur, og da var det godt både for 
utøvere og publikum å være innendørs. 

Som vanlig når elevene i kultursko-
len viser fram det de har øvd på gjen-
nom året, er det høy kvalitet og stor 
bredde over innslagene. Elevene på 
visuelle kunstfag hadde sin egen utstil-
ling i litjsalen, og som seg hør og bør på 
kunstutstillinger var det levende taffel-
musikk besørget av pianoelevene.

Inne i samfunnsalen fikk publikum 

et flott show, som ble åpnet av danse-
elevene. Dans er et av de nye tilbudene 
i kulturskolen, og det var første gang 
elevene viste seg fram i kulturskole-
sammenheng. Siden gikk det slag i slag 
med fioliner, rockemusikk, sang, piano 
og et feiende flott avslutningsnummer 
der alle elevene fikk med seg publikum 
i Knutsen & Ludvigsen slageren ”God 
morgen, Norge!”. Samtlige aktører 
bidro til å varme publikum i den kalde 
vårkvelden, og det som imponerer mest 
er å se  hvor trygge elevene er når de 
entrer scenen, noe som gjør at publi-
kum bare kan lene seg tilbake og nyte 
underholdningen. Vi gleder oss allerede 
til neste gang!

Av Mona Schjølset

Midtsommer-
kaffe på Torget

Frivilligsentralen, Rennebu 3000 og 
Tilflyttergruppen arrangerer også i år 
Midtsommerkaffe på Torget den 30. juni 
fra kl 11.30.

Tryllekunstneren Andreo viser 
sitt fantastiske trylleshow, og noen 
av barna får delta med trylleriene. 
Andreos mentor er den kjente Trønder-
tryllekunstneren Paul Rocks (3-dobbelt 
Nordisk Mester), så her har store og 
små noe å glede seg til.

Det blir også trylleskole og ballong-
kurs for barna. Andreo vil lære bort 
noen triks, og alle barn får med gratis 
tryllehefte hjem. I tillegg lærer alle å 
lage sin egen ballongfigur.

Bildeutstilling i Frivillighuset
Inja Kant er tilflytter til Nerskogen 

og hun vil ha en utstilling med bilder 
fra livet sitt i Moskva og Sibir.

Lokal mat og produkt
Bygdasenteret stiller opp og selger 

lokal mat og produkter fra lokale pro-
dusenter. Det vil også bli smaksprøver. 
I tillegg vil dere få muligheten til å se 
resultat fra pilotprosjektet felles mar-
kedsføring. I tillegg gjøres det litt ekstra 
stas på tilflyttere i kommunen. Disse vil 
bli spesielt invitert, og får gratis kaffe og 
noe å bite i. 

Selv om man denne dagen ønsker 
å sette litt ekstra fokus på tilflytterne så 
vil programmet passe for alle.

Av Evy-Ann Ulfsnes

Jentegruppa Seven Up imponerte mange med sin fremførelse.
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Rennebu kommune startet i 
vinter arbeid med en kommu-
nedelplan for å avklare fremti-
dig trasé for E6 gjennom kom-
munen. Arbeidsgruppa har nå 
valgt ut 4 alternative traséer 
som nå utredes og bearbeides 
videre frem til et planforslag 
som legges frem til høsten.

Strekningen av E6 som utredes går 
fra Ulsberg til Løklia. Planen er der-
for et samarbeid med Midtre Gauldal. 
En arbeidsgruppe som består av for-
mannskapet, rådmannen, vegvese-
net og Trondheimsvegprosjektet leder 
arbeidet. Plankontoret er sekretariat 
og Asplan viak tegner ut veglinjer og 
bidrar med økonomiske beregninger.

Oppstart av planarbeidet ble kunn-
gjort i februar. Plankontoret erfarer at 
det har vært stort engasjement fra folk 
i bygda og at mange har kommet med 
sine meninger om hvor E6 bør gå i 
fremtida. Innspillene gir viktige opplys-
ninger i arbeidet, og de er lagt frem for 
både arbeidsgruppa og kommunestyret. 

Arbeidsgruppa har hatt fire møter. 

Det er tegnet ut og utredet mange 
alternative veglinjer. Det ble gjort et 
utvalg av disse og det er utført økono-
miske beregninger for ti alternativer. 
Arbeidsgruppa har valgt ut fire alter-
nativer som utredes videre fram til et 
planforslag. Leder i arbeidsgruppa, Ola 
T. Lånke sier at arbeidet har vært både 
intenst, interessant og utfordrende. 
Han understreker at gruppa ikke har 
valgt hvilket alternativ de går for enda.

Planforslag vil bli lagt frem til poli-
tisk behandling i september eller okto-
ber. Planforslaget blir lagt ut til høring 
slik at folk kan uttale seg innenfor en 
frist på 6 uker. I den forbindelse vil det 
også bli arrangert et informasjonsmøte. 
Etter høringen vil kommunestyret ved-
ta planen som viser hvor fremtidig E6 
skal gå gjennom Rennebu.

— Vi vet ikke når ny E6 vil bli bygd. 
Arbeidet med kommuneplan er vik-
tig med tanke på få prioritert strek-
ningen i Nasjonal transportplan, 
sier Ola T. Lånke. E6 i dag er dår-
lig, og dette er en veldig viktig sak. 
Trondheimsveiprosjektet med Trond 
Jære som prosjektleder arbeider paral-
lelt med en søknad om bompengefi-
nansiering. 

Vegstandard for ny E6
Statens vegvesen har utarbeidet et 

forslag til konseptvalgutredning som 
sannsynligvis skal vedtas av Stortinget 
i løpet av høsten. Denne gir følgen-
de føringer for hva som skal legges til 
grunn for planlegginga av ny E6:
•	 årsdøgntrafikk	6	000	–	12	000
•	 fartsgrense	90	km/t	
•	 ingen	avkjørsler	
•	 parallelt	lokalt	vegnett	for	langsom	
 trafikk
•	 planskilte	kryss	
•	 12,5	m	vegbredde
•	 må	jevnlig	økes	til	ca	16	m	for	forbi-
 kjøringsfelt 
•	 midtdeler	med	midtrekkverk

Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppa består av Ola T. 

Lånke, leder (formannskapet), Knut 
Ingolf Dragset (formannskapet), 
Ragnhild Kulbrandstad Stene (for-
mannskapet), Eli Krogstad (formann-
skapet), Ola Øie (formannskapet), 
Birger Hellan (rådmann), Trond Jære 
(Trondheimsveiprosjektet), Jon Arne 
Klemetsaune (Statens vegvesen) og 
Tor-Erik Jule Lian (Statens vegvesen).

Hvordan blir E6 gjennom Berkåk?

Fire alternativer som utredes videre
Eksisterende trasé

Lengde ca 23 km
Kryss: 3 rundkjøringer i Berkåk sen-

trum, toplanskryss ved Løklia
Alternativet innebærer at dagens E6 

rustes opp og at en del svinger rettes ut 
slik at traséen blir ca 0,6 km kortere enn 
dagens veg. Kurvaturen og stignings-
forholdene til vegen er bra, men tra-
séen går i et noe vanskelig terreng ved 
Stavåa.

Det vil være behov for å bygge nye, 
parallelle lokalveger fra Storpynten til 
Løklia. På strekningen fra Ulsberg til 
Storpynten er terrenget slik at det ikke 
er mulig å bygge ny lokalveg i tillegg 
til E6. Alternativet berører mye dyrka 
mark, spesielt på Nordskogen. Vegen 
berører også mye bosetting. Det vil der-
for bli behov for mye støyskjerming, 
spesielt gjennom Berkåk.

Østlig trasé
Lengde ca 21 km
Kryss: toplanskryss i Skaumdalen og 

ved Løklia
Den østlige traséen krysser jernba-

nelinja ved Ulsberg og går inn i en 4 
km lang tunnel. I dette alternativet vil 
tilknytning til Berkåk og fv 700 være i et 
toplanskryss i Skaumdalen. Der er det 
trangt og vanskelig terreng, men det går 
akkurat å få til et toplanskryss. Derfra 
går vegen videre på østsida av jernba-
nen sørover til Løklia, hvor den krysser 
dalen og går inn på eksisterende veg.

Alternativet går stort sett i skogs-
mark og berører minst dyrka mark. Det 
berører dessuten lite bosetting. Det vil 
heller ikke være behov for å bygge nye, 
parallelle lokalveger da eksisterende E6 
vil fungere som lokalveg. Ulempen er at 
tilknytningen til Berkåk og fv 700 blir i 

Skaumdalen. Dette gjør at trafikk som 
skal nordover må kjøre en 2,5 – 3 km 
lenger strekning. 

Alternativet gir en veg som er 2,6 
km kortere enn dagens veg. Noe av 
gevinsten den kortere strekningen gir 
for kjøretid, drivstoff-forbruk mv vil bli 
noe redusert på grunn av økt stigning 
på vegen. Den 4 km lange tunnelen er 
uheldig sett fra vegvesenets ståsted da 
den gir dårligere opplevelse på reisen, 
og er vesentlig dyrere å drive enn veg 
i dagen. Vegvesenet ønsker generelt å 
unngå tunneler, og spesielt så pass lan-
ge tuneller. 

Trasé med tunnel gjennom Berkåk
Lengde 21,9 km.
Kryss: halvt kryss i Skaumdalen, 

toplanskryss ved Postmyran og ved 
Løklia.
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Alternativet følger eksisterende tra-
sé fra Ulsberg til Storpynten. Derfra leg-
ges vegen i ny trasé vest for Børslettet 
til Skaumdalen der det bygges tun-
nelinngang og et halvt kryss for av- og 
påkjøring for sørgående trafikk. Fra 
Skaumdalen til Postmyran går vegen i 
en 2,2 km lang tunnel. Ved Postmyran 
bygges et fullverdig toplanskryss. Videre 
går traséen på vestsiden av Buvatnet. 
Der er det mulig å legge vegen noe høy-
ere opp i lia enn dagens veg for å kom-
me lenger bort fra Buvatnet. Traséen 
krysser dalen og jernbanen nord for 
Buvatnet og følger østlig trasé til Løklia.

Alternativet gir god tilknytning til 
Berkåk og fv 700 og dermed mulighet 
for utvikling av vegtilknyttet virksom-
het i kryssområdet. Det berører mindre 
dyrka mark og bosetting enn den eksis-
terende traséen, men mer enn den øst-
lige. Traséen ligger også godt i terrenget 
med gunstige stigningsforhold, sær-
lig mellom Buvatnet og Halland. Det 
er nesten ikke behov for å bygge nye 
lokalveger. 

Kort trasé med kryssing ved Halland
Lengde 20,8 km
Kryss: toplanskryss i Skaumdalen, 

ved Halland og Løklia
Traséen følger østlig trasé fra 

Ulsberg til området øst for Bulia. Vegen 
krysser dalen og jernbanen ved Illøkkja. 
Derfra følger traséen den eksisterende 
videre nordover til Løklia.

Alternativet gir den korteste vegen 
som er 2,9 km kortere enn dagens veg. 
Det vil bli behov for ny lokalveg fra 
Halland til Løklia, ca 5 km. Alternativet 
berører mindre bosetting og dyrka mark 
enn eksisterende trasé, men mer enn 
det østlige og traséen med tunnel gjen-

nom Berkåk. Tilknytningen 
til Berkåk og fv 700 blir i 
Skaumdalen. Dette gjør at 
trafikk som skal nordover 
må kjøre en 2,5 – 3 km len-
ger strekning. Alternativet 
har også de samme ulem-
pene som det østlige ved at 
det går i en 4 km lang tun-
nel nord for Ulsberg. 

Av Sissel Enodd, 
Plankontoret

Bildet over viser trasé med tunnel gjennom Berkåk - der 
tunnelen passerer Buvatnet og krysset med tunnelinnsla-
get ved Postmyran.

Kartet til høyre viser de fire 
forskjellige traséene.

Bildet nedenfor viser tun-
neltraséen der tunnelen kom-
mer ut i Skaumdalen.
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LEDENDE FAGHANDEL INNEN IKT

Vitnett er regionens ledende faghandel innen IKT, med eget serviceverksted,
service-teknikere og butikk.

Vi utfører bl.annet jobber som innebærer:

    Fjerning av datavirus   Reinstallering av operativsystem
    Installasjon av ny maskinvare  Installasjon av ny programvare
    Hjelp til å finne drivere til maskinvare Gjenoppretting av slettede filer
    Generell dataservice/programvarefeil Og mye mer!
 

VITNETT AS - 72 42 44 44 - Inge Krokannsveg 11, 7340 Oppdal
www.vitnett.no - www.facebook.com/vitnett

Vi er stolt forhandler av PC merker som bl.annet
Acer, Asus og Lenovo!

Begravelsesbyrået   
Orkla 

 Arnt Bjørkhaug      Nils Erik Syrstad 

Vakttelefon: 960 14510 
7336 Meldal 

 

Tlf. 416 84319  Tlf. 913 76671  

 Byrået for 
 Meldal og omegn  

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

Impex
Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu

Tlf 950 96 245

impex@loqal.no
www.impexbygg.com

• Kakkel- og stenovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
  rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss
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Nylig deltok flere av 10. klassingene 
i en skrivekonkurransen i regi av mål-
laget. Åtte elever hadde levert inn sine 
nynorske tekster, og fikk velfortjent 
skryt av Marit Gorsetbakk, som er leder 
i Rennebu mållag. 

Innleveringene er ikke skrevet som 
en del av den ordinære norskundervis-
ningen, men elevene ble utfordret av 
mållaget til å skrive en eller flere nynor-
ske tekster, som så ble vurdert av en 
hemmelig jury. Ifølge Gorsetbakk blir 
sannsynligvis noen av tekstene brukt i 
neste utgave av ”Jul i Trøndelag”. 

Av Mona Schjølset

Prisvinnere for god nynorsk tekst - 
Mari Rogogjerd, Kari Margrete Gunnes 
og Matias Ommedal sammen med Marit 
Gorsetbakk i Rennebu Mållag.

MTL ut på tur
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk var mandag 11. juni på 
en rundtur i deler av kommunen for å gjøre seg kjent og for å se 
konkrete eksempler på en del tema som er viktige ved behand-
ling av reguleringsplaner.

Tema som ble sett på var fargebruk på bygninger, mønehøyder i forskjellige 
typer terreng, planløsninger, plassering av tomter i åpent terreng og inngjerding av 
hytter. Det ble også sett på plassering av veitraséer og ulike veityper.

På bildet er fra venstre John Olav Vognild (Sp), Odd Kjøllesdal (Kommunalsjef og 
sekretær for utvalget), Bjørn Inge Haugset (Felleslista H og V), Arnhild Gorsetbakk (Sp, 
utvalgsleder), Ruth Kvam Grøtte (KrF), Per Arild Torsen (KrF), Narinder Singh (Ap).

Pris for god nynorsk

Vikarer ved 
legekontoret

Legene Arne Opdahl og Jon Strandheim.

I studiefravær til legene Peter 
Melien Trojanowski og Gro Helene 
Røsten vikarierer henholdsvis legene 
Jon Strandheim og Arne Opdahl.  

Jon Strandheim har tidligere vært 
turnuslege her i Rennebu, og kjen-
ner dermed godt både legekontoret og 
kommunen. Han skal vikariere frem til 
Trojanowski er ferdig med sitt fordyp-
ningsår påska 2013.

Arne Opdahl har vært lege i Oppdal 
siden 1982, og har også hatt en kort 
periode som lege her i Rennebu. Han er 
nå vikar i 60% stilling for Røsten - 20% 
kommunale oppgaver og 40% behand-
ling. 
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Viktig med lokalt engasjement
Dialogkonferansen om vil-
laksens framtid i Norske elver 
som ble arrangert på Aunan 
samlet forskjellige fagmiljøer 
- miljøer som tradisjonelt ikke 
nødvendigvis er på godfot 
med hverandre.

Det var ca 60 påmeldte til konfe-
ransen, og de fleste var lokalpolitikere 
fra Rennebu, Meldal og Orkdal, men 
det var også politikere fra fylket og 
næringsinteresser fra dalføret. 

Sivert Berg ledet konferan-
sen på vegne av arrangøren - 
Arbeiderpartigruppene i Oppdal, 
Rennebu, Meldal og Orkdal. Innlederne 
var hentet fra høyt nivå innen politikk, 
villaks- og havbruksnæring og fors-
kningsmiljø. 

Dialog - ikke enighet
Det ligger mye sprengstoff i temaet 

villaksens fremtid. Men som Sivert Berg 
sa det - det har vært en god atmosfære 
og en dialog med mye kunnskap om 
problemstillingen. 

— Det viser at konferansen har hatt 
en hensikt, nettopp for å samle disse 
aktørene i en felles konferanse, sier 
Berg - som understreker at det er viktig 
å få innblikk i fagmiljøene for de lokale 
politikerne. 

Trenger hjelp
Under spørsmålsrunden på slut-

ten av dagen sa Rune Jensen i firmaet 
SalmonCamera at det er en utfordring 
å bli enig - å få det samme verdensbil-
det for både de som driver med villaks i 
elvene og oppdrettslaks i fjordene. 

— Vi trenger nok hjelp både til å 
arrangere slike konferanser og politisk 
hjelp for å komme videre.

Nytig med innspill
Statssekretær Kristine Gramstad i 

fiskeri- og kystdepartementet møtte 
i stedet for sin statsråd, og hun sa at 
det er nyttig å få innspill fra forskjellige 
aktører for å gi en god bredde i disku-
sjonen. 

— Vi vil ha en faglig vurdering av 
miljøstatus før vekst i havbruksnæ-
ringa. Det er et mål om vekst, men det 
er ikke definert noen bærekraftige ram-
mer. Men all vekst vil bli vurdert, sa 

Gramstad som understreket at hun ikke 
så noen motsetning mellom god for-
valtning av villaks og oppdrettslaks.

Hun sa videre at konferansen viser 
at en kan arbeide på forskjellige plan - 
lokalt, fylke og nasjonalt. 

Viktig med lokalt engasjement
— Jeg ble klar over at kommu-

nen bør engasjere seg i villaksen som 
næring. Det er tydelige motsetninger 
mellom næringene for villaks og opp-
drettslaks, og de som driver med opp-
drett må utivkle metoder som øker 
sikkerheten i mærene, sa Lånke etter 
konferansen - som syntes det ble mye 
informasjon og tall på én dag, men ros-
te Arbeiderparti-lagene for et kjempe-
godt tiltak med konferansen.

Ordfører Ola T. Lånke forteller at 
formelt har ikke kommunene noen rol-
le i forvaltningen av villaksen. Samtidig 
er det viktig at kommunene bidrar, og 
de må se nærmere på hva de 
kan bidra med. 

— Vi kan stimulere elveei-
erne til å styrke forvaltningen 
og bidra til at villaksen kan 
bli ennå bedre som næring. 
Potensialet er nok stort, sa 
Lånke. 

Usikker på utfallet
Vegard Heggem syntes det hadde 

vært en trivelig og interessant dag, men 
var umiddelbart litt usikker på om det 
hadde kommet noe ut av dagen. 

— Vi blir ikke enig om hvilken 
påvirkning oppdrettslaksen har på vil-
laksen, og hvordan vi kan få dette mål-
bart, sa Heggem. Han tror nøkkelen 
fremover er politisk engasjement, og 
han var glad for det store oppmøtet av 
politikere fra distriktet. 

— Det er viktig at ”villaks-ord-
førerne” kommer på banen og driver 
påvirkning, og samtidig holder seg 
godt orientert om hva som foregår, sa 
Heggem - som avsluttet konferansen 
med å ta med seg noen av deltagerne 
til Korshølen for å vise litt av stemninga 
ved Orkla og hvordan Aunan arbeider 
for å ta vare på sine kunder. 

Av Dagfinn Vold

Sivert Berg, ordfører Ola T. Lånke, statsekretær Kristine Gramstad og Vegard Heggem i 
uformell samtale etter konferansen.

Vegard Heggem orienterer om 
Aunan i Korshølen.
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 et nytt medlem
•	 Fellestanken	gjør	de	gode
•	 Fellesskapet	har	betydd	alt
•	 Yt	i	fellesskapet
•	 På	Inderøya	er	det	mange	velstelte	
 og veldrevne gårder. Dette har 
 kommet over tid. DGO som er 
 kvalitetsstemplet har ført til bevisst-
 het rundt det å holde gårdstun og 
 hus veldrevne
•	 Viktig	å	holde	det	de	lover
•	 Kommer	det	negative	tilbakemeld-
 inger skal dette tas opp i styret

Bygdasenteret og Rennebu kommu-
ne takker alle som var med og gjorde 
turen til en flott opplevelse. Vi vil også 
takke Blilyst ved Unni Myklevoll og Eva 
Grendahl som bidro både med økono-
miske ressurser og kunnskap.

Av Evy-Ann Ulfsnes

Studietur til Den Gyldne Omvei
Turen til Den Gyldne Omvei 
ble arrangert av Bygdasenteret 
og Rennebu kommune i sam-
arbeid med Blilyst, og deltake-
re på studieturen var  fra nett-
verket for kultur og reiseliv i 
Rennebu og representanter fra 
Bygdekvinnelaget.

Unni Myklevoll fra Blilyst star-
tet det faglige for dagen ved å infor-
mere om den nye Reiselivsstrategien 
- Destinasjon Norge. Det er ønske-
lig med færre Destinasjonsselskaper. 
For Rennebu er det naturlig å gå inn 
i Destinasjon Oppdal. De besøkende 
kjenner ikke til kommune- og fylkes-
grenser.

Videre kom hun inn på strategisk 
tenkning, planer og mål, og sa at det 
er viktig å se på muligheten for samar-
beid med Trøndelag Reiseliv. Reiselivet 
består av mange små aktører som  
berører ulike  politikkområder. Noe 
som gjør det hele komplekst. Derfor er 
det viktig å tenke samarbeid, samarbeid 
og samarbeid.

— For reiselivet er det viktig med 
de unike kvalitative produkter som kul-
tur, mat og aktivitet. Rennebu har mye 
å by på og man skal ikke glemme at 
Rennebu ikke er langt unna markedet 
i Trondheim. Det må imidlertid jobbes 
med opplevelses- og reisemålsutvik-
ling, sa Unni Myklevoll. 

Den Gyldne Omvei
Den Gyldne Omvei (DGO) var valgt 

som reisemål for turen da de er et godt 
organisert samarbeidstiltak og kan gi 
både idéer og motivasjon for nettverket 
som er i oppstartsfasen her i Rennebu.

Bedriftene og reiselivsaktørene 
som ble besøkt på Inderøya var Høye 
Glass og metall, Strømnes – (overnat-
ting og servering i selskaper), Gulburet 
(bruk med melk og kjøttproduk-
sjon), Gangstad Gårdsysteri, Inderøy 
Gårdsbryggeri og Øyna-parken.

DGO er en felles satsing innenfor 
markedsføring, og ble startet opp av 
ildsjeler som ville noe for fellesskapet. 
Mange som har etablert seg i ettertid 
hadde nok ikke startet hvis DGO ikke 
fantes. DGO er basert på egenpro-

duserte varer, og det er ønskelig med 
mangfold i nettverket. God service og 
godt vertskap er alfa og omega.

Målsettingen for nettverket er fel-
les markedsføring, gjøre seg synlig 
som reisemål, flott kulturlandskap og 
at samarbeid gjør de sterke. De som 
søker om medlemsskap blir ikke med-
lem første året. Bedriftene må trene på 
åpningstid og vertskap, og det skal være 
rent og ryddig. 

Det er viktig å informere befolknin-
gen om det de holder på med, for byg-
defolkets stolthet er viktig.  På Inderøya 
er det nå lov til å prøve - janteloven er 
kastet på dør. 

Hva har Den Gyldne omvei betydd
Deltakerne på turen fikk mange inn-

blikk i hvordan aktørene i Den Gyldne 
Omvei driver, og en kan oppsummere 
det aktørene sa på følgende måte:
•	 Nå	er	det	turister	på	Inderøya.	Det	
 var det ikke for 20 år siden
•	 Den	Gyldne	Omvei	har	ført	til	at	de	
 fortsatt holder på
•	 I	nettverket	skryter	de	av	hverandre
•	 De	løfter	hverandre	fram
•	 Dugnadsbasert	nettverk
•	 Kvalitetsmål	fra	starten	var	viktig	og	
 har ført til den merkevaren de har i 
 dag
•	 Medlemsmassen	kommer	på	
 befaring og ser om en kan godkjenne 

I Gulburet fikk deltakerne servert Inderøya-tallerken. Vertskapet fortalte om retten og de 
lokale råvarene som var benyttet. Det var med på å gi gjestene en matopplevelse med 
historie.  
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St.	Hans	pøbb!
 

Lørdag 23. juni (St. Hansaften) 
får vi besøk av Pål Dahlberg,

Som vi vet fra før, skaper han god stemning
for Bygdapøbbens gjester.

Cover charge kr 100,-
Dørene åpner kl 20.00. 

Ta med deg folk fra fjern og 
nær, til en koselig kveld på 

Bygdapøbben!

Kunngjøring sluttbehandling - 
Reguleringsplan for Støverenget hyttefelt
Kommunestyret godkjente i møte 22.05.2012, 
reguleringsplan for Støverenget hyttefelt i medhold av 
Plan- og bygningslovens § 12-12.
Plandokumentene kan ses i Rennebu kommunehus og 
på www.rennebu.kommune.no.
Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal framsettes 
for Rennebu kommune innen 20.07.2012, jfr. 
Forv.l. §§ 28 og 29.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguler-
ingsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 
år fra denne kunngjøring.

Rådmannen

Redusert åpningstid i Trimrommet i sommer
Fra og med den 25. juni - til og med 6. juli vil 
trimrommet kun være åpent på dagtid mellom 
kl 7.00 – 14.00. Det samme gjelder fra og med 6. 
august til over martnan.  Rennebuhallen inklusive  
trimrommet vil være stengt mellom 9. juli til 6. august. 
Vi anbefaler ellers å følge med på kommunens 
hjemmesider for eventuelle endringer når det gjelder 
åpningstider i trimrommet i ferien.

 kulturkontoretBerkåk - tlf 72 42 76 66         www.mediaprofil.no

Vi hjelper deg med alt innen
logo, brevark, konvolutter, stempel, kopiering, brosjyrer, 

presentasjoner, nettsider, firmaklær, strøartikler...

Ta kontakt - vi er kreative og fleksible!
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Jegertrening!
Rennebu JFF arrangerer jegertrening Torsdag 14/6 og 21/6 i 
grustaket i Gunnesgrenda.
Her får du godkjent 30 treningsskudd mot 6 forskjellinge 
viltmål på en kveld.
Dette vil bli lagt opp som en liten konkurranse imellom 
jaktlagene i Rennebu med premie til beste lag.
Påmelding i grustaket fra 18.00 - 20.00.
Vel møtt! 
Rennebu JFF

Takk for all vennlig deltagelse ved vår mor, Mette Kos-
bergs bortgang. Takk for gaven til Rennebu helsesenter og til 
Rennebu minnefond.
Jon, Grete Marie og Jarl Arve

Rennebu frivilligssentral 
holder stengt 
fra fredag 6. juli til mandag 6.august.
God sommer!

TINE FOTBALLSKOLE 
7. - 10. august 2012 på 
Rennebu Kunstgras 

For Jenter og gutter født 
2000-2001-2002-2003
Deltakeravgift kr 400,-

Påmelding innen 3. august til Gry Jerpstad
gry.jerpstad@loqal.no, tlf 909 77 464

Sosial gjeterhundkveld 
med grilling oppi Tjønndolpa 
onsdag 27. juni kl 18.00.
Nemda stiller med grill. Ta med grillmat og godt humør. 
Velkommen.
 
Faste treningskvelder blir 
tirsdagskvelder hos Magne Hyttebakk kl 18.00 og
torsdagskvelder oppi Tjønndolpa kl 18.00.
Ellers er det åpen treningsbane hos Arne Egil Gunnes.
 

Hilsen Rennebu Gjeterhundnemd

Neste nummer av Rennebunytt 
kommer torsdag 9. august, 

og frist for stoff er onsdag 2. august.
tlf 72 42 76 66 

mari@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no

K U N N G J Ø R I N G E R

BIBLIOTEKET
Vi holder stengt i sommerferien.
Siste åpningsdag før sommeren:  torsdag 28. juni.
Vi åpner igjen: mandag 13. august.

Husk å låne nok lesestoff og lydbøker 
til hele sommeren!
Åpningstider:
Mandag og torsdag 16-19 –  Onsdag  10-13.

God sommer og velkommen tilbake i august!

Kunngjøring sluttbehandling -
Endring av reguleringsplan Minilla hyttefelt

Kommunestyret godkjente i møte 22.05.2012, 
endring av reguleringsplan for Minilla hyttefelt, 
Ånegga – Sørøyåsen delplan B i medhold av Plan- og 
bygningslovens § 12-12.

Plandokumentene kan ses i Rennebu kommunehus 
og på www.rennebu.kommune.no.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal fram-
settes for Rennebu kommune innen 20.07.2012, jfr. 
Forv.l. §§ 28 og 29.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguler-
ingsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 
år fra denne kunngjøring.

Rådmannen

Kunngjøring sluttbehandling - 
Detaljreguleringsplan E6 Skaumsvingen - 
Berkåk, gang og sykkelveg

Kommunestyret godkjente i møte 22.05.2012, de-
taljreguleringsplan for E6 Skaumsvingen – Berkåk, 
gang- og sykkelveg i medhold av Plan- og bygnings-
lovens § 12-12.

Plandokumentene kan ses i Rennebu kommunehus 
og på www.rennebu.kommune.no.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal fram-
settes for Rennebu kommune innen 20.07.2012, jfr. 
Forv.l. §§ 28 og 29.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguler-
ingsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 
år fra denne kunngjøring.

Rådmannen
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 9. august - frist for stoff  2. august -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
20.06 Busstur til Kristiansund, Berkåk menighetsråd
23.06 St.Hans feiring Gokartbanen, Flåmoen 19.30
27.06 Medlemsmøte Samfunnshuset 11.00
 Rennebu Pensjonistforening
05.07 Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.07 Innset kirke åpen  14-16
14.07 Innset kirke åpen  14-16
21.07 Innset kirke åpen  14-16
21.07 Pub på Nerskogen Furuly 21.00
28.07 Innset kirke åpen  14-16
02.08 Mottak av klær Refshus skole 16-18

Fotballkamper/treninger, se www.rennebu-il.no
Lørdagskafé i Jutulstuggu
hver lørdag i juni, juli og august kl 11-15
Sommerkafé på Fjellheim lørdager og søndager kl 12-18

Gjeterhundtrening 
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og torsdager oppi Tjønndolpa kl 18
Hørselhjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned

Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

Magisk innledning i
Innset kirke, onsdag 15. august kl 20.00

Marthe Valle
med Sturla Eide og Øivind Farmen

Billetter kr 290,-, fåes kjøpt på  
Martnaskontoret i Birkabygget Berkåk - tlf 902 00 805

Fo
to

: B
er

nt
 K

ul
se

th
Fo

to
: D

. V
ol

d

Clearwaters
Samfunnssalen, Berkåk - Fredag 17. august 

Dørene åpner kl. 21 – på scenen kl. 22

Inngang kr 250,- 18-årsgrense
Billettsalg: 

Martnaskontoret Birkabygget - tlf 902 00 805 
Bygdasenteret, Berkåk - tlf 72 42 77 05

Creedence Night

Berkåk, Sør-Trøndelag, 17. – 19. august 2012
Hold deg orientert på www.rennebumartnan.no eller


