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Høsten med den klare lufta kan være fin
til turer i skog og mark. Rennebu har mange turmål
- her fra Stenmannen ovenfor Stamnessetra,
med utsikt over Granasjøen, og Nerskogen.
Foto: Dagfinn Vold

Rennebunytt

1

Administrasjon

Berkåk,
7391 Rennebu
E-post:
post@rennebu.
kommune.no
Telefon:
72 42 81 00
Telefax:
72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordførerens hjørne

Adresse:

ordfører Bjørn Rogstad

Telefon:
E-post:

72 42 81 10
bjorn.rogstad
@rennebu.
kommune.no

Rennebu
Nytt
Utgiver

Rennebu kommune og
Mediaprofil as

Redaktør Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan
(ansv.red.)
ordfører Bjørn Rogstad
Halldis Nyrønning
Jan Bredeveien
Adresse

Telefon
E-post

Web

Rennebu Nytt,
c/o Mediaprofil as,
Rebustorget Berkåk,
7391 Rennebu
72 42 76 66
Redaksjonelt:
dagfinn@
mediaprofil.no
Annonser:
mari@mediaprofil.no
www.mediaprofil.no
www.rennebu.
kommune.no

Abonnement Gratis alle husstander
i Rennebu, Jerpstad,
Kvikne og Soknedal.
Opplag dette nummer
4.500
Sendes ut til alle
hytteeiere i Rennebu og
på Kvikne i tillegg til
vanlig distribusjon.

Abonnement
Rennebu Nytt
kr 350 pr. år

Kontakt
Mediaprofil AS
Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66
mari@
mediaprofil.no

Legevakt i
Rennebu!
Legekontoret - 72 40 25 40
Akutt dagtid - 72 42 77 00
ELLERS:
Legevakt kveld/natt
- 72 48 01 00
Akutt hjelp/ambulanse
- 113

2

Rennebunytt

Takk for meg!
Takk til Rennebus innbyggere for samarbeidet gjennom
seks og et halvt år, med mange konstruktive innspill og ideer,
men samtidig en nøktern forståelse for at alle ønsker ikke
umiddelbart kan innfris.
Takk til lag, organisasjoner og hele den frivillige sektoren
i bygda. Dere er limet i lokalsamfunnets daglige liv, og et helt
nødvendig supplement til offentlig sektor.
Takk for samarbeidet med alle i det politiske miljøet, både
formannskap, kommunestyre og andre utvalg. Klimaet har
vært høflig og godt, etter manges mening kanskje vel tamt.
Men skal en få til noe i en liten kommune er det etter min
menig bedre å bruke krefter på felles løft enn å bekjempe
hverandre.
Takk for samarbeidet med administrasjonen og alle ansatte
i Rennebu kommune. Det sosiale og kollegiale samholdet i
hverdagen vil bli sterkt savnet fremover.

Ola T. Lånke ønskes lykke til i vervet de kommende fire
årene. Med hans bakgrunn, nettverk og personlige egenskaper
er jeg trygg på at dette viktige, og samtidig vanskelige vervet
som ordfører egentlig er, skal være i meget gode hender.
Med hilsen
Bjørn Rogstad – ordfører frem til 20. oktober.

Takk for samarbeidet med andre kommuner, fylkes- og
statsinstitusjoner. Det er med stolthet og ærbødighet jeg har
representert Rennebu overfor omverdenen.
Takk for at jeg har fått lov til å være Rennebus fremste folkevalgte, deres ombud og ansikt utad i såpass mange år.

God start for Bygdasenteret
Bygdasenteret har nå
vært i drift siden 1. juli,
og ifølge daglig leder
Torgunn Fladby har de
hatt en god start, med
en jevn tilstrømning av
både turister og fastboende.
I disse dager er det jakt
som står i fokus, og på
Bygdasenteret selges det kort
for Trollheimen, Ilfjellet og
Rennebu Austre grunneierlag.
Fine lokaler
Før åpningen i sommer fikk
lokalene en ansiktsløfting, og
kundene ønskes nå velkommen i lyse trivelige lokaler.
— En fin salgsutstilling er
også kommet på plass, og her
er det både gavetips og mye
annet, reklamerer Torgunn. I
hyllene finner vi både lokal
mat, og ulike produkt fra lokale håndverkere. I tillegg finner
man naturligvis informasjonsfoldere og et godt utvalg kart
fra distriktet.
Tjenestedatabase
Bygdasenteret har helt fra
oppstarten hatt ambisjoner
om å få til en tjenestedatabase,
der man kan tilby både snømåking, vasking, samt mange
ulike typer tjenester som kan
leveres fra lokale firma. – Målet
er å få samlet dette i en data-

Torgunn Fladby ved Bygdasenteret har både salgsutstilling, turutstyr og jaktkort å by på.
base som gjør at det er lettvint
for eksempel for en hytteeier
å finne fram hvis det er noe
man trenger hjelp til, forklarer Torgunn. I oppstartsfasen
har det ikke vært tid til å jobbe
så mye med dette prosjektet,
men utover høsten vil dette
bli en prioritert oppgave for
Bygdasenteret. – Vi har fått på
plass salg av ved i sekker, og
det neste som vil bli prioritert
er tilbud om snømåking, forteller Torgunn. – Hvis noen har
innspill på hva som bør være
med i tjenestedatabasen er det
bare å ta kontakt, for vi er fort-

satt i planleggingsfasen med
dette prosjektet, sier Torgunn.
Bygdapøbben
I tilknytning til Bygdasenteret drives også Bygdapøbben, og det har vært et
populært tiltak i hele sommer.
Selv om det ikke lenger er like
aktuelt å bruke terassen i forbindelse med pubkvelder, satser man på å holde tilbudet
åpent i kjelleren også videre
utover høsten og vinteren. Det
er nå satt ned en gruppe som
skal se litt på hva man kan
bruke publokalene til av ulike

arrangement nå utover høsten.
Ifølge Anne Karin Nyberg, som
er med i denne gruppa, har
man drøftet både temakvelder,
Quiz- kvelder og ulike andre
aktiviteter.
— På pubkveldene vil det
også bli mulighet til å bestille
bord i puben, og da kan vi
ordne med enkel matservering
hvis gjestene ønsker det, forteller Anne Karin.
— Målet er at det skal være
et trivelig treffsted både for
lokalbefolkning og hytteeiere.
Av Mona Schjølset

Ola Øie – ubestridt leder i hundeflokken

Konkurransehunder
I tillegg til å være ivrig
jeger, liker Ola å teste hundene i konkurranser. Sist vinter gikk han likegodt bort og
vant NM Vinter for lag i sin
klasse, sammen med hunden
Fri. Under NM Høst, som nylig
ble arrangert, greide de en flott
2. plass. – Det siste året har
jeg nok ikke hatt riktig nok tid
til å få trent hundene så mye
som jeg ønsker, så jeg vil si at
vi hadde bra uttelling på de to
konkurransene ja, smiler Ola
Øie.
Familieprosjekt
Selv om det er far i huset
som har med hundene på konkurranser, og får heder og ære
når det går bra, er han snar til
å understreke at hunder må
være et familieprosjekt. – Alle
i familien må følge de samme
grensene ovenfor hundene,
ellers vil hunden prøve å klatre oppover rangstigen, og kan

bli mer utrygg i forhold til sin
egen posisjon, sier Øie. Både
han og kona Siw er vant til
hunder fra de var små. Ungene
Ida og Ole, på henholdsvis 12
og 9 år, er også vokst opp med
hunder, og vet godt hvordan
de skal håndtere dem. Øie
understreker at selv om hunder er et familieprosjekt, skal
de ikke behandles som fullverdige
familiemedlemmer.
– En hund blir trygg i sin rolle
hvis den befinner seg nederst
på rangstigen. En hund som
er usikker på sin posisjon, vil
automatisk prøve å klatre i
hierarkiet. Da kan man oppleve at hunden blir både usikker og mer aggressiv, sier Øie.
Dette prinsippet blir jo naturlig
nok viktigere desto større hunden er. – Med det mener jeg
ikke det er mindre viktig med
god oppdragelse på små hunder, ment rent fysisk er de i alle
fall ikke så farlige som en stor
hund, forklarer Øie.
Avlet for å være allsidige
Korthåret Vorster er absolutt en hunderase Øie vil
anbefale for mange, men det
er jo naturligvis en forutsetning at man har interesse for

Den 1. november tiltrer Tormod Eggan stillingen
som daglig leder ved KVO
på Berkåk. Han har tidligere
arbeidet i 15 år hos NVE, med
hovedansvarsområde kraftledninger.
Selv om både Tormod og
samboer Lillian Toset er oppvokst på Berkåk, er det naturlig
nok med en viss spenning de
nå tar med seg døtrene Torild
og Therese og flytter tilbake til
hjembygda.
Glad for at muligheten
Familien har i mange år
vært bosatt på Ås, men ifølge
Tormod har de hele tiden hatt
en langsiktig plan om å flytte
tilbake til Berkåk. – Flyttingen
skjer nok litt tidligere enn vi
hadde sett for oss, men det er
veldig artig å få denne muligheten hos KVO, da får jeg også
nytte av de erfaringene jeg
har fra min tidligere jobb, sier
Tormod.

Selv om det ikke ble
ordførerjobb på Ola Øie,
har han mer enn nok å henge fingrene i likevel.
Tre korthårede vorstere i
topp form trenger både trening
og stell for å trives, og ifølge
Øie trives hundene aller best
når de aldri er i tvil om hvem
som er sjefen.

Ny sjef på KVO

fuglejakt hvis man anskaffer
denne typen hund. – En god
Vorster er en god jakthund,
den har godt gemytt og god
arbeidslyst. Dette er egenskaper man ser etter når man skal
finne ut hvilke hunder som
skal brukes i videre avl, forteller Øie. – Vorstere er dessuten
regnet som en allsidig rase på
den måten at de kan fungere
både på skogsfugljakt i tett
skogsterreng, og på rypejakt i
snaufjellet.
Artig med jakt
Både hunder
og eiere i familien Øie syns det
er stas å komme
seg ut på jakt.
– Dette er den
aller beste treninga hundene
kan få, samtidig som det gir
mange
flotte
turopplevelser
sammen
med
hundene,
sier
Ola. I begynnelsen av august
var han med på
rypetelling, for å
gi grunneierla-

gene en viss oversikt over årets
bestand. – Det er nok store
variasjoner innad i kommunen, men sånn generelt kan vi
vel si at årets sesong ser ut til
å bli sånn midt i laget, avslutter Øie, som ser fram til mange
flotte turer i fjellet sammen
med sine firbente kamerater.
Av Mona Schjølset

Ny bransje og ny skole
For damene i familien blir
det imidlertid en viss omstilling i forbindelse med flyttingen. Lillian har fram til nå
jobbet hos Volvo Penta, med
ansvar for salg og markedsføring av båtmotorer, så hun
må antagelig se seg om etter
en ny bransje... Døtrene Torild
og Therese går i hhv 2. og 5.
klasse, og de kommer fra en
skole med bortimot 50 elever
på hvert trinn, så i den sammenheng blir det nok både
lite og oversiktlig på Berkåk.
– Jentene skal på besøk i sine
respektive klasser den uka vi
har høstferie på Ås, så vi håper
de får en god start og blir litt
kjent med de andre elevene da,
sier Tormod.
Elgjakt
Når vi snakker med
Tormod, befinner han seg ute
i skogen på elgjakt. – Jeg har
prøvd å få med meg elgjakta
hvert år, det er både spennende og ikke minst trivelig
og sosialt. Det er mang en god
historie som har blitt fortalt
i kaffepausene her, forteller
Tormod. Når elgjakt og høstferie er unnagjort blir det fokus
på flyttesjau for familien Eggan
/ Toset, og nå gleder de seg til
å komme gang både med jobb,
skole og fritidsaktiviteter.

Nytt uteområde for Vonheim barnehage
Etter riving av flerbrukshus og ombygging ved Vonheim barnehage, ble det behov
for en opprusting av uteområdet. Saken ble drøftet i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på
etterjulsvinteren, og sammen med ledelsen ved barnehagen satte man seg ned for å se på
hvordan man kunne få til dette. Plankontoret har tegnet en skisse som er utgangspunkt
for det videre arbeidet. FAU har engasjert seg for å samle inn penger, og de har vært i
kontakt med lokalt næringsliv.
— Etter en liten planleggingsrunde ble vi i FAU enige om å sende ut søknad om tilskudd til en del lag og organisasjoner. Disse ble godt mottatt, og vi fikk også et tilskudd
fra Rennebu 3000, sier Gunhild Sæter, leder i FAU.
På barnehageområdet har det vært hogd ut en god del skog de siste årene, og med
litt bearbeiding så man at dette kunne bli en flott akebakke for ungene. – Jeg tok kontakt
med Torstein Engen i Rennebu Grus for å spørre om han kunne hjelpe oss med dette, og
han sa seg faktisk villig til å stille opp helt gratis for å grave ut og planere bakken. Dette
setter både vi foreldre og ledelsen ved barnehagen stor pris på, sier Gunhild Sæter. Stor
stas blir det nok også når snøen kommer og ungene kan ta i bruk den nye akebakken.
— I tegningen fra Plankontoret er det også planlagt en sykkelbane, og den har vi tenkt
å søke om tippemidler på, forteller enhetsleder ved Vonheim barnehage Marta Hage.
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Tid for vinterdekk!
– kom innom for en prat.

Vi selger alle typer dekk/felger til meget gunstige priser.

Husk Coop-rabatt på drivstoff

÷30 øre pr liter

ESSO Berkåk

tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

930 17 977
Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor 480 48 100

Tidligrute
979 64 449
Kjører
Håvard 476 58 275 – Monica 941 31 812

Trondheim
- Oppdal
Kjører

Trondheim - daglig
Oppdal

daglig
Bestilling før
kl 12.00 blir levert samme dag
Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

Hvem
sier
at
ikke
alle
kan
William
930
17
977
William 930 17 977
Håvard
476
58 275klasse?
Håvard
476
58 275
reise
på
første

Tidligrute mob 979 64 449

Den helt nye
Da Hyundai lanserte sitt nye slagord
«New Thinking. New Possibilities.»
ønsket vi å utfordre etablerte sannheter.
Vi ønsket å bevise at en vanlig familiebil
kan leveres med egenskaper og utstyr
du hittil bare har funnet i luksusbiler –
og i40 viser at vi har fått det til.
Hyundai i40 er en helt ny stasjonsvogn.
Den har markedsledende ytelse på alt
fra plass til sikkerhet, forbruk og utslipp,
og en rekke teknologiske løsninger du
tidligere bare har forbundet med langt
dyrere biler.
Send SMS i40 til 2012 for å bestille
prøvekjøring av i40, og oppdag hvorfor
Hyundai er verdens raskest voksende
bilmerke.

Hyundai i40 - fra uslåelige

krkr275.950,284.950,- *
Ubegrenset kjørelengde

www.hyundai-i40.no
*Lokale frakt- og leveringsomkostninger tilkommer. Drivstoff forbruk blandet kjøring: fra 0,43 l pr mil. CO2 utslipp: fra 113 g/km. Bildet kan avvike fra tilbudt modell. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.

Veil pris lev Storås

Storås, tlf 72 49 50 00 – www.syrstadengbil.no
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Bli med på topptur i eventyrlige
Trollheimen!

Trond Børsting har over 40
års erfaring som toppturist i
Trollheimen. Han ble landskjent i
2010, da NRKs Ut i naturen dedikerte et eget TV-program til hans
fullførte prosjekt: Å bestige alle de
235 trollheimstoppene over 1000
meter! Med smittende entusiasme
viser han vei til fantastiske opplevelser i Trollheimen.
Én av de første turene til
Børsting var med utgangspunkt
fra familiehytta i Rindalen i 1968.
Da var han 17 år, og turen gikk
i bunnen på det som i dag er
Gråsjøen.
— Dammen var bygd, og jeg
gikk i rydda landskap innover.
En helt spesiell opplevelse, sier
Børsting. Det ble starten på hans
fascinasjon for Trollheimen.
— Trollheimen er en veldig variert fjellheim, og den er i
passe avstand fra Trondheim. En
får ikke tilgang til så rik natur så
nærme. Her er alt fra utfordrende klatrefjell til åpent og fint terreng, sier Børsting - som avslører at det faktisk finnes turer
han ikke har gått ennå. Han
har blant annet planlagt å gå til
Litj-Helvete under Trollhetta og
overnatte i telt i høst.

Trondhjemmeren Trond Børsting vakte oppsikt
da hans fullførte prosjekt om å bestige alle de 235
trollheimstoppene over 1000 meter ble kjent via
TV-programmet Til Topps i Trollheimen (NRK, Ut i
naturen) i januar 2010.

fra boka
forlaget
Faksimile
avtale med
r
e
tt
e
t
it
g
- gjen

Nå har toppturisten og Trollheimskongen
Børstings solide turkompetanse og formidlingsglede manifistert seg i en ny praktbok: Toppturer i
Trollheimen. En veiviser til 25 fantastiske opplevelser!
Som tittelen antyder er dette en turguide – en veiviser – men samtidig gjør detaljrikdommen, fortellergleden og et meget unikt og avansert bildemateriale
at denne boka skiller seg ut fra de populære tur- og
fjellbøkene som har kommet de siste årene.
Boka er både en veiviser inn i eventyrlige
Trollheimen, og en opplevelse i sofakroken!
I denne boka finner du turbeskrivelser til 25 herlige topper. Utvalget er variert, både i vanskelighetsgrad, geografi og årstider. De fleste toppene kan nåes
om du er i vanlig god form. Alle turer har kart med
inntegnede ruter i tillegg til all nødvendig nøkkelinformasjon.
Alle toppene kan nåes uten sikring.
Med sine utsøkte bilder er boka også en stor hyllest til Trollheimen. Dermed blir lesingen av boka i seg
selv en opplevelse.

Sakset fra innledninga i boka:
Denne boka har et mål: Når du leser i den skal du få så lyst til å dra på tur at du faktisk
gjør det. Trollheimen ligger klar til besøk. Opplevelsene blir skapt av deg når du tar fjellene
i bruk. Velg deg en tur fra denne boka. Det er en god start. Fantastiske opplevelser krever
ikke mer enn besluttsomhet, litt forberedelser og en herlig gjennomføring. Tar du med deg
fotoapparat og bruker det flittig, så vil både du og dine venner ha glede av turen i mange år
framover.
Trond Børsting
Toppturer i Trollheimen. En veiviser til 25 fantastiske opplevelser!
ISBN 9788251926508 - 168 sider Hft. - Pris: kr 350,Tapir Akademisk Forlag, august 2011
Bokas nettside: http://butikk.tapirforlag.no/node/1603
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Bjørn Rogstad brå overgang til pensjonisttilværelsen
I motsetning til mange
andre jobber, der man
trapper gradvis ned
mot en pensjonisttilværelse med redusert
arbeidstid osv, er ordførervervet noe man
gir fra seg fra en dag til
den neste.
For Bjørn Rogstad sin del
skjer dette 21. oktober, og selv
om dette er noe 65-åringen
helt og holdent har valgt selv,
er det med blandede følelser
han ser fram mot pensjonisttilværelsen etter seks og et halvt
år som ordfører.
40 år i Rennebu
Bjørn og Bodil Rogstad
kom flyttende til Rennebu for
over 40 år siden. Da hadde de
bodd mange år både i Oslo og
Trondheim, og hadde lyst til å
prøve ut livet på landsbygda
for en kort periode.... Så langt
har denne korte perioden blitt
til 40 år, og ifølge den avtroppende ordføreren har de ingen
planer om å flytte på seg i
årene som kommer heller. En
av grunnene til at Rennebu
ble valgt, var at Bjørn fikk stillingen som distriktstannlege
her. Han hadde tidligere hatt
jobb på Sentralsykehuset (nå
St. Olav) i Trondheim, i tillegg
til at han jobbet ved en privat tannlegepraksis om kveldene. Kona Bodil hadde jobb
ved
elektronikklaboratoriet
på Sintef. En annen grunn til
at nettopp Rennebu ble valgt,
var at man da kom midt mellom foreldrene på begge sider,
Bodil sine i Alvdal og Bjørn
sine på Støren.
Har trivdes godt
- Både vi voksne og ungene har trivdes veldig godt i
Rennebu, og har alle vært
aktive i forskjellige lag og foreninger, forteller Bjørn. Selv
om begge ungene nå er voksne og har etablert seg i Oslo –
området med sine familier, har
de fortsatt sterk tilknytning til
hjembygda. For eldste generasjon i familien Rogstad er det
slett ikke noe tema å ta opp
igjen bylivet.
Gruer seg litt
Bjørn Rogstad innrømmer
at han gruer seg litt til å tre inn
i pensjonistenes rekker. – Jeg
er redd det vil bli en brå overgang, og i starten vil det nok
føles rart å ikke befinne seg i
begivenhetenes sentrum, slik
man ofte gjør som ordfører, sier
han. – Jeg kommer til å savne
både det politiske livet, og ikke
minst det gode arbeidsmiljøet her på kommunehuset,
sier Rogstad. Kontakten med
ordførere i andre kommuner
er også noe Rogstad har satt

6

Rennebunytt

Ordfører Bjørn Rogstad ser med blandede følelser fram mot pensjonisttilværelsen etter seks og et halvt år som ordfører.
pris på. – Det er positivt å oppleve at vi kan støtte og hjelpe
hverandre i forskjellige saker
uansett hvilket politisk parti vi
tilhører, sier Rogstad.
Idrett og blomster
At ordføreren er engasjert i
det meste som har med idrett
og gjøre er vel en kjent sak for
de fleste her i bygda. Han var
også aktiv utøver i friidrett,
som en av Trøndelags beste
i lengde og sprint helt opp
til junioralder. Allerede som
15-åring ble han sekretær i
Malvik Idrettslag, og har opp
gjennom årene hatt en rekke ulike verv innen idrett og
idrettsarrangement. Han deltok som frivillig under NM på
ski i Trondheim i -92, og under
OL på Lillehammer to år
senere jobbet han som frivillig i en måned. Under ski VM
i Trondheim i 1997 satt han
i arrangementskomiteen, og
da Rennebu og Meldal arrangerte NM på ski i 1998 var han
nestleder i hovedkomiteen.
Interessen for idrett er noe han
deler med kona Bodil, og også
hun har hatt minst like mange
verv og frivillige oppdrag opp
gjennom årene. Litt mindre
kjent er det kanskje at ordføreren har en stor forkjærlighet for blomster. – Det er veldig avstressende å jobbe med
blomster, og trivelig å få noe til
å spire og gro, smiler Rogstad.
– Dette er jo noe som godt kan
overføres til politikken på den
måten at man kan være med å
så et frø, og så må man sette i

verk mange nødvendige tiltak
for at frøet skal spire og gro. Av
og til blir resultatet veldig bra,
og av og til opplever man at
uansett hvor mye man steller
med en plante, blir ikke resultatet bra. - Dessuten kan det
jo også være sånn, både med
blomster og politikk, at det
er veien som er målet, smiler
Rogstad underfundig.
Stolt av å representere
Rennebu
Å være ordfører er et relativt sjeldent, og ofte også noe
ensomt yrke, og i Rennebu er
det den eneste heltidspolitikeren. Jobben medfører også
veldig ofte å være kommunens
representant utad, noe som
både er en viktig og krevende
rolle. – Jeg er både stolt og
ydmyk når jeg er ute på slike
representasjonsoppdrag,
og
har etter hvert funnet ut at det
beste i slike sammenhenger er
å være seg selv, sier Rogstad.
Som ordfører kreves det også
at man holder taler og innlegg
i mange forskjellige anledninger, i tillegg forventes ofte
at man skal være tilstede ved
ulike kulturarrangement og tilstelninger. – Selv om jeg etter
hvert har blitt godt vant til
denne delen av jobben, er det
fortsatt slik at jeg gruer meg litt
hver gang jeg skal entre talerstolen, innrømmer Rogstad.
– Jeg har funnet en form som
passer for meg, og det tror jeg
er viktig for alle som har en
slik jobb, sier Rogstad. I motsetning til rikspolitikerne må

som regel kommunepolitikerne skrive sine egne taler, og
innlegg som skal brukes i forskjellige anledninger må formuleres med egne ord. Dette
er en oppgave Rogstad slett
ikke ser mørkt på, og han innrømmer at han nok ville hatt
siste hånd på verket uansett
om han hadde hatt en hel stab
med skribenter rundt seg... –
Jeg er nok av den typen som
liker å ha full kontroll selv ja,
smiler Rogstad.
Artig å få til noe sammen
På spørsmål om hvilken
opplevelse som har vært den
beste i løpet av disse årene,
vil ikke Rogstad trekke fram
enkeltepisoder, men konkluderer raskt med at det som
har vært det aller artigste er
opplevelsene med å skape
noe sammen. - I Rennebu er
det ikke de helt store politiske
motsetningene, og i de årene
jeg har vært ordfører har jeg
opplevd at samarbeidsklimaet
for å få til noe til beste for bygda har vært godt, sier ordføreren. Ny fritidsklubb for ungdommene våre, nytt dagsenter
og kjøkken i Helsesenteret,
ny skole for mellomtrinnet
på Berkåk skole, nytt bygg til
ambulansetjenesten, ny bru
på Seierdaleveien, godkjent
vannrenseanlegg for næringsmiddelindustri, renovering av
torget på Berkåk og flere andre
utbygginger er noe av det
Rogstad har vært med å vedta
i løpet av sin ordførerperiode. –
Når vi som politikere kan være

med å skape noe sammen med
og til beste for innbyggerne i
kommunen, føler jeg virkelig
at jobben er meningsfylt, smiler Rogstad.
Ønsker Lånke lykke til
Selv om Rogstad nå trekker seg ut av politikken, kommer han nok fortsatt til å være
engasjert og delta på det som
skjer i lokalmiljøet. – Jeg har
jo fått noen forespørsler om
forskjellige oppdrag, både i
offentlig og privat regi, så jeg
ser for meg at det blir litt å
henge fingrene i selv om jeg
blir pensjonist. Litt bedre tid
til å besøke barn og barnebarn vil det jo også bli, og det
ser den avtroppende ordføreren fram til. Fire barnebarn
har det blitt til nå, og før jul er
det ventet ytterligere familieforøkelse hos sønnen Børge i
Oslo. Avslutningsvis benytter Rogstad anledningen til å
ønske sin etterfølger i ordførerstolen lykke til. – Jeg tror
Ola T. Lånke vil gjøre en god
jobb for Rennebu i den spennende perioden vi nå går inn i.
Han har jo et stort kontaktnett
også på regionalt og nasjonalt
plan, og det kan komme godt
med i arbeidet her i Rennebu.
Dessuten er han jo en likandes kar, så jeg føler meg helt
trygg på at ordførerrollen skal
bli ivaretatt på en god måte i
årene framover, avslutter den
påtroppende pensjonist Bjørn
Rogstad.
Av Mona Schjølset

Fra databrikke til lammestek
På gården Stenlia på Nordskogen driver Kjell Erik Berntsen (45)
som heltidsbruker med 320 vinterfora sau. Han trives utmerket,
og synes at han har funnet sin form for Det gode liv.
Kona Oddny Anita jobber som pedagogisk leder ved Vonheim barnehage på
Berkåk. Sammen har de døtrene Oda
Terese og Anne Katrine.
Kjell Erik og Oddny Anita tok over
garden i 1996. Foreldrene til Kjell Erik
hadde 200 vinterfôra sau og oppfôring
av gris i sommermånedene. Kjell Erik
ønsket å øke antall vinterfôra sau til 320.
Grisene er historie, og nå er det sauen
som er grunnlaget for drifta på Stenlia
gård.
Kopplam er god butikk
Under lamminga på våren kommer
i gjennomsnitt 2,46 lam pr sau. Men,
ingen sauer blir sendt på sommerbeite
med mer enn to lam. Dette fører til at ca
100 kopplam må gå på beite hjemme.
— Det er mulig å få til lønnsomhet
av kopplamma også. Kopplammene blir
satt i en kopplambinge ett eller to døgn
etter fødsel, og avvennes av melkeerstatning fire uker etter fødsel. Ved 6-7
ukers alder blir kopplamma sluppet på
beite. Erfaringene er at man kan oppnå
god tilvekst, gode slakteresultater og god
økonomi i kopplamproduksjonen uten å
gi kraftfôr etter beiteslipp, forteller Kjell
Erik.
Moderne hjelpemiddel
Fra 2011 er det påbudt med elektroniske øremerker på alle sau født etter 31.
desember 2010. Unntatt er dyr som skal
slaktes før de er 12 måneder gamle, og
som ikke skal eksporteres.
De elektroniske øremerkene består av
en radiobrikke med innlagte data - RFID
“Radio Frequency Identification”. Kjell
Erik har gått til anskaffelse av en PDA
(liten håndholdt datamaskin) som sitter
i en lesestav. Med den kan han via brikken på sauen lese av dyrets vekt, paring,
fostertelling, lamming osv. PDA`n inneholder også programvare der en finner all
historie om dyret fra det ble født.
— Den håndholdte datamaskinen er
ikke påbudt, men er et viktig bidrag for
å effektivisere og rasjonalisere drifta. Ved
et lite tastetrykk har vi full oversikt over
sauen, forteller Kjell Erik.

den. Det å være hjemme på gården er et
privilegium. Jeg har vært der når jentene
har kommet hjem fra skolen. Det er mye
positivt med det å bo og leve på gården.
Jeg er stolt av yrket mitt!
Men vi er forskjellig når det gjelder
det gode liv, og for meg er det friheten
og å bestemme over min egen hverdag
som er viktig. Samtidig er jeg mye hjemme og ser dermed mye til familien min.
Fellesskapet med andre sauebønder er
også viktig, og spesielt under sauesankinga om høsten er vi mye sammen, forteller Kjell Erik.
Et normalår for Kjell Erik
Årets beitesommer har gått rolig for
seg når det gjelder rovdyr her i Rennebu.
— Vi har de siste årene vært en del
plaget med rovdyr, men i sommer har det
heldigvis vært stille. På sensommeren har
det vært noen jervskader på Nerskogen det er alt, forteller Kjell Erik.
Men slaktevekta på årets lam varierer
en del etter hvor de har gått på beite.
Fjellbeitet har tydeligvis vært dårligere
enn skogbeitet i sommer. Det kan nok
skyldes den fuktige sommeren, og det
virker som om fjellbeitet har vært ferdig i
løpet av august, noe som har ført til dårligere vekstvilkår for disse lamma.
Kjell Erik har sine sauer gående på
beite i skogen, og der har det nok vært
både bedre fôrtilgang og bedre ly mot
været.
— For de som har hatt sauene sine på
fjellbeite er det nok mange som vil sluttfôre intensivt før de sender til slakting.
Dette vil nok føre til noe senere slakting
en i vanlige gode år, sier Kjell Erik.
Lammestek er best
Når Kjell Erik skal velge hva som er
den beste maten med lam som hovedingrediens, er han ikke i tvil. Lammestek
med nypotet, ikke for sterk brun saus,
med broccoli og gultrot er noe av det
beste han vet. Nytes måltidet om kvelden, er et glass rødvin til måltidet midt
i blinken. Fårikål er også godt, men kan
ikke måle seg med lammestek.
Av Dagfinn Vold

Optimistbonde på Agrisjå
Kjell Erik og Oddny Anita deltok i år på landbruksmessa Agrisjå
på Stjørdal, der de stod på stand for
prosjektet Optimistbonden i regi av
Agrisjå. Prosjektet var ledet av Ragnhild
Borchsenius, og Kjell Erik sier det var en
kjempeopplevelse å selge optimisme.
— Vi traff mye folk, og mange som var
innom for å snakke om sau ønsket å øke
produksjonen, forteller Kjell Erik. Med
over 30.000 besøkende på landbruksmessa viser det også at allmenheten er
interessert i det de driver med.
Det gode liv
— Vi fikk også snakket om det gode
liv med de som besøkte oss på messa.
Det er ikke til å stikke under en stol at
vi ikke blir millionærer av å drvie med
sau, men det er også andre sider ved livet
som er viktig. Vi har ei inntekt på linje
med gjennomsnittet i samfunnet. Hvis vi
deler inntekta opp mot antall arbeidstimer så kommer vi dårlig ut. Dette yrket
er en livsstil. Vi har vokst opp som en
storfamilie med tre generasjoner på går-

Kjell Erik Berntsen
benytter seg av
moderne hjelpemiddel i sauaeholdet.

Kjell Erik Berntsen
(i midten) sammen
med to andre optimistbønder under landbrtuksmessa Agrisjå i
Stjørdal i august.
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Vi har investert i nytt
ultramoderne digitalt
røntgenapparat.
Vi har tilbudspriser
på HD-røntgen i
oktober og november

– Vi tar jobben!
Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss
Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring
Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Vakttelefon ved akutt sykdom: 72 49 77 99

Ring for timebestilling

Tlf 959 18 815 - e-post: epost@rbsba.no

97 61 51 51

www.rbsba.no

TRENGER DU RØRLEGGER?
V

Comfort Oppdal

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

Jubileum
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24 t

g e r:
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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.

ko
Ners gen

TTELEF

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

Velkommen
til en trivelig
handel!

d h a n d el

Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

9.30-17
9.30-21
9.30-18
12-16

Fra uke 42 – uke 7 holder vi stengt søndager
Telefon 72 42 55 22 – narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

Det er viktig at
ditt barn er synlig
i trafikken!
De siste årene
har vi delt ut over
1000 refleksvester til
1. og 2. klassinger i
Rennebu og Oppdal.

Nett

– sikker strømforsyning

Kraft

– markedspris eller fastpris

Vi i Gjensidige
ønsker å bidra til
å gjøre ditt barn
synlig i trafikken!
Installasjon tilknyttet
Oppdal 72 40 49 90 – Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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Euronics Berkåk

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

Nerskogen
Løypeforening

Miljøbevisste barn
Nerskogen barnehage har i september måned hatt
på gjenvinning og resirkulering som tema.
Personalet ønsker at barna
skal bli mer bevisst på miljø,
få positive holdninger, gode
rutiner og nyttig kunnskap
angående kildesortering i barnehagen. Barna deltar daglig
i kildesortering i barnehagen,
og sorterer papp, papir, plast,
metall og restavfall i hver sine
bøtter.
Den 8.september gjennomførte barnehagen en miljødag.
På forhånd hadde vi invitert en
representant fra Retura, Lise
Solem og en representant fra
Hamos,Torstein Grønningen
til å komme å fortelle om
kildesortering og resirkulering. I tillegg inviterte vi også
Småjutulan (de eldste førskolebarna) fra Voll barnehage.
De holder også på med kil-

desortering og kompostering.
Det var en forventningsfull og
engasjert gjeng på 12 barn som
var samlet for å høre om dette.
Torstein startet med å spørre barna om hva som skjer
med avfallet vi kildesorterer,
og fortalte om hvilke nye produkter det kan bli. Barna var
veldig engasjerte og kunnskapsrike på dette feltet, så
Torstein utbrøt ”dokk e veldi
miljøbevisste”, ”ser ut som
rennbyggen vet hva det her
handle om”.
Torstein hadde tatt med seg
ulike produkter som restavfall,
farlig avfall, glass-og metallemballasje, papir, papp og
drikkekartong, plastemballasje, batteri og små el-apparater

(leker med batteri, mobiltelefon osv). Barna fikk komme
fram og sortere i riktig plastkasse. I tillegg snurret Torstein
flere filmsnutter fra Loop`s
miljøskole, bl.a Eventyret om
glasset som er i boks, fra kartong til papir, veien til sorteringsfabrikken.

Til slutt delte Lise ut Igleifs
malebok til hvert barn, og hver
avdeling fikk 3 puslespill.
Hilsen Ruth, Ellen, Maria
og Elfrid

Glade barn med hv

er sin malebok.

Skisesongen
nærmer
seg og det er tid for å betale inn støttekontingent til
Nerskogen
Løypeforening.
Løypeforeningen vil i forkant
av kommende sesong oppfordre hytteeier og fastboende, som ønsker å benytte
det oppkjørte løypenettet på
Nerskogen Vest, om å betale
inn støttekontingent.
— Siden vi gikk over til
nettbasert innbetaling sist
sesong, ble det en svikt i inntektsgrunnlaget som tæret
hardt på egenkapitalen, og som
vi håper vil rette seg opp igjen
kommende sesong. Derfor er
det viktig at flest mulig støtter opp med å betale kontingent, sier Stein Mjøen, leder i
Nerskogen Løypeforening.
For de enhetene som har
flere familier, er det anledning
til å betale inn kontingent for
hver familie. I tillegg finnes det
betalingsløsning for kort på
våre nettsider.
Det henvises for øvrig til
fortløpende informasjon på
løypeforeningens nettsider på
www.nerskogenloypeforening.
no

Byggestart i Ånegga Hyttegrend
Byggingen av Ånegga Hyttegrend har startet opp,
og Trond Narve Stavne kan fortelle at de er i gang
med grunnarbeidet til de to første enhetene.
Veien frem til de to første enhetene av de i alt seks enhetene
som er planlagt. Trond Narve Stavne forteller at dette er et rent
”Rennebu-produkt” .
— Vi bruker lokal graver for grunnarbeidet, og ellers benytter vi både lokal elektriker og rørlegger og det er Sande som har
laget prekut for å sette opp selve bygget. Snekkeringen blir utført
av Rennebu Hytteservice, forteller Trond Narve Stavne.
Hyttegrenda vil få et felles renseanlegg og vann fra det etablerte Ånegga vannverk.
Stavne forteller at målet er at de to første enhetene skal bli
innflyttingsklare til vinterferien eller påske, og de håper å komme
i gang med neste byggetrinn i løpet av våren.
— Det er stigende interesse for prosjektet. Dette er et nytt
konsept her i Rennebu, men det er på tur inn mange andre steder
med hyttegrend etter samme modell, sier Stavne - som samtidig
forteller at det blir en fantastisk utsikt mot Ilfjellet, Leverdalen og
Granasjøen fra hyttegrenda.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Distriktets lokale

inkassobyrå
Alt innen inkassotjenester og kredittrådgivning

Tlf 72 49 90 70 – firmapost@orklacredit.no – www.orklacredit.no

FARGER
FARGER
FARGER

TUSENVIS
TUSENVIS
TUSENVIS
AV AV AV

BARE
GULVBELEGG
GULVBELEGG
GULVBELEGG BAREÉN BAREKVELD
ÉN KVELD
ÉN KVELD

HUNDREVIS
HUNDREVIS
HUNDREVIS
AV AV AV
TAPETERTAPETER
OGTAPETER
OG OG

Søket etter det høye mørke tapetet fortsetter..
Byggmakker inviterer alle damer til en glamorøs kveld med fliser, farger og vakker
innredning torsdag 13. oktober kl. 19.00. Program for kvelden: Jotuns foredrag.
Servering. Høstens moter fra Snertne Sneller. Prøving av maling.
Meld deg på ved å gå inn på www.byggmakker.no
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Trives som kremmer

Tenk
brannvern
også på
hytta
Dette er den klare
oppfordringen fra
brannsjef Arne Meland
i Rennebu.

Fritidseiendommer er ikke
alltid like lett tilgjengelig for
biler og utstyr, og desto viktigere blir det å tenke på den
forebyggende
tilretteleggingen.
Etter et halvt år med drift
ved Nerskogen Landhandel,
kan Torill Lund slå fast at oppstarten har blitt slik hun så for
seg i sine mest positive scenarier. – Dette har vært et utrolig artig halvår ja, og foreløpig stortrives jeg i rollen som
kremmer, smiler hun fornøyd.
Bevisste kunder
Ifølge Torill har det første
halvåret med all tydelighet vist
at folk på Nerskogen ønsker å
ta vare på butikken sin. – Vi har
mange bevisste kunder, som
handler det meste av sine dagligvarer her hos oss, selv om
det koster dem noen kroner
mer, forteller Torill. I tillegg ser
vi også at det er mange hyttefolk som velger å handle her
når de reiser på hytta i helgene. – På fredagene har vi åpent
til kl. 21.00 og det ser ut til å
være en av suksessfaktorene
våre, sier Torill. På den måten
rekker hyttefolket butikken

selv om de har full arbeidsdag
først, og det virker som mange
setter pris på dette tilbudet.
Viktig å tenke framover
Selv
om
Nerskogen
Landhandel så langt har vært
en suksess, er innehaveren
opptatt av å tenke nytt og se
framover hele tiden. – Det er
viktig å være lydhør ovenfor
kundene, og ta imot innspill
både på det som er bra og ting
som kan forbedres, sier Torill. –
Jeg får mange innspill fra kundene, men opplever at de fleste
stort sett er veldig realistiske.
De skjønner for eksempel at
det er vanskelig for oss å ha
stor ferskvaredisk med mange
delikatesser, sier Torill. Det å
drive butikk er slett ingen ni
til fire jobb, men innehaveren
berømmer de gode arbeidskollegene, og hele lokalsamfunnet
på Nerskogen. – Jeg har trivelige, arbeidsvillige kolleger, og
opplever at kundene støtter

Damenes Aften på
Byggmakker
Torsdag 13. oktober inviterer Byggmakker nok en gang til
”Damenes Aften”. Denne gangen er det nye farger og trender fra
Jotun som står i fokus. – Vi vet jo at det for en stor del er damene
som velger ut farger og interiør når det skal pusses opp hjemme
eller på hytta, så vi håper mange kommer denne kvelden for å
få litt inspirasjon, sier butikksjef Gunn Brattset hos Byggmakker
Berkåk.
I tillegg til informasjon om farger og trender på interiørfronten, vil det også bli manekengoppvisning med klær fra Snertne
Sneller. – Damer er jo opptatt både av klær og interiør, så blir
det jo spennende å se om farge og stil gjenspeiles i trendene på
klesfronten også, smiler Brattset. Servering hører også med på
Damenes Aften, og ifølge butikksjefen er det snitter som står på
menyen. Dermed skulle alt ligge tilrette for en trivelig kveld hos
Byggmakker den 13. oktober.

Hytteeierne er flinke til å bruke Nerskogen Landhandel.
opp om butikken. Da får jeg
også overskudd og lyst til å yte
litt ekstra, avslutter den blide

innehaveren ved Nerskogen
Landhandel.
Av Mona Schjølset

Torill Lund ekspederer Bente Dullum Lånke.

Feiing og brannvarslingsutstyr
Det er foreløpig ikke krav
om feiing på fritidseiendommer, med Meland anbefaler
absolutt at dette gjennomføres. – Hvor ofte hytta trenger
feiing avhenger naturligvis av
hvor mye den er i bruk, så folk
må bruke sunn fornuft, sier
Meland. At man bygger peiser, ovner og piper etter forskriftene er også noe som kan
virke forebyggende med tanke
på brann. – At man har nødvendig brannvarslingsutstyr og
pulverapparat på plass er selvfølgelig veldig viktig på hytta.
Fritidseiendommer ligger jo
sjelden helt ved allfarvei, så det
kan fort gå en stund før brannog redningsmannskaper er på
plass. Da sier det seg selv hvor
viktig det er at varslingsutstyret er på plass slik at de som
oppholder seg i hytta får berget
seg ut i tide, sier Meland.
Møt oss ved veien
Skulle uhellet først være
ute, er det viktig å få gitt
brannvesenet beskjed så de
kommer seg raskt avsted med
nødvendig slukningsutstyr. Mange steder er man opptatt
av at også hytteeiere må oppgi
gårds- og bruksnummer når
de ringer, men i Rennebu ser vi
litt stort på akkurat den biten,
sier Meland. Noe som imidlertid kan være veldig avgjørende
for utrykningsmannskapene er
at noen kommer ut og møter
dem ved nærmeste vei, slik at
man finner fram så raskt som
mulig. – Vi håper selvfølgelig
på lite henvendelser av denne
typen, men oppfordrer gjerne
hyttefolket til å ta kontakt med
oss hvis de har spørsmål om
feiing, brannsikring og lignende, avslutter Meland.
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Våre kunder sier det er
lett å være kunde hos oss!

Flere hundre Rennbygg har valgt oss
som sin bankforbindelse det siste året!

Vi takker for tilliten!
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Torill Næss
Rostad
er konstituert
lensmann
Lensmann Stein Brattset gikk i høst over til en ny
stilling i Trondheim, og lensmann Torill Næss
Rostad i Midtre Gauldal er konstituert i stillingen
som lensmann for Rennebu inntil videre.
Torill Næss Rostad startet
i stillingen den 15. august, og
hun skal være konstituert inntil videre i påvente av strukturendringene av politidistriktet for fjellregionen RørosHoltålen-Midtre
GauldalRennebu-Oppdal.

godt arbeid i Rennebu, spesielt
av de som har bemannet lensmannskontoret her over lang
tid.

Rostad har vært lensmann
i Midtre Gauldal siden 2003,
og ellers har hun arbeidet ved
forskjellige lensmannskontor
i Trøndelag. Hun er dermed
godt kjent både i politi-distriktet og i etaten. Dessuten
har hun hytte på Løvåsen i
Rennebu, så hun er også godt
kjent i Rennebu-naturen.

Viktig å bry seg
— Det virker som det er
trygge oppvekstvilkår her i
Rennebu. Det er en god og
viktig ballast ungene får med
seg ved å vokse opp i et miljø
med gode aktiviteter. Trygg
oppvekst gir en god ballast
for resten av livet. For å lykkes med en slik oppvekst er
det viktig at naboer, venner og
skole bryr seg - byr på seg selv
og stiller opp for de som trenger det, sier Rostad.

Lite kriminalitet
Rennebu har lite kriminalitet, men utfordringene her er
gjennomfartstrafikken gjennom kommunen. Det er mange ulykker på strekningen, og
det krever et tilgjengelig politi
som patruljerer strekningene.
Ellers er Rostad opptatt
av forebyggende arbeid blant
barn og unge. Her er det viktig med tverretatlig arbeid og
kunnskap og informasjon for
å lykkes å få ungdommen inn
på riktigs spor. Her har hun
inntrykk av at det er gjort mye

Endringer på gang
Rostad er konstituert lensmann i Rennebu i påvente
av avklaring rundt strukturendringene som er på gang
i det som kalles region Fjell.
Forslaget går ut på at Holtålen
og Rennebu legges ned som
lensmannskontor, men det er
usikkert hvor lang tid det tar
før dette blir avklart.
— Dette vil i så fall føre til
fordeler når det gjelder vaktordninger for å utnytte ressursene i distriktet. Vi får tenkt
mer effektivitet i det vi gjør,

sier Rostad. Hun har imidlertid forståelse for de som mener
noe annet, men dette er god
ressursutnyttelse for å skape
kvalitet og trygghet for publikum.
— Vi får ved disse strukturendringene frigjort mest mulig
til operative stillinger ut på veien. Det er ingen voldsomme
avstander innenfor dsitriktet,
men jeg skjønner at det en har
og det som har vært er trygt og
godt, understreker Rostad.

Par dager i uka i Rennebu
For å gjøre hennes tilstedeværelse på kontoret i Rennebu
mest mulig forutsigbart, vil
hun arbeide her et par dager i
uka.
— Jeg kjenner de som jobber ved kontoret her fra før, og
vet at de er flotte folk som er
engasjerte og som har knyttet
mange kontakter i lokalsamfunnet. De gjør en kjempegod
jobb, sier Rostad.
Hun har blitt godt tatt imot

både på kontoret og i kommunen, og synes det er trivelig og
komme hit.
— Det er viktig å lytte til
folk og skaffe seg oversikt nå
i starten. Noen kulturforskjeller er det mellom kommunene,
men de er små, sier Rostad
- som gleder seg til perioden
som konstituert lensmann for
Rennebu.
Av Dagfinn Vold

Syr tepper til barnehjemsbarn i Russland
75 flotte lappetepper
er i disse dager underveis til et barnehjem i
Russland, ett teppe til
hver av ungene som
bor her.

med både klær og andre ting,
forteller Tove Stavrum. De to
søstrene ble sterkt berørt av
historien til disse barna, og tok
kontakt med innringeren for å
høre om det var noe de kunne
hjelpe til med.

Teppene er produsert av
flittige damer i syforeningen
Bitvis på Berkåk, Nerskogen
Sanitetsforening, og
flere
andre gode hjelpere som har
gjort dette prosjektet mulig.

Mange arbeidstimer
De to hadde også en god
del stoff liggende, som de så
for seg kunne brukes til noe
nyttig. Etter å ha snakket med
initiativtakeren fra Tretten fant
de ut at tepper ville være en
fin gave til barna. De driftige
damene kom raskt i gang med
organisering av arbeidet, og
den dagen Rennebu Nytt stikker innom er de i full gang med
sluttføringen av prosjektet.
Damene har trommet sammen
til dugnad på Fjellheim, og
stemningen er upåklagelig
mens det jobbes iherdig med
målebånd og symaskin. – Vi
har det artig mens vi arbeider
ja, og det er sosialt når vi kan

Det fikser P1
Det hele startet en kald
februardag, da Tove Stavrum
fra Nerskogen og søsteren
Dagmar Håpnes satt og hørte
på radioprogrammet ”Det fikser P1”. – Det var en mann fra
Tretten som ringte inn til programmet, og samtidig fortalte
han en gripende historie fra
et barnehjem i Russland, der
både han og flere var involvert i å prøve å hjelpe ungene

holde på sammen, sier primus
motor Tove Stavrum. De ferdige teppene ligger fint stablet,
og det er ikke vanskelig å forstå at det er mange arbeidsti-

mer som ligger bak før teppene nå altså er underveis til
Russland.
Av Mona Schjølset

Tove Stavrum, Mali Hårstad,
Bente Gunnesmæl. Dagmar
Håpnes, Gerd Kvam, Asbjørg
Ytterhus og Julia Aa viser
ferdige tepper.
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Gaver og
blomster
Caluna busk
nå kr 89,Orkide
(3 greiner)
nå kr 169,Nyheter fra
BlackDesign og
i smykker og
englekort

Åpningstider:
man-fre 10-17
lør
10-14

Velkommen til Storlismia
Motorhuset - TOOLS - Mekonomen

Salg av:

Vi kan tilby følgende:

- Ved og skogsutstyr
- Park og hagemaskiner
- Småmaskiner
- Moped, ATV og Snøscooter
- Landbruksutsyr og rekvisita
- Tilhengere og tilbehør
- Elektro og håndverktøy
- Trykkluft og sveiseutstyr
- Kulelager, kilreimer og batteri
- Forbruksmatriell og rekvisita

Reparasjon av:

- Park og hagemaskiner
- Småmaskiner
- Snøscooter og ATV
- Elektroverktøy
- Traktor og landbruksutstyr
- Tilhengere og tilbehør
- Person og varebil
- Lastebil og buss
- Kalibrering av fartskrivere
- Periodisk kjøretøykontroll

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Glemmer du å sette
fram dunken?
Inter Revisjon er sammenslått med BDO.

Orkdalsveien 89, 7300 Orkanger

Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rutenummer> og
motta en påminnelse om å sette fram dunken og/eller plastsekken
kvelden før tømming. Rutenummeret ditt finner du øverst på
tømmekalenderen din eller på hamos.no

tlf 72 48 15 00
orkanger@bdo.no

,r kr 2
.
koste melding
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s
t
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t
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o
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DEKKSERVICE

v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no
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Nye
vinterdekk?
Vi skaper verdier
for folk og miljø

Forvaltning IKS

Snertne Sneller på Berkåk
Mona Schjølset og Ingrid Koksvik åpnet butikken Snertne Sneller
på Berkåk i midten av august. Starten har vært over all forventning,
og snellene trives godt med å være sine egne sjefer.

Butikken til Snertne Sneller
ved Prix på Berkåk har fått
en kjempestart, og mens
Rennebunytt var innom for en
prat stakk det stadig nye kunder inn for å se på nye varer
som har kommet inn.
Utvalget er i utgangspunktet dameklær, men de har
også gaveartikler, vesker, sko,
smykker og vidunderundertøy. De tilhører ingen kjede,
så Mona og Ingrid står fritt i å
kjøpe inn fra de leverandørene
de ønsker.
— Vi prøver oss litt fram
for å se hva som er gangbart
for kundene. Alle kundene er
positive, og det er noe som
gjør at vi synes det er så artig å
holde på, sier snellene.
God støtte i starten
Mona og Ingrid har
sammen med sine gemaler
brukt deler av sommeren til
oppussing av lokalene, samtidig som de har vært på forskjellige messer for å kjøpe
klær og andre artikler til butikken.
— Vi har fått veldig god
oppstarthjelp fra Rennebu
kommune. De har bevilget kr
100.000 til oppstart, samtidig
som at vi har fått god hjelp via
næringsrådgiveren. Vi vil gi all
ros til kommunen for hjelpa og
for at de hadde tro på oss, sier
Mona og Ingrid.
Samtidig
vil
snellene
understreke at de har blitt veldig godt tatt imot av kundene,
og at det tydeligvis er marked
for en litt annerledes butikk
her i Rennebu.
Både Mona og Ingrid synes
det er kjempestas å være sin
egen sjef, og de forteller at de
ikke blir lei av hverandre. Tvert
imot - det er stor stas når de
kan være på butikken begge to
samtidig.
Bra salg
Butikken fikk en knallstart
den første uka med påfølgende
martnashelg.
— Det gikk så mange
varer ut den første uka at det
var nesten stusslig å komme
på butikken mandagen etter
martnan, forteller Ingrid. Men,
det var et luksusproblem, for
da kom det nye varer inn som
igjen gjorde butikken interessant.
De prøver å ikke ta inn for
store parti av hver modell, men
heller fornye utvalget etter
hvert som det trengs. Dette
fører til at det stadig kommer inn nyheter, og kundene
er flinke til å stikke innom for

De nyoppussede lokalene er lyse og innbydende i en frisk og
moderne stil.

å se på nyhetene. Mona og
Ingrid prøver i tillegg å være
lydhør overfor kundene, men
sier at de likevel ikke kan imøtekomme alle ønsker.
- også hyttefolk
Mona og Ingrid merker at
det kommer innom mange
som har hyttetilknytning til
distriktet på torsdager, fredager og lørdager.
— De synes det er spennende å komme innom og se
utvalget vi har i forhold til kjøpesenter i Trondheim. Vi har
tydeligvis et litt annet utvalg
som apellerer også til denne
kundegruppa, sier Ingrid.

I tillegg til
godt utvalg i dameklær har de også
gaveartikler, vesker, sko, smykker og vidunderundertøy.

Frisk og urban stil
Snertne Sneller har en litt
mer urban stil enn det en er
vant til på Berkåk. Samtidig er
det et spennende konsept med
blanding av klær, interiør og
gaveartikler.
— De som bor i Rennebu
og distriktet her er like motebevisste og følger med i tiden
som andre steder. Derfor er
det fint at de er så flinke til å
bruke oss, og vi har derfor stor
tro på vårt konsept fremover,
sier Mona og Ingrid - før de
må pakke ut nye varer som har
kommet i butikken.
Av Dagfinn Vold
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Høstutstilling i Birka-bygget
I Birkas lokaler i Birkabygget, som ligger på
Torget i Rennebu, finner du nå en flott salgsutstilling, med blant annet smykker og løpere.

Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk, deler kontorer med Rennebu Bygdearrangement, arrangøren av
Rennebumartnan. Lokalene, som ble pusset opp i vår, har blitt
åpnere og lysere, og inneholder nå en større og flottere utstilling,
i tillegg til at kontorplassene til de ansatte er samlet her.

Smykke fra Ametysten og
vevde tepper fra Åsen vev.

Amestyster og løpere
I høst finner du salgsutstilling i bygget, med produkter fra
månedens håndverker i september og oktober. Ametysten sølvsmykker, alias Vivian Johansen, designer og lager smykker i sølv,
ferskvannsperler og steiner. I smykkene sine bruker hun tekstile
teknikker, mest hekling og strikking av sølv, og i tillegg bruker
hun tradisjonelle sølvsmedteknikker. Vivians yndlingsstein er,
ikke overraskende, ametysten - kvartsvarianten med den flotte,
fiolette fargen.
- Lilla er definitivt yndlingsfargen, og jeg elsker ametyststeinen. Jeg lager alltid nye modeller i ametyst først, så kan jeg ta
dem selv hvis ingen vil ha dem, ler hun, og legger til: - Du kan
trygt si at det er en lilla tråd i produksjonen min.
Hos Åsen Vev, månedens håndverker i oktober, er løpere i teknikken skilbragd i kombinasjon av lin og ull, eller bare lin, bestselgeren. Du kan også kjøpe, puter, åkler, tepper, nåleputer og
andre pynte- og bruksting. Else Torkildsen er glad i å utvikle nye
modeller og prøve ut nye farger, og kan fortelle at de gjerne tar
bestillinger og lager ting på forespørsel. De har også et samarbeid med Åse Paulsen om skinn av utgangersau/villsau. Åsen Vev
sender lin, som Åse så syr sammen med ulla til kombinasjonsprodukter.

Høsten kan være fin - her admiralsommerfuglen på en solsikke :)
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Håvard i Amundsens fotspor
25. november setter Håvard Tømmerås seg på flyet til Australia. Da starter
han sitt livs drømmereise som når sitt høydepunkt på Sydpolen på 100 årsdagen for Roald Amundsens sydpolferd.

Håvard Tømmerås, som
bor på Berkåk, er nok mer
enn vanlig interessert i polferder og store idrettsprestasjoner. Han har vært fascinert av
Amundsens ferd til Sydpolen
siden han var liten, og interessen ble ennå sterkere da NRK
i 2007 viste en rekonstruksjon
av den sagnomsuste polferden.
— Dette ga støtet til at jeg
meldte meg på denne turen,
som går i regi av et amerikansk
reiseselskap, og målet er at vi
skal være på polpunktet på
dagen 100 år etter Amundsen
- altså den 14. desember, forteller Tømmerås.
En planleggingens mester
Roald Amundsen er betegnet som en planleggingens
mester, og det var en stor
prestasjon for 100 år siden da
han hadde sitt kappløp mot
Sydpolen med Robert Scott fra
England.
Amundsen seilte med skuta Fram, skipet som Nansen
brukte på turen til Grønland.
Amundsen og hans hjelpesmenn opprettet base i
Hvalbukta i Antarktis, og den
fikk navnet Framheim. Der forberedte de turen i flere måneder, og de møtte også Robert
Scott som hadde base et annet
sted i Hvalbukta. Da ble de klar
over at begge hadde Sydpolen
som mål, og dermed var kappløpet i gang. Men Amundsen
hadde nok planlagt turen bedre enn Scott, for han kom ca én
måned før Scott til Sydpolen.

Amundsen brukte fire dager
på å navigere seg frem til det
nøyaktige polpunktet, og den
14. desember 1911 kunne han
sette opp sitt telt som hadde
blitt sydd i planleggingstiden
på Framheim og ta det legendariske bildet av fire menn
som hilser det norske flagget på toppen av teltstanga.
I ettertid har det vist seg at
Amundsens polpunkt bare
er ca 1 km fra det nåværende
oppmålte GPS-punktet.

ferden. Der skal Tømmerås
besøke fotolaboratoriet som
fremkalte Amundsens bilder,
og ligge på samme hotell som
Amundsen og hans menn
brukte. Deretter går turen til
Puntas Arenas i Chile, som
blir utgangspunktet for ferden
til polpunktet. Selve turen fra
Puntas Arenas er en amerikansk pakketur, og den går
videre med fly til en base i
Antarktis. Selve polpunktet
skal de nå med småfly.

Brev til Kong Haakon
Amundsen skjønte at han
hadde vunnet kappløpet til
Sydpolen, men turen tilbake til
basen var også farefull. I tilfelle
han ikke ville komme tilbake i
live, skrev han et brev til Kong
Haakon og la igjen i teltet.
Meningen var at Scott skulle
finne brevet og ta det med og
til slutt få det levert til kongen.
Amundsen kom tilbake i
live, men Scott og hans menn
omkom i isødet ikke langt fra
sin egen base. Året etter ble
Scott funnet, og brevet fra
Amundsen hadde han i skoen.
Brevet kom til slutt frem til
Kong Haakon, og det har vært
i kongefamiliens eie helt til
70-tallet.

Teltet som symbol
I forrige uke fikk Tømmerås
teltet sitt levert av produsentet
Bjørn Økern. Han har produsert telt til flere ekspedisjoner,
og Tømmerås var meget godt
fornøyd med rekonstruksjonen.
— Det er teltet til
Amundsen og bildet av de fire
foran teltet som har blitt selve
symbolet på Amundsens polferd. Derfor har jeg fått laget
et lignende telt som en gimikk,
og dette teltet skal jeg sette
opp på polpunktet og ta et
lignende bilde. Men i motsetning til Amundsen skal jeg ta
med teltet mitt hjem igjen, sier
Tømmerås - som naturligvis
gleder seg stort til turen.

I Amundsens fotspor
Nå når Tømmerås skal følge i Amundsens fotspor, blir
ikke turen sa strabasiøs. Turen
starter den 25. november med
fly til Australia, til byen som
Amundsen kom til etter pol-

Vi ønsker Håvard god tur!
Av Dagfinn Vold

I basen Framheim forberedte Amundsen og hans menn seg i flere
måneder til selve polferden. Amundsen lengst inn til høyre.

Over ser vi Amundsens legendariske bilde fra polpunktet.

Rekonstruksjon av Amundsens
legendariske bilde på plenen hos
Håvard Tømmerås.
Fra venstre teltprodusent Bjørn
Økern, NRK-journalistene
Anne Heidi Rostad og Torjus
Kandal, og Håvard Tømmerås
nærmest teltet.

Rennebunytt

17

m
o
d
g
n
u
vår

- en spalte
om hva Rennebus ungdommer
utdanner seg til eller arbeider med

Mari trives som
fotograf i Trondheim
gjøre noe kreativt, og spurte skolens rådgiver om hvordan hun kunne bli fotograf. Der fikk hun beskjed om at
det løpet var kjørt, da hadde hun måttet velge annerledes etter ungdomsskolen. Etter en del research fikk hun
anbefalt Norsk Fotofagskole i Trondheim.
- Jeg følte ikke jeg kunne nok om foto til å søke der
rett etter videregående, så jeg begynte på fotolinja på
Skjeberg Folkehøyskole like utenfor Fredrikstad.
Etter året på Østlandet fortsatte hun med et år medievitenskap ved NTNU, og arbeidet som fotograf i studentmagasinet Under Dusken. I 2006 startet hun på
Fotofagskolen.
— De to årene på Fotofagskolen var veldig lærerikt.
Skolen er yrkesrettet, og vi fikk opplæring i alle sjangre i
faget, forteller Mari.

Etter målbevisst arbeid har Mari
Vold etablert seg som fotograf i
Trondheim.
Mari er født og oppvokst på Berkåk, og datter
av Rune Vold og Mary Illøkken. Nå jobber hun
som frilansfotograf i Trondheim.
Men, det hele startet på Berkåk. Mari ble fascinert av fotobutikken som var på torget, som tilfeldigvis hette Volds FotoGrafiske. Senere hadde
hun foto som 4H-oppgave, og ble ennå mer fascinert. Etter et par år på allmennfag på Gauldal
videregående skole, innså hun at hun heller ville
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Selvstendig næringsdrivende
Etter endt studie fikk hun jobb som assistent i
Trondheim, før hun flyttet til Oslo for å arbeide der. Etter
et år var hun tilbake i Trondheim, med et tilbud om et
vikariat hos Centerteam Reklamebyrå.
—Det er skummelt å starte noe selv, men året med
faststilling som fotograf lærte meg mye, og etterpå følte jeg meg klar for å starte min egen bedrift. Jeg jobber fortsatt mye for Centerteam, som har spesialisert
seg på kjøpesenterreklame. I tillegg til reklamejobber
for Centerteam, jobber hun frilans for Gatemagasinet
Sorgenfri, Adresseavisen og flere andre aviser og magasiner. I tillegg underviser hun i foto på Norges Kreative
Fagskole.
Liker best mote
Maris faste tilholdssted er Brus Studio på Nyhavna –
et studiokollektiv hun deler med fire andre fotografer.
— Det er veldig artig og fint å ha skapt sin egen
arbeidsplass. Samtidig er det litt skummelt også, innrømmer Mari.
— Man har ingen garantier, og må ta en uke av

gangen. Etterhvert har jeg skjønt at jeg kan senke skuldrene litt, det ordner seg alltid!
Hun trives best med å fotografere mote, men med
Trondheim som arbeidsplass må hun være åpen for de
fleste oppdrag. For Centerteam er arbeidsoppgavene
allsidige - alt fra produktbilder rundt omkring på kjøpesentrene til studioopptak med modeller.
— Jeg var til Tromsø på fotooppdrag hele fem ganger
uten å se byen, fordi kjøpesenteret vi fotograferte i var
like ved flyplassen, ler Mari.
Favorittsjangeren er mote, men i en liten by må man
være allsidig. Det siste året har det blitt mer og mer
presseoppdrag.
- Pressefoto er veldig annerledes enn reklame, som
har lange deadliner og foregår under mer kontrollerte
forhold. Presse er stressende, men veldig, veldig artig,
sier Mari.
Trives god i Trondheim
Mari har nå etablert seg i Trondheim, og trives veldig
godt. Det er et fint fotomiljø i byen, og hun kjenner etter
hvert mange i bransjen.
— Det er mye å gjøre, og enkelte ganger må jeg innrømme at jeg tenker på at en 8-4 jobb ville vært fint.
Etter lange dager - helger og netter med fotografering
og etterarbeid kan jeg angre. Andre ganger har jeg fantastiske, spennede dager, og jeg ville ikke byttet jobben
min mot noe annet. Når jeg driver slik jeg gjør, kan jeg i
teorien ta meg fri og dra dit jeg vil. Selv om det sjelden
blir tid til det, liker jeg friheten det gir meg, sier Mari.
Avslutningsvis sa Mari: det er vel nå du skal spørre
om når jeg skal flytte tilbake til Rennebu... Men, det
spørsmålet tenkte vi ikke å stille, for det er viktig at våre
ungdommer trives der de er - og er gode ambassadører
for Rennebu.
Av Dagfinn Vold

Eksempel på fotooppdrag utført av Mari Vold.
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Kor viktig har kraftutbygging vore
Av professor Reidar Almås,
Norsk senter for
bygdeforskning/ NTNU
Kva har vore den einskildfaktoren som har bidratt mest
til utvikling i norske bygder på
1900-talet? Tidleg i hundreåret
meinte
Oppdalsforfattaren
Inge Krokann at det var slåmaskina. Sant er det; få teknologiske nyvinningar, det
som i dag kallest innovasjonar,
bidrog meir til å heve produktiviteten i jordbruket enn slåmaskina. På kvar gard gjekk
ein liten hær av karfolk først
og slo med ljå. Så kom rader
av kvinner med river etter og
breidde, såta og breidde på
nytt, til foret var tørt nok til
kjørast i hus. Andre har peika
på gummistøvlar og traktoren som viktige nyskapingar
på 1900-talet. Og sant er det
og; den som har traska rundt
i open åker med blaute lêrsko
veit at gummistøvlane kom
som eit sendebod om ei ny tid.
Og da traktoren fekk gummihjul og trepunkts løft, vart den
ei løftestong i mange arbeidsoperasjonar, det var sjølve framtida som kom til gards. Men
den faktoren som etter mi
vurdering har bidratt mest til
velstand og velferd, både utandørs og innandørs, er utbygginga og tilgangen på elektrisk
kraft.
Utviklinga i produksjonen
av elektrisk kraft har kome
i bølgjer. Dei første bygdekraftverka kom tidleg på
1900-talet. Dette var kraftverk som for det meste sørga
for strøm til enkle lyspærer. I
mellomkrigstida kom det noe
større kraftverk som forsynte
strøm til motorar som dreiv
møller, treskeverk, små sagbruk og annan treindustri. Frå
bygdesagbruka vart det levert
plankar og bord til å gjenreise
landet, bord til å lage fiskekassar og jernbanesviller av
furutømmer. Dette bidrog til
sysselsetting og til å skape
levebrød utanfor landbruket.
Da Aurakrafta kom som ei
tredje bølgje av kratutbygging
på 1950-talet, bidrog denne

til etablering av storindustri.
Bygdebyar som Sunndalsøra,
Årdal og Høyanger vart skapt
som resultat av denne tredje
bølgja med kraftutbygging.
Ein fjerde fase med kraftutbygging starta med kampen
om utbygginga av Mardøla,
som førte til at utbyggarane
måtte ta miljøomsyn. Det vart
også stilt skjerpa krav om tilbakeføring av verdiar til lokalsamfunna der krafta kom frå.
Utbygginga av Orkla og Grana
høyrer til denne fjerde fasen
av kraftutbygging. I dei siste
åra har ein sett ein femte fase
av kraftutbygging, som når det
gjeld vasskraft er dominert av
utbygging av mindre kraftverk,
men og rehabilitering av eldre
kraftverk og innføring av meir
effektiv turbinteknologi. I tillegg har ei rekkje fornybare
kraftkjelder kome til for å lage
elektrisk straum, som vindkraft, bølgjekraft og bioenergi.
Rennebu som føregangsbygd
14. oktober i 2010 jubilerte
kraftverka i Rennebu. Da var
det hundre år sia pioneren og
bygdegeniet Sivert J. Gunnes
førte vatnet frå Dalsbekken,
gjennom ei røyrgate ned til
den sjølvkonstruerte i turbinen
i dalbotnen, slik at lampene
tok til å gløde i Gunnesgrenda.
Det gir grunn til å spørje om
kva kraftutbygginga har hatt å
seie for bygdeutviklinga i ein
kraftkommune som Rennebu.
Sivert J. Gunnes var autodidakt: ein sjølvlært ingeniør
med ” Opfindelsens bog” i
bokhylla. Han abonnerte på eit
amerikansk teknisk tidsskrift,
og utan å kunne engelsk, tileigna han seg nødvendig
kunnskap til å byggje hengebruer og kraftverk. Som
føregangsmann i øvre del av
Orkla-dalføret vart han rådgjevar og planleggar for bygging av ei rekkje kraftverk.
Orkla kunne vera ein ressurs
for matauk og kraftproduksjon, men elva var også ei stor
utfordring for samferdsla, både
lokalt og regionalt. Sivert J.
Gunnes kasta seg også over
denne oppgåva og konstru-

Foregangsmann Sivert J. Gunnes og kona Ingeborg.
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erte og bygde i alt åtte hengebruer. Han var samfunnsbyggaren som aldri ga opp,
enda dammar lak og bruer
vart tatt av flommen. Han var
også bygdegeniet som søkte
samarbeid med turbinprodusenten Siemens i Trondheim,
der Gunnes fekk ei rolle som
døropnar og lokal konsulent i
fleire av Orkdalsbygdene.
Men alt kan ikkje tilskrivast
føregangsmenn og eldsjeler.
Kvifor var ein i Rennebu tidleg ute med kraftutbygging?
Hadde bygda naturlege fortrinn? Her ser alle at Vårherre
både har vore gåvmild og vanskeleg. For kraftutbygging er
det store nedslagsfelt og store
høgdeforskjellar. Men dette
”gaupeterrenget” betydde også
store utfordringar med å koma
til og få samla vatnet på rett
veg. Det seiest om Gunnes’n
at ”ett år bøgd’n se kraftverk,
neste år bøgd’n se bekk”.
Andre faktorar som bidrog
til å sette fart i bygdeutviklinga
i Rennebu, var det store befolkningspresset og den relative
fattigdomen. Dette gjorde at
mange frå bygda emigrerte til
Amerika, men det førte også
til at ein utkant som Rennebu
vart først ute. ”Kåffår ska rauva
ga føst”, sa ein storbonde frå
ei breibygd i Trøndelag da ei
utkantgrend fekk seg kraftverk før sentrumskrinsen. Som
ordtaket seier: ”Naud tvingar
naken kvinne til å spinne”. Når
det gjeld Rennebu, kjem også
opplysningstradisjon og haugianisme inn som ei forklaring:
Ein skulle både be og arbeide.
I tillegg kjem geografien inn:
sentralt i Orkladalføret med
gjennomgangstrafikk av farande folk med kunnskap om den
nye tid: industriens tidsalder.
Denne blandinga av naturlege
føresetnadar, relativ fattigdom,
føregangsfolk og haugianisme
vart fruktbar mark for kraftutbygging i Rennebu. Og i tillegg: Evne til samarbeid og
samhandling. Nettopp her, i
denne innlandets bygdekultur,
med si sterke evne til samarbeid og samhandling, ligg ein

av nøklane til at rennbyggene
fekk til meir enn ein skulle tru.
Kraftutbygginga i Rennebu
har gått igjennom ulike fasar.
I den første perioden, frå 1910
og fram til andre verdskrigen,
var grendekraftverk modellen, og i alt 19 slike kraftverk
vart bygd ut. Lokal kapital
og lokale eldsjeler sto bak og
hadde full kontroll. Dette var
verk som skaffa nok straum
til elektrisk lys og litt i tillegg
til elektriske motorar. Men
etter krigen såg lokale strategar behovet for å samordne
og samkjøre desse mindre
verka. Både for å få heile bygda
med, men og for å skaffe meir
elektrisk kraft, vart Rennebu
kraftlag etablert i 1952. Denne
kommunale modellen passa
som hand i hanske med den
statlege modellen for kraftutbygging etter den andre verdskrigen. Strategane i Det norske
Arbeidarparti, også kalla kraftsosialistar, såg korleis storskala utbygging av elektrisk
kraft kunne bli ei løftestong for
industrireising over heile landet. Alt i 1947 hadde utbygginga av Aurakraftverka i Sunndal
starta, og da denne vart fullført
i 1951, sto Rennebu kraftlag
klare til å bygge ut det lokale
linjenettet. Snart var dei fleste grendekraftverka historie,
nedlagt eitt for eitt etter kvart
som utstyret vart avleggs og
ikkje oppgradert. I kjølvatnet
av Aurakrafta vart landbruket
industrialisert og bygdeindustrien blomstra.
Kvinnfolka på bygdene
fekk vaskemaskin, kjøleskap
og elektrisk komfyr og mjølkemaskina lokka karfolka til fjøset. Småindustrien, ikkje minst
innan trenæringa, blomstra og
sirkelsagene kvein med kraft
frå Aura.
Utbygginga av Orkla-Grana
vassdraget
På 1960-talet vart det lansert planer for utbygging av
nedslagsfelta for øvre Orkla. I
første omgang var det vanskeleg å finne ein habil utbyggar,
men i 1973 lykkast det å stable eit konsortium på beina:

Magasinkomfyrene kom med
Aura-krafta.
Kraftverka i Orkla (KVO). I
januar 1975 søkte KVO om
konsesjon for å bygge ut i alt
fem kraftverk i Orkla-Grana
vassdraget. Etter ein lang
og konfliktfylt prosess vart
Orkla-utbygginga
vedtatt
av Stortinget 25. mai 1978.
Kvikne-Rennebu
Kraftlag
(KRK) vart danna i 1976 for å ta
vare på dei lokale interessene, i
og med at utbygginga kom til
å omfatte både Rennebu kommune og Tynset kommune i
Hedmark.
Orklautbygginga
skapte strid både i Rennebu og
Kvikne på grunn av at setergrender og dyrka og dyrkbar
jord i Innerdalen i Kvikne og
deler av Nerskogen vart ofra.
Personleg må eg bekjenne
at eg var ”myrmoianar”, med
same syn på utbygginga som
daverande formann i Rennebu
jordstyre Mikkel Myrmo. I
Rennebu sto diskusjonen blant
anna om det var rett å demme
ned store dyrkbare område på
Nerskogen i ein periode da det
var vedtatt med stort fleirtal
på Stortinget at landet skulle
auka
sjølvforsyningsgraden
på mat. I Kvikne, der Marta
Nergaard var motstandsleiar,
sto det strid om neddemming
av Innerdalen setergrend. Når
resultatet vart såpass skånsamt
som det vart, er vel dette langt
på veg å takke denne motstandsrørsla som pressa fram
politiske kompromiss. Sett i

Området der Granasjøen i dag ligger - sett fra sør.

for bygdeutviklinga på 1900-talet?
Orkla-utbygginga kjem godt
med.

Ingvald Resell var sammen med broren Leif ”oppdagerne” av
Nerskogsmagasinet. Her under bygginga av dammen på Nerskogen.
ettertid bidrog motstandarane
til å tvinge fram ei meir skånsam utbygging, betre erstatningar og fleire skadebøtande
tiltak med positive ringverknader. Vegen frå Hol i Rennebu til
Nerskogen hadde neppe kome
utan som ein kompensasjon
for ulempene av kraftutbygginga. Utbygginga starta hausten 1978 og vart fullført i 1983.
Denne regionale modellen
med ein koalisjon av utbyggarar frå fleire kommune og to
fylke i regionen, er både forskjellig frå den statlege modellen under Aura-utbygginga og
grendemodellen frå før krigen.
Frisleppet av kraftmarknaden først på 1990-talet
Med
avreguleringa
av
kraftmarknaden i og med den
nye energilova av 1990 i Eivind
Reitens tid som olje- og energiminister i regjeringa til Jan
P Syse, vart den norske kraftmarknaden liberalisert. Dette
første til gradvis stigande
strømprisar og større svingingar i takt med nedbør og
fyllingsgrad. Slik det er i dag,
er Norden ein kraftmarknad,
men prisane varierer like vel
på grunn av at overføringsnettet innanlands ikkje er godt
utbygd. Overføringslinjene til
utlandet er også utbygd i varierande grad. Det er til dømes
dårlegare
overføringskapasitet mellom Midt-Norge og
Sverige, enn det er mellom
Sør-Norge og Nord-Tyskland.
Dette gjer at Trøndelag både
har ein sårbar kraftsituasjon,
og at prisane svingar meir og
stig høgare her enn i andre
landsdelar. Da fortonar det seg
som ein luksusdiskusjon når
bygging av overføringsliner
frå Vestlandet blir forsinka på
grunn av protestar imot kryssing av fjordar med luftspenn.
Frisleppet av kraftmarknaden har bidratt med mange
kroner i kommunekassa i vasskraftkommunane og til å gjera
energiselskap rike. Av dette
har det sikkert både vorte
midlar til drift av gode velferdstiltak og kapital til viktige

investeringar. Men når noen
tener gode pengar bør ein alltid spørje seg kven som betaler kalaset. I dette tilfelle er det
kraftkundane, både hushald
og bedrifter. Elektrisk straum
er eit samfunnsgode som nok
bør koste, men som samtidig bør vera tilgjengeleg over
heile landet til ein felles, overkomeleg pris, omtrent som
einskapsportoen som vi enn så
lenge har bevart. I marknadsspråk betyr dette kryss-subsidiering, etter som det kostar
meir å føre fram kraft noen
stader enn andre stader. Aller
billegast er det å bruke krafta
der turbinane ligg, slik det
skjer med store delar av den
kraftkrevjande industrien. Det
betyr også at kommunar med
mye utbygd vasskraft innan
sine grenser subsidierer storsamfunnet med billeg straum,
etter som ein i lovs form har
definert kraftutbygging over
500 naturhestekrefter i eitt fall
som underlagt statens forkjøpsrett
(Vassressurslova).
Denne forkjøpsretten er knytt
til første gongs konsesjonshandsaming av utbygging av
vassfall og kraftverk, og dersom staten ikkje nyttar denne
retten, går den vidare til fylkeskommunen.
Ny giv med småkraftverka
På 1990-talet kom småkraftverkmodellen frå mellomkrigstida tilbake, men no med
ny og meir effektiv turbinteknologi. Også når det gjeld
småkraftverk, har Rennebu
vore ein føregangskommune.
Da småkraftverket Gautvella
Kraftverk AS i Gunnesgrenda
starta produksjonen i 2007,
var ringen slutta etter 97 år.
Det har vore lagt mye arbeid
i å få til modellar for grunneigarsamarbeid for utbygging
og drift, slik at inntektene i
størst mogeleg grad skulle
koma grunneigarane og lokalsamfunnet til gode. Samtidig
har det vore eit mål å sikre
naturmiljøet mot forringing.
I dette arbeidet har KvikneRennebu Kraftlag vore til god
fagleg støtte og erfaringane frå

Korleis har så kraftutbygginga verka i dei bygdene som
hadde fall og nedslagsfelt nok
til at den kunne få eit visst
omfang, slik som i Rennebu,
men også i nabobygder som
Kvikne, Oppdal og Meldal?
Først og fremst vart det ei drivkraft for modernisering, både
direkte og indirekte. Det vart
rekruttert lokalt til graving og
anleggsarbeid som støyping av
dammar og legging av røyrgater. Maskineriet til kraftverka
vart innkjøpt, men utstyret
skulle monterast og driftast og
dette ga muligheter for skolering og karriere for dyktige
bygdegutar. Yrke som elektromontør og stasjonsvaktar
skapte innpass for fagopplæring og praktisk ingeniørkunst.
I Rennebu vart tre brør Resell
frå småbruket Hosethaugen:
Ingvald, Leif og Reidar, alle
elverksjefar;
i
Rennebu,
Meråker og Malvik.
Bygging av kraftverk skapte
også lokal framtidstru og optimisme. Ikkje berre vart det lyst
nok til lesing og innearbeid
rundt i heimane der ein før
på kveldstid i den mørke årstida hadde sitte i ljoskens frå
ei parafinlampe. I tillegg vart
kraftverka med tida når dei var
nedbetalte til pengemaskiner
der inntektene skapte utvikling
som ringar i vatnet. Det er for
eksempel vanskeleg å sjå for
seg at Rennebumartnan hadde
fått dagens kvalitet og omfang,
utan det økonomiske grunnlaget som kjem frå kraftverka
i Orkla, både direkte gjennom
sponsing og indirekte gjennom dei økonomiske musklane som Rennebu kommune
har til å drive kommunalt
utviklingsarbeid. Eg er ikkje i
tvil om at det er kraftinntektene som har bidratt mest som
einskildfaktor til utviklinga av
Rennebu som den moderne
bygda vi kjenner i dag.
Kraftutbygging som bygdeutviklar landet over
Norsk kraftutbyggings historie har sett tunge fotavtrykk
på mange norske bygders historie. Frå perioden med grendekraftverk i mellomkrigstida
via perioden med kommunale kraftlag som gjekk hand
i hand med Aura-utbygginga
her i distriktet, til dei regionale
utbyggingane med Kraftverka i
Orkla på 1980-talet, har elektrisk straum vore uviklingsimpulsar både til bygdene og
det norske samfunnet. Med
ein europeisert kraftmarknad
som vart mogleg med frisleppet på 1990-talet, vart ein ny
epoke innleidd. Større konkurranse om straumen og mindre
politisk styring nasjonalt, betyr
også mindre lokal kontroll og
redusert skjerming av nasjo-

nale industri. Paradoksalt nok
oppstår samtidig dei mange
småkraftverka som ei ny lokal
mulighet for verdiskaping.
Skal ein også gjera opp
rekneskap under klimakrisens
himmel, er det liten tvil om at
fornybar kraft frå bekker og
elver lagt i rør har opna for
ein vinn/vinn-situasjon. Sal
av konsesjonskraft og skatt på
kraftverka har bidratt med inntekter til kommunekassa og
slik gitt kommunane handlefridom og utviklingspotensiale.
Ser ein seg tilbake til 1950-talet
var det utenkeleg på den tida
å protestere mot kraftlinjer
slik ein her sett i Hardanger
tidlegare i år. På den tid ville
protestane kome ifrå dei som
ikkje fekk kraftliner gjennom
si bygd. Dagens protestar imot
”monstermaster” er meir eit
overskotsfenomen, som viser
at vi lever i eit rikt samfunn.
Mange i dag tar elektrisitet
framført over alt der det bur
folk som ein sjølvsagt ting. Ein
ser diskusjonar om kva vil skal
leva av i dette landet når oljen
i Nordsjøen tar slutt. Men kva
skjedde om vi ikkje lenger fekk
overført kraft til heimar og
bedrifter? Skjedde dette vinters tid er det nesten utenkeleg kva slags fimbulvinter det
ville ha skapt. Ein slik situasjon
ville verkelig satt oss tilbake til
middelalderen. Den elektriske
krafta har gitt bygdefolk både
inntekter, levebrød og livskvalitet i form av lys og varme. I
dag er det helt utenkeleg at vi
kunne klart oss utan eit godt
fungerande nett for tilførsel av
rimeleg elektrisk kraft.
Utbygging av fornybar
kraft har fått ny aktualitet
med klimakrisa og behovet
for å produsere rein kraft som
ikkje slepper ut karbondioksid. Her sit bygdene med eit
stort potensiale for verdiskaping, ikkje berre når det gjeld
utbygging av småkraftverk og
rehabilitering av eldre kraftverk. Nye kraftkjelder som biokraft, vindkraft og jordvarme
er spennande vekstnæringar.
Med innføringa av el-sertifikat
saman med Sverige frå 2012,
har den noverande regjeringa
skapt eit kraftregime som kan

mobilisere lønsam produksjon
av fornybar kraft. Om dette
skulle koste oss forbrukarar
eitt øre per kilowattime slik
som anslaget er, er det ein billeg pris å betale for å bringe
oss eit langt steg nærare eit
samfunn som er uavhengig av
fossilt brennstoff. Eg har tidlegare nemnt at Rennebu har
naturlege fortrinn for å produsere vasskraft. Det same gjeld
bioenergi, der ein kan få både
varme og strøm frå fornybare
kjelder. Greiner, røter og toppar (GROT), kratt og møkk
kan bli bondens gull i framtida.
Med godt utbygde verdikjeder
kan bioenergien bli bondens
nye gull. Men å bygge desse
verdikjedene er ikkje gjort over
natta, sjølv om ein no har eit
lovleg regime for støtte til fornybar kraft på plass.
Konklusjon
Eg var innleiingsvis inne
på ulike faktorar som kan ha
skapt mest utvikling på bygdene på 1900-talet. Men korkje slåmaskina, gummistøvlane, separatoren eller mjølkemaskina har bidratt i den
grad til bygdeutviklinga som
kraftutbygginga. Slik sett er
det grunnlag for å slå fast at
ingen einskildfaktor har vore
viktigare for utviklinga av
Bygde-Norge enn utbygginga
av fossekraft og framføring av
elektrisk kraft til alle utkantar
av landet. Men på same måte
som at barn i barnehagen ikkje
skjønar at mjølka kjem frå
kujuret, er det vanskeleg for
folk flest i dag, også på bygdene, å sjå denne samanhengen. Difor er det både nyttig
og nødvendig med litt vaksenopplæring av og til, som da
Kraftverka i Rennebu jubilerte.
Tilbake satt bygdefolket rettare
i ryggen og meir trygge på seg
sjølve, med kunnskap om kva
som har bidratt mest til velstand og utvikling. Ei bygdebefolkning som veit kvifor og
korleis ein kom dit ein er, veit
også betre kor vegen vidare
bør gå.
Artikkelen er skreve i 2010 i
samband med 100-års jubileet
for kraftutbygging i Rennebu.
- red.

Artikkelforfatteren Reidar Almås (t.h.) sammen med
Gunnar Gunnes ved Gautvella Kraftverk.
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Mye høstnytt
i butikken
Genser
fra Soaked,
kr 599,Cordshorts
fra Soaked,
kr 499,-

Velkommen!

Landbruksvarer
Div. varer lagerføres, annet leveres på kort tid.

Castrol og BP smøreolje for bil og traktor.
Smørefett, frostveske, spyleveske.
Aspenbensin, kjedeolje og
deler til Jonsered motorsag.
Propan til kr 200,- eks mva,
for 11kg beholder.
Salg av parafin.

Ulset Eiendom Landbruk
2512 Kvikne – tlf 915 35 038

Din lokale rørlegger
• Hytteprodukter gjennom Hyttetorget
• Varme- og sanitæranlegg
• Modernisering av bad
• Varmepumper
• Vann og energibrønner
Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk: 72 42 64 64
Mobil: 46 44 92 72

Industriveien 4, 7391 Rennebu
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Nerskoglaft satser friskt
Olav Ytterhus og Per Gisle Holiløkk startet
Nerskoglaft i 2006.I år har de gjort om selskapet
til aksjeselskap, og har planer om å utvide.

Nerskoglaft har i år gjort
om selskapet til as, og Olav
Ytterhus og Per Gisle Holiløkk
har planer om å få med flere
ansatte. Dette er årsaken til at
de gjør om selskapet til as.
— Vi vil satse blant annet
på grunnarbeid og betongarbeid i forbindelse med hyttebygging. Målet er å ta hele
prosjektet selv med egne
ansatte i stedet for å leie inn,
forteller de to eierne.
De er i dag også totalentreprenører, og har et meget
godt samarbeid med KvikneRennebu Kraftlag og rørlegger
Edvin Eide. Samarbeidet med
disse vil de naturligvis videreføre.
Laftehall på Svengård
Nerskoglaft driver mest
med hytter, og aller helst liker
de å drive med hellaft - selv
om markedet etterspør mest
stavlaft. De leier lokaler på
Svengård, der de både har
laftehall, lager og annet som
trengs.
— Nerskogen er nok primærområdet vårt, men vi
leverer også hytter andre steder. Vi har for ikke så lenge
siden levert to hellafthytter til
Levanger.
Ytterhus og Holiløkk er
nettop ferdig med ei stavlafthytte nord for dammen på
Nerskogen. Fra de startet til
hytta stod innflyttingsklar
brukte de fem måneder - to
måneder med lafting og tre
måneder med oppsett og
snekkering på stedet.

Bruker 8 ” tømmer
De bruker nå 20 cm isolasjon i veggene, og 25 cm i tak.
For at veggene skal bli penest
mulig i overgangen mellom
laft og isolert vegg, bruker de
8” tømmer. Dette er litt grovere
dimensjon enn mange andre
bruker, men det gjør at den
isolerte veggen flukter pent
med den laftede veggen.
— Vi tar det meste av materialer gjennom Byggmakker
på Berkåk. Dette gjelder også
vinduer, som de leverer fra
Lillerønning Snekkerifabrikk
i Singsås. Vi har også brukt
Rennebu Dør og Vindu på
ytterdører i noen hytter.
Selve laftatømmeret kjøper
de fra Solem Sag i Surnadal, og
takåsene kommer ferdig dreid
fra Sande på Berkåk.
Saueull til isolasjon
Mellom laftastokkene har
de gått over til å bruke saueull. De kjøper ulla ferdig i fine
”pølser” laget for isolasjon til
laft. Ulla støter fra seg vannet
og blir ikke våt. Glava, som har
blitt brukt tidligere, har heller
den egenskapen at den trekker til seg væte. Dermed kan
isolasjonen mellom stokkene
bli det svake punktet på laftahytter.
Har også tomter
Olav og Per Gisle roser
Rennebu kommune for at de
satser så mye på hyttebygging.
Det gjør at de har god tilgang
på prosjekt fremover, og tør å
satse videre. Foruten at Olav

har disponible hyttetomter
på egen gård på Nerskogen,
disponerer de også tomter
både på Rennebusiden og
Oppdalssiden på Nerskogen.
De har nettopp skrevet
kontrakt på å levere en ny hytte
på 100 m2 i stavlaft til et ektepar fra Trondheim. Ellers har
de også planer om å satse på
prosjekt i egen regi på tomter
i Sørøyåsen for å selge etterpå.
Dette vil de etter planen komme i gang med til vinteren når
de nå blir flere i selskapet.
Fremtidstro
Nerskoglaft bygger også
små hytter, anneks, vasshus og
garasjer. De kan også ta på seg
restaurering og tilbygg.
— Vi har stor tro på næringa. Det er fortsatt tomter igjen
på Nerskogen, og nye tomter vil nok også komme til.
Utviklinga vil derfor fortsette,
selv om en må regne med at
det vil gå litt i bølger, sier Olav
Ytterhus og Per Gisle Holiløkk.
Av Dagfinn Vold

Olav Ytterhus og Per Gisle
Holiløkk trives best med hellaft,
og de bruker saueull som
isolasjon mellom stokkene.
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Rennebua A/S
Rennebus husflidsutsalg, tlf 72 42 61 51

Tilbud
på pledd
55% Alpakka, 45% Ull
Før kr 730,-

Stabburet,
300gr

NÅ kr 495,-

Matmesteren
400gr

STRIKK
i Alpakka
og Ull

Borg, brus 1,5l
tilbudet gjelder t.o.m 8. okt

pr kg

Berkåk, tlf 72 42 71 17

Vi har igjen

Årets t-skjorte
nå kr 100,-

Skigard

fra Rennebu

Handlenett
kr 30,Har du husket å
hente gevinsten din
fra utstillerne?

Kv

fra

håndver
tets
k
ali

Kulturopplevelser for hele familien
Du finner bilder fra årets martna på

www.rennebumartnan.no
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Arnt Strand

Innset, 7348 Rennebu
tlf. 481 99 394
www.hognamat.no

u

R

enneb

Bedre enn forventet
Meldal Sparebank
markerer i disse
dager at de har
hatt egen avdeling
på Berkåk i ett år.
Kundetilstrømningen
det første året har vært
bedre enn de har forventet.

Før banken etablerte avdelingen i lokaler på Torget i
Rennebu, hadde de kontor i
næringshagen. Én viktig utløsende årsak til at de gikk til det
skrittet og etablere egen avdeling i Rennebu, var effekten av
at Rennebu kommune valgte
Meldal Sparebank som sin
bankforbindelse. Det førte til
stor kapitalinngang, som igjen
gjorde det enklere å etablere
seg.— Denne avtalen ble lagt
merke til, men hovedårsaken
til etableringa var at de hadde
vært forespurt av markedet i
lengre tid om muligheter for
en avdeling i Rennebu. Det var
et tydelig behov for en bank
med lokal forankring og tilstedeværelse, sier avdelingsleder
Tore Gjerstad.
Doblet kundemassen i
Rennebu
— Det første året vi har
drevet her i Rennebu har vi
faktisk doblet kundemassen
vår med kunder som har postadresse Rennebu. Kan nevne
at fredag for to uker siden fikk
vi sju nye privatkunder. Nesten
en tredjedel av befolkninga
i Rennebu er nå kunder og
bruker Meldal Sparebank, sier
en strålende fornøyd banksjef
Odd Ivar Bjørnli.
Når det gjelder privatkunder er det alle aldersgrupper
som har kommet til. Banken
er med som finansiell part ved
de fleste boliger som omsettes
i Rennebu, og dermed får vi
mange yngre som kunder.
— Banken fikk også
noen nye kunder som har
tilhold ganske langt nord i
Norge. De fant det fornuftig
å benytte oss pga gode betingelser og at de kjørte forbi her
med jevne mellomrom. De
hadde registrert at vår bank
ligger så enkelt til like ved E6,
og ønsket å ha Berkåk-filialen
som sin lokale bankforbindelse.
Det åpner for ganske store muligheter, med tanke på
at det passerer ca 5000 biler i
døgnet rett utom veggen her,
smiler Gjerstad.
Hvorfor suksess?
Vi spurte banksjefen og
avdelingslederen om hvorfor
de har blitt så godt tatt imot
og fått så mange nye kunder. Svaret var at de har åpent
fem dager i uka og dermed er
å treffe. Dessuten har de alle
tjenester som ønskes når det
gjelder penger og valuta, og
kundene kan treffe samme
personer i banken til en hver
tid.

Meldal Sparebank har nye
lokaler sentralt på Torget i
Rennebu.

— Mange lag og organisasjoner har også blitt kunder, og
det er en fordel for disse at de
både kan sette inn kontanter
og ta ut kontanter. Dette er en
service som gir positive ringvirkninger i andre sammenhenger, sier Gjerstad.
Støtte til allmennyttige formål
Meldal Sparebank har også
som formål å støtte gode formål i lokalmiljøet, og derigjennom være med på å utvikle
samfunnet banken er en del
av.
— Vi ønsker å være med på
det som skaper varige verdier
for lokalsamfunnet og aktiviteter over tid. Derfor har vi gitt
støtte til bl.a. nytt kirkeorgel
i Berkåk kirke, tilsagn om kr
100.000 til nytt skytterhus og
vi er hovedsponsor med en
avtale over tre år for Rennebu
idrettslag. Vi har også gitt støtte til Nerskogsprosjektet, og
de har brukt noe av pengene
videre til å støtte oppstart av
ny butikk på Nerskogen, forteller banksjef Bjørnli.
Ellers gir de støtte til blant
annet skolemusikken, LHL og
Frivilligsentralen.
— Vi ønsker å gi noe tilbake til alle aldersgrupper som
en takk for det gode samarbeide vi har, sier Gjerstad.
Mange nye næringslivskunder
Tore Gjerstad forteller at
det er artig å registrere at det
også kommer mange nye kunder fra næringslivet.
— I tilegg til at vi har fått
mange etablerte bedrifter som
kunder, har jeg inntrykk av at
de fleste nyetablerte bruker
Meldal Sparebank. Hos oss
får de enkelt både veksle penger og sette inn kontanter, noe

Avdelingsleder Tore Gjerstad og banksjef Odd Ivar Bjørnli foran automaten der en både kan ta ut penger
og sette inn penger.

deler av næringslivet setter
stor pris på, sier Gjerstad.
Bjørnli skyter inn at det er
en styrke for kontoret at de har
en næringsrådgiver, og dette
medfører at de har mye kontakt med næringslivet innenfor både landbruk og annet
næringsliv.
Bedre enn forventet - økt
bemanning
Både Gjerstad og Bjørnli
forteller at de hadde forventninger til markedet i Rennebu,
men at responsen har blitt
bedre enn forventet.
— Pågangen har til tider
vært så stor at det har vært en
utfordring for oss å levere tjenester til den kvaliteten kunden har krav på. Denne utfordringen har de blant annet løst
ved å ansette en person til som
har fast arbeidsted på Berkåk.
Gry Mari Røe kom til oss fra

Gry Mari Røe er nytilsatt kunderådgiver for forsikring.
Trygg forsikring i vår. Det er
ofte slik at når en ny kunde
kommer, så følger det med flere, sier Gjerstad - som under-

streker at det er en lett tilværelse å være nyetablert bank i
Rennebu.
Av Dagfinn Vold
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Hos oss finner du det meste av det du trenger!
Konfirmant 2012?
Skal du ha bunad til
våren 2012 er det på tide å bestille!

Ta kontakt med Ingunn i
vår Husflidsavdeling.
Vi sender deg gjerne
prisliste.

Chef gasskomfyr
4 gassbluss, termostatstyrt stekeovn, grillelement.
sort eller hvit. 50x50cm. ord.pris. 3990.-

nå kr 3290,-

Gasskjøleskap
ventus 100L. 10L fryseboks, 51x59,5x78cm
sort eller hvit. ord.pris 5900,-

nå kr 4990,nyhet fra sunwind 2011: Terrassevarmer
med ir sensor som tenner og slukker varmen når noen er i nærheten.
Varmeren har et dekorativt glassbord med led belysning under.

990,før 1490,- kr 1290,-

Infra tower 1200w 65cm før 1190,- kr
Infra tower 1600w 85cm

Coop Marked Å

Fyll kaffe

i Best-koppen hos oss!

Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no
jern@marked.coop.no

Åpningstider:
Man-fre 9-18
Lør 9-16
Kiosk
Man-fre 18-21
Lør 16-21
Søn 12-21

Vi hjelper deg med alt din bedrift har bruk for av

design
trykk
reklame

- enten det er visittkort, annonser, brosjyrer eller webdesign.
Ta kontakt for å høre hva vi kan hjelpe deg med!

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no - www.mediaprofil.no
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Bli nykveld
på Innset
Det var rød løper og champagnebrus i stettglassene da
Innset og Ulsberg Grendalag
inviterte til Bli ny-kveld 21.
september. Godt og vel 150
damer fra alle kanter av bygda
kom for å se lokale modeller
på catwalken, og ikke minst for
en trivelig prat rundt kaffebordet etterpå.
Inger Hilde ble ny
Som navnet tilsier, er det
også tradisjon denne kvelden at en dame er plukket ut
til å bli ny. Denne kvelden var
det Inger Hilde Myrbekk som
skulle gjennom en liten forvandlingsprosess. Til daglig er
hun å finne ved Kroken Bakeri,
og ifølge henne selv bruker
hun ikke unødvendig lang
tid verken på klær, hår eller
make-up...
Mannekengoppvisning
Mens Inger Hilde ble frisert og sminket på bakrommet, fikk resten av gjestene
se mange flotte damer svinge
seg på catwalken. Rennebua,
Snertne Sneller, Ett Ønske og
Intersport viste fram et utvalg
av høstens moter under kyndig veiledning fra konferansier Maj-Britt Svorkdal Hess.
Som en innledning til mannekengoppvisningen
fikk

ETTER

FØR

publikum også en kort innføring i sminkekunstens finesser. Lillian Kleffelgård ble på
direkten sminket opp av Tove
Helgemo fra Frua Spa, diskret
og virkningsfullt slik det skal
være nå.
Sosial kveld
Arrangørene fra Grendalaget var på forhånd ganske
spente på hvor mange som
ville møte opp, men det ble
fort klart at her kom det til å
bli fullt. En jevn strøm av forventningsfulle damer strømmet mot samfunnshuset i god
tid før det hele skulle starte.
De driftige damene i arrangementskomitéen bar inn det
som kunne oppdrives av ekstra
bord og stoler i samfunnshuset, så alle fikk sitte godt. Etter
manekengoppvisningen gikk
praten lystig rundt kaffebordene, og som en avslutning på en
trivelig kveld kom Inger Hilde
Myrbekk inn i salen, med
både ny frisyre og nye klær. Til
og med en diskret make-up
hadde hun fått, noe som i alle
fall ikke er hverdagskost ifølge
Inger Hilde selv. Det var Signe
Hyttebakk som hadde en sikker hånd om ”forvandlingen”,
og både hovedpersonen selv
og publikum så ut til å være
godt fornøyd med resultatet.

Inger Hilde Myrbekk,
daglig leder av Kroken Bakeri, gjennomgikk en liten forvandlingsprosess.

ETTER

FØR

Lillian Kleffelgård ble på direkten sminket
opp av Tove Helgemo fra Frua Spa, diskret og virkningsfullt slik det skal være nå.

Lærer om næringslivet i Rennebu

Alle elevene i 3. og 4. klasse ved Voll skole viser stolt frem sitt prosjekt om næringliv i Rennebu før og nå.
Elevene i 3. og 4. klasse ved Voll skole har hatt et prosjekt for å lære om Rennebu
kommune og om næringslivet i kommunen før og nå.
Prosjektet startet med det som var mest aktuelt - det nylig avholdte kommunevalget. Der så de på valgresultatet og fant ut at Bjørn Rogstad er ordfører nå, og at
Ola T. Lånke skal ta over som ny ordfører.
Men de har arbeidet mest med næring og næringsliv i Rennebu, og spesielt sett
på forskjellene på næringslivet før og nå. De fant ut at det har kommet mange nye
næringer siden besteforeldrene var unge, og næringslivet i Rennebu er ganske så
forskjellig fra næringslivet i for eksempel Trondheim.

Elevene har også bladd i Veiviseren for næringslivet i Rennebu på data, for å finne kjente arbeidsplasser. På en papirutgave av Veiviseren signerte elevene annonsen til bedriften som foreldrene arbeidet i eller som elevene kjente spesielt godt til.
Av Dagfinn Vold
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www.okonor.no

ØKONOR Berkåk -

berkak@okonor.no

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering
Inkasso
Etablering
Generasjonsskifte
Online regnskap

Klimaanlegget på bilen
trenger også vedlikehold
– ta service på klimaanlegget hos oss!

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

Berkåk tlf 72 42 82 00
Soknedal tlf 72 43 34 07

For deg som vil noe

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Nytt tilbud!
– en oase på fjellet

Ansiktsbehandling
ekspress 30 min kr 300,Damp, rens,
peeling, maske

Forhandler av Forever Living.
AloeVera-basert kroppspleie,
hudpleie, makeup og kosttilskudd.

Åpent hver onsdag i lokalene hos Frua Spa

Ring for timebestilling mob 913 43 836

Vi selg
e
gaveko r
rt!
Nye åpningstider:
Man
12-18
Ons
12-20
Fre
12-20

Tove Solem Helgemo
tlf 922 83 592

Rennebu – tlf 477 10 998

Tjuvstarte julegavehandelen?
Velkommen til salgsutstillingen i
Birkabygget på Torget i
Rennebu!
Flotte varer fra månedens håndverkere i Birka i september, oktober
og november:

Ametysten sølvsmykker
- nydelige smykker i sølv,
ferskvannsperler og steiner

Åsen Vev

- håndvevde tepper, åkle, løpere,
puter mm.

Aud Hjelle Design

– varme, gode jakker og kåper i
ullfilt
Velkommen innom!

www.birka.no
post@birka.no
tlf 72 42 55 00

Kaldt?

Vi har gode barneluer, strikka pannebånd,
ullvotter/vanter
Masse fine gaveideer!

Tørr god bjørkeved
i 40 l sekker
Vi har fått inn div kontorrekvisita.
Flatbrød og lefser fra Kroken bakeri.

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

Bygdapøbben
Åpent fre og lør kl 20.00 - 01.00
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Sommer i Tyrol for 10. klasse

Markering av
Verdensdagen
for psykisk
helse

Avgangsklassen
ved Rennebu
Ungdomsskole er i
disse dager i full sving
med forberedelsene til
det mange ser på som
et av årets høydepunkt,
nemlig oppsetting
av musikal. For årets
10. klassinger er det
”Sommer i Tyrol” som
står på programmet.
Det er ikke elevene selv
som bestemmer hvilken musikal de skal fremføre, så det
knytter seg hvert år stor spenning til hvilken musikal som
er valgt. Det er lærer Rune
Skjolden som står for utvelgelsen, og det er også han
som har hovedansvaret for
oppsettingen. - Det var ikke
mange av oss som hadde hørt
om ”Sommer i Tyrol” tidligere,
men nå i det siste har vi brukt
en del norsktimer til å lese
gjennom hele stykket, og sette
oss inn i de ulike rollene, forteller Anita Haugen Olsen fra
PR-gruppa.
Fordeling av oppgaver
Det er elevene selv som har
alle oppgaver knyttet til musikaloppsettingen. Først har
man selve rollefordelingen,
så er det forskjellige grupper
som får ansvar for kostymer,
scenearbeid, PR, kulisser og
alt annet som hører med til en
slik oppsetting. – Du må forresten få med at vi får litt hjelp
av foreldre også, sier Audun
Faber Næverdal. De skal blant
annet bistå litt når det gjelder
sying av kostymer, og litt hjelp

10. oktober er den
årlige markeringa av
Verdensdagen for psykisk helse. I Rennebu
utsetter vi denne markeringa til 24. november. Tema i år er Unge
på vei – utdanning
– arbeid og psykisk
helse.

PR-gruppa ønsker velkommen til Sommer i Tyrol - f.v.: Henrik Lund Frøseth, Eirik Hofstad, Audun
Faber Neverdal og Anita Haugen Olsen. Mari Rogogjerd var ikke tilstede da bildet ble tatt.

med servering og lignende i
forbindelse med selve framføringen. PR-gruppa har sin første offisielle oppgave når de nå
markedsfører musikalen gjennom Rennebunytt, og siden
skal de ha ansvar for billetter,
plakater, invitasjoner, program,
rulletekst til dvd o.l.
Facebook
PR gruppa for årets musikaloppsetting
består
av
Audun Faber Næverdal, Anita
Haugen Olsen, Eirik Hofstad,
Mari Roggogjerd og Henrik
Lund Frøseth. Nytt av året er
at de har planlagt å lage en

facebookside for musikalen. –
Vi tror ikke det har vært gjort
tidligere år, så vi syns det er
artig å prøve det i markedsføringen, sier elevene.
Sommer i Tyrol
For mange som har levd
noen år lenger enn årets
avgangselever, er ”Sommer i
Tyrol” en relativt kjent tittel.
Det er en musikalsk komedie,
der handlingen utspiller seg på
alpehotellet ”Den hvite hest”.
Hovedpersonen er hotellets
myndige bestyrerinne Josepha,
og underveis utspiller det seg
en rekke komiske og roman-

Eventyrlig og gripende
Jean Kwok: Midt imellom. Bazar forlag.
Det er en lykke å få lov til å skrive
om en romandebutant nummer 2 i
år, begge kvinner, og begge kinesere.
Den siste, av Jean Kwok, med tittelen
MIDT IMELLOM. (Forrige roman var
”Maleren fra Shanghai”, anmeldt i R.N.
nr.11.)
Den boka jeg vil si litt om i dag,
”Midt imellom”, er en sannsaga, et
dyptgripende eventyr, delvis en selvbiografi,- den er alt og mer til som kan
rommes mellom permer.
Jean Kwok er en kvinne som står
djupt i livserfaring og opplevelser, fra
Hong Kong, fødebyen, som barn emigrant til Brooklyn, og jobben som barnearbeider i en tekstilfabrikk sammen
med familien sin. At boka handler om
immigrasjon, er én del av handlingen,
men stor, og likevel bare en av ingrediensene i en selsom og gripende historie om det å vokse opp, tåle motgang

vi knapt kan fatte,- her er pågangsmot
og livsglede, varme og en beretterstemme som du aldri har hørt maken til
før. Forfatteren legger hånden ømt om
hjertet ditt og går sterkt, men blygsamt
inn som ”din” forfatter. En du tripper
utålmodig etter å få møte igjen, lære av,
slipe intellektet mot og sukke: Endelig,
og velkommen!
Jeg vil ikke ta fra leseren gleden av
å oppleve ”Midt imellom” uten henvisninger og pekepinner, boka er for stor,
for mangfoldig til det. For tenk bare: Fra
kummerlige immigrantkår, fra og til to
så ulike kulturer, til en Bachelor-grad
ved Harvard og en ”Master of Fine Arts”
fra Colombia til en knakende debut
som forfatter av en merkelig sammensatt og humørfylt bok, allerede solgt til
hele 15 land. Utrolig!

tiske forviklinger mellom
henne, overtjeneren Leopold
og de andre hotellgjestene på
”Den hvite hest”. – Vi har hatt
audition og fordelt alle rollene
i stykket, så nå gleder vi oss
til å komme skikkelig i gang
med øvingene, sier elevene i
PR-gruppa. Nå skal elevene
først ha en ukes høstferie, og
så kommer nok det meste til å
dreie seg om musikal fram mot
premieren torsdag 27. oktober.

I vår kommuneer det da
naturlig å samarbeide med
skolen i forbindelse med
årets
utdanning/yrkesorientering i Rennebuhallen/
Samfunnssalen.
En kjendt fotballspiller
kommer for å dele sine erfaringer/opplevelser med elever og
foresatte.
Yrkesvalg er en vanskelig
og viktig sak i de unges liv og
byr på store utfordringer.
Mange kjenner på at dette
er vanskelig og det kan være
godt å dele tanker/ erfaringer,
og likedan høre om andre sine.
Det blir enkel servering.
- Marta H. Withbro

Av Mona Schjølset

Vår bokanmelder
Elisabeth Berkaak
anbefaler bok!

BIBLIOTEKET
Åpningstider:
mandag og torsdag
kl 16-19
onsdag
kl 10-13
Velkommen innom
til en
trivelig bokprat!

Til leseren: Gled deg som har denne
opplevelsen til gode. Les og nyt.
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Gjør det med
STIHL Kaldtvann høytrykksvasker RE98
Vår minste modell. En lett og håndterlig kaldtvannsvasker som uten problem tar seg av rengjøringsoppgavene rundt huset. Utrustet med en praktisk kobling for enkelt bytte av munnstykke, hjul for enkel
transport og flytting. Leveres med rotor- og flatmunnstykke samt sprøytesett for rengjøringsmidler.

kr 1490,STIHL Motorsag MS171 for hjem og fritid
STIHL motorsag med svært lave vibrasjoner for hjem og fritid.
Omfattende basisutstyr som f.eks langtids luftfiltersystem med forfiltrering
og STIHL 2-MIX motor som tilfredstiller verdens strengeste avgasskrav.
Ideell til å sage ved, bygningsarbeid og til å felle mindre trær.

kr 1990,STIHL Bensinmotorsag med M-Tronic MS241C
Lett proffsag med M-Tronic som setter en ny standard i denne effektklassen.
Drivstoffdoseringen reguleres elektronisk og tilpasses automatisk til omgivelsesbetingelsene.
Motorsagene har dermed alltid optimal motoreffekt. Ingen manuelle innstillingsendringer er
nødvendig lenger. Utstyrt med langtidsluftfiltersystem, mengderegulerbar oljepumpe,integrert
mutter på kjededrevdeksel,toppdeksel med hurtiglåser og minnefunksjon for rask oppstart etter
arbeidspauser.

kr 4990,-

STIHL Elektrisk kjedesag (allround) MSE180
STIHLs allroundsag blandt de elektriske. Effektiv med mange komfort- og sikkerhetsdetaljer
som hurtigstramming av kjedet (B), 4 meter kabel, kjedebrems QuickStop Super (Q),
overbelastningsvern og automatisk kjedesmøring.

kr 1880,STIHL Bensindrevet ryddesag FS130 med 4-MIX
Lett å starte og å bære! Ryddesagen FS 130 har mange fordeler, bl.a. STIHLs 4-MIX motor som gir et
lavere lydnivå,høyt dreiemoment og utvikler opp til 80% mindre utslipp av skadelige avgasser.
Maskinen leveres med både sagblad, vernedeksel og trimmerhode som standard, en behagelig bæresele og
justerbart styre med multifunksjonshåndtak.

Vernebukse snekker, classic kr
Motorsagbensin 5l

kr 115,-

990,-

kr 3990,BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Fax 72 42 82 81
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Kronikk:

RENNEBU
– 3000 individer
At Berkåk er dagens kommunesenter i Rennebu er en
grei sak. En plass må makta
sitte. Berkåk er sentralt plassert langs jernbanen, enda til
med egen stasjon, og viktige
veier. I tillegg ligger jo stedet godt til i møte mellom tre
dalfører. Og det var som trafikk-knutepunkt Berkåk først
utviklet seg. Makta satt før i
tiden noen kilometer fra det
som ble benevnt som Rennebu
hovedkyrkje, rett på andre sida
av Hurunda når man sto på
butikken på Voll. Det var rundt
den tiden hver grend i kommunen var sjølberga med post,
telefonsentral, fryseri, butikk,
skole og andre viktigheter. Og
alle mente dette var en helt
naturlig sak.
I min oppvekst i Rennebu
på 1970-80-tallet var vi noen
hundre over det magiske tallet Rennebu 3000. Kommunen
har som mål å nå dit igjen.
Det er god motivasjon i å ha
et mål. Så lenge Norge ønsker
å ha levende bygder, trenger
man at mennesker ønsker å
bo i naturskjønne omgivelser for å opprettholde dagens
bosettingsmønster. Men skal
man opprettholde bosetting
i distriktene må man ha mer
enn flott natur. Menneskene
trenger steder og miljøer å bo
i, og i Rennebu har vi flotte
grender hvor mennesker lever
livene sine. Gårdbrukere som
dyrker jorda og holder kulturlandskapet i hevd bidrar sterkt
til at landsbygda er en skatt
Norge kan og bør ta vare på.
Men bonden kan ikke gjøre
dette gratis. Han eller hun må
kunne leve godt av jobben
de gjør for felles beste. Til alle

tider har bosettingsmønsteret
i et gitt område vært dynamisk. Folk flytter dit hvor det
er best mulig levevilkår. I bunn
og grunn handler dette om
tilgang til mat og husly. Hvor
det er gode levevilkår endres
selvsagt fra tid til tid – det var
andre muligheter for 1000 år
siden enn for 200 år siden, og
andre muligheter 50 år tilbake
i forhold til i dag. En utvikling,
om den er styrt eller mer tilfeldig, medfører endringer, også
i bosettingsmønster, og denne
dynamikken bidrar til framvekst av nye steder, og gjerne
vekst i ei grend og nedgang i ei
anna.
Ta Stamnan versus Voll. For
30 år siden hadde Stamnan et
velassortert
handelssamlag,
post, bank og bensinstasjon. På
Voll hadde man butikk og post,
samt skole og kirke. Likevel
var det nok mange som misunte nabogrenda banken og
bensinen. Nå er det ingenting
igjen av tidligere servicetilbud
på Stamnan, mens man på Voll
kan tilby den eneste dagligvarebutikken mellom Berkåk og
Å, og man kan enda til tippe
fotball og trav online! Det er
flere faktorer som spiller inn
når det kommer til sentrumsutvikling. Hvis man tenker
globalt er dette avhengig av
klima, naturressurser og politikk. Tenker man lokalt handler det ofte om slektsgården,
tilhørighet, kooperativens distriktspolitikk - og naturligvis
om hvem som sitter med makta. Skolestruktur, landbrukets
vilkår, hyttebygging, næringsliv og eldreomsorg er faktorer
som virker inn på hvor folk
velger å bosette seg. Og, uten

at jeg skal legge meg opp i det
nye kommunestyrets arbeid –
det blir spennende å se hvilken
løsning man vil gå for når det
gjelder ny E6 gjennom Berkåk
sentrum. Alle skjønner at det
er betydningsfullt hvilken trasé
som velges, slike veivalg har
vært avgjørende opp gjennom
hele historien.
Der veien har gått, der har
folk slått seg ned og anlagt gårder, grender, bensinstasjoner
og samfunnshus. Alle samfunn
er avhengige av kommunikasjon, både på individnivå og i
større perspektiv som bilveier,
telefonledninger og bredbånd.
Befolkningsmønsteret i et gitt
geografisk område påvirkes
av at folk kommer og går. Her
er jo Rennebu godt forskodd
både med Pilegrimsled rett
til Nidarosdomen, Europavei
direkte til Roma og jernbane
som via omveier kan ta oss
til Kiruna og Narvik. Vei kan
selvsagt også være en ulempe, spesielt har Rennebu vært
preget av tildels stygge ulykker både langs E6 og Riksvei
3. Likevel vil de høye herrer
legge ned lensmannskontoret
på Berkåk, slik at en utrykning
til et skadested kan ta en time
og vel så det. Forstå det den
som kan. Det viser i alle fall
at det å være vert for en viktig
vei medfører stort ansvar. Skal
Rennebu 3000 realiseres kan
ikke veien bare gå gjennom
eller forbi – den må gå til. Og
så må det tilbys noe som gjør
at menneskene ønsker å bli.
Kultur og sentrumsutvikling
Kultur kan være så mangt.
En veldig grov definisjon kan

Kjenner du desse orda?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dialektord
bonashar
fli-te
glæks
trøkkert
enfær
beje
gånnå
fermån
mill
bløkt
jupstål
gått

Alternativ A
hardpakka
stelle seg
reiskap i fjøset
brytar
krydder
gje bort
rense
forsett
mølle
fjøslykt
kant mot djupt vatn
bordkant

Alternativ B
hard med reiskap
vaske hus
felle
trykkeriarbeidar
ein som reiser åleine
gje opp
gane
månaden før denne
distansemål
kile
sterkt metall
åpning

Alternativ C
glatt golv
skitne til
dyrelyd
handtak
tresort
gje for mykje
kope
godt håp
matrett
blinke
djupt rom på låven
insekt

Enhver kommune i Norge har sitt administrative sentrum. Her finner innbyggerne de tjenester og tilbud som forventes for å kunne leve
et komfortabelt og trygt liv, det være seg lege,
byggvareforretning, brannvesen og et knippe
butikker, samt lensmann og prest. Man finner
også gjerne alders- og sykehjem og sentralisert ungdomsskole her. I tillegg kan det være
barneskoler og lokalbutikker i grendene rundt
omkring i kommunen. Slik er det i alle fall i
Rennebu – foreløpig.
være at kultur er det menneskeskapte i motsetning til det som
naturen omgir oss med. Mange
rennbygge er opptatt av kultur
i mange forskjellige former.
Jeg tenker ikke bare på innsatsen som legges ned rundt
Rennebumartnan. Jeg tenker
på kor, fotball, kirkegang, fjellturer, dans, kunst på stueveggene og – ja, dyrking av poteter, urter og gress. Kan kultur
være med å bidra til Rennebu
3000? Naturligvis! Hva kan
mennesket ellers gjøre etter
åtte timer på jobb enn å finne
en kulturell aktivitet å drive
med? Kultur kan finnes på TV,
såklart, men i lengden er det
forhåpentligvis mer stimulerende å komme seg ut å delta
på en kveldsaktivitet sammen
med andre. Selv om kulturen
er menneskeskapt vil den delvis leve sitt eget liv og utvikles
over tid. Det er stor forskjell
på gregoriansk sang i et munkekloster i middelalderen og
Rennebu Songkor i kirka 17.
mai, men begge står i en musikalsk tradisjon. Det er stor forskjell på en reproduksjon av
et Munch-maleri kjøpt på en
plakatbutikk og et ull-bilde
skapt av Arve Tollan og kjøpt
på Rennebumartnan. Men
begge kan henges på veggen,
er uttrykk for en kunstners
kreativitet, og blir til sist en del
av et hjems uttrykk og et menneskes behov for dekorasjon.
Det er også forskjell på å drive
en gård med 20-30 melkekyr
eller 200 vinterfôra sau og det å
dyrke salat og rabarbra til eget
bruk. Likevel er alt dette menneskelige kulturelle uttrykk
som er viktige for individet, og
som derfor er avgjørende for

trivsel, næring og bosetning.
Og for at Rennebu 3000 individer skal lykkes.
Veikultur
Utvikling i bosettingsmønster og dermed sentrumsutvikling er både en naturlig sak
og en alvorlig sak. Endringer
skjer om man planlegger det
eller ikke. Desto viktigere blir
det da, hvis man ønsker fortsatt oppsving i folketallet i
Rennebu, at man legger gode
planer for hva man kan og vil
tilby menneskene som kommer langs veien - de som finner det for godt å stoppe, og
kanskje får lyst til å slå seg
ned. Forutsetningene er på
plass. Veiene og kulturen har
vi. Grendene ligger der, nabokjerringa står klar med en kaffekjel og dagens nyheter, og
servicetilbudet har vi heldigvis
på plass ennå. Så er det politikernes ansvar å sette dette i
varige systemer - legge veien
på rett sted, så å si. Men hvem
er det som velger politikerne?
Alle har et ansvar for å sette
sentrumsutvikling ut i livet.
Det handler ikke bare om mat
og husly, det handler også
om trivsel, omtanke og sosialt samvær. Det handler om å
møtes, stoppe opp og se menneskene langs den veien vi ferdes på gjennom livet.
Av Øystein Voll
- kunsthistoriker

DIALEK
TKONKU
RRANS
E
Har du samstundes lyst på å kunne vinne premiar?

Da kan du finne dei rette forklaringane og sende dei i brev til
Rennebunytt
c/o Mediaproifl as,
Berkåk, 7391 Rennebu, eller e-post til
dagfinn@mediaprofil.no
- innen 1. november.

Dei fem først uttrekne av dei med flest rette svar får Flax-lodd
og Rennebu kommune-pin.
Riktig svar kan du lese i RNs julenummer.
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Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud

Alltid
ferske
brød!
Kurs
i det
meste

- for de fleste!

Ukens JOKER -nye60tilbud
uke
min sørhver
for Trondheim
30 min nord for Oppdal

Vi har en flott frukt og grønt disk
www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

Helt i nærheten!

Rennebu Nedre Handel AS

Voll, 7393
Rennebu
tlf 72 42 65 50
Mjuken
ligger
sentralt
og idyllisk
plassert ved BerkåkC i Sør Trøndelag
– der Midt-Norge møtes!

B

Nerskoglaft as

Nerskogen,
Sjekk våre
kurs-7393
og Rennebu
tjenestetilbud

tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Ta fagbrev
- som voksen!

rend og opplevelser!
g
e
t
t
y
h
ken
u
j
M
www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

Din lokale leverandør av
• småhus i tradisjonell handlaft etter dine tegninger og ønsker
• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen

D

Vask bilen hos oss!

Sjekk våre(hver
kurs• Bilvaskemaskin
6. og
vasktjenestetilbud
gratis)
Besøk våre nye hjemmesider
• Solvendt
• Familievennlig
• 3 selvvaskeplasser
• Rikt på opplevelser
• Gratis
bruk av støvsuger
• Plassert rett ved et av Trøndelags beste ski- løypeanlegg

Studèr
For deg med Statoilkort:
- på Støren!

Sjekk høstens
kurskalender!

• Nært Trollheimen, Iglfjellet og andre populære turområder
10. okt - •30.Mjukt
okt fårbåde
du to stempel
forog
hver
sommer
vinter!
poleringsvask/gullvask.

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs
Statoil Berkåk
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tlf 72 42 71 50
SOVE@statoilfuelretail.com
www.statoilberkaak.no

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

E

Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud

F

Språk – Data – Økonomi – Helsefag:
Med Heddas byggesystem kan du

Ditt eget
kompetansesenter!

pplevelser!
Vi
søker
rend og oflere
g
e
t
t
y
h
ken
Mju
lærere til våre kurs!

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs
Mjuken
ligger sentralt og idyllisk
plassert ved Berkåk i Sør Trøndelag
– der Midt-Norge møtes!

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

60 min sør for Trondheim
30 min nord for Oppdal

skreddersy din egen hytte med en
av våre arkitekter.

www. hedda.no • tlf: 61 21 46 30

•
•
•

Solvendt
Familievennlig
Rikt på opplevelser

•
•

Plassert rett ved et av Trøndelags beste ski- løypeanlegg
Nært Trollheimen, Iglfjellet og andre populære turområder

•

Mjukt både sommer og vinter!

Med Rindalshytter kan du velge en
av våre tradisjonelle eller moderne
hyttemodeller.
www.rindalshytter.no • tlf: 71 66 41 40

Rennebunytt
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For mer informasjon kontakt oss på tlf. 99 55 39 55 eller besøk www.mjuken.no

Tilskudd til skilting og merking av turløyper Årets unge
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk har vedtatt å
opprette et fond med formål å skilte turløyper og andre
aktivitetstilbud i naturen. Skiltene som settes opp skal
være etter en mal utarbeidet av Innovativ fjellturisme,
og de siste årene har de jobbet med et prosjekt der
målet er å skape forståelse omkring behovet for en felles standard når det gjelder merking og gradering.
Nerskogsprosjektet har en egen arbeidsgruppe som
har jobbet med blant annet skilting, og her har man
allerede fått satt opp tre informasjonstavler, og flere
turer er skiltet etter malen fra Innovativ fjellturisme.
Ifølge Kjetil Værnes, som er enhetsleder for landbruk og miljø, kan både privatpersoner og lag / organisasjoner søke om tilskudd. – Vi ønsker ikke å gjøre terskelen høy for dem som har planer om tilrettelegging
for friluftsformål, så det er bare å ta kontakt for nærmere informasjon, sier Værnes. Både grendalag, veilag,
hytteforeninger og andre kan være aktuelle søkere.
Søknad om tilskudd sendes til
enhet for landbruk og miljø, v/ Kjetil Værnes,
tlf: 72 42 81 41
kjetil.vernes@rennebu.kommune.no

Vi rydder for livet
TV-aksjonen NRK 2011 går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og
klasebomber.
Hver dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av ”de tause morderne” som ligger igjen lenge etter en krig eller konflikt er
over. Dette er en uakseptabel trussel som rammer sivile barn og voksne over hele verden. Norsk Folkehjelp arbeider med å gjennomsøke områder med klasebomber og andre eksplosiver som ligger igjen etter krig. Dette er et arbeid som pågår hver dag, året rundt.
Engasjementet har ett mål for øyet: Å gjøre hverdagen trygg for millioner av mennesker som daglig lever i frykten for å miste sine barn
eller egne liv.
Norsk Folkehjelp har blitt tildelt TV-aksjonen for tredje gang. Første gangen var i 1983 og senere i 1994.
Aksjonsdagen er satt til søndag den 23. oktober. Rennebu har et nettverk av gode hjelpere som går med bøsser den dagen. Vi håper
du tar godt imot dem.
Vi regner med at det vil bli en god del informasjon på NRK, TV når aksjonsdagen nærmer seg.
På vegne av den lokale aksjonskomiteen
Astri Snildal

bonde 2011

For andre året på rad
skal årets unge bonde
kåres. Fram til 31. oktober kan du foreslå din
kandidat – også om det
skulle være deg selv.
Kåringen er en del av kampanjen ”grønn utdanning” som
Norges Bygdeungdomslag står
bak.
Formålet med både kampanjen og kåringen er å øke
rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på norsk
kvalitetsmat. Fjorårets kandidater hadde et aldersspenn
fra 19 – 35 år og flesteparten
drev med tradisjonell matvareproduksjon. Men det var også
enkelte produsenter av alt fra
alpakkaull til bringebærjuice
blant kandidatene.
NBU utfordrer alle til å
foreslå sin favoritt til årets
unge bonde. Den heldige vinneren vil i tillegg til heder og
ære få avløser for ei helg og en
tur til Barcelona for to.
Nå trenger vi din hjelp til
å finne årets unge bonde – et
sunt forbilde, som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til
norsk landbruk.
Foreslå din kandidat i dag
ved å gå til www.ungbonde.no.
Du kan foreslå deg selv eller
noen av dine venner som kandidat. Skriv en kort begrunnelse for hvorfor din kandidat
bør vinne og legg gjerne ved
et bilde. Kandidaten må være:
under 35 år — et godt forbilde
— og matprodusent.
Hvis det er noen som sliter
med å fylle ut skjema ta kontakt med enhet for landbruk
og miljø.

Forebygg sykdommen harepest
Hittil i år er det meldt
75 tilfeller av sykdommen harepest hos personer i Norge, melder
Folkehelseinstituttet.
Det er det høyeste
antall tilfeller som er
registrert siden overvåkingen startet.
I forbindelse med at jaktsesongen nå er begynt, ønsker
Mattilsynet å gjøre jegere og
andre som ferdes i naturen
oppmerksomme på at de kan
unngå å bli smittet ved å ta
enkle forholdsregler.
Mennesker smittes av syke
harer og andre gnagere, og
kan også smittes gjennom
vann. Dette kan skje gjennom
direkte og indirekte kontakt

med syke og døde smittebærende dyr.
Forebygg sykdom ved å:
- Ikke åpne og fjerne innmat på harer som felles dersom de har gått unormalt seint
i los, er lite sky osv.
- Unngå direkte kontakt
med syke eller døde harer og
smågnagere.
- Unngå å bli slikket av
hunder og katter som nylig har
vært i kontakt med dødt eller
sykt vilt da de kan ha bakterien
i munnhulen.
- Ikke drikke vann direkte
fra naturen (særlig ikke fra små
vann, elver og bekker), spesielt
i områder der det kan være
mye smågnagere. Dersom
du ikke har annen tilgang på
vann, så gi det et oppkok før
bruk.

- Unngå myggstikk og
flåttbitt med dekkende bekledning og insektmidler.
- Ikke feie opp gnagerlort
fordi bakterien virvles opp
med støv som pustes inn. Du
unngår smitte ved å bruke en
fuktet klut og ved å beskytte
hendene med hansker.
- Sjekke om det er døde dyr
i brønnen.
- Sørge for at gnagere ikke
forurenser drikkevannskilder
ved å dekke til brønnen og
tette alle eventuelle åpninger
hvor smådyr kan trenge inn i
brønnen.
- Hindre, så langt det er
mulig, at overflatevann siger
inn i brønnen.
Jakthunder
Det advares særlig mot å
håndtere hare som er fanget av

jakthund under los. Slike harer
er som regel svekket, og harepest er en mulig årsak til dette.
Friske harer vil normalt ikke
innhentes av jakthunder.
Meld fra til Mattilsynet
Det er viktig at jegere og
alle andre som ferdes ute i
naturen, er oppmerksomme på
harer som oppfører seg unormalt (for eksempel er lite sky/
går seint i drevet) eller funn av
døde harer. Årsaken kan være
harepest. I slike tilfeller er det
viktig å kontakte det lokale
Mattilsynet på tlf. 06040.

mens det ved direkte kontakt
med smittede dyr er vanligst
å få betente sår på hendene.
Det finnes antibiotika med god
effekt på sykdommen. Det finnes ingen vaksine.
Les om økning i antall
tilfeller av harepest på
Folkehelseinstituttets nettsider.
Kilde: Mattilsynet

Symptomer på harepest
Sykdomsbildet
varierer
avhengig av smittemåten. Ved
smitte via drikkevann er de
vanligste symptomene forstørrede lymfeknuter på halsen,
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Vi utfører

Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu
tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Tradisjonell handlaft
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg,
restaurering etc
Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 72 42 64 21 – mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

www.torslaft.no

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid
Ta kontakt på telefon 416 56 996
for en hyggelig hytteprat.

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service
Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056

Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com

Byggentreprenør
Fundamenteringsarbeid for hytter og hus
Industribygg – Offentlige bygg – Landbruksbygg
Rehabiliteringsarbeider – Mobilkran

Berkåk, 7391 Rennebu, tlf 72 40 22 00/ 918 30 075
fax 72 42 77 40 – gunnar@lhbygg.no
34
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Ånegga
Hyttegrend
Fritidsboliger under oppføring,
med høy standard på Nerskogen i Rennebu,
med Trollheimen som nærmeste nabo!

kunngjøringer
Pilegrims-seminar på Håggåsetra, Gisnadalen

Sikringsreglene i punkt a-e gjelder ikke for hunder som
brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

Influensavaksinen er kommet

Vaksine mot sesonginfluensa anbefales spesielt til;
- alle fra fylte 65 år
- beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
- barn og voksne med;
- diabetes mellitus, type 1 og 2
- kronisk luftveissykdom
- kronisk hjerte-/karsykdom
- kronisk leversvikt
- kronisk nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt infeksjonsforsvar
- svært alvorlig fedme (BMI over 40)
Det vil bli vaksinering på legekontoret følgende dager:
- tirsdag 18.10.11 fra kl 12 - 15
- onsdag 19.10.11 fra kl 13 - 15
Vaksineringen koster kr 150,-.
Du trenger ikke time, det er bare å møte opp.
- Kommuneoverlegen, Rennebu legekontor

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger i
anledning 80-årsdagen min. Takk til Diakonutvalget for
den fine cd`n jeg fikk.
- Mikkel Myrmo
Nerskogen Løypeforening

Oppfordrer til å betale kontingenten på kr 500 i forkant av
kommende sesong på kto. 4260 71 02567. For de enhetene
som har flere familier, er det anledning til å betale inn kontingent for hver familie. I tillegg finnes det betalingsløsning for kort
på våre nettsider – www.nerskogenloypeforening.no
- styret

Avskjedskveld

for sogneprest Tore Samuelsen holdes på Berkåk menighetshus
torsdag 20. oktober kl 19.30.
Dette blir en uformell samling. De som ønsker det kan ta ordet.
Tore viser bilder fra Rennebu.
Organist Gunnar Bonsaksen deltar.
Det blir servert kveldsmat. Alle er velkommen!
Arr: Berkåk menighetsråd

Gratis

Jøtul peisovn nr 8 mot henting på Berkåk.
Kontaktes på tlf 901 10 907

Tusen takk for gaver,

Rennebu Songkor

Trimutstyr til salgs:

Kvar onsdag utover hausten er det tid for å treffast til trivelege stunder og godt fellesskap rundt verdas flottaste hobby:
SONGKOR! Er du rimeleg glad i å synga, og kjenner på at du
har lyst til å prøva, er du hjarteleg velkomen til Rennebu songkors øvingar. Onsdagskveldar kl 19.30 på Voll skule, musikkrommet, er utgangspunktet. Gamle og NYE songarar er
velkomne.

blomster og hilsninger på
80-årsdagen min.
- Jorunn

Rennebu LHL har diverse
trimutstyr til salgs.
Ta kontakt med Jostein
Berntsen tlf 953 38 857

Digitalt lesebrett

Ny Samsung Galaxy Tab i forseglet eske, 16 GB, Android,
Bluetooth, 7”skjerm, 4.000 mAh batteri, Ebok, kamera,
GPS mm. Selges kr 3.500.
Tlf 72 42 74 85/926 09 671

Sokkelleilighet til leie på Stamnan. 56 kvm.
Henvendelse Ivar Gorset, tlf 950 68 913

Kari Skjerve fyller 80 år

og i den anledning blir det åpent hus på Mjuklia
lørdag 8. okt kl 18.00.
Mor vil sette stor pris på en gave til Frelsesarmeen.
- Barna

Fagkoordinator psykisk helse
100 % fast stilling

Psykiatritjenesten består i dag av totalt 2,7 stillinger.
Stillingen er for tiden organisert under hjemmebasert pleie
og omsorg, med base i Rennebu Helsesenter.
Hovedarbeidsområder:
• administrative oppgaver
• pasientrettet arbeid
• ivareta helheten i arbeidet gjennom tverrfaglig samarbeid
• være pådriver i arbeidet
Ønskede kvalifikasjoner:
Treårig høyskole med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende og gjerne erfaring fra denne type
arbeid.
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• en utfordrende og utviklende stilling
• deltagelse i samarbeidsarenaer
• god pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
Helge Aalbu tlf 72 40 25 30 eller psykiatrisk sykepleier
Mona Sunnset tlf 72 40 25 28/mobil 993 24 480.

www.rennebunytt.no

I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle
båndtvangen i perioden 1. april – 20. august holdes i band
eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram
av punkt a-e nedenfor:
a) hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu.
b) på og ved merkede og preparerte skiløyper fra
det tidspunkt de blir preparert og fram til og
med 31. mars.
c) i rekreasjonsområdene og lekeområdene,
avgrenset slik det går fram av vedtatte
reguleringsplaner.
d) Rådmannen gis fullmakt til å innføre båndtvang
under ekstraordinære forhold som gjør det
påkrevd for å beskytte viltet.
e) i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til
31. oktober. Dette gjelder i hele Rennebu
kommune.

somhet 13. okt frabedes.
- Jon Skamfer

Lørdag 22. oktober kl 10-15.
”Hvordan drive pilegrims-arbeid i Rennebu?”
Innspill i ord og bilder fra Børge Dahle, Tore Samuelsen m.fl.
Deltageravgift inkl. lunsj kr 100.
Meld gjerne at du kommer på sms til mob 480 90 970 (Tore S.)
eller mob 471 75 525 (Børge D.)
Arr. Pilegrimsutvalget i Rennebu

Du kan også lese rennebunytt på

Båndtvang

Mulig tiltenkt oppmerk-

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
innen 14. oktober 2011.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
- Rådmannen

Rennebunytt
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Dette skjer i Rennebu!
04.10
06.10
06.10
08.10

Kommunale møter
13.10. Utvalg for helse, omsorg og oppvekst
14.10. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk
20.10. Kommunestyret 			
(konstituering av nytt kommunestyre)

06.10
14.10
16.10
16.10
18.10
21.10

09.00
09.00
19.00

Saklistene finner du på
www.rennebu.kommne.no - politikk

22.10
28.10

Tirsdagsskole
Berkåk menighetshus 17.-18.30
Mottak av klær
Refshus skole
16-18
Årsmøte Innset Hornmusikk Biblioteket
20.00
Fotoutstilling
Posten på Innset
13-18
Tur til Jernbanebrua		
15.00
Normisjonsmøte
Voll misjonshus
20.00
Basar
Åshuset
19.00
Høsttakkefest/frokostmøte Hoelsmoen
10.00
Svalbardkveld
Innset kirke
19.30
Tirsdagsskole
Berkåk menighetshus 17.-18.30
Aksjonsdag
Samfunnssalen 10.-13.30
1.-7. kl Berkåk skole
RennebuSpæll
Rennebuhallen
Basar
Voll misjonshus
19.30

Gjeterhundtrening
på Innset hver tirsdag kl 18 og
på Stamnan hver torsdag kl 18
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Step hver tirsdag i Rennebuhallen kl 20-21
Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

Ryddesalg!
Tirsdag 11. oktober er det ryddesalg hos oss
i forbindelse med at Euronics fyller 10 år!

Mellom kl 12.00-16.00
selger vi TV og lydanlegg

med rabatt fra 30-60%.
Kaffe og vaffel til alle våre kunder
Velkommen til en hyggelig handel!
Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00

36

Lør

10.00-14.00

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
Rennebunytt

