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Oddbjørn Gorsetbakk solgte tjukklefs 
i boden til Rennebu Bygdekvinnelag.

Foto: Dagfinn Vold

INFORMASJON

Rennebunytt
Informasjonsblad og Annonseorgan      Nr 13-2017    24. august    Årg. 40

Ettersmak



2 Rennebunytt

 

Rennebunytt
Utgiver  Rennebu kommune og Mediaprofil as
Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådmann Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Ola Øie, Janne Havdal 
 Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse Rennebunytt,  c/o Mediaprofil as, 
 Berkåk, 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
 mona@mediaprofil.no
 Annonser: mari@mediaprofil.no
Web  www.rennebunytt.no og 
 www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i  Rennebu, Soknedal,
 Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag 3.500 stk

Kommunale møter      
29.08. Formannskapet  09.00
07.09. Kommunestyret 18.00
12.09. Formannskapet 09.00 

Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

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

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no

NAV  – tlf  55 55 33 33
Åpent man, ons og fre  kl 10-15 

Byggesak/planrådgiver
man kl 8-11.30  –  tirs-fre kl 12-15.30

Kommunebarometeret er en årlig vurdering 
foretatt av Kommunal Rapport, der alle 
norske kommuner blir rangert på basis av 
offentlig tilgjengelige data fra offisielle 
kilder. 

- Dette er ingen vurdering av om innbyggerne får gode nok 
tjenester, men heller om kommunen kan ha forbedringspoten-
siale på enkelte områder, heter det i forklaringen fra Kommunal 
Rapport. 

Svakere resultat for avgangselevene
Ifølge årets vurderinger fra Kommunal Rapport har karakte-

rene for våre avgangselever vært lavere enn landsgjennomsnit-
tet de senere årene, og likedan er frafallet på videregående blant 
elever fra kommunen ganske høyt. 

- Dette kan skyldes naturlige variasjoner fra årskull til års-
kull, og ettersom vi er en liten kommune vil både enkeltelever 
og mindre grupper gi forholdsvis store utslag på statistikken. 
Utviklingen er imidlertid ikke slik vi ønsker, så vi kommer til å 
bruke disse resultatene i vårt videre arbeid, sier rådmann Birger 
Hellan og økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson, som har sett 
nærmere på tallene. 

Nytilsatt rektor ved Rennebu barne- og ungdomsskole, Gerd 
Staverløkk, er helt enig, og gir klart uttrykk for at dette er noe de 
vil se nærmere på. 

- Jeg har imidlertid lyst til å påpeke at målingene kun gjelder 
fagene norsk, engelsk og matematikk. Rennebuskolen har gode 
tradisjoner for prosjekt som retter seg mot næringsliv og lokal-
samfunn. Dette bidrar til at elevene får verdifull kunnskap og 
erfaring, uten at det nødvendigvis gir positive utslag akkurat på 
denne statistikken, sier Staverløkk. 

Både Staverløkk og den administrative ledelsen i kommunen 
er opptatt av å bruke statistikken som et viktig arbeidsredskap, 
og de ønsker ikke å bortforklare at enkelte resultat er for dårlige. 

- Jeg er også veldig opptatt av dette med frafallet i videre-
gående skole, kan vi avdekke utfordringer som vil komme for 
enkelte på et tidligere tidspunkt? Finnes det hensiktsmessige 
hjelpetiltak vi kan sette inn både i forhold til elever og foresatte? 
Det er helt klart for tidlig å ramle ut av skoletilbudet allerede på 
videregående, fastslår Staverløkk.  

I Norgestoppen på barnehage
Når det gjelder barnehage, er resultatene helt i andre enden 

av skalaen. Her er Rennebu blant de beste kommunene i landet, 
og helt på topp i Trøndelag. 

- Vi tilbyr full barnehagedekning fra første dag. Det har vi 
kapasitet til, og det klarer vi å overholde. Derfor scorer vi veldig 
godt på denne statistikken, sier Birger Hellan. 

Også når det gjelder barnevern er det gode resultater for 
Rennebu. Her vurderes kommunene både ut fra saksbehand-
lingstid og tiltak i hjemmet. 

- Det er gode tradisjoner for å ta imot fosterbarn her i kom-
munen, noe som er veldig positivt. At frister for saksbehand-
lingstid overholdes er også særdeles viktig for disse sakene, så 
vi vil jobbe videre for at det fortsatt skal være slik, sier Hellan. 

Av Mona Schjølset

Kommunebarometeret:

Gode resultater på barnehage 
og barnevern, svakere for skole, 
miljø og ressurser
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Årets martnastema er som kjent smak, 
men med det jeg vet om samens historie 
streifer tankene over på en annen type 
smak; bismak. Måten den samiske befolk-
ning har blitt behandlet på opp igjennom, 
ift land og vann, religion, hvordan same-
nes kultur er blitt nedvurdert og fornor-
skingen blitt gjennomført med hard hånd; 
- det må være en tung historisk balast å 
bære på.

Med landsmøte i Trondheim i 1917 
begynte etter hvert ting å snu, gradvis. 
Samene organiserte seg og ble en sterkere 
opposisjon og det førte til flere endringer 
utover etterkrigstida. Samene ble ansett 
og fikk rettigheter som en etnisk og språk-
lig minoritet. Senere kom det retningslin-
jer som førte til en rekke tiltak innen blant 
annet skoleverket, helse- og sosialsekto-
ren, høyere utdanning og det frie kultur-
arbeidet.

Dette er noen av de store linjene, men 
hvordan har dette påvirket og formet 
samene lokalt? Her skulle jeg ønske at 
det var en forventning om at dette var vel-
kjent lokalkunnskap for oss i Rennebu og 
i og rundt Trollheimen. Historien må aldri 
glemmes, det er den som gir oss kunnska-
pen og forståelsen for nåtid og framtida. 

Under årets Rennebumartna var det flere 
nye aktører og innslag. En av de nye 
elementene var en egen samisk utstill-
ing som jeg var så heldig å få åpne. 
Forberedelsene ble veldig spennende og 
jeg vil bruke lederartiklen til å  ta flere 
med på åpningen av utstillingen. Helst 
ville jeg fortalt den fremfor at du leser 
den, men så langt er ikke Rennebunytt i 
lydbokformat. Her kommer en noe for-
kortet versjon av åpningstalen:

Buare bjejje og velkommen til 
åpning av samisk utstilling her på 
Rennebumartnan!

I år er det 100 år siden samenes første 
landsmøte ble gjennomført. Det skjedde i 
Metodistkirken i Trondheim 6.-9. februar 
i 1917. Dette var første gang representan-
ter for store deler av Sapmi møttes for å 
fremme felles sak som ett folk.

100-årsjubileet ble markert over ei 
stor uke i Trondheim i februar i år. Men 
både før og ikke minst etter denne uka 
markeres Tråante 2017 flere steder rundt 
omkring landet.

Derfor er jeg glad for og stolt av at vi 
nå kan bruke Rennebus «storstue» nem-
lig Rennebumartnan til å markere jubi-
leet lokalt. Både Rennebu kommune og 
Rennebumartnan har hatt et sterkt ønske 
om å få markert jubileet. Jeg håper den-
ne utstillingen og flere andre aktører på 
martnasområdet vil skape mer nysgjerrig-
het omkring og gi mer kunnskap om den 
samiske kulturen og historien.

I Rennebu i dag har vi de samiske 
familiene Renander og Kant, det var deres 
forfedre som etablerte seg i fjellområde-
ne i Trollheimen fra omkring 1875. Men 
samenes historie i Trollheimen går len-
ger tilbake enn det. Vi kan også lese om 
samene i Trollheimen i den offisielle rei-
sebeskrivelsen fra kong Christian V sin 
Norgesreise helt tilbake til 1685.

Med en rik historie og en spennende 
kultur skal jeg innrømme at her har jeg 
mye å lære, og jeg er ikke redd for å si det. 
Men på tross av det kjenner jeg likevel på 
en enorm ydmykhet og nesten ærefrykt 
ved å få stå her å åpne denne utstillinga. 

Det være seg både konflikter og godt sam-
spill, sorger og gleder. De sørsamiske kan 
anses som en minoritet i minoriteten. Og 
jeg vil lære mer! 

I løpet av disse tre martnasdagene 
håper jeg vi kan gi folk en god og spen-
nende smak av det samiske, gjennom mat, 
kunst, kultur og historie. La dette bare 
være starten på en fantastisk mulighet for 
alle til å bli bedre kjent med en verdifull 
og spennende del av den norske kultur-
arven. Det ligger i alle fall til rette for det. 

At vi i løpet av Rennebumartnan fikk 
oppleve en egen samisk utstilling er 
ingen selvfølge, men en stor glede. Jeg vil 
trekke fram familien Renander med Aud 
Renander i spissen. Tusen takk for innsat-
sen, takk for at dere vil dele med alle oss 
andre og takk for det samfunnsengasje-
mentet dere har. En imponerenede, flott 
og inspirerende utstilling som i løpet av 
tre dager med Rennebumartna ble veldig 
godt besøkt. 
Nå er det opp til oss alle å sørge for 
at dette bare var starten, jeg vil ha 
mer samisk kunnskap og kultur fra 
Trollheimen og Rennebu. 

Marit Bjerkås - varaordfører

Leder:

Mer samisk kunnskap

Aud Renander og varaordfører Marit Bjerkås 
under åpninga av den samiske utstillinga.       Foto: Dagfinn Vold
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for hele huset

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

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

•  Produksjon og salg av «Terrengen»
•  Maskinering- og Sveiseverksted 
•  Service og reparasjon av traktorer,
 redskaper og småmaskiner
•  Dekkmaskin og leveranse av alle
 typer landbruks- og anleggsdekk
•  Olje og smøremidler og 
 Aspen Motorsagbensin
• Godt utvalg av kjeder, 
	 sverd,	filer	og	sagkjedolje

Ditt lokale verksted for
landbruks- og småmaskiner

Stamnan, 7392 Rennebu

tlf 72 42 65 60/476 24 600 – www.landbruksverksted.no

Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2. 
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for møter 

inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved 
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).

Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

Bestilles på tlf 480 49 872 
eller post@rennebuei.no

www.rennebuei.no
Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
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Velkommen til Rennebu barne- og ungdomsskole!
Det var en fornøyd rektor 
som forrige torsdag kunne 
ønske både elever og lærere 
velkommen til Rennebu 
barne- og ungdomsskole. 

- Vi har sett fram til denne dagen, og 
nå gleder vi oss til å komme skikkelig i 
gang, sa Gerd Staverløkk i sin velkomst-
hilsen. 

Hun kunne også røpe at hun var litt 
spent på dagen, og at det kriblet litt ekstra 
i magen på tur til jobb. 

- Sånn regner jeg med det er for man-
ge av dere også, spesielt for førsteklas-
singene som har sin aller første skoledag 
i dag, sa Staverløkk,

Viktig med åpenhet og 
gode relasjoner

Før skolestart har lærerteamet vært 
samlet til planelggingsdager og praktiske 
forberedelser, og i følge Staverløkk har 
det vært utrolig god stemning og positivt 
samarbeidsklima. 

- Det har vært travle, men trivelige 
dager, og jeg synes det ser utrolig loven-
de ut for det arbeidet vi sammen skal 
gjøre til beste for elevene framover, sier 
Staverløkk. 

I sin åpningstale til elevene poengterte 
hun også hvor viktig det er med gode rela-
sjoner.

- Bare noe så enkelt som å si hei til 
hverandre når vi treffes om morgenen. 
Jeg ønsker at vi skal legge vekt på å 
møte hverandre med åpenhet og smil, da 
er det mye annet som går av seg selv, sa 
Staverløkk. 

Gode venner
For de ferske førsteklassingene er det 

mye som skal erfares for første gang, og 
ikke minst i oppstartsfasen skal grunnla-
get for gode vennskap legges. Noen hadde 
allerede fått nye bestevenner, mens andre 
hadde behov for litt mer betenkningstid 
sammen med mamma eller pappa den 
første dagen. Felles for hele gjengen med 
spente førsteklassinger, var imidlertid 
at de måtte finne seg i å være tålmodige 
fotoobjekter for både journalister og stolte 
foreldre den første dagen.

- Det er jammen slitsomt å smile så 
lenge, konkluderte en av guttene.

Tålmodigheten holdt imidlertid lenge 
nok til at alle fikk tatt sine bilder, og så 
var det full fart videre for å bli bedre kjent 

med både lærer Britt Janne Hakvåg og 
hverandre.  

Av MonaSchjølset

Første klasse ved Rennebu barne- og ungdomsskole.
Lærer: Britt Janne Hakvåg

Første rekke fra venstre: Ivar Gjermundson Kvam, Liam Høybakken Skamfer,  Iver 
Langseth, Scott Hoel Søderlund, Storm Verheul Gobbens, Martin Myrmo Bergheim, 

Isman Abdirahman Sheik og Maja Sørhus Holden.

Bakerste rekke fra venstre: Casper Johansen Haugan, Caroline Schevik Ødegård, 
Mathias Pedersen Gisnås, Julie Aftreth Opland, Leah Mathilde Auran Sanden, Troy
Holberg, Olav Uv Værnes, Haben Samuel Ghebrehiwet og Victoria Belsvik Ødegård.

Første skoledag ved Rennebu barne- og ungdomsskole.
Elever og foresatte samlet i Kultursalen der rektor Gerd Staverløkk ønsket velkommen.
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Vi i Rennebumartnan vil takke dugnadsgjengen, ansatte, kulturaktører, publikum, 
Rennebumartnans sponsorlag og lokalt næringsliv - og ikke minst alle de 150 flotte 
utstillerne på årets martna. Dette ble rett og slett en SMAKfull opplevelse!

På vegne av styret og  martnaskomiteen - Kenneth Teigen
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Takk for i år!

Evaluering fra 
en av utstillerne:
Jeg er veldig fornøyd med 
organiseringen av martnan! 
Gode hjelpere, hyggelige og 
blide folk overalt. Fortsett 
med mangfold og god 
kvalitet!                          

Mvh Randi Antonsen
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Nytt regionråd Trøndelag Sør
Onsdag 16. august ble det avholdt konstituerende møte i 
det nye regionrådet Trøndelag Sør, som består av kommu-
nene Melhus, Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Oppdal og 
Rennebu.

Ordfører Ola Øie er meget positiv 
til etableringen, og tror dette vil være 
med å styrke innlandet både i forhold til 
næringsutvikling, bosetting, hytteturisme, 
og reiseliv. 

- Kystregionen har de maritime ressur-
sene, men innlandet har stort potensiale i 
skogressurser og landbruk. Dette er noe vi 
ønsker å videreutvikle framover, sier Øie. 

Forankret i kommuneloven
Det nye samarbeidsorganet er eta-

blert i henhold til kommunelovens ved-
tekter, der man ønsker interkommunalt 
samarbeid til løsning av felles oppgaver. 
Det er også i tråd med fylkeskommunens 
intensjoner, som peker på at samarbeid er 
viktig for å styrke de ulike regionene i det 
nye Trøndelagsfylket. 

- Jeg synes vi kom godt i gang allere-
de på det første møtet, og nå søkes det om 
midler til et forprosjekt som skal definere 
de viktigste satsningsområdene framover, 
forteller Øie, som ble valgt til nestleder i 
det nye regionrådet. 

Skog og landbruk
Som nevnt er skog og landbruk res-

surser det vil satses på å videreutvikle 

framover, og her har vi allerede sentrale 
aktører både i Rennebu og de andre kom-
munene. 

- Rennebubjelken er et veldig godt 
eksempel på videreutvikling av gamle 
tradisjoner ved hjelp av ny teknologi. 
Likedan har Rennebu etter hvert fått flere 
aktører innen lokalprodusert mat og drik-
ke, og dette er også tilfellet for mange av 
de andre kommunene i regionrådet, sier 
Øie. 

Vil bidra til å styrke regionen
Etter at regionrådet nå har konstitu-

ert seg jobbes det med å få opprettet  en 
sekretærfunksjon til en del merkantile 
oppgaver. Ifølge Øie håper de dette skal 
komme på plass ganske raskt, og han ser 
fram til å komme skikkelig i gang med 
arbeidsoppgaver og samarbeidsprosjekt. 

- Det skjer mye spennende i Trøndelag 
for tiden, og fra 1. januar blir vi ett stort 
fylke. Rennebu ønsker gjennom det nye 
regionrådet å være med å styrke vår del 
av det nye Trøndelag, med en fornuftig 
forvaltning og markedsføring av de res-
sursene vi har, avslutter Øie. 

Tekst: Mona Schjølset

Ettersmak
Årets Rennebumartna fikk 
11.600 besøkende, og det er 
ca 100 flere enn i fjor. 

- Vi er fornøyd med å ha stoppet ned-
gangen i besøkstall, men vi har selvføl-
gelig plass til enda flere, sier martnassjef 
Kenneth Teigen. 

En suksessfaktor Teigen ønsker å 
påpeke er det arrangementsmessige, som 
også i år har fungert tilnærmet knirkefritt. 

- Jeg må bare nok en gang berømme 
mine engasjerte medarbeidere, martnas-
komiteen og ikke minst den fantastiske 
dugnadsgjengen som leverer varene år 
etter år, skryter Teigen. 

Små endringer som fungerte godt
Inne på martnasområdet ble det i år 

gjort noen endringer som viste seg å fun-
gere godt. - Matteltet på skoleområdet, 
aktiviteter for ungene og en del andre 
endringer gjorde det lettere for publikum 
å finne fram, sier Teigen. 

At det ble en god del regn på lørdag er 
ikke noe det nytter å ergre seg over, men 
martnassjefen er desto mer fornøyd med 
at søndagen opprant med strålende sol. 

- Vi berget nesten hele søndagen uten 
nedbør, og da var det fantastisk stemning 
på hele uteområdet. Kokkekampen ble 
en suksess, og var et nytt og artig innslag 
som mange fikk med seg i solskinnet, sier 
Teigen. 

Fantastiske utstillere
Martnassjefen er også opptatt av å 

fremheve de fantastiske utstillerne som 
bidrar til at arrangementet blir så vellyk-
ket. I år var det 40 nye utstillere, og ifølge 
Teigen har de fått mange gode tilbakemel-
dinger på dette. Tilbakemeldingene fra 
både nye og gamle utstillere er også svært 
positive, og mange kan også melde om 
godt salg.  

- Nå skal vi nyte den gode ettersma-
ken en stund, før vi skal starte evaluerin-
gen og se hva vi kan forbedre og videreut-
vikle til neste år, avslutter Teigen. 

Av Mona Schjølset

Ordførerne utgjør styret i regionrådet.
F.v.: Hans Vintervold (Røros), Ola Øie - nestleder (Rennebu), Jan Håvard Refsethås - 

leder (Holtålen), Gunnar Krogstad (Melhus), Kirsti Welander (Oppdal) 
og Sivert Moen (Midtre Gauldal).
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Martnas-
minner 2017

Stian Sandhaugen, Kristian Sundset, Per Stian Sanden Aune og Bjørn Inge Haugset.

Olav Aasmyr og Jan Helge Lilleindset på stand for Terrengen. Edvard Eriksen AS Stilmøbelverksted ble tildelt årets martnaspris.

Jonas Aalbu og Sindre Grøtte Halland på ryddeoppdrag for fotballgruppa.

Leirplassen var godt besøkt under årets martna.
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Edvard Eriksen AS Stilmøbelverksted ble tildelt årets martnaspris.

Jonas Aalbu og Sindre Grøtte Halland på ryddeoppdrag for fotballgruppa.

Leirplassen var godt besøkt under årets martna.

Tirill Reistad, Ingrid Krogstad, Sondre Eggen Haugan, Hallgeir Haugan 
og Hanne Kristin Krogstad på Pizzahjørnet til 10. klassa.

Oddrun Aashaug viser hvordan kort kan lages.

Ane Skamfer, Mia Skamfer og Frida Vikin solgte hyllkaku for skolekorpset.
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Vellykket martnashelg på industriområdet
Som de fleste sikkert har 
fått med seg, var det liv 
og røre på industriområdet 
gjennom hele martnashelga. 
Traktorpulling, hesteskyss, 
gamle biler, bueskyting, 
jønnblestring, tjurrumile, 
verktøy og kaffe på svartkjel 
for å nevne noe av det som 
foregikk. 

- Det har vært ei travel, men veldig 
artig helg. Dette overgikk faktisk forvent-
ningene vi hadde på forhånd, og nå håper 
vi enda flere blir med på laget til neste år, 
sier Hans Christian Borchsenius, som er 
en av initiativtakerne bak prosjektet. 

Mye besøk
Første dag etter martnan har mange 

av ildsjelene bak opplegget samlet seg til 
oppsummering og morgenkaffe på kon-
toret hos Hans Christian Borchsenius, og 
her er det på ingen måte snakk om blå-
mandag. 

- Vi er nok litt gira etter helga, men 
dette viser jo virkelig at martnaspubli-
kummet også setter pris på det vi hadde å 
vise fram. Mange av dem som besøkte oss 
hadde vært innom martnasområdet først, 
og så fikk de med seg en ekstra opplevelse 
etterpå, sier Torleif Bøe.

Anslagsvis tror de at bortimot 2000 
personer har vært innom industriområdet i 
løpet av helga. Mange kom også igjen alle 
tre dagene, noe de ser på som et positivt 
signal.

- Det må jo tyde på at de trivdes og 
ville oppleve mer, fastslår Borchsenius. 

 
Samarbeid

Alle aktørene som har vært involvert 
påpeker hvor positivt samarbeidet dem 
imellom har vært, og til neste år ønsker de 
å ta  opplegget enda et steg videre. 

- Vi kommer til å ta opp dette i 
Rennebu Næringsforening, for vi ser stort 
potensiale for flere aktiviteter. Kanskje 
kan vi ta i bruk grusbanen og området 
mellom veikroa og hallen. Her kan det 
f.eks. være utstillere innen jakt, fiske, 
friliftsliv og landbruk, og kanskje kan 
vi legge opp til en del Farmen-lignende 
aktiviteter og tevlinger. Her er det jo bare 
fantasien som setter grenser, sier de enga-
sjerte initiativtakerne. 

Samtidig påpeker de at et viktig nøk-
kelord framover vil være samarbeid, og at 
dette på ingen måte skal være i konkur-
ranse med Rennebumartan, men heller en 
del av martnan. 

- Det viktigste er at vi sammen klarer 
å trekke mest mulig folk til bygda, enten 
de er interessert i husflidsprodukter eller 
traktorpulling, sier Borchsenius. 

Av Mona Schjølset

Traktorpulling var svært populært.

Marte Haugan og Ingeborg Lilleindset.

Noen av initiativtakerne til arrangementet: 
f.v. Ivar Fjellstsad, Henning Aftreth, Kristine 
Voll Fjellstad, Kent Ole Flatsetøy, Espen 
Karlsen, Torleif Bøe og Paul Paulsen.
Bak står Hans Christian Borchsenius.
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Vellykket martnashelg på industriområdet

Emil Lund Frøset og Jon Andre Rånes  
hadde egen stand der de demonstrerte 
smedarbeid. Her er det Daniel Løkken 
som får prøve seg.

Sveinung Kosberg viser hvordan man 
kan lage brentpanel på gammelmåten.

Rodebakk gårdsbryggeri solgte lokalprodusert øl.

Flotte, gamle traktorer på rekke og rad.
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Søknadsfrist: 31. august 2017

Kontaktperson
Ida Midthjell, Sykepleier/helsesøster, tlf 72 40 25 57, 
mobil 958 10 614, ida.midthjell@rennebu.kommune.no
Solveig Kjersti Løkken, leder helse og omsorg, 
tlf 72 40 25 02, mobil 416 44 741, 
solveig.lokken@rennebu.kommune.no

Klubbarbeider
11% fast stilling i fritidsklubben “Loggin”
Klubben har åpent en kveld i uka (tirsdag), 
samt annenhver fredag som fordeles gjennom turnus.

Beskrivelse av arbeidssted
•	 Fritidsklubb for ungdommer i alderen 12-19 år. 
 Fritidsklubben er samlokalisert med SFO ved 
 Rennebu barne- og ungdomsskole

Hovedarbeidsområder
•	 Ungdom i aldersgruppen 12 - 19 år
•	 Skape et godt miljø for ungdommene

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Interesse og evne til å arbeide med ungdom
•	 Det er fordel med erfaring fra slikt arbeid

Søknadsfrist: 15. august 2017

Kontaktperson
Astri Snildal, Leder kultur, tlf 72 42 81 25, 
astri.snildal@rennebu.kommune.no

For begge stillignene: 
Se fullstendig utlysning på www.rennebu.kommune.no 
under Stilling ledig

Helsesøster 50% vikariat
ledig fra 15. august 2017 - 15. februar 2018

Vi søker
Engasjert og selvstendig helsesøster. Ved eventuell mangel 
på søkere med helsesøsterfaglig utdanning, kan 
sykepleiere med annen kompetanse komme i betraktning.

Beskrivelse av arbeidssted
•	 Helsestasjon og skolehelsetjenesten er organisert 
 under Helse- og omsorgstjenesten i Rennebu 
 kommune
•	 Oppgavene er helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Hovedarbeidsområder
•	 Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Autorisert sykepleier med videreutdanning som 

helsesøster
•	 Grunnleggende datakunnskaper, ønskelig med 

kjennskap til HsPro
•	 Behersker norsk både skriftlig og muntlig
•	 Har førerkort kl. B og disponerer egen bil

Personlige egenskaper
•	 Selvstendig og positiv
•	 Gode samarbeids- og koordineringsevner
•	 Reflektert og nytenkende
•	 Initiativrik og fleksibel
•	 Evne til å prioritere og å gjennomføre oppgaver
•	 Personlig egnethet vektlegges

Politiattest
•	 Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges ved 

tiltredelse

Bruk av piggtråd
Enhet for landbruk og miljø har fått en del spørsmål om 
bruk av piggtråd.
Bruk av piggtråd reguleres gjennom dyrevelferdsloven § 
15. Da ny lov om dyrevelferd trådte i kraft i 2010 ble det 
satt et absolutt forbud mot piggtråd i gjerder satt opp for 
å regulere dyrs ferdsel. Dette forbudet gjelder både i inn-
mark og i utmark. 

Forbudet retter seg mot nye gjerder
Forbudet gjelder også eksisterende gjerder med behov for 
vedlikehold, der gjerdetråd skal skiftes ut helt eller delvis. 
Med dyrs ferdsel menes både egne og andres dyr, samt 
viltlevende dyr. Selv om forbudet har vært gjeldende 
siden 1. januar 2010 finnes det mange slike gjerder rundt 
om i landet. 

Gjerder som er satt opp før 1. januar 2010 kan også 
være forbudt dersom dyr utsettes for fare for unødige 
påkjenninger og belastninger. 

Fjerning av piggtråd i gjerderester
Piggtråd i gamle gjerder som har falt ned skal fjernes for 
å hindre at dyr blir påført skader. 

SMIL-tilskudd 
I Rennebu er det mulig å søke om SMIL-midler til opp-
rydding av gamle gjerder. Tilskudd pr meter er satt til 
kr 12. Søknadsfrist for å søke SMIL-midler er 1. oktober. 

- Enhet for landbruk og miljø
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K U N N G J Ø R I N G E R

Står du i manntallet?
Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 
valgåret har stemmerett ved stortingsvalg. For å utøve 
stemmeretten må du være innført i et manntall. Du skal 
være innført i manntallet i den  kommunen du er folke-
registerført pr 30. juni i valgåret.
Den som mener at en selv eller noen andre uriktig er 
innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kan kreve 
at valgstyret retter feilen.  Kravene må være skriftlig og 
begrunnet.  Eventuelle feil blir rette så langt det lar seg 
gjøre fram mot valgdagen.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 
20 juli og fram til og med valgdagen 11. september på 
Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk.
Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu, 
Myrveien 1, 7391 Rennebu, 
eller postmottak@rennebu.kommune.no

Står du i samemanntallet?
For å stemme ved sametingsvalget må du være innført 
i Sametingets valgmanntall. Fristen for å registrere seg 
i samemanntallet for å stemme ved Sametingsvalget i 
2017 var 30. juni.

Forhåndsstemme?
Ønsker du å forhåndsstemme kan du gjøre det fra 10. 
august – 8. september. Servicetorget, kommunehuset 
Berkåk er stemmemottak for forhåndsstemmegivningen.

Åpningstiden for forhåndsstemmegivning 
10. august - 8. september
Mandag - fredag kl 08.00 - 15.30
Lørdag 2. september kl 10.00 - 12.00
Torsdag 7. september kl 08.00 - 18.00

Forhåndsstemmegivning ved Rennebu Helsesenter
Onsdag  6. september  kl 10.00 - 12.00

Ambulerende stemmegivning
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan 
avgi stemme ved forhåndsstemmested eller valglokale  
kan etter søknad avgi stemme der du oppholder deg.  
Ambulerende stemmegivning avholdes torsdag 
7. september.  Søknadsfrist 6. september. Søknad 
sendes postmottak@rennebu.kommune.no   
eller telefon 72 42 81 00.

Mer informasjon om stortings- og sametingsvalget  finner 
du på www.valg.no og www.samediggi.no 
NB! TA MED VALGKORT OG LEGITIMASJON 

Valgstyret

STORTINGS- OG 
SAMETINGSVALGET 2017

Her kan du stemme valgdagen 11. september:

 Innset skole kl 15.00 – 20.00
 Markastuggu, Nerskogen Landhandel kl 15.00 – 20.00
 Voll skole kl 10.00 – 20.00
 Kommunehuset, Berkåk kl 10.00 – 20.00

Kommunehuset, Berkåk er i tillegg åpent for stemmegivning  søndag 10. september kl 16.00 - 20.00.
Det er innført elektronisk avkryssing i manntallet, slik at du kan stemme i et av de fire valglokalene 
innenfor kommunen du selv ønsker.
Ta med legitimasjon og gjerne valgkortet som du har fått tilsendt.

Valgstyret

K U N N G J Ø R I N G E R
Vi vil takke for oppmerksomheten i anledning 
far sin bortgang.

Arve Martin og Bjørn Gunnar m. fam.
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Totalleverandør innen

elektroinstallasjon

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

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

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7398 Rennebu

mob 948 56 836

Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Periodisk kontroll 
på kjøretøy opp til 
7500 kg

BERKÅK BILSKADE BERKÅK BIL
Postmyrveien 12 Postmyrveien 12
7391 RENNEBU 7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963 Tlf 72 42 75 90
berkaakbilskade@outlook.com berbil@getmail.no

Distriktets
kontorleverandør

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

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

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

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com
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 Dette skjer i Rennebu!

26.08. Kaffesalg  Jutulstuggu  11-15 
26.08. Svartdalsseta   11-16
28.08. Førjaktmøte Sandbrekka 19.00
03.09. Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00
03.09. Semesteråpning Oppstuggusetra 12.00
 Søndagsskolen, Yngres, NLM og Normisjon
04.09. Åpent hus Sanitetshuset 18-21
 Rennebu husflidslag
07.09. Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.09. Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
14.09. Bønnemøte Hoelsmoen 20.00

Gjeterhundtrening oppi Kjønndolpa hos Sissel K. Ulvin 
mandager kl 19 i sommer
Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12

Følg med på hva som skjer i 
Rennebu på rennebu.com

mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14

Plantetilbudet 
fortsetter!

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Mye nytt i gaveartikler!

Nyhet!
NÅ FÅR DU SOM COOP-MEDLEM 
40 ØRE I FAST BONUS

PÅ DRIVSTOFF.

Gjelder ikke avgiftsfri diesel.

CIRN00XX_Coop_700x1000_juni_2017_2.indd   1 26.06.2017   15.57

Circle K Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 71 50

!
!

!  !
…starter opp igjen! 

!
Vi øver annenhver tirsdag på Menighetshuset  
    fra kl 17.30 til 19.00. 
!
Første øvelse i høst blir tirsdag 29. august. 

!
Midt i øvelsa blir det en pause med frukt og høytlesning. Ta med en 
10-kroning til åresalg. 
!
Koret er for barn/ungdom fra 1.-10. klasse.  
!
Beate Dullum er dirigent. I tillegg er Anne Lise Landrø, Oddvar 
Skjerve, Jakob Nielsen, Kjersti Kvam og Synøve Daaland med som 
medhjelpere. 
!
Ta kontakt med Kjersti(46959544) eller Anne Lise(45429691) dersom 
du lurer på noe! 

!
Vi ønsker både gamle og nye sangere 

hjertelig velkommen! 
!

Vennlig hilsen crewet i 
Rennebu Soul Children

3 grønn-
planter 8900

3 Caluna 8900
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Omsorgs-/trygdeleiligheter Berkåk
Det er ledig leiligheter: 
Omsorgsboligen på Berkåk
Leilighetene er på ca. 45 m² + bod
Husleie er på kr 4.674,- pr. måned + strøm etter 
forbruk.
Carport kan leies for kr 200,-/ mnd. + evt. strøm til 
motorvarmer

Trygdeboligen i Gamle kongevei 32 og 34
Leilighetene er på ca. 40 m² + bod
Husleie er på kr 3.138,- pr. måned

Boligavdelingen
leiligheten er på 35 m² + bod
Strøm: kr 1.069,- pr. måned
Husleie er på kr. 4.572,-

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til Helse og omsorg,
tlf 72 40 25 05/ 72 40 25 03. 
Skjema ligger også på kommunens nettside

Søknad sendes: 
Rennebu helsesenter, Gamle kongevei 39A, 
7391 Rennebu
Søknadsfrist:  1. september 2017

Ledig stilling/stillinger
Nerskogen Landhandel består av Joker-butikk og kafe. 

Vi åpnet i nye trivelige lokaler i 2016. 

Nå søker vi etter ekstrahjelp på kafeen og i butikken. 
Spørsmål rettes til Toril Dullum Lund tlf. 994 94 384. 

Skriftlig søknad sendes til joker.nerskogen@joker.no 
eller pr. post til 

Joker Nerskogen, Nerskogen 7393 Rennebu. 

Rennebu Skog & Hage
Rokkones, 7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Jonsered og Husqvarna - Motorsager og hagemaskiner

Husqvarna 2T bensin for maksimal ytelse
pr 5l kanne kr 120,- inkl mva

Sagkjedeolje mineral pr 5l kanne kr 150,- inkl mva
1 Sagsverd 13” + 2 sagkjeder kr 419,- inkl mva

Husqvarna Automowere - mange størrelser.
Be om tilbud

Delelager og serviceverksted - Gardena slanger - koblinger


