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Anita Skorgan og Hallgrim Bratberg
leverte en flott konsert i Berkåk kirke.
Foto: Mari Ytterhus

leder

Årets
TV-aksjon

Årets TV-aksjon er over når dette RennebuNytt kommer ut.
Aksjonen er til inntekt for Røde Kors. Organisasjonen
arbeider i ni land for å redde liv og gi omfattende helsehjelp
til de mest sårbare innbyggerne i krigsområdene. I mange
land er Røde Kors en av de få hjelpeorganisasjonene som får
lov til å yte humanitær hjelp.
Pengene som samles inn skal brukes til humanitær hjelp slik
som å etablere og drifte feltsykehus (i telt) i krigsområdene,
skaffe vann inn i krigsområdene eller å få frem matforsyninger. TV-aksjonen opplyser om at et bidrag på 300 kroner
vil rekke til en pakke med medisinsk utstyr til en familie
på fire stykker eller til mat til en familie på fem i en måned.
Med andre ord vil pengene rekke langt.
Noe av pengene skal også gå til Røde Kors sitt arbeid med
flyktninger og asylsøkere i Norge: Røde Kors driver ca 400
aktiviteter.
59,5 millioner mennesker er på flukt i verden. Hittil har 57
av disse menneskene, altså en milliontedel, som en skoleelev sa det, kommet til Rennebu for å få beskyttelse og en
ny start i livet.
Tre av flyktningene var så modige at de nylig stilte opp i
kommunestyret for å fortelle om sin Innvandrerreise på et
norsk de hadde lært seg i rekordfart. Innvandrerreisen er
fortellingen om hvordan de opplevde å komme til
Rennebu - det første møtet og de første dagene i Rennebu.
Det var veldig kaldt her, men de syntes rennbyggen var
utrolig hyggelig og imøtekommende. Uansett hva de ble
spurt om, hadde de bare positive svar og det fantes ikke
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problemfokus. Tilbakemeldinger fra kommunestyret var at
det var spennende å bli bedre kjent med hver enkelt av dem
og de hadde hver sin unike historie. Målet deres er å bli
en innbygger i Rennebu, leve et normalt liv i fred, jobbe og
være selvstendig.
Ikke alle flyktningene er så heldige at de klarer å komme seg
ut av krigssonen. Røde Kors gjør en fantastisk jobb der hvor
de kan risikere å sette eget liv på spill for å bidra og hjelpe.
Jeg håper at dere har vært med og støttet opp om aksjonen
ut fra både omtanke og mulighet. Støtten vil uansett bety en
forskjell for mottakeren i den andre enden.
Elevene ved Berkåk skole og voksenopplæringen hadde
aksjonsdag den 7. oktober til inntekt for Røde Kors og
arbeidet deres. De samlet inn kr 29.153,- som vil gi et godt
bidrag. Tusen takk for en flott innsats!
Vi er alle avhengige av hverandres frivillighet for at vi skal få
et godt og livskraftig samfunn. Bare tenk om ikke foreldrene
hadde stilt opp som idrettsledere, om ikke natteravnene
hadde passet på ungdommen vår og den frivillige redningstjenesten ikke hadde bidratt når noen var savnet. Vi hadde
nok merket en forskjell om ikke så mange hadde stilt opp
frivillig og brydd seg.
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Ny biblioteksjef
Merete Kjærnes Fossum tok
fra slutten av august over som
biblioteksjef i Rennebu, og så
langt trives hun godt på sin nye
arbeidsplass.
- Biblioteket er en av de viktigste
møteplassene vi har i samfunnet, det
er åpent for alle og det er gratis. Jeg vil
jobbe for at biblioteket her i Rennebu
skal være en god møteplass, der alle kan
finne seg til rette, sier Fossum.
Liker å lage utstillinger
Den nye biblioteksjefen er generelt
veldig glad i bibliotek, men røper at det
er enkelte arbeidsoppgaver hun syns er
spesielt spennende å holde på med.
- Jeg er veldig glad i å lage utstillinger. Da får man eksponert litteratur på
en spennende måte, en slags mild form
for aktiv formidling, smiler Fossum.
Nå i innkjøringsfasen, med mange
nye arbeidsoppgaver å forholde seg til,
har det ikke blitt så mye tid til å fokusere
på å lage utstillinger. Dette er vel imidlertid noe som vil endre seg etter hvert
som hun blir litt bedre kjent med sin nye
arbeidsplass.
- Vi er jo et forholdsvis lite bibliotek,
med små stillinger, og da blir det også
litt mer utfordrende å få tid til å gjøre det
lille ekstra, påpeker Fossum.

Ungene er i alderen 3 – 10 år, så det sier
seg selv at hun har nok å henge fingrene i.
- Jeg har stort sett tatt vakter på helg
og som ekstrahjelp etter at jeg var ferdig
utdannet sykepleier, og utenom det har
jeg vært hjemmearbeidende med unger.
Da jeg i 2012 fikk tilbud om vikarjobb på
Støren bibliotek tok jeg sjansen, og har
ikke angret i det hele tatt, sier Fossum.
For det er på biblioteket hun har lyst
å være, og noe kan hun jo også ta med
seg fra sykepleierutdanningen.
- Begge deler handler jo om å møte
mange forskjellige typer mennesker, og
det liker jeg, sier Fossum.

4-barns mor
Fossum er opprinnelig utdannet sykepleier, oppvokst i Halden, og nå lykkelig gift 4-barns mor bosatt i Soknedal.

Kom innom
Biblioteksjefstillingen i Rennebu
består av 23% skolebibliotek og 32 %
folkebibliotek, så i begynnelsen blir det

Merete Kjærnes Fossum og Janne Hinsverk
mange nye fjes å forholde seg til.
- Jeg er i full gang med å gjøre meg
kjent med elever, lærere og andre brukere av biblioteket, så det er veldig fint at
jeg har Janne Hinsverk her som bibliotekmedarbeider. Hun har god oversikt,
og kan hjelpe meg litt nå i starten, sier
Fossum.
Nå håper hun mange vil bruke biblioteket, og at de etter hvert skal komme
i gang med en del arrangement og faste
aktiviteter.
- Kom innom oss på biblioteket,
for vi ønsker å være et aktivt treffpunkt
i lokalsamfunnet, oppfordrer Merete
Kjærnes Fossum.

Forfatterbesøk på biblioteket
Mandag 7. november inviteres det til forfatterbesøk på
Rennebu Folkebibliotek. Det er
Anne Bårdsgård som kommer
for å snakke om sin nye bok,
”Selbuvotter”, og hun har også
med seg en samling Selbuvotter
hun vil vise fram.
- Det er fylkesbiblioteket som arrangerer denne forfatterturneen, og vi har
meldt oss på. Husflidslaget serverer

kaffe, så det ligger tilrette for en trivelig
kveld, sier biblioteksjef Merete Kjærnes
Fossum.
Gode tips og inspirasjon
Strikking er en aktivitet som virkelig
har fått vind i seilene de siste årene, og
det er stadig flere som gir seg i kast med
flotte kreasjoner og kompliserte mønster. I så måte er jo Selbuvotten en trygg
og velkjent merkevare, som har holdt
seg til det opprinnelige hele tiden.
- Jeg regner jo med dette forfatter-

besøket vil være av interesse for alle
strikkeglade, og jeg er ganske sikker på
at det vil bli mange nyttige tips å hente. Ikke minst tror jeg det blir en trivelig kveld med kaffe og prat, avslutter
Fossum.
Av Mona Schjølset
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Totalleverandør innen

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

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

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

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Din lokale maler for tak og vegger
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

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

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN
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

BERKÅK BILSKADE

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

Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Finn ditt verksted:

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

automester.no • tlf. 800 40 555

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

Kartlegging av friluftsområder i Rennebu:

Ny innspillsrunde
En administrativ arbeidsgruppe utarbeidet tidligere i år en oversikt
over friluftsområder i Rennebu, og i løpet av våren og sommeren har
både fastboende og hyttefolk kommet med en del innspill.

Trygg Hjemme
I november skal de hjemmebaserte tjenestene igjen ha ekstra
fokus på brannsikkerhet gjennom prosjektet ”Trygg hjemme”.

Anniken Lie fra TBRT
Det er Trøndelag Brann- og
Redningstjeneste, i samarbeid med
Gjensidige, som kjører dette prosjektet,
og nylig holdt de oppfriskningskurs for
ansatte i hjemmebaserte tjenester.

I kommunestyret 22. september ble
det reist en del spørsmål som førte til at
det ble åpnet for en ny runde med innspill. Fristen er nå satt til 14. november.
Kunnskapsgrunnlag
Den kartleggingen som er foretatt
er sammenfattet i et temakart. Her er
områdene beskrevet ut fra hvor viktige
de er i friluftslivssammenheng, og hvilken type område det er snakk om, f. eks.
utfartsområde, lek- og rekreasjonsområde, jordbruksareal osv.
- Det er viktig å presisere at dette
ikke er et plandokument som er juridisk
bindende, men et kunnskapsgrunnlag
på lik linje med foreksempel viltkart,
beitekart, vegetasjonskart o.l., sier Evy
Ann Ulfsnes, enhetsleder landbruk hos
Rennebu kommune.

Viktig å komme med innspill
Etter den 14. november skal saken
behandles i MTL, før den legges fram
for kommunestyret igjen. Leder i MTL,
Eli Krogstad, håper at mange vil gå inn
på kommunens hjemmeside og se nærmere på hvordan friluftslivsområdene i
kommunen er registrert.
- Det er viktig at dette arbeidsdokumentet blir så korrekt som mulig, og da
trenger vi innspill både fra fastboende
og hyttefolk. Ta deg tid til å gå inn på
kartet og se om det er riktig informasjon
som ligger ute om ditt turområde, oppfordrer Krogstad.
Nødvendig informasjon og kart
finner du på
www.rennebu.kommune.no
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Vær litt ekstra oppmerksom
Grunnen til at de hjemmebaserte tjenestene skoleres litt ekstra i forhold til
brannsikkerhet, er den direktekontakten
de har med alle hjemmeboende brukere.
- Vi er jo hjemme hos folk hver dag,
og kan være behjelpelig både med å
skifte batteri i røykvarslere og se litt
ekstra på skjøteledninger, komfyr, ildsted, ladere og andre ting som kan være
brannfarlige, sier Mildrid Flå Gjersvold,
hjemmehjelpskoordinator i Rennebu.
Hun presiserer at de på ingen måte
skal ta over oppgavene som hører til
Brann- og Redningstjenesten, men være
et viktig bindeledd ut mot den enkelte
bruker. Gjersvold oppfordrer også pårørende til å ta en ekstra sjekk når de er
innom, slik at man kan iverksette nødvendige sikkerhetstiltak.
- Det er bare å ta kontakt med oss
hvis de lurer på hva det kan være greit å
se etter, og hvis det ellers er noe de lurer
på, sier Gjersvold.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Lillian Toset

÷50% på
blomsterløk
11. nov: Allehelgensøndag
Lys, lykter, kranser finner du hos oss!

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17 – lør 10-14
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Gleder seg til premiere i kveld!
De siste to ukene har skoledagene til tiendeklasse ved
Rennebu ungdomsskole vært
preget av hektisk aktivitet fram
mot høstens store happening,
musikaloppsetningen av ”Folk
og røvere i Kardemomme By”.

Det snekres kulisser, prøves kostymer, og ikke minst terpes det på replikker, sanger og koreografi.
- Som vanlig et herlig kaos før alt
forhåpentligvis går på skinner når vi
endelig er klare til premiere den 27.
oktober, sier ansvarlig lærer Ann Kristin
Haugerud.

Positiv gjeng
Ifølge Haugerud er det både trygt og
litt skummelt å sette opp et stykke som
så mange kjenner til.
- Det er jo naturligvis lettere for elevene å ta tak i både replikker og sanger
som er kjent for dem, men spesielt de
minste publikummerne som kommer
kan jo dette utenat og da må vi jo levere
bra, sier Haugerud.
Akkurat det tror hun forøvrig ikke
blir noe problem, og hun er full av lovord om den innsatsen elevene legger
ned for at dette skal bli en suksess.
- Det er en veldig positiv gjeng, og nå
gleder vi oss bare til å komme i gang. Vi
ser at flere slår seg løs i rollene når de
får på seg kostymer, og enda artigere
blir det med publikum i salen, orkester og full rulle, avslutter en optimistisk
Haugerud på vegne av elever og støtteapparat.
Av Mona Schjølset

Intimkonsert med
Hilde Halseth
Søndag den 6. november tar Hilde Halseth med seg sin faste gitarist,
Stephen Carlson, hjem til Rennebu for å holde intimkonsert i den
nye kultursalen i Rennebuhallen.
- Jeg var der nylig i forbindelse med
Berkåk Rockfest, og ble så begeistret
over hvor fint det har blitt. Det var da
jeg bestemte meg for at jeg hadde lyst til
å holde en konsert her, så det har gått
ganske fort i svingene. Jeg gleder meg
skikkelig, og tror programmet vil falle i
smak hos veldig mange, sier Hilde.
Bruker lokale krefter
I tillegg til Stephen Carlson på gitar
har Hilde fått med seg Sølvi Dons Uv på
tangentinstrumenter.
- Jeg var veldig glad for at Sølvi sa
ja til å bli med, hun er rutinert, flink
og kjempegrei å samarbeide med, sier
Hilde.
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Publikum kan også glede seg til å
oppleve lokale gjestesolister på scenen,
og sannsynsligvis dukker også en eller
flere av Hildes egne sønner opp som
bidragsytere underveis.
- Jeg har vært så heldig å få med
meg de to talentfulle ungjentene Sigrid
Øverland Kjeka og Ellinor Gunnes, samt
en rutinert bassanger i Fridar Skjerve. Vi
hadde en gjennomkjøring på en del sanger i går, og jeg må si det lover veldig bra
for konserten, smiler Hilde.
Behagelig konsertopplevelse
Ifølge Hilde kommer det til å bli en
god blanding av egenprodusert og lånt
materiale på konserten, og repertoaret

vil bestå av både visesang, pop og andre
sjangre.
- Vi ønsker at det skal være variert
og spennende, samtidig som vi lager
våre egne varianter av låtene vi bruker.
Vi har også jobbet veldig bevisst med
at vi ønsker å gi publikum en behagelig konsertopplevelse både musikalsk og
lydmessig, og det håper jeg vi får til, sier
Hilde.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mariell Tverrå Løkås

Rocket Rennebuhallen!
15 korps, ekte spilleglede, entusiastiske dirigenter,
oppmuntrende foreldre, publikum og annet støtteapparat.

Anita innfridde
- og vel så det!
Det er klart at man benker seg
med forholdsvis høye forventninger når en såpass kjent artist
som Anita Skorgan gjester
Berkåk kirke. Men hun innfrir
forventningene, og vel så det.

Helt fra første akkord har hun publikum i sin hule hånd, og tar oss med på
en fantastisk reise gjennom en spennende og innholdsrik karriere.

KOR-ps (øverst) og Meldal skolekorps var med å rocke i Rennebuhallen.
Dette var den flotte rammen rundt
årets Rennebuspæll, som ble avviklet
i den nyrenoverte storstua lørdag 22.
oktober.
Rockepris
Det var altså Rock´n Roll som var
årets tema, og etter det vi kunne se var
dette et tema som fenget både publikum
og de unge musikerne på scenen. En
som satte ekstra pris på årets tema var
nok rockemusiker Tore Andre Helgemo,
som for anledningen var innleid temadommer.
- Jeg syns det var kjempeartig å bli
spurt om å være dommer her i dag, og
for meg er det jo selvsagt helt topp å se
barn og unge fordype seg i rockemusikken på denne måten, sa Tore Andre.
Utdeling av temapris er nytt av året,
og det er Ivar Fjellstad ved Rennebusmia
som har utformet den flotte prisen.
Rockeprisen ble til stor begeistring tildelt vertskorpsene KORps, bestående av
Kvikne, Oppdal og Rennebu skolekorps.
Temadommeren ga imidlertid uttrykk
for at det var skarp konkurranse, og at
det rykket i rockefoten gjennom store
deler av lørdagen.

- Det er så trivelig å se barn og unge
vise slik spilleglede, og ha det artig
sammen på scenen. Jeg håper de fortsetter med musikk hele livet, sa en engasjert Tore Andre Helgemo.
Stor dugnadsinnsats
Også leder i Rennebuspællkomiteen,
Kenneth Løkslett, er svært godt fornøyd
med årets arrangement.
- Det flyter bra og logistikken fungerer, dugnadsfolket gjør en super innsats
og gjestene våre ser ut til å trives. Da er
jeg også fornøyd, fastslår Løkslett.
At arrangørene kunne ta i bruk
Rennebuhallen, Kultursalen og ikke
minst det nye kjøkkenet til årets arrangement, er han naturligvis også veldig
glad for.
- Vi fikk det jo til under oppussingsperioden i fjor også, men det er selvsagt mye mer lettvint i år. Nå bruker
vi hallen til konsert, foajeen til kafè og
Kultursalen til middagsservering, og det
fungerer veldig bra, uttrykker en fornøyd
leder i Rennebuspællkomiteen.
Av Mona Schjølset

Klassisk musikk
Fortellingen starter med den klassiske musikken, og en mor som spilte alle
de kjente klassikerne på piano mens en
ung Anita lyttet henført.
- Det beste jeg visste var å ligge med
døren på gløtt når mamma øvde, og jeg
syns musikken var så utrolig vakker, fortalte Anita.
I Berkåk kirke fikk publikum høre
den nydelige måneskinnssonaten, med
Anitas egen tekst til, og flere andre
eksempel på hennes klassisk skolerte
bakgrunn.
Glad og varm
Siden går det slag i slag, med en
del nytt materiale, noe hun har lånt fra
andre artister, og ikke minst en sekvens
med en del av de velkjente Grand Prix
- låtene. Det er lett å la seg imponere
over allsidighet og musikalitet, men aller
mest lar vi oss imponere over hennes
tilstedeværelse og den oppriktige gleden hun viser gjennom musikken. Dette
er ikke en artist som på noen måte har
latt suksessen gå seg til hodet, og det var
også en av de kommentarene som gikk
igjen blant publikum denne kvelden.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mari Ytterhus
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Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!
Bjørn
909 10 913

Oddvar
905 78 439

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
Døgnvakt:
mobil 414 52 610

7288 Soknedal
Epost: stobb@gauldalen.no

VI TRENGER FLERE...
Gipling

Kommunereformen
og veien videre
I kommunestyret den 22. september ble det gjort
endelig vedtak om at Rennebu skal fortsette som
egen kommune også etter 01.01.20. Bakgrunnen for
vedtaket er resultat framkommet gjennom innbyggerundersøkelse og folkeavstemning.
- Det har vært gjennomført en grundig prosess med bred
innbyggerinvolvering i forbindelse med kommunereformen,
og det skal vi ta med oss videre. Selv om det nå er vedtatt at vi
skal fortsette å stå som egen kommune, er det kjempeviktig å
opprettholde et godt samarbeidsklima med våre nabokommuner, sier varaordfører Marit Bjerkås.
Fylkesmannens tilråding
I forbindelse med kommunereformen har også fylkesmannen i Sør-Trøndelag lagt fram sin faglige tilråding til kommunal- og moderniseringsministeren. Dette blir en del av grunnlaget for statsrådens anbefaling ovenfor Stortinget, som skal
legges fram våren 2017. I fylkesmannens tilråding foreslås det
at Sør-Trøndelag skal bestå av 18-19 kommuner i 2020, og ni
kommuner i 2025.
Prinsippene som er lagt til grunn i fylkesmannens tilråding
er blant annet at det skal være tydelige tyngdepunkt i alle deler
av fylket også utenom Trondheim, og at disse skal være motorer i samfunnsutviklingen for sitt omland. I tilrådingen oppfordres det også til at Rennebu og Oppdal skal gjenoppta sine
forhandlinger, og på sikt slå seg sammen.
- Selv om fylkesmannen hadde ønsket et annet vedtak her
i Rennebu, fikk vi ros for måten prosessen ble gjennomført.
Folket i Rennebu gav imidlertid et svært tydelig råd til politikerne gjennom folkeavstemningen, og kommunestyret valgte
å følge dette i sitt vedtak. Det er utgangspunkt for vårt arbeid
framover, sier Bjerkås.
Gjensidig avhengighet
Kommunereformen har nå vært en pågående prosess i over
to år, og det har helt fra starten blitt lagt vekt på en bred innbyggerinvolvering gjennom både folkemøter og en rådgivende
folkeavstemning.
- Det viktigste for oss som kommune er å ha gode tjenester
til våre innbyggere. Noe klarer vi selv, og noe må vi samarbeide
med andre om. Derfor er vi gjensidig avhengig av hverandre
for å skape en sterk region med et godt tjenestetilbud til innbyggerne, sier Bjerkås.
Hun legger heller ikke skjul på at kommunereformen har
vært ressurskrevende, og at det nå skal bli greit å jobbe mer
med andre saker igjen.
- Mange saker har blitt satt litt på vent, og vi ser fram til å
ta tak i en del av disse i tiden framover, avslutter varaordfører
Marit Bjerkås.
Av Mona Schjølset
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Fornyet mulighet for innspill
- Friluftslivsområdekartlegging
Rennebu kommune gir innbyggerne fornyet mulighet
til å komme med innspill til friluftslivsområdekartleggingen.
Resultatet av kartleggingen blir et temakart for friluftsliv
som viser hvor kommunens viktigste friluftsområder er.
Dette temakartet har ingen juridiske bindinger.
Kom gjerne med tilbakemeldinger på for eksempel:
• om det er friluftsområder som mangler
• om nærturterrenget ditt med den lokale postkassetrimmen ikke er med
• om det er informasjon som mangler eller om det er
feil i beskrivelsen av ditt turområde
• om verdsettingen av områdene ikke samsvarer med
din opplevelse
Temakartene med beskrivelse finner dere ved å gå i den
kommunale kartbasen:
http://www.rennebu.kommune.no
- velg så ikonet
Her kan dere velge de to ulike temakartene for
friluftsliv.
Frist for å komme med skriftlig innspill er
14. november 2016.
Send til postmottak@rennebu.kommune.no eller
til Rennebu kommune,
Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Kunngjøring av mindre endring av
bestemmelsene i reguleringsplan
Trondskogen II
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møte
7. oktober 2016, mindre endring av bestemmelsene i
reguleringsplan for Trondskogen II.
Vedtaket er gjort i medhold av Plan- og bygningslovens
§ 12-14 annet ledd.
Vedtaket i Utvalg for miljø, teknikk og landbruk og de nye
planbestemmelsene kan ses på
www.rennebu.kommune.no og i Rennebu kommunehus.
Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal framsettes
for Rennebu kommune innen 24. november 2016,
jfr. Forv.l. §§ 28 og 29.
Rådmannen

Kurs – innføring og bruk av
ny skogbruksplan
Styringsgruppa for nye skogbruksplaner i Rennebu /
Rennebu kommune arrangerer kurs over en kveld for alle
skogeierne som nå har fått ny skogbruksplan fra ALLSKOG.
Kurset er gratis og vil gi skogeieren en god innføring i
praktisk bruk av skogbruksplan og hjelper deg til å bli
trygg på hvordan din nye skogbruksplan kan benyttes for
å sikre god forvaltning av skogressursen din.
Kurset varer i 3 timer, og arrangeres flere steder i
Rennebu kommune i november.
Du kan velge mellom sju datoer i november –
alle dager kl. 19.30

Ledig leilighet
i omsorgsboligen på Berkåk
Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr 4.516,- pr. måned
+ strøm etter forbruk.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til
Helse og omsorgskontor tlf 72 40 25 03/05
Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 7. november 2016

Dato og sted:
01.11 Kommunehuset, Berkåk
03.11 Kommunehuset, Berkåk
08.11 Voll skole, Grindal
10.11 Åshuset, Gisnås
14.11 Kroken bakeri, Innset
15.11 Sandbrekka, Stamnan
23.11 Kommunehuset, Berkåk
Instruktør/Kursleder: Skogkurs v/Morten Lien

Rennebunytt
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KUNNGJØRINGER

Pizzakveld
Varsel om endring av planavgrensning for

OMRÅDEREGULERING
BERKÅK SENTRUM
Viser til varsel om oppstart av planarbeid og høring
av planprogram for områderegulering av Berkåk
sentrum, datert 7. oktober 2015.
Rennebu kommune ønsker å vurdere arealbruken
rundt det framtidige Berkåkkrysset, og vi varsler derfor
utvidelse av planområdet for sentrumsplanen. Forslag
til ny planavgrensning er vist med rød strek i kartet
nedenfor. Opprinnelig avgrensing er vist med svart
strek. Utvidelsen skjer i samråd med Statens vegvesen, som har satt vilkår for hvordan områdene kan
utnyttes, og på hvilken måte hensynet til veganlegget
skal ivaretas i sentrumsplanen.
Forslag til reguleringsplan vil etter planlagt framdrift
bli lagt fram for førstegangsbehandling og komme til
høring og offentlig ettersyn på nyåret i 2017.
I og med at planområdet er utvidet, åpnes det nå for
å komme med innspill til den delen av planarbeidet
som gjelder arealene rundt Berkåkkrysset. Eventuelle
innspill til planarbeidet må framsettes skriftlig innen
24. november 2016 til:
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
eller til postmottak@rennebu.kommune.no

på Berkåk menighetshus
torsdag 10. november kl. 19.00
• salg av hjemmebakt pizza, kaker og kaffe
• minibasar til inntekt for huset, med åresalg og
amerikansk auksjon
• musikk og sang v/ Herborg og Rune Skjolden

Du er velkommen!

Arr: Styret for Berkåk menighetshus

Hyggekveld
i Røde Kors Huset onsdag 9. november kl. 19.00
• Musikk av Rolf Erik, Kåre og Edvin Magne
• Allsang
• Kåseri av Randi Olise
• Kaffe og Karbonader
• Åresalg

Hjertelig velkommen!
arr:

HJORTEJAKT 2016
Det blir salg av hjortejakt f.o.m 16. november 2016 på hele
Ilfjellet Grunneierlag SA sitt område.
Det er en forutsetning at det er igjen dyr av tildelt kvote på
angitt dato, dette betyr at vi ikke vet enda hvilke dyr som
det eventuelt kan jaktes på og antallet. Den som får tildelt
jakta blir kontaktet før jaktstart og får vite hvilket dyr og
hvor mange det kan jaktes på. Det kan søkes av både jaktlag
og enkeltpersoner, og kortet kan ikke selges videre. Det
stilles krav om godkjent ettersøkshund.
Jakt på innmark må avtales med hver enkelt grunneier. Kortet tildeles etter trekning. Lag med overvekt av grunneiere
vil få prioritet. For mer informasjon angående Ilfjellet Grunneiarlag SA og området, se utmarksradet.no.
Pris: Bukk: kr 6000,- Spissbukk/kolle: kr 4000,Kalv: kr 2000,Søknad foretrekkes på e-post til leder i
Ilfjellet grunneierlag SA. Ved spørsmål vennligst ta kontakt.
Søknadsfrist: 1. november 2016.
Leder Ilfjellet Grunneierlag SA
Steinar Bakk 997 42 475 – bakk@combitel.no
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Dette skjer i Rennebu!
27.10 Musikal med 10.klasse
19.00
Kardemomme by
Rennebuhallen
27.10 Formiddagstreff
Staure, Voll 11.00
27.10 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.30
28.10 Musikal med 10.klasse
11.15 og 19.00
Kardemomme by
Rennebuhallen
29.10 Aktivitetsdag
Torget 11.00
01.11 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
01.11 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
01.11 Rennebu SoulChildren Menighetshuset 17.30
01.11 Strikkekaffe
Kafe Hyggen 19.00
02.11 Medlemsmøte,
Frivilligsentralen 19.00
Kvinnegruppa
03.11 Hyggestund
Helsesenteret 12.00
med Kvinnegruppa
03.11 Babysang
Friv.huset 12.00
03.11 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
06.11 Imtimkonsert
Kultursalen 18.00
m/Hilde Halseth
07.11 Søndagsskole/Yngres Misjonshuset, Voll 17.30
09.11 Hyggekveld
RødeKors huset 19.00
10.11 Pizzakveld
Berkåk menigh.hus 19.00
14.11 Middagskafe
Menighetsh. 16.30
15.11 Medlemsmøte
Bygdapøbben 18.30
Rennebu Arbeiderparti

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i
samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Sirkeltrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver første tirsdag i
måneden.
Håndball: se treningstider på rennebu.com.
Volleyball hver tirsdag kl 20 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
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

Det er vanskelig å se deg på mørke veier. Husk refleks.
Spørsmål om skadeforsikring?
Ring oss i Gjensidige Oppdal-Rennebu på 72 40 49 90,
eller eller besøk et av våre kontorer i Oppdal og Rennebu.
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Rennebu Nytt -

neste nummer 10. november - frist for stoff 1. november -

Tro det eller ei
For mange vil nok alpha-kurs være et forholdsvis ukjent
begrep. Ifølge Kjell Nakken, som er en av initiativtakerne
til kurset, er overskriften ”Tro det eller ei” ganske betegnende for innholdet.
- Vi ønsker at det skal være en åpen møteplass, der respekt
og likeverd står i sentrum, sier Nakken.
Samarbeidsforum i Rennebu, ved kirken og flere frivillige organisasjoner, stiller seg bak kurset, og det skal til-

LANDBRUKSVIKAR SØKES
Ett års vikariat som landbruksvikar i
100% stilling, med mulighet for fast ansettelse
er ledig i Rennebu fra 01.12.2016.
Arbeidet er allsidig og foregår i hovedsak på melkeproduksjons- og sauebruk i kommunen. Vi ønsker oss
en person med interesse for landbruk, som har erfaring
i husdyrstell, og gjerne landbruksutdanning. Du må
være ansvarsbevisst, fleksibel og ha evne til god kommunikasjon. Førerkort og egen bil til disposisjon er en
forutsetning. Må beherske norsk språk. Egen stillingsinstruks gjelder for stillinga, gode betingelser. Kjøring i
jobben blir regna inn i arbeidstida. Lønn etter avtale.
For spørsmål kontakt
Rennebu Landbrukstjenester
tlf 72 42 77 22.
Søknad sendes innen 18. november 2016
til Rennebu Landbrukstjenester,
Myrveien 1, 7391 Rennebu eller på
e-post til: rennebu.landbrukstjenester@n-lt.no
Kun kvalifiserte søkere vil bli behandlet og besvart.

Rennebu Nytt

sammen gjennomføres 13 samlinger med
ulike tema på dagsorden. Kurset arrangeres
på Frivilligsentralen, og første gang blir 1.
november. For å sette det litt i system er det
en innleder på hver kurskveld, og så blir det
gruppesamtaler og utveksling av erfaringer etterpå.
- Det har vært gjennomført lignende kurs tidligere, og
erfaringene viser at det er de gode samtalene og gruppediskusjonene deltagerne sitter igjen med etterpå, sier Nakken.
Nærmere informasjon finner du på www.rennebu.kirken.no

A-R Helgemo AS har
butikk sentralt på Berkåk
og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av
rørleggertjenester, service og vedlikehold.
Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

A-R Helgemo AS
INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

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

