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Turbinen er på plass og alt klart for åpning
av Torget i Rennebu
www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no
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Husk å få VISA-kort og forsikring i orden til feriestart!
Trygg ferie med
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Gratis rockekonsert
Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

Singing in the rain

Rennebu Nytt

Høstens musikal-forestilling til 10. klassen ved ungdomsskolen blir «Singing in the rain».
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Rennebu kommune ønsker å gjøre stas på våre ungdommer med en gratis
rockekonsert fredag den 5. juni. Konserten starter kl 20.00 i Rennebuhallen (samfunnshuset). Det er rusmiddelutvalget i kommunen som står bak arrangementet
med god hjelp av ungdomsrådet. Konserten skal være rusfri og vi har ikke satt
noen aldersgrense for å komme inn.
Vi har fått hjelp av denne kjente rockemusikeren Erlend Robstad fra Oppdal til
å snekre sammen arrangementet for oss. Foruten lokale rockeband og innslag fra
kulturskolen vil vi ha med Hussto fra Oppdal. Programmet er i skrivende stund
ikke helt klart, men vi regner med at et rockeband fra Kvikne også vil delta.
Vi satser på at dette kan bli en inspirasjon til den store Battle of bands begivenheten påfølgende helg. Ta med deg dine venner og kom på rockekonsert!
- Rusmiddelutvalget i Rennebu

www.rennebunytt.no
www.rennebu.kommune.no

Abonnement Gratis alle husstander i
Rennebu, Jerpstad, Kvikne,
Soknedal og Budal
Opplag
2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum
29.05. MTL (NB Dato endret)
02.06. Formannskap
18.06. Kommunestyre

09.00
09.00
19.00

Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no under
linken Politikk. Her kan du også lese
referat fra alle kommunale møter.

Elevene i 10. klasse på Berkåk
møtte lærerne sine på kantina uten å
vite at anledningen var avsløring av
årets musikal. Overraskelsen ble derfor
stor da Rune Skjolden innledet, og det
var spente elever som kikket seg litt
smånervøst omkring.
Brukt lang tid
Lærerne har brukt lang tid på å
plukke ut en musikal som passer
denne klassen og som skal bli en suksess både arbeidsmessig og for arbeidet
i klassen.
Avslørt med stikkord
Musikalen ble gradvis avslørt med
bl.a. stikkordene dansing, kjærlighet,
USA, paraplyer, artig, stumfilm/lydfilm. «Singing in the rain» starter som
en svart-hvit stumfilm som går over til
lyd og farger. Hovedrolleinnehaveren
er vakker, men når de går over til lyd

viser det seg at hun ikke har noen
vakker stemme - og dessuten er hun
ikke så smart. Hva skal de gjøre da?
Godt mottatt
Elevenes reaksjoner på årets musikal var positive. — Dette blir bra, og så
blir det spennende hvem som får rollene.
Mye arbeid
Elevene vil arbeide med musikalen
til høsten, og de skal bl.a. starte med å
oversette stykket fra engelsk. Det blir
mye arbeid med kulisser og kostymer,
og audition for å finne riktige skulespillere til rollene. — Det er viktig med
riktige personer til rollene, men også
viktig med riktige personer til kulisser,
markedsføring og økonomi, understreket Rune.
Av Dagfinn Vold
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Vi har den

glede
å invitere

alle sammen
til offisiell åpning av Torget i Rennebu
fredag 12. juni 2009 kl 10.00
Torget i Rennebu er bl.a. et resultat av
Husbankens stedsutviklingsprogram BLEST
- BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder.
Programmet er et initiativ for å sette fokus på attraktive steder og
velfungerende, trygge og identitetsskapende lokalsamfunn.

Knut Ingolf Dragset
leder i åpningskomiteen

Bjørn Rogstad
ordfører i Rennebu

4

Rennebu Nytt

5

Rennebu Nytt

Torg-åpning 12. juni
Det nye torget vil bli offisielt åpnet med brask og bram fredag 12. juni. Åpningen starter kl 10.00.
Vår egen olympiske mester Vebjørn Rodal er blant de som vil entre talerstolen på den nye torgscenen.
Markeringen av at Rennebu har fått et nytt torg vil foregå hele helgen. Lørdag blir det barne- og familiedag, med bl.a.
mestermøte der Vebjørn Rodal, Magne Myrmo, Mona Isene og Stig Aron Frøset vil være blant aktørene. Programledere
denne dagen vil være Solveig fra tv-programmet Newton og Erik fra Superkviss og Utfordringen på NRK Super. De vil også
dra i gang aktiviteter fra torgscenen. På kvelden blir det fest på torget med Soulmates.
På søndag blir det utegudstjeneste med Berit Lånke, og vi vil få gjenhør med våre lokale musikere Jorun Lovise Husan,
Heidi Skjerve, Gjermund Landrø og Terje Uv som vil opptre sammen under gudstjenesten.

Torget - et møtested
Torget i Rennebu skal være en møteplass for innbyggerne i
kommunen, en rasteplass for veifarende og en arena for små og
store kulturopplevelser.
Torget i Rennebu er et nasjonalt
"signalprosjekt" som er finansiert av
nasjonale, regionale, kommunale og
andre lokale midler. Rennebu kommune vil årlig bidra med 50 000,- til
drift og vedlikehold.
Torget har et driftsstyre som består
av representanter for de tre huseierne
rundt torget og en representant fra
Rennebu kommune. Driftsstyret har
bl.a. ansvar for vedlikehold av husene,
håndtering av søppel, snøbrøyting og
strøing. Det er også valgt ei arbeidsgruppe, Leif Roger Skamfer, Oddvar
Skjerve og Anne Kristine Stavne, som
skal være driftsstyrets forlengede arm.
Denne gruppa skal bl.a. være en initiativtaker og pådriver for at det nye torget skal være en trivelig møteplass, en
markedsplass og en arena for bygdas
mangfoldige kulturliv.

inger, forming i snø og is, ulike prosjekter og andre aktiviteter, eller som
markedsplass for skolens mange elevbedrifter. Vi håper dere vil gjøre torget
til en høyaktuell arena i deres årsplaner, at det blir innarbeidet som en
naturlig del av deres virksomhet, sier
Anne Kristine Stavne.

Flott arena for aktuelle aktører
Arbeidsgruppa for torget tenker at
barnehagene, skolene og kulturskolen i
Rennebu er svært aktuelle aktører på
denne nye arenaen. Det er viktig at
barna og de unge i kommunen bygger
et eierforhold til torget og at det vil
være en flott arena for møtet mellom
barnehagen, skolen, kulturskolen og
lokalmiljøet.
— Vi ønsker dere velkommen til å
bruke torget som møteplass og arena
for små og større framføringer, utstill-

Lag og organisasjoner
Arbeidsgruppa oppfordrer også lag
og organisasjoner til å bruke torget.
Det kan være musikalske framføringer,
dans og drama, utstillinger, idrettslige
aktiviteter, eller det kan være noe lagene driver med som ikke er nevnt her.
Det kan også være salg av kaffe og noe
å bite i for å skaffe inntekt til laget.
— Det trenger ikke å være det store
arrangementet. Det vi ønsker oss er at
det mangfoldige kulturlivet i Rennebu
vil ta i bruk torget, sier Anne Kristine.

Attraktiv møteplass der ting skjer
Arbeidsgruppa ønsker også å invitere lokalt næringsliv til å gjøre torget til
sin arena. Næringslivet er en viktig ressurs med tanke på å utvikle torget til en
attraktiv møteplass der ting skjer.
— Vi ønsker at næringslivet vil
bruke torget som markedsplass og
utnytte den muligheten som ligger i at
publikum ferdes der, ikke bare når det
gjelder salg, men også for å markedsføre tilbud og produkter.

BIRKA viste klær fra månedens håndverker TrønderDesign på det nye torget.
Aktuelle arrangement
Arbeidsgruppa har skissert noen
aktuelle arrangement der torget kan
brukes: Vinter på torget (februar),
Påske på torget (fredag før palmesøndag, Sommer på torget (2. fredag i
juni), Torgdag (2. fredag i september),
Kulturvukku (oktober), Julegrantenning (1. Søndag i advent), Elevmarked (i
desember), Førjulskveld med Birka (i
desember).
Er det noen som har flere idéer, taes
de naturligvis mot med takk.
Gratis bruk
Ønsker noen å benytte torget, er
det Turistkontoret som har oversikt
over når det er ledig. All lokal bruk av
torget er gratis.
Av Dagfinn Vold
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Rundballpressing
Slåing kr 550 pr time
Pressing, pakking kr 120 pr ball
Syretilsetning hvis ønskelig

Ring og avtal i god tid!
Jan Ove Flatås, 7391 Rennebu tlf 906 45 216

Etablert 1989

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

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu, edvin.eide@oppdal.com

Skogrydding
Før du
pakker
kofferten
er det et par ting du må huske...
• tegne reiseforsikring
• tegne bilforsikring
• tegne bolig- og innboforsikring
• tegne barne- og ungdomsforsikring
• bestille et ekstra kredittkort
24 timers service
Skade i Norge 62 55 07 77
Skade i utlandet +47 70 10 50 50
Stop 24t - sperring av kort (+47 915) 03850

Trygg ferie med

Kraftlaget vil også i år foreta skogrydding i sine
høyspent og lavspent linjetraseer i forsyningsområdene i Rennebu og Kvikne i Tynset kommune.
For lavspentlinjer ryddes det slik at berøring (gnag)
av ledningene unngås til alle årets tider.
Grunneiere som har tilplantet linjetrassen med tanke
på juletreproduksjon må underrette kraftlaget om
dette slik at uønsket rydding ikke blir foretatt.
Dersom kraftlaget ikke får melding, blir det
ryddet uten nærmere varsel.

Eventuelle henvendelser rettes til
nettavdelingen tlf 72 42 80 00
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Småjutulan 2009
Nå gleder vi oss over våren og herlige sommerdager som ligger blanke
og ubrukte foran oss! Så gleder vi oss selvsagt til martna’n, sommerens
høydepunkt i Rennebu. Tenk i år kommer selveste Alexander!
For alle unge som pusler med saker de ønsker å selge på
Rennebumartnan er det vel på tide å forberede seg allerede nå. Vi tenker
selvsagt på Småjutulans salgsbod. De siste åra har det vært en del rift om å
få plass her. Tilbudet er for alle i skolealder opp til 18 år. Forutsetningen er
at gjennstandene som selges skal være selvlaget. Det er strenge regler for å
selge noe spiselig, så det må faktisk være laget på skolekjøkkenet.
Frist for påmelding settes til 1. august 2009. Dere kan ringe å melde dere på til servicetorget tlf 72 42 81 00 eller direkte
til mitt kontor 72 42 81 67. Eller dere må gjerne komme innom kontoret. Ha en fin sommer!
- Astri Snildal -

Film om dårlig veistandard
Prosjektet Bygg vei lager film
om den dårlige veistandarden
gjennom Midtre Gauldal,
Rennebu og Oppdal.
Det er Nordic Arena som står for
filmingen og produksjonen av det som
skal bli en dvd før sommerferien
kommer.
— Vi lager filmen for å synliggjøre
problemene med stamveiene gjennom
disse tre kommunene. Av erfaring er
det vanskelig å nå frem med bare
snakk. Vi har derfor hyret et profesjonelt filmteam for å lage en film som synliggjør nødvendigheten av at her må
det bygges ny vei, sier prosjektleder
Trond Jære.
FIlmen skal derfor distribueres til de
som skal ta beslutningen om å utbedre
og bygge ny vei - både regionale og
nasjonale beslutningstakere.
Økt trafikksikkerhet
Filmteamet filmet under den lokale
beredskapsøvelsen for å sette fokus på
at det er lokale redningsfolk som må ut
når det er ulykker på stamveiene. Den
dårlige veistandarden påfører de lokale
redningsfolkene ekstra belastning.
— Kombinert med dette dokumenterer vi veistrekninger som er trafikkfarlige og kombinerer med statistikk for å gjøre budskapet ennå klarere.
Økt trafikksikkerhet er viktig, sier
Trond.
Kortere reisetid
Trond forteller også at det er et mål

Even Langmo (Nordic Arena as), Trond Jære og Tor Idar Aune (Nordic Arena as)
under filmingen av beredskapsøvelsen i Rennebu.

å få utbedret veien for å få kortere
reisetid for både for næringsliv og private. Dette kommer distriktet til gode
både gjennom arbeidsplasser og
bosetting.
Spleiselag
Finansieringen av filmen er et
spleiselag mellom de tre kommunene,
næringsliv og Blilyst.
Egen nettside
— Det er allerede lagt ut smakebiter av filmen på vår nettside www.byggvei.no. Der kan en se og høre politikere

uttale seg om veistandarden og et klipp
fra beredskapsøvelsen.
På denne nettsiden kan en også få
annen viktig informasjon om veibyggingen i distriktet, og følge med i aktuelle presseklipp.
— Har du spørsmål eller idéer til
hvordan vi skal gå frem er det bare å ta
kontakt, oppfordrer Trond - som var
med og filmet farlige trafikksituasjoner
ved Nåverdalsbrua da RN var i kontakt
med ham.
Av Dagfinn Vold
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Øvelse med full utrykning
En stor beredskapsøvelse for
alle utrykningsenhetene i
Rennebu viste at vi er i gode
hender hvis ulykken skulle
være ute.
Det var Norsk Luftambulanse som
arrangerte øvelsen som gikk over to
dager.
— Øvelsen er utviklet og gjennomføres av oss i luftambulansen. Luftambulansen er en medlemsorganisasjon med medlemmer over hele landet.
Vi føler at vi også kan føre noe tilbake
til våre medlemmer ved å arrangere
slike øvelser ute i distriktet. Dessuten
er det viktig å dele vår erfaring med
lokale utrykningsenheter, sier Tom
Hanssen - assisterende regionsjef i
Norsk Luftambulanse Midt-Norge
med ansvar for kurset.
Erfarent mannskap
Hanssen forteller at uttrykningsenhetene i Rennebu har mere erfaring
enn andre ved at de har vært på en del
ulykker på veier med stor trafikkbelastning. Likevel er det nødvendig å øve på
store ulykker. En blir aldri utlært i
hvordan en skal takle slike ulykker.
Teori og praksis
Øvelsen var bygd opp som et kurs
over to dager fordelt mellom teori og
praksis. Målet med øvelsen var å øve
på hvordan en skal takle en ulykke
med større omfang, som f.eks. en buss
med flere skadde og omkomne.
Begge øvelsesdagene var bygd opp
med flere scenarier med evalurering og
teori etter hvert scenarie.

Beredskapsøvelsen var realistisk lagt opp både for mannskap og for de som var markører.
Koordinering
På øvelsen deltok mannskap både
fra ambulanse, brannvesen og politi.
På den avsluttende øvelsen med en
skolebuss der elever fra ungdomsskolen var markører, ble omtrent alt disponibelt mannskap utkalt.
— Ved ulykker med så stort omfang
blir det viktig å prioritere de skadde.
Ikke alle kan behandles samtidig. En
må derfor skaffe seg overblikk og
registrere omfanget, før en går i gang
med behandling, fortelelr Hanssen.
For å holde kroppstemperaturen
opp på de skadde brukes det bobleplast. Denne isolerer og hindrer nedkjøling. Synker kroppstemperaturen
øker blødningene på de som er skadet.
— Det er viktig at brann og politi
får innblikk i dette. Vi lærer av hverDet lokale
kriseteamet må
også regne med
å hjelpe til ved
store ulykker.
Elever ved ungdomsskolen var
markører, og de
syntes de ble
godt tatt vare
på. Samtidig
var øvelsen til
ettertanke.

andre på en slik øvelse - et eksempel
på tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid, sier Hanssen - som synes øvelsen
har gått veldig fint og responsen fra de
lokale mannskapene har vært bra.
Tryggere på seg selv
— Denne øvelsen har nok gjort at
vårt mannskap er tryggere på seg selv.
Øvelser gir verdifull erfaring, sier rådmann Arve E. Withbro.
Arve sier videre at det er viktig at
brann, politi, ambulanse og det lokale
kriseteamet kjenner hverandre og kan
øve sammen. Det er også verdifullt at
kriseteamet kjenner hverandre som
mennesker, om en slik situasjon skulle
oppstå.
Av Dagfinn Vold
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Rennebu Turistkontor
Husk å hente bestilte
billetter til Alexander Rybak
konsert før 1. juni!

Stort utvalg av

sommerblomster
med mere til pinsti

Blomsterbil
ved Innset kirke fredag 29. mai kl 19-20
ved Nerskogen kapell fredag 5. juni kl 19-20

Velkommen innom!

Rebustorget,
Berkåk
tlf 72 42 74 45

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

VASK BILEN HOS OSS
• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coop- og NAF-medlemmer får nå
30 øre medlemsrabatt pr. liter drivstoff
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Forslag til økonomiplan
Formannskapets forslag til økonomiplan for
perioden 2010-2013 legges ut til offentlig ettersyn
ved servicetorget og biblioteket på Berkåk fra
torsdag 4. juni 2009.
Kommunestyret behandler økonomiplanen i møte
den 18. juni.
- Rådmannen -

Sommernummeret av Rennebu Nytt
kommer torsdag 11. juni.
Frist for innlevering av stoff, kunngjøringer og annonser er 2. juni.
tlf 72 42 76 66 - E-post: mari@mediaprofil.no eller dagfinn@mediaprofil.no
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Populært besøk av Are Kalvø
Forfatteren og humoristen Are Kalvø fikk raskt latteren
frem da han var på bilbliotekbesøk på Berkåk. Hele 75 møtte
frem, til ei morsom og trivelig bibliotekstund.
Arve E. Withbro ønsket Kalvø velkommen, og Arve var i
skikkelig godlune og la opp til en humoristisk stund.
Kalvø leste fra sine tre siste bøker, og startet med boka
«Våre venner kineserane». Denne boka ble til ved at han
besøkte minst én kinarestaurant i hver kommune i løpet av to
måneder. For å nå målet ble det på det meste åtte restauranter
på en dag - og det var nok litt i overkant måtte han innrømme.
Selv om det meste Kalvø sa kunne virke tull, var mye til
skikkelig ettertanke!
Biblioteksjef Bente Gunnesmæl, Are Kalvø og Arve E. Withbro.

Historisk vandring langs Grana Rennbygge på
Hyttelivsmesse
I forbindelse med
kulturminneåret
blir det arrangert
historisk vandring
langs Grana med
lokale guider den
11. juni.

Grana bru er ei fin
steinhvelvs bru fra 1898,
og denne brua ble bygget
året før den kanskje mer
kjente Mærk brua, blant
annet for å lette noe av
fraktinga av stein til Mærk
brua som er Nordens
største steinhvelvs bru
langs vei.
På vandringa opp
langs Grana kan en gå
igjennom et 200 meter
djupt juv, det kreves godt
fottøy og en kan godt være forberedt
på at en blir litt blaut. Vandringa som
arrangeres av Grendalaget på Grindal i
samarbeid
med
Historielaget,
Frivilligsentralen og Rennebu kommune i regi FYSAK, skal gå om til dels
restaurerte bygninger og gamle tufter
opp
Meåsdalen,
den
gamle
Nerskogsveien. Det er mye gammel
historie omkring Grana som de fleste
andre vassdrag i bygda. De naturressursene en hadde til rådighet var nytta
til blant annet sagbruk, kvernhus og
kraftverk. På turen oppover parallelt
med elva går en forbi tre husmannsplasser og opp til en rasteplass som
grendalaget har satt i stand. Det blir
råd for å kjøpe seg en kaffekopp og noe

Hyttelivsmessa i Trondheim som
nylig ble avviklet hadde stort innslag av
utstillere fra Rennebu. Her er Jon
Anders Sugaren og Kjell Gunnes fra
Rennebu Snekkeri og Oddmund
Stenset fra Sande Hus og Hytter.
Rennebus fellessatsing ble koordinert
av Rennebu Næringsforening.
Granafossen med sag og kvern.

å bite i. For de som ønsker det kan turen fortsette helt opp til Sælli fossen og
ned igjen om dagens Nerskogsvei.
Dette er en kjempefin trimtur som
varmt anbefales, tempo og lengde
bestemmer en sjøl. I kulturminneåret
er det naturlig å sette fokus på ulike
kulturminner,
og
brukommunen
Rennebu har utallige brubyggverk og
være stolt av. På ettersommeren skal
en tilsvarende vandring arrangeres et
annet sted i bygda.
Oppmøte ved Granabrua. Håper
mange vandrere møter opp denne forsommerkvelden.

Folketallet i
Rennebu øker
I løpet av årets tre første måneder
ble det 13 flere innbyggere rennbygge.
Ved utgangen av mars var det 2.634
innbyggere. Det er Statistisk sentralbyrå som for hvert kvartal offentliggjør
statistikk som viser utviklingen i innbyggertallet i alle landets kommuner.
Statistikken viser et fødselsoverskudd på 1 person. 27 personer flyttet
ut og 39 personer flyttet inn til kommunen i løpet av årets første kvartal.
— Det er en gledelig nyhet, og følger opp trenden vi hadde i fjor, kommenterer ordfører Bjørn Rogstad.

12

Rennebu Nytt

Va˚rkonsert
med Rennebu Mannskor
Velkommen til Berkåk samfunnshus
mandag 1. juni (2. pinsedag) kl. 19.30

Gjester:
Hauka Dekorum
Samhald fra Soknedal
Servering på billetten
Voksen: kr 100,- Barn: Gratis

Velkommen!

Åpningstider fra 15. mai
kl 08.00 - 15.00
Du treffer Mette på
tlf 72 42 82 50

Makita LS 0714

kapp og
gjærsag
nå pris 3875,før pris 5100,-

Makita 5903R

sirkelsag
nå pris

3690,-

før pris 4990,-

BERKÅK

Postmyrveien 22
7391 Rennebu

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

A.R. HELGEMO as
Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Tlf 72 42 82 80
8-16. Fre 8-1. Lø 9-14

Bergli - 7387 Singsås
Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no
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Hjerte- og lungesykes dag
LHL Rennebu vil markere Hjerte- og lungesykes dag med å synliggjøre viktigheten av LHLs likemannsarbeid på flere områder. Likemannsaktivitet har stor
betydning for den enkelte både i et rehabiliterings- og forebyggingsperspektiv.
LHL sentralt jobber for at myndighetene i større grad skal anerkjenne likemannsarbeidets betydning og bidra til gode rammebetingelser. Likemannsaktiviteter er
et viktig tilbud lokalt for kronisk syke og funksjonshemmede.
— Både hjerte- og lungesyke og andre i befolkningen trenger motivasjon når
det gjelder endring av levevaner, som å få til et mer helsefremmende kosthold,
mer mosjon og motivasjon til røykeslutt. Matlaging i fellesskap er et godt likemannstiltak. Et riktig sammensatt kosthold kan redusere risikoen for å bli hjertesyk og forebygge forverring av sykdommen. For lungesyke vil et næringsrikt kosthold gi bedre beskyttelse mot infeksjoner og bidra til at dagsformen holder seg
bedre. LHL Rennebu gjennomførte likemannskurs for 24 stykker nå i mai på vår
studietur, avslutter Jostein Berntsen, leder i laget.

“Ny” butikk på Voll
En moderne butikk
med godt vareutvalg,
trivelige lokaler og
god service er målet
når Rennebu Nedre
Handel nå skal
modernisere butikken.
— Det er av stor viktighet at vi har en butikk
mellom Berkåk og Å,
sier leder i styret for
Rennebu Nedre Handel
Kjell Gunnes.
Generalforsamlinga
for Rennebu Nedre Handel har med
stor entusiasme vedtatt en plan for
omlegging av butikken. En slik
ombygging vil koste ca kr 300 000.
Styret foreslår at ombygginen finansieres ved med en kombinasjon av utvidelse av aksjekapitalen, innskudd fra
kundene som lån (utvidelse av det lånet butikken har i dag) og lån i bank.
Når det gjelder utvidelse av aksjekapitalen ønsker styret også at flere av
kundene skal få mulighet til å påvirke
driften av butikken gjennom eget eierskap.
Norgesgruppen positiv
— Styret og Norgesgruppen har
stor tro på at dette tiltaket vil ha så stor
virkning, at vi har mulighet til å tjene
inn igjen investeringen i løpet av 3-4
år, forteller Kjetil.
— Målet vårt er at når den nye
Joker Rennebu står ferdig i sommer,
skal den fremstå som oversiktlig, lys og
trivelig slik at kundene skal foretrekke
å bruke Bua til sin dagligvarehandel.

Her får en dekket flere funksjoner på
en tur - apotek, tipping og post, og
samtidig er barnehagen og skolen like i
nærheten.
Idéer og dugnad
I forbindelse med omleggingen vil
det bli et stort behov for dugnadshjelp.
Det trengs hjelp til mange forskjellige
oppgaver, og vi håper at mange ønsker
å bidra. Gi gjerne et signal om du har
mulighet til å hjelpe.
— Kom gjerne med ideer, innspill,
spørsmål og utfordringer, og hjelp oss
å utvikle en solid butikk for våre kunder, sier Kjell.
Sendt ut skriv
Kjetil kan videre fortelle at det er
sendt ut et skriv angående ombyggingen til alle husstander «nedi bygda».
— Er det noen som har spørsmål
om planene, er det bare å ta kontakt,
oppfordrer Kjell.
Av Dagfinn Vold

Lions Røde Fjær
Den 19. april hadde lionsklubber
over hele landet en bøsseinnsamling
der formålet var å skaffe penger til et
nybygg på Blindeforbundets syn- og
mestringssenter i Hurdal.
LC Rennebu hadde 39 bøsser ute i
vår kommune og 14 på Løkken i
Meldal kommune. For å nå ut med så
mange bøsser hadde vi alliert oss med
Rennebu skolemusikkorps her i kommunen og med Løkken Sanitetsforening på Løkken.
På bøssene i Rennebu kom det inn
kr 37.593, mens det på Løkken kom
inn kr 15.812,50.
I tillegg ble det gitt en overraskende
gave til aksjonen. I Rennebu var det en
gang en forening som het Rennebu
Blindesakslag. Foreninga ble aldri
formelt nedlagt. Den hadde en bankkonto som nå har stått urørt på årsvis
og ingen visste hva man skulle gjøre
med pengene. Men nå kom anledningen. Noen av dem som satt i det siste
styret i foreninga ble enige om å gi
pengene til Lions Røde Fjær og dermed ble det kr 9 169 ekstra til
Blindeforbundet.
Totalt samlet LC Rennebu dermed
inn kr 62 574,50 – et resultat vi er meget godt fornøyd med.
Vi i Lions vil takke alle givere for
den støtte dere ga til aksjonen vår og vi
takker våre medhjelpere som gikk
rundt med bøsser.
Vi vil også takke Birka for gratis leie
av rom og sist, men ikke minst, vil vi
takke Sparebank1 SMN og Meldal
Sparebank for at de stilte opp gratis for
å hjelpe oss med tellinga.
Hvis det er noen som ikke fikk gitt
sitt bidrag og som vil gi støtte til
aksjonen, kan dere bruke bankgiro
6060 05 23077 eller gi 200 kroner ved å
ringe 820 44 014.

Med hilsen Rennebu Lions
Gunnar Svedahl – aksjonsleder

Rennebu Nytts
sommernummer
kommer 11. juni.
Frist for stoff er 2. juni.

14

Rennebu Nytt

Sommervikarer/vikarer

Sommerjobb

Hjemmebaserte tjenester trenger flere sommervikarer,
både sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/
helsefagarbeidere, men også ufaglærte oppfordres til
å søke. Vi trenger også vikarer for hjemmehjelperne.
Dersom du er interessert ta kontakt med
hjemmebaserte tjenester v/ Wenche Teigen på
tlf 72 40 25 25. Søknastfrist: snarest.

Rennebu kommmune tilbyr 8 ungdomsskoleelever
(9. og 10. klasse) sommerjobb ved Rennebu Helsesenter sommeren 2009: Ungdommene engasjeres i
3 uker hver fra uke 26 - 28 og fra uke 30 - 32.
Ungdommene skal ikke erstatte ansatte på sykehjemmet, men være med og spre glede og gi en hjelpende
hånd. Ungdommene er svært viktig for kommunens
fremtid, og vi håper gjennom dette tilbudet å få se
mange igjen senere som ansatte i kommunen.
Arbeidstøy får dere ved oppmøte på sykehjemmet.
Oppmøte tidspunkt og arbeidstid vil bli nærmere avtalt.
Lønn i henhold til hovedtariffavtale.
Spørsmål kan rettes til
enhetsleder v/ Rennebu helsesenteret tlf 72 40 25 12.
Eget søknadsskjema kan benyttes.
Søknad sendes til Rådmannen i Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Søknadsfrist 03.06.09

Lærlingplasser 2009
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
Helsearbeiderfaget
IKT
Vi trenger en lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, en innenfor institusjonskokkfaget, to innenfor helsearbeiderfaget og en innenfor IKT.
Tiltredelse fra 1. september om annet ikke blir avtalt.
Kvalifikasjoner
• Bestått eksamen, grunnkurs/ VG1 og VK1/ VG2
• Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som
samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet.
For at søknaden skal komme i betraktning må vitnemål og relevante attester vedlegges.
Kontaktperson:
personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf.: 72 42 81 00 eller
e-post: per.ivar.wold@rennebu.kommune.no
Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling
ledig på www.rennebu.kommune.no eller ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu - tlf 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 10. juni 2009.

Vikariater
Vikariat som sykepleier i 100% stilling
ledig fra d.d. og fram til 30.09. 2009
Turnus med arbeid tredje hver helg.
Lønn i henhold til hovedtariffavtale.
Vikariat Hjelpepleier/omsorgsarbeider i 62,5 % stilling
ledig fra d.d. til 31.12.2009
Turnus med arbeid tredje hver helg.
Lønn etter gjeldende lover og regler.
Arbeidssted p.t. Sykehjemmet.
Spørsmål om stillingene kan rettes til
Enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12.
Søknad sendes:
Rådmannen i Rennebu, Berkåk, 7391 Rennebu eller til
postmottak@rennebu.kommune.no
Søknadsskjema finner du på kommunenes hjemmeside.
Søknadsfrist 03.06.09

- Rådmannen -

Trygdeleilighet ledig
Gamle Kongevei 32, Berkåk
Leiligheten er på ca. 45m2 + bod.
Husleie er på kr 2669,- pr. måned + strøm
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder
tlf. 72 40 25 30 eller infotorg tlf. 72 40 25 00
Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte
tjenester, 7391 Rennebu Søknadsfrist: 12.06.09

Nytt regulativ for vann- og avløpsgebyrer
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at
Rennebu kommunestyre i møte den 06.05.2009 vedtok
et nytt regulativ for vann- og avløpsgebyrer. Det nye
regulativet gjøres gjeldende fra den 01.07.2009.
Gebyrregulativene/avgiftssatsene er lagt ut på kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.
- Rådmannen -
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Det avholdes ekstraordinært årsmøte
ved Rennebu Frivilligsentral

Har du behov for hjelp
med fjøs eller anna gårdsarbeid?

MANDAG 8. juni kl.12.00 på Frivillighuset på Berkåk.
Sak: Vedtekstendringer
Vel møtt.
- Styret
Ønsker ingen oppmerksomhet den 2. juni.
Marie

Vi takker for oppmerksomheten i anledning Kristines
konfirmasjon.
Inger Marita og Per Morten

Vi har folk med ulik bakgrunn og erfaring disponibel.
Eller har du ledig tid og kan tenke deg slikt arbeid midt i
uka eller på helg ?
Vi formidler arbeid og oppdrag.
Til høsten vil det bli arrangert avløserkurs!
Om noe av dette er interessant for deg, ta kontakt med
bondens eget vikarbyrå:
Rennebu Avløserlag på tlf 72 42 77 22
eller mail: rennebu.avloserlag@n-lt.no

Skogtur til Sverige 4. - 5. juni

Offentlig ettersyn
I medhold av Plan- og bygningslovens §27-1 legges
følgende plan ut til offentlig ettersyn:
Reguleringsplan for Sørøyåsen delplan Volleng
gnr. 21 bnr. 50.
Planen omfatter 6 hyttetomter. Planen viser utvidelse
av parkeringsplass PV3 og vei V1.
Plandokumentene kan sees på:
Rennebu kommune sin hjemmeside
www.rennebu.kommune.no eller
Servicetorget i Rennebu kommune.
Planene ligger ute til offentlig ettersyn i tidsrommet
28. mai 09 til 29. juni 09, eventuelle
uttalelser/merknader sendes Rennebu kommune,
Berkåk, 7391 Rennebu, innen 29.06.09.

Vedtatt plan

Skogeierlaget inviterer sine medlemmer og andre interesserte på to-dagers tur til Sverige.
Vi skal besøke Meråker Brug, Persåsen og Rørosmuseet.
Faglig vil turen inneholde tema knyttet til skog, utmarksforvaltning, turisme og videreforedling av tre.
Meråker Brug er i overkant av 1,3 millioner dekar flott skog
og utmark med alle de muligheter dette innebærer.
Vi får omvisning av driftsansvarlig Olav Roan.
Persåsen ligger på vestsida av Storsjøen og er et kunst- og
håndtverkssenter med hovedvekt på trebaserte produkt og
utnyttelse av blåved.
Egenandel på kr. 500,- (kan refunderes fra skogfond).
Påmelding snarest til Einar Holden (tlf. 945 08 544) eller
Odd Uvsløkk (tlf. 72 42 71 11)

Hjerte- og lungesykes dag!
LHL Rennebu markerer Hjerte- og lungesykes
dag med stand i bygda den
27. mai fra kl 11.00.
Det vil bli delt ut brosjyrer om likemannsarbeid og kosthold
og salg av hjertelodd.
Styret!

LHL Helsestudio
LHL Helsestudio er stengt i juni og juli.
Styret!

173/1 – Reguleringsendring Haugasetra hytteområde.
Kommunestyret godkjente i møte 06.05.09 reguleringsendring for Haugasetra hytteområde i medhold
av plan- og bygningslovens § 27-2, 1.ledd.

Tusen takk for blomster, gaver og all oppmerksomhet på

Se vedtak på kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Historisk vandring ved Granabrua og langs Grana,

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

90-års dagen min. Tusen takk for alle besøk og godord i
selskapet i Hallandstuggu.
Erling Sande

TORSDAG 11.juni kl.19.00
Guiding av lokale kjentfolk. Salg av kaffe og noe å bite i.
Gode sko og klær etter vær.
Velkommen til en trivelig trimtur i et historisk område.
Oppmøte ved Grana brua.
Arr; Grindal grendalag/ Historielaget/Frivilligsentralen og
FYSAK.

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu
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neste nummer 11. juni - frist for stoff 2. juni -
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Dette skjer i Rennebu!
Mai:
28.05 Formiddagstreff
30.05 Pub

Staure
Furuly

11.00
20.00

Juni:
01.06 G16 Rennebu/Singsås–Brekken Frambanen19.30
G11 R – Melhus2
Kunstgrasbanen 18.00
02.06 J16 Rennebu-Tolga/Vingelen Kunstgrasb 19.00
02.06 Treningsskyting RS
Gammelstød
17-19
Oppskyting jegere
”
19-21
02.06 Formiddagstreff
Berkåk
11.00
03.06 J12 Rennebu – Støren Kunstgrasbanen 18.00
03.06 Terrengløp m/ avslutning NM arenaen 19.00
04.06 Hørselshjelp
Friv.sentralen 10-12
09.06 J13 Rennebu – Hitra
Kunstgrasbanen 18.00
G12 Rennebu – Sokna
”
”

09.06 Treningsskyting RS
Gammelstødalen17-19
Oppskyting jegere
”
19-21
10.06 G14 Rennebu – Sokna Kunstgrasbanen 18.00
LHL Rennebu – hjertetrim / muskelstimulator onsdager
kl15-17, LHL Helsestudio
Rennebu Skolekorps torsd kl 18.00-20.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsd kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Frisktrim onsd kl 10-11 i Rennebuhallen
Rennebu Husflidslag har åpent hus på Vonheim
mandager 18.00-21.00
Rennebu JFF har lerdueskyting i ”Svenskdalen” hver
torsdag kl 18.00
NKS Berkåk har kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05, turistkontoret@rennebu.net

Er du invitert til

konfirmasjon?
Euronics Berkåk har et stort utvalg
av gaver som passer for konfirmanten.
Vi kan foreslå PC, Mini PC, IPod, barbermaskin,
hårføner, eller kan løsningen være et gavekort?
Ta turen innom så vil vi hjelpe deg med gavekjøpet.

Velkommen til en hyggelig handel!

Butikken har åpent
hver fredag til kl 18.00.
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

