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Jølhaugen en vakker høstdag 2013
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Hytte- og fritidsrennbygger utgjør sannsynligvis flere personer
enn vi som er fast bosatt i kommunen. Vi har nå ca. 1900 hytter og fritidshus i kommunen mens antall bolighus er ca. 1200.
Utenom salg av hyttetomter og hyttebygging vet vi at det fra
hver hytte utfra et forsiktig anslag brukes ca. kr. 25.000 årlig
til lokale kjøp av varer og tjenester. At hytteeiere lokalt bruker opptil 50 mill. kroner pr. år gir selvsagt grunnlag for flere
arbeidsplasser, og bidrar til å styrke servicetilbud og bosetting i
kommunen. Samtidig er det et stort potensiale når det gjelder
å øke den lokale verdiskapingen, da det er mange varer og
tjenester vi i dag ikke kan tilby i Rennebu, og både næringsliv
og kommune har ei utfordring i å legge til rette for at hyttenæringa i enda større grad kan bidra til lokal verdiskaping. Viktig
er det at tjenester og service også tilpasses behovene som
tilreisende har, og gode eksempler på virksomheter som gjør
dette er Nerskogen Landhandel og bensinstasjonene.
Utenom verdiene som ligger i handel og tjenester vil jeg
også peke på den betydning hytte- og fritidsrennebygger
har når det gjelder kulturtilbud i kommunen. Eksempler på
dette er de to store konsertene i sommer i Olsmedalen og på
Nerskogen hvor hyttefolk utgjorde store deler av publikum.
Likeså de to kunstutstillingene på Håggåsetra, og også for
Rennebumartnan er dette ei viktig gruppe. Flotte kulturtilbud
som gjør det mer attraktivt å være i Rennebu, enten en bor
fast eller ferierer, og hvor oppslutningen fra alle fritidsrennebyggene gjør det sikrere å arrangere.
Reiselivstilbudene i Rennebu består i stor grad av mindre
bedrifter som driver i småskala med natur- og kulturbasert
reiseliv. De siste årene har mange aktører i Rennebu gått
sammen og dannet nettverket ”Reisen til fjellet”, hvor de
gjennom samarbeid bidrar til videre vekst og utvikling på
reiselivsområdet. Vi har mange gode naturgitte forutsetninger, og de gode tradisjonene innen lokal mat og håndverk er
også noe som kan brukes til å utvikle tilbud innen reiselivet.
Gode eksempler på at det drives godt er at både Hogna Mat

og Kroken Bakeri på Innset er nominert til Innovasjon Norges
bygdeutviklingspris. Likeså er Berkåk Veikro nominert til
årets bedrift i Rennebu og Oppdal, og vi merker oss også at
Jøldalshytta er turistforeningas mest populære hytte, med en
nylig tilbakelagt rekordsesong.
”Moderne” hytteliv krever tilrettelegging og utbygging av
tjenester og infrastruktur. Kommunen har på flere områder
et direkte ansvar, men også indirekte gjennom å støtte opp
om tiltak i regi av lag og foreninger. Vi har allerede et relativt
godt løypenett og rulleskiløypa som Rennebu Idrettslag i høst
påbegynner på Berkåk vil være et godt tilskudd. Mobil- og
bredbåndsdekning er i dagens samfunn en nødvendighet,
og sammen med fylkeskommunen kartlegger vi nå status
i Rennebu. Dette er selvsagt særlig viktig for bosetting og
næringsliv, men ”moderne” hytteliv krever også slike tjenester.
Så jeg oppfordrer også hytteeiere om å komme med innspill
innen den satte fristen 1. november, jfr. hjemmesida vår.
Hyttene og lokal turisme bidrar til å opprettholde og styrke
bosetting og lokale tjenestetilbud, samtidig som de tradisjonelle næringene og aktivitetene i stor grad gjør det attraktivt å tilbringe fritid i Rennebu. Uberørt natur, stillhet, åpne
kulturlandskap, beitedyr, reindrift, lokal bosetting, håndverk,
lokal mat, jakt og fiske er verdier som både fastboende, hytteeiere og andre besøkende setter høyt. Vi har således gjensidige interesser i at utbygging og tilrettelegging skjer slik at vi
balanserer hensynene til basisverdiene.

Med vennlig hilsen
rådmann

Årets TV-aksjon
TV-aksjonen NRK 2013 går til Nasjonalforeningen
for folkehelsens arbeid med demens.
Demens er en alvorlig sykdom, både for dem som rammes og
deres pårørende. Over 70 000 mennesker i Norge har demens.
Det er grunn til å tro at antallet vil fordobles de neste tiårene.
Hvert år er det 10 000 som får sykdommen.
Demens angriper hjernecellene og funksjonene de ivaretar
som hukommelse, språk og orienteringsevne.
Vi vet ennå lite om årsaken til demens. Det finnes foreløpig
ingen vaksine eller medisiner som kurerer sykdommen.
Til tross for sykdommen er det mulig å ha god livskvalitet. Gjennom innsamlingsaksjonen ønsker Nasjonalforeningen
for folkehelse å bidra til å gjøre hverdagen bedre for alle som
er berørt, og styrke forskning slik at det kan utvikles kurerende
behandling.
Innbyggerne i Rennebu har vært flinke til å gi under de mange innsamlingsaksjonene som har vært gjennomført siden høsten
1974. Ikke minst skyldes det at vi har et godt nettverk av positive
og samvittighetsfulle bøssebærere.

Årets tema burde være enkelt å få gehør for, så ta godt imot
bøssebærerne når de kommer på døra den 20. oktober.
Astri Snildal
Sekretær for innsamlingsaksjonen

Med hjerte for utvikling
Tina Selbæk er daglig leder i Nasjonalparken Næringshage, og arbeider med
utvikling på forskjellige områder.

Rullering av
kommuneplanens
arealdel
Rennebu kommune arbeider for tiden med
rullering av kommuneplanens arealdel, og de
ønsker synspunkt på planen før den legges
ut på høring.

Tina Selbæk har kontordag på kommunehuset i Rennebu én dag i uka.
Når det gjelder arbeidet
til Tina Selbæk er det naturlig nok snakk om næringsutvikling i alle betydninger av
ordet, utvikling og stimulering
i forhold til nye arbeidsplasser, utvikling både på kommunalt og regionalt nivå, og
ikke minst utvikling i form av
kompetanseheving og personlig utvikling for hver enkelt.
Fra 1. august har Rennebu
kommune inngått avtale med
Nasjonalparken Næringshage
om kjøp av en del tjenester,
og det betyr at Tina Selbæk
eller arbeidende styreformann
Jan Bredeveien har kontordag
på kommunehuset på Berkåk
hver tirsdag. Intensjonen er da
at de skal ivareta en del såkalte
førstelinjefunksjoner ovenfor
næringslivet i Rennebu, noe
som omfatter de vanlige oppgavene som en kommunalt
ansatt næringskonsulent ville
hatt.
Synliggjøre mulighetene
Ifølge Selbæk handler næIfølge Selbæk handler næringsutvikling mye om å synliggjøre
de muligheter som fins. – For
at noen skal starte opp med
ny virksomhet eller videreutvikle allerede eksisterende,
må vi være flinke til å synliggjøre de muligheter som fins.
Det kan være muligheter for
å få økonomisk støtte, kompetanseheving, nettverk, lokaler og mye annet. Det samme
gjelder jo også hvis vi skal
forsøke å gjøre oss attraktive i
forhold til nye innbyggere. Da
må vi synliggjøre muligheter
på boligmarkedet, muligheter for pendling, hva som fins
innen kulturliv, møteplasser og
andre forhold som kan gjøre
Rennebu til en attraktiv plass
å bo, sier Selbæk. Her trekker
hun fram Røros som en plass
der man har vært veldig flink

til å synliggjøre sine fortrinn.
– Det betyr ikke nødvendigvis at Røros er flinkest i
klassen, men de er i alle fall
flinke til å synliggjøre og formidle positive historier om
egen region, og dermed bygger de et godt omdømme, sier
Selbæk.
Landbruket er viktig
Rennebu er en kommune
der landbruket betyr svært
mye i forhold til sysselsetting
og bosetting, og er den kommunen i Sør-Trøndelag som
er mest avhengig av landbruket. For Nasjonalparken
Næringshage er dette derfor
et svært viktig område når de
skal jobbe med næringsutvikling her i kommunen.
- Vi ønsker på best mulig
måte å bidra til å opprettholde
og videreutvikle denne delen
av næringslivet i Rennebu. Det
betyr også å tenke alternativt i
forhold til aktuelle tilleggsnæringer, og holde oss oppdatert
i forhold til tilskuddsordninger
og regelverk, sier Selbæk.
Gjerne flere gründere
For å skape vekst og utvikling er man avhengig av en del
nyetableringer. Hvis man ser
bort fra Trondheim by er dette
dessverre en statistikk som
Sør-Trøndelag kommer dårlig
ut av, og Rennebu er intet unntak i så måte. Sammenligner
man med nabofylket Møre og
Romsdal er statistikken en helt
annen, og ifølge Selbæk kan
det være mange nyttige tips å
fange opp her.
– De har for eksempel
kommet godt i gang med
etablererprogrammet
hoppid.no, et etablererprogram
som er spesielt tilrettelagt for
gründere. Man har også etablert lokale hoppid.no - kontor
rundt om i mange kommuner,

og det vil være spennende å se
hvordan dette fungerer etterhvert, og om vi kan overføre
denne ideen til Sør-Trøndelag,
sier Selbæk.
Allsidig bakgrunn
Tina Selbæk trives veldig
godTina Selbæk trives veldig
godt i den jobben hun nå har i
nasjonalparken Næringshage,
og har ifølge eget utsagn langt
på vei funnet drømmejobben.
- Akkurat nå er det dette
jeg har aller mest lyst til å
jobbe med, og jeg syns det er
veldig spennende å hjelpe folk
med å realisere ideer og tilrettelegge for utvikling, smiler Selbæk. Evnen til å trives
er antagelig noe hun har hatt
med seg fra barnsben av, for
ifølge henne selv har hun trivdes godt med både studier,
jobb og bosted opp gjennom
årene. Hun er født og oppvokst
på Rennebuskogen, men er nå
godt etablert på Oppdal. Her
bor hun sentralt med mann,
barn, foreldre og besteforeldre
under samme tak.
- Vi er fire generasjoner i
samme bolig, og så langt har
det fungert bra, forteller hun.
Fra studietiden i Oslo har hun
en cand.mag grad i økonomi
og administrasjon, og sammen
med første avdeling jus fra
universitetet i Bergen er det et
godt utgangspunkt for det hun
nå arbeider med. Plusser vi på
en bachelor i bedriftsutvikling
fra BI i Trondheim, fem år som
avdelingsleder og økonomiansvarlig hos Aetat i Trondheim,
sju år som Christian Dior selger, samt markedsføring og
bedriftsutvikling hos Oppdal
Booking, skulle hun være godt
rustet til de fleste arbeidsoppgaver som rådgiver og støttespiller for vårt lokale næringsliv.
Av Mona Schjølset

Norun Fossum og Hilde Slaatelid ved Plankontoret er
sekretariat for rullering av kommuneplanens arealdel.
Kommunestyret har valgt å opprette to arbeidsgrupper, én for Berkåk og én for kommunens resterende areal,
og begge gruppers arbeid skal samordnes til en felles plan
som legges frem for politisk behandling.
I arbeidsgruppa for Berkåk sitter Ola T. Lånke (leder),
May Britt Bjerkås, Øyvind Kjeka og Bjørn Haugset, og i
gruppa for kommunen for øvrig sitter Arnhild Gorsetbakk
(leder), Per Arild Torsen, Dagrun Brattset og Bjørn Haugset.
I tillegg vil Lill Hemmingsen Bøe fra administrasjonen delta i gruppa for Berkåk, mens Kjetil Værnes deltar i gruppa for kommunen for øvrig. Formannskapet er valgt som
kommuneplanutvalg.
Ny arbeidsform
— Formen med to arbeidsgrupper som skal ha møte for
å få inn synspunkt er etter idé fra forrige rullering av kommuneplanen. Det er viktig å fange opp synspunktene før
en kommer for langt i prosessen, forteller Fossum.
— Årsaken til at det er valgt to grupper, er at Berkåk
har en annen problematikk enn ellers, blant annet når det
gjelder vedtatt kommunedelplan for ny E6. En må derfor se
på Berkåk med nye øyne – hva som er hensiktsmessig når
det gjelder E6 og andre veimuligheter.
Når det gjelder arbeidet for kommunen ellers vil landbruk, fritidsbebyggelse og spredt boligbygging være i sentrum. Én problemstilling er hvordan en skal kombinere
reindrift, beite for husdyr og fritidsbebyggelse. Eksempel
her kan være infrastruktur i forbindelse med eksisterende
hyttefelt som ved Hestvatnet og Furusjøen. Den gjeldende
kommuneplanens samfunnsdel sier at en skal se på fritidsbebyggelse i sammenheng med lokalsamfunnet for øvrig
for å få best mulig integrering.
Kommunen har allerede fått noen innspill fra private,
og arbeidsgruppene tar med seg disse i det videre arbeidet.
Møter for synspunkt
Plankontoret er sekretariat for planarbeidet – Norun
Fossum med skriftlig arbeid og Hilde Slaatelid med kartarbeid. Norun Fossum kan fortelle at gruppene vil ha en
arbeidsperiode ut november. Deretter vil begge gruppene
ha et åpent møte - 4. desember for Berkåks-gruppa og 5.
desember for kommunen forøvrig. Dette vil bli annonsert
nærmere på et senere tidspunkt.
Etter møtene vil arbeidsgruppene vurdere synspunktene som har kommet inn, før saken sendes til politisk
behandling i januar, og deretter ut på høring med seks
ukers høringsfrist.
Av Dagfinn Vold
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• Brøyting – strøing med traktor
• Transport – traktor m/henger
• Massetransport
– lastebil m/henger
• Levering av
grus, singel og pukk

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger
Maskinene er på 2000 kg og 3000 kg
Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@loqal.no

Regnskapshuset avd Berkåk

– kom innom for en prat.

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

Husk Coop-rabatt på drivstoff

÷35 øre pr liter

ESSO Berkåk

tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Snøbrøyting/
Strøing

smnregnskap.no

Tid for vinterdekk!

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Gode priser på

DAB-radioer!
Pinell Go

for næringsliv
NÅ kr 1699,og private
Bygg varige verdier
Veil.pris 1999,-

Utleie av
containere

Ta kontakt for avtale.

Finnes i fargene deep sea green,
frosty white,
carbon
black
og beliggenhet
fiery red.
Tomter
med
fin
• DAB+ og FM RDS
på Nerskogen
• Innebygget batteri
med
over
timers spilletid
Laft - Stavlaft -24
Bindingsverk
• Skifter sømløst mellom nettstrøm og batteri

y

Nvi har, vi har gode priser på
Dette er et eksempel på én radio
alle DAB-radioene, samt på
ebside! for bil.
wDAB-adapter
Prisene gjelder
fram til 12. oktober.

mob 971 85 666
retrans@loqal.no
Åpningstider:
Man-fre 09.00-16.00
Lør
10.00-14.00

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk
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Rekordsommer på Jøldalshytta
Trollheimen har i sommer vært besøkt som nesten aldri før,
og Jøldalshytta har hatt hele 3.156 overnattinger i sommer.

Fra lørdag 7. september
til søndag 8. september overnattet det 127 personer på
Jøldalshytta, og hytta har bare
84 sengeplasser.
— Da måtte vi være kreative i plasseringa. Løsningen ble
at de som arbeider her på hytta
måtte ligge to i hver seng, og i
peisestua plasserte vi madrasser slik at flere lå så tett i tett
at de fikk beskjed om å ligge
flere enn én på hver madrass.
Samtidig var det så godt vær
den kvelden, at de som ville
være opp litt lengre satt ute i
mørket og ”sommervarmen”.
Når vi er på fjellet gjelder det
å være kreativ, og det virker
som at gjestene også er mer
fleksible når de er på fjelltur, forteller vertinne Gunilla
Svendsen. Denne lørdagen
satte punktum for ei rekorduke
på Jøldalshytta, med hele 356
overnattinger.
De som har besøkt
Jøldalshytta har stort sett kommet fra Midt-Norge, men det
har også vært besøkende fra
New Zealand, Kanada, Alaska
og Israel.
Ferierer i eget land
Før sommeren ble det antydet at flere nordmenn kom til
å feriere her hjemme, og det
virker som det har slått til.
Alle Trondhjem Turistforening
sine hytter har hatt veldig godt
besøk, og spesielt hyttene i
Trollheimen.
— Jeg startet som vertinne
på Trollheimshytta i 2007, og
mye er forandret. Nå virker
det som om alle går i fjellet,
og det er veldig positivt, sier
Svendsen. Gjestene er i alle
aldersgrupper, og barnefamilier kan for eksempel ligge
fast på hytta og ta dagsturer.
Svendsen forteller også at først
i september var 80 medisinstudenter ei helg og lå i telt ved
hytta.

Trekanten er populær
Blant turene i Trollheimen
er Trekanten – tur mellom
Jøldalshytta, Trollheimshytta
og Gjevilvasshytta – veldig
populær.
— Trekanten ligger blant
10 på topp av turer i Norge,
og den selger seg selv. Det er
faktisk blitt status å ha gått
Trekanten, og blant sprekinger
er det konkurranse om å tilbakelegge Trekanten på kortest
mulig tid, forteller Svendsen.
Kvalitetsmat
— Vi har enklere overnatting enn hotell, men mat og
service er på høyde med det
meste. Vi får veldig gode tilbakemeldinger
på
maten
vår, og vi er heldig som både
har Jelsetra og Jølvatnet som
nærmeste naboer. Ragnhild
Nordbø på Jelsetra skaffer
oss melk, rømme og ost, og
fra Jølvatnet henter vi fersk
ørret. I tillegg kjøper vi reinsdyrkjøtt av rein som har gått i
Trollheimen fra Gustav Kant.
Mat med lokal tilhørighet er
veldig populært, og det er få
turisthytter som har tilgang til
dette på samme måten som
vi her på Jøldalshytta, sier
Svendsen.

Vertinne Gunilla Svendsen registrerer inn nye overnattingsgjester på Jøldalshytta.
Barnehagene på Å og Grefstad i Meldal hadde lagt en dagstur til Jøldalshytta.
Ola Oddvar Aas stod for populær skyss med hest og vogn.

Fra betjent til selvbetjent
Søndag
8.
september
var siste betjente dag ved
Jøldalshytta for sommersesongen. Nå starter en ny sesong
der de åpner den selvbetjente avdelingen, så det er
fortsatt mulig å ta turer ut i
Trollheimen og overnatte på
Jøldalshytta.
Av Dagfinn Vold
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Velkommen til aksjonsdag!
Fredag 4. oktober er det igjen klart for
aksjonsdag på Berkåk skole, og elevene på
1.- 7. trinn skal stå for både underholdning,
loddsalg, kaffeservering og ulike aktiviteter.

Trafikksikker rulleskiløype
Skigruppa i Rennebu IL bygger ny rulleskiløype på 1,6 km og toalettbygg
ved skianlegget på Berkåk.

7. klasse ved Berkåk skole ønsker velkommen til Aksjonsdag.
Foran f.v.: Mirja Renander, Ingeborg Smestu Holm, Kristi
Nyhaug, Steinar Sundsethaug og Tomas Berg.
Bak f.v.: Miriam Vognild, Amalie Hovin, Therese Eggan,
Anna Rønning, Iver Skamfer Bjerkås og Torbjørn Stuen.
Hele dagen er som vanlig til inntekt for TV-aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens.
Gevinster fra næringslivet
Selv om denne problematikken forhåpentligvis ligger
langt fram i tid for elevene, er de likevel fulle av entusiasme og syns det er et godt formål å samle inn penger til.
Sjuendeklassingene skal være med å arrangere aksjonsdag
for siste gang, og har vært ute hos lokalt næringsliv for å
samle inn gevinster.
- Vi har fått inn mye fint, og så må du skrive at vi har fått
inn en popcornmaskin som en av hovedgevinstene, reklamerer elevene.

Kjetil Værnes og Harald Holm stikker ut traséen til den nye rullskiløypa.
dagens speakerbu bli utvidet
slik at den kan inneholde både
speakertjeneste og tidtakerfunksjon.
Tilrettelagt for rullestolbrukere
Toalettbygget har vært
etterlyst av mange brukere av
stadion og NM-bakken, og
ikke minst av barnehagen på
Vonheim som er en flittig bruker av anlegget på vinteren.
— Den nye løypa håper vi
skal bli et aktivum for mange som bruker området, og
den vil bli en turvei der både
adkomst og toalettbygg er tiltrettelagt for rullestolbrukere.

Kaffe, kaker og aktiviteter
I tillegg til utlodning av både egenproduserte og innsamlede gevinster, skal elevene selge kaffe og kaker.
Sjuendeklasse har ansvar for en del aktiviteter som skal
foregå i foajeen i hallen, og her blir det både pilkast, kasting
på boks, fiskedam, gjettekonkurranse om hvor mange godteribiter det er i glasset osv. Dette har de vært med på før, så
de vet at det bruker å være fullt liv rundt disse aktivitetene.
Underholdning fra klassene
Noe klassen ser fram til med litt skrekkblandet fryd, er
underholdningsbiten. Alle klassene skal bidra med hver sine
innslag, og sjuendeklassingene har sydd sammen et underholdningsbidrag helt på egen hånd. Hva de skal opptre med
skal være en overraskelse, og til en viss grad kan det vel se
ut som det er kjønnsbestemt hvor mye de gleder eller gruer
seg...
Penger til et godt formål
Det de imidlertid er helt enige om, er at alle som har
anledning må komme på aksjonsdag.
– Dette kommer til å bli en kjempeartig dag, med spennende konkurranser, fine premier og topp underholdning.
Dessuten går pengene til et godt formål, så bare kom, oppfordrer elevene.
Av Mona Schjølset

Heia Rosenborg

Da Rosenborg møtte Haugesund i serien nylig hadde flere unge fotballspillere fra Rennebu IL lagt sin avslutningstur
for sesongen til Lerkendal. Det meldes om stor stemning på
tribunen blant både store og små som deltok på turen.
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Illustrasjonen viser hvor den nye rulleskiløypa skal gå, og den røde
firkanten er det nye toalettbyggets plassering.
— Rennebu IL har mange
aktive tenåringer som driver
med langrenn eller skiskyting,
og rulleski er en viktig del av
treningen. For å få trafikksikker trening og bedre miljø har
vi valgt å bygge rulleskiløype
i tilknytning til skistadion
på Berkåk, forteller Harald
Holm – leder i prosjektgruppa.
Prosjektgruppa består for øvrig
av Bjørn Rogstad, Frank Røym
(Sokna IL) og Kjetil Værnes
(leder i Skigruppa).
Flott treningsarena
Rulleskiløypa vil gjøre skistadion til en flott helårsarena.
Selve løypa blir på 1,6 km, men

da den flere steder ”krysser” er
det mange mulige kombinasjoner av løypevalg. Løypa går
også over skiskytterstadion,
og en kan velge lett eller tung
inngang til skyting.
Løypa blir bygd etter veiledende mal, og blir asfaltert i tre
meters bredde i lette partier og
fire meter på flata og i motbakker. Der løypene går sammen
i begge retninger blir bredden
sju meter.
Toalettbygg og speakerbu
I tillegg til rulleskiløypa
vil det bli nytt toalettbygg
som også inneholder handicaptoalett. Når de er i gang
med snekkerarbeid vil også

Stor egeninnsats
Prislappen for hele arbeidet
er satt til 4,25 millioner kroner,
og med egeninnsats og rabatter på vel en million vil det
endelige pengeutlegget bli på
3,2 millioner kroner.
For å få finansiert prosjektet er det bevilget tippemidler på 1,4 millioner kroner, og
Rennebu kommune har bevilget et tilskudd på kr 300.000
i tillegg til en garanti på kr
350.000. Utenom dette har skigruppa fått støtte fra Rennebu
Sanitetsforening på kr 80.000,
Meldal Sparebank på kr
190.000,
Kvikne-Rennebu
Kraftlag på kr 150.000,
Gjensidige-stiftelsen på kr
200.000, og Holm forteller at
de også har andre bidragsytere
som de venter svar fra.
Oppstart i høst
— Vi vil starte graving av
traséen i høst for å kjøre på
pukk som skal sette seg i løpet
av vinteren. Da får vi se om
det blir setningen på traséen
i løpet av vinteren. Vi tar sikte
på at all byggevirksomhet og
asfaltering vil skje sommeren
2014, sier Harald Holm.
Av Dagfinn Vold

Rennebu Skytterlag kan se tilbake på en aktiv
sesong, både sportslig og på arrangementsida.
Det første skytterlaget i
Rennebu ble etablert allerede
i 1864. Lagets første formann
var Bergmester Iver Halvorsen
Falkenberg fra Eidsberg i
Østfold.
Det ble etter hvert flere
skytterlag i bygda. Etter krigen
ble det imidlertid holdt et allmøte der det ble vedtatt at det
skulle være kun ett skytterlag i
Rennebu. Navnet ble Rennebu
Skytterlag.
Lagets første skytebane lå i
Skjepphaugen, på vestsida av
Skjepphaugbrua. Senere har
det vært baner forskjellige steder i bygda.
Ved
utbyggingen
av
kraftverkene i Orkla ble
det bygget ny skytebane i
Gammelstødalen, like sør for
Berkåk. Rennebu Skytterlag
drifter dette anlegget sammen
med Innset Skytterlag.
Landets største
Lagets aktivitet har gått
opp og ned, men etter at laget
fikk en av landets første baner
med elekroniske skiver i 1984,
og innendørsbane i sentrum
på Berkåk på 90-tallet, har
Rennebu vært et svært aktivt
lag som har markert seg i de
fleste klasser både på samlagsnivå og på større stevner.
2013 har vært et særdeles aktivt år for Rennebu
Skytterlag, med mange store
begivenheter. Pressekontakt
Otte Hårstad trekker fram
NM
i
Gammelstødalen
på
arrangementssida
og
Landskytterstevnet i Oppdal
på sportssida når han skal
trekke fram høydepunktene.
Vi fikk mange fine til-

bakemeldinger i etterkant av
NM. Dette ble faktisk det største norgesmesterskapet som
er arrangert i sin klasse, med
over 1300 deltakere, forteller
Hårstad.
Stor sport
Rennebu har ved flere
anledninger hevdet seg på
Landskytterstevnet, og årets
stevne ble intet unntak i så
måte. I år gikk selveste skytterprinsessetittelen til laget
– til Hårstads egen samboer,
Mona Isene. Dette er en tittel
som henger meget høyt, og det
sier seg selv at lite kan måle
seg med denne topplasseringa.
Hårstad vil likevel fremheve
innsatsen til de rundt femti
andre rennbyggene som deltok.
Tidligere er det først
og fremst seniorer og veteraner som har skutt seg til finalen, men denne gangen hadde
vi finalister i alle rekruttklassene. Det er naturligvis veldig
gledelig, sier han.
Etter Landsskytterstevne
har laget opplevd en økende
pågang fra skyttere som vil
melde seg inn.
Det kan se ut som
at all den gode omtalen etter
sommerens aktiviteter har
vært til ekstra inspirasjon for
mange, og det er selvsagt veldig gledelig. Gjennom vinteren
skal vi jobbe for å skape aktiviterer som fenger for alle aldere,
slik at nivået holdes oppe og
vi får vist fram sporten fra sin
beste side, avslutter Hårstad.

Skytterlag i medvind

Mellom 40 og 50 personer var innom Gammelstødalen på Skytingens Dag.
Dette vitner om stor interesse for skytesporten i Rennebu.

Av Merete Fossum

Skytterprinsesse Mona på seierspallen på Oppdal. Skytterårets desiderte høydepunkt.

Trøndelags beste - Landsdelsstevnet i Bjugn.
Landsdelsmester Bjørn Trøite, Landsdelsprinsesse Mona Isene
og Landsdelsmester Otte Hårstad.

Simen Hårstad som hadde 250 poeng pluss 99 i finalen på LS på Oppdal
slo til med fullt hus 350 på Lagmesterskapet.
Statssekretær i kulturdepartementet Kjersti Stenseng besøkte Gammelstødalen under Norgescuparrangementet. Hun fikk også prøve å skyte. Her får hun instruksjon av Presidenten i Det Frivillige
Skyttervesen Olav K. Vaaje.

Rennebunytt
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Trenger du dyrlege?
Jeg tar imot smådyr
som er syke eller trenger annen service
Smådyrtelefon
dagtid 952 32 535
Veterinærvakt 24t
Rennebu og Meldal
tlf 72 49 77 99

Hos oss kan dere leie:
Gravemaskin
2.0
Kompaktlaster
0.8 t
Minidumper
0.5 t
Flishugger som tar opp til 16 cm tre
Biltransporthenger 2.5 t/nyttevekt
Maskinhenger
2.1t/nyttevekt
Tipphenger
2.0 t/nyttevekt
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr
Vi utfører stubbfresing
Maskinene kan også leies
med fører for mindre oppdrag

Velkommen
hilsen Dr. Kugod v/ Harald Holm

NERSKOGSKONSERTEN

Tusen takk!

Ta kontakt
for et uforpliktende tilbud
Tlf 909 54 130/476 37 302
Vi vil med dette takke publikum, dugnadsgjeng
og samarbeidspartnere for all entusiasme,
innsats og støtte i forbindelse med konserten
i Skardalen 31. august med Jonas Fjeld og
Henning Kvitnes.
Vi takker sambygdinger i Oppdal og Rennebu,
både fastboende og hyttefolk, som stilte opp
på dugnad.
Vi takker publikum som til tross for heftige
regnbyger sørget for at artistene stortrivdes på
scenen.
Vi takker våre samarbeidspartnere KvikneRennebu Kraftlag, Blilyst Gjensidige, Sparebank1 SMN og Lund Hyttebygg for økonomisk
støtte og annen hjelp til prosjektet.
Vi takker Ola Håker, Harald Vognild og Svahøvegen veglag som lot oss få bruke veg og parkeringsplasser og setereier Terje Storli som stilte
setervangen sin til disposisjon nok en gang.
Så møtes vi igjen til

NERSKOGSKONSERTEN 30/8 2014

- en kraft i nærmiljøet
tlf. 72 42 83 00
8
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Hilsen konsertkomiteen i Nerskogen Grendelag
Arve, Kari, Astrid, Terje og Vigdis

10 år med Rennebu Mannskor
Det er en høyst oppegående jubilant som
feirer 10 år med stødig mannskorsang i
Rennebuhallen den 10.
november, og ifølge
Per Dagfinn Presthus
i jubileumskomiteen
kan publikum vente
seg et nytt og spennende kor på scenen.
Mannskoret har for anledningen leid inn Siw Tanita
Nygård som danseinstruktør,
så her blir det antakeligvis nye
takter å se fra de sindige karene.
– Ja, jeg må vel si at hun
har tatt på seg litt av en oppgave. Vi snakker jo om tredve
karer i sin beste alder, så alt er
vel relativt når det kommer til
dansing, humrer Presthus.
Musikalsk reise
Ifølge Presthus vil jubileumskonserten bli en musikalsk reise gjennom de ti årene
mannskoret har eksistert.
- Vi har plukket fram noen
gamle slagere som vi skal

Vedsalg på
Bygdasenteret
Bygdasenteret har inngått avtale med
Arbeidssenteret om salg av ved.

Rennebu Mannskor er i gang med øvingene til jubileumskonserten.
fremføre, sammen med en del
nytt stoff, sier Presthus. Mange
av medlemmene i mannskoret har faktisk vært med siden
oppstarten, og derfor går det
relativt greit å bruke om igjen
sanger som har vært brukt før.
Dirigent Ann Kristin Haugerud
har også fulgt mannskoret
helt fra oppstarten, og ifølge
Presthus er hun et unikum for
miljøet.
– Hun passer kjempegodt
inn blant oss karene, og musi-

kalsk sett gjør hun sitt aller
ytterste for å lede oss på rett
vei, sier Presthus.
Da er det altså bare å holde
av kvelden den 10. november,
så kan man få sjansen til å
oppleve både stødig sang og
smidige dansetrinn fra jubilantene i Rennebu Mannskor.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Motorferdsel i utmark på barmark
Motorferdselloven tilsier at all kjøring i utmark er forbudt. Forbudet mot
motorferdsel gjelder også for grunneiers ferdsel på egen eiendom.

Bjørkved under produksjon.
Stig Remetun, Merete Fossum (Bygdasenteret på Berkåk),
Jan Ove Haugen og Helge Magne Holte.
Bygdasenteret på Berkåk har nå inngått avtale med
Rennebu kommunes Arbeidssenter om levering av
lokalprodusert ved av bjørk som er vokst i Rennebu.
Arbeidssenteret leverer ved i 40 og 60 liters sekker som de
kan kjøre ut til kunden. De har også ved i 1.000 liters sekker, men her må kunden selv ordne med frakt.
Salget av veden vil foregå gjennom Bygdasenteret,
der det også vil være et lager for de som ønsker å ta med
veden i sin egen bil med en gang.
De som ønsker ved tilkjørt kan få det på tirsdag eller
onsdag, og da blir det kjørt ut på anvist plass som er fremkommelig med bil.
I tillegg til ved vil Bygdasenteret også selge tennbriketter og andre varer som er tilvirket ved Arbeidssenteret.
Av Dagfinn Vold

I loven er det imidlertid
angitt en del unntak fra forbudet. Blandt annet er det
tillatt med nødvendig kjøring i forbindelse jordbruks-,
skogbruks- og reindriftsnæring under forutsetning av at
kjøringen foregår aktsomt og
hensynsfullt. Det er altså ikke
tillatt med kjøring i utmark
med mindre det skjer som en
del av næringsutøvelsen. Det
er ikke nok å være grunneier,
du må også være næringsdrivende i de nevnte næringer.
Det er derimot ikke gitt
unntak for motorferdsel som
har med hyttebygging/vedlikehold å gjøre, eller transport av
varer eller folk til hytter. Det vil
si at alle entreprenører og byggefirma som er avhengig av å
kjøre i utmark for å få utført
sitt arbeid må søke kommunen
om tillatelse.

Hva er utmark?
Det finnes en god del eksisterende traséer i utmark som
har oppstått som følge av lovlig motorferdsel. Disse traséene har svært variabel standard.
Bildt viser gamle kjørespor
som brukes som sti av folk og
dyr, men som sannsynligvis
har oppstått som følge av lovlig
kjøring med traktor. Slike traséer er utmark, og traséen kan
derfor ikke brukes uten tillatelse fra kommunen eller med
hjemmel i loven som beskrevet ovenfor. Oppgradering av
slike traséer er søknadspliktig,
uansett om oppgraderingen
gjelder landbruk, friluiftsliv
eller hytter. Oppgradering er
også søknadspliktig selv om
traséen er vist som adkomst i
reguleringsplan. Er du i tvil om
du ferdes i utmark så bør du ta
kontakt med kommunen for å

få det avklart. Selv om traséen
er fremkommelig med personbil (firehjulstrekkere av ymse
slag) kan det fortsatt være
utmark!
I tillegg er det slik at på en
del traktorveier er det kun tillatt med næringskjøring, veien skal da ikke benyttes som
adkomst til hytter eller fiskeplasser etc.
Spørsmål
om motorferdsel i utmark
og oppgradering av
gamle traséer kan rettes
til enhetsleder for
landbruk og miljø,
Kjetil Værnes.
Tlf. 72 42 81 41
E-post kjetil.vernes@
rennebu.kommune.no

Stig og Helge Magne
står for vedproduksjonen ved Arbeidssenteret.

Arbeidssenteret lager også effektive tennbriketter.
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Alle typer el-installasjon!

Ta kontakt!
Bjørn 909 10 913 – Lars 965 14 088
www.riseelektro.no

11. NovEMBEr
sKifEr HoTEl
oppdAl

Alex Rosén
Eventyrer og entertainer

5

forEdrAg

sjuR DAgestAD
professor i innovasjon

3

ole DAlen
Cobra Management

pArAllEllE MiNisEMiNAr

TEMA: Hvordan lykkes i distrikts-Norge? Bryt barrierer!
påmelding: næringskonferansen.no

IngRID og toRIlD lAngklopp, & RoAR sVennIng
stokkøya sjøsenter

AnDeRs WAAge nIlsen
partner, drEis As

Årets møteplass for ledere, ansatte og
styremedlemmer i privat og offentlig sektor.
Møt beslutningstagere fra hele regionen for
faglig påfyll og inspirasjon!
velkommen!

OPPDAL KOMMUNE
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MARVIn WIsetH
Konfransier

Hyttefolket slår ring om
Nerskogskonserten
Årets Nerskogskonsert ble også i år en suksess – selv om været ikke var på
arrangørens side.

Ingebjørg Bratland &
Odd Nordstoga
til Støren
”Kva med eit folkemusikkfundert prosjekt”
tenke Odd Nordstoga. Kven kan eg gjera
noko slikt med?

Jonas Fjeld og Henning Kvitnes ble godt tatt imot av publikum i Skardalen.
Regnet var mer tilstede
enn sola da Jonas Fjell entret
scenen i Skarbakkan. Men
publikum var sporty og stilte opp, og det var veldig få
som forlot konserten underveis. Hyttefolket både på
Nerskogen og Skaret utgjorde
en god del av publikum, og
det er arrangøren Nerskogen
grendalag meget godt fornøyd
med.
— Artistene var mektig imponert over publikum
og stemninga som ble på
setervollen, forteller Arve E.
Withbro i arrangementsstaben.

Withbro
forteller
at
Nerskogskonserten er et spesielt arrangement når det gjelder strøm, scene, lyd/lys og
logistikk til publikum og musikere. Samtidig er vakthold mer
utfordrende inne enn ute, og
det var 70-80 funksjonærer i
sving under arrangementet i
tillegg til innleide vakter og to
politimenn.
— Vi er veldig godt fornøyd
med funksjonærene, vaktene,
veilag og andre samarbeidspartnere. De fleste fakturaene
til et slikt arrangement kommer i forkant, og vi vil der-

for takke våre støttespill-ere
Kvikne-Rennebu
Kraftlag,
Gjensidige Oppdal Rennebu,
SpareBank 1 SMN, Blilyst og
Lund Hyttebygg, sier Withbro
– som samtidig forteller at
økonomien etter årets konsert
vil bli på plussiden.
Withbro sier videre at
Nerskogskonserten er en konsert som har kommet for å bli,
og konseptet er en artist av
nasjonal størrelse med bred
aldersmessig
oppslutning.
Samtidig er det viktig at vedkommende ikke har vært i distriktet på forhånd.
— Konseptet synes å ha
slått til de to første årene, men
det må naturligvis vurderes
fortløpende.
Neste års konsert blir lørdag 30. august – så da er det
bare å sette av helga.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Morgan Frelsøy, Opp

Av og til dukkar det opp talent heilt uttom det vanlege.
Ingebjørg Harman Bratland er eit slikt talent. Sidan ho var
lita jente i fjøllbygda Edland i Vinje kommune har ho trollbunde alle med ein musikalitet og ei stemme av ein sjeldan og heilt spesiell kvalitet.
Ingebjørg og Odd har alltid vore kjende for kvarandre,
og folkemusikkmiljøet i Vinje har vore begge sin heimearena. Når Odd tenkte å gjera eit folkemusikkfundert prosjekt var det derfor ingen tvil om kven han hadde lyst til å
gjera det ilag med.
Ingebjørg vart invitert opp til Lambertseter, og
på musikkloftet til Odd byrja songane å trille fram.
Utgangspunktet var veldig enkelt. Nemleg at songane
skulle vera av dei om utgjer det musikalske jordsmonnet
der dei to kjem ifrå, nemleg Vinje. Og her byrja songane
å trille fram. Den fyrste songen som vart prøva var Jørund
Tellnes si tekst ”Å bån og veslegut”. Med kvar sin gitar og
to songstemmer vart eit enkelt opptak gjort. Det var noko
med dette opptaket. Veldig fint var det. Berre to songstemmer og eit enkelt akkompagnement. Slik måtte dette
prosjektet låte. Ingen band, ingen strykearrangement. Så
enkelt som det kan gå an, men på eige vis synge dei songane som gjennom alle år har lege på tunga til menneska
i mellom fjella der heime øvst i Telemark. Sjølvsagt skulle
dette prosjektet heite Heimafrå.
Ingen band, ingen strykearrangement. Så enkelt som
det kan gå an - berre bruke av dei songane som utgjer det
musikalske jordsmonnet der dei begge to kjem ifrå, nemleg Vinje. Og det er eit godt jordsmonn; Vest-Telemark er
av dei rikaste folkemusikkdistrikta i landet. Så der er mykje
å ta av.
Albumet ”Heimafrå”inneheld nokon av desse songane,
og kom 1. mars. Turnéplanane byrjar å ta form – heile 100
stader i vårt langstrakte land, også dei utanfor allfarveg, vil
bli vitja av spelemannen Odd saman med Ingebjørg - som
med si særprega stemme av ein heilt spesiell kvalitet trollbind alle som kjem i hennar veg. Deg og.
Heimbygda Vinje var eit sjølvsagt val for turnéstarten
8. mars. Med seg på denne reisa har dei bassist Gjermund
Silset - og sin kjærleik til musikk.
www.heimafrå.no / Facebook Heimafrå
Fredag 11. oktober kjem Odd Nordstoga og
Ingebjørg Bratland med prosjektet Heimafrå til Støren
Kulturhus.
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• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

Rennebu Nytt

Impex Byggevarer Stokke

Vi har EGR ventilrensemaskin og
rense/oljeskiftemaskin
for automatgirkasse
Service og reparasjoner på alle bilmerker 6
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

Innset, 7398 Rennebu – Tlf 950 96 245
impex@loqal.no – www.impexbygg.com

Naturopplevelser
på hesteryggen

Tid for vinterdekk
Ta kontakt for å få tilbud!
Kjøpt dekk på internett?

• Rideturer i Forollhogna, fra Bulia
• Weekendturer og dag-/kveldsturer
• Bryllup, konfirmasjon, bursdager

vi hjelper deg med montering

DEKKSERVICE

Paul Paulsen, tlf 995 49 923
Kari Kvamme, tlf 416 04 884
bulia.hest@hotmail.no
www.buliahest.no

v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

ole paus

heimafrå
- Odd Nordstoga og
Ingebjørg Bratland

Lørdag 9. november kl 19.00 kr 350

Fredag 11. oktober kl 20.00 kr 330

maNdariNsafT
- Den magiske juledrikken
Familieforestilling
Søndag 8. desember kl 17.00 kr 130/100
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7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Nord TrøNdelag TeaTer åge og guNNar
Onsdag 20. november kl 20.00
- Og så kan hunden komme
Av Jon Fosse, med Paul Ottar Haga
Søndag 17. november kl 19.00
kr 210/180/100

kr 420

KohT fyrer løs
- er det mulig å få fred?
Fredag 13. desember kl 19.00 kr 410/385
Julebordspakker kr 895,-

Årets viktigste bilvask!
En bilvask ved Statoil Berkåk gir penger i kassa til Kreftforeningen.

Etablerer seg
i Rennebu
I femten år har soknedalsbedriften Rise
Elektro AS vært etablert i Midtre Gauldal.
Firmaet har naturlig nok flest oppdrag i
hjemkommunen, men det har hele tiden
vært et jevnt tilsig av oppdrag også i
Rennebu. Nå har Rise Elektro etablert seg
med lager- og montørkontor på Berkåk.

Svenn Ove Vaagen (t.h.) med staben ved Statoil Berkåk inviterer til å støtte Rosa sløyfe-aksjonen.
I perioden fra 7. oktober
til 3. november er det igjen
klart for Rosa sløyfe-aksjon på
Statoil. Da får kundene muligheten til å støtte kreftforeningens arbeid, samtidig som
bilen får en skikkelig poleringsvask. I fjor ga kampanjen 1,5 millioner til kampen
mot brystkreft, og man håper

naturligvis at årets kampanje
også vil gi et solid bidrag til det
viktige arbeidet kreftforeningen gjør.
I kampanjeperioden vil
det være slik at 50 kr av hver
poleringsvask går til kreftforeningen, og Svenn Ove Vaagen
ved Statoil Berkåk oppfordrer

derfor alle til å stelle godt med
bilen, og foreta det som kan
være årets viktigste bilvask.
- Vi vil samtidig også selge
refleksvester, og her går hele
beløpet uavkortet til kreftforeningen, avslutter Vaagen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Nye redningsvester i gave

Kjetil Skogrand i Gjensidige Oppdal-Rennebu ga bort 15 redningsvester til bruk på Buvatnet.
Buvatnet er mye brukt
av Berkåk skole og Rennebu
ungdomsskole, og redningsvestene til kanobruk er blitt
gamle og slitne. Derfor rettet skolen en henvendelse til
Gjensidige Oppdal-Rennebu,
og de responderte kjapt med
nye vester.

— Vi driver med forsikring,
og den beste forsikringen er å
forebygge, sa Kjetil Skogrand i
Gjensidige ved overrekkelsen
av de 15 redningsvestene.
— Rennebu er nedslagsfeltet vårt og rennbyggene
har vært med på å bygge opp
Gjensidige Oppdal-Rennebu,

og dermed er det bare rett og
rimelig å gi noe tilbake.
Ass. rektor Tove Bruholt
syntes det var flott for skolen å få en slik gave, og takket
Gjensidige for rask og positiv
tilbakemelding.

Rise Elektro AS har i dag en stab på tretten.
Bak fra venstre: Bjørn Rise, Lars Rise,
Karl Petter Fagerbekk, Asle Kosbergløkk, Christian Grytdal,
Sivert Magne Hustøft og Brynjar Lenvik.
Foran fra venstre: Erlend Krogstad, Oddvar Myren
og Kent Håvard Bjerkenås.
Ikke til stede under fotografering: Daniel Gunnes Bertelsen,
Andreas Selbekk og Ove Steinskog.
Bedriften har utviklet seg mye siden Bjørn Rise etablerte Rise Elektro med en ansatt i 1998. Siden den gang har
det gått bare en vei – nemlig oppover. I 2004 ble Bjørn sitt
søskenbarn Lars Rise med på laget som faglig leder. I dag
står det 13 mann på lønningslista, og oppdragsmengden
er stadig økende.
Fleksibilitet
Bjørn Rise har en allsidig og variert yrkesbakgrunn i
faget. I ti år jobbet han i et elektrikerfirma i Budal, før han
i ett år var ansatt som bedriftselektriker hos Norsk Kylling
på Støren. Og det var i løpet av dette året at tanken om å
etablere en egen bedrift begynte å modne.
I dag er Norsk Kylling den største kunden til Rise
Elektro. Firmaet har et bredt kompetansefelt og har oppdrag både innen bolig, fritidsbolig, landbruk og næringsbygg. Så er det da også fleksibiliteten som trekkes fram
som en av bedriftens fremste fortrinn.
Vi har faglig høy kompetanse på de fleste områder. Som godkjent lærebedrift har vi ansatt samtlige av de
som har hatt læretida si hos oss. Elektrofaget er kanskje et
av de yrkene som stiller mest krav til dokumentasjon av
utført arbeid, og vi legger vekt på at de ansatte til enhver
tid skal være oppdatert på gjeldende lover og forskrifter.
Rekrutteringa til yrket må sies å være bra, forteller Lars
Rise.
Faste dager
Rise Elektro har i dag tre rennbygger på lønningslista.
Om det er disse tre som har ført til en stadig større oppdragsmengde i Rennebu, er uvisst. Sikkert er det i hvert
fall at bedriften nå har valgt å opprette et lager- og montørkontor på Berkåk.
Etableringen i Rennebu kommer som en direkte
følge av økt oppdragsmengde i dette nedslagsfeltet. Det
er markedet som styrer tilgangen, og nå var vi kommet til
et punkt der det var naturlig å satse i Rennebu, forteller
Bjørn Rise.
Rise Elektro har allerede installert seg i Grefstadbygget,
og er i utgangspunktet å finne på Berkåk mandag til fredag.
Av Merete Fossum

Av Dagfinn Vold
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Fagbrev-kurs starter nå

Ledige plasser!
Helsefagarbeider – start 30.09
Barne- og Ungdom – start 2.10
Salg, Service, Sikkerhet – start 2.10
Nærmere info og påmelding:
Tlf 73 86 65 62 - Mob 481 10 868
www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

Rennebua AS
Torget, Berkåk – tlf 72 42 61 51

Høstferie = strikketid
Vi har stort utvalg
av garn og nye design
Hvite skinn 2. sort kr 500
Rester av klær 5 plagg kr 200

Tidlig ute med
julevasken?
Vi tilbyr rundvask og periodisk renhold
av både hytter, hus og næringsbygg.
Ta kontakt for en
uforpliktende prat!

Tradisjonelt smedarbeid
Vi smir våre produkter på tradisjonell
måte, og kan smi blant annet dørlås,
dørbeslag, opphengskroker, skiltoppheng,
lysekroner, lysestaker m.m.
De fleste produktene kan tilpasses
kundens ønsker og behov!

Godkjent
biloppsamlingsplass og vi
tar imot kassert landbruksutstyr og metallavfall.

Terminalveien 8, 7391 Rennebu - tlf 488 44 401
www.rennebusmia.no - netthandel

Nerskogen/ Trollheimen - Fenomenal beliggenhet, like ved preparert skiløyper,

2.490.000,Vinterbrøytet vei helt frem
Hytten ligger som en del av Norges
absolutt flotteste tur- og fjellområder,
med merkede tur- og skiløyper.
Vinterbrøytet vei helt frem til hytten.
Det er oppkjørte skispor kun 150-200
meter fra hytteveggen med milevis
Visning:

Lørdag megler
28.09
Kontakt

kl. 15.00 – 16.00

* Omk.
P-Rom/Bta/Bra
Tomt
Eierform
dom
Byggeår

64.570,80/92/84 m²
Eiet tomt
Hytte/Fritidseien2008

Ansvarlig megler
Hans Christian Espenes,
mob 94 00 16 60
www.privatmegleren.no/148130087
mobil - send "P 148130087" til 2140
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Tilskudds- og investeringsfond for
Oppdal og Rennebu?

Kommunestyret behandlet saken om tilskudds- og investeringsfond i sitt møte de holdt ute på Torget på Berkåk.

Nasjonalparken
Næringshage har
invitert kommunene,
næringsforeninger og
banker i Rennebu og
Oppdal til å delta i en
arbeidsgruppe som skal
utrede muligheten for
å opprette et tilskuddsog investeringsfond for
Oppdal og Rennebu.
— Bakgrunnen for initiativet til å utrede et tilskuddsog
investeringsfond
kom
fra styret i Nasjonalparken
Næringshage. For å få en
sjekk på om tanken hadde noe for seg, henvendte
Nasjonalparken Næringshage
seg til Oppdalsbanken. Styret
i banken vedtok å delta i et
utredningsarbeid,
forteller
styreleder i Nasjonalparken
Næringshage Jan Bredeveien.

Utredes i arbeidsgruppe
Dersom alle inviterte takker ja til å delta, kan arbeidsgruppen settes sammen med
én representant fra hver av
Rennebu kommune, Oppdal
kommune, Rennebu næringsforening, Oppdal næringsforening, Oppdalsbanken, Meldal
Sparebank og Sparebank1
Midt-Norge, og videre fire
- seks representanter for
bedrifter i de to kommunene og en representant for
Nasjonalparken Næringshage
(koordinator og sekretariat).
Fondet søkes etablert på to
hovedpilarer - offentlig finansierte utviklingsmidler (anvendes som tilskuddsmidler)
og privat investeringskapital
(anvendes som egenkapital).
Tilskuddsfond
— Samtlige kommuner
i Sør-Trøndelag får årlig tilført midler fra Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD)

via fylkeskommunen, til et
såkalt kommunalt næringsfond. Midlene er øremerket til
næringsutvikling. I 2012 var
disse midlene kr 700 000 både
for Oppdal og Rennebu og
for 2013 kr 770 000 for begge.
Midlene øker litt hvert år, hvilket betyr at beløpet for 2014
vil bli ca kr 800 000, forteller
Bredeveien.
Bredeveien sier videre at
Sør-Trøndelag
fylkeskommune premierer kommuner
som etablerer et felles, regionalt næringsfond, med kr 100
000 pr kommune. Et regionalt
næringsfond for Oppdal og
Rennebu vil altså få tilført kr
200 000 ekstra.
Hver deltakende kommune
må legge minimum halvparten av tilskuddet fra fylket inn
i det regionale næringsfondet.
Oppdal og Rennebu må derfor
legge inn kr 400 000 hver, og
får da et årlig ekstratilskudd på
kr 200 000. Fondet vil m.a.o. ha
ca 1 million kroner i tilskuddsmidler årlig.
Bredeveien ser for seg at
formålet med det felles fondet blir på linje med praksis i
begge kommuner å gi tilskudd
til bedrifter og prosjekter.
Videre kan en gjennom felles fond øke den totale potten til næringsarbeid gjennom

Ordfører Ola T. Lånke har ordet
i møtet på Torget på Berkåk.

økt tilskudd fra fylkeskommunen, og større samarbeid
omkring utvikling av både
bedrifter og prosjekter vil kunne styrke næringslivet i begge
kommuner. Nasjonalparken
Næringshage er tiltenkt rollen
som koordinator av fondet.
Investeringsfond
På denne delen av fondet
tenkes det midler tilført fra
bedrifter, institusjoner, kommuner eller privatpersoner.
Mulige innskytere er banker,
forsikringsselskap,
kraftselskap, (større) bedrifter, kommuner, investeringsfond og
velstående privatpersoner.
— Denne delen av fondet vil være midler som skal
investeres i bedrifter, nyskapinger eller prosjekter. Slike
investeringer kan være viktig
egenkapitalstyrking, som kan
bidra til å utløse tilskudd og
investeringer fra andre kilder.
Investeringsfondet bør være
på 3 – 5 millioner kroner, gjerne mer, sier Bredeveien.
— Utvikling av levedyktige
vekstbedrifter forutsetter først
og fremst kompetanse/nettverk/utviklingsmiljø og kapital.
Nasjonalparken Næringshage
er tiltenkt rollen som nav i
kompetansenettverket. En del
gjenstår før selskapet kan fylle
denne rollen fullt ut, men vi
ser konturene av hvordan dette skal gjøres, sier Bredeveien.
— Oppdal og Rennebu –
som distriktskommuner flest
mangler fullstendig et egenka-

pitalinstrument, et fond med
lokal forankring som ”tenker
nasjonalt og globalt”, men
”agerer lokalt”. ”Vårt” fond
kan være første skritt for å skape et slikt instrument i regionen.
En av styrkene ved dette
fondet kan være kombinasjonen av tilskuddsmidler
og investeringskapital, sier
Bredeveien.
Bredeveien presiserer at
denne skissen kun inneholder
foreløpige tanker om hvordan
et fond kan utvikles. Det ligger
ingen bindinger, arbeidsgruppens medlemmer står fullstendig fritt til å foreslå løsninger.
Kommunestyrets behandling
Kommunestyret i Rennebu
behandlet saken på møte i forrige uke, og de valgte å takke
ja til invitasjonen om å delta i
arbeidsgruppa som skal utrede mulighetene for et slikt
fond. Kommunestyret foreslår
overfor initiativtaker at antall
medlemmer i arbeidsgruppen
reduseres, slik at bedriftene
blir representert gjennom sine
respektive foreninger. I vedtaket heter det også at kommunestyret vil ta endelig stilling til
deltakelse i fondet når utredningen foreligger. Rennebu
har også fått en lignende invitasjon fra Orkdalsregionen, og
kommunestyret vedtok i samme møte å utsette behandlingen av denne forespørselen.
Av Dagfinn Vold
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Orgelkonsert i Berkåk
kirke 20. oktober
20. oktober kl 19.30 inviterer Berkåk Menighetsråd til orgelkonsert i Berkåk kirke. Tradisjonelt har det vært arrangert
Orgelkveld under Kulturvukku for å samle inn penger til nytt
orgel. Nå når nyorgelet er på plass, ønsker Berkåk Menighetsråd
å viderføre denne tradisjonen i form av en orgelkonsert med profesjonelle musikere og folkelige aktører.

Kantor Thomas Torstrup vil sammen med el-gitarist Martin
Högberg gi oss en spennende musikkopplevelse; en kombinasjon
mellom kirkeorgel og el-gitar! I tillegg vil vi få sanginnslag og vi
skal synge fellessanger sammen. Konferansier Jostein Landrø vil
lede oss gjennom konserten, og han vil også dele et ord for kvelden.

I 2013 er det hundre år siden vi fikk stemmerett for alle. Men hva vil det
egentlig si å bruke stemmen sin?
Tirsdag 22. oktober kan du komme til Samfunnsalen på Berkåk og oppleve Marianne Meløy.
Vi fødes til verden med et skrik. Skriket fra denne stemmen er helt unikt, for det finnes
nemlig ikke to stemmer som er identiske. Stemmen er altså helt personlig.
Stemmen dannes ved at stemmeleppene lukkes og at luft deretter presses gjennom stemmebåndene slik at de vekselvis åpnes og lukkes og at luften dermed slipper gjennom i svært
kortvarige støt (mellom noen hundre og opp til flere tusen ganger pr. sekund). Frekvensen av
disse luftstøtene danner tonehøyden. Barne- og kvinnestemmer har vesentlig raskere frekvens
enn mannsstemmer og klinger derfor «lysere».
Retten til å bruke denne stemmen; å si hva man vil, er en viktig del av det å leve i et demokrati. I Norge kan alle ytre seg og alle voksne kan stemme. Det har vi vært vant til i hundre år,
samtidig som det var forbudt å joike på skoler på 50-tallet. Her var det selve lyden av stemmen
som ble oppfattet som farlig. Slik er det stadig vekk i Iran, hvor kvinner har hatt stemmerett
siden 1963, men hvor de fortsatt forbys å synge offentlig. I Norge synger 240 000 menn og
kvinner offentlig – i korbevegelsen. Stemmen trives altså i flokk. Stemmen i valgurnen bestemmer hvordan flokken skal styres.
Vår indre stemme forteller oss når vi skal holde kjeft og når vi skal synge ut.

Thomas Torstrup har bachelor i jazzpiano og mastergrad
i orgel med fokus på improvisasjon. Han jobber som organist i
Oppdal, skriver og spiller ny musikk, og har et tett samarbeid
med den svenske jazzgitaristen Martin Högberg. Sammen komponerer de og turnerer rundt omkring i Norden. Duoen spiller
kirkekonserter alene eller i samarbeid med andre kunstnere.
De har spilt flere konserter i Norden og samarbeider med saksofonist John Pål Inderberg og skuespiller Hildegunn Eggen fra
Nationaltheateret/Trøndelag Teater.
Thomas Torstrup & Martin Högberg byr på en meditativ konsertopplevelse: Et spennende samarbeid mellom to jazzmusikere som utforsker musikalske sjangergrenser. Komposisjon og
improvisasjon i skjønn forening; Sammen bygger de opp spennende klangbilder og viser hvordan det kan høres ut når man
krysser jazz, kirkemusikk, skrevet og uskrevet.
«Lyden av elgitar og kirkeorgel i en blanding av salmer og jazz
ga nesten frysninger på ryggen. Gitar og orgel smeltet til tider
sammen og ga en fantastisk klang». (driva.no)

Utstilling med Malwina
Malwina Tracz er utdannet designer og bor på
Rogogjerd. I Kulturvukku skal hun ha utstilling
i Frivillighuset av egne produkter laget av ”keramikk” av mel, salt, vann og aviser.

Kåsør og skuespiller Marianne Meløy feirer den allmenne stemmeretten med å utforske
stemmene til et 40 talls karakterer, fra hverdagsstemmene til de politiske. Flere av dem er velkjente stemmer fra kåseriene i NRK P1s Norgesglasset. Marianne Meløy vil ytre seg i full frihet,
men hun må kanskje også lære seg å passe snakketøyet? Musiker og komponist Trygve Brøske
vil være Meløys tonefølge gjennom forestilling og han har også fått ansvaret for stemmeoppvarmingen av publikum.
22. oktober kl 19.00 i Rennebuhallen
Stemt
av og med Marianne Meløy
Regi: Øyvind Brandtzæg
Musikk: Trygve Brøske
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— Alle mine produkter er håndlaget med salt deig og papirmasse-teknikk. Denne teknikken er magisk og gir mange muligheter og moro, og en kan lage mange fine pyntegjenstander til
huset, forteller Malwina.

Strikkekafé med
tilflyttervri
Mandag 21. oktober arrangerer Rennebu
Husflidslag, Rennebua, Frivilligsentralen og
Tilflyttergruppa strikkekafé på Frivillighuset.

K

ulturv kku
19. - 27.10
. - i Renn
ebu - 201
3

Snart klare med
«Trost i taklampa»

Under strikkekaféen blir nye og spennende strikkeoppskrifter
og oppstrikka modeller vist fram. Damer som har kommet flyttende til bygda vil få en spesiell invitasjon, og vi håper så mange
som mulig tar seg en tur innom.
Frivillige organisasjoner som Husflidslaget, har en trivelig
møteplass der de som kommer flyttende og andre interesserte,
kan møte opp og finne strikkeglade sambygdinger å bli kjent
med. Det er mange kunnskapsrike og spennende håndarbeidsteknikker rundt om, som vi kan lære av hverandre, og en sånn
kveld er ment å være inkluderende og sosial. En fin mulighet til å
knytte nye og gode kontakter.

Et av årets desiderte høydepunkt på kulturfronten i Rennebu, må vel
sies å være musikaloppsetningen til 10. klasse ved Rennebu ungdomsskole. Også i år går avgangselevene nå et par hektiske uker i møte, før
det er klart for premiere på Alf Prøysens «Trost i taklampa» 24. oktober.

Inja og Julia koker og serverer russisk rødbetesuppe - borsjtsj,
og husflidslaget selger kaffe og kaker. Alle som har lyst og anledning ønskes velkommen til en trivelig strikkekveld med tilflyttervri.

RennebuSpæll
med stor deltagelse
Årets RennebuSpæll er det 19. i rekken, og det er
påmeldt hele 18 korps.

Linn Bruholt, Anna Dalshaug og Eirik Rønning ønsker velkommen til årets musikal.
Alle rollene i stykket er nå fordelt, og ifølge PR gruppa er årets avgangsklasse fulle av
pågangsmot og entusiasme. – Selv om ikke alle fikk akkurat den rollen de ønsket seg mest, er
alle positive og hjelper hverandre, så dette skal nok bli bra, sier Eirik Rønning.

Åsen Skolekorps under fjorårets RennebuSpæll.
Årets RennebuSpæll blir en mønstring med korpsmusikk fra
morgen til kveld lørdag 19. oktober. Hele 18 korps fra Trøndelag
har meldt seg på, og årets tema som musikken skal dreie seg
rundt er ”Film-minner”.
Det er Rennebu Skolekorps som arrangerer RennebuSpæll,
og det er et stort arrangement med godt over tusen deltagere og
ledere. For at dagen skal bli best mulig kreves en god organisering - for oppvarming, ved sceneskift, kiosksalg, matsalg og å ta
vare på hvert enkelt korps.
Selve konkurransen foregår fra kl 9.00 til kl 17.30. Deretter blir
det premieutdeling, før dagen avsluttes med festkonsert kl 19.00
med Orkdal Storband. RennebuSpæll er naturligvis åpen for
publikum både på dagen og under festkonserten, så her har du
en alletiders mulighet til å oppleve god og underholdende korpsmusikk.

Alle skal på scenen
«Trost i taklampa» har et stort persongalleri, og det er bortimot 30 roller som skal bekles. I
tillegg er det flere scener der større grupper er på scenen samtidig.
– Alle i klassen skal på scenen i løpet av forestillingen, og alle må være med å synge, forteller Linn Bruholt i PR-gruppa.
Ifølge PR-gruppa er det mange skjulte sangtalenter i klassen, så publikum kan nok forvente
seg flere positive overraskelser her.
– Da vi hadde audition var det flere som slo til med gode sangprestasjoner, så dette syns vi
lover bra, sier PR-gruppa entusiastisk.
Mye humor
Stykket elevene skal sette opp i år er den eneste romanen Alf Prøysen har gitt ut, og temaet
i seg selv er ganske alvorlig. Prøysen tar for seg både sosial og psykologisk undertrykking, der
flukten fra landsbygda fremstilles som en frigjøring og bonderomantikken på landet blir ironisert over. Til tross for det alvorlige temaet lover elevene at det skal bli rikelig anledning til å få
seg en god latter når de kjører i gang i Rennebuhallen.
– Dette blir ei flott oppsetning med stor skuespillerkunst på hedmarksdialekt, mye humor
og ironi, sang, dans og musikk, heter det i elevenes egen anmeldelse av stykket.
Av Mona Schjølset
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ÅRETS VIKTIGSTE
BILVASK

Rosa Sløyfe

Støtt
- aksjonen
kjøp Poleringsvask 299,-

inkludert VG

Gjelder perioden 7. oktober - 3. november

Ditt bidrag

50,STATOIL ABILDSØ

STATOIL E6 Berkåk
Lambertseterveien
70
tlf 72
42 71 50
1187
Oslo
Tlf.
22282290
Følg
oss på Facebook
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Fra Kvikne til Brasil med sauebjeller
I begynnelsen av desember setter Arnstein Solem
kursen mot Brasil, og med seg i bagasjen har
han elektroniske bjeller som skal testes ut på
frittgående kjøttfe. Denne smarte oppfinnelsen
ble egentlig til som en følge av at Solem og flere
andre begynte å diskutere hvordan man på en
mest mulig rasjonell måte kunne få sauene hjem
igjen om høsten.
Tanken om GPS-sporing
ble fort brakt på bane, og da
dette ble tema i en lunchpause
hos Visbook, begynte snøballen å rulle.
– Vi har jo en kar som er
litt over gjennomsnittlig interessert i tekniske utfordringer,
så dette var midt i blinken for
ham, forteller Solem. Dermed
ble firmaet ”Find my sheep”
etablert, og etter flere år med
testing og forbedringer er man
nå altså klar for å prøve seg på
nye markeder.
Stor trussel mot regnskogen
Ifølge Solem er den frittgående kvegdriften i Brasil en av
de aller største truslene mot
regnskogen.
- I Brasil fins det bortimot 220 millioner kjøttfe som
beiter fritt, og mange flokker
gnager på regnskogen og gjør
stor skade her. Dette bidrar til
ørkenspredning, som igjen har
store miljøkonsekvenser, forteller Solem. Kompanjongene
i ”Find my sheep” ble derfor
kontaktet av en brasiliansk
miljøorganisasjon, med spørsmål om det produktet de hadde utviklet også kunne brukes
på for å spore kjøttfe som vandrer fritt.
- For de brasilianske farmerne er det viktig å kunne
dokumentere at dyrene ikke
har vært i områder med regnskog, og da vil denne sporingen være et viktig hjelpemiddel, forklarer Solem.
Et annet viktig argument
for å spore dyrene, er problemet med smittespredning og
effektiv håndtering av dette.
– Siden det er tradisjon for
at dyrene beveger seg helt fritt,
er det jo også slik at smitte
sprer seg fort mellom forskjellige flokker. Tidligere har
man derfor vært nødt å slakte
ned unødvendig mange dyr,
siden man ikke vet hvem som
er smittet. Hvis man sporer
dyrene, kan det dokumenteres hvilke flokker som har vært
i kontakt med hverandre, og
dermed får man et mye bedre
utgangspunkt for vurdering av
smittespredningen, forklarer
Solem.
Cowboydrift
Noen av kollegene i ”Find
my Sheep” har vært til Brasil et
par ganger tidligere, men det
er første gangen Solem skal
være med, noe han ser fram til
med spenning.
– De har jo en ganske
annerledes måte å drive på

enn her i landet. Der fanger man kyrne med lasso, og
mange kvegeiere er skikkelige
cowboyer, sier Solem.
Ettersom kyrne er vant til å
beite fritt, er de heller ikke vant
med halsbånd, noe som er en
utfordring i forhold til å feste
på e-bjellene.
- Dette var blant de tingene
som var bemerket i rapporten
etter forrige besøk i Brasil, og
mange bønder var redde for at
kveget skulle bli kvalt når de
skulle ha på seg halsbånd, sier
Solem. Det var også bemerket
at arbeidet med å sette halsbånd på dyrene ville være risikofylt for bøndene.
– Det fins selvfølgelig mange slike utfordringer, men det
vil bety mye for næringen der
at de får satt dette litt i system,
så vi håper å finne gode løsninger etterhvert, sier Solem.
Sauebønder er ikke treige
Etter at Solem og de andre
kreative hodene i ”Find my
Sheep” begynte å jobbe med
produksjon av e-bjellene, har
det vært flere runder med testing hos lokale sauebønder.
– Vi har benyttet oss av
sauebønder i distriktet her og
fått mange nyttige tilbakemeldinger og innspill, forteller
Solem. Mange av bøndene her
i området er naturlig nok opptatt av rovdyrproblematikken,
og også her vil en slik sporingsbjelle være nyttig.
– Bjellen sender signal hvis
sauen er rolig for lenge, og
dermed har man sjanse til å få
iverksatt tiltak hvis det er rovdyr i området, forklarer Solem.
Ifølge Solem har samarbeidet med lokale sauebønder
vært svært nyttig, og de har
vært viktige bidragsytere til det
produktet som nå skal prøves
ut i Brasil.
- De som kaller sauebønder treige, må jeg si meg veldig
uenig med. Min erfaring er at
de stort sett er veldig interessert i ny teknologi og nye
driftsmåter. Spesielt i forhold
til rovdyrproblematikk er de
interessert i nyvinninger som
kan være med å forbedre situasjonen, sier Solem.
Må smi mens jernet er varmt
For de fleste er nok Arnstein
Solem mest kjent som kulturskolerektor i Rennebu, og
som habil saxofonist i mange
forskjellige
sammenhenger.
I tillegg har Arnstein og kona
Marit tatt over hjemgården

Sauebjøller med GPS-sporing fra Kvikne prøves ut på kveg i Brasil.

For de brasilianske farmerne er
det viktig å kunne dokumentere
at dyrene ikke har vært i områder med regnskog.
hennes, der de altså driver
med sau. Som om ikke det var
nok jobber han litt i svigerfars
firma Visbook, og er nå altså
en av gründerne i ”Find my
Sheep”.
- Det er sannelig bra jeg
har Ingrid Storlimo som stødig
stand-in i rektorgjerningen,
og jeg syns også det var veldig
positivt av Rennebu kommune
å innvilge meg permisjon til å
jobbe litt ekstra med dette prosjektet nå. Det er jo noe med å
smi mens jernet er varmt, smiler Solem.
Av Mona Schjølset
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Men visste du at vi også leverer

innredinger til hele boligen?
Dette betyr at du kan finne et
personlig og helhetlig designuttrykk
i hele hjemmet.
Vi hjelper deg å finne gode
løsninger til bad, garderober,
soverom, stue, entre, vaskerom

- kun fantasien setter grenser!

www.fossline.no

Å i Meldal - 7336 Meldal
Tlf. 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: Man-fre: 8-16 - Torsdag 8-19

God kvalitet og service!

Vi er mest kjent for
våre kvalitetskjøkken...

LokaL produsent

for hele huset

Du finner oss i Orkdalsveien 77
Tlf. 72 48 67 00 - www.fossline.no

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

Bodil S. Holden

kunderådgiver privat

kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

Lyst på en spennende utfordring?
Rennebumartnan as søker etter

ny kjøkkenansvarlig i 10% stilling
Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for jobben.
Spørsmål rettes til daglig leder Kenneth tlf 72 42 77 78 / 917 83 500
Send en kort skriftlig søknad innen 25. oktober 2013
til Rennebumartnan as, Myrveien 2 Berkåk, 7391 Rennebu
kenneth@rennebumartnan.no

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Åpningstider: Man-fre: 10-16 - Tors. 10-18 - Lør. 10-13

Din lokale rørlegger
Hytteprodukter gjennom hyttetorget
Varme- og sanitæranlegg
Modernisering av bad
Varmepumper
Vann- og energibrønner

Telefon 72 42 64 64 – Industriveien 4, 7391 Rennebu
mandag – fredag 08.00 - 16.00 – lørdag 10.00 - 13.00
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Regionens viktigste møteplass:

Den årlige næringslivskonferansen
for små og mellomstore bedrifter
Næringskonferansen i Oppdal arrangeres hver
høst, og sentrale temaer i årets konferanse
er nyskaping, distriktenes fortrinn og
hvordan bryte barrierer!

Torild Langklopp og
samboer Roar Svenning
skal fortelle om det mest
grensesprengende prosjektet i
Midt-Norge, ja – kanskje i hele
Norge: Bygda 2.0. Stokkøya!

I løpet av fire år har
Næringskonferansen
blitt
den viktigste møteplassen for
næringsliv og offentlig forvaltning i vår region, der den
primære målgruppa er styrer,
ledere, ansatte og andre aktører i hele regionen. Årets konferanse arrangeres 11. november på Skifer Hotell.
Hvordan lykkes i distriktsNorge?
Tema for næringskonferansen 2013 er: «Hvordan lykkes i
distriktsNorge? Bryt barrierer!»
Og hvem passer bedre til
å fronte et slikt tema enn de
to Rennebujentene Ingrid og
Torild Langklopp? Sammen
med visjonære Roar Svenning
skal de fortelle om det mest
grensesprengende prosjektet i
Midt-Norge, ja – kanskje i hele
Norge: Bygda 2.0. Stokkøya!
Hva skjer der oppe? Stadig
lanseres mer og mer hårete
mål og drømmer. Hva tenker
de på? Hvordan får de det til?
Hvor skal det ende? Eller kanskje skal det aldri ende? De
snakker om å få 3.000 fastboende, en mangedobling av
dagens innbyggertall - er det
overhodet mulig?
Av andre innslag kan nev-

nes Sjur Dagestad som vil
snakke om vellykkede innovasjoner. Dagestad er en sprudlende, kunnskapsrik, dyktig og
svært etterspurt foredragsholder. Han har et lettfattelig budskap som gir tilhørerne mange
muligheter til ettertanke.
Ole Dalen har sterke
meninger om mye, også
Oppdal og regionen, og han
vil komme med et skråblikk på
Oppdal.
Miniseminarer/kundemøter
Nytt av året er en bolk med
miniseminarer, der deltakerne
selv velger hvilket tema de vil
bruke tiden på. Temaene er
viktige, dagsaktuelle problemstillinger for regionen, og vil bli
belyst gjennom innlegg, paneldebatter og diskusjon/spørsmål fra salen. Miniseminarene
vil være klare i løpet av et par
uker.
Enkelte bedrifter kan ønske
å invitere kunder og andre til
presentasjoner eller samtaler.
Dette vil det også være rom for
i denne bolken.
Fremdeles gjenstår et par
punkt før programmet er
endelig ferdig. Uten å love for

mye, kan det sies at det jobbes
med en storkanon!
Inspirasjon og påfyll
Næringskonferansen
er
arena for nettverksbygging
og «påfyll», for inspirasjon og
nytenkning.
Konkurrenter
kan
bli
samarbeidspartnere mot et
større marked. Beslektede
bedrifter kan se felles muligheter. Offentlig ansatte og
private
næringsdrivende
kan finne felles løsninger.
Næringskonferansen
gir
mulighet for å treffe nye kontakter og til å gjenoppfriske
gamle forbindelser. Det oppfordres til å bidra til å skape en
stor og viktig møteplass!
Mange deltakere kommer
år etter år, gjengangerne er
folk som ser verdien i å samle
regionens bedriftsledere, mellomledere og kommunetopper
fra politikk og administrasjon.
De tidligere konferansene har
samlet mellom 150 og 180 deltakere. I år håper arrangørene
å nå 200 deltakere.
Også dette året vil Marvin
Wiseth være konferansier og
på mesterlig vis lose forsamlingen gjennom både muntre
og seriøse foredrag.

Årets bedrift
Også i år vil en jury velge
ut en bedrift som gjør seg fortjent til Opdalingens «Årtes
bedrift 2013» i Oppdal eller
Rennebu. Prisen består av
en markedsføringspakke fra
Opdalingen til en verdi av kr
60 000 og en pengepremie fra
Oppdalsbanken på kr 10 000.
Utenbygds deltakere?
Flertallet av deltakerne
kommer selvsagt fra Oppdal
og Rennebu. Men stadig flere
næringslivsfolk fra andre deler
av Midt-Norge ser at dette er
en mulighet til å nå beslutningstakere i regionen. På

denne måten vokser næringskonferansens betydning: folk
utenfra møter lokalt næringsliv
og forvaltning – lokale ledere
møter eksterne bedriftsledere.
Arrangører er Nasjonalparken
Næringshage
og
Oppdalsbanken.
Både
Rennebu kommune og Oppdal
kommune er støttespillere og
samarbeidspartnere.
Mer informasjon, påmelding og fullstendig, se www.
næringskonferansen.no
Av Dagfinn Vold

Ordfører Ola T. Lånke og Jan Bredeveien i Nasjonalparken
Næringshage håper riktig mange melder seg på årets konferanse.
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Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

– helt i nærheten

Vi har en flott frukt og grønt disk!

Alltid ferske brød!
Uke 41, 8. okt - 12. okt

Ta 3 betal for 2
Store melkesjokolader fra Freia

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50

Kom til varm hytte!

Vi utfører

Tømrer-/
snekkeroppdrag

– start aggregatet med mobil-app
Med den norskutviklede SignaturBox™
sammen med DieselCraft Greenline™
strømaggregat tar du kontroll over strømmen
på hytta! Du blir din egen E-verksjef!
www.hyttekraftverket.no

Nybygg og
rehabilitering

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

Bil-mek.verksted – Bil-elektrisk
Bil-oppretting – Bil-lakkering
Pris og utførelse etter avtale

BERKÅK AUTO AS

J. O. Vognild
Nerskogen, 7393 Rennebu, mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no
Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

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

7391 Berkåk – Tlf 72 42 62 00
mob 920 54 569 - e-p: omargunnes@yaho.no
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Din leverandør av grus i Rennebu
Dobbel J • jj.no Foto: Torstein Dalemark

leverer alle fraksjoner i knust fjell
Hyttetomter til salgs
Transport med
lastebil og traktor
Snøbrøyting
tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

Produksjon av ved.

Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626 – geir_aspeggen@hotmail.com
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Vi skaper verdier
for folk og miljø

Forvaltning IKS

Kjempeartig med jakt!

Værgudene leverte etter
bestillingen, jegeren traff med
et perfekt lungeskudd, og elevene fikk bare ros for måten de
hadde oppført seg på i fjellet.
- Dere var en fantastisk
positiv gjeng å ha med på
tur, konkluderte fjelloppsyn
Ingebrigt Storli på oppsummeringsmøtet.
Nesten som å kjøre hjem
etter en fest!
Også
lærer
Ronny
Martinsen skryter av hvordan
ungdommene håndterte en
lang dag i fjellet. Etter planen
skulle de være nede ved bussen i sekstida, men slikt er
det jo vanskelig å beregne når
man er på jakt, så klokka ble
bortimot elleve om kvelden før
elevene var hjemme igjen.
Stemningen på bussen
hjem igjen beskriver Martinsen
som lettere anemisk.
– Alle var relativt ”høye”
på opplevelser de hadde hatt i
løpet av dagen, så det var nesten som å ha med seg en gjeng
som var på vei hjem fra fest, ler
Martinsen.
Det er naturligvis også en
bra distanse som må tilbakelegges til fots når man er på
reinsjakt, og tilsammen gikk
elevene nesten tre mil i løpet
av dagen. Også dette gikk helt
knirkefritt, og som en av elevene oppsummerte den lange
turen:
- Veien ble jo ikke så lang
når vi skjøt et dyr!
Første gang for Rennebu
ungdomsskole
Tilbudet
om
reinsjakt
er det Villreinnemnda og
Villreinutvalget i Forollhogna
som står bak, og det gis til alle
kommuner i nedslagsfeltet.
På Innset skole har det i flere
år vært gjennomført reinsjakt
med elever i sjuende klasse,
mens det var første gang for
elevene på Rennebu ungdomsskole. Skal man tolke
signaler både fra elevene og
lærer Martinsen blir det nok
ikke siste gang!
- Vi vil jo selvfølgelig evaluere dagen sammen med
elevene og representantene
fra Statens Naturoppsyn og

I høst fikk 13 elever fra niendeklasse ved Rennebu
ungdomsskole mulighet til å være med på reinsjakt
i Forollhogna, og skal man ta i bruk et noe forslitt
utrykk for å beskrive opplevelsen må det være at
”alle var enige om at det hadde vært en fin tur”!

Villreinutvalget, men at dette
er noe flere bør få mulighet til
å være med på syns jeg absolutt, konkluderer Martinsen.
Viktig å videreføre jaktkunnskap
Også Erik Ydse, som er
ansatt i Statens Naturoppsyn
og var utøvende jeger denne
dagen, framhever betydningen
av å videreføre jaktinteresse og
jaktkunnskap til dagens ungdommer.
- Vi ser jo at jegerstanden
blir eldre, så derfor er det flott
at vi kan samarbeide med skolene om å drive denne typen
opplæringsjakt, sier Ydse.
På evalueringsmøtet gikk
han også gjennom selve jaktopplevelsen med elevene. Det
var flere jegere i fjellet denne
dagen, så elevene fikk med seg
både vådeskudd, skadeskyting
og avliving.
– Alt dette er slikt vi som
jegere kan komme ut for, og
det er viktig å vite hvordan
man skal håndtere ulike situasjoner, forklarte Ydse. Selv felte
han den tildelte simla med et
perfekt lungeskudd, og elevene fikk være med å ta ut både
vom og hjerte. Noen friskuser fikk også fornøyelsen av å
hjelpe til med å bære ned kjøttet, og fikk vel erfare at en sekk
med tungt reinsdyrkjøtt kan
velte selv en veltrent skiskytter
ut i bekken...!
Unik villreinsstamme
Ifølge Ydse er villreinsstammen i Forollhogna helt unik,
og perfekt for å drive jaktopplæring.
- Dyrene her oppfører seg
nesten som tamrein, og dere
så jo selv hvor nærme vi kom
flokken, sa Ydse til elevene.
Denne dagen fikk de nemlig panoramautsikt til reinsflokken og jegerne, og kunne
bivåne alt som skjedde bare på
60-70 meters avstand.
– Det er foretatt målinger som viser at dersom man
skremmer opp en reinsflokk
i dette området, løper resten
av dyrene gjennomsnittlig 300
meter. Lignende målinger fra
andre villreinområder, viser
at dyrene her løper gjennom-

snittlig 3 kilometer, forteller
Ydse.
Et annet forhold som er
spesielt i Forollhogna, er at
oksene kommer tidligere i
brunst. Dermed blir kalvene
født tidligere, og får en høyere
gjennomsnittsvekt før de selv
skal pare seg.
- Alt dette er kunnskap
som er dokumentert gjennom
mange år, men vi har ikke helt
forklaring på hvorfor det er
slik, sier Ydse.
Uproblematisk å legge inn
jakt i læreplanen
Både Erik Ydse og fjelloppsyn Ingebrigt Storli oppfordret
elevene til å snakke varmt om
jaktopplevelsen til lærerne
sine, for man er helt avhengig
av engasjerte lærere for å få
gjennomført slike opplegg.
- Det kan jo ofte være slik
at hverdagen er hektisk på
skolen, og slike tilbud som
dette kommer på toppen av
mye annet som skal organiseres. Derfor er det viktig at både
lærerkollegiet og skoleledelsen er positive, slik at flere kan
samarbeide om gjennomføringen, sier de to.
Ronny
Martinsen
er
nyfrelst jaktentusiast etter
dagen i Forollhogna, og stiller
seg helt bak utsagnet til de to
andre.
– For oss lærere er det jo
naturligvis viktig at nye prosjekt skal passe inn i ulike
læreplaner, men akkurat i forhold til denne typen opplegg
anser jeg det som uproblematisk. Et overordnet mål i alle
læreplaner er at elevene skal

Jaktlaget: Ingrid Stuen, Marcus Karlsen, Simen Hårstad, Martin
Skamfer Bjerkås, Indre Halseth, Ådne Rønne Paulsen, Ronald Ness,
Martin Myrbekk, Sunniva Vognild, Malin Olufsen Lien, Fredrik
Hovin, Nora Stene.
Bak står Ingebrigt Storli og foran sitter Yung Even Fjellstad.

lære å forholde seg til hverandre, og akkurat det tror jeg faktisk de lærte ganske mye om
i løpet av en dag på reinsjakt,
fastslår Martinsen.
Tekst: Mona Schjølset

Foto: Simen Hårstad
og Ingebrigt Storli
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Vi bytter
Høsttilbud
datasystemer!
Husfred kr 29,Ildtopp kr 35,Alpefiol kr 49,-

Hva medfører dette:
1. Ny måte å sende måleravlesning med SMS.
KRKM Stand til 26166
Denne ordningen forutsetter at telefonen du sender fra
er registrert på deg som kunde i vårt system.
Har du flere målere, må målernummer tastes
før målerstand:
KRKM Målernr Stand til 26166

Nå bør
høstløken
i jorda

2. Nytt passord ved pålogging på DIN SIDE.
På våre nettsider www.krknett.no vil du få nytt passord
ved første gangs pålogging på DIN SIDE. Her vil du finne
forbruks- og regningsinformasjon som tidligere.

Ny lampe i høstmørket?

3. Nytt bankkontonr fra 15.10.13.
Fra 15.10.13 vil det komme ett nytt kontonummer for
betaling av strøm. I den forbindelse flytter vi alle
eFaktura- og avtalegiroavtaler.

Nytt fra Black Design og TradeMan

Vi håper med dette byttet å kunne gi deg
som kunde enda bedre service!
Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider:
man-fre 10-17 – lør 10-14

Ny nettside?
Vi hjelper deg med design, innhold og utvikling av nettside.
Nettsiden kan enkelt settes opp
slik at du selv kan administrere innholdet i ettertid.
Vi designer din side etter dine behov og slik du ønsker
- alt til konkurransedyktige priser!

Handel i høstferien?
Ta turen innom Birkabygget og opplev
Birkas salgsutstilling!
Der finner du et stort
utvalg av vakre og varige
produkter, laget av over
130 håndverkere fra hele
landet.

I oktober er
J. Tveits Smie
månedens håndverker i Birka, og
hovedutstiller i
salgsutstillingen.
Åpningstider:
Man – fredag kl. 10 – 15

Velkommen innom!

Birkabygget, på torget i
Rennebu.

Torget på Berkåk - tlf 72 42 76 66
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www.mediaprofil.no

www.birka.no

Kroken Bakeri og Hognamat
nominert til BU-prisen 2013
Bygdeutviklingsprisen (BU-prisen) er en pris innstiftet av Innovasjon Norge,
og det blir kåret en vinner i hvert fylke som går videre til landskåringen.

Ny IT-leverandør
for KRK
Det er en betydelig mengde informasjon
som ligger lagret i datasystemet hos KvikneRennebu Kraftlag, og det er derfor en spennende prosess når denne nå skal flyttes fra
en leverandør til en annen.

Første året Inger Hilde Myrbekk
deltok på Rennebumartnan var
en suksess - og suksessen har
siden fortsatt.

Arild Bruheim og Tommy Knutsen i gang med omlegging
til nytt datasystem.

I Sør-Trølndelag er det ni
nominerte til årets BU-pris, og
fra Rennebu er både Kroken
Bakeri og Hognamat nominert.
Kroken Bakeri
I begrunnelsen for Kroken
Bakeri heter det at bakeriet er
et lite eventyr midt inne i skogen. Det er ikke mange plasser
i Norges land som har et lignende bakeri, som for mange
vil være en opplevelse å besøke.
Det er Inge Hilde Myrbekk
som driver bakeriet, som ble
etablert i 2010. Allerede i 2011
sa hun opp jobben sin på
Oppdalsporten for å jobbe heltid på Kroken Bakeri.
I 2012 var det behov for å
utvide bedriften med en større
møteplass. Etter utvidelse er
det mulighet til å ta i mot 35 til
40 besøkende.
Inger Hilde Myrbekk startet i det små, og har hatt stor
suksess i valg av produkter
og salg. Hennes pågangsmot
og vilje viser at det er mulig å
utvide kun etter kort tid når
plassen ble for liten. Hun er en
handlingens dame, og det er
alltid trivelig å besøke bakeriet.
Alltid positiv respons. Inger
Hilde lager det kundene måtte
ønske og mange av produktene må bare nytes.
Lokalsamfunnet har etablert Kroken Bakeri som en
møteplass. Annenhver fredag
er det åpen bondekafé der
bøndene i nærmiljøet møtes
for dialog og sosial sammenkomst. Det er lov for alle å
møte opp, men det er bøndene
som har etablert denne praksisen med annenhver fredag.
Kroken bakeri leier også ut
kaffedelen til møter og lignende. Hele kommunen har oppdaget bakeriet og benytter det
til møter og sosiale anledninger. Flere og flere fra Oppdal
har også begynt å komme.
Inger Hilde tar også i mot større grupper på kveldstid.

- Vi håper jo selvsagt at kundene skal merke minst
mulig til omleggingen, men må også være forberedt på at
det må gjøres noen små justeringer underveis, sier regnskapssjef Arild Bruheim hos KRK.
Grunnen til omleggingen er at KRK´s samarbeidspartner på IT-fronten la ned sin virksomhet fra 1. juli, og etter
grundig forarbeid skal det nye systemet etter planen være
operativt fra starten av oktober.
Nytt regningssystem
En ting kundene antagelig vil legge merke til er at regningene kommer til å se litt annerledes ut, blant annet vil
det være nytt kontonummer som skal tas i bruk.
- Det gjelder imidlertid fra neste regningsutsendelse.
De fleste sitter vel med en regning som har forfall akkurat
i disse dager, og her er det fortsatt det gamle kontonummeret som gjelder, presiserer Bruheim.

Hognamat med Arnt Strand i spissen har hatt stor
suksess med sine spekeprodukter.
Hognamat
Den andre nominerte er
Hognamat, og denne bedriften ble etablert av Arnt Strand
i 2006. Arnt Strand har over
mange år jobbet for å få en
liten bedrift til å leve i et tøft
marked. De har brukt ulik
kompetanse for å nå disse
målene. Hognamat var inne
på 48. plass i Gasellekåringen
med en vekst på 206 prosent
siden 2008, og hadde i 2011 en
omsetning på 3,8 millioner. I
2012 hadde de ei omsetning
på ca 4.5 millioner.
Hognamat sysselsetter ca
2 årsverk, og bedriften er med
på å sette lokal mat på dagsorden. De har også vunnet flere
priser på ulike spekeprodukt.
Hognamat produserer både
spekemat og fersk mat fra
sau/lam og vilt med utgangspunkt i tradisjonelle oppskrifter fra blant annet Rennebu

og Innset, og samtidig gir de
produktene en egen personlig liten ”tøtsj”. Gode, rene og
smakfulle råvarer fra skog, li
og fjell tilberedt – og kanskje
videreutviklet – med basis i
lokale mattradisjoner.
De har også viltmottak som
tar imot både hjortedyr, moskus og bjørn.
Ni nominerte
Aud Kvalvik i Innovasjon
Norge avd. Sør-Trøndelag forteller at det er ni nominerte til
årets BU-pris i Sør-Trøndelag.
Antall nominerte kan variere fra år til år, men årets
antall ligger i gjennomsnittet.
Fylkesvinneren vil bli offentliggjort i god tid før jul.
Av Dagfinn Vold

SMS-avlesing og kundeinfo
Det vil også bli noen mindre endringer når det gjelder
måleravlesning og kundeinformasjon. For måleravlesning
som sendes på SMS kommer det nytt telefonnummer,
og likedan vil det bli nye passord for innlogging på ”Din
side”, der all kundeinformasjon ligger lagret.
- Det vil med andre ord bli noen mindre endringer en
del kunder nok vil legge merke til, og slik skal det være.
Skulle det imidlertid være noe man er usikker på, eller
trenger mer informasjon om, er det bare å ta kontakt.
Hvis vi har en god dialog med kundene underveis, har vi
stor tro på at denne overgangen vil gå relativt knirkefritt,
avslutter Bruheim.
Av Mona Schjølset

Fine høstturer
I boka ”40 turer i Rennebu”, som ble utgitt i
2010, finner du mange
forslag til flotte turer
også om høsten. Turene
er merket med fargekoder, som gir en god
pekepinn på hvor
krevende turene er.
Boka er å få kjøpt flere
steder i Rennebu.
God tur!
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Musiker, bonde og familiemann
Overskriften gjenspeiler på ingen måte en prioritert rekkefølge for Terje Uv, men er vel heller et
uttrykk for hvilke aktiviteter som fyller hverdagen til bonden på Oppstuggu Voll.
Etter mange år utenbygds
er han nå godt etablert i ene
enden av den flotte tomannsboligen
på
gardstunet,
sammen med kona Sølvi og
døtrene Sigrun (6) og Eirin (3).
– Vi trives godt her, og syns
det er lettvint både i forhold til
Sølvi sin jobb som lærer, og for
jentene som går i barnehagen
et steinkast unna, sier Terje.

Terje Uv spiller i rockegruppene South og Johndoe. Bildet er fra Storåsfestivalen i 2005.
Foto: Dagfinn Vold

26

Rennebunytt

Allergisk mot fjøs
For Terje sin del var det
aldri planen å ta over hjemgården, noe som er ganske
forståelig for en som har vært
allergisk mot både fjøs og
gress helt siden han var liten.
Det var egentlig storesøster...
som skulle ta over drifta, men
etterhvert som hun ble etablert
med jobb og familie sørafor,
ble dette mindre aktuelt.
- Jeg syns jo det var synd
hvis ingen skulle ta over her, så
da ble det til at vi bestemte oss
for å prøve, forteller Terje. På
papiret ble halve drifta overdratt i 2005, mens resten av
overdragelsen skjedde i 2010.
Ettersom Terje er såpass allergisk mot fjøs, har det naturlig
nok vært nødvendig med en
del tilpasninger.
– Jeg har sørget for å få god
ventilasjon i fjøset, i tillegg til
at jeg bruker maske når jeg er

her inne, forteller Terje. Som
om ikke det var nok, er han
også allergisk mot gresspollen. De har derfor investert i ny
traktor med aircondition, sånn
at han slipper å kjøre med
åpne vindu i pollensesongen.
Selv om det er gjort justeringer
for å tilpasse drifta, må Terje
allikevel i perioder unngå fjøs
og pollen.
– Jeg blir skikkelig dårlig hvis jeg ikke passer meg
litt i perioder, så det er jeg
bare nødt til å ta hensyn til.
Heldigvis har vi god tilgang på
avløser, og foreldrene mine er
kjempeflinke til å stille opp på
forskjellige måter, sier Terje.
Bygger om fjøset
I disse dager er Terje i gang
med å ferdigstille et ombyggingsprosjekt i fjøset, så det
har vært mer enn nok å henge
fingrene i en periode.
– Vi har utvidet med seks
nye båser her, og også gjort om
litt for å få bedre plass til småkalvene, forteller Terje. Nytt
melkeanlegg, som er flyttbart
ved hjelp av skinner i taket,
er også på plass. Tilsammen
er det nå bortimot 40 kyr på
gården, og med en melkekvote
på 270 tonn årlig, er Terje en
av de største melkebøndene
i Rennebu. Når Rennebunytt

Kulturminner
i utmarka
Utmarka har i tidligere tider hatt en stor
betydning for utkomme og livsopphold for
folket. Synlige minner fra aktiviteten er viktig
å se som en ressurs. Tilsammen hundrevis,
kanskje tusener av tjurrumiler, kolmiler og
-groper, jønnblestre, fangstgroper m.m. gir
vitnesbyrd om viktige næringer i forskjellige
perioder av historien.

Kanskje du har sett slaggbiter i skogen eller i et bekkefar?
Fjøset på Oppstuggu Voll er blitt pusset opp, og avkjølingen har også fått en overhaling.
får bli med ut i fjøset for å ta
bilder, kan bonden fornøyd
konstatere at enda et par friske
kalver har sett dagens lys.
– Jeg må jo si at jeg trives
veldig godt med fjøsarbeidet,
og dette er definitivt noe av det
som er mest givende, smiler
Terje og ser på de søte småkalvene som koser seg på båsen.
Musikken er en livsstil
Terje Uv er for veldig mange kjent som gitarist i bandene
South og Johndoe. Sistnevnte
feiret nylig tiårsjubileum siden
de ga ut sin første singel, og
dette gjorde de på behørig
vis ved å lansere enda en ny
singel under en forrykende
jubileumskonsert på Blæst i
Trondheim.
– Det var kjempeartig å få
så bra respons på jubileumskonserten, og ettersom vi lanserte en ny singel ligger det vel
i kortene at det kommer mer
etterhvert, smiler Terje. Ifølge
ham selv har gitaren vært en
trofast følgesvenn helt siden
guttedagene, og musikken er
en svært viktig del av livet for
den unge bonden.
– Nå er jo alle bandmedlemmene etterhvert etablert
med familie og arbeid, så vi
prøver etter beste evne å komprimere spilleperiodene, forklarer Terje. Han gir også honnør til kona Sølvi, som har full
forståelse for at musikken i
perioder kan ta litt tid.
– Jeg hadde nok antagelig blitt vanskeligere å ha i hus
hvis jeg ikke fikk utfolde meg
musikalsk innimellom, smiler
Terje.
Ekstra utfordring
For et drøyt halvår siden
fikk familien også en ekstra
utfordring i fanget, når Sølvi
fikk påvist brystkreft. I disse
dager er hun i full gang med

enda en cellegiftkur, og ifølge
Terje håper de at dette er siste
runde.
– Det er jo selvfølgelig en
tøff behandling, men Sølvi har
vært utrolig positiv selv hele
veien, så nå krysser vi fingrene
for at de mest positive prognosene slår til framover, sier Terje.
Han fremhever også den støtten de har fått i nærmiljøet og
bygda ellers i denne perioden.
– Det har nærmest vært litt
dugnadsstemning her innimellom, og mange har stilt
opp for å hjelpe til. To av nabodamene har blant annet vært
standhaftige på døra her for å
få med Sølvi ut på små lufteturer, og selv om det har vært
tungt for henne, har det nok
gjort utrolig godt, smiler Terje.
Både ensomt og sosialt
Selv om Terje ikke har så
mange års erfaring fra bon-

deyrket ennå, har han gjort seg
noen tanker om både de positive og negative sidene ved
yrket.
- Jeg ser jo naturligvis at
det innimellom kan være
litt ensomt. Det blir mange
arbeidstimer for seg selv, og
det kan jo være litt tungt,
medgir han. Samtidig har han
i løpet av disse årene erfart at
Rennebubønder er veldig sosiale når de har anledning.
– Her arrangeres det
”kukaffe” omtrent en gang for
måneden, der vi både tar opp
aktuelle tema, og drøfter løst
og fast over kaffekoppen. I
tillegg har vi julebord, og jeg
føler i det hele tatt at det er en
god stemning blant kollegene
rundt om i bygda, avslutter
Terje.
Av Mona Schjølset

I forbindelse med det pågående studiet i entreprenørskap innen natur og kultur, ønsker jeg opplysninger om
synlige kulturminner i utmarka. Det store omfanget som jeg
håper vil vise seg, vil være en styrke for å planlegge fremtidig næring basert på ressursen, f.eks. for unge folk som kan
utdanne seg til guider innen reiselivet.
For drøyt 20 år sia lærte jeg mye av besteforeldrene til
elevene i ei skoleklasse. Jeg har fra starten spesielt vært ute
etter å finne omfanget av jernvinna i Rennebu. 60 jernvinneanlegg er nå registrert, og vitner om stor industri(!) her på
200- og 1100-tallet! Nå er jeg også interessert i opplysninger
fra Kvikne ettersom et samarbeid er etablert med en aktivgruppe der. Det gjelder også for andre typer kulturminner.
I tillegg til de som er nevnt kan det være gamle tufter, myrklopper, ferdaveier, røyser, båggåsteller, torvhesjer o.a. Også
stedsnavn er aktuelle. Om det er vanskelig å si hva noe har
vært, kan det være like spennende når det mest sannsynlig må være resultat av menneskelig aktivitet. Mange slike
objekter vil komme under bestemmelser om fredning, og
alle henstilles om å «bare se, og ikke røre»!
Jeg håper at både hyttefolk og fastboende som leser dette vil delta med opplysninger de har. Kontakt Ottar Ryen på
tlf/sms 413 20 052 eller mail ottar.ryen@gmail.com
Av Ottar Ryen

Martnasprisvinneren
med salgsutstilling

Årets martnasprisvinner, Arctic Skeletons, konserverer
skjelletter av dyr, fisk og fugler og lager kunst av det. Slik
ønsker Arctic Skeletons å vise at naturen kan være vakker,
selv etter at døden har inntruffet.
Fra høstferien vil Guus Wellesen i Arctic Skeletons ha
salgsutstilling i lokalene til Rennebumartnan i Birkabygget
på Berkåk.
Les mer på www.arcticskeletons.com
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Laftetømmer – Villmarkspanel
Topp- og rotpanel – Gulv
Stolper og rammeverk til stavlaft
Standarddimensjoner – Takåser
Profilerte søyler/stolper
Produkter i kjerneved furu
Vi har et meget fleksibelt anlegg og flinke
medarbeidere, så vi lager eller skaffer det
aller meste som det måtte være bruk for i tre.
Ta kontakt!

Tradisjonell handlaft
Hus / Hytter
Anneks
Utebord etc.

www.torslaft.no

Brønnboring – Biovarmeanlegg

Din drømmehytte

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Høy kvalitet, tuftet på
solide byggetradisjoner
Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Følg oss på Facebook

Nerskoglaft as

Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

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

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

Hyttespesialisten
på Nerskogen

Hyttetomter
Stavlaft - Bindingsverk

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

tidl. Lund Handlaft

Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no
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Dette er guttedrømmen!
For sju år siden tok Arno Köstl og samboer Irene Stokke beslutningen om å
flytte fra storbylivet i Sveits til mer fredelige omgivelser i Nåverdalen. Selv
om Irene er oppvokst her, var det Arno som ivret mest for å prøve noe nytt.

Arno Köstl og Irene Stokke deltok på årets Rennebumartna med sine ovner.
– Dette er guttedrømmen
min, og jeg syns det er helt
fantastisk å bo slik som vi gjør
nå, smiler han.
Arno er utdannet ovnsbygger og flislegger, en yrkestittel
som kalles Hafner i Tyskland.
Helt siden han var liten har
dette vært den store interessen, og ifølge ham selv er
det nå både hobby og jobb.
Formelt sett er han nå ansatt
i firmaet Impex hos samboer
Irene, og tar på seg alle typer
oppdrag innenfor flislegging,
muring, ovnsbygging, piperehabilitering osv.
Pizzaovner
Arno er en allsidig håndverker, og har hatt nok å henge
fingrene i siden paret kom flyttende til Norge. I år deltok han
også på Rennebumartnan, der
han demonstrerte pizzaovner.
- Pizzaovnen blir levert
som byggesett, der kundene
kan sette opp ovnen selv, og
dette har blitt veldig populært,
forteller Arno. I forbindelse
med produksjon av pizzaovner, har han nå fått til en avtale
der han får leie butikklokalene
på Innset. Her planlegges det
både utstilling, og kanskje produksjon av ovner.
– Det blir litt liten plass
hjemme etterhvert, og så er
det jo bra for oss å ha et utstillingslokale der folk kan se de
ferdige produktene, sier Arno.
Stein er et fantastisk materiale!
Det er helt tydelig at Arno
har havnet på rett hylle i livet
når det gjelder valg av yrke, for
han lar seg lett engasjere når
det blir snakk om ulike steintyper, og alt de kan brukes til.
Da han kom til Norge stusset
han over at stein ikke ble mer
brukt for å lagre varme.
– Norge er jo et kaldt land,

og stein er jo fantastisk for å
holde på varmen. En klebersteinsovn for eksempel kan
man fyre i to ganger om dagen,
og da har man varme 24 timer
i døgnet, sier Arno engasjert.
Vurderer å ta inn en lærling
I løpet av sin egen læretid i
Østerrike fikk Arno være med
på mange spennende oppdrag.
- Den daværende sjahen
av Iran hadde et flott feriehus
i Østerrike, og i mitt andre
læreår fikk jeg være med å
bygge peis her, sier Arno. Den
ikke helt ukjente alpinisten
Marc Girardelli har også stått
på kundelisten. Etter endt
fagutdanning tok Arno også
godkjenning for selv å kunne
ta inn lærlinger, og ettersom
ordremengden har vært økende vurderer han nå om dette
kan være en mulighet.
– Den godkjenningen jeg
har er jo fra Østerrike, så jeg
vil undersøke om den kan
overføres til Norge. Det kunne
absolutt vært bruk for en medarbeider her, og dessuten syns
jeg det er et håndverk vi må ta

Under årets
Rennebumartna
presenterte
Impex to utgaver
av sine ovner.

vare på og videreføre til kommende generasjoner, sier Arno.
Viktig å gjøre en god jobb
I løpet av de årene paret
har bodd i Nåverdalen, har det
blitt en god del lokale oppdrag
for Arno, både til hyttefolk og
fastboende. Mange oppdrag
har han fått gjennom andre
lokale firma, som for eksempel
Lund Hyttebygg og Ånegga
Eiendom. Uansett hvilket oppdrag som skal utføres, stort
eller lite, har Arno hele tiden
som mål å gjøre en best mulig
jobb.
– Det er veldig viktig for
meg at kundene skal være
fornøyd med den jobben
jeg gjør, for det er den beste
markedsføringen jeg kan få
videre, avslutter Hafneren
som har funnet det gode liv i
Nåverdalen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Pilegrimsinformasjon i
Gammelbua på Voll

Pilgrimsforeninga i Rennebu har sidan våren 2012
arbeidd med tanken på korleis vi skulle få til ei ordning
med å åpne Rennebu kyrkje for pilegrimar på vandring
gjennom bygda. Sommaren 2012 vart det slik at nokre frå
styret i Pilgrimsforeninga tok på seg dette. Om lag tjue
gonger vart kyrkja åpna slik etter ønske frå pilegrimar.
Ved årsskiftet fekk vi eit brev frå Rennebu kommune der det sto at det var bevilga 100.000 kroner til pilegrimsarbeidet for 2013. Det vart da starta eit samarbeid
mellom Bygdasenteret, Rennebu kirkelige fellesråd,
Rennebu bygdemuseum og Pilgrimsforeninga i Rennebu.
Gjennom dette fekk vi tilsett tre ungdommar frå bygda
som pilegrimsvertar i perioden 24. juni - 11. august. Dei
tre var Liv Julie Voll, Mari Hårstad Meslo og Arne Bakk.
Arbeidsstad vart museumsbutikken i sentrum av Voll, der
Gudbrandsdalsleden som kjent går like utanfor trappa.
Besøkjande som kom til Gammelbua møtte der eit smilande ”velkommen til Voll”, og kaffe og vafler med rømme
og syltetøy, ”innpakka ” i ein gammal landhandel. Ved sida
av å ønskje folk velkommen og gje informasjon for de siste
ti mil inn mot Nidaros, var hovudoppgåva å åpne Rennebu
kyrkje for dei som ønska det.
Ca 340 personar var innom Bua i den perioden det var
ope, og av desse var det noko over halvparten som kom
vandrande langs pilegrimsleia. Dei fleste av desse var også
innom kyrkja. Vi har sett fleire vandrarar som ikkje var
innom Bua, eller kyrkja, så det totale talet gjennom bygda
er nok høgare. Fleire langvandringsgrupper kom innom. Ei
gruppe hadde gått heile vegen frå Oslo. Der var det med
ei som vi trur er den første rennbyggen som har gått heile
den vegen, Anita Eggan.
Ei tysk kvinne hadde vandra heilt frå Hamburg!
Omtrent halvparten av alle vandrarane i år var nordmenn,
og dei fleste av dei utanlandske var tyske, med nokre innslag frå Nederland, Sveits, Canada, USA, Danmark og
andre. Vi fekk også prominent besøk da Riksantikvaren,
både den norske og den svenske, dukka opp saman med
den nytilsette leiaren for Norsk kulturminnefond og direktøren for Nasjonalt Pilegrimssenter. Dette var eit viktig
besøk, fordi det er Riksantikvaren som har det statlege
ansvaret for alle pilegrimsvegane i Norge. Han fekk med
sjølvsyn oppleve korleis mottakinga av pilegrimar har vore
hos oss i sommar.
Absolutt alle vi har snakka med etter at dei har vore
innom i løpet av sesongen, uttrykjer glede over det dei
opplevde i Gammelbua, med hyggelege vertar, gratis kaffe og vafler, og omvisning i kyrkja og skulemuseet. Også
miljøet i den gamle landhandelen, og omvisning der har
medverka til ein triveleg kvil.
Løn til dei tre som tok oppgåva som pilegrimsvertar
tok det meste av bevilgninga frå kommunen. Resten har
gått til rydding og merking av leia og mellom anna til bord
og benk som vart plassert på Osphaugen ovanfor Voll som
kvileplass for vandrarar.
”Åpen kyrkje” har vore eit motto for Pilgrimsforeninga
også utanom den perioden det har vore betjening på Bua.
Tre frå styret i foreninga, Joar Fjellstad, Tora Husan og
Else Gunnes, har delt på guiding både før 24.juni og etter
11.august, slik dei gjorde heile fjorårssommaren.
Pilgrimsforeninga vil prøve på noko av det same også i
2014. Ein føresetnad for det er at det kjem ein pengepakke
frå kommunen eller andre. I alle høve vil Pilgrimsforeninga
halde fram med det arbeidet vi har starta på, nemleg å gjere opphaldet i Rennebu best mogeleg for alle som besøkjer
bygda, særleg dei som vandrar langs Gudbrandsdalsleden.
Tekst: Joar Fjellstad Foto: Dagfinn Vold
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K
Lørdag 19. oktober
RennebuSpæll

ulturv kku
19. - 27.10. - i Rennebu - 2013
Kl 09-21. Rennebuspæll i Rennebuhallen
- konkurranse for skolekorps med temat Film-minner
Arr: Rennebu Skolekorps, - som spiller på lag med

Søndag 20. oktober
Orgelkonsert

Kl 19.30 i Berkåk kirke
med Thomas Torstrup & Martin Högberg på kirkeorgel og el-gitar
Sanginnslag og fellessang
Konferansier Jostein Landrø med Ord for kvelden
Enkel bevertning i kirka.
Inngang kr 150,Arrangør: Berkåk Menighetsråd

Mandag 21. oktober
Utstilling
Strikkekafé

Kl 12.00. Åpning av utstilling med Malwina Tracz på Frivillighuset
Kl 19.00. Strikkekafé med tilflyttervri på Frivillighuset

Tirsdag 22. oktober
Utstilling
Formiddagstreff
Bakedag Sandbrekka
Kontorkonsert
Forestillinga STEMT

Kl 09-16. Utstilling med Malwina Tracz på Frivillighuset
Kl 11-13. Omsorgsboligene på Berkåk
Kl 12.00. Bakedag – ta med deig eller lag deig i bakeriet
Kl 15.00. Kontorkonsert av Kulturskolen på Kommunehuset
Kl 19.00. STEMT av Marianne Meløy/Trøndelag Teater i Samfunnssalen på Berkåk

Onsdag 23. oktober
Utstilling

Kl 09-16. Utstilling med Malwina Tracz på Frivillighuset

Torsdag 24. oktober
Utstilling
Forfatterbesøk
Musikal 10. klasse
Fredag 25. oktober
Utstilling
Musikal 10. klasse

Kl 09-16. Utstilling med Malwina Tracz på Frivillighuset
Kl 17.00. Besøk av forfatter Jørgen Brekke i Biblioteket på Berkåk
Kl 19.30. Premiere på musikalen ”Trost i taklampa” med 10. klasse ved
Rennebu ungdomsskole i Rennebuhallen
Kl 09-16. Utstilling med Malwina Tracz på Frivillighuset
Kl 11.15 og kl 19.30. Musikalen ”Trost i taklampa” med 10. klasse ved
Rennebu ungdomsskole i Rennebuhallen

Lørdag 26. oktober
Åpent hus
Utstilling

Kl 12-16. Åpent hus på Frivillighuset
Kl 12-16. Utstilling med Malwina Tracz på Frivillighuset

Søndag 27. oktober
Konsert

Kl 19.30. Konsert med Rennebu Songkor i Rennebu kirke

Kulturvukku har blitt
til ved hjelp av
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Kunngjøringer
Tusen takk til alle som
gjorde 90-års dagen min til en
minnerik dag!
Martin

Vikariat i 100 % stilling fra d. d – 05.01. 2014

Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk
og har for tiden 39 plasser, hvorav 7 plasser i skjermet
enhet for aldersdemente. Institusjonen har eget kjøkken.
Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliteringsog korttidsplasser på sykehjemmet.
Enheten sysselsetter 43 årsverk.
Hovedarbeidsområder:
• Sykepleiefaglige oppgaver tilknyttet
sykehjemspasienter
Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
Vi tilbyr:
• Et utfordrende og utviklende arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger, kontakt:
Helse- og omsorgsleder Solveig Løkken tlf. 416 44 741
Søknadsfrist 9. oktober 2013.

Fotokonkurranse!

Del dine opplevelser i Rennebu og send dine
beste bilder til vår fotokonkurranse.
De tre beste vil bli premiert.
Vi forbeholder oss retten til å bruke bildene på nettsiden,
vår kommende facebookside og evt. trykksaker. Ved bruk
av bildene vil fotografens navn bli oppgitt.
• Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til
offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet
før bildet sendes inn
• Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets
vegne inntil barnet er 15 år
• Bildene må være i JPEG-format

100 % fast stilling

Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk
og har for tiden 39 plasser, hvorav 7 plasser i skjermet
enhet for aldersdemente. Institusjonen har eget kjøkken.
Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliteringsog korttidsplasser på sykehjemmet.
Enheten sysselsetter 43 årsverk.
Leder rapporterer til helse- og omsorgsleder.
Hovedarbeidsområder:
Leder har overordnet, faglig, økonomisk og personalmessig ansvar og skal drifte og utvikle sykehjemmet i
samsvar med vedtatte føringer.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere helsefaglig utdanning og ledererfaring
innenfor fagområdet.
• God økonomiforståelse og gjennomføringsevne.
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere.
• Evne til å kommunisere godt både internt og eksternt,
og til å skape engasjement og arbeidsglede.
Vi tilbyr:
• En utfordrende og interessant lederstilling som gir
muligheter for personlig og faglig utvikling.
• Lønn etter avtale.
• God pensjons- og forsikringsordning.

Pent brukt tvillingvogn
ønskes kjøpt!

Kontakt Marta Hage ved Vonheim Barnehage
tlf 72 42 81 90 eller mob 977 70 294

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret den
19.9.13. Plandokumentene kan ses på
www.rennebu.kommune.no.
Vedtaket kan ikke påklages.
Rådmannen

Årsmøte

i Rennebu Bondelag

Medlemene innkallast til årsmøte i
Jutulstuggu på Stamnan, 21. oktober kl 20.00.
Årsmøtesaker i samsvar med Lover for
Norges Bondelag.
Innkomne saker som ein ønskjer handsama skal
vera leiar Kristine Ek Brattset (957 29 990) i
hende seinast 8 dagar før årsmøtet.
Lars Uv (908 50 468) er leiar i valnemnda.

For nærmere opplysninger, kontakt:
Helse- og omsorgsleder Solveig Løkken tlf 416 44 741
eller personalrådgiver Per Ivar Wold tlf 450 07 676
Søknadsfrist 9. oktober 2013.

Fylkesleiaren kjem og fortel om Malawiprosjektet og andre aktuelle saker etter vi er
ferdig med sjølve årsmøtet. Servering.

Gjelder begge stillingene:
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.

Vel møtt!

Rådmannen

Hyggekveld

i Røde Kors Huset
onsdag 23. oktober kl. 19.00
1. Sang og musikk
2. Kåseri av Dagfinn Rodal
3. Kaffe, karbonader og kaker
4. Åresalg
Hjertelig Velkommen!

Send ditt/dine bidrag til
janne.havdal@rennebu.kommune.no
innen 13.10.2013.

Sluttbehandling - kommunedelplan E6
Ulsberg - Berkåk - Løklia

Leder ved Rennebu sykehjem

LHL arrangerer

Styret

Neste Rennebunytt

kommer torsdag 17. oktober
- frist for innlevering av stoff er tirsdag 8. oktober.
Neste stordistribusjon til de som har hytte
i Rennebu og på Kvikne er torsdag 28. november.
Frist for stoff her er mandag 18. november.

Rennebunytt kan du også lese på
www.rennebunytt.no eller følg oss på Facebook!

Sykepleier ved Rennebu sykehjem

Tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

Rennebunytt
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Utfordringer med bredbånd og mobildekning
På et infomøte om bredbånd og mobildekning
i Rennebu kom det frem at det var flere steder i
kommunen dekninga er for dårlig.
Infomøtet som var arrangert av Rennebu kommune
og Rennebu Næringsforening
hadde som mål å orientere
om muligheter og utfordringer for både bredbånd- og
mobildekning i kommunen.
Innledningsvis ble det påpekt
at i dagens samfunn er bredbånd- og mobildekning særlig
viktig, og at de som stod bak
møtet var klar over at det var
flere steder i kommunen dekningen var for dårlig.
Hvite flekker og dårlig signal
På møtet kom det frem
at spesielt Voll og områdene
nedover bygda hadde meget
dårlig dekning på bredbånd.
Ordfører Ola T. Lånke sa at
han prøvde å lese Adressa på
nettet en morgen, men det
ramla ut tre ganger på kort tid.
Kenneth Løkslett ved KvikneRennebu Kraftlag kunne fortelle at forklaringen ligger i at
bredbåndet blir matet fra en
sentral på Stamnan, og med
lang kobberledning blir signalene for svake for abonnentene
på Voll.
Det ble også påpekt av det
finnes steder i kommunen
som verken har bredbånd eller
mobildekning – såkalte hvite
flekker.
Hjelp fra fylket?
Pål Magnar Dahlø fra
eTrøndelag, som er SørTrøndelag Fylkeskommunes
satsing på Digital utvikling
og innovasjon, informerte
om mulighetene som ligger i
utbygging gjennom samspill
mellom næringsliv og offentlig sektor. Fylket rår over statlige midler som er bevilget til
utbygging av bredbånd, og her
kan kommunene søke for å få
hjelp til utbygging.

— Vi har allerede hatt noen
prosjekter her i Rennebu, og
der det er hvite flekker kan
fylket gå inn og støtte utbygging hvis en kommersiell aktør
ikke gjøre det. Men, det er stor
forskjell på de kommersielle
aktørenes interesse for utbygging i by og på land, fortalte
Dahlø.
Dahlø orienterte om flere
løsninger som eksisterer, og
interessante løsninger som det
forskes på. Mobilt bredbånd er
en mulighet der det er spredt
bosetting, og hastigheten her
har blitt 1.000 ganger raskere
på 10 år. Mobilt bredbånd har
imidlertid en begrensning i
hvor mye datamengde en kan
laste ned i løpet av måneden.
Fiber til alle skoler
Dahlø sa at alle skolene bør
ha bredbånd via fiber, og Voll
skole har fiber som kanskje
kan benyttes videre til abonnenter i området.
— Alternativene kan være
at grendelaget går sammen
på dugnad og får fiber frem til
de som ønsker, eller at en kan
benyttet fibertilslutningen på
skolen for å bygge en radiosender slik at abonnentene
kan bruke radiolink. En slik
radiolink kan ha en rekkevidde
på 10 – 12 km, sa Dahlø.
Nerskogen er også et
område som har for dårlig dekning på bredbånd og mobil, og
det har tidligere kommet innspill fra hytteeiere som ønsker
å jobbe fra hyttene.
Store kostnader
Kristin Reitan ved KvikneRennebu Kraftlag orienterte
om KRKs sin investering i
å legge fiber, som de i neste
omgang leier ut til Get Loqal.
— Vi har investert ca 26,5
millioner kroner og fått et til-

Kristin Reitan fra Kvikne-Rennebu Kraftlag og Pål Magnar Dahlø fra eTrøndelag
i samtale med Mona Isene om den dårlige bredbåndsdekninga på Voll.
skudd fra staten på 5 millioner.
Dette er ingen god butikk, og
vi får ofte kritikk for at det ikke
virker selv om det ikke er vår
feil. Men, vi er positivt innstilt
på å være med og finne en løsning for bl.a. Voll, sa Reitan.
Kom med innspill
— Utfordringen vår er at
både bebyggelsen og næringsaktørene er spredd, og dermed
blir det forholdsvis kostbart.
Derfor vil Rennebu kommune
være aktiv i søknadsprosesser
der det er midler å hente. For
å få kartlagt områder vi skal
prioritere ønsker vi innspill om
områder med dårlig dekning
og områder som overhode
ikke har dekning, sa rådmann
Birger Hellan.
Av Dagfinn Vold

Innspill om
Bredbånd- og Mobildekning i Rennebu
Rennebu kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune kartlegger og definerer problemområder for bredbånd- og
mobildekning, med målsetting om utbedring.
Vi oppfordrer derfor alle som har innspill på temaet om å melde
fra til Rennebu kommune, helst innen 1. november 2013. Det er
en stor fordel hvis lag, foreninger, nabo- og grendesamarabeid
kan samordne innspill som vil bli utredet og kostnadsberegnet.
Prioritering og framdrift av tiltak vil deretter bli politisk behandlet.
Innspill sendes til:
postmottak@rennebu.kommune.no
Rennebu kommune, Rådhuset, 7391 Rennebu
Merk henvendelser med ”Bredbånd og Mobil”
Kontaktperson:
Rådgiver, Trond Jære

Dette skjer i Rennebu!
03.10
03.10

Mottak av klær
Refshus skole
Normisjonsmøte
Hoelsmoen
med Mali-misjonærer Hilde og Alf Halvorsen
06.10
Høymesse
Berkåk kirke
09.10
Formiddagstreff
Menighetshuset
13.10
Storfamiliesamling
Hoelsmoen
med Janne Gjønnes Kabbestad fra ACTA
14.10
Rennebu SoulChildren
Mjuklia
15.10
Noreamøte
Hoelsmoen
18.-20.10 Inspirasjonshelg
Hoelsmoen
08.10
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
08.10
Basar
Åshuset
20.10
Familiegudstjeneste
Rennebu kirke
21.10
Årsmøte Rennebu Bondelag
Jutulstuggu
21.10
Søndagsskole og Yngres
Misjonshuset, Voll
22.10
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
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16-18
20.00
11.00
11.00
18.00
17.30
19.30
11.00
19.00
11.00
20.00
17.30
11.00

Kulturvukku 2013 - se program side 30
Fotballkamper/treninger, se www.rennebu-il.no
Håndballtreninger mandager og onsdager. se www.rennebu-il.no
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.huset
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Spinning se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 i Kjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Småbarnstreff hver torsdag på Frivillighuset kl 11-13
Hørselhjelp på Frivilligsentralen første torsdag i hver måned kl 10-12

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

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

