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Gunnar Prest takker av
— Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har
aldri prøvd det før, sa vår prest Gunnar Størseth
Flaa med glimt i øyet da RN besøkte ham på kontoret en av hans siste arbeidsdager. Samtidig røpet
han at det skal bli godt å planlegge flere ting sammen med kona Anne Lise. — Når du er prest må
du forsake mange ting. Jeg har mange uleste
bøker, og jeg har anskaffet et slektsprogram til
datamaskina. Og så har jeg kjøpt meg høvelbenk...

Gunnar Størseth Flaa har vært
prest her i Rennebu i 16,5 år. Bare
Schwabe har vært prest her lengre.
Men det var den tid Rennebu tilhørte
Meldal prestegjeld.
Hvorfor Gunnar valgte å søke seg
hit til Rennebu, vet han egentlig ikke.
Hans farsslekt kommer fra Flågrenda,
så det var nok en medvirkende årsak.
Da han kom hit til Rennebu i
1990, visste han at det var oppegående kristne mennesker og stor kristen virksomhet her. Samtidig kjente
han til at det var unødige kunstige
skillelinjer mellom kristne og ikkekristne. Disse skillelinjene har forsvunnet, og Gunnar synes de kanskje
har forsvunnet i meste laget. —
Tilpasnings-dyktigheten har kanskje
gått for langt. Jeg har stor sans for
åndskamp og klare meninger. Åndskamp er viktig, understreker Gunnar.
Foreldrene til Gunnar var sterke i

forhold til Skriften. Dette
gjorde at han også ble
interessert i å vite hva
som egentlig stod i
Bibelen. — Jeg har lest
det nye testamentet på
gresk flere ganger. Gud forstår alle
språk skjønner du - både gresk,
nynorsk og bokmål, sier Gunnar med
en klar adresse...
Gunnar har vokst opp innen
misjonsbevegelsen, og hans far var
kretssekretær i Santalmisjonen. Dette
har også preget Gunnar, og han
mener at betydningen av kristen
misjon er viktig. Spesielt Israelsmisjonen og Bibelmisjonen står
Gunnars hjerte nær. — Kina får i disse dager sitt eget bibeltrykkeri, og det
er spennende.
Skillelinjene mellom kirke og
bedehus her i Rennebu har også blitt
mindre i løpet av Gunnars tid som
prest. Kanskje hans bakgrunn innen
misjonsbevegelsen har hjulpet? —
Dette er avhengig av begge parter,
men det har tatt tid, sier Gunnar.
Samtidig vil han understreke at kirkehuset ikke passer til alt. — Det er
for eksempel forskjell på en kirke-

konsert og en konsert i kirka.
Kirkerommet krever respekt, og ikke
alt har passet inn, sier han med en litt
mer alvorlig mine.
Prestegjerningen i Rennebu har
gitt Gunnar mange gode opplevelser.
Blant mange positive minner han tar
med seg inn i pensjonisttilværelsen er
juledagsgudstjenestene i Rennebu
kirke. Denne kirka har hatt flere
fremmøtte enn de andre kirkene.
Innset kirke har også en spesiell plass
med kirkejubileum, brann og vigsling
av ny kirke. Samtidig vil Gunnar
understreke at det har vært mange og
trofaste medarbeidere her i Rennebu.
Når vi utfordrer Gunnar på ønsker
for Rennebu for fremtiden, nevner
han raskt to saker. — Jeg ønsker at
Guds rikes arbeid skal vokse, og så
ønsker jeg ikke vinmonopol her. Jeg
har mye å si til det siste, men har
valgt å ligge lavt politisk. Nå kan jeg
si det når jeg går av, sier Gunnar på
sin lune måte med glimt i øye.
Tilslutt vil han takke kommunen
og andre for godt samarbeid gjennom
disse årene, og vi vil på vår side ønske
han lykke til med tilværelsen som
pensjonist her i Rennebu.

DAGENS MIDDAG
www.berkaak-veikro.no
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Nytt boligområde klart
Den nye utvidelsen av Trondskogen boligfelt er nå ferdig. Hele
området er regulert for 51 tomter,
men i denne omgang er det opparbeidet vei, vann og kloakk til 24 tomter. Det er allerede kommet i gang
bygging på to tomter, og tre andre er
så langt reservert.
Det er Drugudal & Sanden som
har opparbeidet området, mens
Kvikne-Rennebu Kraftlag har stått
for arbeidet med strøm og gatelys.

Småjutulan
fra Rennebu

Trenger ferievikarer

Ser man gjennom
Rennebumartnan sin etter
hvert så eksklusive liste med
utstillere, finner man en
betegnelse med utvilsom
lokal tilknytning, nemlig
”Småjutulan fra Rennebu”.

Hjemmesykepleien i Rennebu
sliter med å få nok sommervikarer. — Det er ikke bare et
fenomen hos oss, da våre
nabokommuner sliter med
det samme, forteller Helge
Aalbu.
Tilgang på personer i faste stillinger
innen hjemmesykepleien er bra, men
når det gjelder sommervikarer er
responsen mindre. Helge Aalbu og
Wenche Teigen forteller at de har oppslag på butikker og har brukt Rennebu
Nytt. — Sykehjemmet sliter med det
samme, så vi er ikke bekvem med situasjonen.

Her er Småjutulan sin salgsbod
under fjorårets Rennebumartna.
Ja, for selv om det er tidlig på sommeren, så er det faktisk ikke så veldig
lenge til martnan. I alle fall ikke for den
som skal være utstiller. For alle dere
som går på skole i Rennebu er det
mulig melde seg på til Småjutulan sin
martnasbod. Forutsetningen er selvsagt at dere har noe å selge, som dere
har laget selv eller sammen med noen.
Dessverre er det ikke tillatt å selge noe
som skal spises, men det finnes jo
mange andre muligheter.
Frist for påmelding er 1. august
2007. Skriv eller ring til Rennebu kommune, 7391 Rennebu, tlf 72 42 81 00.

Bedre tider
I hjemmesykepleien har de behov
for fire sommervikarer i 100% stilling
som tilsammen utgjør vel 1.160 timer.
Tidligere har studenter vært gode å
ha til sommervikariat. Nå virker det
som om studentene har deltidsjobb
ved siden av studiene, og dermed bedre økonomi. — Studenter og elever er
nesten fraværende hos oss når det gjelder interesse for sommervikariat i år,
sier Helge. Dette gjelder også våre
nabokommuner.
Stiller opp
Helge og Wenche har utfordret alle
ansatte med deltidsstillinger om å gå
større stilling for å avhjelpe situasjonen
noe. De bytter vakter og er svært fleksible og prøver det meste for å få
endene til å møtes. Medarbeiderne

Wenche Teigen og Helge Aalbu prøver å
få nok vikarer til hjemmesykepleien.
viser et stort ansvar for arbeidsplassen
sin.
Øke grunnbemanningen
Et annet tiltak er å øke grunnbemanningen, og de håper å ha på plass
en ny person i helstilling etter ferien.
Hjemmesykepleien har fått flere
oppgaver, bl.a. ved at sykehusene skriver ut pasienter tidligere. Men kommunene har ikke fått tilført nødvendige
midler til å utføre disse ekstra oppgavene. Helge lover imidlertid at alle som
trenger hjelp gjennom sommeren
naturligvis skal få hjelp.
Ungdom og hyttefolk?
Helge og Wenche kan også tenke
seg at ungdom og hyttefolk som arbeider andre steder kan være interessert i
å ta enkeltvakter. Det kreves naturligvis nødvendig kompetanse. Henvendelse til Wenche Teigen, 72 40 25 25
eller Gry Mari Røe, 72 40 25 05.
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Engelsk versjon på birka.no
WELCOME TO BIRKA - the centre for Norwegian arts and crafts. Slik åpner den
engelske versjonen av Birkas nettsted som kom på plass i forrige uke. — Ved hjelp
av denne versjonen håper vi å åpne et større marked for håndverkerne våre, og
samtidig gjøre norsk kunst og håndverk generelt bedre kjent og lettere tilgjengelig
for det store engelskspråklig markedet, sier nettansvarlig Marit Ødegaard Hagen.
Birka har allerede fått tilbakemelding fra en håndverker som ligger inne på
nettstedet, og vedkommende sier at det er flott hva dere gjør for oss - nå kommer
vi ut i verden også!
Trafikken på nettstedet øker stadig, og med 200 håndverkere lagt inn på sidene
er nettstedet verdt et besøk for alle som er interessert i hva som foregår innenfor
kunst og håndverk med utgangspunkt fra Rennebu.

Tiltak for trivsel

Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

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

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

Studiemuligheter
i nærmiljøet

Tove-Mette Bjerkenås fra Studiesenteret
og Randi Flå fra Voll barnehage følger et
kurs med IKT i barnehagen i studielokalene hos Kvikne-Rennebu Kraftlag.
De ansatte ved helsesenteret på
Berkåk har fått egen kantine. — Det
er et viktig miljøtiltak på arbeidsplassen, sier Borgny Lien.

Kjøkkensjef Roy Sitter, Åse Gunnes,
Tordis Lium, Gry Mari Røe og Silje
Halland ved kantinedisken.

I forrige uke åpnet den nye kantina
ved helsesenteret, og den er åpen for
alle enheter som holder til på senteret.
Kjøkkensjef Roy Sitter sier at
mange yngre forventer at det skal være
kantinetilbud på arbeidsplassen. Før
var det et spiserom der en hadde med
egen matpakke. Nå har vi utvidet tilbudet med forskjellig matretter og lagt
vekt på sunn mat som frukt og grønt.
Tilbudet vil bli avpasset etter behovet
og det de ansatte etterspør.
— Samtidig er denne kantina også
en ekstra utfordring for lærlingene ved
kjøkkenet, slik av de får et bedre
utdanningstilbud, sier Roy.
Kommentarene rundt bordet da RN
var på besøk var entydig positive, og
det var mange som koste seg med den
gode kantinematen.

Kjell Ove Aspeggen satser på
sunn kost og forsyner seg med salat.

Studiesenteret Midtre Gauldal gjør
det mulig å ta både høyskolestudium
og mindre kurs her i Rennebu og
Midtre Gauldal. Senteret eies av kommunene Rennebu og Midtre Gauldal,
forteller Tove-Mette Bjerkenås.
Studiesenteret er Norges eneste
nasjonale nettverk av studiesentra, der
46 kommuner i 10 fylker samarbeider
med høgskoler og universitet for å etablere mangfoldige og unike utdanningstilbud for distriktsnorge. Målet er
at mennesker i distriktene skal ha like
god tilgang på høyere utdanning som
våre venner i byene!
Studiesenteret er åpent for alle, og
Tove-Mette kan fortelle at de fra høsten sansynligvis vil komme i gang med
et studie innen bedriftsøkonomi.
— Vi er foreløpig kanskje ikke så
kjent, men vi jobber nå mye med å gjøre dette tilbudet kjent. Kurs lanseres
etter hvert, og en kan enten følge med
på www.midtinorden.no eller kontakte
Tove-Mette på tlf 412 34 397. Nye kurs
vil også bli annonsert.
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Takk til Rennebu Penger til ny tråkkemaskin
Årsmøte i Bedriftsskirennet ble avholdt 4. juni og årets overkommune!
Eldrerådet i Rennebu vil herved rette en stor takk til Rennebu kommune
som bidro med en god slump penger til
arrangementet for eldre den 2. juni i år.
Takket være kommunens bidrag
kunne eldrerådet invitere til middag
med underholdning i samfunnssalen
den første lørdagen i den første sommermåneden. Værgudene sviktet ikke,
og det gjorde ikke alt det andre heller,
både underholdning, programledelse
og mat var fortreffelig. De 110 gjestene
koste seg virkelig.
Det er første gangen eldrerådet i
kommunen gjennomfører et slikt
arrangement i egen regi, men med
mange gode medhjelpere. Når resultatet ble så positivt kan det spøke for at
arrangementet kan bli gjentatt kanskje
allerede til neste år.
Eldrerådet ønsker alle en riktig fin
sommer!
Fungerende leder Arne Haugen

Dugnad på maling

Kvinnegruppa i RAP fikk penger tilgode etter innkjøp av høytaleranlegg til
nyfløya på Helsesenteret. Pengene
hadde de samlet inn ved hjelp av “katta i sekken” på siste års Rennebumartna. Nå er gjengen i gang med å
pusse opp spisesalen ved Helsesenteret
for pengene de fikk tilgode. Vinduene
og listverket skifter farge fra brunt beiset til hvitt malt. Samtidig maler de opp
to murvegger, og tilslutt skal de legge
nytt gulvbelegg - alt på dugnad.
— Det er avsatt for lite penger til
vedlikehold i kommunebudsjettet, og
da helsesenteret angår oss alle, er dette
et arbeid som går med lyst, forteller
Solveig Træthaug - leder i kvinnegruppa.

skudd på kr 10.000 ble enstemmig bevilget til skigruppa for
innkjøp av ny tråkkemaskin.

Styret takker årets arrangør for et meget bra arrangement.
Arrangør for Bedriftsskirennet i 2008 er følgende bedrifter: Sande hus og hytter,
Coop Prix, Sparebank 1, Habil, Halland Dampsag og Avløserlaget v/styret.
Styret for Bedriftsskirennet vil komme tilbake med mere informasjon til arrangørene når sesongen nærmer seg.
God sommer til alle!
Hilsen Arne Per Bjerkås, styreleder

Besøk av Eli Rygg
Eli trollbandt
50-60 foreldre
fra alle de fire
barnehagene i
kommunen da
hun torsdag 24.
mai holdt foredrag om ”Barns
rett til å være
seg selv!”
Eli Rygg framstår
som en raus person
som gir av seg selv,
også i en slik sammenheng. Hun deler
gjerne egne livserfaringer med sine tilhørere og tar seg ikke selv mer høytidelig enn at hun gjerne trekker fram
noen fortellinger fra eget liv som fikk
fram latteren og skapte god stemning i
elevkantina på Berkåk skole.
Tilhørerne denne gangen, foreldre
til barn i barnehagen, har vokst opp
med Eli fra Portveien, og satte nok pris
på gjensynet med sin Barne-TV helt fra
egen barndom.
I foredraget sitt påpeker Eli Rygg at
barn må ha rett til å være seg selv. De
må få lov å føle akkurat det de vil føle.
De må få være lei seg, sinte eller redde.
Disse følelsene må vi ikke ta fra barnet
bare fordi det gjør vondt for oss voksne. Vi vil gjerne skåne barna våre, men
vi kan ikke beskytte barna mot virkeligheten. Vi må bekrefte barna på deres
følelser, bekrefte at vi ser dem, at de er
lei seg og trenger tid, trøst og støtte. La

Eli Rygg hadde også eventyrstund på
biblioteket da hun besøkte Berkåk.

dem få være i sine følelser, og spør
dem ”hvordan har du det?”. Vi må
hjelpe barn til å bli trygge på seg selv
og egne følelser, bli så trygg at en i
større grad tør å stå alene, takle at ikke
alle liker en, lære å gi trøst til seg selv
eller be om støtte. Først da er det kanskje realistisk å forvente at vi kan bli
kvitt mobbing... ?
Eli er bekymret på barnas vegne
fordi de hele tiden vokser opp med et
press på seg til å skulle prestere noe,
være noe. Det må være greit å bare
være den en er. ”Kan ikke barn slippe å
være sexy”, spør hun, og peker på
dagens jentemote. ”Småjenter skal
ikke gå i stringtruse, småjenter ska klø
seg i rompa de”, sier en engasjert Eli
Rygg, - en god talsmann for barn.
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På besøk...
Kammersstuggu ved Vonheim barnehage har en snart 20 års
gammel tradisjon med besøk fra boavdelinga ved Helsesenteret.
I slutten av januar er barnehagen på juletrefest på boavdelinga,
og tidlig på sommeren kommer det besøk til Kammersstuggu. I
forrige uke var 10 fra boavdelinga med Bjørg Voll som primus
motor på besøk på barnehagen. Frivillighetssentralen stod for
skyss. På barnehagen ble det sang, lesing og mange trivelige
møter mellom barn og eldre. — Det er viktig for barn å oppleve
alle aldre, og det blir mange riktig trivelige møter, forteller pedagogisk leder Gjertrud Dahl Solstad.
På bildet viser Sunniva Skjerve fram boka si til Oline
Ytterhus og Synnøve Olsbakk.

4 elementers kveld
Kulturskolen i
Rennebu
avsluttet skoleåret med
fremføring av
et prosjekt der
alle elever var
aktører.

Søke gammelt
- skape nytt
Roger Løe fra Steinkjer har fått et
spesielt oppdrag. Gjennom Fylkeskommunen har Løe fått finansiert 150
arbeidstimer for å skrive en rapport om
ølbrygging i Trøndelag. Rapporten blir
en del av et EU-støttet interregionalt
prosjekt som går ut på å søke etter
gamle handverksteknikker for å skape
ny produksjon som et tillegg til primærnæringene.

114 elever har de siste
ukene øvd inn forestillingen
med drama, dans, band og
laget kulisser.

Hele forestillingen var
bygd opp med de fire elementene ild, luft, jord og
vann som en rød tråd.

Alle de fire elementene
gikk igjen i sangtitlene, og
samtidig ble elementene
dramatisert.
De to forestillingene
Kulturskolen hadde, viser at
det er mange talenter blant
elevene.

Etter tips fikk han greie på at
Arnfinn Engen skulle starte brygging
av maltøl, og dermed var saken klar.
Skjervgrenda var stedet. Da Rennebu
Nytt var på plass i Arnfinns "bryggeri"
var brygginga, som startet et døgn tidligere, godt i gang. Med Roger,
Arnfinn, Johanna Rikstad og Arne
Jervan fra Meldal som fagpanel, var
ølet kommet så langt i prosessen at det
var klart for tilsetning av gjær.
Prosjektet ”Søke gammelt - Skape
nytt” har ikke øl og brygging som spesialfelt, men leting etter forskjellige
gamle handverksteknikker. Prosjektet
skal blant annet omfattet geitostproduksjon i Sverige og basturøking av
kjøtt i Namdalen. Det EU-støttede prosjektet skal være en pådriver for småskalaproduksjon som tilleggsnæring,
og kanskje bli en plattform for større
aktivitet.
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Presisering av
båndtvang ved
jakt og gjeting
I Rennebu kommune skal hunder
ut over den generelle båndtvangen i
perioden 1. april - 20. august holdes i
band eller være forsvarlig innestengt
eller inngjerdet slik det går fram av følgende sikringsregler:
a) hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu
b) på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt
de blir preparert og fram til og
med 31. mars
c) i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik det går
fram av vedtatte reguleringsplaner
d) Viltnemnda i Rennebu gis fullmakt til å innføre båndtvang
under ekstraordinære forhold
som gjør det påkrevd for å
beskytte viltet.
e) i områder der bufe beiter i tida
fra 21. august til 31. oktober.
Dette gjelder i hele Rennebu
kommune.
Disse sikringsreglene gjelder ikke
for hunder som brukes til de formål
som er beskrevet i hundelovens § 9.
Dette vil si at gjeterhunder og jakthunder er unntatt båndtvangen når de
brukes til gjeting og jakt og når dette
skjer på en aktsom måte som er naturlig ut fra bruksformålet. Det vil her
være et konkret skille om hunden brukes til gjeting/jakt eller om man er på
vanlig "søndagstur".
Hundeeiere oppfordres forøvrig til å
gjøre seg kjent med hundeloven. Se
http://www.lovdata.no/all/hl20030704-074.html eller kontakt kommunen.
- Enhet for landbruk, miljø og tiltak

Dette er siste nummer av
Rennebu Nytt før ferien.
Neste nummer av RN
kommer 2. august, og frist for
innlevering av stoff er 25. juli.
God sommer
til alle våre lesere!
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Servering på Rebus-torget
Det har lenge vært et ønske om servering inne på Rebustorget, og i forbindelse
med planer om opprusting av torget har det også ved flere anledninger vært nevnt
behovet for servering på torget.
Kaféen God Mat fikk utfordringen og
tok den. De er allerede i gang med
sitt serveringsutsalg med utgangspunkt i de gamle Torgkro-lokalene
inne på torget. Der kan du få kjøpt
kaffe, is, soft-is og et lite utvalg med
kaker. På bildet er det Randi
Hårstad, Berit og Inge Kirkholt og
Gunbjørn Hårstad som nyter en kaffekopp på torget.

Plakettutdeling 4H

Plakett-vinnere fra Rennebu:
F.v.: Ola Fossum (Solrenning 4H), Turid Nordbø (Solrenning 4H),
Anna Lisa Hoseth (Solrenning 4H) og Erik Kvam (Arbeidsviljen 4H).
Tidligere i vår hadde 4H SørTrøndelag sin plakettutdeling. Dette er
den høyeste utmerkelsen fra 4H som
symboliserer at man har gjennomført
minst sju år med godkjente prosjekter
hvert år. Sammen med plaketten får
man et vitnemål som viser at man har
god organisasjons- og praktisk kunnskap.
4H Sør-Trøndelag har høy aktivitet,
med et medlemstall i vekst og mange
arrangement både på klubb- og fylkesnivå. Dette ble gjenspeilet i år med det
høye antallet plakettmottakere.
I år hadde hele 39 4Here i Sør-

Trøndelag oppnådd kravene til plaketten. Utdelinga fant sted på Prinsen
Scandic Hotell lørdag 24. mars. Det er
en svært høytidelig markering hvor alle
trekker i bunad eller sin fineste dress.
Leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Eilif
Peder Folstad, sto for selve utdelingen.
Etterpå var det middag med taler og
sang. Mottakere fra Rennebu var i år
Liv Torunn Engdal (Arbeidsviljen 4H),
Jarle Haugset (Arbeidsviljen 4H), Erik
Kvam (Arbeidsviljen 4H), Jan Gunnar
Havdal (Blinken 4H), Ola Fossum
(Solrenning 4H), Anna Lisa Hoseth
(Solrenning 4H), Turid Nordbø
(Solrenning 4H).
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RENNEBU KOMMUNE
Årsmelding 2006
Det nye tomteområdet i Trondskogen
har en fin utsikt over
Berkåk sentrum og nedover bygda.

Vi vil også i år sende ut en kortfattet versjon av årsmeldingen for å gi et innblikk i kommunens virksomhet
gjennom året 2006. Vi imøteser gjerne forslag til forbedringer av årsmeldingen.
Det er alltid interessant å sammenligne seg med andre
kommuner. Sammenligninger kan imidlertid være vanskelig
da forskjeller kan ha ulike årsaker. Kommunene er forskjellige m.h.t. geografi, størrelse, alderssammensetning m.v. og
kommunene er organisert ulikt. Vi gjengir en del sammenligningstall i denne årsmeldingen. Tallene må imidlertid
brukes med varsomhet.
Fra året 2006 nevnes spesielt følgende saker:
- Opparbeiding av en ny del av Trondskogen boligfelt
ble startet opp

- Overtagelse av Innset trygdebolig
- Kommunestyret vedtok en reguleringsplan for
Bakkan
- Reguleringsplan for Berkåk nord ble utarbeidet og
vedtatt. Statens Vegvesen bygde nye parallellveier
til E6.
- Reguleringsplan for Rennebu skiarena ble
utarbeidet og vedtatt. Tiltaket gjennomført i regi av
idrettslaget.
Rådmannen vil takke kommunens innbyggere for et godt
samarbeid gjennom 2006.
Arve E. Withbro
Rådmann
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POLITISK STYRING
Kommunestyret har 21 medlemmer. Etter kommunevalget i
2003 har kommunestyret hatt slik sammensetning: Senterpartiet
10, Kristelig Folkeparti 4, Arbeiderpartiet 4, Høyre 1, Venstre 1
og SV 1.
Formannskapet har 5 medlemmer:
Bjørn Rogstad (H) - ordfører
Tora Husan (KrF) - varaordfører
Rita Remetun (SP)
Odd Wiggen (AP)
Solveig Anglen (AP)

Tora Husan er leder i Utvalg for miljø, teknikk og landbruk.
Solveig Anglen er leder i Utvalg for helse, omsorg og oppvekst.
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Slik fordeler kommunens driftsinntekter seg
(ekskl. interne inntekter)

1
2
3

Mill. kroner
2005

2006

Skatter
Rammetilskudd
Andre inntekter

48,5
46,9
45,6

53,5
52,3
50,2

Sum driftsinntekter

141

156

Hvordan driftsinntektene ble brukt.
%-vis fordeling

REGNSKAP
Rennebu kommune hadde et netto driftsresultat på ca. 7,6
mill. kroner i 2006 (Driftsinntekter minus driftsutgifter og netto
renter/ avdrag). Netto driftsresultat utgjorde ca. 4,9 % av driftsinntektene og er på samme nivå som for resten av kommunesektoren i Norge. Dette er et meget godt driftsresultat.
Kommunesektoren kan imidlertid ikke regne med like gode
resultater i årene framover.
Det gode resultatet skyldes en meget sterk vekst i skatteinngangen. Samlet skatteinngang økte med 11,6 % fra 2005 til 2006.
Enhetene holdt seg stort sett innenfor vedtatte budsjettrammer. Sykehjemmet hadde imidlertid et stort overforbruk.
Sykehjemmets har fått tildelt større budsjettrammer i 2007. Det
er derfor grunn til å regne med at sykehjemmet makter å holde
seg innenfor sine budsjettrammer.
Samlede investeringer beløp seg til ca. 4,6 mill. kroner. Det
ble ikke gjennomført noen store investeringstiltak i 2006.
Investeringskostnadene var fordelt på mange tiltak, eksempelvis
IKT, Næringsbygg/områder, personalrom mv for teknisk drift,
istandsetting av kommunestyresalen, erverv av trygdebolig på
Innset m.v.

%-vis fordeling av driftsinntektene

Mill. kr.
2005
1
2
3
4
5

Lønn og sosiale utgifter
Andre driftsutgifter
Netto renter og avdrag
Netto avsetninger/ invest.
Ikke disp mindreforbruk

2006

98,9
33,9
6,9
1,2
0,1

101,3
37,7
9,3
4,6
3,1

141

156

SENTRALADMINISTRASJONEN
Sentraladministrasjonen er bemannet med til sammen ca. 19
årsverk. I tillegg mottar kommunen tjenester fra interkommunalt plankontor og interkommunal revisjon.
Sentraladministrasjonen ivaretar mange ulike funksjoner, for
eksempel arkiv, personalarbeid, lønn, næringsarbeid, byggesaksbehandling, økonomistyring/regnskap, skatteinnfordring og
ulike sekretariatfunksjoner.
Det er brukt store ressurser på utarbeiding av reguleringsplaner (Rv. 700 og Bakkan, Berkåk nord, skiarena). I tillegg har det
vært arbeidet med planer for en utbygging av bofellesskap for
funksjonshemmede.
Kommunestyret har opprettet et nytt fond – Rennebu utviklingsfond. Fondet skal benyttes til næringsutvikling.
PPT
PPT har 1,5 stilling.
Fra 2005 har PPT hatt en økning i antall henvisninger på 48
%. Antall enkeltvedtak har økt med 24 %. PP-tjenestens hoved-
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satsingsområde er tilpasset opplæring, forebygging av språk,
lese- og skrivevansker samt atferdsproblematikk. PPT deltar nå
i et skoleutviklingsprosjekt sammen med skolene vedr. tilpassa
opplæring.
SKOLENE
Talldata:
Skolene hadde et samlet elevtall på 357 pr. 01.10.2006, fordelt med 243 elever på barnetrinnet og 114 på ungdomstrinnet.
Videre hadde skolene 36,8 årsverk undervisningspersonale pr.
01.10. Andre stillinger (assistenter, skolebibliotekar, kontorteknisk personale, annet personale i elevrettet arbeid) utgjorde 6,9
årsverk. Til administrative oppgaver 3,83 årsverk.
Rennebu kommune bruker en omtrent like stor andel av sine
ressurser til skole som resten av kommunene. Vi bruker omtrent
like mye pr. elev som andre småkommuner. Tallene for spesialundervisning er nær gjennomsnittet, mens tallene for voksenopplæring er godt under gjennomsnitt.
Skolenes virksomhet i året
Gjennom ”Prosjektet felles ledelse” og felles utviklingsdager er
samarbeidet mellom skolene i Rennebu grendeskole styrket.
Skolelederne for alle skolene samarbeider om felles oppgaver,
som f. eks. å utarbeide felles prosedyrer for en del saksbehandling, utvikling av handlingsplaner etc. Det er innført felles koordinering av spesialpedagogisk arbeid ved alle skolene. Alle skolene har i felles teamlederutvikling, der målet har vært å styrke
teamledernes pådriverrolle i skolens arbeid.
Skolene har startet felles arbeid med å ta i bruk læringsstrategier som et redskap i tilpasningen av opplæringen. Det er utarbeidet en progresjonsplan som skal være felles for alle barneskolene. Planen for ungdomstrinnet skal bygge på denne. Dette er
del av satsingen i utviklingsprosjektet skolene gjennomfører.
Prosjekt ”Kultur for læring i en skole med rom for alle og blikk for
den enkelte” er Rennebu kommunes delprosjekt i det nasjonale
utviklingsprosjektet som kalles ”Kunnskapsløftet – fra ord til
handling”. Før starten av arbeidet, ble det gjennomført en ståstedsanalyse som sammen med rapport etter ekstern vurdering
høsten 2006 ble lagt til grunn for arbeidet. Elevene erfarer at
utvikling av tydeligere læringsmål og bevisst bruk av læringsstrategier gjør det lettere å vite både hva det forventes av dem og
hvordan de kan lære seg det som er forventet.
Det er sendt årsrapport for arbeidet i 2006 til
Utdanningsdirektoratet. Årsrapporten er også søknad om fortsatt deltakelse i det nasjonale prosjektet.
Nivået på spesialundervisning etter enkeltvedtak ligger lå høsten 2006 på 5,6 % av samlet elevtall. Tildelt ramme til spesialundervisning er knapp. Når tildelt ramme til ordinær undervisning er knapp, er det vanskelig å legge til rette slik at både alle
elevene får et undervisningstilbud som de har utbytte av. En
konsekvens er økt behov for spesialundervisning etter enkeltvedtak, noe som skaper behov for økte ressurser til spesialundervisning.
Læringsutbytte 2006 kommer blant annet til uttrykk i kartleggingsprøver og avgangsprøver.
Snittkarakter for standpunkt og skriftlig avgangsprøve i prøvefagene i 2006 viser at ungdomsskoleelevene i Rennebu scorer
noe under middels i matematikk og noe over middels i engelsk.
Læringsmiljøet ved skolene i Rennebu kartlegges årlig
gjennom elevundersøkelsen og gjennom skolenes egne under-
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søkelser. I 2006 ble resultatene fra elevundersøkelsen oppsummert i en ståstedsanalyse i forbindelse med oppstart av utviklingsprosjektet. Resultatene for 2006 viser at elevene mener de
har et godt læringsmiljø.
Fra høsten 2006 er det innført ”styringsdialog” mellom den
kommunale skoleledelsen og skolene. Gjennom dialogen får
skoleansvarlig informasjon om den administrative, personalmessige og pedagogiske situasjonen ved skolen. Plasstillitsvalgt
deltar under hele dialogen. Rapporten etter første gangs
gjennomføring er under utarbeidelse.

BARNEHAGENE
Pr 15. desember 2006 hadde 110 barn plass i barnehagene i
Rennebu. Av disse er 29 under 3 år (født i 2004 eller senere), og
47 hadde en oppholdstid på mer enn 33t/uka. Barnehagene har
hatt i overkant av 21 årsverk fordelt på 31ansatte.
Hovedfokuset for barnehagene i 2006 har vært implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ny
rammeplan trådte i kraft 1. august 2006, og barnehagene har
arbeidet spesielt med ”barns medvirkning” og ”læringsmiljø”.
Arbeidet organiseres gjennom prosjektet ”Barnehagen- et
sted å være, et sted å lære”, og målet er å komme fram til en felles pedagogisk plattform for barnehagene i Rennebu i 2008.
Hele personalet har deltatt i ulike former for intern og/eller
ekstern kompetanseheving når det gjelder ny rammeplan.
Barnehagene startet høsten 2006 på det andre av tre prosjektår med felles ledelse. En kort- evaluering våren - 06 viste i
grove trekk tilfredshet når det gjelder fellesskapsfølelse og større
grad av likhet i tilbudene, mens det fortsatt arbeides med å finne
gode løsninger på fordeling av lederoppgaver på ulike nivå og
stedfortreder- funksjon som en følge av ny lederstruktur. Det
skal gjennomføres en større evaluering av prosjektet i løpet av
neste barnehageår.
På grunn av reduksjon i barnetall ble driftsnivået for både
Innset og Vonheim redusert barnehageåret 2005/2006. I løpet av
våren og høsten 2006 økte imidlertid søknadene til barnehagene
betraktelig, og driften ble utvidet i flere omganger ved begge
barnehagene. Innset hadde ved utgangen av året full barnegruppe.
Barnehagene og barnehageadministrasjonen tok i bruk fagprogrammet Extens i forbindelse med hovedopptaket 2006.
Programmet letter arbeidet og sikrer kvaliteten på opptaksprosessen. Innføring og opplæring i Extens har vært og er et samarbeidsprosjekt med Midtre Gauldal kommune.
Stillingsbeskrivelse for pedagogisk personale (pedagogiske
ledere, førskolelærere og assistenter) i barnehagene i Rennebu
ble vedtatt og gjort gjeldende fra august 2006.
KULTUR OG FRITID
Enheten disponerer til sammen ca. 6 årsverk.
Rennebu kommune bruker omtrent like mye pr. innbygger
til kulturformål som landsgjennomsnittet. Fordelingen mellom
de ulike områder innenfor kulturlivet varierer svært mye.
Rennebu bruker en forholdsvis stor del på idrett og tilbud til barn
og unge, mens vi bruker en mindre andel til bibliotek og
museumsformål.
Det har vært et samarbeid mellom skoler, kulturskole og kulturkontor om utvikling av tilbud i skolene gjennom den
Kulturelle Skolesekken.
I samarbeid med Rennebu Ungdomsråd har det vært arran-
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gert UKM, rockekonsert på Tusenårsstedet, innendørs fotballturneringer samt softgunturneringer.
Koordineringsteamet har bl.a. arbeidet med tilbud om leksehjelp, samt mulighet til opphold på skolen etter skoletid hver
tirsdag før fritidsklubb. Teamet har også opprettet tilbud til mindre grupper som ønsker, og har behov for slike.
Årets kulturstipend ble tildelt Erik Kvam for sine prestasjoner
som gocartkjører.
Skiløypene er noe utvidet og nytt løypekart er trykt opp.
Pilegrimsleden var nyopprustet ved starten av sesongen.
Nytt pilegrimshefte ble opptrykt. En årlig pilegrimsvandring i
samarbeid med kirke og pilegrimsprest ble for første gang arrangert våren 2006.
Kulturskolen hadde et rekordår med hensyn til elevplasser.
Det er inngått samarbeid med Midtre Gauldal kommune om
felles lærerkrefter i kulturskolen. Kulturskolen har også fått ny
nettside www.kulturskolen-rennebu.no
HELSE- OG SOSIALE TJENESTER
Helse- og sosialtjenesten hadde til sammen ca. 93 årsverk
fordelt på ca. 190 ansatte i 2005, engasjementsstillinger inkludert. Antall årsverk fordeler seg slik:
- Institusjonsbasert pleie og omsorg
37
- Hjemmebasert pleie og omsorg
44
- Lege, fysioterapi og helsesøster
10
- Sosiale tjenester
3
18 % av kommunens innbyggere over 80 år var beboer i
institusjon mot 14,2 % i hele landet. Kostnadene pr. bruker er
imidlertid lavere enn gjennomsnittlig i landet.
44 % av kommunens innbyggere 80-89 år mottar hjemmetjenester mot 34,8 % i hele landet.
64 % av kommunens innbyggere over 90 år mottar hjemmetjenester mot 52,8 % i hele landet. Kostnadene pr. hjemmetjenestebruker er lavere enn gjennomsnittlig i landet.
Rennebu kommune bruker litt mer pr. innbygger til helseformål enn landsgjennomsnittet. Rennebu har forholdsvis bedre
bemanning enn landsgjennomsnittet innenfor både legetjenesten og helsesøstertjenesten.
Rennebu kommune har betydelig lavere sosialhjelpsutgifter
enn gjennomsnittskommunen.
De fleste sosialhjelpsmottakerne mottar sosialhjelp som supplerende hjelp til trygdeytelser (for eksempel attføringspenger og
rehabiliteringspenger).
Enhet for lege, fysioterapi og helsesøster
Legekontoret hadde full bemanning fram til 01.09.2006.
Siden da har vi hatt redusert bemanning pga permisjon. Etter
ca. 01.09 har det vært lengre ventetid for å komme til lege.
Tilbudet om terapiridning er avsluttet. Svømmetilbud har
vært kjøpt på Støren hele året. Tilbudet om fysikalsk behandling
hjemme er økt.
Fysak-koordinator har fungert i 20 % stilling. Denne stillingen har vært viktig i det forebyggende arbeidet.
Psykisk helse blant barn og unge har vært prioritert av helsesøstertjenesten i 2006.
Fra desember 2006 har Familierådgivningskontoret en kontordag pr. måned ved helsestasjonens kontor.
Enheten hjemmebasert pleie og omsorg
Hjemmesykepleien har i 2006 i gjennomsnitt hatt ca. 70 - 75
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brukere. I tillegg mottar i underkant av 100 husstander hjemmehjelp.
Antall hjemmehjelpsmottakere har vært stabil over flere år
mens etterspørselen etter hjemmesykepleiens tjenester har økt.
Psykiatritjenesten har økende pågang. Lokallag av Mental
Helse ble etablert i 2006.
Vedsentralen har hatt lav aktivitet pga at de har manglet
egnet produksjonslokale.
Enheten har stort sett hatt bra tilgang på personell, men det
har vært vanskelig å skaffe ekstrahjelp og ferievikarer.
Enheten disponerer 50 trygde/omsorgsleiligheter. Det er
stort sett god balanse mellom tilbud og etterspørsel.
Sykehjemmet
Antall plasser ved sykehjemmet er redusert de siste par årene
fra 45 til ca. 40.
Det er stor etterspørsel etter plasser – selv om det er lettere å
få plass ved sykehjemmet i Rennebu enn i de fleste andre kommuner. Det er kortere liggetid ved sykehusene – og dette fører til
økt behov for kommunens tjenester.
Beboerne setter stor pris på sansehagen.
Sosialtjenesten
Kommunestyret vedtok i 2006 at det skal etableres en felles
NAV-enhet i Oppdal og Rennebu. Dvs. samordning av arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor med eget kontor i hver
kommune. Nytt kontor blir etablert i løpet av 2007.
Sosialtjenesten og barnevernet i Rennebu har lavere bemanning enn sammenlignbare kommuner. Saksmengden har vært
økende innenfor barnevernet. Dette har ført til lengre saksbehandlingstid.
LANDBRUK OG MILJØ
Det er stor aktivitet innenfor landbruksnæringa i kommunen. Spesielt stor aktivitet knyttet til bevaring av kulturlandskapet og i skogbruksnæringa.
Mange tilskuddsordninger har vært godt utnyttet.
Enheten har vært medarrangør av landbruksdag.
Det er bygd nytt naust ved Buvatnet.
TEKNISK DRIFT
Rennebu kommune har betydelig lavere avgiftssatser innenfor vann og avløp enn gjennomsnittlig i landet.
Renovasjonsavgiftene er litt høyere enn gjennomsnittlig.
Rennebu har om lag dobbelt så mye kommunal vei pr. innbygger som resten av landet. Kostnadene pr. meter vei er imidlertid lavere enn gjennomsnittlig.
Feiing leies inn fra Trondheim brannvesen. Det er gjennomført tilsyn med fyringsanlegg i ca. 250 boliger.
2006 var det siste året for mottak av septik fra hytter og boliger i Berkåksmoen. Ny ordning blir etablert i 2007.
Ca. 1 km kommunal vei i Gisnåsen ble rehabilitert høsten
2006. Bevilgningene til drift og vedlikehold av veier rekker ikke
til å opprettholde standarden på veinettet.
Utbyggingen av Innset vannverk ved Tysksetra er avsluttet.
Vannprøvene viser gode resultater. Etter forespørsel fra oppsittere i Seierdalen er vann-ledningsnettet forlenget.
Ny avløpsledning er ført fram til Berkåk skistadion og ny
vann- og avløpsledning er påstartet fram mot Terminaltomta.
Etter pålegg fra Arbeidstilsynet er kommunens garasjeanlegg
utbygd.
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Rennebu kommune
Lærlingeplasser 2007 i
- Barne- og ungdomsarbeiderfaget
- Omsorgsarbeiderfaget
- IT-driftsfaget

Hjemmebaserte tjenester

Vi trenger en lærling innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, en innenfor omsorgsarbeiderfaget og en innenfor IT –driftsfaget.
Tiltredelse fra 3. september 2007
Kvaliﬁkasjoner:
• Bestått eksamen, grunnkurs og VK 1
• Gode samarbeidsevner
• Ansvarsbevisst
For at søknaden skal komme i betraktning må
vitnemål og relevante attester vedlegges.
Kontaktperson: personalrådgiver
Per Ivar Wold, tlf 72 42 81 00
Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget i
Rennebu, tlf.: 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: postmottak@rennebu.kommune.no innen 2. juli 2007
Rådmannen

Tjenesten for funksjonshemmede
Ledig stilling:
Assistent ca 63,38%. Stillingen kan deles.
Stillingens innhold:
Assistenten skal følge og bistå en ungdom på det
dagtilbudet som han har, inkludert en dag med
basseng. Oppstart i august 07.
For stillingen gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Ufaglærte kan bli vurdert.
Menn oppfordres til å søke.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved
henvendelse til konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise, tlf 72 40 25 06.
For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende
lov og avtaleverk.
Søknaden sendes Rennebu kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no innen 05.07.07.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget,
tlf 72 42 81 00

Sekretær

Personlig assistent

Ved enhet Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole
er det ledig 50% fast stilling som sekretær fra 1.
august 2007.
Hovedarbeidsoppgaver:
• Administrative oppaver herunder:
innkjøp av skolemateriell, ordne opp i
vikarbehov, oppfølging av lønn og andre
oppgaver etter avtale.
Ønskede kvaliﬁkasjoner:
• Ønskelig med fagbrev innen kontorfaget
eller erfaring fra administrativt arbeid.
• Gode ferdigheter i bruk av data.
Evne til selvstendig arbeid, ansvarsbevisst,
serviceinnstilt og være samarbeidsvillig.
Vi tilbyr:
• Pensjon og forsikringsordning.
• Lønn etter kvalifikasjoner.
Ønsker du nærmere opplysninger:
Kontakt fungerende rektor
Ole Atle Onsøyen, tlf. 72 42 81 83
Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no
under ”stilling ledig” eller ved henvendelse til
servicetorget i Rennebu, tlf 72 42 81 00
Søknadsskjemaet sendes pr e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 2. juli 2007.
Rådmannen

Ferievikar 3 dager pr uke i uke 28, 29, 30 til ei
dame i 40 åra som bor hjemme.
Hun trenger tilsyn og hjelp til å ivareta oppgaver i
og utenfor hjemmet. Behovet
for hjelp kan være i forbindelse med ting i huset,
handling, bank, post, skyss,
time hos lege, fysioterapi, sykehus og ivareta en
meningsfull fritid.
Hun har egen bil, derfor bør vikaren ha førerkort.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved
henvendelse til konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 06.
For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende
lov og avtaleverk.
Søknad sendes Rennebu Kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu,
eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no
innen 29.06.2007.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servictorget,
tlf 72 42 81 00
Vi har mottatt en gave fra Sonja og Per Aune på
5000 kr til Sansehagen. Vi vil takke for dette da vi
ennå har igjen mye arbeid der det behøves midler
til gjennomføring.
Beboere og ansatte v/sykehjemmet
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Rennebu kommune
Hjemmebaserte tjenester

Tømming av slamavskillere

Ledige stillinger
Ved enhet for hjemmebasert pleie og omsorg er
følgende stilling ledig:
Hjelpepleier/Omsorgsarbeider - vikariat
Med forbehold om stilling ledig så er 50 % stilling som vikar i døgnturnus, med f.t. arbeid hver
4. helg. Tjenestested f.t. hjemmesykepleien.
Vikariatet varer frem til 31.08.08.
For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter
kommunalt avtaleverk. Søkere må disponere bil
som godtgjøres iht. regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes
ved å kontakte nestleder HPO,
Wenche Teigen, tlf 72 40 25 25.
Tiltredelse så snart som mulig.
Søknadsfrist 02.07.07
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu.
Rådmannen

Tømming av slamavskillere i Rennebu starter i uke
27 ca. 2.juli og avsluttes i uke 33.

Hjemmebaserte tjenester
Ledige stillinger
Ved enhet for hjemmebasert pleie og omsorg er
følgende stilling ledig:
Sykepleier vikariat tom 31.12.07
100% stilling i døgnturnus med f.t. arbeid hver
4. helg. Tjenestestested er f.t. hjemmesykepleien.
Mulighet for fast ansettelse.
Stillingen kan ikke deles.
For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter
kommunalt avtaleverk. Søkere må disponere bil
som godtgjøres iht. regulativ.
Tiltredelse så snart som mulig.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes
ved å kontakte nestleder HPO, Wenche Teigen,
tlf. 72 40 25 25.
Søknadsfrist 02.07.07.
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu.
Rådmannen

Gårdbrukere i Rennebu
Dere som ønsker å motta informasjon på e-post
fra landbrukskontoret bes sende en e-post til kjetil.vernes@rennebu.kommune.no
slik at vi får registrert riktig e-postadresse.
Møteinnkallinger og lignende vil fortsatt bli sendt
i posten, men vi ønsker å formidle mere til dere
på en rasjonell måte og da er e-post perfekt.
Dette kan være spesielt nyttig for dere som har
verv i lag og organisasjoner!
Hilsen Enhet for Landbruk, miljø og tiltak

Dette gjelder de som har tømming på oddetalls år
og de som tømmer hvert år.
Tømmer vil sende beskjed til hver abonnent.
I år er det Hoston Miljøservice AS som utfører
tømming.
Huseieren sørger for at tanken er lett tilgjengelig
for tømmebilen. Tank som skal tømmes må merkes. Overdekte kumlokk avdekkes. Dette er huseiers ansvar før tømming utføres.
Hvis tanken ikke er klargjort og tømming ikke blir
utført faktureres oppmøtegebyr og det blir ekstra
kostnader med å få tømt senere.
Fritidseiendommer og andre som ikke er med på
ruta i år men ønsker tømming må ta kontakt med
Rennebu kommune så snart som mulig.
Tømming utenom rute blir fakturert med ekstra
til kjøringsgebyr. Spørsmål rettes til:
Rennebu kommune tlf 72 42 81 00

Biblioteket
I sommerferien holder vi stengt. Husk derfor å låne
nok lesestoff for hele sommeren.
Siste åpningsdag før ferien: Onsdag 27. juni.
Vi åpner igjen: Torsdag 16. august.

Velkommen innom!

Rennebu Legekontor
har følgende telefonåpningstider,
gjeldende fra 25. juni: Tlf 72 40 25 40
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

08-11.30 og 12.30 –14.30
08-11.30 og 12.30 –14.30
08-11.30 og 12.30 –14.30
08-11.30. Ved behov for legevakt ring
72 48 01 00 (Legevaktsentralen)
08-11.30 og 12.30 -14.30

Telefontider leger: 72 40 25 40
alle dager 11.00 –11.30
Laboratoriet åpent alle dager kl 08-11 / 12-14
Legevakt etter kl 15.30, kveld, natt og helger
ring 72 48 01 00
Ved livstruende sykdom: 113
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Kvalitet preger Jonsered
sine Skog- og Hageprodukter

Ekstratilbud på:
1 stk lakkskadet plentraktor
1 stk brukt Jordfres 8 hk m/hjul og hyppeskjær
Motorsager- plenklippere - trimmere - automover

Fiskeutstyr - Turutstyr - Kart
Rennebudresser - Topptrim - Turorientering
Fiskekort - Brosjyrer - Informasjon
NSB Billetter m.m.
Velkommen innom til en trivelig handel!

Voll, 7393 Rennebu - Tlf. 72 42 66 35 - Mobil 946 51 702

Har du
Reiseforsikringen
i orden?
Besøk eller ring oss:
Oppdal, Nyveien 1 - tlf 72 40 49 90
Berkåk, Postmyrveien 19 - tlf 72 42 82 50
Sommeråpent kl 08.00 - 15.30,
bortsett fra lørdag.

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER
Åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

En aktiv
medspiller
Trenger du elektriker
så kan vi hjelpe deg!
Ta kontakt
- så kan vi være med å se på
dine behov

• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

Inter Revisjon Orkanger AS
Medlem av elektrikerkjeden

Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring Vann og energibrønner

Vi har i sommer salg av
Kaffe, is og brus på Rebustorget
Man-Fre 15.00-20.00
Lørdag 11.00-21.00
Søndag 13.00-21.00

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47 – Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering

Damfest
v/Granasjøen
Lørdag 7. juli kl 21.00
Musikk av Gammel-Eriks
Inngang 200,- Kiosksalg
Arrangør U.L.Framtidsvon

Åpningstider på kafen:
Man-fre 09.00-18.00
Lørdag 11.00-18.00
Søndag 12.00-19.00

www.godmat-berkak.no
Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

So mm er tid ...

NYE ÅPNINGSTIDER I SOMMER:
mandag - fredag 09.00 - 21.00
lørdag 09.00 - 20.00

Pæreskinke
00
pr. kg 99
Nektariner
90
pr. kurv 14
Gårdsegg,
90
brett 20 stk 34
Libero, ass. variant
90
pr. pk 49

Grillpølse Gilde
1990
Kyllinglår Prior
90
1120 gr 79
Store reker, løsvekt
90
pr. kg 59
Spekeskinke, hel - røkt/urøkt
90
pr. kg 79
Kassesalg brus
1,5 ltr - alle sorter
90
+ pant

69

Post i butikk

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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KUNNGJØRINGER
KrF sæterstevne i Rennebu
Søndag 24. juni kl 13.00
Sted: Sætra til Margit og Olav Uv
v/ Granasjøen på Nerskogen.
Stortingsrepresentantene Ola T. Lånke og Jan Sahl deltar.
Andakt og sang. Salg av rømme og vafler, pølser og brus.
Gave til KrF. OBS! Ta med noe å sitte på!
Arr. Rennebu KrF

Enebolig nær Stamnan med kjøkken, stor stue, 2 soverom, bad og WC, vaskerom og gang i 1. etasje samt boder i
sokkel, leies ut fra 1. august 2007. Kjøkkenet har integrerte
hvitevarer, og 400-liters fryser i sokkel kan disponeres.
Garasje og hage med bærbusker og plener.
Fin og usjenert beliggenhet på stor tomt med god utsikt.
Interesserte kan ringe: 72 83 23 62, mobil 918 97 212
for visning.
Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007

Står du i manntallet?
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget 09. og 10. september
2007.
Du kan undersøke om du står i manntallet i Rennebu kommune i manntallslistene som er lagt ut på følgende steder:
- Kommunehuset, Berkåk
- Joker Rennebu, Voll
- Orkla S-lag avd. Nerskogen
- Orkla S.lag avd. Stamnan
- Opdal S.lag avd. Innset
Manntallslistene blir liggende ute fra og med 25. juli til og
med valgdagen 10. september 2007.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om
flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2007,
står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet
fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den
kommunen du flyttet fra – eller du kan forhåndsstemme.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt
ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret.
Klagen må være skriftlig og begrunnet, og være innkommet
til valgstyret i god tid innen valgdagen. Valgstyret oppdaterer/retter feil i manntallet så lenge det er mulig inntil valgdagen.
Valgstyrets adresse er:
Valgstyret, Rennebu kommune, 7391 Rennebu.
Se også valgsiden på Rennebu kommunes hjemmeside,
www.rennebu.kommune.no
Berkåk, 15. juni 2007
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Konsert med Trondheim Gospelkor
i Innset Kirke 22/6-07. Kl. 20.00. Billetter kr. 100/50,Arr. Trondheim Gospelkor

KUNNGJØRINGER
Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger i anledning
konfirmasjonsdagen min.
Therese, Jorid og Helge
Vi vil takke Innset Sanitetsforening for de 10.000 kr som
ble gitt i gave til oss i forbindelese med 75 års jubileet.
Beboere og ansatte v/sykehjemmet
Vi har mottatt 5000 kr fra Rennebu Pensjonistforening til
utbedring av høytaleranlegget på sykehjemmet. Nå er dette
ordnet og vi vil takke for tilskuddet.
Enhetsleder IPO, Borgny Lien
Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning
konfirmasjon 27. mai.
Christina, Siv og Lars Stokke

Bygdetundag
på Rennebu Bygdetun Haugen
St. Hansdagen 24. juni
kl 16.00: FYSAK-marsj fra Voll skole til Haugen
kl 16.45: Åpning ved musikk av Beate Dullum
kl 17.00: Spelet om “Grauten på Grut/Den svarte å” m.
Helene Bøksle, Magne Sjævesland, Sindre Hotveit
Videre: Kåseri m. leder i Singsås Historielag Kjell Reitan
Utdeling av Rennebu kommunes kulturpris.
Kaffepause, natursti og nummersalg.

Dette skjer i Rennebu!
21.06 Rennebu2-KIL/Hemne
22.06. Gospelkonsert
23.06 St. Hans feiring Musikklaget
24.06 Sykkelløp
24.06 KRF`s Seterstevne
På setra til Margit og Olav Uv
24.06 Bygdetundag
25.06 Rennebu MS-Orkla2
26.06 Rennebu G11-Sokna
26.06 Treningsskyting
26.06 Oppskyting
28.06 Formiddagstreff
28.06 Rennebu2 MS-Hitra
29.06 Lagmesterskap
Juli
01.07 Tur til Næringstangen
03.07 Treningsskyting
03.07 Oppskyting
07.07. Damfest, Gammel-Eriks
10.07 Treningsskyting
10.07 Oppskyting
17.07 Treningsskyting
17.07 Oppskyting
21.07 Tur til Grøvudalshytta
24.07 Treningsskyting
24.07 Oppskyting

Berkåk Gras
Innset kirke
Voll Skole
Skjepphaugbru

19.30
20.00
19.30
13.00
13.00

BygdatunetHaugen16.00

Frambanen
Frambanen
Gammelstødalen
“
Voll
Berkåk gras
Gammelstødalen

19.30
18.00
17.00
19.00
11.00
19.30
17.00

ICA Berkåk
Gammelstødalen
“
Granasjøen
Gammelstødalen
“
Gammelstødalen
“
ICA Berkåk
Gammelstødalen
“

10.30
17.00
19.00
17.00
19.00
17.00
19.00
09.00
17.00
19.00

Rennebumartnan arrangeres i år 17. – 19. august,
Se oppdatert informasjon på www.rennebumartnan.no

Gratis innrykk i kalenderen!

Kontakt Rennebu Turistkontor- tlf 72 42 77 05
turistkontoret@rennebu.net

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 2. august - frist for stoff 25. juni -

Rennebu Nytt

- en aktiv medspiller
- Kraftsalg

H u s k Ø r r e t f e s t i va l e n

- Installasjon

29/6 - 1/7

Pu b m e d l eve n d e m u s i k k

- Elektrobutikk

på hotellet fred-lørd
Underholdning for barn lørd fra kl 17.00
Varmbuffet på søndag
B e s ø k v å r e h j e m m e s i d e r : w w w.kviknefjellhotell.no

B e o m t i l b u d p å t e l e f o n 6 2 4 8 55 50

at
m
l
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Friste
ser
til Gule pri

Gilde grillpølse 1,2 kg
Skjeggerød grillbein
Coop Lakseﬁlet 4x125 gr.
Lollipop/Pinup 10 pkn.

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

4980
2990
3690
1890

pr kg

Sjekk medlemstilbud!
Fa n t a s i p r i s e r p å
t e r ra s s eva r m e r,
k o f f e r t e r, k i k k e r t e r,
t-skjorter m.m

Parti vare
Lexmark skriver
multifunksjon

49900

1 0 d a g e r s g r i l l va r s e l p å w w w. c o o p . n o
FASTE GULE PRISER
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

