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Sist helg ble både BKM og UKM arrangert 
her i Rennebu, og det var stor deltagelse og 
høy kvalitet. På bildet er gitarist Tormod 
Bergsrønning i gruppa Melt i aksjon.
Mer på midtsidene!
Foto: Dagfinn Vold
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Rådmannens hjørne

KULTURSEKTOREN
må sies å være ”vinneren” i kommunens 2014-budsjett.  
Kulturskolen fikk økt sitt budsjett slik at de kan imøte-
komme den uttrykte målsettingen om at ”alle søkere til 
kulturskolen skal tilbys minst ett tilbud”. Biblioteket fikk 
økt sitt bokbudsjett og styrkingen av pilegrimsarbeidet 
som ble iverksatt i 2013 ble videreført. Utleieprisene i 
Rennebuhallen til barne- og ungdomsaktiviteter blir sterkt 
redusert og ikke minst ble det bevilget kr. 17 mill. til oppus-
sing og ombygging av Samfunnshuset/Rennebuhallen. Det 
ligger sterke politiske føringer bak disse vedtakene, og det 
gjenspeiles også i støtte til idrettsanlegg og enkeltarran-
gementer innen kultur- og idrettsområdet. Eksempler kan 
være støtte til utvikling av skytteranlegget og rulleskiløype 
på Berkåk. Æren for den store aktiviteten på idretts- og 
kulturområdet skal selvsagt alle de frivillige lag og organi-
sasjoner har som gjennom stor dugnadsinnsats holder både 
aktiviteter og anlegg i gang året rundt. Samtidig tror jeg 
det er viktig at også kommunen har vilje og muligheter til å 
bidra med støtte og tilrettelegging.

I debattene om hvordan vi skal opprettholde eller helst øke 
folketallet er det et naturlig fokus på arbeidsplasser og boli-
ger. Dette er nødvendige forutsetninger for å bo og leve i 
Rennebu, men samtidig tror jeg også gode og allsidige kul-
tur-, idretts- og friluftsmuligheter betyr mye. Undersøkelser 
har vist at ikke minst kvinner vektlegger kulturtilbud når 
bosted vurderes.     

Mange barn og unge gis gjennom ulike kultur- og idretts-
aktiviteter gode opplevelser fra hjemkommunen som igjen 
bidrar til å bygge og styrke identitet og tilhørighet. Jeg tror 
slike forhold øker sannsynligheten for at unge rennbygger 
som senere har mulighet og lyst til å bosette seg i hjem-
kommunen velger å gjøre det. Det å trene, mestre, framføre 
og formidle, både i grupper og enkeltvis bidrar til å styrke 
selvtillit og fellesskap. Det gir erfaringer som i mange sam-
menhenger vil være nyttige også senere i livet. Uten å ha 
noe statistisk belegg for det, synes jeg å se at relativt mange 
unge rennbygger framhever seg med sine prestasjoner på 
ulike områder innen kultur og idrett og er sånn sett også 
meget gode ambassadører for hjemkommunen. 

Som sagt er det de frivillige lag og organisasjoner som 
gjennom sine tillitsvalgte og medlemmer er den viktigste 
drivkrafta i drift og utvikling av idretts- og kulturaktiviteter. 
Samtidig tror jeg at god støtte og tilrettelegging fra kom-
munen også er nødvendig, og at den politiske prioriteringa 
av kulturområdet også er en viktig del av helheten når det 
arbeides for å få innbyggere til å bo og trives i Rennebu.   

Birger Hellan
rådmann
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Høsten 2013 ble UngData 
undersøkelsen gjennomført 
blant elevene ved Rennebu 
ungdomsskole. 

Tema for undersøkelsen er holdning 
til alkoholbruk og narkotika, vold, psy-
kisk og fysisk selvbilde, angst, trivsel og 
trygghet i nærmiljøet, friluftsliv, mob-
bing gjennom sosiale medier, hjemme-
situasjon, forhold til foreldre, venner, 
utdanningsmotivasjon og framtidstan-
ker. 

Generelt sett kan man fastslå at 
resultatet av undersøkelsen stort sett 
er oppløftende lesning for Rennebu. På 
de aller fleste områdene ligger vi over 
gjennomsnittet i positiv forstand. 

Foreldre og venner
Nesten 90% av ungdommene mener 

de har minst en fortrolig venn, og over 
90% sier de er fornøyd med vennene 
sine. De er også godt fornøyd med for-
eldrene sine, og mener foreldrene har 
god oversikt over deres venner og fritid. 
Det er derfor få som oppgir at de skjuler 
deler av fritiden for foreldrene. De fleste 
oppgir også at de ville henvende seg til 
familie eller venner hvis de har et per-
sonlig problem. 

Skole og fritid
De aller fleste ungdommene våre 

UngData-undersøkelsen i Rennebu

oppgir at de trives godt eller svært godt 
på skolen. I forhold til nasjonale tall er 
det færre som oppgir at de skulker her i 
Rennebu. På den litt mer negative siden 
er det langt færre enn landsgjennom-
snittet som tror de vil ta høyere utdan-
ning. Her ligger landsgjennomsnittet på 
61%, mens tallet for Rennebu er 42%.  
Elevene som var med i denne undersø-
kelsen rapporterer ikke om mye mob-
bing, og over 70% oppgir at de er aktive 
på fritiden gjennom organisasjoner, 
klubber, lag og foreninger.

Helse og trivsel
Nesten 80% oppgir at de er fornøyd 

med egen helse, og de ligger også på 
landsgjennomsnitt når det gjelder tre-
ning og det å være fornøyd med eget 
utseende. De aller fleste trener så de blir 
svett minst 1-2 ganger i uka, og mange 
driver aktivt med idrett og fysisk akti-
vitet utenom skoletid. Rennebu ligg-      
er under gjennomsnitt på spørsmål om 
depresjon, søvnproblemer o.l.

Tobakk og rusmidler
Ingen rapporterer at de røyker dag-

lig, mens ca 1% sier at de røyker ukent-
lig. Ca 3% snuser ukentlig, og det er 
kun på 10. trinn noen oppgir at de bru-
ker snus daglig. 9% av jentene og 7% 
av guttene oppgir at de bruker alkohol 
minst månedlig. Her bør det vel nevnes 
at det er en naturlig variasjon i tallene 

etter hvilket klassetrinn elevene går på. 
Over 97% på 8. og 9. trinn oppgir at de 
aldri har drukket så mye at de har følt 
seg beruset, mens tilsvarende tall for 10. 
trinn er 46%. Når det gjelder narkotiske 
stoffer oppgir 11% at de har prøvd dette 
i løpet av siste 12 måneder. Tilsvarende 
tall på landsbasis er 21%

Atferdsproblemer, vold og risiko
Ungdommene i Rennebu ser ut til å 

være relativt lovlydige, og nesten ingen 
har vært i kontakt med politiet på grunn 
av kriminelle handlinger. Både når det 
gjelder spørsmål om nasking, innbrudd, 
slåssing, utsatt for vold eller skadet på 
grunn av vold, kommer Rennebu posi-
tivt ut i forhold til landsgjennomsnittet. 
Heldigvis er også de nasjonale tallene 
lave, så det ser ut til at de fleste i den 
oppvoksende generasjon vet forskjell 
på rett og galt. 

Det er Rennebu kommune som står 
som oppdragsgiver for undersøkelsen, 
og det er forespeilet at den kan gjen-
tas om tre år. På den måten vil man få 
nyttig informasjon i forhold til kommu-
nalt planarbeid, særlig med tanke på å 
vurdere videre satsningsområder i det 
forebyggende ungdomsarbeidet. 

Av Mona Schjølset

I undersøkelsen går det fram at de aller fleste trener så de blir svett minst 1-2 ganger i uka, 
og mange driver aktivt med idrett og fysisk aktivitet utenom skoletid.
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Drugudal
Sanden&

D S
maskin as

Snart kommer det snø!
Ta kontakt når du trenger brøyting!

Tlf 480 48 100
post@drugudalogsanden.no

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Din hy� edrøm

www.sande-hytter.no • Telefon 950 93 400

Snart 60 år med kunden i sentrum!
Kompetanse gjennom mange år - din trygghet.

Kontakt oss for hyggelig hytteprat.

Nye hytte-

modeller

Ansi GAss
ArCtiC Fritid

A
  S

7393 Rennebu – tlf 411 77 972

stråleovn 4,1kw

kr 1499,-
inkl gassflaske
10kg kompositt

nyåpnet butikk 
i Prix-bygget Berkåk

Bytte av propanflaske
10kg - 11 kg kr 199,- / 5 kg kr 149,-

Vi skaffer bildeler til de fleste bilmodeller

Gassutstyr – VerktøyHytte – Hjem
Hage – Fritid

Åpningstider:
mandag-torsdag 9-17
fredag 9-19 – lørdag 10-14

Åpningstilbud
Verktøysett i 91 deler

kr 999,-



5Rennebunytt

Den 2. januar startet Elisabeth 
Tamnes fra Brekken i jobben 
som leder ved Rennebu syke-
hjem, og etter de første fem 
ukene sier hun seg svært godt 
fornøyd med mottagelsen hun 
har fått. 
– Jeg har blitt godt inkludert i 
gjengen her på Sykehjemmet, 
og så langt syns jeg dette vir-
ker som en trivelig plass, sier 
Elisabeth. 

Ettersom hun er godt etablert på 
Brekken, med mann og fire barn i alde-
ren 16 – 26 år, har Elisabeth valgt å bli 
ukependler. Etter eget utsagn har hun 
nå fått oppfylt drømmen om egen hytte, 
selv om det i realiteten er en sokkellei-
lighet i Løkjveien. 

- Når man er vant til å ha både kaill 
og fire unger rundt seg hver dag, er det 
jo luksus å komme hjem til en ren og 
ryddig leilighet tre-fire dager i uka, sier 
Elisabeth og ler hjertelig. 

Allsidig bakgrunn
Når Elisabeth går inn i rollen som 

leder ved Rennebu sykehjem, har hun 
en allsidig og utfyllende yrkesbak-
grunn å støtte seg til. Hun har fag-
lig bakgrunn både som sykepleier og 
lærer, og har yrkesbakgrunn fra Røros 
videregående skole, Røros sykehus, og 
de siste årene som rådgiver ved NAV 
Arbeidslivssenter. 

– Gjennom jobben på NAV har jeg 
arbeidet opp mot mange sykehjem, 
og vært med på prosesser som gjelder 
inkluderende arbeidsliv, HMS og lig-
nende. På den måten føler jeg at jeg 
har fått et godt innblikk i hvilke fakto-
rer som gjør at en arbeidsplass funge-
rer bra, og hvilke faktorer som er med å 
påvirke i negativ retning, sier Elisabeth. 

Glad i å gå på ski
Etterhvert som Elisabeth tar en kort 

oppsummering av ulike aktiviteter hun 
liker å bruke fritiden på, konkluderer 
man ganske raskt med at dette er en 
dame som overhodet ikke sliter med 
fritidsproblemer. 

- Jeg er veldig glad i å gå på ski, 
og jeg vet jo at det er mange fine løy-

Ny leder på Rennebu sykehjem

per her i Rennebu, så jeg håper det 
blir tid til noen skiturer etterhvert, sier 
Elisabeth. Hun har også to sønner som 
er aktive innen snøscootercross, så det-
te er noe som har fylt opp mange helger 
de senere årene. I tillegg er hun av det 
slaget som faktisk trives med å vaske. 

– Jeg kobler av når jeg finner fram 
en bøtte med godt grønnsåpevann og 
får det rent og ryddig rundt meg, smiler 
Elisabeth. 

Negativ helsejournalistikk
Det er en engasjert og oppegående 

dame som tar fatt på jobben som leder 
ved Rennebu sykehjem, og i motset-
ning til en del kriseorienterte helsejour-
nalister syns hun situasjonen på norske 
sykehjem jevnt over er ganske bra. 

– Jeg blir så utrolig irritert på en 
del reportere som virkelig har gravd 
dypt for å finne de negative histori-
ene i norsk helsevesen. Klart det finnes 
mange måter man kan forbedre seg på, 
men det blir så urettferdig og negativt 
i forhold til den store gruppen som går 
på jobb hver dag og gjør sitt ytterste for 

at både brukere, pårørende og arbeids-
kolleger skal trives godt, sier Elisabeth 
engasjert. 

Medarbeiderskap
Ærlighet og lojalitet er to nøkkelver-

dier Elisabeth ønsker skal prege hver-
dagen for de ansatte ved sykehjemmet, 
og for å få til det er det viktig at fagor-
ganisasjoner og tillitsvalgte samarbei-
der godt med ledelsen. På den måten 
mener hun det kan skapes en felles for-
ståelse for de beslutninger som blir tatt. 

– Jeg ønsker meg ansvarlige medar-
beidere, som er trygge i jobben sin. Da 
blir de også i stand til å bidra på en for-
utsigbar og positiv måte. Etter de før-
ste fem ukene i jobben syns jeg abso-
lutt dette ser ut som en overkommelig 
oppgave, og jeg gleder meg til å komme 
skikkelig i gang, avslutter den nye lede-
ren ved Rennebu sykehjem. 

Av Mona Schjølset

Trives ved Rennebu sykehjem: Mona Sanden Aune, Janne Gorsetseter, Mari Øverland, 
Mona Sørum, leder ved sykehjemmet Elisabeth Tamnes. Foran sitter Marit Sugaren.
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Ung 
Skaperlyst
Tirsdag 4. februar gikk den 
årlige entreprenørskapsmessa 
Ung Skaperlyst av stabelen. 
Messa er et samarbeidspro-
sjekt mellom Meldal, Midtre 
Gauldal og Rennebu kom-
mune, og ble denne gangen 
arrangert på Gauldal skole- 
og kultursenter.

Messa er åpen både for ungdoms-
skoler, som deltar i kategorien elev-
bedrifter, og videregående skoler, som 
deltar som ungdomsbedrifter. Det 
arrangeres også konkurranser i katego-
riene prosjekt, foto og kreativ konkur-
ranse, der alle kan melde seg på. Fra 
Rennebu deltok i år elevbedrifter fra 9. 
trinn, samt flere klasser fra mellomtrin-
net i kategoriene prosjekt og kreativ 
konkurranse. 

Entreprenørskap og nyskapning
Målet for denne messa er å fremme 

nyskapning og entreprenørskap i kom-
munene, og det er en flott arena for å 
vise fram spennende elevbedrifter og 
prosjekt. Konkurransene setter fokus 
på kreativitet og nyskapning, og her får 
elevene mulighet til å vise seg fram på 
en litt annen måte enn gjennom tradi-
sjonelle skolefag. 

– Elevene som deltar på messa bru-
ker jo en del tid på skolen i forkant, 
der de jobber med sine prosjekt, og 
det tror jeg for mange oppleves som 
en spennende avveksling fra de teo-
retiske skolefagene, sier Rune Stuen, 
som er lærer på Berkåk skole / Rennebu 
Ungdomsskole og medlem av messe-
komiteen.

Flinke elever
Ifølge Stuen gikk årets messearran-

gement ganske knirkefritt for seg, og 
elevene fra Rennebuskolene var på alle 
måter med å bidra til at det ble et vel-
lykket arrangement der de fikk vist fram 
sine kreative og nyskapende evner.

 – Elevene representerte bygda på 
en flott måte, så det er all grunn til å 
være stolte av dem, smiler Stuen. 

Rennebuelevene fikk også med seg 
noen priser hjem etter at de forskjellige 
juryene hadde gjort sine vurderinger. 
Din Kopp, som består av Sigrid Ytterhus 
Haugset og Ingrid Stuen, fikk 1. prem-
ie i kategorien Beste logo/brosjyre, 
mens Game to Race ved Emil Jerpstad 
og Oddbjørn Sundsethaug fikk andre-
premie i samme kategori. I konkurran-
sen Beste prosjekt gikk Lan Party fra 
Rennebu Ungdomsskole helt til topps 
og sikret seg førstepremien på 600 kr. 

Denne gruppa består av Steffen Vanvik, 
Ådne Rønne Paulsen og Iver J. Eggan. 
I kategorien Beste stand vant Andreas 
Myrmo andreprisen med sin enmanns-
bedrift Fotomo. Din Kopp sikret seg 
også en tredjepremie i kåringen Beste 
elevbedrift, mens Ingrid Stuen vant 
årets fotokonkurranse. 

Av Dagfinn Vold
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Forbud mot 
bruk av ild i 
skogmark

Trøndelag brann- og redningstje-
neste viser til Lov om brann, eksplo-
sjon og ulykker med farlig stoff og 
om brannvesenets redningsoppgaver 
(Brann- og eksplosjonsvernloven) av 
14. juni 2002, og gir med hjemmel i 
§37 Pålegg og forbud mot bruk følgende 
pålegg i Trondheim, Malvik, Klæbu, 
Rissa, Leksvik, Rennebu og Oppdal 
kommuner:

Det er forbudt å gjøre opp ild i skog-
mark eller behandle ting som represen-
terer en brannfare utendørs. 

Forbudet gjelder fra kunngjøring i 
media, og inntil videre.

Forbudet er gitt med bakgrunn i stor 
brannfare grunnet uvanlig tørre forhold 
i skogmark, samt ugunstige vindfor-
hold. 

Trøndelag brann- og redningstje-
neste gjør oppmerksom på det straffe-
ansvar som kan inntre ved overtredelse 
av brannvernloven eller bestemmelser 
eller enkeltvedtak gitt med hjemmel i 
loven, jf brann- og eksplosjonsvernlo-
ven §42. Straff: Den som forsettelig eller 
uaktsomt overtrer denne loven, sentrale 
eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak 
fastsatt i medhold av denne loven, eller 
som medvirker til dette, straffes med bøter 
eller med fengsel i inntil 3 måneder. 

Henvendelse vedrørende saken kan 
gjøres til vakthavende brannsjef som 
kan treffes på telefon 72 54 76 00.

Trøndelag brann- og 
redningstjeneste IKS

- Torbjørn Mæhlumsveen
Brann- og redningssjef

- Anna-Karin Hermansen
Leder forebyggende avdeling

Ammekyndig 
helsestasjon
Helsestasjonen i Rennebu er nå godkjent som Ammekyndig 
helsestasjon - som den tredje helsestasjon i Sør-Trøndelag.

Jordmor Ragnhild Fjøsne og helsesøster Bjørg Kjøllesdal med diplomet 
for godkjent ammekyndig helsestasjon.

Det er Nasjonalt kompetansesen-
ter for amming ved Oslo universitets-
sykehus som har evaluert og godkjent 
prosesdyrene og retningslinjene for 
ammeveiledning i Rennebu kommune. 
Opplegget er utarbeidet gjennom inter-
kommunalt samarbeid med Oppdal, og 
tilbakemeldingene fra Nasjonalt kom-
petansesenter er at Rennebu kommune 
har laget en meget god skriftlig amme-
prosedyre som dekker de seks punkte-
ne for Faglige retningslinjer for amme-
veiledning ved helsestasjoner. 

Brukerundersøkelse
Det er også utført en brukerunder-

søkelse av svangerskapsomsorgen i 
Rennebu. Hensikten med brukerun-
dersøkelsen av svangerskapsomsorgen 
var å vurdere om den gravide hadde 
hatt samtale og fått informasjon om 
amming, og det var også ønskelig å 
finne ut noe om hva den gravide hadde 
fått ut av informasonen. Alle gravide 
kunne bekrefte at de hadde fått infor-
masjon om gode ammestillinger og 
riktig plassering av barnet ved brystet, 

viktigheten av at tidlig hud mot hud-
kontakt med barnet, betydningen av å 
ha barnet hos seg det meste av døgnet, 
viktigheten av å amme ved behov, hva 
som kan gjøres for å øke og opprett-
holde melkeproduksjonen og hvordan 
tillegg, narresmokk og tåteflaske kan 
påvirke amming de første ukene etter 
fødselen. 

Får god informasjon
Resultatene av brukerundersøkelse-

ne for både jordmor- og helsesøstertje-
nesten viser at alle gravide og mødre får 
meget god informasjon og veiledning. 
Mødre med ammeproblemer får støtte 
og oppfølging. 

Med bakgrunn i de utarbeidete pro-
sesdyrene og resultatet av brukerunder-
søkelsen  ble helsestasjonen godkjent 
som ammekyndig helsestasjon - som 
den tredje i Sør-Trøndelag etter bl.a 
Oppdal. 

Av Dagfinn Vold
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Barnas 
Kulturmønstring

Barnas Kulturmønstring sist lørdag viser at det 
gror godt i miljøet innen sang, musikk og kunst her i 
Rennebu.Hele 12 sceneinnslag og flere kunstinnslag fra 
elevene ved Visuelle kunstfag vitner om god rekruttering.
Nedenfor viser vi et lite knippe av sceneinnslagene. 

Foto: Mona Schjølset

1

2

3

Miriam Vognild fremførte Gammel dalavals på trekkspill.

Ingrid Krogstad og Ida Skamfer spilte Menuett.

Gruppa Sunshines med Håvard Kvam, Sigrid Kjeka, 
Hans Kristian Olson Rokkones og June Gunnes 

fremførte Vise ved vintersolkverv.
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Årets Ungdommens Kultur-
mønstring mønstret hele 17 
sceneinnslag og to kunstnere, 
og juryen var imponert over 
nivået.

UKM i Rennebu har tradisjon for å 
ha høyt nivå, og årets mønstring var ikke 
noe unntak. Terje Storli (bosatt på Skaret 
og spiller i Stage Dolls) satt i juryen 
sammen med Siv Tanita Nygård og Astrid 
Smeplass, og han avsluttet kvelden med å 
si at han lurer på hva de har i vannet her i 
Rennebu. Maken til sangere har han ikke 
vært borti. Det var helt magisk!

Juryen hadde en utfordring med å 
plukke ut de seks som skulle gå videre til 
UKMs Fylkesmønstring som skal være i 
Selbu, men plukket til slutt ut:

- Ingrid Skjerve akkompagnert av Lars 
Ingebrigt Olsson Rokkones med sangen 
The brother (bilde 1)

- Jatsi med Sigrid Ytterhus, Maren 
Gunnes, Ingrid Stuen og Ingrid Skjerve 
med sangen Ho hey, hey brother (bilde 2)

- Alexandru Gros Grindvoll med san-
gen When I was your man (bilde 3)

- Ragnhild Hoel med sangen Tatnum 
(bilde 4)

- Marcus Karlsen med maleriet Total 
kaos (bilde 5)

- Lodi med Markus Nyberg, Terje 
Løfshus, Petter Olsen og Anders Olsen 
med den selvskrevne sangen Hodeløs 
(bilde 6)

Mangeårig rektor ved Kulturskolen i 
Rennebu, Arnstein Solem, slutter i disse 
dager som rektor, og han fikk blomster og 
takk fra alle kulturskoleelevene med sang 
fra scene.

4

5

6

Arrangementsmessig ble årets UKM et meget godt gjennomført arrangement, 
takket være mediagruppa og lydgruppa i Kulturskolen. Nok et bevis på at vi her i 
Rennebu har en fantastisk kulturskole.

Av Dagfinn Vold
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Det er enkelt å forsikre bilen og det nye 
kameraet. Litt tyngre er det å se for seg 
hvordan du skal kunne takle hverdagen på 
best mulig måte hvis livet blir vanskelig. 
Snakk gjerne med oss om hvordan du kan 
sikre deg selv og familien. Vi kan finne fram 
til en løsning som passer både deg og 
økonomien din. 

Kom innom våre kontorer i Oppdal eller  
på Berkåk, eller ring oss på 72 40 49 90,  
så hjelper vi deg. 

Gjensidige Oppdal-Rennebu
gorb.no

Har du husket det 
aller, aller viktigste?

A1
3_

01
71

/1
1.

13

MaMMa Mia
med lokale aktører i Rennebuhallen

Fredag 21. febr kl 19.30
Lørdag 22. febr kl 18.00

Forhåndssalg av billetter 
fra mandag 3. februar 
hos Snertne Sneller og 
Joker Rennebu

Voksne kr 250
Barn kr 150

Rennebua AS
Skinn og husflid, Tlf  72 42 61 51

Vinterferie er god tid
til strikking

Vi fortsetter med salget!
div klær ÷70% 

÷30% på alle smykker fra Hjerter

Masse nyheter i klær

÷30% 
på garn
fra
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Harald Bøhle tar service på snøfres.

Ansi gass og Arctic Fritid ret-
ter seg mot hytte- og fritids-
markedet

— Vi leverer alt innen blant annet 
gassutstyr, gassflaskebytte, verktøy, 
små og store aggregat, snøskuter, 
ATV-kjelker og tømmerdoning og  
Tysse tilhengere, forteller Sigvald 
Bøhle - som er daglig leder i den nystif-
tede bedriften Ansi Gass - Arctic Fritid 
AS. Bøhle driver butikken sammen med 
sin bror Harald, som i anledningen har 
flyttet til Innset.

Tilpasser seg markedet
I starten vil de føle litt på hva mar-

kedet etterspør, og vil tilpasse varela-
geret etter kundenes behov. Derfor er 
det fint at mange er innom for å se og 
spørre. Det de ikke har lover brødrene 
Bøhle å skaffe på kort tid, og et eksem-
pel her er en kunde som var innom og 
spurte etter gassovn til hyttebruk. Han 
hadde bestilt tilsvarende ovn i en nabo-
kommune, men fått beskjed om at den 
var vanskelig å skaffe. Brødrene Bøhle 
hadde den i butikken dagen etter. 

Verktøy og sliping
— Vi retter oss mot hytte- og fritids-

markedet og hjemmefikserne, og har 
mye billig og funksjonelt verktøy som 
passer denne gruppen. De skal nok fin-
ne det meste de har bruk for i butikken 
vår, sier Bøhle.

Butikken tilbyr også sliping av 

Nytt butikktilbud på Berkåk

nøkler og kan kvessing av motorsagkje-
der. De kan også ta service på motorsa-
ger og snøfreser.

Brukte snøskutere
— Vi har allerede solgt flere snø-

skuterkjelker, og vi har også hatt en del 
forespørsler på snøskutere. Men, da det 
er dårlig med snø har naturligvis etter-
spørselen her ikke vært så stor. Vi vur-
derer det som at det er brukte snøsku-
tere som er mest aktuelt, og har allerede 
et lite utvalg på plass. 

De vil også kunne ta service på sku-
tere når de får større lokaler tilgjenge-
lig, men inntil videre formidler de slik 
service.

Aggregat og gass
Et annet produkt de har godt utvalg 

i er aggregat. Det er alt fra små med 
jevn sinuskurve til større arbeidsaggre-
gat. De kan også levere nødaggragat til 
landbruket.

— Vi kan levere og montere kom-
plette gassanlegg til hytte, forteller 
Bøhle.

Ellers har butikken utvalg av både 
lyspærer, malerutstyr og snekkerutstyr, 
og vi har også inngått avtale om leve-
ring av bildeler til de fleste merker, for-
teller Sigvald Bøhle.

Av Dagfinn Vold
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Første felles formannskapsmøte

Ordførerne Ola Røtvei og Ola T. Lånke hadde felles formann-
skapsmøte på Kroken Bakeri 6. februar. Ola T. ledet møtet.

Det var trangt om plassen på Kroken Bakeri med to formannskap og administrasjon. 

Det første felles formannskapsmøtet mellom 
Oppdal og Rennebu hadde fokus på nærings-
utvikling, men ordfører Ola Røtvei satte inn-
ledingsvis også fokus på en mulig kommune-
sammenslåing mellom de to kommunene.

Det var Nasjonalparken Nærngshage som tok initiativ til 
det felles møtet for å diskutere utfordringer innen nærings-
utvikling. Ordfører Ola T. Lånke ledet møtet som ble avviklet 
på Kroken Bakeri. Lånke startet med å innlede om nærings-
arbeidet i Rennebu, før Røtvei tok over for å innlede om 
næringsarbeidet i Oppdal. 

Luftet kommunesammenslåing
Røtvei benyttet anledningen til også å bringe en mulig 

kommunesammenslåing på banen, og det førte til tilløp til 
diskusjon med litt sterke innlegg. Varaordfører Knut Ingolf 
Dragset sa i sitt innlegg at hvis det skulle bli aktuelt må sto-
rebror Oppdal behandle Rennebu bedre enn det de har vist 
enkelte ganger til nå. 

Fokus på næringsutvikling
På dagsorden ellers stod presentasjon av Nasjonalparken 

Næringshage, arbeid for fortsatt redusert arbeidsgiveravgift i 
Oppdal og Rennebu, og samarbeid innen reiselivs- og opple-
velsestilbydere. 

Ola Røtvei sa under møtet at det er viktig å avklare rollene 
i næringsarbeidet. Hva skal den felles næringshagen drive 
med og hva skal kommunene og næringsforeningene drive 
med? Han understreket at det er viktig at kommunene er til-
retteleggere på overordna plan.

Ola T. Lånke sa i sin oppsummering at det var viktige 
spørsmål som var satt på dagsorden, men han var nok mer 
lunken til spørsmålet om kommunesammenslåing enn sin 
kollega i Oppdal. 

Før møtet ble hevet var det enighet om at det måtte bli 
et nytt møte kanskje før sommeren, der en hadde nye felles 
konkrete saker.

Av Dagfinn Vold
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Rennebu 
Husflidslag i 
nye lokaler
På nyåret kunne Rennebu 
Husflidslag ta i bruk Sanitets-
huset på Berkåk til sine akti-
viteter, og ifølge leder Bjørg 
Bakken Sundset er medlem-
mene svært godt fornøyd med 
de nye lokalene. 

- Her er det både lyst, varmt og 
romslig, så vi trives kjempegodt, fortel-
ler Bjørg. 

Husflidslaget planlegger nå hånd-
arbeidskurs for barn, noe som har vært 
veldig populært tidligere år. 

– Vi starter i slutten av februar, og se 
annonse for nærmere informasjon, sier 
Bjørg.

Temakvelder
Rennebu Husflidslag har åpent hus 

i sine lokaler hver mandagskveld, og da 
kan både medlemmer og andre stikke 
innom. 

- Det er både sosialt og lærerikt å 
drive med håndarbeid sammen med 
andre, og her er det husrom og hjer-
terom for flere, smiler Bjørg. På disse 
kveldene har det også vært fokus på 
spesielle tema, og i fjor drev man en del 
med gimping, noe de også vil fortsette 
med i år. Gimping er en håndarbeids-
teknikk som er i ferd med å dø ut, så 
damene i Husflidslaget syns det er vik-
tig å bidra til å bevare denne tradisjo-
nen. En av premiene til Husflidslagets 
lotteri under årets Rennebumartna er 
en pute laget nettopp med denne tek-
nikken.

 - Vi holder på med mye spennen-
de, i tillegg til helt tradisjonelle hånd-
arbeidsaktiviteter. Dessuten har vi det 
både sosialt og trivelig så alle er hjerte-
lig velkommen til å stikke innom våre 
nye lokaler i sokkelen på Sanitetshuset 
om mandagskveldene, avslutter Bjørg 
Bakken Sundset på vegne av Rennebu 
Husflidslag.

Av Mona Schjølset

Fokus på hytteutbygging 
og hytteturisme
Torsdag 20. februar inviterer Rennebu kommune til åpent semi-
nar om hytteutbygging og hytteturisme i Rennebu.

Det er ordfører Ola T. Lånke som 
inviterer til seminaret på vegne av kom-
munen, og han forteller at dette semi-
naret er trinn 2 i ”dugnaden” for å få 
mer fart på Rennebu. Målsettingen med 
seminaret er å sette fokus på videre-
utvikling av Rennebu som hyttekom-
mune. 

Vedtatt satsingsområde
— Erfaringer fra andre lignende 

kommuner viser at hytter er verdifulle 
arbeidsplasser i en kommune. Men, 
spørsmålene vi skal reise denne dagen 
er hvordan vi skal skape disse arbeids-
plassene og hvordan vi skal få flere fri-
tidsrennbygger til å kjøpe varene sine i 
Rennebu? Folk er mer på hyttene sine 
nå enn før, og det utgjør fort mange 
ekstra rennbygg, sier Lånke.

Stort potensiale
Rennebu har valgt å satse på hyt-

tebygging for flere år siden, men det er 
viktig å videreutvikle denne satsingen. 
Lånke forteller at det er rundt 5.000 hyt-
ter i Oppdal og Rennebu, og det utgjør 
et betydelig marked for både håndver-
kere, dagligvarebutikker og andre som 
kan betjene hyttemarkedet.  

Interessante innledere
Seminardagen er lagt opp med flere 

innledere som forteller om erfaringer 
fra andre kommuner og som har for-
skjellig bakgrunn.

Etter velkomst og orientering om 
planstatus for hyttebygging i Rennebu, 
vil Kjell Ove Solbakken fra Norsk 
Turistutvikling snakke om hva hytte er 
som næring med fokus på utbyggings-, 
drifts- og bruksfasen. Han vil også 
komme inn på hvilken retning utvik-
lingen går. Solbakken vil i tillegg lede 
seminaret gjennom dagen. 

Videre vil Mathias Neraasen fra 
Ringsaker Allmenning og bonde og hyt-
teutvikler Einar Einstad fra Skeikampen 
fortelle om sine eksempler fra utbyg-
ging av hytteområder. 

Bjørn Ove Ansnes fra Oppdals-
Toppen tar for seg ønsker og krav hyt-
teinteresserte har ved valg og kjøp av 
tomt. 

Pål Haugstad er gårdbruker, hytte-
utvikler og organisasjonsmann, og vil 
fortelle om hvordan en kan få et godt 
og rasjonelt samarbeid med kommu-
nen. 

Spørsmålsrunde og oppsummering
Etter innlederne blir det anledning 

til spørsmålsrunde, før Knut Hårstad 
i Rennebu Nøringsforening avslutter 
med spørsmålet om hvordan vi skal 
gripe dette an i praksis og hvem som tar 
ansvaret for i gangsetting?

For påmelding til seminaret se 
annonse side 14.

Av Dagfinn Vold

Hytteutbygging er et vedtatt satsingsområde i Rennebu.
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HOVEDOPPTAK BARNEHAGE 
2014/2015
 
Det søkes elektronisk, og skjema er å finne på Rennebu 
kommunes hjemmeside www.rennebu.kommune.no 
Der finner du også informasjon om barnehagetil-
budene og hvordan du søker. 

Hvis noen ikke har tilgang på PC, kan Servicetorget 
på kommunehuset eller barnehagene være behjelpelig 
med søknaden.

Frist for søknad om plass i barnehage for nye søkere 
barnehageåret 2014/2015 er 1. mars 2014. 

Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfris-
tens utløp. 

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i barne-
hagetilbudene i forhold til oversikten i Informasjon 
om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 
2014/2015. 

Barnehagerådgiver

Kulturmidler
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på 
fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars.
For søkere som er medlem av Rennebu musikkråd 
finnes eget skjema.
Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmesider 
eller kan hentes i Servicetorget.
 
Disse kan søke:
•  Organisasjoner/ grupper eller institusjoner som 
 driver kulturarbeid i kommunen.
•  I særlige tilfeller kan enkeltpersoner søke

Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert
Med søknaden må det følge regnskap og årsmelding
 

- Enhetsleder kultur og fritid

Seminar om hyttebygging 
og hytteturisme i Rennebu

Torsdag 20. februar inviteres grunneiere, nærings-
aktører, hytteturister, enkeltpersoner, offentlig forvalt-
ning (fylkeskommune og kommuner) og andre interes-
serte til Mjuklia ungdomssenter.

Rennebu er en hyttekommune og fortsetter satsinga på 
hytteturisme som en viktig næring!

Tema for dagen er planstatus for hyttebygging i 
Rennebu, Hva er hytte som næring - utbyggings-, 
drifts-, og bruksfasen. Erfaringer fra utbygging av 
hytteområder/felt, samarbeid og organisering. Ønsker/
krav fra hytteinteresserte ved kjøp av tomt. Hvordan 
kan det legges opp til et godt og rasjonelt samarbeid?

Hvordan skal vi gripe dette an i praksis og hvem tar 
ansvar?

Detaljert program finnes på 
www.rennebu.kommune.no

Sted/tid: Mjuklia ungdomssenter og gjestegård
torsdag 20. januar kl 08.30 

PÅMELDING til postmottak@rennebu.kommune.no 
eller tlf. 72 42 81 00 innen 18. februar. 
Pris kr 300,-  betales under seminaret eller be om 
faktura.

Velkommen til Rennebuskolen!

Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 
2014 må skrive seg inn i skolen. 
Dette gjøres ved din nærskole. 

Innskriving skjer etter følgende plan:
 
Berkåk skole: 26. mars kl. 12.00 – 14.00
Innset skole:  3. mars kl. 10.00 – 11.00
Nerskogen skole:  19. mars kl. 10.00 – 11.00
Voll skole:  19. mars kl. 09.00 – 12.00
 
Om du har spørsmål, 
ta kontakt med rektor ved din skole.

Rektorene i Rennebu kommune
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Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

Håndarbeidskurs
for barn 8-12 år i Sanitetshuset, Berkåk.
Onsdager 26/2, 5/3, 12/3 og 19/3  kl 18-20
Bindende påmelding til Eldbjørg Grut tlf 72 42 72 27
innen 23. februar. Pris kr 100.- Velkommen!

Arr. Rennebu Husflidslag

Ramsfjell Grunneierlag – medlemsmøte
Torsdag 27. februar kl 20.00 
arrangeres det medlemsmøte på Sandbrekka for andelseiere 
i Ramsfjell Grunneierlag.
Møtet vil være en idedugnad der en ser på mulighetene for 
å øke lagets og den enkelte grunneiers inntekter av utmarka.
Tanker som har vært framme er:
- Mulighet for andelseiere til å disponere jakt- og fiskeretter
 på egen grunn.
- Eksklusiv utleie av jakt på hele eller deler av lagets 
 område.
- Prissystem og prisnivå.
Møtet vil kunne gi styret bakgrunn for å vurdere om det bør 
legges fram forslag om vedtektsendringer på årsmøtet.

Styret

Tenker å flytte til hjemlige trakter
på sensommer 2014.
Husrom ønskes av par i 40-åra.
Må ha lov til å ha dyr. Hus eller småbruk er av interesse.
Langtidsleie.
Kontakt Karen  på 400 94 139 eller Per Ove på 451 99 556.

Neste nummer av 

Rennebunytt
kommer torsdag 27. februar, 

og frist for stoff er tirsdag 18. februar.

Rennebu idrettslag
søker en engasjert 
organisasjonsperson som 

forretningsfører
Stillingsstørrelse, arbeidsoppgaver og lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til 
Magnar Langklopp tlf. 992 27 683. Søknad med CV sendes 

til Magnar Langklopp, Åsveien 6, 7391 Rennebu
Epost: magnar@loqal.no

Søknadsfrist 20. februar 2014 
Tiltredelse snarest.

  

Årsmøte i gruppene i RiL
avholdes i februar/mars.
Se www.rennebu-il.no for datoer og 
frist for innsending av saker.

Styret i hovedlaget

Årsmøte i 
RENNEBU SANITETSFORENING 
onsdag 26. februar kl 19.30.
Sted: Fredheim Grindal
Årsmelding, regnskap, valg
Bevertning, åresalg, underholding
OBS: Egen sak:  Framtida til Rennebu sanitetsforening
 Nedleggelse? 

Rennebunytt
utgivelser våren 2014
Nr. Utg.uke Utg.dato Frist for stoff
3 7 13.02.14 04.02.14
4 9 27.02.14 18.02.14
5 11 13.03.14 03.03.14
6 13 27.03.14 18.03.14
7 15 10.04.14 31.03.14
8 18 30.04.14 23.04.14
9 20 15.05.14 06.05.14
10 23 05.06.14 26.05.14
11 25 19.06.14 11.06.14

Adresse:
Rennebunytt c/o Mediaprofil as, 
Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon 72 42 76 66
Annonser: Mari Ytterhus - mari@mediaprofil.no
Redaksjon: Dagfinn Vold - dagfinn@mediaprofil.no

Du kan også lese Rennebunytt i pdf-utgave på 
www.rennebunytt.no, eller følge 
Rennebunytt på Facebook.
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 27. februar - frist for stoff 18. februar -  Rennebu Nytt

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

Dette skjer i Rennebu!
13.02 Årsmøte, Pilgrimsforeninga Frivillighuset 19.30
14.02 Årsmøte Gammelstødalen 19.00
 Rennebu skytterlag
17.02 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
18.02 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
19.02 Sangevangelistene  Berkåk samf.hus 19.30
20.-21. Sangevangelistene  Berkåk samf.hus 19.30
21.02 Mamma Mia Rennebuhallen 19.30
22.02 Mamma Mia Rennebuhallen 18.00
22.-23. Sangevangelistene Berkåk samf.hus 15.00
 Marit og Irene
24.02 Rennebu SoulChildren Mjuklia 17.30
26.02 Årsmøte Fredheim, Grindal 19.30
 Rennebu Sanitetsforening
26.02 Rennebu Pensjonistforening Samf.huset 11.00
27.02 Medl.møte, Ramsfjell gr.lag Sandbrekka 20.00
27.02 Årsmøte Idrettsskolen Hallandstuggu 19.30
27.02 Åpent møte/Årsmøte Friv.sentralen 19.30
 Pårørendeforeninga
27.02 Formiddagstreff Staure 11.00

03.03 Årsmøte Friidrettsgruppa Friv.sentralen 20.00
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag i 
Sanitetshuset, Berkåk kl 18-21
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 10.45-11.45
Styrketrening i samf.huset hver tirsdag kl 19.30-20.00

Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Friv.huset kl 18.30
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

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

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no

Astrid Smeplass hedret som Årets Rennbygg
Under sist helgs UKM fikk endelig Astrid Smeplass 

diplom og sjekk som bevis på at hun ble kåret til Årets 
Rennbygg 2013. Tittelen delte hun med Bjørn Trøite. 

Astrid var jury under UKM, og etter at hun fikk utdelt 
prisen Årets Rennbygg kvitterte hun med en meget populær 
minikonsert. 

Astrid gjør det sterk for tiden, og for en uke siden fikk hun 
også en Ut Awards som mest lovende artist.

Astrid Smeplass fikk prisen som Årets Rennbygg utdelt av Tore 
Gjerstad fra Meldal Sparebank og Dagfinn Vold fra Mediaprofil.


