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Den årlige adventskonserten
med Kulturskolen i Innset kirke
er ett av førjulstidens høydepunkt.
Ani-Lea fremførte ”Home for Christmas”.
Foto: Dagfinn Vold
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God jul og takk for 2018
Budsjett og økonomiplan vedtas i kommunestyret den 13.
desember. Rådmannen har foreslått å gjennomføre innstramminger som dere innbyggere vil merke. En av disse er å
redusere utgiftene til RennebuNytt. Opprinnelig var dette
tenkt fra 2020, men dette måtte justeres da Dagfinn varslet
at han ville gi seg. Takk til Dagfinn for 27 år ved roret!
Vi ser at det er behov for fortsatt å informere om det som
skjer i Rennebu, men vi har enda ikke landet på i hvilket
omfang og hvordan.

ut på høring i februar/mars. Det jobbes samtidig med å
utarbeide sentrumsplanen for Berkåk, som vil bestemme
hvordan Berkåk vil se ut i fremtida. Høringene gir en gylden
anledning for alle til å komme med kommentarer eller
konkrete innspill. Reguleringsarbeidet er en demokratisk
prosess der alle interessene løftes fram, og disse vil til slutt
bli veid mot hverandre. Kommunestyret har det endelige
ordet, såfremt det ikke foreligger innsigelser fra noen
myndigheter.

For å få balanse mellom utgifter og inntekter har rådmannen
foreslått å øke eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger
med 0,9 promille i 2019 til totalt 4,1 promille. Alle blir med
i et spleiselag for at Rennebu kommune skal kunne yte
tjenestene - fra stort til smått - som bidrar til at det skal
være bra å bo i Rennebu. Dette inkluderer finansiering av
lovpålagte tjenester som barne- og ungdomsskole og pleieog omsorgstjenester til finansiering av politiske vedtak om
gratis bruk av Rennebuhallen for barn og unge under 18 år,
eller av sommerjobber for ungdommer i 9. og 10. klasse.

Andre uka i desember fikk vi brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om at grensejusteringssaken måtte utredes mer. Fylkesmannen skulle skaffe tilveie
mer informasjon om hva innbyggerne i kretsene mente.
Rennebu kommune vil møte fylkesmannen medio januar for
nærmere avklaring. Saken er forventet sluttbehandlet i løpet
av 2019.

Rennebu kommune har fått tilskudd til en gjennomgang
av hele organisasjonen. Åtte anerkjente firma har meldt
sin interesse til å bistå i prosessen. Det valgte firmaet vil
finne våre sterke og svake sider, og vurdere ut fra sin erfaring og kompetanse, hvilke områder kommunen kan gjøre
forbedringer på. Etter gjennomgangen vil politikerne få presentert funnene – og de vil vedta i hvilken retning vi skal gå
videre. Rådmannen tror at denne gjennomgangen vil være
et nyttig dytt i riktig retning. Dette arbeidet er forventet å gi
økonomisk uttelling, slik at vi kan fortsette å levere forsvarlige tjenester til dere innbyggere. Utfordringene vil endres i
takt med samfunnet slik at fokus må ligge på dyktige fagfolk
med god kompetanse, tydelig lederskap og god utnyttelse av
ressursene. Vi gleder oss til å lære av prosessene, som vil gå
hele vårhalvåret før konklusjon foreligger.

Jeg synes det har vært en travel og lang, mørk høst. Det tok
sin tid før det begynte å snø. Jeg håper på ei hvit jul - ikke
for at det blir enkelt å kjøre bil, men fordi det blir lysere i
skog og mark, og særlig vakkert blir det når månen speiler
seg i det hvite landskapet. Vi tenner lys både ute og inne
og henger opp kornband og smågodt til fuglene. Juletreet
pyntes og huset er nypolert.
Men vi må ikke glemme det som virkelig betyr noe: Det å
glede seg sammen med de nære! Det er jo derfor vi ordner
det så fint til jul! Ta deg derfor god tid til å være ordentlig
sammen med de som betyr noe for deg, og gled deg sammen
med dem! Gjør noe som dere kan ha sammen - og som dere
kan snakkes om senere! Det er viktig å ta vare på hverandre!
Med et stort ønske til deg og dine om ei riktig god jul og et
godt nyttår fra alle oss i Rennebu kommune!
Med hilsen Lill og Per Øivind

Rennebu kommune har enda flere store oppgaver å jobbe
med i 2019. Reguleringsplanen for ny E6 er forventet lagt

Rennebu kommune
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Adresse:
Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post: postmottak@rennebu.kommune.no
Telefon:
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Åpningstid: kl. 08.00-15.30
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telefon og besøkstid kl. 09.00-14.00.
NAV – tlf 55 55 33 33
Åpent man, ons og fre kl 10-15
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Kommunale møter
Saklister, møtereferat og vedtatt budsjett
for 2019 finner du på
www.rennebu.kommune.no under Politikk
og administrasjon.

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Per Øivind Sundell (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Myrveien 4, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.800 stk

”O jul med din glede”
Da den moderne julefeiringen gjorde sitt inntog på 1800tallet, fikk vi også en blomstringstid for julesangene. I likhet
med julemat og julepynt følger julesanger også forskjellige
tradisjoner innen ulike land og språksamfunn, men mange
finnes på flere språk og synges over hele verden.

Sigrid med
nye julesingler
Sigrid Haanshus har filmet
til ny musikkvideo i vakre
Soknedal kirke.

De aller fleste av de tradisjonelle
julesangene er skrevet av menn, og spesielt mange prester. Et hederlig unntak er
Gustava Kielland, som har skrevet den
kjente og kjære ”O jul med din glede”.
En slager på juletrefesten
Denne sangen ble til allerede tidlig på
1800-tallet, men er fortsatt en slager på
juletrefester og i mange andre sammenhenger. Gustava Kielland var prestekone
og det ble sagt at hun elsket å arrangere
juleselskap for ungene. Ifølge en artikkel
publisert hos Universitetet i Stavanger
var det også Gustava Kielland som innførte skikken med juletre i Norge. Ideen
skal hun ha fått fra sin bror i Danmark,
der skikken med juletre allerede var godt
etablert.
- Gustava ville overraske barna både
med juletre og julesang, og derfor skrev
hun ”O jul med din glede” til en juletrefest hun arrangerte i Lyngdal. For riktig å
understreke gleden valgte hun en munter
marsjtakt til sangen, og den er fortsatt en
favoritt på juletrefester.
Julesanger på oppfordring
I nyere tid har flere av våre mest
kjente julesanger blitt til på oppfordringer av ulike slag. I 1951 var det ”Magasin
for Alle” som ga Alf Prøysen oppdraget med å skrive en julesang som kunne
”bringe julen ned fra himmelen til en grå
stue”. Prøysen tok utgangspunkt i juleforberedelsene for folk flest rundt omkring i
Norge, og greide på en hverdagslig måte å
flette juleevangeliet inn i dette. Resultatet
ble ”Julekveldsvisa”, som fortsatt er en de
aller mest brukte julesangene i Norge.
Også Jacob Sande sin juleklassiker
”Det lyser i stille grender” har et lignende
opphav. Sande fikk nemlig i oppdrag å
skrive et julehefte som skulle hete ”Jul i
Sunnfjord”, og gjennom dette arbeidet så
den kjente julesangen dagens lys.
Vi synger julen inn
Å synge julen inn er en gammel skikk
der en gruppe sangere kunne besøke

Sigrid har gitt ut tre julesingler, og
fått veldig god respons og fine tilbakemeldinger både fra ”fans” og radiostasjoner
rundt omkring i landet! Hun var også fredagsartist i God ettermiddag Trøndelag.

folk hjemme og synge julesanger, gjerne
i bytte mot mat og drikke. Det ble ofte
regnet som lykkebringende å få besøk
av julesangere og gi dem noe. Det finnes
mange forskjellige tradisjoner på dette,
som den skandinaviske julebukken, de
kontinentaleuropeiske
stjernesangerne
eller den britiske ”wassailing”. Her synger en gruppe voksne eller unge jenter
pyntet med bånd til ære for hus, dyr eller
trær. Det er svært uvanlig å synge julesanger utenom juletiden, og spesielt for
en del år tilbake trodde mange dette ville bringe ulykke. I skrivende stund er vi
imidlertid kommet så nær den forestående
høytiden at alle trygt kan synge julesanger
uten tanke for annet enn hygge og trivsel.
De fleste av oss har nok allerede fått en
grei dose gjennom radio, TV, konserter og
andre arrangement, og dersom noen mot
formodning ikke har fått fylt opp kvoten
enda er det ingen grunn til å fortvile, for
jula varer som kjent helt til påske.
Av Mona Schjølset

Sigrid Haanshus bestemte seg allerede i sommer for å gjøre sin egen versjon av den kjente julesangen O Holy
Night. I samarbeid med Steffen Isaksen,
som forøvrig har vært kapellmester for
Nobelkonserten, ble det skreddersydd
et arrangement og akkompagnement til
Sigrid. Sangen ble i løpet av oktober spilt
inn i Oslo og Trondheim. Man ble så godt
fornøyd med resultatet, at tanken om å
supplere innspillingen med en musikkvideo ble lansert.
— Ideen om hvor dette skulle gjøres,
dukket opp når ansvarlig for coverdesign,
Tor Andres Brovold, la inn undertittelen
”The stars are brightly shining” på coverbildet. For hvor er vel stjernehimmelen
vakrere enn i Soknedal kirke, sier mor
Jorunn Haanshus.
Soknedal Menighetsråd og kirkekontoret i Midtre Gauldal ble forespurt om
tillatelse til å filme til dette konkrete formålet, og ga et klart ja etter å ha vurdert
innspillingen og behandlet saken.
— Vi er veldig takknemmelige for at
menighetsrådet og kirkekontoret viste tillit og velvilje til prosjektet. Soknedal kirke har så utrolig mange fine motiv, og vi
håper og tror at videoen fremhever både
kirka og sangen positivt, forteller Jorunn
- som også forteller at link til videoen ligger på https://youtu.be/eExnC7LFKSw.
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Vi ønsker alle
ei god jul og
et godt nyttår!

Din lokale maler for tak og vegger

Ønsker alle en riktig god jul
og et godt nyttår!
Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu – mob 948 56 836
malervanmalsen@hotmail.com

Totalleverandør innen

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

Åpningstider i romjula 9-15

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

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

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

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

Ønsker alle ei god jul
og et godt nytt år!
Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Trondheimsvegen 53, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Grensejusteringa mellom Rennebu og
Oppdal kommuner utsatt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at det er
behov for ytterligere informasjon, og etter departementets
vurdering lar det seg ikke gjøre å vedta denne saken i 2018.
Rennebu kommune har mottatt brev
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der de skriver at grensejusteringa må utredes nærmere.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev av 1. juni 2018
fra Fylkesmannen i Trøndelag om grensejustering mellom Rennebu og Oppdal
kommuner. Fylkesmannen tilrår der at
grensejusteringen ikke gjennomføres nå,
men åpner for å gjennomføre grensejusteringen dersom Rennebu og Oppdal
ikke slås sammen i løpet av denne stortingsperioden.
Mer informasjon om
innbyggernes synspunkt
Departementet mener at det er behov
for ytterligere informasjon om innbyggernes synspunkt i denne saken og ber
derfor Fylkesmannen i Trøndelag, i dialog med Rennebu kommune, sørge for
å fremskaffe innbyggernes synspunkt
på spørsmålet om en eventuell grensejustering mellom Rennebu og Oppdal.
Departementet ber også Fylkesmannen, i
dialog med Kartverket, utarbeide et forslag til en eventuell ny kommunegrense
basert på innbyggerinitiativet.

Departementet ber fylkesmannen fremskaffe den nødvendige informasjonen
innen 1. juli 2019 slik at departementet
kan sluttbehandle saken i løpet av 2019,
og en eventuell grensejustering kan iverksettes fra 1. januar 2021.
Viktig med en ny runde
Ordfører Ola Øie sier at det er bra med
en runde til selv om han skulle ønske at
vi hadde fått avsluttet saken. Saken skaper en ekstra usikkerhet i forhold til flere
prosesser vi er i gang med. Vi vil nå få
konkretisert omfanget av initiativet og
konsekvensene av grensejusteringen.
Han tror tvilen kan ha oppstått i forhold
til at Fylkesmannen blander kommunereformen inn i grensejusteringssaken.
— Mitt oppdrag er å følge opp kommunestyrets tidligere vedtak som sier at
Rennebu kommune ikke ønsker grensejustering. Det er derfor viktig at saka blir
grundig belyst og initiativet og prosessen
blir kvalitetssikret før departementet tar
den endelige avgjørelsen. Det er også viktig at flere kommer til orde før saka blir
endelig avgjort, sier Ola.
Av Dagfinn Vold

Skal Rennebus sørlige kretser bli en del
av Oppdal? Fylkesmannen i Trøndelag
har fått grensejusteringssaka i retur fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for nærmere utredning.

Utsetter vedtaket
Etter departementets vurdering lar det
seg ikke gjøre å vedta denne saken i 2018.

Vi fortsetter som før - uten Rennebunytt
Vi er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr et bredt spekter
av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame - både til private og næringsliv!

Ønsker alle en riktig
god jul og et godt nytt år!

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no
Rennebunytt
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Slangeverksted
Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
Døgnvakt:
mobil 414 52 610

7288 Soknedal
Epost: stobb@gauldalen.no

• Bensin- og oljeslanger
• Presser hydraulikkslanger
og slanger til høytrykkspylere.
• Slanger til drikkenipler
• Billige slangetromler
• Multifaster hurtikoblinger
og hydraulikkventiler.

Arnt Haugen

Jeg hjelper
faste kunder og
så på
kveld/helg,
uten pristillegg

Hoelsjåren - Tlf 988 15 525
Vi har motorsager,
snøfresere skogsog verneutstyr,
bensin og olje mm
God jul og
godt nyttår
ønskes alle!

Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu
mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Vi ønsker
våre kunder
God Jul &
Godt Nytt År
SELGE HUS ELLER HYTTE?
TA KONTAKT FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD.
Stian Knutsen, Avd. leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler
T. 958 66 162 / stian.knutsen@em1.no
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Industriell vekst for TrønderEnergi:

Satser sterkt på vindkraft
TrønderEnergi var tidlig ute
med satsing på vindkraft, og
de senere årene har denne
satsingen forsterket seg
ytterligere. Selskapet har
fått godkjente konsesjonssøknader for tre nye vindmølleparker, og planlegger nå
med tanke på at investeringene kommer på plass og at
utbygging kan starte allerede
i 2019.
- Dette er den største industrielle
kompetanseutviklingen som har skjedd i
TrønderEnergi siden KVO-utbyggingen
for 40 år siden, sier produksjonsdirektør i
TrønderEnergi, Tormod Eggan.
Rigger for utbygging
De godkjente konsesjonssøknadene
omfatter utbygginger både i Flatanger /
Osen, Selbu og på Frøya, og selv om ikke
alle formaliteter knyttet til investering er
på plass enda planlegges det ut fra byggestart neste år.
- Vi rigger for utbygging, og har allerede lyst ut 15 stillinger knyttet til dette. Det vil bety arbeidsplasser både på
Berkåk, i Trondheim og de berørte kommunene. I en eventuell driftsfase vil det
bli behov for ytterligere 15-20 teknikere,
så vi snakker om mange arbeidsplasser og
stor aktivitet, sier Eggan.
Vindkraftmotstand
Denne typen utbygginger medfører
naturligvis en inngripen i naturen som
ikke alle er begeistret for, og Eggan medgir at det innimellom har vært tøffe tilbakemeldinger både fra lokalbefolkning og
en del prinsippielle vindkraftmotstandere.
- Vi har full forståelse for dette, og
skjønner at mange kan være skeptiske
til slike utbygginger. Imidlertid håper vi
også at mange ser hva dette kan bety for
et lokalsamfunn med tanke på utvikling
og arbeidsplasser, sier Eggan.
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, som er konsesjonsmyndighet i denne type saker, og i det ligger at de
kan gi konsesjon til utbygging under visse
vilkår og begrensninger. Typiske eksem-

Kvinner i vinden - Monika Mannes og Ragnhild Remmen Bull.
pler på dette kan være avstand til bebyggelse, støy, skyggekasting, verneverdige
områder, kulturminner, dyreliv osv.
Spennende år
Fra sentrale myndigheter ligger det
også i bunnen at det skal satses på fornybar energi, og legges tilrette for klimavennlig næringsutvikling. Målet er da å ta
hensyn til naturverdier på en mest mulig
miljøvennlig måte.
- Jeg ser helt klart synergier mellom
det vi har gjort med vannkraftutbygging
og det vi nå er i gang med i forhold til
vindkraft. Kompetansen vi besitter i for-

hold til vannkraft har vært en svært viktig
faktor for å kunne satse på vindkraft, sier
Eggan.
Satsingen medfører også en betydelig styrking av produksjonssentralen ved
Berkåk, både gjennom økt bemanning,
flere arbeidsoppgaver og oppgradering av
utstyr og bygninger.
- Jeg tror vi står foran noen veldig
spennende og positive år, og håper alt går
etter planen slik at utbyggingen kan være
i gang allerede i 2019, avslutter Eggan.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: TrønderEnergi

Faktarute TrønderEnergi:
• TrønderEnergi var først i Norge med kommersiell vindkraft da de startet i 1986.
• Selskapet opererer i dag fire vindparker:
- Valsneset i Bjugn kommune
- Bessakerfjellet i Roan kommune
- Skomakerfjellet i Roan kommune
- Ytre Vikna i Vikna kommune
• Samlet vindkraftproduksjon på rundt 350 GWh årlig, tilsvarende forbruket til
rundt 20.000 husstander.
• Skal fra 2021 ta over operatørskapet for Roan vindpark i Fosen Vind, med en
samlet årsproduksjon på 900 GWh.
• Har planer om å bygge ut ytterligere 1.000 GWh vindkraft.
• Fra 2021 ligger TrønderEnergi`s samlede vindkraftproduksjon av til å bli over
2.000 GWh årlig, tilsvarende årlig strømforbruk for godt over 100.000 husstander.
• Alle vindoperasjoner styres, overvåkes og kontrolleres fra TrønderEnergi sin produksjonssentral på Berkåk.

Rennebunytt
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Vi ønsker alle våre lesere
en riktig god jul,
og takk for følge gjennom
alle disse årene!

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder!
Lørdag 22. des kl 10-16
Åpningstider i mellomjula kl 10-13

Hilsen
Mona, Mari, Lillian og Dagfinn

Rennebunytt

Voll, 7393 Rennebu,
tlf 72 42 65 50
Åpningstider
Mandag-fredag
Lørdag

9-18
9-17

Søndag 23.12 14-17
Julaften
9-13
Mellomjula
9-16
Nyttårsaften
9-16
2. januar stengt pga varetelling

Damene på Bua
ønsker alle ei
riktig god jul og
et godt nytt år!

Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

KRAFTLAGET ØNSKER ALLE

God jul og godt nyttår!

Kraftlaget holder stengt i jula
Kraftlaget Rise Elektro AS 72 42 80 10
TrønderEnergi Nett AS 73 50 00 50

krk.no

72 42 80 00

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 – www.coop-aa.no
aa.marked@coop.no
aa.marked.jern@coop.no

Åpningstider i jule- og nyttårshelga:

		 Butikk

Å-bua (kiosk)

23.12.  søndag  
24.12
25.12
26.12
27.12 – 29.12
30.12
31.12
01.01.
02.01. 2019

12.00 - 21.00
Stengt
Stengt
16.00 - 21.00
16.00 - 21.00
16.00 - 21.00
Stengt
Stengt
14.00 - 21.00

14.00 - 18.00
09.00 - 13.00
Stengt
Stengt
10.00 - 16.00
Stengt
10.00 - 18.00
Stengt
Stengt (varetelling)

Vi ønsker alle våre kunder
ei god jul og godt nyttår!

Orkdalsveien 982, 7392 Rennebu

Tomteutgraving
Massetransport
VVS
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
og opparbeidelse av gårdsplasser.
Sanitæranlegg til hus og hytter.
Vedlikehold og service.

mob 480 60 116
mob 455 13 870
post@ramstadmaskin.no
Følg oss på Facebook!
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Tar grep for å fjerne vond lukt
De fleste har vel fått med
seg at det tidvis har vært
problemer med vond lukt
i forbindelse med produksjonen hos Hofseth BioCare
sitt anlegg på Berkåk. Nå
er det imidlertid investert i
en utvendig ”skrubb”, som
så langt ser ut til å fungere
svært godt.
- Vi har hatt den i drift siden begynnelsen av november og er veldig fornøyd.
Det har ikke vært en eneste dag med vond
lukt, og vi håper det fortsetter slik, sier
Vidar Engen, teknisk sjef for anlegget på
Berkåk.
Vanndråper suger ut luktpartikler
Renseanlegget, eller skrubben som
den kalles, er rett og slett som en utvendig søyle hvor luft fra tørkeanlegget i produksjonen kommer inn i bunnen. Selve
renseprosessen er vann som kommer
motsatt vei, slik at vanndråpene suger til
seg luktpartikler og dermed er det ren luft
eller damp som kommer ut på toppen av
skrubben.
- Samme type teknologi er brukt ved
fabrikken vår i Midsund, også der med
svært gode resultat. Vi valgte derfor
å foreta nødvendige undersøkelser og
målinger på Berkåk for å se om tilsvarende renseanlegg kunne monteres opp her,
sier Jon Olav Ødegård, finansdirektør i
Hofseth BioCare ASA og daglig leder for
anlegget på Berkåk.
Produksjonen går for fullt
Ifølge Vidar Engen har de den senere
tiden fått spørsmål fra folk som tror det er
produksjonsstans ved anlegget ettersom
de ikke kjenner lukt herfra lenger.
- Jeg kan berolige alle med at produksjonen går for fullt seks døgn i uka. Det
er kun stans fra 15.00 på lørdager fram til
15.00 på søndager. Vi vurderer faktisk å
gå opp til helkontinuerlig drift, og det vil i
så fall bety at vi må utvide arbeidsstokken
med et par ansatte, forteller Engen.
Han berømmer samtidig innbyggerne
som har vært berørt av luktproblematikken, og sier det har vært både tålmodighet
og forståelse for situasjonen.
- Generelt sett har de fleste tatt det på

Jon Olav Ødegård, Endre Alstad og Vidar Engen foran ”skrubben”
som har fjernet luktproblemene ved Hofseth BioCare sitt anlegg på Berkåk.
en humoristisk måte, og det virker som
det er forståelse for at ting tar litt tid.
Veldig mange kommenterer også positivt i
forhold til at vi både har økt produksjonsvolum og har ansatt nye folk, sier Engen.
Planlegger ny lagerhall
Gjennom hele 2018 har produksjonen
ved anlegget på Berkåk vært økende, og
arbeidsstokken har økt fra 8 til 11 medarbeidere. Nå planlegges bygging av en ny
lagerhall på 670 kvm, og ledelsen håper
på godt samarbeid og velvilje fra Rennebu
kommune også i denne saken.

- I forbindelse med luktproblemene
har Rennebu kommune vært en veldig
god samarbeidspartner for oss. De har
naturligvis også fått en del negative henvendelser om dette, men vi har hele tiden
hatt en god dialog med jevnlige oppdateringsmøter. Nå er vi glade for at systemet
er på plass, og vi håper det vil fungere
like bra videre framover også, sier Jon
Olav Ødegård.
Av Mona Schjølset

Faktarute Hofset BioCare:
• Hofseth BioCare er et norsk bioteknologisk selskap som tilbyr høyverdige biomarine ingredienser og ferdige produkter til humant konsum og til kjæledyr.
• Gjennom innovativ hydrolyseteknologi er Hofseth BioCare i stand til å bevare
kvaliteten på olje, protein og kalsium fremstilt av ferskt lakseavskjær.
• Ved fabrikken på Berkåk produseres proteinpulver av lakseavskjær som benyttes
til kosttilskudd og ernæring. Over 90% av det som produseres her eksporteres til
USA og Asia.
• Fabrikken på Berkåk har sertifisering både for GMB+ og Friend of the Sea.
Førstnevnte er en standard som stiller krav til kvaliteten på fóret slik at det er
trygt å konsumere, mens Friend og the Sea er en miljøorganisasjon som gjennom
sin standard kontrollerer at fisken kommer fra en bærekraftig produksjon.

Rennebunytt

9

Adventtidens vakreste eventyr
Kulturskolens adsventskonsert i Innset kirke er en
god tradisjon og et høydepunkt i førjulstida.
Konserten viser hvert år at kulturskolen holder et høyt og allsidig nivå. Det
er elevene som står for hele konserten sceneopptredener, programledelse, lyd og
lys, elevene på film og media filmer hele
konserten, og elevene ved visuelle kunstfag sine arbeider ble vist på storskjermer.
Sceneinnslagene innholdt kjente og
kjære julesanger, og de ble fremført med
høy sjarmfaktor. En skikkelig honnør til
lærerne som setter sammen fine samspillgrupper som løfter konserten for oss som
er publikum, og sikkert også for elevene.
Takk for årets konsert!
Av Dagfinn Vold

Alle sceneaktører samlet til det avsluttende fellesnummeret
”We wish you a merry christmas”.

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Skytterlagsfest

Nyopppusset leilighet
til leie på Berkåk

i Skytterhuset Gammelstødalen

Rennebu Skytterlag innbyr til
medlemsfest 9. februar 2019 kl 19.00

Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 200,-.
Bindende påmelding på rennebuskytterlag.com,
på liste i innendørsbanen eller til rennebu@skytterlag.no
innen 30. januar.
Medlemsskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årsmøte i Rennebu skytterlag
Torsdag 7. februar kl 19.00

i Skytterhuset, Gammelstødalen.
Vanlige årsmøtesaker ihht
skytterboka kap 1 § 5-6.
Se www.rennebusskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes
rennebu@skytterlag.no eller Bjørn Inge Haugset
innen 24. januar 2019.

Hold deg oppdatert om det som
skjer i Rennebu kommune!
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85m2 med ett soverom, kjøkken med hvitevarer
leies ut kr 5.500 pr mnd inkl strøm.
Tlf 905 39 121

Utmerkelser 2018
Kom med forslag!
Rennebu il har følgende utmerkelser:

Fortjenstmerke – Innsatspokal – Talentstipend – Lagspris
Kriterier for utmerkelsene finnes på
https://rennebu.com/rennebu_com/rennebu_il/
– under hovedlaget. Der ser du også hvem som har mottatt
utmerkelser tidligere.
Forslag på kandidater meldes til rennebu.idrettslag@gmail.com
eller Mari Ytterhus tlf 900 81 598 innen 22. desember 2018.

Heisann Rennbygge!

Vi i Kvinnegruppa i Rennebu vil takke så mye for støtten
til Elsyklene til Helsesentret så langt. Åresalget vårt den
29. november ga fantastiske kr 7400,-. Da har vi passert
kr 40.000, så vi mangler ca kr 20.000 for å få kjøpt inn
elsykkel nr 2. Vi blir veldig takknemlige om noen vil gi noen
kroner til kontonr 42607.34.0743.
Vi vil ønske alle ei fin adventstid og ei riktig god jul.
Kvinnegruppa i Rennebu

Dette skjer i Rennebu!
21.12 Vi synger julen inn
Rennebu kirke
kor og korps deltar
3. juledag Juletrefest, arr. Rode2
Åshuset
Juletrefest
Innset samfunnshus
arr: Innset og Ulsberg grendalag     
3. dagsfest m. Kviknegutta Innset Samf.h.
5. juledag Juletrefest
Hoelsmoen
08.01 Jule/nyttårsfest
Hoelsmoen
21.01 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus
22.01 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
31.01 Formiddagstreff
Staure

12.00
12.00
21.00
11.00
11.00
17.30
11.00
11.00

Rennebu skytterlag har treningsskyting i innendørsbanen
tirsdager kl 18.00 og torsdager 17.30
Idrettsskole torsdager i Rennebuhallen.
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Strikkekafé i Kaffe Hyggen hver første onsdag
i måneden fra kl 19.00.
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15.
Maler- og tegneklubb i Kaffe Hyggen hver siste tirsdag i
måneden fra kl 19.00.
Fristrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 11-12.
Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16.
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162.

Følg med på hva som skjer på rennebu.com

Tekniske hjelpemidler

Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler ved
kortvarige behov på inntil 2 års varighet (f.eks. på grunn
av hofteoperasjon).
Kommunens hjelpemiddellager har bl.a. rullestoler,
rullatorer, toalettforhøyere, trillebord og dusjkrakker til
utlån.
Vi har også salg av ulike tekniske hjelpemidler som;
• Krykker
• Ispigger til krykker
• Doppsko til krykker
• Gripetenger
• Støttehåndtak
NB! Utlån av krykker erstattes av salg av krykker fra
01.01.2019
NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å låne ut
hjelpemidler ved varige behov over 2 år.
Søknad med begrunnelse for behov må sendes til
Nav Hjelpemiddelsentral Trøndelag.
Ergoterapeut kan bistå med kartlegging og vurdering i
forbindelse med søknad.
Ved spørsmål om lån, kjøp eller tilbakelevering
av tekniske hjelpemidler ta gjerne kontakt med;
Ergoterapeut tlf. 90 19 97 50/72 40 25 60  
Hjemmesykepleien tlf. 72 40 25 34/91 52 41 37

Vi ønsker alle kundene våre en
riktig god jul og et godt nytt år!

A13_0355/12.2018

Våre åpningstider i julen
Oppdal:
Torsdag 27.12:
Fredag 28.12:

09.00 – 15.00
09.00 – 15.00

Berkåk:
Torsdag 27.12:

STENGT.

Kom gjerne innom,
eller ring oss på 72 40 49 90.
Ved skade, ring 915 03100
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Nye Veier prioriterer E6 Ulsberg - Melhus
Nye Veier hadde nytt prioriteringsmøte i
forrige uke, og E6 Ulsberg - Melhus kan
etter ny prioritering få byggestart i 2020.
— Vi øker tempoet i arbeidet med å modne prosjektene,
og forsikrer oss om at alle samfunnsøkonomiske gevinster
er tatt ut. Både grundighet i optimaliseringen, men også at
hastigheten i dette øker, er viktig. Målsetningen er mer trafikksikker vei for pengene, raskere til brukeren, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland. Nye Veier har
skapt betydelige resultater når det gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet siden oppstarten i 2016.
Nye Veiers oppgave er å bidra til helhetlig og sammenhengende utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet, økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet og
styrking og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Ligget i kortene
Strekningen E6 Ulsberg - Melhus sør for Trondheim er
64 km lang, og den vil for det meste bygges som firefelts
motorvei dimensjonert for 110 km/t. Utbyggingen omfatter
kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus.
Det har ligget i kortene at det var stor sannsynlighet for
at strekningen gjennom Rennebu ville bli prioritert høyere
opp på grunn av store kostnadskutt og bedre samfunnsøkonomisk nytte. Nå blir altså hele strekningen UlsbergMelhus prioritert høyere, noe som kan tilsi byggestart i
2020 og ferdigstillelse i 2023/2024. På hele strekningen blir
det 110 km/t med unntak av Soknedalstunnelen som bygges
i ett løp og får 80 km/t.
Den 6,5 km lange nye E6-traseen gjennom Soknedal
bygges ut av Statens vegvesen og skal stå ferdig i 2020.
Av Dagfinn Vold

Illustrasjonen viser strekningen E6 Ulsberg - Vindåsliene,
og er utarbeidet av Nye Veier.

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

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

