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Etter en deilig, solrik og varm vår er listen lagt – la oss håpe dette 
bare er starten på en like flott sommer! Sommeren er en gyllen 
anledning til å samle overskudd. Dagene er lengre og lysere, noe 
som gjerne letter noe på den evinnelige tidsklemma.
 
Sammen med ankomst av sommer og sol er det tiden for å gjøre 
opp status for foregående år i den kommunale forvaltningen. Ren-
nebu kommunestyre har derfor nylig fått seg forelagt det samlede 
årsoppgjøret for 2017 – det vil si årsregnskap med tilhørende års-
beretning.

Årsoppgjøret viser at 2017 har vært preget av stor aktivitet og godt 
arbeid på mange fronter. Tjenesteområdene har levert gode tjenes-
ter innenfor de rammer de har hatt til disposisjon. Jeg vil derfor 
benytte anledningen til å berømme alle kommunens ansatte for 
vel utført innsats i 2017!

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på ca. 1,3 
mill. kroner. Isolert sett er dette et akseptabelt resultat og føyer 
seg inn i rekken av positive resultater de siste årene. Men ser vi på 
indikatoren netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, viser 
dette beskjedne 1,5% - noe som er godt under gjennomsnittet for 
andre kommuner og også under den anbefalte normen. For ett 
enkelt år er det ikke i seg selv alarmerende, men over tid gir dette 
ikke en bærekraftig økonomi. Rådmannen forutsetter følgelig at de 
føringer som ligger i gjeldende økonomiplan om reelle reduksjo-
ner i netto driftsrammer for ordinær drift opprettholdes eller helst 
forsterkes ytterligere.

Det klart største tjenesteområdet målt i netto driftsutgifter er helse 

og omsorg med over 41%, deretter følger skole, administrasjon 
og tekniske tjenester. Nær 70% av utgiftene relateres til lønn til de 
346 ansatte som utførte ca. 283 årsverk i 2017.

Driftsutgifter pr. innbygger har vært og er stadig høyt i Rennebu 
sammenlignet med de fleste andre kommuner. Noe av dette har 
naturlige forklaringer knyttet til folketall, demografi, levekår, 
avstander mv. – og kan følgelig forsvares. Men med den økningen 
i lånegjelden vi nå har hatt de siste årene kombinert med stadig 
lavere inntekter, fordres at driftsutgiftene reelt sett reduseres. Låne-
gjelden pr. innbygger viser ved utgangen av året kr 87.595 – hvilket 
er betydelig høyere enn for gjennomsnittet i norske kommuner. 
Planlagte investeringer de nærmeste årene vil medføre ytterligere 
økning i årlige finanskostnader med dertil forsterket behov for 
streng økonomistyring.

Hovedutfordringen har vært og vil fortsatt være å utnytte kom-
munens ressurser på en best mulig måte til beste for innbyggerne. 
Den økonomiske handlefriheten har blitt svekket de siste årene 
– en trend som trolig vil bli ytterligere forsterket i tiden som kom-
mer. Kommunen må fortløpende tilpasse driften slik at denne 
i størst mulig grad samsvarer med reell utvikling i folketall og 
demografi. Dette må fanges opp og korrigeres for gjennom god 
planlegging av driften og vedvarende sterkt fokus på økonomisty-
ring.

Med vennlig hilsen
Per Øyvind Sundell
rådmann

Sommeren 
står endelig 
for tur

Adresse:   Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post:    postmottak@rennebu.kommune.no
Telefon:   72 42 81 00
Åpningstid:  kl. 08.00-15.30
Telefontid:  kl. 09.00-14.00
Telefonnummer til enhetene på nettsiden.

Plan- og byggesakskontoret 
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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Barnas Naturverden:

En PERLE for småbarnsfamilier

Barnas Naturverden i Rams-
fjellet er en godt tilrettelagt 
perle for småbarnsfamilier 
som ønsker å gå i fjellet. Tre 
ubetjente hytter har passe 
avstand for barneføtter på 
fjelltur.

Familien Nersund/Fure er vel-
dig glad i friluftsliv, men de har 
mindre tid til det enn de ønsker nå 
som de har barn og begge jobber 
fullt.

Ranita Nersund kommer fra 
Sundøya på Helgelandskysten, og 
Håkon Fure er oppvokst i Sauda. 
De har bodd i Trondheim siden 
studietida for ca 16 år siden, og tri-
ves godt i byen. De har en hytte i 
Åfjorden som de prøver å bruke en 
del i helgene, og som utgangspunkt 
for turer. Ellers blir det meste kor-
tere turer i Trondheim.

Barnas Naturverden var 
forlokkende

— Vi skulle kjøre fra Oslo-
Trondheim og var på jakt etter 
noen koselige utflukter på veien, 
og fant informasojn om Barnas 
Naturverden på Internett, forteller 
Ranita. 

De hadde med det de trengte 
for en telttur, og kjørte fra Lille-
hammer etter en stopp i Hunder-
fossen Familiepark, og kom frem til 
seteren på kvelden. Der hadde de 
bestilt overnatting, og fikk samtidig 
hilse på kalvene og en trivelig liten 
kanin. 

Neste dag pakket de sekkene og 
dro til Hævertjønna. 

Kjøpte ved til bålet
— Vi hadde med vår sønn Imre 

på 5 år. Det var et veldig flott ter-
reng, og stien var godt tilrettelagt 

for små barneføtter. Stien var tid-
vis steinbelagt slik at man unngikk 
bløte myrområder, forteller Ranita. 
Andre ting som gjorde turen posi-
tiv for familien var at de kunne 
kjøpe ved på den ubetjente setra 
ved Hævertjønna. Dermed kunne 
de kose seg ved bålet om kvelden. 

Mange opplevelser
Det ble også fisking i Hæver-

tjønna, og det var stor stas når de 
fikk fisk! De så også en flokk med 
reinsdyr, mange sauer og en frosk 
- noe som var artig for en 5-åring.

Greit å finne frem
— Det gikk veldig greit å finne 

frem, både til startpunktet ved 
setra og underveis på turen. Stien 
var godt merket og enkel å gå på 
for både stor og små, sier Ranita – 

Fem år gamle Imre stortrivdes 
på telttur i Barnas Naturverden 
sammen med mamma Ranita 

og pappa Håkon.

som ikke utelukker at det kan bli 
flere turer.

Mer informasjon på 
Opplevrennebu.no

Av Dagfinn Vold

Imre var ivrig med da teltet skulle 
settes opp ved Hævertjønna.
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Ry Gjestegård:

IdyllIsk plassert langs pilegrimsleden
Idyllisk plassert langs pile-
grimsleden ligger Ry Gjes-
tegård. Ry betyr rydning 
i skog, og det er akkurat 
den følelsen man får her. 
Først noen kilometer langs 
grusvei gjennom lunt skog-
sterreng, før landskapet 
plutselig åpner seg og det 
flotte gardstunet kommet 
til syne. 

- Vi har tatt imot laksefiskere 
her i 40 år, og i 2015 begynte vi 
også å ta imot pilegrimer, forteller 
Mari Stene, som driver Ry Gjeste-
gård sammen med mannen Evald 
Grane, mor Margit Stene og et 
knippe gode hjelpere. 

Trofaste laksefiskere
Da Rennebunytt kommer på 

besøk er laksesesongen så vidt i 
gang, men på grunn av et særde-
les kraftig regnskyll kvelden før 

er elva stor og brun denne dagen. 
De tilreisende laksefiskerne tar det 
derfor med ro og sysler med annet 
forefallende arbeid på gården. 

- Dette er den faste gjengen vår 
som vi kaller ”Arbeidsholdet”, smi-
ler Mari.

De danske lakseentusiastene 
kommer hvert år, og har etterhvert 
blitt nesten som en del av familien 
å regne. 

Når det gjelder laksefiske er det 
husbonden Evald som trekker i 
trådene. Han er pensjonert politi-

”Lakseenke” Lise Lotte Nilsen fra Danmark trives godt på Ry. 
Her er hun i full sving med blomsterplanting.

Evald Grane og Mari Stene tar imot 
både laksefiskere og pilegrimer på Ry Gejstegård.
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Ry Gjestegård:

IdyllIsk plassert langs pilegrimsleden
mann, og titulerer seg nå som ”Vil-
laksbonde”. Selv om nattens uvær 
førte til en litt tøff start på årets 
laksefiske, er han optimistisk med 
tanke på resten av sesongen.  

- Det er allerede meldt om mye 
stor fisk, så jeg har stor tro på en 
god sesong når elva roer seg igjen, 
sier Evald. 

Selskapslokaler
I den romslige låven er det pus-

set opp og gjort om til selskapslo-
kale, og her er det også søkt om 
bruksendring for å kunne ta imot 
overnattingsgjester. 

- Vi har mange danske laksefis-
kere som kommer hit år etter år, 
men vi ser også at det er økende 
trafikk med pilegrimer. Våre dan-
ske venner bor stort sett i gammel-
huset når de er her, og så har vi et 
lite stabbur beregnet på pilegrimer. 
Med økende trafikk ser vi likevel at 

det kan være greit med noen flere 
overnattingsplasser, sier Mari. 

Når det gjelder selskapsloka-
lene påpeker vertinnen at de er av 
det enkle slaget, men trivelig i en 
landlig atmosfære. Både konfir-
masjoner og bursdager har vært 
feiret her, og gjestene kan velge om 
de vil lage maten selv eller få den 
tilberedet. De har også skjenkeløy-
ve for øl og vin om det skulle være 
aktuelt for noen.

Pilegrimskafeteria
Nytt av året på Ry Gjestegård 

er pilegrimskafeteriaen. Dette er en 
ombygd garasje, som ved hjelp av 
enkle midler og gjenbruk har blitt 
et lyst og trivelig lokale. Først og 
fremst er det beregnet på pilegri-
mer, men de tar selvfølgelig også 
imot andre gjester. 

- Vi prøver oss litt fram med 

et tilbud av enkle lunchretter nå 
i starten, og så ser vi hvordan det 
sparker i vei, sier Mari. 

Fram til midten av juli vil kafe-
teriaen holde åpent i helgene, men 
fra slutten av juli og fram til skole-
start vil de holde åpent hver dag. 

- Det er jo i perioden rundt 
Olsok det kommer flest pilegri-
mer, så derfor gjør vi det på denne 
måten. Vi gleder oss i alle fall til å 
ta imot både pilegrimer og andre 
gjester, og alle skal være hjertelig 
velkommen, avslutter Mari. 

Av Mona Schjølset 
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Opplev Nerskogen og 
Trollheimen

- med gården Svengård 
som utgangspunkt!

Ta kontakt på 
tlf 900 78 980/918 46 029

Besøk oss på 
www.trollheim-nerskogen.no

Følg oss på facebook

gårdsmat og gårdsopplevelser

Voll, 7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Åpningstider: mandag-fredag 9-18  –  lørdag 9-17

Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2. 
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for 

møter inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved 
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

Bestilles på tlf 480 49 872 
eller post@rennebuei.no

www.rennebuei.no

Trollheim 
Limousinkjøtt

og burger selges på
Nerskogen Landhandel

Smed: Ivar Fjellstad tlf 488 44 401 
Bilopphuggeri: Håvard Sundset tlf 906 57 710

Godkjent bilopphuggeri og 
mottak av skrapmetall

Tradisjonelt smedarbeid

www.rennebusmia.no 
- følg oss på facebook

Lørdag 16. juni 2018 kl 12.00
Sykkelritt i Rennebu med start og mål

ved Granasjøen på Nerskogen.

Traséen går langs sti, 
grus- og asfaltvei, og passer 
for alle aldersgupper!

For mer informasjon: nerskogsrittet.no

Rennebu IL og
Nerskogen grendalag 
i samarbeid med

Storfe-/Bacon-/
Kyllingburger 

2490
 pr pk

Tilbudet gjelder fre- og lørdager

Finn gode
oppskrifter på 

joker.no

Bli burgermester hver helg!

Tilbudet gjelder
til 11. august

heltre  –  millimetertilpasning

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6 

i Trondheim
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Turkart Hestvatnet
Et nytt turkart over 
området nord for Grana-
sjøen er nå laget.

Kartet dekker området fra    
Granasjøen i sør til Grindal i nord 
og avgrenses av Granaelva i vest og 
av Fv700 og Orkla i øst. Kartet er 
i målestokk 1:15 000 med 5 meter 
ekvidistanse og er på papirformatet 
50x80 cm. Utgiver er IL Nor i sam-
arbeid med Kabokart as og eMap 
as. 

— Området rundt Hestvatnet 
er et flott turterreng som også er 
rikt på kulturminner fra mennes-
kelig næringsvirksomhet opp gjen-
nom årene. Dette inkluderer alt fra 
fangst, skogsdrift og beite til kvern-
drift og utvinning av jern og torv. 
Området byr også på interessant 
geologi med flere tydelige rester 
etter istiden, forteller Tom Bugge – 
initiativtaker til kartet.

Informasjon om geologien
Kartets bakside inneholder mye 

informasjon om området. Lars 
Olsen og Ole Lutro fra Norges 
geologiske undersøkelse beskriver 
geologien i området, som sporene 
etter innlandsisen og berggrunnen. 
Det er også en beskrivelse av del-
områdene på kartet.

Kulturminner
Mye av teksten på kartets baksi-

de er viet kulturminner i området, 
og denne er utarbeidet av Ottar 
Ryen. Her får du gjennom tekst og 

illustrasjoner vite mer om sagnet 
om jutulene i Rennebu, fangst-
groper, jernvinner, tjurrubrenning, 
kolbrenning, sæterdrift på Lauv-
åsen, hulveier, stauphogging, jord-
vollgjerder, markaslått og vann-
kraft. Her er det mye interessant 
stoff. Alle kulturminnene er tegnet 
inn på kartet, slik at de kan fin-
nes igjen i terrenget. Det er mange 
kulturminner, det er for eksempel 
1600 tjurrumiler, 90 kølmiler, 90 
fangstgroper og fire jernvinner 
(jønnblestre) på kartet.

Turkart
— I første omgang lages kartet 

som turkart, men med laserdata 
og et godt konstruksjonsgrunnlag 
over hele området ligger alt til rette 
for senere å synfare de delene man 
ønsker opp til O-kart standard, for-
teller Bugge. 

— Den tilsiktede brukergruppen 
av turkartet er fastboende, hytte-
folk og friluftsfolk generelt. Vi har 
lagt vekt på å finne det som er av 
turstier og tegne dem inn på kartet, 
men vi ønsker innspill på om det 
er noen stier vi har oversett, sier 
Bugge

Samarbeidsprosjekt
Som initiativtaker har Tom 

Bugge stått for organisering og 
gjennomføring av prosjektet samt 
synfaringa. Ellers utføres arbei-
det i samarbeid med mange gode 
hjelpere som har gjort en kjempe-
jobb. Roar Forbord har konstruert 
myrkonturer, stier/veger etc. fra 

flyfoto og andre data. Bjørn Berger 
i firmaet Kabokart har sammenfat-
tet all kartinfo og rentegnet kar-
tet. Ottar Ryen har arbeidet med 
kulturminner i en årrekke og har 
koordinert og stått for den kultur-
historiske delen. Kontaktpersoner 
ved Norges geologiske undersø-
kelse (NGU) bidrar med den geo-
logiske beskrivelsen. Agnar Renol-
en i firmaet eMap har konstruert 
høydekurvene på grunnlag av 
laserdata og laget layouten av det 
komplette kartet, inklusiv den kul-
turelle delen, og står for trykkingen 
av kartet.

Prosjektet og kartet har en lokal 
forankring gjennom IL Nor, som 
vil være eier av kartet. 

— Turkartet trykkes nå i en før-
ste utgave i et begrenset opplag. 
Utgave 2 trykkes allerede neste vin-
ter, og vi ønsker flest mulig tilbake-
meldinger slik at den utgaven blir 
best mulig. Det kan være stier som 
mangler, veier som er stengt eller 
åpne, stedsnavn som er feil eller 
savnes eller andre ting som kan 
gjøre neste utgave av kartet bedre.  

For å få flest mulig tilbakemel-
dinger, har vi valgt å gi ut denne 
første utgaven gratis. Stikk innom 

Mediaprofil på Berkåk eller ta kon-
takt med Tom Bugge eller Ottar 
Ryen for å få et kart. Det kan legg-
es til at den neste utgaven av kartet 
trykkes på plastholdig papir som 
tåler å bli brukt i allslags vær.

Kommentarene til kartet kan 
enten sendes til meg på epost 
bugge.tom@gmail.com eller ta 
kontakt på mobil 481 92 233, sier 
Tom Bugge. Ottar Ryen er kon-
taktperson når det gjelder kultur-
minnene, epost ottar.ryen@gmail.
com, mobil 413 20 052.

Av Dagfinn Vold
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EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER
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Jordbær/sjokolade. 6 pk. Pr pk
Kr 3,98 pr stk

Krone-is

2390

Ikke-medlem: 
se hyllepris

All Farris/Farris Bris
1,5 l. Pr fl aske. Kr 5,93 pr l
Utvalget kan variere fra butikk til butikk

890

Ikke-medlem: 
se hyllepris

+pant

Vi spanderer den billigste.

PLUKK & MIKS

3  2for
på burgere og pølser i 

Grill Perfekt serien 

EXTRA Berkåk  
7-23 (8-21)
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Totalleverandør innen elektroinstallasjon

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

Vi utfører:
•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

Til t    pps i Rennebu!
Det er 18. sesongen med 
topptrim, også denne gang 
med åtte fjelltopper fordelt 
over hele bygda.

— Vi har også i år hatt fokus på 
fine greie turer i godt turterreng. Vi 
har en langtur og det er Langfjellet 
på Jøldalen. Her er det muligheter 
til å sykle innover Jøldalen for å 
korte ned turen og ta gjerne en rast 
eller en overnatting på Jøldalshytta, 
sier leder i trim og sykkelavdelin-
gen i Rennebu IL Arild Bruheim 
De foreslår utgangspunkt for turen, 
men dette kan du velge etter eget 
ønske.

Klippekort
Det er lagt ut klippekort på Byg-

dasenteret, men du kan også laste 
ned kortet på Rennebu.com. Ren-
nebu har fått nytt turkart som dek-
ker alle postene og dette kan kjøpes 
på Bygdasenteret. Har du eldre kart 
så sjekk at toppen er på kartet du 
tar med deg.

— Det kan oppnås maks 12 
poeng. Voksne som leverer inn 
klippekortet må ha minst åtte 
poeng, for de som er under 13 år 
kreves minst seks poeng og for de 
under 11 år er det nok med fire 
poeng. Alle som klarer disse krave-
ne blir premiert, og i tillegg trekker 
vi ut to gavekort på kr 1000, fortel-
ler Bruheim.

Ta turen sammen
Det er alltid viktig å studere 

kartet på forhånd, da høyden over 
havet angitt på klippekortet kan 
være avgjørende for å finne ”riktig” 
topp. Det kan også være smart å ha 
med kompasset eller GPS’n i sek-
ken for å stake ut riktig kurs.

— Ta gjerne turen sammen med 
andre, og turopplevelsen blir helt 

”topp”. Med litt kaffe og niste er 
dette midt i blinken for både store 
og små, sier Arild Bruheim.

 
Årets topper

Alle toppene som er med er 
merket med skilt og de har klippe-
tang og bok for å skrive navn.

•	 Langfjellet		 1264	moh	 3	p
•	 Digerhøa		 1254	moh	 2	p
•	 Kongsvarden	 1012	moh	 2	p
•	 Ramshøpiken	1174	moh	 1	p
•	 Pikfjellet	 990	moh	 1	p
•	 Hestdalsfjellet	 914	moh	 1	p
•	 Gråhøa	 838	moh	 1	p
•	 Risknappen	 781	moh	 1	p

Postene er allerede lagt ut, og 
de vil være ute til 15.10.18. Klippe-
kortene må leveres Bygdasenteret 
innen 01.11.18.

Av Dagfinn Vold
Kartet viser plasseringene av årets topper.
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Populær butikk og kafé
Joker Nerskogen med kaféen Markastuggu har fått godt fotfeste på Nerskogen.

— Sist påske var veldig positiv 
med mye folk og godt vær. Folk 
var lenge på hytta, og flere steder 
var hele storfamilien samlet, fortel-
ler daglig leder Torill Lund. 

Godt vær fører til at folk blir 
lengre på hyttene, og det fører også 
gjerne til at hyttene fylles opp. Det 
gir gode ringvirkninger for butik-
ken og kaféen. 

Trenger godt vareutvalg
— Butikken er åpen hver dag i 

påska, og det er trøkk hver dag selv 
om onsdag er den største handle-
dagen, forteller Torill. 

Hun har inntrykk av at kun-
dene er glad i butikken og bruker 
den så mye de kan. De handler det 
meste av det de trenger, og Torill 
og de som arbeider der får gode til-
bakemeldinger. 

— Vi er klar over at vi er den 
siste butikken før hytta, og dermed 
må vi ha et godt vareutvalg.

Når det er helg og ferier får vi 
alle lyst til å lage god mat og kose 
oss ekstra. Bekvemmelighetene og 
standarden på hyttene er også bed-
re, og det fører til høyere krav. 

Lang sommersesong
Påska er kort og hektisk, mens 

sommersesongen er lengre. Den 
starter som regel når skolen slutter, 
og hyttene blir mye brukt om helg-

ene til langt ut i september. 
Nerskogen har mange mulig-

heter for aktiviteter både sommer 
og vinter. Om høsten er det også 
mange som bruker helgene til å 
sanke bær og sopp. 

— Det er viktig at kundene våre 
får det de trenger til enhver tid, og 
dermed må vi være til stede når 
kundene er på hyttene. Ferien tar 
vi som regel med en gang ungene 
er ferdig på skolen før sommerse-
songen braker løst for fullt og litt 
utpå høsten når det begynner å roe 
seg, forteller Torill.

Kaféen Markastuggu
Torill forteller at kaféen er en 

viktig del av konseptet. Det har 
aldri før vært permanent kafé på 
Nerskogen før. 

— Det har vært litt prøving 
og feiling, men nå har vi funnet 
konseptet. Til vanlig har vi vafler, 
kaker, påsmurt  og varmmat hver 
dag. Søndagene har vi egen meny 
med dessert, og vi legger vekt på 
å ha tradisjonsmat, forteller Gerd 
Dullum Gorseth.

De som har hytte på Nerskogen 
bruker kaféen mer og mer, men 
også dagsturister fra Rennebu og 
bygdene rundt er flittige brukere 
av kaféen. I tillegg er det ofte grup-
per som kommer på hverdager. 

Utenom vanlig kafédrift kan 

de ta imot selskap som bursdager 
og lignende, og de kan også tilby 
catering.

Softis
Kaféen har etablert seg bit for 

bit, og vi synes vi har funnet for-
men. 

— Vi fikk mast oss til softismas-
kin, og fikk beskjed om det at vi 
måtte selge 500 liter fra påska i fjor 
og ut året. Salget gikk strykende og 
vi passerte målet tidlig, forteller 
Torill. 

Selgeren for Hennig-Olsen var 
enig i at ”de gale damene på fjel-
let” måtte få en sjanse.

Flinke ansatte
Torill skryter av sine ansatte, og 

de er selvstendige og flinke både de 
som er på kaféen og på butikken. 
Tilsammen er de 12-13 ansatte 
inkludert ferievikarer. Seks av disse 
er fast ansatt.

— Det er et viktig bidrag til 
arbeidsplasser på Nerskogen, og 
det er en viktig arena for læring og 
første møte med arbeidslivet for de 
yngre, sier Torill.

Av Dagfinn Vold

Sveriges beste fore-
dragsholder til 
Næringskonferansen

Stefan Hyttfors er to 
ganger kåret til Sveriges 
beste foredragsholder.
Han har holdt 300 foredrag 
i Norge. Endelig kommer 
han til Oppdal og Rennebu.

Stefan Hyttfors blir en av 
mange sterke forelesere under 

årets næringskonferanse. 

Hyttfors er kjent som en 
glitrende foredragsholder med 
innhold i ypperste klasse. Enga-
sjert, energisk og humoristisk 
er også karakteristikker som 
beskriver hans foredrag. NHO 
betegner ham som en av Nor-
dens ledende forelesere innen 
fremtidstrender. Hyttfors sine 
foredrag handler i stor grad om 
hva som vil skje fremover. Han 
har fokus på atferdsendring, 
trender, ledelse og teknologi.

Folks frititid som næring
Temaet for årets nærings-

konferanse er folks fritid som 
næring. Hva er det som gjør 
Oppdalsregionen spesiell? 
Hvorfor etableres avanserte 
bedrifter som Elotec, VPG og 
Evi Ski her? Hvorfor kunne ikke 
VPG blitt etablert et annet sted? 
Hvorfor er bedrifter som Mine-
ra Skifer utviklingsorienterte og 
innovative? Hva er grunnlaget 
for den positive utviklingstren-
den i regionen?

Folks fritid som næring 
innebærer hvilken verdi folk set-
ter på fritiden sin, hva de bru-
ker den til og hva de forbruker 
i fritiden: opplevelser, natur, 
fritidstilbud, kompetanse, inno-
vative tjenester og produkter for 
både fastboende og tilreisende. 
Næringskonferansen 7. novem-
ber 2018 vil belyse temaet fra 
ulike vinkler og prøve å gi svar 
på hvordan vi kan tilpasse oss 
og skape fremtiden.

Nærmere informasjon om 
Næringskonferansen finner du 
på www.næringskonferansen.no

Kokk Gerd Dullum Gorseth og daglig leder Torill Dullum Lund er godt fornøyd med utviklingen av kafeen og butikken.
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Nerskogen
– aktiv fritid og gode opplevelser

Velkommen

Nerskogen har unike kvaliteter for friluftsliv både vinter og sommer! 
Her kan du boltre deg i urørt natur innover Trollheimen med besøk på Jøldalshytta, eller ta en tur langs milevis med 
oppmerkede turstier. Vil du ha en skikkelig utfordring har du muligheter for fantastiske toppturer i Trollheimen 
til Svarthetta, Trollhetta eller Blåhø. Nerskogen kan også tilby flotte oppmerkede sykkelløyper og fiskemuligheter 
i vann og elv, med ett felles fiskekort for hele Rennebu.
Besøk Nerskogen Landhandel - butikken med åpningstider tilpasset fritidsbeboerne og lokalprodusert mat. 

Nerskogen har alle muligheter - for hele familien!

neRSkoGSkonSeRTen
Skarbakkan, Nerskogen

lørdag 25. august kl 19.00

w
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25. august er det 
konsert med 

Postgirobygget 
i naturskjønne 
omgivelser på 

Nerskogen  
Kjøp billetter til 

årets konsertopplevelse på: 
www.ticketmaster.no

Arrangør:

Nerskogen grendalag

Bill. kr 400,- + avg

Billetter:Samarbeidspartnere:

POSTGIROBYGGET

Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no
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Rennebumartnan 2018:

Kunst, kultur, håndverk, mat, aktiviteter og rampestreker
10.-12. august arrangeres Rennebumartnan for 33. gang, 

og martnassjefen kan nok en gang by på spennende 
utstillere, flotte kulturopplevelser, konkurranser, 
aktiviteter, tradisjonshåndverk og god stemning.

- Vi gleder oss stort til årets Rennebumartna, og sammen med en ruti-
nert dugnadsgjeng ser vi fram til å ønske publikum velkommen, sier leder 
i martnaskomiteen, Kenneth Teigen. 

140 utstillere
Det er mange utstillere som kommer tilbake til Rennebumartnan 

år etter år, og flere av dem gir tydelig uttrykk for at dette er et av årets 
desiderte høydepunkt. Også for publikum er det trivelig å se kjente fjes i 
salgsbodene, men martnassjefen er likevel klar på at det også må inn nye 
utstillere hvert år. 

- Det er viktig med gjengangere som leverer solid håndverk hvert år, 
men vi må også fornye oss. I år er det 20 nye utstillere, og vi gleder oss til 
å se hva de har å tilby, sier Teigen.

Småskala matprodusenter har blitt et fast innslag på Rennebumartnan, 
og dette er populært som aldri før. Også i år er disse samlet i Mathagen 
inne på martnasområdet, og fra Rennebu deltar Grindal Ysteri, Trollheim 
Nerskogen og Rennebu Bygdekvinnelag. 

- Lokalprodusert mat passer godt inn i Rennebumartnans konsept. 
Disse aktørene leverer varer av meget god kvalitet, og det er viktig å frem-
heve også denne typen håndverk, sier Teigen. 

ContainerGalleri
I slutten av mai var kunstneren Ståle Gerhardsen på besøk i Rennebu 

for å dekorere tverrveggen på Rebusbygget. De fleste fastboende har sik-
kert lagt merke til kunstverket, som har fått den klingende tittelen ”på-
samme-lag-noe-sammen”. 

- Vi er utrolig fornøyd med det ferdige resultatet, og Ståle Gerhardsen 
var så absolutt et trivelig bekjentskap, forteller Teigen. 

Under Rennebumartnan kommer Gerhardsen tilbake, og da skal han 
ha et eget ContainerGalleri. Her blir det utstilling og presentasjon av både 
maleri og bøker. Den kreative kunstneren driver nemlig ikke bare med 
maling. Han har gitt ut to bøker, blant annet bestselgeren ”pappaperm” 
fra 2016. 

Liv og røre i sentrum
I tillegg til selve salgsutstillingen, er det gjennom hele martnashelga 

lagt opp til en del aktiviteter, konkurranser og trivelige samlingspunkt for 
publikum. I fjor gikk en del næringsdrivende og andre aktører sammen 
om et opplegg på industriområdet, noe som slo veldig godt an. 

- I år har martnan hatt en god dialog med flere aktører, og vi er enige 
om at helga må brukes til å skape mest mulig liv og røre i hele sentrum, 
sier Teigen. 

På industriområdet blir opplegget omtrent det samme som i fjor, med 
maskiner, kjøretøy, traktorpulling, bålkaffe og lignende aktiviteter. På San-
detomta samles hytteprodusenter og tomtetilbydere, mens en del land-
bruksrelatert aktivitet, blant annet med dyr, blir å finne på området til 
Berkåk Veikro. 

- Det er veldig spennende med så mye aktivitet og ulike tilbud rundt 
omkring i sentrum. Dette tror vi blir en vinn-vinn situasjon for alle parter, 
som trekker enda flere kundegrupper, sier Teigen.  

Ståle Gerhardsen malte i slutten av mai denne veggen på Torget på Berkåk - ved martnasområdet. Under martnan kommer han tilbake med egen utstilling.
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Rennebumartnan 2018:

Kunst, kultur, håndverk, mat, aktiviteter og rampestreker
Martnasgjest Emma Aasbakk Engen og Sykehusklovnene

Årets tema for Rennebumartnan er Rampestreker, og med dette som 
bakgrunn ønsket martnaskomiteen i år å hedre og løfte fram noen som 
har gjort en spesiell innsats og gledet mange over lang tid. Som martnas-
gjest har de derfor valgt Emma Aasbakk Engen og Sykehusklovnene. 

- Vi tenker at kunststreker er reseptfri hjertemedisin til syke barn over 
hele landet. Emma har selv en alvorlig sykdom, men har likevel over-
skudd til å gjøre en innsats for andre, sier Teigen. 
Gjennom å selge egenproduserte tegninger og maleri har Emma samlet 
inn 170.000 kroner til Sykehusklovnene, en særdeles imponerende innsats 
som har blitt lagt merke til langt utenfor kommunegrensene. 

Kultur og underholdning
Martnaskomiteen har også i år lagt opp til et bredt og variert kultur-

program. Fredag er ”Energisk Aften med høy allsangfaktor” på plass igjen, 
denne gangen med et eget husorkester under ledelse av kulturskolerektor 
Sverre Stenløkk. 

- Planen er at lokale vokalister skal synge med husorkestet, og det blir 
kjente slagere med høy allsangfaktor og trivsel, lover Teigen.

Lørdag opptrer vokalgruppa Apes & Babes på utescenen, og det er 
faktisk første gang de deltar på Rennebumartnan. I tillegg til martnasko-
miteens egen Ingrid Storlimo består gruppa av Martin Halsvik Lilleal-
tern, Vidar Johansen, Ingunn Sollie, Sigrun Hassel Pedersen, Tor Martin 
Antonsen, Elin Valvatne og Øyvind Dalen Sørbøl. De har ord på seg for å 
levere både energi, humor og spennende vokaluttrykk fra scenen.

Snekkerbod
Med temaet Rampestreker er det vanskelig å ikke tenke på den sjarme-

rende Emil i Lønneberget, og sammen med den like folkekjære Pippi får 
han sin velfortjente plass under årets martna. KulTurhuset som ble laget 
av elever ved Voll skole til fjorårets martna, blir for anledningen gjort om 
til snekkerbod. Målet er naturligvis at denne skal fylles med trefigurer i 
løpet av martnashelga, så her er både store og små velkommen til å spik-
ke. Sør-Trøndelag Husflidslag organiserer opplegget i snekkerboden, og 
tar hånd om de ferdige produktene.

- Vi skal også i år ha en egen produktkonkurranse med Rampestreker 
som utgangspunkt. Dette blir en egen utstilling midt inne i Rennebuhal-
len, og det skal deles ut både en publikumspris og en fagjurypris, forteller 
Teigen. 

Fantastisk dugnadsinnsats!
Ifølge martnassjefen er dugnadsinnsatsen en avgjørende suksessfaktor 

for Rennebumartnan, og han er veldig glad for at frivillige lag og organisa-
sjoner stiller opp år etter år. 

- I løpet av fjorårets martna passerte vi 100.000 betalte dugnadstimer, 
og det er litt av en milepæl. Vi er helt avhengig av denne innsatsen, og 
de gjør en fantastisk jobb. Ståle Gerhardsens veggmaleri ”På samme lag 
noe sammen” synes jeg representerer dugnadsånden i Rennebu på en flott 
måte, og det får stå som et symbol på det vi får til sammen, avslutter Ken-
neth Teigen på vegne av martnaskomiteen og over 1000 frivillige.

Tekst: Mona Schjølset

Med temaet RAMPESTREKER inviteres det til:
•	 korte og lange linjer, smale og brede striper ogstreker som leker
•	 å være leken, modig og kreativ
•	 å provosere og utløse energi og oppfinnsomhet

John Tore Syrstad fra Meldal lager møbler og produkter av tre, 
og han er ny utstiller på årets martna.

Emma Aasbakk Engen sammen med Coco og Tove Karoliussen.
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JUNI: 
15. juni:  Kroken Bakeri åpent fra 10-19
15.-17. juni:  NKØG Sangerstevne med konserter på Berkåk
16. juni:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu fra kl. 12-15
16. juni: ”Ut på tur langs pilegrimsleia” 
 Skolemuseet, Voll kl 13.00
16. juni Andeløp i Hurunda kl 14.00
16. juni:  Kroken Bakeri åpent fra 10-15
16. juni:  NERSKOGSRITTET 2018
22. juni:  Kroken Bakeri åpent fra kl. 10-19. 
 Pizza- og tacobuffet fra kl. 16-20
23. juni:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu fra kl. 12-15
27.juni:  Kroken Bakeri åpent fra 10-15
30. juni:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu fra kl. 12-15
30. juni: Loppemarked i Åshuset kl 10-15

JULI:
1. juli: Loppemarked i Åshuset kl 12-17
2.-3. juli:  Loppemarked i Åshuset kl 13-17
4. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-16
6. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-19
7. juli:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 12-15
6.-8. juli:  Gullgravercamp i Olsmedalen. 
 Påmelding: ivar@langklopp.no
11. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-16
13. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-19
14. juli:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 12-15
14. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-16
18. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-16
20. juli:  Kroken Bakeri åpent fra kl. 10-19. 
 Pizza- og tacobuffet fra kl. 16-20
21. juli:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 12-15
25. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-16
27. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-19
28. juli:  Kroken Bakeri åpent fra 10-15
28. juli:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 12-15

AUGUST:
1. august:  Kroken Bakeri åpent fra 10-16
3. august:  Kroken Bakeri åpent fra 10-19

4. august:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 12-15
6. august:  Tour De Kids, Joker Nerskogen
8. august:  Kroken bakeri åpent fra 10-16
10. august:  Kroken Bakeri åpent fra 10-19
10.-12. august:  RENNEBUMARTNAN 2018
10.-19. august:  Salgsutstilling, Galleri Håggåsetra
11. august:  Kroken Bakeri åpent fra 10-15
11. august:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 12-15
15. august:  Kroken Bakeri åpent fra kl. 10-16
17. august:  Kroken Bakeri åpent fra kl. 10-19. 
 Pizza- og tacobuffet kl. 16-20
18. august:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 12-15
22. august:  Kroken Bakeri åpent fra 10-16
24. august:  Kroken Bakeri åpent fra 10-19
24.-26.august:  Gullgravercamp i Olsmedalen. 
 Påmelding: ivar@langklopp.no
25. august:  NERSKOGSKONSERTEN 2018
25. august:  Kroken Bakeri åpent fra 10-15
25. august:  Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 12-15
29. august:  Kroken Bakeri åpent fra 10-16
31. august: Kroken Bakeri åpent fra 10-19

Gammelbua på Voll samt Rennebu kirke er åpen 
hver dag fra 2.juli-12. august.

Innset kirke er åpen hver lørdag i juli.

Olsmedalsetra har åpent for omvisning og lett servering etter avtale. 

Berkåk Veikro har Barnas Stopp med Gråtass og lekeapparater. 
Her vil man også finne mange forskjellige dyr fra 25.juni-15. august.

Bulia Hest tilbyr kortere og lengre turer etter avtale. 

Langklopp Fjellgård har drop-in på rideturer hele sommeren.

Markastuggu på Nerskogen har servering hver dag, med dagens mid-
dag hver søndag. Pubaften vil bli annonsert så snart datoen foreligger.

Svartdalssetra har servering av kaffe og vafler samt salg av seterpro-
dukter lørdager i juli og august – eksakt åpningsdag/klokkeslett vil bli 
kunngjort på facebook og på opplevrennebu.com. 

For oppdateringer/øvrig aktivitet: 
Se www.opplevrennebu.no og følg oss på facebook!

Aktivitetskalender sommeren 2018

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

30 år på Torget

Stort 30kr marked
Vi setter ned varer uansett førpris

Lørdag 16. juni feirer vi med kaffe, brus og kake
Kvite margaritter og ildtopp kun kr 30,-

5pk pion kr 98,-

blomster
leker

gaver
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Turtips:

Til topps på

Rennebu har unike muligheter 
for turer og friluftsliv. Noen er 
bedre tilrettelagt enn andre, og 
turen opp til toppen av Ilfjellet 
er godt merket fra Hurund-
sjøen. 

For å komme til utgangs-
punktet ved Hurundsjøen, går 
det bomvei fra Vollagrenda. 
Turen fra Hurundsjøen og til 
toppen er ca 8 km én vei, og det 
er slakt og fint terreng å gå i. 

Legg inn overnatting
Vil en forlenge turen i tid, 

kan en legge inn overnatting 
ved Iltjønna. Da går en først til 
Iltjønna og legger igjen sekken 
der, før en går videre opp til top-
pen. Etter Iltjønna kommer en 
opp i Fagerlibygda, og der er det 
rester etter en mur med trevirke. 
Hva som har stått der har ingen 
fått klarhet i. Selve toppen ser en 
ikke før en nesten står på den.

Ved begge Iltjønnene er det 
gode fiskemuligheter, og det  
”selges” fiskekort fra en kasse ved 
fremre tjønna.

Fantastisk utsikt
Ilfjellet har en høyde på 1218 

meter over havet, og fra toppen 
heter det at en kan se utover sju 
kirkesogn. Ilfjellet er det høy-
este punktet mellom Orkdalen 
og Soknedal/Gauldalen nord for 
Berkåk. På toppen er det en fan-
tastisk utsikt mot Trollheimen, 
Resfjellet, Torfjellet, Kystfjella, 
Fongen, Sylane, Dovrefjella og 
Ramsfjellet.

Av Dagfinn Vold

Berkåk Veikro AS:

Ekspansiv familiebedrift 
med TRO På FRAMTIDA
Berkåk Veikro har i alle 
år vært et populært stop-
pested for veifarende, det 
være seg trailersjåfører, 
barnefamilier eller andre 
som trenger en pust i bak-
ken. De siste årene er også 
driften utvidet med ladesta-
sjon for el-biler, noe som 
har vist seg å være en svært 
vellykket investering.

- Vi ønsker å være et komplett 
veisideanlegg, og med utbyggin-
gen av ladestasjon for Tesla i vinter 
har vi tatt enda et steg i riktig ret-
ning, sier stasjonsleder Inge Olav 
Nyberg. 

Familiebedrift
Inge Olav er mellomste sønn i 

familien Nyberg og han har de siste 
årene blitt mer og mer involvert i 
driften ved Veikroa. Sammen med 
mor og far, Anne Karin og Jan Arve 
Nyberg, utgjør han det daglige 
lederteamet, men presiserer også 
at brødrene Håvard og Jon Anders 
blir involvert når viktige avgjørelser 
skal tas. Håvard er imidlertid opp-
tatt med drift av egen virksomhet i 
Oslo, mens Jon Anders for tiden er 
lærling hos LH Bygg. 

- Vi har litt ulike ståsted, og til-
sammen har vi god kompetanse på 
mange områder. Det er ikke alltid 
vi er helt enige, men det er bare 
spennende. Du kan vel si det slik at 
ganske mange familiesammenkom-
ster fungerer som en idemyldring 
omkring driften ved Veikroa, og det 
blir en del interessante diskusjoner, 
smiler Inge Olav.

Suksess med ladestasjoner
Tanken om ladestasjon for el-

biler dukket opp for noen år tilba-
ke, og her anså de potensialet som 
såpass stort at dette raskt ble en 

realitet. Dette er en Fortum ladesta-
sjon med to ladestolper, som kan 
brukes av alle andre typer el-bil enn 
Tesla. I høst ble også en Tesla lade-
stasjon med 16 uttak satt opp, og 
responsen har vært over all forvent-
ning. Tesla skal også utvide med 
ytterligere fire ladepunkt i løpet av 
sommeren.

- Det står biler her nesten hele 
tiden, og der er også artig å se at 
folk benytter seg av tilbud i nær-
området mens de venter. Noen 
handler, noen spiser og noen går 
seg rett og slett en tur. Etter at vi 
hogde ut en del skog her ble også 
kunstgrasbanen synlig, og vi ser rett 
som det er at noen har med seg en 
ball og tar en tur dit mens de ven-
ter, forteller Jan. 

Nå i vår har de også jobbet med 
å få til et ryddigere trafikkmønster 
rundt Veikroa, blant annet ved at 
drivstoffylling for lastebiler flyttes 
til nordsiden bak stasjonen og at de 
også kjører ut på E6 igjen fra den-
ne kanten. Dette skal etter planen 
være ferdig i løpet av juli, og da 
slipper man tungtransporten både 
foran stasjonen og mellom lekeom-

rådet og stasjonen. 
- Vi tror dette blir en god løs-

ning som gjør det bedre for alle 
parter å besøke anlegget, sier Inge 
Olav. 

Viktig å være framoverlent
De siste årene har E6-utbyg-

gingen vært et mye diskutert tema 
for næringsdrivende i Rennebu, og 
da spesielt for dem som lever av 
de veifarende. Dette gjelder i aller 
høyeste grad for Veikroa, men både 
far og sønn Nyberg er enige om 
at her gjelder det å ha en realistisk 
tilnærming for å klare denne om-
stillingen. 

- Det vi bygger ut nå er med å 
komplementere anlegget, og vil 
være med å gi oss en best mulig 
drift fram mot, og under E6-utbyg-
gingen. At E6 blir lagt utenom sen-
trum vil medføre en drastisk end-
ring i handelsmønsteret på Berkåk. 
Dette vil bli en stor utfordring vi 
vil måtte forholde oss til den dagen 
det er et faktum, sier Inge Olav. 

Av Mona Schjølset

Jan Arve og Inge Olav Nyberg ved én av 16 Tesla ladepunkter.

rennebu.com
- nettportalen med informasjon 

om det meste som foregår i 

Rennebu
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www.orklasparebank.no
Liv Heidi Uvsløkk

Rådgiver personmarked, Berkåk

Det er viktig å følge med i tida, og derfor 
har vi blitt større og sterkere. Men det 
rokker ikke ved hvem vi er – din nærbank. 
Din tillit og trygghet vil alltid være det 
viktigste for oss.

Fortsatt 
din lokale 
rådgiver

– her er det mye å velge i!

Åpningstider i juni: mandag-fredag kl 9-18
lørdag kl 9-16  –  søndag kl 12-16

Sommerblomster 
fra eget gartneri

Følg oss på 

ÅPNINGSTIDER  SOMMEREN 2018
JØLDALSHYTTA:    Tlf. 73 50 50 01  22.6. - 15.9.
GJEVILVASSHYTTA:    Tlf. 932 45 146  22.6. - 15.9. 
TROLLHEIMSHYTTA:    Tlf. 73 51 52 75     22.6. - 15.9.

Utvalgte sengeplasser kan bookes på www.tt.no

DAGSERVERING    
Jøldalshytta og Gjevilvasshytta : Alle dager kl. 12-16  
VARMRETThKAFFEhVAFFELhKIOSK
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Pilegrimsesongen 
2018 er i gang
De første pilegrimene har allerede passert Rennebu på sin veg mot Nidaros. Tre tyske 
ungdommer den 29. april ble de første vi registrerte i år ved Rennebu kirke. Vi har møtt 
noen få flere i april og mai i år enn fjor. 

Pilegrimsutvalget i Rennebu 
arrangerte sin årlige vandring den 
3. juni. I alle kommunene langs 
Gudbrandsdalsleden var det et 
eller flere tilsvarende arrangemen-
ter den dagen, som er betegnet 
som offisiell åpning av årets pile-
grimsesong. I år gikk vandringen 
i vår kommune fra Havdal gjeste-
heim til Græva i topp sommervær, 
med 15 deltakere.

Andeløp
Vi har også i år et lotteri til 

inntekt for pilegrimsarbeidet. Trek-
ninga skjer ved et andeløp lørdag 
16. juni. Det skal som tidligere 
år arrangeres i Hurunda på Voll. 
Poenget med andeløpet er å gjøre 
selve trekninga i lotteriet til en mer 
sosial sammenkomst enn bare å 
dra noen vinnertall opp fra ei skål. 
Nummeret på buken av den første 
anda til mål ved skolebrua vinner 
førstepremien. 

Ved andeløpet i 2017 var 
det 162 ender som ble sluppet i 
Hurunda ved brua ved Rennebu 
Snekkeri. Vi håper på enda litt 
flere i år. Førstepremien er 10% av 
inntekta på loddsalget. Dess flere 
nummer solgt – dess større før-
stepremie, og mer penger til pile-
grimsarbeidet. Av de andre premie-
ne nevner jeg et døgn laksefiske og 
en tre-dagers billett for to til Ren-

nebumartnan 2018. Gammelbua 
blir sjølsagt åpen den dagen med 
salg av kaffe og kaker.

Foredrag om pilegrimsleia
I år tenker vi å ha et lysbildefo-

redrag i skolemuseet før andeløpet. 
Foredraget er kalt «Ut på tur langs 
pilegrimsleia». Det omhandler det 
å bruke pilegrimsleia som turveg, 
om pilegrimer som har vært her, og 
om hvordan leia er organisert med 
overnatting, mat, toalett m.m. 

Sommeråpent på Gammelbua
I dagene 2. juli til 19. august 

skal Gammelbua på Voll være åpen 
alle dager, betjent av pilegrimsver-
ter. På grunn av mindre penger til 
å lønne ungdommer til slikt arbeid 
må vi redusere åpningstidene litt 
mer enn i fjor. Vi holder åpent alle 
dager i uka, mellom 10 og 14. Kom 
gjerne innom museumsbutikken 
og hilse på. En omvisning i butik-
ken, og en tur i den spesielle Y-kir-
ka vår er også mulig. Dette er ikke 
bare for pilegrimer, men også for 
vanlige vegfarende og for bygdafol-
ket. Utenom åpningstidene i Gam-
melbua er det de ubetalte frivillige 
som stiller opp. 

Samarbeidsprosjekt
Pilegrimsarbeidet i Gammelbua 

blir til ved at Rennebu bygdemu-

seum låner bort huset, Rennebu 
kirkelig fellesråd lar oss få bruke 
Rennebu kirke, Bygdasenteret 
AS ivaretar arbeidsgiveransvaret, 
Pilgrimsforeninga i Rennebu tar 
seg av det praktiske arbeidet og 
oppfølging av vertene, og Rennebu 
kommune bevilger penger til å løn-
ne vertene. Dette blir til sammen et 
samarbeidsprosjekt mellom offent-
lige, private og frivillige interesser. 
Tilbudet er spesielt beregnet for 
pilegrimer, men kan sjølsagt benyt-
tes av alle interesserte. 

Pilegrimsgudstjeneste
Søndag 23. juli står det pile-

grimsgudstjeneste på planen. Den 
forrettes også i år av pilegrimspres-
ten i Nidaros, Einar Vegge. Sted er 
ikke helt bestemt, men sannsynlig 
på Voll, og ute, men avhengig av 
været.

Rydding og merking av Gud-
brandsdalsleden gjennom Ren-
nebu er et kommunalt ansvar, det 
vil si arbeidet med å få vandrere til 
å finne fram og å komme seg fram. 
Pilgrimsforeninga i Rennebu tar 
mål av seg til å gi et sterkt bidrag til 
at de som vandrer gjennom bygda 
vår føler seg godt mottatt og ivare-
tatt.

Av Joar Fjellstad

Jutul-
stuggu
Jutulstuggu på Stamnan 
er en unik bygning, og 
på lørdagene frem til 
midten av august er den 
åpen for servering. 

Det har i flere år vært anled-
ning til å kjøpe seg kaffe og hyll-
kake i Jutulstuggu, og det er en 
opplevelse å besøke det rekon-
struerte huset fra vikingetida.

— Det er trivelig å treffes i 
Jutulstuggu, møte kjente og bli 
kjent med nye folk. 

Den er mye brukt og og et 
populært møtested, forteller 
Arnfinn Engen som står for ser-
veringa og utleie.

Jutulstuggu leies også ut til 
bryllup, begravelser, konfirma-
sjoner, jubileum, årsmøter og 
andre tilstelninger, og det er 
mulighet for enkel servering fra 
utleier eller benytte seg av cate-
ring.

Av Dagfinn Vold

Tre tyske pilegrimer ved Rennebu kirke på vei til Nidaros.
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Kroken Bakeri:

Tradisjonsbakst til 
hverdag og fest
Kroken bakeri er et litt 
utradisjonelt bakeri som 
ligger på Innset i Rennebu. 
Bakeriet har spesialisert 
seg på flatbrød og forskjell-
ige typer lefser. De dagene 
de holder åpent bakes det 
også blant annet grovbrød, 
kanelsnurrer og mye annet 
godt som kan nytes i bake-
riets lokaler.

Når jeg kommer inn døra til 
bakeriet blir jeg møtt av to trivelige 
damer og en duft av fersk bakst og 
nytraktet kaffe. Inne på kjøkkenet 
bugner det av brød, horn, lefser, 
solskinnsboller og mye annet godt. 

Det er åtte år siden Inger Hilde 
bestemte seg for å startet opp sitt 
eget bakeri hjemme på gården, og 
interessen har vært stor fra første 
dag. Hun driver for seg selv, med 
hjelp av smor Hildur, og det er 
utrolig mye jobb som ligger bak. 

— Det har til tider vært tøft og 
tungt og det blir ikke mye tid til 
ferie, sier hun.

Lever best på ryktet
Jeg lurer på hvordan hun får 

tak kundene når det ikke finnes et 
eneste skilt som viser til bakeriet. 
Det er heller ikke enkelt å finne 
frem med mindre du vet hvor det 
er. 

— Vi har liksom ikke kommet 
helt dit at vi har fått opp skilt, men 
så langt har det ikke vært noe pro-
blem. Det er godt med besøk, og vi 
har mer enn nok å henge fingrene 
i, smiler Inger Hilde.

Det er nok flest lokale kunder 
i bakeriet, men også en del hytte-
folk og noen ukjente som stikker 
innom. Ifølge Inger Hilde har de 
en jevn kundestrøm gjennom hele 
året, men naturlig nok er det som-
mermånedene som er mest hek-
tisk.

Baker alt for hånd
Her er det ingen maskiner som 

gjør jobben. Alt fra brød til sol-
skinnsboller knaes og formes for 
hånd. På åpningsdager starter Inger 
Hilde bakingen klokken seks for å 
bli ferdig med alt til dørene åpner 
klokken ti.

Det pleier å være en jevn strøm 

med besøkende når bakeiet holder 
åpent og det kan til tider bli gan-
ske hektisk. Bakeriet har åpent flere 
dager i uken, og da er det godt å 
legge føttene på bordet når søndag-
en kommer sier Inger Hilde. 

Sosialt
Annenhver fredag pleier Inger 

Hilde å ha bondekaffe, et sosialt 

samlepunkt for både nåværende og 
tidligere bønder. Hun arrangerer 
også pizza og taco-kveld en gang i 
måneden.

Av Karen Rise

Jan Ove og Inger Hilde med barnebarn utenfor bakeriet på Innset.

Bakeriet byr på mange godsaker.
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Takst-Forum Trøndelag avd. Rennebu og Oppdal:

Utvider staben i Rennebu
Takst-Forum Trøndelag er et selskap bestående av 38 ansatte fordelt på seks avdelinger 
rundt omkring i Trøndelag, med hovedkontor på Vestre Rosten. Selskapet har hatt egen 
avdeling i Rennebu og Oppdal helt siden først på 2000-tallet, og den faste staben her 
teller nå fire staute mannfolk. 

- Selv om vi jobber mye ute 
i felten hver for oss, er det greit å 
ha kolleger i nærheten. Tilsammen 
har vi veldig god kompetanse, og 
litt ulik bakgrunn som gjør at vi er 
godt rustet for de fleste oppdrag, 
sier Terje Sandhaugen, som har 
lengst fartstid i bransjen. 

Mange typer oppdrag
Han startet opp i firmaet alle-

rede i 2000, og har hatt tilhold 
både i kontorlokaler på Oppdal og 
i Næringshagen på Berkåk. De siste 
årene har han hatt hjemmekontor 
på Stamnan. Roar Sørlien er fir-
maets mann på Oppdal, og har nå 
vært i bransjen i fem-seks år. Det 
samme har Tor Gunnar Uv, mens 
Fridar Skjerve ble ansatt så sent 
som i april. Tor Gunnar og Fridar 
holder til på avdelingens kontor i 
Næringshagen.

- Det var greit å få på plass en 
person til her, for vi opplever en 
økende etterspørsel etter mange 
typer oppdrag, forteller Tor Gun-
nar.  

Tilstandsrapport på boliger, 
landbrukseiendommer, hytter og 
næringsbygg, skadetaksering, rekla-
masjoner og verditaksering er noen 
av oppdragene de kan bistå med, 
og kundene er både privatkunder, 
meglere, byggherrer, entreprenører 

og forsikringsselskap. 
- Det er varierte oppdrag, så 

arbeidsdagene er slett ikke kjede-
lige. Det kommer ofte nye krav om 
dokumentasjon og rapportering, 
både for private og bedrifter, og det 
er viktig at vi holder oss oppdatert 
på endringene, sier Tor Gunnar. 

Må trives sammen med folk
Selv om det er mange ulike 

typer arbeidsoppdrag, er det likevel 
en ting som er felles. Det handler 
som regel om kommunikasjon med 
mennesker, og ofte befinner de seg 
også i en utfordrende livssituasjon. 

- Det kan være endrede fami-
lieforhold som fører til at man må 
selge hus og eiendommer, og da er 
det ofte en del følelser involvert. 
Vi kommer også inn for å taksere 
skader etter for eksempel brann og 
flom, og dette er også opprivende 
situasjoner for folk, sier Terje. 

Han nevner flommen i Ålen i 
2011 som et eksempel på det siste. 
Her ble omtrent hele sentrum lagt 
under vann, og skadene var enor-
me både for private og næringsdri-
vende. 

- Jeg kom dit dagen etterpå for å 
taksere skader, men hele dagen gikk 
med til å prate med folk som hadde 
behov for å sette ord på opplevelse-
ne. Taksering av skader kom i andre 

rekke og måtte vente litt. Det vik-
tigste ble rett og slett å være en god 
lytter, forteller Terje. 

Heldigvis dukker ikke slike 
ekstremsituasjoner opp så ofte, 
men alle karene er enige i at det å 
kunne lytte og behandle folk med 
respekt er viktig.

- Det er bestandig en grei start 
å sette seg ned å prate litt over en 
kopp kaffe, konkluderer karene.

Spennende jobb
Akkurat nå er det høysesong 

for takstmenn, og det blir gjerne 
lange arbeidsdager. Ideelt sett kun-
ne det selvfølgelig vært ønskelig at 
oppdragsmengden var størst på en 
annen tid av året, men alle fire er 
innstilt på å ta jobbene når de duk-
ker opp. 

- Vi må jo forholde oss til tids-
frister, så det går ikke an å utsette 
oppdrag til en annen tid av året 
heller. Slik er det bare i denne bran-
sjen, og det må vi forholde oss til, 
sier Roar. 

Våre lokale takstmenn gir i alle 
fall tydelig uttrykk for at de trives i 
jobben, og de er glade for at firma-
et prioriterer å ha lokalkontor ute i 
distriktene. 

Av Mona Schjølset

Søppel-
plukking
Vi er 5. klasse, og vi har 
et prosjekt som blant 
annet handler om å 
plukke søppel.    

5. klasse med noe av søppelet 
de plukket på sin runde.

Mange kaster søppel uten 
å bry seg. Det er dumt. Derfor 
har vi plukket søppel. VI BRYR 
OSS!

Vi delte oss i seks grupper. Vi 
plukket i Berkåk sentrum, NM-
bakken og i skogen ved kunst-
grasbanen.  Vi fant for eksempel 
sneiper, tyggis, snus, plastikk, en 
oljetønne, panteflasker og mye 
annet rart.

Vi har jobbet sammen som 
et lag. Vi plukket flere store 
svartsekker.

5. klasse vil at dere der hjem-
me også er med på å plukke søp-
pel, for da kan vi få en bedre 
fremtid!

5. klassingene fant mye rart 
som ikke hører hjemme i naturen.

Fridar Skjerve, Tor Gunnar Uv, Roar Sørlien og Terje Sandhaugen i Takst-Forum.
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Jøldalshytta - et ypperlig utgangspunkt

Besøk to trolske fjell fra vakre Jøldalen 
Toppturer fra Jøldalshytta, 2-3 dager

Jøldalshytta er et fint utgangspunkt for toppturer til de to mektige fjell-
massivene Svarthetta og Trollhetta. Følelsen av frihet du kan oppleve 
når du når toppen og kan nyte den storslåtte utsikten over Trollheimens 
eventyrlige fjellrike er ubeskrivelig.

DAG 1: til Svarthetta, 1548 moh.
Ca 18 km, stort sett utenom merking.

Følg stien mot Gjevilvasshytta til Skrikhøa. Ta over Kjølen og opp den 
sørligste av utløperne mot nordvest opp til topplatået. Gå nordover til var-
den. Vid utsikt framover Nerskogen og vestover til de indre deler av Troll-
heimen. Tilbaketuren går nordover ryggen, østover ned i Sandtjønndalen 
og utfor snøfonna langs bekken fra Sandtjønna. Skrå mot nordøst ned på 
ruta fra Trollheimshytta.

 

DAG 2: til Trollhetta, 1522 moh.
Ca 20 km fram og tilbake til Østtoppen, merka rute.

Følg merkinga opp over Langfjellet og opp til Østtoppen. Nedtur sam-
me vei. Flott utsikt utover dalen på tilbaketuren langs Langfjellkanten. Var-
dinga mot Trollheimshytta fortsetter bratt over de to andre og høyere top-
pene. 

Adkomst til Jøldalshytta: 
Korteste adkomst er med bil på bomvei til parkeringsplassen på Kleva 

(Jølhaugen). Herfra er det 4 km langs seterveg til hytta. Alternativ adkomst 
via bomveg til Heldalsætrin/Rishaugsetrene på Nerskogen, herfra er det 6 
km på merket sti til hytta. 

Den knappe 5 km lange turen inn til Jøldalshytta til fots 
eller på sykkel på en gammel setervei er i seg selv en flott 
opplevelse. Med majestetiske fjell som Svarthetta og 
Geithetta i synsranda dukker Jøldalshytta opp fint 
beliggende ved det store og fiskerike Jølvatnet. Området 
rundt hytta er svært familievennlig og på Jelsetra like 
ved er det god gammeldags seterdrift om sommeren.

Dagsturer: 
1. Skrikhøa, lettgått topptur etter merka tursti.  
2. Kanotur på Jølvatnet, du kan leie kano og fiskeutstyr på hytta
3. Ondusfjellet, besøk flyvrak fra 2. verdenskrig. 
4. Svarthetta, topptur med storslått utsikt.  
5. Gråfjellet, topptur med fiskemuligheter.
6. Trollhetta, tur/retur østtoppen.  
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Jøldalshytta - et ypperlig utgangspunkt
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Stian Knutsen,  
Avd. leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler
T. 958 66 162 / stian.knutsen@em1.no

Selge bolig eller fritidsbolig i Rennebu? 

Bolig- og fritidsspesialisten i Rennebu

Jeg har solgt eiendommer i Rennebu og Oppdal i over 10 år, og har til enhver tid full oversikt over eiendomsmarkedet i mitt 
nærområde. Går du med planer om å selge bolig eller fritidsbolig, eller kjenner noen som skal selge, ta gjerne kontakt med 
meg uforpliktende boligprat. Jeg er oppvokst i Rennebu og kjenner området godt, og i tillegg har jeg en stor portefølje med 
aktuelle kjøpere av både bolig og fritidseiendommer.

Granasjøfest 

 7. juli 2018 kl 21.00.

               
    Inngang kr 300,-

Arr U.L Framtidsvon.

Velkommen til trivelig sommerstund!

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23

                  bakerikafeen        soknedalbakeri  

www.soknedalbakeri.no

Sommertilbud
3 valgfrie brød 

   kr 85,-

3 pk boller

kr 25,-

man-ons 10-16 / tors-fre 10-17 / lør 10-15
Fra 30. juni har vi åpent til 16.00 på lørdager
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Mjuklia Leirsted og Gjestegård:

I landlige omgivelser 
midt i sentrum
Mjuklia Leirsted og Gjestegård ligger bare en liten avstik-
ker fra E6, men det er som å komme rett inn på tunet til 
et lite småbruk. Fjøs, stabbur, dyr, gapahuk, bålplass og 
rikelig med plass til både ballspill og andre aktiviteter. 

- Vi har god kapasitet til å ta 
imot gjester både ute og inne. Som 
en ekstra bonus er det også kjem-
pefine turmuligheter rett utenfor 
døra her både sommer og vinter, 
sier daglig leder Kari Hyttebakk 
Øie. 

Konfirmantleir og selskap
En stor og viktig del av driften 

ved Mjuklia er konfirmantleirene, 
og gjennom året er det belegg de 
aller fleste helger. Unntaket er 
naturlig nok sommerferien og hel-
ger knyttet til andre skoleferier. 

- Det er flest konfirmantgrup-
per fra Trondheimsområdet, og de 
starter opp med leir allerede første 
helga etter sommerferien. Siden 
går det jevnt og trutt utover høsten 
og vinteren, forteller Kari. 

Utover våren er Mjuklia også 
mye benyttet som selskapslokaler 
for våre lokale konfirmanter, i til-
legg til at de leverer mat til enda 
flere enn dem som har selskapet 
her. 

- Vi kan ta imot tre selskap på 
samme tid, og tilsammen er det 
plass til bortimot 300 gjester. Det 
krever god planlegging og god 
organisering både hva angår rom-
fordeling, servering og tilbered-
ning av maten, men vi har gode 
rutiner og erfarne medarbeidere så 
det fungerer veldig bra, sier kjøkke-
nansvarlig Rigmor Aas. 

Familievennlig
Både Rigmor og Kari fremhe-

ver de familievennlige omgivelsene 
og beliggenheten som det mest 
positive med Mjuklia. Det er trygt 
å sende ut småunger for å leke på 
egenhånd, og det er mye å finne på 
og se på. Dyrene er selvsagt noe av 
det som er mest populært for den-
ne aldersgruppen. 

- Å være med i fjøset og mate 
dyra er veldig populært. I tillegg 
er det noe med unger og vann, så 
mange finner stor fornøyelse i den 
lille bekken som renner forbi her, 
sier Kari.

Sangerstevne
I disse dager er det levering 

av mat til sangerstevne som står i 
fokus. 15.-17. juni arrangerer Ren-
nebu Mannskor nemlig sangerstev-
ne på Berkåk, et arrangement som 
skal ta imot nærmere 300 gjester. 
Noen av disse skal bo i Mjuklia, 
men de aller fleste bor på sanger-
campen på grusbanen. Alle skal 
imidlertid ha middagsservering, så 
det blir full rulle på kjøkkenet hele 
helga. Lørdag er det festmiddag i 
Rennebuhallen og søndag er det 
middagsservering i Kultursalen, da 
oppdelt i ulike middagspuljer. 

- Det skal produseres noen 
middagsporsjoner i løpet av denne 
helga ja, og det er selvfølgelig vik-
tig for både oss og arrangørene at 

menyen faller i smak og at det er 
nok mat, sier Rigmor. 

Ønsker seg sommergjester
Selv om det stort sett er godt 

belegg de fleste helger, har de nå 
bestemt seg for å satse litt mer på 
markedsføring av overnattingstil-
budet i sommerferien, og spesielt i 
juli. Med den sentrale beliggenhe-
ten er det veldig lettvint for veifa-
rende som trenger overnatting. 

- Vi har nå lagt ut tilbudet på 
booking.com og er spent på å se 
om det genererer mer trafikk hit. I 
tillegg vil vi også se på andre mar-
kedsføringsmuligheter, for så langt 
har vi vel ikke utnyttet potensialet 
helt, sier Kari. 

Totalt er det 136 sengeplas-

ser i Mjuklia, og de har rom som 
passer både grupper, familier og 
enkeltpersoner. Populære aktivi-
tetstilbud er taubane, samhand-
lingsløype, bruskassestabling og 
klatretårn. Her stiller Mjuklia med 
egne instruktører. I tillegg er det 
tilrettelagt for aktiviteter som gjes-
tene selv kan organisere, som for 
eksempel luftgeværskyting, pil og 
bue, gigafotball, volleyball, fris-
beegolf o.l.  

- Det er mye å finne på både 
her og i nærområdet, og vi har 
kapasitet til å ta imot flere i som-
mersesongen, sier Kari. 

Av Mona Schjølset

Mjuklia Leirsted og Gjestegård ligger sørvendt og fint til i lia på Berkåk.

Daglig leder Kari Hyttebakk Øie og kjøkkenansvarlig Rigmor Aas. 
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Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

for hele huset

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

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

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

johan.myklegard@live.no

Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

Graving – Planering 
Transport sommer/vinter   

Betongarbeid – Vann/avløp 
Uteplasser – Liftutleie

Male hus?
Lei lift hos oss!

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 

7393 Rennebu
mob 416 54 516

john.ovogn@getmail.no

– Vi endrer navn og utseende - men folkene, håndverket 
og hyttene forblir i den samme, gode kvaliteten.

Les mer om oss på lundhytta.no
T: 72 42 64 90

Nerskogsveien 1980
post@lundhytta.no

Møt opp kl. 16:00 for registrering 
og utdeling av startnummer. 

Vi kommer til å trekke fire
flotte premier,  deriblant en sykkel.

Nerskogen
6. august

Tour of Norway for kids er helt gratis! 
Alle får t-skjorte og premier. 

Åpent for alle mellom 0 og 13 år som har 
hjelm og noe med hjul.

Bli med på sykkelfesten 
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Kulturbeite på Håggåsetra: 

Frodig og fargerik 
 

I perioden 10.-19. august er det på nytt klart for ny og spennende temautstilling: 
«Frodig og fargerik» 

 

Denne gang har Unni og Børge  
gleden av å presentere tre kunst-
nere med svært ulik uttrykksform 
på Håggåsetra:  Mari Follinglo med 
maleri og litografi, Trude Helgesen 
med brukskunst i betong og tre og 
foto, og Anne Mette Christiansen-
med smykker.

 
Mari Follinglo

Billedkunstner Mari Follinglo 
jobber fulltid som billedkunstner i 
Trondheim. Hun kommer opprin-
nelig fra Lier. 

Mari har utviklet sin egen tek-
nikk og jobber med akryl, egge-
oljetempera og olje. De ulike ele-
mentene jobbes lagvis inn i lin-
lerrettene, noe som gir en markant 
og spennende tekstur. Maris male-
rier er store og fargerike, - utrykket 
energisk, frodig og fargerikt. Inspi-
rasjonen hentes fra små og store 
øyeblikk i hverdagen.

 
Mari har deltatt på flere separat-

utstillinger og kollektivutstillinger. 
Bildene hennes kan sees i offent-
lige bygg, gallerier og private hjem 
over hele landet. 

Trude Helgesen
Trude Helgesen kommer opp-

rinnelig fra Tromsø, men er nå 
bosatt i Trondheim. I likhet med 
Mari, henter også Trude inspirasjon 
i hverdagen.

Trude lager brukskunst i natur-
lige og røffe materialer som blant 
annet betong og tre. Hvert produkt 
er unikt og laget for hånd, - og all-
tid tilsatt en stor dose begeistring 
og kjærlighet. Produktene lages i 
tett samarbeid med samboer Odd-
Viggo Rognli.

Foto har lenge vært en stor 
interesse for Trude, - de senere år er 
det blitt en lidenskap. Inspirasjon 
hentes fra en tur i skogen, langs 
havet eller i bymiljø. 

Anne Mette Christiansen 
Smykkekunstner Anne Mette 

Christiansen kommer fra Trond-
heim. Etter en lang yrkeskarriere 
med forebyggende arbeid i Skatte-
etaten, jobber hun nå som sølv-
smed og smykkedesigner på fulltid. 

Anne Mette har alltid ønsket å 
bli gullsmed, men først i godt vok-
sen alder gjorde hun «drømmen til 
virkelighet.» Gjennom flere år har 

hun gjennomført grunnleggende 
utdanning og en rekke kurs både i 
Oslo, Drøbak og Danmark.

 
Anne Mette liker å arbeide med 

fargeglade smykker, - men er også 
opptatt av at de skal kunne bru-
kes til hverdags. Hennes arbeider 
består av gull og sølv med edelste-
ner som f.eks spinell, tourmalin, 

granat, jaspis, aventurine, vesuvian, 
turkis og quarts. Hun synes også 
det er spennende å lage smykker av 
sin mors gamle porselenskopper, 
knust i biler, slipt og fattet i sølv.

 
For flere opplysninger se 
haaggaan.com

Bruktbutikken 
Brukbart

Hans Ola Sandvold har drevet 
med brukthandel i over 30 år, og 
sammen med samboer Anita Myrh 
har han nå åpnet butikken 
”Brukbart” i nordenden på det 
gamle samvirkelagsbygget.

Varene de selger kommer 
både fra dødsbo, auksjoner og 
andre utsalg, i tillegg til at folk 
kan levere inn ting de ikke len-
ger har bruk for eller plass til. 

- Vi kaller butikken ”Bruk-
bart”, fordi det er brukbare varer 
som bare trenger nye eiere, sier 
Hans Ola. 

Begge er spent på hvordan 
bruktbutikken vil bli mottatt, 
men håper naturligvis på positi-
ve regnskapstall. Det er allerede 
bestemt at en viss prosentandel 
av et eventuelt overskudd skal 
gå til SOS Barnebyer, noe Hans 
Ola også har praktisert andre 
steder han har drevet butikk.

- Jeg synes dette er en fan-
tastisk organisasjon. De gjør en 
veldig viktig jobb for barn i en 
vanskelig situasjon, og selv om 
vårt bidrag blir lite i den store 
sammenhengen ønsker vi å støt-
te SOS barnebyer på vår måte, 
sier Hans Ola. 

Ønsker aktivitet i hele bygget
I den sørlige enden av sam-

virkelagsbygget startet nylig 
Trøndelag Scooter & ATV opp, 
men fortsatt er det ledig i den 
midterste delen. Ifølge Hans Ola 
jobbes det med å få til aktivitet 
her også, og sammen med hus-
eier Gunnar Halgunset har han 
drøftet ulike alternativ. 

- Det er ikke positivt med 
tomme lokaler, og vi ønsker å 
bidra til å få inn flere aktører 
her. Foreløpig er det ikke helt 
klart med alle detaljer, men vi 
håper det skal skje noe i løpet av 
sommeren, sier Hans Ola. 

Av Mona Schjølset

Bildene viser ovenfra 
maleri av Mari Follinglo, 
armbånd av Anne Mette 
Christiansen og lysholdere 
av Trude Helgesen.
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Berkåk, 10.-12. august

www.rennebumartnan.no

•	 140	utvalgte	håndverkere,	kunsthåndverkere,	
	 kunstnere,	designere	og	småskala	matprodusenter

•	 Kultur-	og	håndverksopplevelser	for	store	og	små
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Opplevelser
Velkommen til BerkåkHandel og

Tema 2018:

Rampestreker
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Gjelder i  REMA 1000 Berkåk tom 17.06.2018 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

69
00

 REMA 1000 Berkåk
fyller 1 år 22.juni

Fredag 22. juni serverer vi
bursdagskake og kaffe

Lørdag 23.juni griller vi og
gir bort is til barna

 Pr kg

TINE, Ord pris 95,40 pr kg

Norvegia til 69,- med Æ fra 18.juni-24.juni

Vi feirer hele uke 25 med
gode priser!
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Grensejustering eller 
sammenslåing?
Fylkesmannen i Trøndelag, 
Frank Jensen, har kommet 
med sin tilrådning av 
grensejusteringen mellom 
Rennebu og Oppdal 
kommuner.

Bakgrunnen for grensejuste-
ringssaken er et initiativ med 203 
underskrifter for å flytte kommu-
negrensa slik at Ulsberg-Innset, 
Søndre Innset, Gisnås og Havdal 
med en samlet befolkning på 472 
innbyggere skulle tilhøre Oppdal.

Under høringsrunden sa Ren-
nebu kommune tydelig og enstem-
mig nei til grensejusteringen, mens 
Oppdal kommune sa tydelig og 
enstemmig ja til å være åpen for 
grensejustering. Sør-Trøndelag fyl-
keskommune hadde ingen merk-
nader til grensejustering. Mange 
innbyggere i Rennebu engasjerte 
seg, og de som leverte uttalelse var 
i hovedsak negative til grensejuste-
ring.

Nå har Fylkesmannen for Trøn-
delag, Frank Jensen, kommet med 
sin tilrådning. I sin tilrådning skri-
ver han at i sum mener Fylkesman-
nen i Trøndelag at de viktigste hen-
synene som må vurderes og avvei-
es mot hverandre, er hensynet til 
innbyggerinitiativet, innbyggernes 
beste over tid, hensynet til bære-
kraften i Rennebu og hensynet til 

hva som vil være den beste løsnin-
gen i et regionalt perspektiv.

Ingen forvarsel
Ordfører Ola Øie forteller at 

han hadde møte med fylkesman-
nen to dager før tilrådningen ble 
offentliggjort.

— Jeg spurte om å få signal på 
hvordan saken lå, men svaret var at 
de jobbet med saken, forteller Øie.

Sjokket fikk han to dager etter-
på, og han innrømmer at han ble 
tatt på senga.

— Som kommunestyrerepresen-
tant Eli Krogstad sa en gang; en 
trenger ikke å være rakettforsker for 
å skjønne konsekvensene for Ren-
nebu med en slik grensejustering. 
Derfor forundrer det meg at det 
har tatt så lang tid, sier Øie. 

Endre tilrådning
I desember 2016 tilrådde for-

rige fylkesmann i Sør-Trøndelag at 
Rennebu og Oppdal måtte arbei-
de mot en sammenslåing i 2025. 
Derfor synes Øie at det er over-
raskende at den nye fylkesman-
nen for Trøndelag fremskyndet 
oppfordringen om sammenslåing 
til inneværende stortingsperiode 
2017-2021. Fylkesmannen har med 
andre ord endret mening fra 2016.

— Vi er inne i en omstilling 
økonomisk, og vi har kommet 
godt i gang. Det er en tøff prosess, 

Fylkesmannens tilrådning 

1.  Forslaget om grensejustering av kretsene Ulsberg-Innset/Søndre 
 Innset/Gisnås/Havdal fra Rennebu kommune til Oppdal 
 kommune, gjennomføres ikke nå. Dette på grunn av ulempene i 
 form av bærekraften til gjenstående deler av Rennebu kommune, er 
 for stor sett opp mot nytteeffekten og fordelene for de innbyggerne 
 som bor i disse fire kretsene. 
 Uten disse fire kretsene vil det bli vanskelig for Rennebu å være egen 
 kommune. Samtidig vil dagens Rennebu kommune oppleve utford-
 ringer framover i tid, ikke minst økonomisk. Denne utviklingen har 
 pågått over tid, men har blitt mer krevende også etter kommunens 
 vedtak om å være egen kommune i september 2016. 

2. Kommunene Rennebu og Oppdal besluttes sammenslått til ny 
 kommune i løpet av Stortingsperioden 2017-2021. Dette vil være 
 den beste løsningen for de fire kretsene som søker grensejustering,   
 samt resten av innbyggerne i Rennebu og Oppdal. Begge kommuner 
 og særlig Rennebu er sårbar som egne kommuner, samtidig som de  
 har felles muligheter til å styrke seg sammen og i regionalt per-
 spektiv. Stortinget antas å forlenge virkemidlene for sammenslåing 
 av kommuner gjeldende ut denne perioden, og disse gir gode og for-

 utsigbare betingelser for begge kommuner (sammenlignet med å   
 være  egen kommune). 
 Fylkesmannen vil tilby sin bistand til at Rennebu og Oppdal 
 kommunen skal få en god dialog/prosess om kommunesammen-
 slåing. 
 Vi vil be om tilbakemelding fra begge kommuner om hva som skal 
 til for å få en slik prosess god, og hvorfor det ev ikke lar seg gjøre 
 med samtaler (dersom kommunene konkluderer med dette). 

3. Pågående utvikling vil bidra til å styrke integrasjonen mellom de fire 
 kretsene og Oppdal kommune, og mellom Rennebu og Oppdal 
 kommuner i sin alminnelighet. Dersom en kommunesammen-
 slåing ikke besluttes i løpet av inneværende Stortingsperiode, er 
 det Fylkesmannens vurdering at hensynet til innbyggerne i de 
 aktuelle kretsene må vektes tyngre enn hensynet til bærekraften 
 i Rennebu kommune – og dermed at omsøkte grensejustering da 
 vil framstå som en bedre samfunnsmessig løsning som bør 
 vurderes gjennomført. 
 Utfra denne tilrådingen, har Fylkesmannen ikke sett det som 
 nødvendig å be om bistand fra Statens kartverk til å tegne ut ny 
 kommunegrense.

og vi er glad for at fylkesmannen 
har sagt at han vil spille på lag i 
denne prosessen. Derfor stiller jeg 
meg undrende til at han i neste 
omgang gjør denne prosessen van-
skelig, med sin tilrådning i grense-
saka, sier Øie.

Vedtak å forholde seg til
Folkeavstemminga der nærme-

re 70% sa nei til å slå seg sammen 
med Oppdal fylkesmannen. Sam-
tidig er det et flertall i de kretsene 
som tok initiativ til å få grensa jus-
tert, som ikke ønsker grensejuste-
ring.

— Jeg har to kommunestyreved-
tak å forholde meg til; flertallsved-
tak om nei til sammenslåing og 
enstemmig vedtak om nei til gren-
sejustering. Dette er en klar bestil-
ling til ordføreren, sier Øie.

Han understreker at det er vik-
tig å være åpen for samarbeid i alle 
retninger, og at det arbeides med 
dette hver dag.

— Jeg har i hele perioden kjem-
pa for Rennebu sine interesser, 
men det er utfordrende. Dette ska-
per støy i alle deler av bygda og set-
ter utviklingen i vår kommune på 
vent, forteller Øie. 

Videre saksgang
Kommunal og Moderniserings-

departementet (KMD) vil nå gjøre 
et vedtak i saken igrensejusterings-

spørsmålet. En eventuell sammen-
slåing må vedtas i Stortinget. 

Av Dagfinn Vold

Ordfører Ola Øie er overrasket over 
fylkesmannens tilrådning.
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Ett år med Rema
Det er snart gått ett år siden Stine Krystad og Geir Magne Johansen åpnet 
dørene til en splitter ny Rema 1000-butikk på Berkåk.  

Både Stine og Geir Magne medgir at det 
har vært mye jobb, og at det har vært et tøft 
og krevedne år. Likevel angrer de ikke på at de 
tok sjansen, og så langt trives de godt i rollen 
som kjøpmannspar.

— Det har blitt lite med ferie og fritid, men 
det var vi forberedt på. Vi hadde ikke brukt så 
mye tid og energi på dette hvis vi ikke trivdes 
med det, sier Stine og Geir Magne.

Veldig bingo første året
Stine forteller at første året har vært veldig 

bingo med tanke på varebestillinger, beman-
ning osv. Det er nok det første året som er 
mest utfordrende, da man vet veldig lite om 
hvordan ting blir og man må gjette seg frem 
til alt. De opplevde for eksempel påska som 
veldig hektisk og de ble tatt litt på senga. Tra-
fikken ble enormt stor og det var spesielt mye 
hyttefolk som var innom å handlet. 

— Dette er god lærdom å ha med seg til 
neste år, sier Stine. De tror det kommer til å 
bli mye lettere fremover nå, når de har fått 
inn gode arbeidsrutiner og vet når de store 
utfartsdagene er. Det merkes stor pågang i 
ferier og høytider og trafikken øker som regel 
i takt med skoleferiene. 

— Vi går nå inn i en hektisk periode og vi 
gleder oss til årets feriesesong. Det kommer 
nok til å gå lettere i år når vi vet hva vi går til, 
sier Stine.

Flinke til å støtte
Stine forteller at både lokalbefolkningen 

og hyttefolket er flinke til å støtte dem og 
bruke butikken. Berkåk trenger to butikker og 
hun har inntrykk av at de fleste lokale benyt-
ter seg av begge butikkene på Berkåk. 

I tillegg til hyttefolket og de lokale kun-
dene er det også mange forbipasserende som 
stopper og er innom.

De opplever å få veldig mye skryt av butik-
ken, og mange er overrasket over hvor stort 
det har blitt her. Lokalene er helt nyoppus-
set og det har blitt en trivelig og oversiktelig 
butikk med godt vareutvlg.

Ettårsjubileum
Den 22. juni er det nøyaktig ett år siden 

dørene til Rema 1000 på Berkåk åpnet for 
kunder første gang og det skal sevfølgelig fei-
res!

Av Karen Rise

Kjøpmannsparet Geir Magne Johansen og Stine Krystad angrer ikke på 
at de tok sjansen med å drive Rema 1000-butikk på Berkåk.

Lilje-
konvallen
av Kjellrun Kosberg

Det lokta konvall ti hele husa
Ved første inntak av vårens blomst.
Av denne lokta oss bli berusa
Det er fra våren en frisk velkomst.

Det står en krans rundt de kvite klokker
Av grønne blad med så vakker form.
De hele favnen om blomsten lukker
Konvallens skjønnhet den er enorm.

Og har du fått en bukett i handa
En dag du kanskje er passe lei.
Da blir dagen din lett forandra
Av lokt tå konvall blir dagen grei.

Den kvite blomsten er skjønn og herlig
Den står og lyser langs skogens sti.
Men ta den opp og berør den kjærlig
Og kjenn på lokt fra ei barndomstid.
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Vi forhandler klippere 
som passer fra hyttetomt til fotballbane

Tlf: 72 42 65 60/476 24 600 
Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Lund fornyer segLund Hyttebygg har 
byttet navn til Lundhytta, 
og endret profilering med 
slagordet Hjemme på 
fjellet!

— Vi ville gjøre et løft med 
markedsføringa vår, og vi valgte et 
velrennomert byrå i Trondheim. 
Det førte til en totalrenovering 
på markedssida for hvordan vi 
ønsket å fremstå. Vi deltok i Fram-
prosjektet i regi av Innovasjon, og 
det var forløperen til markedsfø-
ringsprosjektet. Vi gjorde en mar-
kedsundersøkelse blant 50 tidligere 
kunder før vi gikk i gang, forteller 
daglig leder Stig Holthe-Berg.

Viktig med fjellet
Navnet Lundhytta ble valgt for 

at det sier noe om hva kunden får. 
Lund Hyttebygg forteller mer om 
hva firmaet driver med. 

— Slagordet Hjemme på fjellet 
ble valgt for at det er ingen som 
bruker fjellet i markedsføringa på 
denne måten. Det er viktig med 
fjellet som begrep, og at de får 
seg en plass på fjellet, sier Holthe-
Berg.

Dette har ført til at markedsma-
teriellet er nytt – alt fra nettsiden, 
katalog, biler til arbeidsklær.

Markedsfører Nerskogen
12 aktører med tilknytning til 

Nerskogen har gått sammen om å 
markedsføre Nerskogen.

— I følge markedsundersøkelsen 
vi gjorde erfarte vi at Nerskogen 
ikke var så kjent som vi trudde. 
Dette var litt overraskende, forteller 
Holthe-Berg. Målet med samarbei-
det er å markedsføre Nerskogen for 
å selge flere hyttetomter, og erfarin-
gen er at når potensielle tomtekjø-
pere kommer til Nerskogen så blir 
de begeistret. 

Trondheimsmarkedet viktig
Sportshyttene som legges ut for 

salg i Nerskogen Hyttegrend selger 

godt, og snart vil det bli lagt ut ei 
ny hytte for salg.

— Vi har godt med arbeid, og 
regner med at det vi har inne nå gir 
arbeid frem til påske. De fleste av 
våre kunder kommer fra Melhus og 
Trondheim med omegn. 

I tillegg til de tomtene de har 
tilgjengelig i dag, arbeider de med 
to nye reguleringsplaner – en i 
Oppdal og en i Rennebu. Ørnkjel-
len med 30 tomter er den ene, og 
der er det allerede venteliste.

Arbeidsplass med ringvirkninger
Lundhytta sysselsetter hele 19 

personer - tre i administrasjonen 
og resten fordelt på laftehall, ele-
mentproduksjon og ute på monte-
ring. I tillegg leier de inn to snek-
kerlag til montering, elektrikere, 
rørleggere og folk til grunnarbeid. 
Til sammen regner de med 25 
årsverk direkte knyttet opp mot 
Lundhytta. Det gir også ringvirk-
ninger til tomteselgere, butikken, 
transportører med flere.

Av Dagfinn Vold

Åpningstider
Mand -torsd 9-18  Fredag 9-21
Lørdag 9-18 Søndag 12-18

NB! uke 27-32 
har vi åpent til kl 19 istedet for kl 18

Lokal mat og lokale produkter. Nystekte brød, 
turbøker, turkart, fiskekort, jaktkort, propan

Telefon 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no

www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen

landhandel

Markastuggu har softis!
I vår kafé får du også kjøpt middag, kaker og smørbrød 

hver dag. Vi har også take-away. 

Middagssalg  mandag-torsdag kl 13-17

fredag kl 13-20  og  lørdag-søndag kl 13-17

Markastuggu har samme åpningstid som butikken
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God dyrevelferd for alle:

 På lag 
med 
naturen!
Norsk Sau og Geit har 
igangsatt en holdnings-
kampanje i 2018, og 
kampanjen er rettet mo 
hundeeiere om bruk at 
bånd på hund.

Som en naturglad nasjon er 
vi opptatt av friluftsliv. Vi verds-
etter naturen og vi bryr oss om 
biologisk mangfold. Turer i skog 
og fjell er norsk tradisjon, og vi 
oppfører oss respektfullt der vi 
ferdes - også med hund. Vårt fel-
les ansvar krever teamwork! 

Fra 1. april til og med 
20. august er det generell 
båndtvang i Norge. Dette gjel-
der alle, og er et av flere tiltak 
som iverksettes periodisk gjen-
nom året for å håndtere over-
lappende interesser. Dette er et 
felles hensyn på lik linje med 
det generelle bålforbudet som 
skal hindre skog- og lyngbrann, 
jakt- og fredningstid for vilt, 
eller begrensninger ved motor-
ferdsel i utmark. I en del områ-
der kan det også være utvidet 
eller ekstraordinær båndtvang, 
og det er viktig å gjøre seg kjent 
med lokale tilpasninger i regel-
verket. I Rennebu er det laget egen 
forskrift der båndtvangen er utvidet 
til 31.oktober noe som skyldes at det 
er svært mange sau, lam, storfe og 
rein i utmarka. 

Hjelp bonden og reindrifta å 
verne om beitedyra på somme-
ren, og skån viltet med sine små 
fra løse hunder, på samme måte 
som vi ellers etterkommer øvrig 
lovverk og bestemmelser når vi 
ferdes i marka. Sammen er vi på 
lag med naturen!

Tekst: Erica Hogstad Fjæran 
og Evy-Ann Ulfsnes

Illustrasjon: Turid Saursau-
net wor

Kraftlaget 
+ Rise Elektro 
= SANT
I nær framtid fusjonerer installasjonsavdelingen til Kraftlaget med Rise Elektro AS. Ifølge 
Sindre Haugerud Wold, som blir daglig leder i Kraftlaget Rise Elektro, passer de to 
firmaene meget godt sammen og vil komplementere hverandre i en ny organisasjon.  

- Vi gjør dette for å trygge eksis-
terende arbeidsplasser gjennom å 
investere i et mer slagkraftig firma 
innen elektroinstallasjon, sier Sin-
dre.

Positiv tone
For de ansatte i de to firmaene 

vil nok ikke virkningen av sam-
menslåingen bli så veldig stor. Selv 
om hovedkontoret blir liggende på 
Berkåk, vil det fortsatt bli oppmø-
tested i Soknedal for montørene 
som jobber der. 

- Vi snakker jo heller ikke om 
store avstander her, så dette tror 
jeg kommer til å gå veldig bra, sier 
Sindre. 

Han påpeker også at stemnin-
gen blant de ansatte har vært posi-
tiv, og at det virker som de forstår 
at dette er nødvendig for å sikre 
stabilitet og trygghet fremover.

- Det er en positiv tone internt, 
og vi gleder oss til å bli ett firma, 
sier Sindre. 

Satser på lærlinger
Tilsammen vil det nye selska-

pet bli 28 ansatte, og av disse er 

det seks lærlinger. Dette er bare 
lokale ungdommer, og ifølge Sin-
dre har satsingen på lærlinger vært 
en bevisst strategi hos begge firma.

- Begge firma har over mange 
år bygd opp en god kultur for å ta 
imot lærlinger, og som ny leder er 
jeg veldig glad for dette. At ung-
dommer kan få arbeid og fortsette 
å bo her er viktig for utvikling av 
lokalsamfunnet, sier Sindre. 

Selv er han bosatt i Trondheim 
med samboer og en forholdsvis 
nyfødt baby, men pendler til Ber-
kåk på jobb hver dag. Ifølge ham 
selv er dette helt uproblematisk, 
og han slipper også å tenke på kø, 
ettersom de fleste andre pendler 
motsatt vei. 

- Ja, så langt har dette gått vel-
dig bra. Jeg har jo også mulighet til 
å overnatte på Berkåk hvis det er 
nødvendig, og da benytter jeg ofte 
muligheten til en skitur eller en 
løpetur i skog og mark, sier Sindre.

Tillitsbasert ledelse
Sindre ble ansatt som leder for 

installasjonsavdelingen på Kraft-
laget i fjor høst, og skal som sagt 

også lede det nye selskapet etter 
sammenslåingen. Selv om han er 
forholdsvis nyansatt føler han seg 
godt rustet til jobben, men er glad 
for at han får være med på hele 
prosessen i forkant av sammenslå-
ingen.

- Det er mange ansatte med 
lang erfaring og god kompetanse i 
begge firma, og jeg føler meg trygg 
på at vi sammen skal få til noe vel-
dig bra, sier Sindre. 

Selv har han lederutdanning 
fra Forsvaret, og har erfaring fra 
flere ulike lederstillinger her. Noe 
av dette vil helt sikkert komme til 
nytte også i den nye jobben, men 
han presiserer at det ikke vil bli en 
spesielt autoritær og militær leder-
stil hos Kraftlaget Rise Elektro.

- Jeg kjører nok en mer tillitsba-
sert ledelse her, og så langt har det 
fungert bra, smiler Sindre

Av Mona Shjølset

Det nye firmaet Kraftlaget Rise Elektro AS har 28 ansatte.
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Lei av dårlig Nerskogsvei
Under folkemøtet på 
Nerskogen var kravet 
opprusting av Nerskogs-
veien raskest mulig. Men, 
fylket skylder på at de ikke 
har nok penger.

Møtet åpnet med at ordfører i 
Oppdal Kjersti Welander infor-
merte om Statens Vegvesen 
sine fire forslag til utbedring av 
veien.
1. Grusdekke, kostnad 10 
 millioner kroner .
2. Forsterkning med 11 cm 
 asfalt, fordelt på et bærelag 
 og et slitelag, kostnad 15-20
  millioner kroner. 
 5-10 års levetid.
3. Innfresing av pukk i eksi-
 sterende bærelag, kostnad 
 22-25 millioner kroner. 
 12-15 års levetid.
4. Utskifting av masse med nytt 
 bærelag av pukk og nytt 
 asfaltdekke, kostnad 40-45 
 millioner kroner.

Ordfører Ola Øie var møte-
leder, og han hadde fått Jan Perry 
Lund i Lundhytta til å innlede 
med å fortelle om Nerskogsveien 
sin historie og dagens forfatning 
sett ut fra næringslivets perspek-
tiv. Veien er av stor betydning for 
hyttenæringa på Nerskogen. Hytte-
næringa sysselsetter ca 130 årsverk 
i ei grend med 120 innbyggere. 
Det er mye transport ut og inn, 
og veien blir dårligere for hvert år, 
og spesielt utfordrende er det om 
våren med 6 tonns vei. Det fører 
til at kranbil ikke kan kjøre over 
Skaret fra Oppdal, men må kjøre 
rundt om Berkåk. 

Uløst i mange år
Representantene fra fylket kjen-

te alle til at Nerskogsveien har hatt 
problemer i mange år. Uenigheten 
var hvordan utfordringen skulle 
møtes. Jan Inge Kaspersen (AP) sa 
at 600 mil fylkesvei gir utfordrin-
ger, men at det måtte på plass en 
oppgradert vei på Nerskogen i 
løpet av 2019. Kaspersen mente at 
ikke bare trafikktall måtte legges til 
grunn for prioriteringer, men også 
næringslivets behov.

Pål Sæther Eidem (H) sitter i 
opposisjon i fylkestinget, og han 
var mer offensiv i sine uttalelser. 
Han påpekte at fylkeskommunen 
har 953 millioner kroner på bok, så 
det handler om prioritering. 

Ikke nok penger
Gunn Iversen (SP), leder i 

hovedutvalg vei i fylket, så klart 
behovet for ny vei, men det er ikke 
penger til alternativ 4 til 40 millio-
ner kroner. 

— Vi har 10 millioner på bok, 
og det er nok til den dårligste løs-
ninga. Vi har sett mest på løsninga 
med innfresing av pukk i eksiste-
rende bærelag, og det synes vi er et 
godt alternativ, sa Iversen. Hun var 
likevel usikker på om det var aktu-
elt å starte opp i år på grunn av at 
Nato-øvelsen skal bruke området i 
høst.

Velger bort Nerskogen
Ingrid Hoel har hyttefelt på 

Nerskogen, og hun var klar i sin 
tale da hun forlangte at fylkeskom-
munen måtte ta ansvar. 

— Det er et alvorlig signal når 
hyttekjøpere velger bort Nerskogen 
på grunn av veien. Vi på Nersko-
gen tilfører verdier til fellesskapet. 
Nå har det vært snakk i mange år, 

så nå venter vi på handling. Dette 
er dårlig distriktspolitikk, sa Hoel.

Krever handling
John Olav Vognild er entrepre-

nør på Nerskogen, og han mente 
at de må ha 10 tonns vei. 

— De to siste årene har jeg frak-
tet ca 3.000 kubikk  masse. På en 
10 tonns vei blir det 310 lass, mens 
det på en 8 tonns vei blir 428 lass. 
En betongbil ekstra for å støpe ei 
plate, utgjør også en stor ekstra-
kostnad for de som bygger hytte, 
sa Vognild. Han mente også at 
veien bør bli bredere, og at det vil 
medføre mindre behov for vedlike-
hold.

Grusvei ikke aktuelt
Gunn Iversen syntes det hadde 

vært et nyttig møte, og hun hadde 
fått med seg at grusvei ikke var 
aktuelt. Hun mente at fagpersoner 
måtte avgjøre hvilken løsning som 
ble valgt, og når det kunne starte. 
Pål Eidem sa at de hadde et felles 
ansvar for at veien blir bra og at 
samfunnet kan utvikles videre. De 
hadde fått en klar bestilling. 

Ordfører Welander avsluttet 
møte og oppfordret fylkespoliti-
kerne til handling, og samtidig sa 
hun at det dyreste alternativet er 
mest bærekraftig på sikt. 

Av Dagfinn Vold

Jan Perry Lund orienterte ordfører Ola Øie, leder i fylkets hovedutvalg vei Gunn 
Iversen (SP), Jan Kaspersen (AP), Pål Sæther Eidem (H) og ordfører i Oppdal 
Kirsti Welander.

Gunn Iversen, leder fylkets hovedutvalg vei, kunne ikke love at opprustiong av 
Nerskogsveien ble påbegynt i år.

Nerskogeveien har i lengre tid vært nedslitt.



Rennebunytt 33

Ny informasjons-
tavle ved 
Hævertjønna 

Barnas Naturverden er 
et populært turområde i 
Rennebu, og spesielt for 
barnefamilier. 

Nylig plasserte Lionsclub 
Rennebu ut en ny informa-
sjonstavle ved Hæverfallssetra, 
ovenfor setervollen der stien til 
Hævertjønna begynner. 

- Dette er ment som en hyl-
lest til Arne Budeng og det 
arbeidet han har gjort i området 
er med tilrettelegging av turstier 
og oppsetting av varder, fortell-
er Gunnar Bruheim i Lions 
Club Rennebu. 

Et fantastisk arbeid
Ifølge Bruheim fikk Arne 

Budeng bygd seg hytte ved 
foten av Ryphøa, og for å kom-
me dit gikk han opp fra Hæver-
fallet. Det hele startet nok med 
at han merket stien opp til hytta 
med varder, og fortsatte med 
det fram til Hævertjønna. 

- Arne var en stille og rolig 
person, og etterhvert syntes han 
nok det ble litt mye trafikk forbi 
hytta da mange begynte å bruke 
stien han hadde merket. Han 
flyttet derfor deler av stien litt 
lenger ned, sånn som vi kjenner 
den i dag, forteller Bruheim. 

Stien er tilrettelagt med ski-
ferheller, og enkelte steder er 
det fylt opp med sand slik at 
turgåerne ikke skal bli bløte på 
beina. Det er laget grøfter for å 
lede bort vann der det er nød-
vendig, og alt arbeidet er skån-
somt utført og fungerer like 
godt i dag som da det ble laget. 

- Det er helt fantastisk å ten-
ke på at en mann har utført alt 
dette arbeidet, og hvor mange 
fine turopplevelser han har 
bidratt til med dette livsverket, 
sier Bruheim. 

Tekst: Mona Schjølset

Kjære vandrer
Når du kan gå tørrskodd langst denne stien helt fram
til Hævertjønna, er det en mann vi kan takke. 
Det er Arne Budeng.

Stien smyger seg fram i naturen og er i hovedsak lagt 
i tørt terreng. Om sommeren tok Arne ut steinheller i 
skiferbruddet sør for Hævertjønna. Disse ble om 
vinteren kjørt med snøscooter til merkede plasser 
langst stien. Sommeren etter fikk de sin endelige plass. 
På samme måte ble sekker fylt med sand om 
sommeren og fraktet med scooter om vinteren. 
Langs stien ble det også bygd varder helt fram til 
Sælehuset ved Hævertjønna. Du kan selv telle vardene.

Der stien går over myr, er det på en skånsom måte 
laget smale grøfter slik at stien skal være tørr.

I en periode på 25-30 år var denne stien den viktigste 
fritidsaktiviteten til Arne. Takket være han har vi fått en 
fin sti som er lett å gå, ikke minst for små føtter på vei til 
Barnas Naturverden.

Denne tavlen er reist og bekostet av Rennebu Lions Club.

Arne Budeng
f. 21. februar 1946

d. 11. november 2010

Stentrappa
lagt av Arne Budeng

En av vardene langs 
stien til Hævertjønna

Skolestart for Hakima
Den 15. august i 2013 kom somaliske Nimaa Hussein flyttende til Rennebu sammen med 
sønnen Zakaria på 10 år og datteren Hakima, som den gangen var bare 10 måneder. Den 
lille familien var de første flyktningene som kom hit, og de ble raskt en del av lokalsam-
funnet gjennom barnehage, skole og introduksjonsprogram. 

Nå har det gått nesten fem år, 
og til høsten begynner Hakima i 
første klasse ved Rennebu barne- 
og ungdomsskole. 

- Det har vært noen travle år, 
men vi har trivdes godt. Nå gleder 
vi oss til Hakima skal begynne på 
skolen, sier mamma Nimaa. 

Helse- og sosialfag
Storebror Zakaria begynte på 

skolen bare noen dager etter at 
familien kom flyttende til Renne-
bu. Han lærte seg norsk i rekord-
fart, og ble raskt en del av gjengen i 
klassen. Nå er han snart ferdig med 
første året på ungdomsskolen, og 
har allerede begynt å tenke på vide-
regående utdanning. 

- Det er viktig å gå på skole og 
få seg en jobb, sier Nimaa. 

Selv begynte hun å lære norsk 
gjennom introduksjonsprogram-
met, for så å avlegge eksamen for 
grunnskolen. Nå er hun i gang 
med andre året på helse- og sosi-
alfag ved Oppdal videregående 
skole, noe hun trives veldig godt 
med. Hun jobber også litt i Hel-
sesenteret, og gjennom skolen har 
hun hatt praksis både hos hjemme-
sykepleien og på Arbeidssenteret.

- Jeg liker godt å jobbe med 
mennesker, og det er trivelig å hjel-
pe andre. Dessuten får jeg mye tre-
ning i å snakke norsk, sier Nimaa. 

Vi må ha respekt for hverandre
I løpet av de årene Nimaa og 

hennes familie har bodd her, har 
Rennebu blitt et flerkulturelt sam-
funn. Tilsammen har vi tatt imot 
over 80 innvandrere fra Somalia, 
Eritrea og Syria. Ifølge Nimaa er 
tonen veldig god blant våre nye 
landsmenn, og hun har inntrykk 
av at de fleste trives veldig godt her 
i Rennebu. Når det gjelder religion 
er det både muslimer, katolikker 
og kristne blant dem som har kom-
met hit, uten at dette byr på særlig 
store problemer.

- Alle må få lov å ha sin egen 
religion og tro på det de vil, enten 
de kommer fra Norge, Somalia, 
Syria eller andre land. Det viktig-
ste er at mennesker har respekt for 
hverandre og godtar at vi tenker 
forskjellig om ting, sier Nimaa.

Kloke ord fra en klok dame, og 
en livsfilosofi som burde vært obli-
gatorisk for enhver statsleder rundt 
omkring i verden. 

Kan alle bokstavene
Fem år gamle Hakima er født i 

Norge, og snakker naturlig nok fly-
tende norsk. Nå gleder hun seg til 
å begynne på skolen, og har alle-
rede lært seg alle bokstavene. 

- Det er artig på barnehagen 
også, men jeg tror det blir enda 
artigere på skolen, sier Hakima. 

Litt spent er hun likevel, for 
selv om hun kjenner mange fra 
barnehagen blir det mye nytt å 
forholde seg til. Før sommerferien 
skal både hun og de andre skole-
starterne besøke skolen og gjøre 
seg litt kjent både ute og inne. De 
skal få skolesekk og snakke med 
læreren. 

- Jeg vet at læreren vår heter 
Hege Merethe, og hun er snill, fast-
slår Hakima. 

Hvis man så tilføyer at Hakima 
selv er en særdeles sjarmerende og 
oppvakt liten frøken med mange 
gode venner, skulle vel det meste 
ligge tilrette for en god skolestart 
til høsten.

Av Mona Schjølset

Hakima gleder seg til skolestart i august, og ønskes velkommen av rektor Gerd Staverløkk.
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Behov for pukk/grus?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner. 

Grus til diverse formål. 

Dessuten utfører vi små og store gravejobber, 
eksempelvis drenering, tomtegraving og masseutskiftning.

Vi påtar oss også oppdrag på Kvikne.

Ring for en uforpliktende prat!

GrusRennebu
Betty tlf 404 84 478
Graving: Vidar tlf 472 53 224
te@rennebu-grus.no

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

BERKÅK BILSKADE BERKÅK BIL
Postmyrveien 12 Postmyrveien 12
7391 RENNEBU 7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963 Tlf 72 42 75 90
berkaakbilskade@outlook.com berbil@getmail.no

Forhandler utstyr fra:

Fåvang Maskin 
- bl.a. vinsj og dumperhengere

Globus - bl.a. snøfresere og sandstrøere

Lilleseth Kjetting 
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap

Maskinsenteret i Gudbrandsdalen as
- bl.a tømmervogner og beitepussere

Jan Eirik Holden 
- Forhandler landbruksutstyr og entreprenør

jan.eirik.holden@getmail.no

www.jt-bygg.no

Forhandler av
Joramo & Tørset Bygg 
Tørset hyttegrend

Nøyaktig håndverk
med stolthet og kvalitet
Ulsberg, 7398 Rennebu, tlf 48 21 26 67

Nybygg og rehabilitering 
av hytter og hus

Membran legging av tak etc – Lafting

Følg oss på facebook

Totalleverandør av
takst-tjenester og bygningskontroll 

Bolig – Næring – Skade – Nybygg

Avdeling Oppdal/Rennebu:

Tor Gunnar Uv, tlf 934 29 338 Fridar Skjerve, tlf 969 42 209

Terje Sandhaugen, tlf 400 04 451 Roar Sørlien, tlf 990 23 902

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no

Coop Marked Å
Åpningstider:

Butikk  9.00-18.00 (16.00)
Å-bua  mandag-lørdag kl 18.00-21.00  
 søndag 12.00-21.00

Telefon 72 49 86 50
www.coop-aa.no
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Kunngjøringer

Fagarbeider/pedagog 50% vikariat
Vi søker
Fagarbeider/pedagog i 50% vikariat fra 01.08.18-31.12.18.  
Utlysningen gjelder også evt kommende stillinger/ vikariat 
for skoleåret 2018/2019.

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole sentralt på 
Berkåk.  Skolen satser på digitale ferdigheter gjennom 
iPad og PC 1:1 på alle trinn, og dette gjelder også våre ansatte. 
Vi ønsker oss kompetente, trygge medarbeidere som 
vil være med på å bidra til at elevene våre har gode faglige og 
sosiale skolehverdager. Vi er en skole som jobber i team,
og du som søker må være glad i å jobbe sammen med andre for 
å nå mål.

Hovedarbeidsområder
Oppfølging av flerspråklige elever

Ønskede kvalifikasjoner
Erfaring fra arbeid med flerspråklige barn og unge.

Søknadsfrist 18. juni 2018

Lærer 80% fast
Vi søker
Lærer inntil 80% fast. Utlysningen gjelder også evt kommende 
stillinger/ vikariat for skoleåret 2018/2019.

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole sentralt på 
Berkåk.  Skolen satser på digitale ferdigheter gjennom 
iPad og PC 1:1 på alle trinn, og dette gjelder også våre ansatte. 
Vi ønsker oss kompetente, trygge medarbeidere som 
vil være med på å bidra til at elevene våre har gode faglige og 
sosiale skolehverdager. Vi er en skole som jobber i team,
og du som søker må være  glad i å jobbe sammen med andre for 
å nå mål.

Hovedarbeidsområder
Lærer på småtrinnet

Ønskede kvalifikasjoner
Fagønsker er matematikk, norsk, spesialpedagogikk og KRLE. 
Det er ønskelig med erfaring fra småtrinnet.

Søknadsfrist 18. juni 2018

Se fullstendig utlysning på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig. 

Her finner du også informasjon og brukermanual for å søke jobb 
i Rennebu kommune.

Ta kontakt på tlf 416 56 996 

Alt innen bygging,
vedlikehold og

vaktmestertjenester

Reinsjakt på Haugasætra 2018

Søknadsfrist for jakt er 20 juni.
Søknad sendes til Roger Skamfer,
Trondskogveien 12 Berkåk, 7391 Rennebu.

MASSASJE, aromaterpi og klassisk, svensk massasje. 
Berkåk/Rennebu. Tlf. 926 41 302/Kirsten

Ledig leilighet på Berkåk fra ca 1. juli
Gamle Kongevei 52. Ta kontakt! Tlf 990 93 916

Dette skjer i Rennebu!
14.06 Hyggestund m/kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
15.06 Sangerstevne, Kirkekonsert Berkåk kirke 19.30
16.06 Sangerstevne, kirkekonert Berkåk kirke 15.00
16.06 Nerskogsrittet Granasjøen 12.00
16.06 ”Utpå tur langs pilegrimsleia” Skolemuseet, Voll 13.00
16.06 Andeløp Hurunda 14.00
17.06 Sangerstevne, folkekonsert Rennebuhallen 15.00
19.06 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
21.06 Formiddagstreff Staure 11.00
24.06 Gudstjeneste Nerskogen kapell 11.00
30.06 Loppemarked Åshuset 10-15
05.07 Mottak av klær Refshus skole 16-18

Gjeterhundtrening i Kjønndolpa hos Sissel mandager kl 18.00 i 
hele sommer.
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker 
kl 17.30 i Menighetshuset.
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i sommer kl 12-15
Bygdakaffe i Furuly, Nordskogen, søndager i partallsuker kl 13.
Frisktrim onsdager kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

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

OppLEV RENNEBU/REiSEN TiL FJELLET sine sommeraktiviteter 
i Rennebu finner du på side 14!

Følg med på hva som skjer på Rennebu.com

@rennebucom  @reisentilfjellet  
@rennebukommune
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Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

Hus | Hytte | Næring | Termografi | Enøk | Alarm | El-kontroll | Brannvarslingskontroll | Fiberblåsing | Byggestrøm

VI HAR KOMPETENTE MEDARBEIDERE
SOM HJELPER DEG MED ALT INNEN 
ELEKTROINSTALLASJONER!

KONTAKT OSS FOR BESTILLING ELLER ET UFORPLIKTENDE TILBUD!

KVIKNE-RENNEBU | 72 42 80 10 | installasjon@krk.no | krk.no
SOKNEDAL | 72 43 11 02 | post@riseelektro.no | riseelektro.no

Energisk aften med høy allsangfaktor!
Fredag 10. august i Kultursalen Berkåk.  

Dørene åpner kl. 21. Sang og musikk fra kl 22.00-24.00 
Lokale sangere med orkester ledet av Sverre Stenløkk.

18-årsgrense. Pris kr 250,-
Billettsalg på Martnaskontoret fra torsdag 14. juni og på nett - se www.rennebumartnan.no

Rennebunytt,  c/o Mediaprofil as, Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

10.-12. 
august


