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God påske
Påsken betyr forskjellig for oss, men bakgrunnen for at vi feirer påske er at påsken er
den mest sentrale av de kristne høytidene i kirkeåret, både for den romersk-katolske,
den ortodokse og de protestantiske kirkene. Høytiden feires til minne om Jesu Kristi
siste nattverd, korsfestelse, lidelse, død og oppstandelse som ifølge evangeliene i Bibelen fant sted under den jødiske påskefeiringen pesach i Jerusalem.
Det er kanskje ikke det mange av oss som tenker på denne bakgrunnen for påska,
men det kan være greit å ha med seg når vi pakker sekken og drar til fjells. For det er
det mange som gjør i denne høytiden.
Jeg kan heller ikke i denne lederen unngå å skryte av hvor flott det er i Rennebu. Vi
er 2000 hytter som tilsvarer over 300 000 døgn årlig. I tillegg bygges det ca. 40 hytter
årlig som igjen øker dette antallet med 6000 døgn årlig for Rennebu. Vi har et fenomenalt skiløypenett uansett hvor du enn befinner deg på våre 948 km2, og samtidig
tilgang til enorme naturressurser.
For dere besøkende har vi også et flott handelstilbud i Rennebu uansett om dere velger å handle på Nerskogen Landhandel, Joker på Voll eller Coop eller Rema 1000 på
Berkåk. Handel kan også foregå hos de mange lokalprodusentene vi har i Rennebu.
Drivstoff og en matbit på veien gjennom Rennebu er også mulig, samt at vi har et
av de beste ladetilbudene for de som reiser på strøm. Tilbudene er mange her i Rennebu.
Det er også en trygghet for oss å vite at Røde Kors Hjelpekorps har sine i fjellheimen.
Mange frivillige bruker av sin fritid, og de gjør en fabelaktig jobb om ulykken skal
skje. Dere må også huske på fjellreglene.
Ønskes det informasjon finnes Bygdasenteret på Berkåk hvor dere møter Merete som
vet om det meste som skjer i Rennebu. Dere får også informasjon på butikkene og
bensinstasjonene i bygda.
Jeg vil ønske dere alle en riktig god påske om det er på hytta, hjemme eller i godt
lag sammen med familie og venner!
Med vennlig hilsen
Ola Øie
- ordfører
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Legg skituren til Jøldalshytta
Å gå på ski innover til Jøldalshytta er i seg selv en
herlig vintertur i praktfulle
omgivelser. I tillegg er hytta et perfekt utgangspunkt
for dagsturer til flotte topper som Skrikhøa, Svarthetta og Trollhetta.
Fra vinterparkeringen ved Vaulan langs Jøldalsveien, er det 9 kilometer å gå på ski inn til Jøldalshytta. Her kan du gå trygt etter kvistet
vinterløype forbi hytter og setre i
trivelig bjørke- og furuskog. Jøldalshytta er betjent i påska. Bomveien til Kleva brøytes vanligvis til
påske. Herfra er det knapt 5 km å
gå inn til hytta. Se joldalsveien.no
for opptatert info om brøyting av
veien.
Adkomst vinter
Buss fra Trondheim til Grindal
eller med bil langs E6 til Berkåk og
Fv 700 til Grindal. Også mulig å
kjøre om Orkanger/Å til Grindal.
Ta av til Nerskogen og sving av fra
Nerskogveien når du møter skilting til Jøldalshytta. Parkering på
Vaulan.

Jøldalshytta, 740 moh.

Foto: Karl Olav Mærk
Betjent vintersesong: 23. mars til 8. april 2018
Telefon i sesongen: 916 50 660
E-post: joldalshytta@tt.no
Jøldalshytta ligger i den nordøstlige delen av Trollheimen. Dette er ei stor og familievennlig hytte, påbygd og
omfattende restaurert i 2005. Utenom betjent sesong er hytta selvbetjent og utstyrt med DNTs standardlås.

Trondhjems Turistforenings beste
tips til en trygg vintertur
Turistforeningens hytter
og ruter i Trollheimen er
et unikt tilbud til alle som
ønsker å komme seg til
fjells. Vinterstid er det viktig å være forberedt på at
været og føreforholdene
kan skifte fort. Vi har derfor tatt en prat med skredekspert og ruteansvarlig i
Trondhjems Turistforening,
Per Gunnar Østeraas, for
å få gode tips til hvordan
man ferdes trygt i fjellet.
- Hva er det viktig å ta hensyn til
når man skal planlegge en vintertur i fjellet?
- Det viktigste er at du velger en
tur som passer til ditt kunnskaps- og
ferdighetsnivå. Forslag til turer får
du på UT.no der turene er gradert

etter hvor krevende de er. Det er
også viktig å ha riktig bekledning
og utstyr der du tar høyde for at vær
og føre kan endre seg raskt i fjellet.
Kart og kompass i sekken er obligatorisk.

- Hva gjør turistforeningen for
å sikre trygg ferdsel i fjellet om
vinteren?
- I fjellområdene der turisthyttene våre ligger merker vi de mest
brukte rutene, både fra startstedene
inn til turisthyttene og mellom hyttene. I samarbeid med Rindal Røde
Kors blir rutene i den populære Trekanten i Trollheimen merket med
kvister til påske. Fra Nerskogen og
inn til Jøldalshytta er det Rennebu
Røde Kors som er ansvarlig for vintermerkingen, mens TT selv kvister
skitraseen fra sommerparkeringen
på Kleva og inn til hytta. Vanligvis
brøytes Jøldalsveien fram til Kleva
før påske.

- Hvordan unngår man skredfarlig terreng?
- Turistforeningens ruter er stukket ut av erfarne fjellfolk
som vet hvor det er
trygt å gå. Følger man
disse rutene er man
trygg for snøskred.
Generelt må terrenget ha mer enn 30
graders helling før
det er fare for skred.
Jeg vil ellers anbefale alle å skaffe seg
nødvendig kunnskap om hvordan

man vurderer skredfare. TT arrangerer jevnlig skredkurs.

- Hva gjør jeg hvis jeg har
lyst til å gå på ski i fjellet, men ikke føler meg
trygg på egne ferdigheter?
- Da vil jeg anbefale TTs fellesturer der
du går sikkert sammen
med en erfaren turleder i selskap med andre
som liker å gå på tur.
Å delta på fellesturer i fjellet er
både sosialt
og lærerikt.

Per Gunnar Østerås.
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Gule blomster
i stort utvalg!

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

OPPLEV MER MED OSS

Privat
leie 3.990,pr mnd

Privat BIL
BERKÅK
leie
3.290,AC-Service
pr mnd
Hjulstillingskontroll
Hjulstillingskontroll

Rente 2,95%
Forskudd 79.000,Leieperiode 36 mnd
Total km 45000

Rente 2,95%
Service79.000,alle
Service
alle bilmerker
bilmerker
Forskudd
Flush
og 36
skifte
av all
Flush og
skifte
all automatgearolje
automatgearolje
Leieperiode
mndav
Dekk
og
avbalanseringsmaskin
Total
km
45000
Dekk og avbalanseringsmaskin

Privat
leie 2.550,pr mnd

Planter og avskårne
Frøstativet er på plass
Rente 2,95%
Forskudd 50.000,Leieperiode 36 mnd
Total km 45000

e
j
l
i
l
e
t
t
o
P
,
9
1
r
k
kun

Hydralikkslangeverksted
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll
kjøretøykontrollopp
opp til
til 7.500
7.500 kg
Periodisk
kg

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Hva har den elegante Mazda6, den tøffe SUV’en Mazda CX-5 og den sporty crossoveren Mazda CX-3 til felles? Svaret er ganske
enkelt: Kjøreegenskapene – så presiseFinn
og inspirerende
at hver kjøretur blir en opplevelse. Vanskelig å beskrive, men lett å
ditt verksted:
oppleve. Prøvekjør og Ônn din favoritt.
automester.no • tlf. 800 40 555

Mazda6 fra 349 800,- | Mazda CX-5 fra 377 800,- | Mazda CX-3 fra 272 800,Fra-priser inkl. frakt og lev.omkostninger 13 800,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring: Mazda6 3,9-6,4 l/100 km, Mazda CX-5 5,0-7,1 l/100 km og Mazda CX-3 4,0-6,3 l/100
km. CO2-utslipp: Mazda6 104-150 g/km, Mazda CX-5 132-162 g/km og Mazda CX-3 105-146 g/km. NOx: Mazda6 7,3-55,8 mg/km, Mazda CX-5 3,6-60,2 mg/km og Mazda CX-3 3,9-63,8 mg/
km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykkfeil.

BERKÅK BILSKADE
BILSKADE
BERKÅK
Postmyrveien 12

86-100
101-130
Postmyrveien
12
7391
RENNEBU
7391
RENNEBU
Tlf 977 78 963
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com

BERKÅK
BERKÅKBIL
BIL

Postmyrveien
12
131-180 12
Postmyrveien
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
Tlf 72 42 75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17 – lør 10-14
Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57, Storås.
Tlf. 72495000
www.syrstadengbil.no

STOR NÅR DU KJØRER,
LITEN NÅR DU PARKERER
Privat leie
1.590,- mnd
Rente 2,95%
Forskudd 50.000,Leieperiode 36 mnd
Total km 45000

Mazda2 har Õyttet småbilklassen opp til et nytt nivå. Med kjøreegenskaper som leder tankene hen mot atskillig dyrere biler, er Mazda2 et funn for deg som ønsker
store opplevelser i et mindre format. Den effektive SKYACTIV-motoren gir deg maksimal ytelse med minimalt forbruk. I tillegg får du funksjoner som autobrems,
tretthetsvarsler og blindsoneovervåking. Når du kjører, kommer det vi kaller Jinba Ittai til å bli virkelighet – følelsen som oppstår når bil og fører forenes, når
teknologi forlenger sansene. Til og med utstyrsmessig er Mazda2 uvanlig generøs. Kort sagt: perfekt for deg som tenker stort, men mindre.

Fra 195 300,Fra-pris inkl. frakt og lev. omkostninger, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,5-4,8 l/100 km, CO2-utslipp 105-112 g/km og NOx 9,8-17,1 mg/km. Alle nye
Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykkfeil.

Syrstadeng
AS
Syrstadeng Bil
Bil AS
Åpningstider:
Lykkjveien
Storås.
Lykkjveien57,
57, Storås.
Man, tirs, ons, fre 07.00–16.00
Tlf 72 49 50 00
tors 07.00–19.00
Åpningstider:Man:
7 - 16 Tors: 7-19
Lørd: 10-14/ lør 10.00–14.00
www.syrstadengbil.no Tlf 72495000
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Storås – tlf 72 49 50 00
post@syrstadengbil.no
www.syrstadengbil.no

Orkanger – tlf 48 95 20 00
orkanger@syrstadengbil.no
www.syrstadengbil.no/orkanger

- Løypekjøring
er blitt en livsstil!

Det forteller Jon Austberg, som gjennom
hele vinteren sørger for at det er flotte
skiløyper i området rundt Innset og Ulsberg.
Med et godt skiltet løypenett på over 3 mil
er det muligheter for både korte og litt
lengre turer.

- Vi ser at mange bruker løypene, og det synes vi er bra. Det er jo
rekreasjon for både kropp og sjel å
komme seg ut på ski, sier Jon.
Betyr mye
Selv om det er Jon Austberg
som står for det meste av løypekjøring i området, er han rask til å
påpeke at han har gode støttespillere i bakhånd.
- Du må få med at Odd Bjarne
Havdal gjør en kjempejobb med
å stikke ut løypene og rydde, slik
at det blir greit å kjøre scooter når
snøen kommer, sier Jon.
Leder i Innset Idrettslag, Jens
Petter Skårsmoen, setter også stor
pris på den innsatsen som legges
ned for at skifolket skal ha gode
forhold gjennom vinteren.
- Dette betyr så mye både for
oss som bor i området, hyttefolk
og andre som vil gå på ski her. Vi
får mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde skiløpere, forteller
Jens Petter.
Gapahuk med utsikt
For noen år siden ble det også
satt opp en trivelig gapahuk på et
nøye utvalgt utkikkspunkt i løypa.
Herfra har man utsikt både mot
Kviknebruna, Storhøa, Sandfjellet,
Gisnadalen og Oppdal. Også dette
prosjektet er det Jon Austberg og et
knippe nevenyttige karer som står
bak. Jon Arne Vinsnesbakk, Per
Ivar Tørset og Odd Bjarne Havdal
bidro alle til å få prosjektet gjennomført, og resultatet ble meget
vellykket. Foran gapahuken er det
tilrettelagt med ildsted, og nær sagt
selvfølgelig sørger de for at det er
tilgjengelig ved som kan benyttes.
- Vi hadde sett oss ut dette
punktet på grunn av utsikten, og
dessuten er det ikke mer enn 3-4
km å gå fra for eksempel parkeringsplassen ved kirka. Det er en
overkommelig distanse selv for
små skiløpere, sier Jon.
Skiltprosjekt
Mens det de senere årene har
vært oppkjørte løyper så godt som
hele vinteren, var det tidligere
bestemt at løypene skulle kjøres
opp senest til vinterferien, helgene
fram til påske og gjennom påska.
Etterhvert så de imidlertid at interessen for å komme seg ut på ski

Jon Austberg, Odd Bjarne
Havdal og Jens Petter
Skårsmoen er alle engasjerte
i løypekjøringa på Innset og
Ulsberg.

Det er fin utsikt fra gapahuken på Sandbankan.
tidligere på vinteren var økende,
og løypekjøringen ble utvidet i
begge ender av sesongen. I 2015
deltok Innset IL i et merkeprosjekt,
og gjennom dette fikk de tilskudd
til å skilte løypenettet på en god
måte.
- Dette ble et løft for oss, og
siden har det også blitt til at vi kjører løyper gjennom hele vinteren
så langt vær og føre tillater det, sier
Jon.
Han påpeker også at merkingen er lagt opp slik at det går an
å gå finne mange små runder, noe
som selvfølgelig kan være viktig for

både småbarnsfamilier og andre.
- Dessuten er det lett å finne
fram, og det blir mye enklere å
gjøre seg kjent i området, sier Jon.
- Holder på så lenge helsa holder.
Den ettermiddagen Rennebunytts utsendte får bli med på tur,
stiller karene opp med to snøscootere og egen henger med stol til
journalisten. I gapahuken serveres
det både kaffe og hjemmebakt sjokoladekake, mens værgudene viser
seg fra sin mest positive side.
- På slike dager er det trivelig å
være ute ja, og i vinter har det vært

mange flotte dager, sier Jon.
For alle dem som er glade for
de flotte skiløypene i området, kan
vi også berolige med at verken løypesjefen eller merkesjefen har tenkt
å gi seg med det første. Dette har
tydeligvis blitt en livsstil de trives
godt med, og det er nok veldig
mange som setter stor pris på akkurat det.
- Jeg regner med at jeg kommer
til å holde på med dette så lenge
helsa holder, avslutter Jon Austberg, uoffisielt utnevnt løypesjef
for Innset IL.
Av Mona Schjølset
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Totalleverandør innen elektroinstallasjon
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 996 42 897 – John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

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

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

ko
Ners gen
lan
Lørdag 16. juni 2017 kl 12.00
Sykkelritt i Rennebu med start og mål
ved Granasjøen på Nerskogen.

d h a n d el

Turbøker, turkart og gass!
Lokal mat, lokale produkter, nystekte brød, aviser

Åpningstider i påska
Fredag 23. mars
Lørdag 24. mars
Søndag 25. mars
Man 26.-fre 30. mars
Påskeaften
1. og 2. påskedag
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
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09.00-21.00
09.00-18.00
10.00-17.00
09.00-19.00
09.00-17.00
10.00-17.00

Markastuggu

Middagssalg hver daørbg!rød og softis

kaker, sm
I vår kafé får du også kjøpt
Vi har også take-away.
rkastuggu/Joker Nerskogen
Følg oss på Facebook - Ma
ningstid som butikken!
Markastuggu har samme åp

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

Gjesteskribent Herborg Finnset, biskop i Nidaros:

Hva er det fineste
med påsken?

Engasjerte hytteeiere står bak
gudstjeneste
Det er mange hytteeiere i Rennebu som
gir viktige bidrag til lokalsamfunnet.
Stein Bratseth og svigerinna Marit Husby
Bratseth arrangerer gudstjeneste i
Nerskogen kapell hver skjærtorsdag.
Det har vært tradisjon for samling på Nerskogen
kapell om kvelden skjærtorsdag i mange år. Tradisjonen startet med Indremisjonsleir, og senere var det
Tormod Bakken og Arne Løvold som hadde møte
på kapellet om kvelden skjærtorsdag. I 2003 overtok
Marit Husby Bratseth og Stein Bratseth stafettpinnen. Konseptet ble litt endret fra møte til gudstjeneste.

Her finnes det mange svar – og det er lov med mer enn ett!
For noen er gleden ved påsken å gjøre noe annet: vi kan være litt «nedpå»; bruke de
uhippe hytteklærne, eller lage en roligere rytme i dagene. Være ute, være sammen med barnebarn og familie, ha litt mer tid til de små tingene.
For andre er det å komme hjem det fineste: til familien, til det kjente.
Andre gleder seg til lange løyper til fjells eller i bakken.
Noen gleder seg til roen påsken har med seg: til musikk, bøker, gudstjeneste.
Ingen ting er vel som den første dagen i påskeferien, da det føles som at det er et lysår til
3-påskedag! Vi gleder oss, og gul og glad pynt fyller snart kjøkkenbordet.
Akkurat som jula har sin pynt og sine symboler, har påsken sin: Kyllinger og egg. Veksten, livets under. Inni egget, skjult, har kyllingen vokst. Kyllingen sprenger det harde
skallet i egget. Livet oppstår av det som så bare hardt og stengt ut. Den sprenger seg ut. Nå
er det blitt til et dunete vesen som tripper rundt, som har vinger og bein og nebb og øyne,
som fort blir gult og nusselig og kvitrer. Det nye livet står fram.
Der hvor hendelsene i Bibelens juleevangelium kan vekke gode følelser i oss, er påskefortellingen annerledes. Den har en illevarslende undertone allerede fra palmesøndagens
inntog i Jerusalem. Mørke skyer trekker sammen til storm. Og det blir det! Til gangs.
Den kristne påskefortellingen er drama. En fortelling om skjebnesvangre feilgrep, svik,
ydmykelse, utslettelse, men også om kjærlighet, tilgivelse og håp.
Det åpner seg noen dyp i påskeevangeliet som vi ikke kan begripe med annet en troens
blikk. Etter fornedrelse, død og undergang, midt i det mest usannsynlige øyeblikk skjer
underet. Oppstandelsen kan selvsagt ikke bevises, den befinner seg i troens rom – i erfaringens rom. Tro er sjelden noe klippefast, men ofte ønsket om å holde fast i en sannhet.
Ofte er det slik at tvil og tro går sammen. Helt fra den første påskedag har tvilen vært med
– noen tvilte på at det hadde skjedd. Det er sant menneskelig å tvile – men kanskje kan vi
også i noen glimt tro, og be om å få troen i gave.
I vår fragmenterte, oppstykka og urolige verden hvor mange leter etter mening og
sammenheng, kommer Jesus og hjelper oss å sette bitene av våre liv sammen. Han gir oss
mening, håp og liv. Han som elsker oss med en kjærlighet som er sterkere enn døden. Kjærligheten har vist seg å være sterkere enn døden. Jesus møter oss her og nå, og gir oss det håp
han har vunnet tilbake.
Når vi går inn i påsken fyller vi dagene med ulikt innhold. Gleden over livet har vi
sammen. La oss feire påske på en slik måte at vi bygger det gode livet sammen og for hverandre – i kjærlighet til våre medmennesker ! God påske!
Beste hilsen
Herborg Finnset
Biskop i Nidaros

”Lokale krefter”
— Vi ønsket at samlingen skulle inneholde nattverdsmåltid, som er viktig på skjærtorsdag. Vi begynte derfor å invitere prester som hadde påskefri. Noen
med hytter i nærområde, og noen med annen tilknytning til Rennebu. I 2016 var biskop Tor Singsaas prest. Han tok turen til Nerskogen fra hytta si
på Oppdal. Det har alltid vært sang eller musikalske
innslag på gudstjenestene, og her har vi også hentet
inn lokalt fra Rennebu eller andre med hytte i området, forteller Stein Bratseth.
Dugnadsbasert
Hele gudstjenesten er basert på dugnad, alt fra
prest, musikere, kirkekaffe og eventuelt andre ting de
har behov for. Det kommer alltid nok skuffkaker til
kirkekaffen, og de er stort sett bakt på hytter på Nerskogen. Mette Granheim har hatt kontroll på denne
biten i årevis.
— I alle år har det vært helt fullt på gudstjenesten,
noe som betyr minst 120 deltakere. De fleste deltar
også på kirkekaffen etter gudstjenesten. Det blir alltid tatt opp en kollekt, og den går til vedlikehold av
kapellet, forteller Stein.
Årets gudstjeneste
Kapellet er et fint møtested, og av de som kommer er 80% hyttefolk – både fra Rennebu og Skaret.
Det er blitt et veldig ungt miljø med mange rundt
25-40 år som dukker opp.
Prest i år blir Bergljot Svanholm (kjent som Bella), og hun er sogneprest i Berg menighet i Trondheim og har hytte på Oppdal. Ester Alfer Nørstebø
fra Trondheim vil bidra med sang. Foreldrene hennes
har hytte på Nerskogen.
Stor engasjement
— Det er mange ressurspersoner som har hytte og
de har et stort engasjement for Nerskogen. Det merker vi i flere sammenhenger. De kommer med mange
idéer. Engasjementet gjelder også butikken. Det er
mange som handler på Nerskogen og ikke hjemme
før de drar til hytta. Hyttefolket er veldig lojal i forhold til butikken. Men, de som driver og arbeider
ved butikken er også kjempeflinke. Det er sjelden
det mangler noe, sier Stein, som er på hytta i Ånegga
med familien hele påska.
Av Dagfinn Vold
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Usikker is
TrønderEnergi advarer
mot å krysse isen på
regulerte vann.

Skyting for mestring i Rennebu:

Stor interesse fra
andre kommuner
For et par år siden startet prosjektet ”Skyting for mestring” opp ved Rennebuskolen,
og nylig ble forskningsrapporten fra NTNU lagt fram. Resultatene er svært positive,
og prosjektet vekker oppsikt langt utover kommunegrensene.
- Jeg treffer daglig barn og unge
som opplever utfordringer i skolehverdagen, og jeg skulle ønske at
flere kunne få bli med på noe sånt
som dette her, sa førsteamanuensis
Audhild Løhre fra NTNU, da det
nylig ble arrangert åpent informasjonsmøte om prosjektet.

Åpent område i isen merket
med stenger og band
Det er litt under normalen
med snø, men isen er dårlig på
regulerte vann.
— Det har flere steder kommet overflatevann på isen, som
har fått ny tynn og dårlig isflate.
Dette er et vanlig fenomen på
islagte vann, forteller Vegard
Skamfer og Rune Olaisen ved
TrønderEnergi på Berkåk.
Merker farlige områder
Det er dårlig is på alle regulerte vann i området; Fallningsjøen, Sverjsjøen, Innerdalsmagasinet, Granasjøen, Gjevilvatnet,
Tovatna, Håen, Samsjøen og
Burusjøen. Der det er grunner
og strømninger kan det også
være åpne råker. Med en kaldnatt kan det bli et tynt islag på
de åpen råkene, og med litt snø
etterpå blir de farlige feller.
— Vi er ute før vinterferien
og merker og sperrer av farlige områder. Dette gjelder alltid
inntakene, men kan også være
andre områder, sier de to.
Vær obs også i strandsonene
Det er også grunn til å være
ekstra oppmerksom i strandsonene. Der isen brytes og sprekker opp kan farlige områder
være skjult av snø.
Tappet ned
Granasjøen vil etter planen
bli nedtappet til laveste nivå før
påske, men det vil være vann
ved kjeglene som står i bunnen.
Sverjsjøen er nedtappa for å
være klar for vedlikeholdsarbeid
etter påske. Der er det også satt
opp sperringer ved inntaket.
Av Dagfinn Vold
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Bakgrunn
Det var lærer Mona Isene som
i sin tid tok initiativ til prosjektet.
Både Rennebu kommune og Rennebu skytterlag var positive til initiativet, og etterhvert ble NTNU
involvert for å gjennomføre dette
som et forskningsprosjekt. Gjennom en studie i Danmark hadde
man sett at teknikker som brukes
på skytebanen kan være overførbare til andre situasjoner der konsentrasjon og fokus er viktig, for
eksempel
i skolesammenheng.
Det må også nevnes at Mona Isene
har lang fartstid som aktiv skytter,
og derfor har både interesse og faglig kompetanse for å lede et slikt
prosjekt.
Tolv elever
På informasjonsmøtet orienterte Mona om gjennomføringen
av prosjektet, og hvordan de hadde
gått fram for å velge ut elever som
skulle delta.
- Utgangspunktet var å finne
elever som vi mente kunne ha nytte av akkurat denne typen undervisningsopplegg, ikke at de hadde
en spesiell diagnose eller en spesiell type adferd. Til slutt ble tolv
elever plukket ut, og vi fikk en variert og god gruppe å jobbe med, sier
Mona.
Elevene har vært på skytebanen 1,5 timer pr. uke, og i tillegg
til Mona har erfarne veteraner fra
Rennebu skytterlag bidratt med sin
kompetanse. Involveringen av det
lokale skytterlaget ble nevnt som
en av suksessfaktorene her i Rennebu.
- Ungdommene og veteranene
fra skytterlaget fikk en god tone
seg imellom, og det ble et gjensidig
respekt- og tillitsforhold som det
var utrolig artig å oppleve, forteller
Mona.

Prosjektleder Mona Isene orienterte om Skyting for mestring.

Avspenning og konsentrasjon
Ifølge Mona opplever mange
elever dårlig mestringsfølelse i en
klasseromssituasjon. Det kan være
konsentrasjonsvansker, manglende
impulskontroll og generelt problemer med å komme i gang med og
fullføre arbeidsoppgaver. Ofte havner disse elevene i en ond sirkel,
der problemene bare forsterker seg
hvis manglende mestringsfølelse
blir en gjenganger i skolesammenheng.
- Skyting er en veldig konkret
øvelse, og tilbakemeldingene kommer med en gang. Vi jobber med
avspenningsteknikker og øvelser for å bevare roen gjennom en
skyteserie, og disse teknikkene er
direkte overførbare til andre situasjoner, påpeker Mona.
Dette kom også fram i forskningsrapporten fra NTNU, der
elevene selv fortalte om situasjoner
de klarte å håndtere bedre etter at
de begynte på Skyting for mestring.
Stor interesse
Også det

frivillige

skytter-

vesen har fattet stor interesse for
det prosjektet her i Rennebu, og de
har både bidratt med økonomisk
støtte, fagkompetanse og markedsføring.
- Det har vært utrolig spennende å følge dette prosjektet, og
vi har lært veldig mye. Interessen
rundt opplegget har vært stor, og vi
får stadig telefoner fra andre skoler
og kommuner som ønsker å kjøre
i gang lignende prosjekt, fortalte
Ola Fjuk-Herje fra det frivillige
skyttervesen.
Selv om konklusjoner og resultat nå er lagt fram i en rapport, var
det bred enighet både fra skole,
skyttervesen og forskningsmiljø at
skyting for mestring må videreføres både her i Rennebu og andre
steder.
- Målet er å gi ungdom en bedre
hverdag, og gjennom dette prosjektet har vi funnet noe som fungerer
for mange. Dette må vi jobbe videre med, slik at flere kan dra nytte
av disse erfaringene, oppsummerte
Audhild Løhre fra NTNU.
Av Mona Schjølset

Postgirobygget
til Nerskogen
Lørdag 25. august arrangeres Nerskogskonserten for 7. gang og i år er
det et av Norges mest kjente band, Postgirobygget, som skal forsyne
folk i fjellheimen med fengende og solid norsk rockemusikk.

Rennebumartnan 2018:

- Nå er det lov
med rampestreker!
Tema for årets Rennebumartna er rampestreker,
og martnassjef Kenneth Teigen håper det inspirerer
til både nye ideer og sprelske påfunn. Så langt har
det kommet mange positive reaksjoner, og Teigen
oppfordrer publikum til å komme med innspill både
når det gjelder artister, aktiviteter og konkurranser.
- I disse dager har vi naturlig nok mest fokus på
utstillere. Søknadsfristen til årets martna går ut 3.
april, så det er fortsatt noen dager igjen, sier Teigen.

Det populære livebandet Postgirobygget kommer på årets Nerskogskonsert.
Siden oppstarten har Postgirobygget gledet mange med sine lett filosofiske tekster,
som det er lett å kjenne seg igjen i. Bandet
ble dannet i studentmiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet i Trondheim i 1995 av vokalist og gitarist Arne
Hurlen. Bandet for øvrig består av Nils Petter Time (gitar), Daniel Hovik (tangenter),
Per Sarin Madsen (trommer) og Nicolai
Hauan (bass).
Populært konsertband
Det er ganske enkelt umulig å ikke la seg
rive med når Postgirobygget serverer den
ene godlåten etter den andre, og er med sin
rufsete viserock blitt et svært populært konsertband. De solgte 160 000 eksemplarer av
debutalbumet Melis, har gitt ut ni album og
holdt cirka 1 000 konserter. I 2016 feiret de
20-årsjubileum.
Rekord i fjor
— Vi forventer storinnrykk på setervangen til Terje Storli når Postgirobygget
kommer med sine sommerlåter, forteller
konsertkomiteen ved Arve E. Withbro.
Han forteller videre at det i fjor ble satt ny
publikumsrekord med 2300 besøkende da
CC Cowboys gjestet Grovasetra, og bandet
selv uttalte i ettertid at det var arrangøren
og publikum som hadde laget fest for dem.
Ingen tvil om at bandet også hadde kost
seg i idylliske og spektakulære omgivelser
på Grovasetra på Nerskogen. Konsertkomiteen håper naturligvis å gjenta denne sukses-

sen fra i fjor når Postgirobygget kommer til
seters 25.august.
Kjent konsertarena
Arrangøren føler at de har fått et bra feste som konsertarrangør og at Grovasetra på
Nerskogen er blitt en godt kjent konsertarena i Trøndelag. Dette er nok takket være at
vi har vært så heldige å ha besøk av artister
som har engasjert og fenget publikum bra. I
år er vi heldige å få besøk av Postgirobygget,
som er godt kjent for å underholde og skape
god stemning.
Ennå bedre logistikk
Konsertkomiteen ved Arve E. Withbro
roser både grunneiere, hytteeiere, og ellers
lokalbefolkningen i Rennebu og Oppdal
som er med på å legge forholdene til rette
for å gjennomføre et slikt prosjekt. De er
rett og slett en fantastisk dugnadsgjeng.
I tillegg vil han takke et flott publikum.
Nerskogskonserten gleder, varierer og leverer, og vi har allerede planlagt forbedringer
rundt logistikken når det gjelder transport,
salg og sanitær, og vi skal nok greie å ta imot
minst like mange publikummere som i fjor.
Enten værgudene er med oss eller ikke, får
vi garantert varmen i oss når vi synger med
på En solskinnsdag, Luftmadrass, Idyll og mange flere, avslutter han.
Tekst: Lillian Toset

Lokalt næringsliv
I tillegg til å være en ledende salgsutstilling for
husflid og håndverk, har Rennebumartnan også vært
et utstillingsvindu for lokalt næringsliv, blant annet
gjennom Rennebutunet. I fjor var det forholdsvis få
deltagere på Rennebutun, noe som ifølge martnassjefen kan skyldes flere forhold.
- Vi hadde i fjor en meget vellykket design- og
interiørutstilling, der flere lokale bedrifter var involvert. I tillegg fikk vi i fjor et nytt arrangement på
industriområdet, som også ble en suksess. Dette var
det næringsdrivende på området som tok initiativ
til, og de fikk med seg både privatpersoner, organisasjoner og næringsliv på et spennende opplegg, forteller Teigen.
I år satser arrangørene av Rennebumartnan på et
litt tettere samarbeid med initiativtakerne på industriområdet, og målet er enda bedre koordinering,
presentasjon og markedsføring av aktiviteter og tilbud.
- Det er også et mål i denne satsingen at vi kan
få presentert Rennebu som en attraktiv hyttekommune, sier Teigen.
Akustisk Aften
I flere år har Akustisk Aften vært et populært innslag på Rennebumartnan, men i fjor valgte arrangørene av ulike årsaker å utelate dette fra programmet.
Ifølge Teigen har det kommet mange tilbakemeldinger på at folk ønsker arrangementet tilbake, og allerede i år står det på plakaten igjen.
- Rennebumartnan har jo også opplevd noe svikt
i inntektene de senere år, så det at vi droppet Akustisk Aften var rett og slett et innsparingstiltak. Tilbakemeldingene har imidlertid vært svært tydelige
på at folk ønsker den tilbake, så da kjører vi på. Vi
ønsker jo også at martnan skal være et allsidig arrangement, og en trivelig gå-ut kveld hører absolutt
med, fastslår Teigen.
Den fantastiske dugnadsgjengen
En av de aller største suksessfaktorene til Rennebumartnan, er den fantastiske dugnadsgjengen
som stiller opp år etter år. Nylig er forespørsel om
dugnadsoppdrag sendt ut til lag og organisasjoner,
og martnassjefen håper nok en gang på positive tilbakemeldinger.
Selv om det i første omgang er lag og foreninger
som får spørsmål om dugnadsoppdrag, er det naturligvis fullt mulig for enkeltpersoner å bidra selv om
de ikke er tilknyttet et spesielt lag.
- Det er bare å ta kontakt, vi er kjempeglade for
alle som vil hjelpe til, avslutter Teigen.
For nærmere informasjon og oppdatertinger, se
www.rennebumartnan.no
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Trivsel på Bua på Voll
Det er nå to år siden Joker
Rennebu foretok en liten
ansiktsløftning i butikken,
og så langt er de godt fornøyd med resultatet.
- Vi utvidet lokalene noe
og fikk økt kapasitet på
frysevarer, noe som har
vært positivt for både oss
og kundene, sier daglig
leder ved Joker Rennebu,
Frøydis Olaussen.
Ifølge Frøydis er det et stort
pluss med litt større lokaler, slik at
det blir mer luft mellom reolene.
Da blir det enklere å profilere varene som finnes i butikken, og selvfølgelig også enklere for kundene å
finne fram.
Godt arbeidsmiljø
Det er i dag fire ansatte på
butikken, pluss noen ungdommer
som tar på seg ferie- og lørdagsarbeid. Ifølge Frøydis er det en
særdeles lett og trivelig tone blant
de ansatte, noe som bekreftes av
Randi Stene, som er på jobb denne
dagen.
- Vi trives veldig godt i lag, og
gleder oss til å gå på jobb om dagene, forteller Randi.
Både hun og Frøydis skryter
dessuten av kundene, som både er
flinke til å bruke nærbutikken og
bidrar veldig positivt til den gode
stemningen.
- Folk er flinke til å bruke både
butikken og kaffekroken her, og vi
får mang en trivelig prat i løpet av
arbeidsdagen, sier Frøydis.
Ifølge en kundeundersøkelse
som nylig er gjennomført for Joker
butikker i Norge, er også service
og kundekontakt noe av det Joker
Rennebu scorer veldig godt på.
- Dette gjenspeiler vel at kundene setter pris både på butikken
og oss som jobber her, og det er vi
veldig glade for, sier Frøydis.
Ekstrafunksjoner
I undersøkelsen kommer det
også fram at kundene setter stor
pris på at butikken har funksjoner
som post i butikk, pakkeutlevering
og apotekutsalg. De ansatte er også
glade for at disse tilbudene finnes, og de merker godt at kundene
synes det er lettvint.
- Når man kommer hjem fra
jobb og finner en hentelapp i posten er det selvfølgelig greit at pakken kan hentes på nærbutikken.
Det er mange av kundene som
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Randi Stene og Frøydis Olaussen foran utvalget av garn på Bua.
kommenterer akkurat dette ja, forteller Frøydis.
En annen ekstraservice Joker
Rennebu tilbyr er utkjøring av
varer til kunder som av en eller
annen grunn har vanskelig for å
komme seg på butikken. Det kan
være eldre folk med redusert helse,
skader, sykdom, eller at man rett
og slett kvier seg for å ut med bil
hvis det er dårlig vær.
- Vi er ikke så nøye på årsaken
til at folk vil ha varene kjørt hjem,
men det er selvfølgelig et tilbud
som i første omgang gjelder dem
som har helsemessige utfordringer,
sier Frøydis.
Nål, tråd, skolisser og garn
Det er spennende å rusle mellom reolene på bua, og om det
ikke finnes så mange typer av hver
sort er det i alle fall ingen ting å si
på bredden i vareutvalget. Her finner man faktisk en del varer som
slett ikke er gjengs i de fleste dagligvarebutikker, som for eksempel
skolisser.
- Vi har hatt det i sortimentet
i mange år og tenker ikke så nøye
over det, men vi har fått mange tilbakemeldinger på at det ikke er så
lett å få tak i ja, sier Frøydis.
Både vanlige synåler og nåler
til symaskin finnes også i hyllene,
i tillegg til et enkelt utvalg med
sytråd.
Garn er også noe man kan få
kjøpt hos Joker Rennebu, noe som
har slått veldig godt an hos kun-

Det er ikke enkelt å få kjøpt skolisser, men Bua har det i hyllene.
dene.
- Vi fikk noen reoler fra Rennebua da de la ned sin virksomhet,
og så startet vi i det små. Nå ser vi
jo at folk benytter seg av tilbudet,
og det er ikke tvil om at strikking
er en trend i tiden. Refleksgarn har
for eksempel vært veldig populært
en stund nå. Det finnes i tolv farger, og per dato har vi alle fargene
inne, forteller Frøydis.
Hun presiserer at det naturligvis ikke er mulig for dem å ha
alle slags typer garn tilgjengelig i
hyllene, men at de prøver å være
behjelpelig med å få bestilt opp det
kundene ønsker.
Ikke typisk påskebutikk
Med påskeferien like om hjørnet gleder de ansatte seg nå til å

ta imot både de faste kundene og
påsketuristene. Ifølge Frøydis er
jo ikke Joker Rennebu den mest
typiske påskebutikken, men også
her merkes det for eksempel at
mange er hjemme på ferie og stikker innom butikken.
- Vi har jo en lekekrok for ungene, og dessuten spanderer vi frukt
på dem mens foreldrene handler.
For dem som er vant til å gå på
butikk i mer bynære strøk oppleves jo dette som spennende, og det
virker som både unger og foreldre
setter pris på tjenesten. Hjertelig
velkommen er de i alle fall, både
i påska og ellers, avslutter de trivelige damene ved Joker Rennebu.
Av Mona Schjølset

Besøk nybutikken vår Nerskogen Landhandel
- butikken har åpningstider tilpasset fritidsbeboerne.
Butikken selger også lokalprodusert mat.

Nerskogen

– med natur for en aktiv fritid og gode opplevelser

Trollh
e

imen

Husk

y

Gode skimuligheter

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 skitur langs milevis med velpreparerte
skiløyper.
Vil du ha en skikkelig utfordring har du muligheter
for fantastiske toppturer i Trollheimen til
Svarthetta, Trollhetta eller Blåhø.
Ønsker du mer fart er Nerskogen Skisenter
stedet - eller du kan rett og slett bare kose deg i
sola med kaffe, en sjokoladebit og ei god bok ...

Nerskogen har alle muligheter
- for hele familien!
Ners
ko
Skise gen
nter

Mer informasjon om Nerskogen
www.nerskogen.net
www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen
lørdag 25. august kl 19.00

25. august er det
konsert med
POSTGIROBYGGET
i naturskjønne
omgivelser på
Nerskogen

www.mediaprofil.no

Kjøp billetter til
årets konsertopplevelse på:
www.ticketmaster.no

Arrangør:

Samarbeidspartnere:

GET

POSTGIROBYG

Billetter:
Bill. kr 400,- + avg

Nerskogen grendalag
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Gårdsøl fra Innset
Rodebak eies og drives av
Carl Otto Christensen, og
han har allerede fått mye
ros for sitt øl produsert i
det ombygde trøskehuset
på gården på Innset.
Carl Otto er vokst opp på Oppdal, men mora hans kom fra gården Rodebak på Innset.
— Vi tilbragte jul og sommerferier på gården, jeg har gode minner
herfra og er dermed nært knyttet til
gården, forteller Carl Otto. Etter
ungdomsskolen flyttet han til USA
for å gå videregående skole, og deretter ble det universitet både i USA
og Budapest. Han er utdannet sosiolog, men synes ølbrygging er mye
mer spennende.
Ølinteressert i USA
Det var nære på Carl Otto ble
boende i USA, men han valgte å
flytte tilbake til Norge og i første
omgang Oslo. For fire år siden flyttet han tilbake til gården på Innset.
— Ølinteressen kom i USA.
Der var det en annen pubkultur og
et mangfold av øl. Jeg er fascinert
av det sosiale livet med venner på
en pub, og med mange bryggerier
i nærområdet der jeg bodde fikk
smakt på mange forskjellige typer,
forteller han.
Han har også opplevd bestemor
på Innset brygge øl, og han fikk
etterhvert lyst til å prøve brygging
selv. Første gang han brygget var
det på enkelt vis på gården med
bestemor. Men, interessen var våknet, og det ble mye brygging på
sommeren da han var hjemme.
Nytt i pilsland
Gårdsøl finnes overalt med spesialiserte øltyper, men det er mye
”pilsland” i Europa. England har
klart å holde på sin ølkultur, men
også i Belgia og nord i Frankrike
er det tradisjon for små bryggerier
som driver de lokale tradisjonene
videre.
— Det er ikke nødvendigvis en
målsetning å ha en ide om brygge
øl som alle liker. Da stagnerer
dynamikken i byggekunsten og
ølkulturen. En må ha tru på egen
prosess og særpreg i eget øl, det kan
vekke ny interesse hos mange. Det
er meningsfullt å skape noe selv,
og ølbrygging er en kultur som går
tusenvis av år tilbake, forteller Carl
Otto.
Inspirasjonstur
For å lære mer om øl reiste Carl
Otto til Belgia og Frankrike. Der
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Carl Otto Christensen i bryggerhuset.

geriet og ølet vil bli tilgjengelig på
butikker i Rennebu.
— Jeg får solgt alt jeg lager, og
jeg har potensiale til å lage mer, forteller han
plukket han ut gjær fra et kjært
lokalt bryggeri, og det har blitt
Carl Ottos egen gjærstamme – som
han omtaler som ”husdyrene” på
gården. Gjæren han fikk med seg
hadde kanskje sin opprinnelse som
gjær til vinproduksjon, men det gir
en veldig fin gjæring også til øl.
Gründer
Kapasiteten på brygghuset til
Carl Otto er på 500 liter, og de står
plassert i en tømmerlåve på gården
som tidligere er blitt brukt til blant
annet til lagring og trøsking. Tidligere trøsking av korn passer godt
sammen med dagens ølbrygging.
— Det er en vitenskap med
malt, vann, humle og gjær når en
skal brygge øl. Det er også en vei å
gå når en skal bygge opp en bedrift,
så det ligger mye arbeid bak, forteller Carl Otto. For hver batch han
lager, må det tappes, pakkes, distribueres og selges, så det blir mange
vendinger.

Brygginga er heltidsjobb for
Carl Otto, og målet er å øke litt
etter hvert. Det er en annen måte å
drive gården på.
— Målet mitt er å utvikle de eikefatlagrede ølene og andre spesialøltypene videre til en egen portefølje.
Det har vært en innadvendt prosess
så langt for å utvikle produktene,
men vil nå etter hvert arbeide mer
utadvendt. Jeg har planer om å lage
et opplegg der folk kan komme hit
på gården for omvising og ølsmaking, forteller Carl Otto.
Gode tilbakemeldinger
Rodebak er et gårdsbryggeri
med fokus på variasjoner av gårdsøl. Et tydelig konsept for et mikrobryggeri og dermed en nisje innen
nisjen blant små bryggerier. Ølet
som kommer fra Rodebak leveres først og fremst til restauranter
og utesteder, men det er også å få
kjøpt i Mathallen på Oppdal. Det
er også mulig å handle på bryg-

Tok tyskerne med storm
I vinter deltok Carl Otto på
Grüne Woche i Berlin. Han fikk
knyttet mange kontakter under sitt
opphold i Berlin, og han ble blant
annet intervjuet av Antenne Brandenburg, som er en av Tysklands
største radiokanaler. Han har også
snakket med tyske salgsaktører,
som promoterer og selger øl i over
20 byer i Tyskland. Et av hans største øyeblikk var da han fikk ta med
eget øl til sitt favorittbryggeri fra
USA, Stone Bryggeri, som hadde
etablert et satelittbryggeri i Berlin.
De ønsket å få noen fat fra Rodebak og samtidig gi omvisning til
hele den norske delegasjonen fra
Grüne Woche.
— Jeg var spent på hvordan tyskerne ville ta i mot eikefatlagret øl,
men det ser ut til å være veldig bra.
De tok også godt i mot historien
rundt det lille bryggeriet fra Innset,
forteller Carl Otto.
Av Dagfinn Vold

Carl Otto Christensen har hentet eikefat fra USA der han lar Saison-ølet stå litt
ekstra på tønnene for å få den gode smaken.

Den gamle kista på gården har vært inspirasjon både til navnet og til den rustikke
stilen på etikettene.
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Rennebu Nedre Handel
ka:
Åpningstider i pås
9-18
Mandag - onsdag
9-16
Lørdag, påskeaften
VISSTE DU AT VI HAR MANGE TALENTFULLE OG
KOMPENENTE FOLK I KVIKNE OG RENNEBU?
Markus er en av de, og han og resten av installasjon kan
hjelpe deg med alt innen elektrotekniske installasjoner.

KONTAKT OSS FOR BESTILLING ELLER ET
UFORPLIKTENDE TILBUD!

72 42 80 10 I installasjon@krk.no | krk.no

ag,
Stengt skjærtorsd

skedag

langfredag og 2. på

Lammemiddag i påska?
Vi har hverdagslam fra Gilde
lammelår, lammeskiver

Handle for
kr 1000
mandag-onsdag i påskeuka

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

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

bli med på trekning
av div varer

Vi har garn
og mønster
fra Viking of Norway
Ønsker alle
ei riktig god påske!

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

Be om å få vår nye

kjøkkenkatalog

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
Døgnvakt:
Mobil 414 52 610

7288 Soknedal
stobb@gauldalen.no

Transportfirma flyttet Hva gjør du
ved viltulykke?
fra Trondheim

Over 5 000 elg, hjort og rådyr blir drept i
veitrafikken hvert år i Norge. Risikoen for
at du kan møte vilt på ville veier er derfor høy gjennom hele året. Nylig var det
aksjon i Rennebu for å informere om hva
du skal gjøre ved påkjørsel av vilt.

til Rennebu
Aksel Lernæs AS driver med bulktransport, og de flyttet nylig fra
Jakobsli i Trondheim til Berkåk.

Ståle Solem fra Rennebu kommune deler ut
informasjon om rutiner ved viltpåkjørsel.
Prosjektet «Vilt og trafikk» ble startet i Hallingdal
våren 2010, og bakgrunnen var at Hallingdal gjennom mange år hadde vært svært utsatt for viltpåkjørsler på både veg og jernbane. Siden er prosjektet
blitt utvidet, og i Rennebu og nabokommunene har
det nylig vært aksjoner for å informere om viltfaren.
Målsettingen med prosjektet er naturligvis å
redusere antall viltpåkjørsler, men samtidig få bedre
varsling og dermed mindre dyrelidelser. Med bedre
varslingsrutiner er målet også å bedre ivareta trafikantene etter ulykke og ivareta fallviltmannskapenes
sikkerhet.
Ordfører Ola Øie ønsker daglig leder André Lernæs og Kåre Sundset
i Aksel Lernæs AS velkommen til Rennebu.
— Berkåk er sentralt og et naturlig stoppested for oss, og dermed var det midt i
blinken å flytte hit, forteller daglig leder
André Lernæs. De flyttet inn i et ledig
næringsbygg som var bygd for et transportfirma. Dermed var alt tilrettelagt med
verksted, rom for hvile med dusj, kontor
med mer. Firmaet har ikke hatt tilgang til
slike lokaler tidligere, så de er meget godt
fornøyd med flyttingen.
Det var farfaren til André som startet
firmaet som til nå har hatt adresse Jakobsli.
De har blant annet hatt hovedtransporten
for Norcem i Trøndelag siden 1970. Med
over 20 ansatte og 17 biler til bulktransport
var det nødvendig å finne annet tilholdssted. Kåre Sunset fra Berkåk arbeider i firmaet, og han hadde nok et ord med i laget
når det gjelder valg av Berkåk.
Hvorfor Rennebu?
— Vi har ventet litt på en plass som
skulle passe oss godt og som føltes riktig.
Her i Rennebu er det et finere prisnivå
enn i Trondheim. Samtidig er det en gunstig arbeidsgiveravgift i Rennebu som også

er et pluss. Bygget vi har kjøpt passer også
ypperlig til vårt formål, forteller André.
Gleder seg til ny vei
André og Kåre forteller at de gleder seg
til ny E6. Med ny vei vil de spare mer penger på dekk, diesel og tidsbesparelser enn
det bompengene medfører. Bedre vei enn
dagens vil gi betydelig mindre slitasje på
bilparken.
God musikk i ordføreren ører
Ordfører Ola Øie var på plass med
blomster og ønsket firmaet velkommen til
Rennebu. Ordføreren er glad for at Lernæs har etablert seg på Berkåk, og at han
ser verdien av den sentrale plasseringa og
mulighetene den nye E6 vil gi.
— Jeg er overbevist om at det er smart å
investere her i Rennebu, og at det vil være
smart på sikt. Med raskere forbindelse med
ny E6 blir Rennebu ennå mer attraktiv, sa
ordføreren.
Av Dagfinn Vold

Mye vilt i Rennebu
— Ved viltpåkjørsler blir det skade på vilt, men i
mange tilfeller kan det også bli skade på personer.
Derfor er det viktig å være klar over hva en skal gjøre
når ulykka er ute, sier Ståle Solem ved Landbruk og
miljøavdelinga i Rennebu kommune.
I likhet med nabokommunene er Rennebu hardt
belasta med mange påkjørsler langs vei.
— Det er mange daler som går sammen her i Rennebu, og alle steder er det godt med hjortevilt. Dette
kombinert med at både Rv3, E6, Rv700 og jernbanen går gjennom bygda, er det stor fare for påkjørsler. Dyrene søker ofte dit det er lettest å komme
frem, derfor må en være observant for å unngå ulykker, sier Solem. Så langt i år er det allerede påkjørt
over 10 dyr på vei.
Fellesaksjon
I Rennebu samarbeidet fallviltgruppa med Politiet om en felles storaksjon for å informere om rutiner ved viltpåkjørsel. Under aksjonen ble alle biler
stoppet for at sjåførene skulle få den gule brosjyren
som er utarbeidet. Her står det om når risikoen for å
møte vilt på veien er størst, og hva du bør gjøre om
ulykken er ute.
Har du ikke brosjyren, så ligger den ute på flere
bensinstasjoner!
Av Dagfinn Vold
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Årets UKM viser nok en
gang at det spirer godt i
kulturlivet i Rennebu både
på scenen og på lerrettet.

Ung Kultur Møtes

Det var høy kvalitet på alt som
ble presentert under årets UKM, og
med samarbeid mellom Kulturskolens tilbud innen media og lyd og
lys ble det en profesjonell forestilling.
De som gikk videre til Fylkesmønstringa i Bjugn ble Sigrid
Øverland Kjeka (sang) og Kaisa
Holm (Piano) med sangen Perfect,
Maren Flå Sundset (vokal), Ida
Jerpstad (piano), Ida Skamfer (saksofon) med sangen Vi er perfekt
men verden er ikke det, Eline Voll
(forfatter og oppleser) med stykket
Ser du meg, Andrea Kleiven (vokal
og Kaisa Holm (piano) med sangen
Good old days, Brannalarm (Hans
Kristian Rokkone, synth, Kaisa
Holm, piano, Maren Flå Sundset,
vokal, Marius Olufsen Lien, elgitar,
Matias Kjeka, slagverk, Sigrid Øverland Kjeka, vokal og Sondre Kvam,
bass med sangene Younger og Off
to see the world, Tirill Reistad med
maleriet Run og Jone-Øyvilde
Smalsundmo med titteskap.

Brannalarm med Hans Kristian Rokkone, synth, Kaisa Holm, piano, Maren Flå Sundset, vokal,
Marius Olufsen Lien, elgitar, Matias Kjeka, slagverk, Sigrid Øverland Kjeka, vokal og Sondre Kvam, bass
fremførte låtene Younger og Off to see the world.

Av Dagfinn Vold
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Jone-Øyvilde Smalsundmo stilte ut et titteskap.

Marita Lund Moen (gitar) og Ani-Lea Smalsundmo (vokal)
fremførte låten Let her go.

Eline Voll leste sitt eget stykke Ser du meg.

Film og mediagruppa hadde en sentral rolle, her representert ved Andreas Lund.
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Vellykket Hedersaften
Det ble en trivelig og
vellykket Hedersaften med
både alvor og glimt i øyet.
Det var første gang det ble
arrangert en egen Hedersaften her
i Rennebu, og ordfører Ola Øie sa
at det skjer så mye positivt i Rennebu at det er viktig å trekke frem
og hedre personer som står bak.
— Det er mange positivte krefter rundt om i hele bygda, og det er
det viktig å få frem på en slik kveld
som dette, sa ordføreren.
Stettglass, kultur og humor
De som kom til hedersaften
fikk æren av å gå på rød løper og
bli servert sprudlevann i stettglass
og Rennebutapas før programmet
startet.
Det var damekoret Røst som
stod for velkomsten og serveringen,
og de serverte også nydelig korsang. I tillegg ble det gjenhør med
konsertversjonen av Les Miserables
med solist Ole Kristian Hoset.
Konferansier for kvelden var
Jan Håvard Eidem, og han hadde
på forhånd laget en humoristisk
og selvironisk video sammen med
ordfører Ola Øie som vakte stor
lykke.
Populære idrettspriser
Rennebu idrettslag startet
prisutdelingen med å dele ut fire
priser. Rennebus herrelag i forball
fikk Lagsprisen 2017 for bl.a. å ha
gått ubeseiret gjennom hele sesongen og som ble kronet med kretsmesterskaps-tittel.
Torbjørn Stuen fikk Innsatspokalen 2017 for sin innsats og
pågangsmot som skiskytter, mens
Olav Hårstad fikk Fortjenstmerket
2018 for sitt engasjement gjennom
mange år som trener for skiskytterne.
Sammen med sin hovedsponsor Orkla Sparebank delte Rennebu IL også ut et Talentstipend
2018. Det gikk til Simen Hårstad,
osm leder Norgescupen i skiskyting
klasse M19, med gode muligheter
for å vinne.
Kjetil Værnes delte ut prisene på
vegne av idrettslaget, og han syntes
det var stas å dele ut prisene på en
slik kveld i motsetning til et årsmøte i idrettslaget.
Hele bygda
Knut Berntsen, Kristine Ek
Brattset, Torill Dulum Lund, Sigrid
Øverland Kjeka, Kenneth Teigen
og Tora Husan delte ut prisene til
Årets Rennbygg, Årets Rennebu-

Herrelaget i fotball fikk Lagsprisen for ikke å ha avgitt ett eneste poeng gjennom sesongen, og samtidig bli kretsmestere.

Torbjørn Stuen fikk Innsatspokalen.

Simen Hårstad fikk Talentstipend.

Olav Hårstad fikk Fortjenstmerket.

Unni Larsen og Børge Dahle
fikk Y-faktorprisen.

Årest Rennbygg Emilie Joramo
var selv på landslagssamling.

Ikke uventet ble Astrid S kåret til
Årets Rennebuambassadør.

ambassadør og Y-faktorprisen.
Hele bygda har vært med på å
sende inn forslag på kandidater til
de tre prisene, og det var tre nominerte i hver klasse.
Årets Rennbygg gikk til en person som har utmerket seg positivt
og gjort en spesiell innsats enten
innenfor kultur, idrett eller frivillighet, og de nominerte var Emilie
Joramo, Rune Skjolden og Inge
Olav Nyberg. Prisen gikk til den
unge fotballspilleren Emilie Joramo som spiller for Trondheims
Ørn og landslaget J16.
Årets Rennebuambassdør gikk
til en person som har markedsført

Rennebu utad på en positiv måte.
De nominerte her var Astrid S,
Ingrid Meslo og Rennebumartnan
ved Kenneth Teigen, og det var
Astrid S som fikk prisen.
Y-faktorprisen gikk til går til en
person eller gruppe som har gjort
noe uventet, sprøtt, kreativt eller
vist en ukuelig optimisme. Her var
Angela Gobbens, Voll Flerbrukshus
AS ved Jan Ivar Kvam og Unni
Larsen og Børga Dahle nominert.
Unni og Børge fikk prisen for at
de driver pilegrimsmottak på fantastiske Hæverstølen. Men først og
fremst får de kredit for virksomheten på Håggåsetra der de har

bygd opp et kunstgalleri der det
hver sommer arrangeres utstillinger
med kjente kunstnere på nasjonalt
nivå. I den forbindelse arrangere
det også konserter på Håggåsetra.
Det har satt Rennebu på kartet
langt utenfor kommunens grenser.
Vellyket arrangement
Ordfører Ola Øie var meget
godt fornøyd med arrangementet,
og det virket som publikum også
satte stor pris på å hedre alle som
gjør en fantastisk innsats.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Merete Fossum
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Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!
Bjørn
909 10 913

Påsketur?
Kom innom oss for ferske
håndverksbakte godsaker

Oddvar
905 78 439

appelsinstang – påskebrød – makroner
påskekake – ferske hamburgerbrød og pølsebrød

Siste dag med kremboller er 31. mars

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

BARTENDERE SØKES!
For at vi skal kunne opprettholde vårt tilbud med åpen
pøbb på Berkåk hver helg, trenger vi flere bartendere
som kan inngå i turnus.
Vi søker derfor utadvendte, omgjengelige og
serviceinnstilte medarbeidere for tiltredelse snarest!

Interessert?
Ta kontakt med barsjef
Thomas Rabben
telefon 988 11 619 snarest!

man-ons 10-16 –

tors 10-18 – fredag 10-19 – lør 10-15

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
soknedalbakeri.no – følg oss på

Åpent man-fre 9-16

OPPLEV MER MED OSS
Privat
leie 3.290,pr mnd
Rente 2,95%
Forskudd 79.000,Leieperiode 36 mnd
Total km 45000

Privat
leie 3.990,pr mnd

Privat
leie 2.550,pr mnd

Rente 2,95%
Forskudd 79.000,Leieperiode 36 mnd
Total km 45000

Rente 2,95%
Forskudd 50.000,Leieperiode 36 mnd
Total km 45000

Hva har den elegante Mazda6, den tøffe SUV’en Mazda CX-5 og den sporty crossoveren Mazda CX-3 til felles? Svaret er ganske
enkelt: Kjøreegenskapene – så presise og inspirerende at hver kjøretur blir en opplevelse. Vanskelig å beskrive, men lett å
oppleve. Prøvekjør og Ônn din favoritt.
Mazda6 fra 349 800,- | Mazda CX-5 fra 377 800,- | Mazda CX-3 fra 272 800,Fra-priser inkl. frakt og lev.omkostninger 13 800,-, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring: Mazda6 3,9-6,4 l/100 km, Mazda CX-5 5,0-7,1 l/100 km og Mazda CX-3 4,0-6,3 l/100
km. CO2-utslipp: Mazda6 104-150 g/km, Mazda CX-5 132-162 g/km og Mazda CX-3 105-146 g/km. NOx: Mazda6 7,3-55,8 mg/km, Mazda CX-5 3,6-60,2 mg/km og Mazda CX-3 3,9-63,8 mg/
km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykkfeil.
86-100

101-130

131-180

Syrstadeng Bil AS
Syrstadeng 57,
Bil AS
Lykkjveien
Storås.
Lykkjveien
57,
Tlf. 72495000Storås.
Tlf 72 49 50 00

www.syrstadengbil.no
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STOR
NÅR DU KJØRER,
LITEN NÅR DU PARKERER
Privat leie
1.590,- mnd

Åpningstider:
Man, tirs, ons, fre 07.00–16.00
tors 07.00–19.00 / lør 10.00–14.00

Stadig vekst i hyttemarkedet
I likhet med mange andre steder i landet, opplever vi også
her i Rennebu at hyttemarkedet er i stadig vekst. I fjor ble
40 nye fritidsboliger godkjent for bygging, og tallet på
fritidsboliger nærmer seg 2000.
- Det kan nevnes at hytte nr.
2000 er godkjent for bygging, men
den er ikke påbegynt enda, presiserer byggesaksbehandler Else Grete
Vognild.
Mye tradisjonelt
Ifølge assisterende rådmann
Lill Hemingsen Bøe, som også
jobber en del med byggesaksbehandling, er det for en stor del
tradisjonelle hytter det søkes om
å sette opp her i Rennebu. Likevel
ser de nok en liten dreining mot at
folk ønsker mer glassflater og lys
inn i hyttene.
- Det er nok en trend med
større glassflater ja, naturligvis for
å skape et lyst og lett innemiljø i
hytta, sier Lill.
Stort sett trøndere
Blant dem som ønsker å realisere en hyttedrøm her i Rennebu,
er det et klart flertall med bostedsadresse i Trondheim eller området
rundt.
- Dette er helt klart en reiseav-

stand som er lettvint for ei helg
på hytta, samtidig som man får en
grei avveksling fra bylivet, sier Else
Grete.
Hun forteller også at mange
søker om å bygge hytte her nettopp fordi slektninger, venner eller
naboer har gjort det.
- Mange synes det er trivelig å
kunne treffes på hytta, og vi ser at
fornøyde hyttekunder er våre beste
ambassadører. De anbefaler området videre til andre, og det er ikke
uvanlig at naboer i byen er hyttenaboer her i Rennebu, sier Else
Grete.
Dyktige medarbeidere
Byggesaksbehandling var nylig
tema på et dialogmøte her i Rennebu, og både Lill og Else Grete
synes dette møtet var både konstruktivt og positivt for arbeidet
videre framover. Det er nå tre
ansatte som jobber med behandling av byggesaker, og hver mandag treffes de for å diskutere og
fordele saker.

Bildet viser Lund Hyttebygg som setter opp ei hytte i Flåsæterenget.
- Det er Berit Sæteren og Else
Grete som er ansatte på byggesak,
mens jeg bistår etter beste evne i
de travleste periodene. Både Berit
og Else Grete er kjempegode Rennebuambassadører ovenfor potensielle hyttekunder. De er virkelig
oppriktig interessert i å hjelpe folk
med å realisere hyttedrømmen, så
det er bare å ta kontakt for å få råd
og veiledning, oppfordrer Lill.
I tillegg oppfordres hytte-

kunder til å gå inn på kommunens
hjemmesider, der det er innlagt
kart med gjeldende reguleringsbestemmelser for de ulike områdene.
- Det er veldig greit at folk ser
på dette før de begynner med søknaden, sier Lill.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Lund Hyttebygg

Grønn Fjellhageby
Rennebu kommune har deltatt i et forprosjekt med
arbeidstittelen ”Grønn Fjellhageby”, der målet er å
bygge fremtidens hytter på en bærekraftig måte og
legge tilrette for bærekraftig bruk.
Pir II arkitektfirma i Trondheim
gjennomførte nylig workshop for
deltagere fra Rennebu og Oppdal,
og både enkeltpersoner, bedrifter
og kommunalt ansatte har deltatt.
Urbanhytte, seterhytte og fjellhytte
Tanken bak prosjektet er en ide
om at hyttenæringen også skal ta et
større ansvar i miljøsammenheng,
og at nye trender i samfunnsutviklingen kan gi rom for utradisjonelle løsninger. Det å bruke uten
å forbruke er en sentral filosofi. I
følge ordfører Ola Øie har det etter
workshopen utkrystalliserer seg tre
hyttetyper, basert først og fremst
på beliggenhet
- Vi har urbanhytta, seterhytta
og fjellhytta. Den første er Mjuken
Hyttegrend et typisk eksempel på,
seterhytta finner man kanskje sen-

tralt på Nerskogen, mens fjellhytta
er den typisk enslige hytta på fjellet, sier Øie.
Bærekraftperspektivet
Ifølge Øie er det flere som nå
begynner å ta til orde for at bærekraftperspektivet må mer fram
i lyset, og han tror derfor at de
grunnleggende ideene om bruk av
lokale råvarer, flerbruk, sambruk,
transport, energi- og ressursbruk
vil nå fram til nye kundegrupper
på hyttemarkedet.
- Det er mange spennende
tanker og ideer som dukker opp i
forbindelse med dette temaet, og
jeg håper og tror stadig flere vil få
øynene opp for nye løsninger også
når det gjelder bruk av fritidsboliger. Andelsbruk og kooperativer
vokser fram flere steder, og kanskje
kan denne måten å organisere ting

Ordfører Ola Øie (bak t.h.) har stor tro på prosjektet Grønn Fjellhageby.

på fungere for prosjektet Grønn
Fjellhageby her i Rennebu også,
sier Øie.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Utvider
Skispor
løypenettet
krysser

I Rennebu er det på det meste rundt 30 mil med
oppkjørte skiløyper, og det utvides stadig.

Rennebu

— I Furusjøen - Hestvatnet Løypeforening arbeider vi med en liten
utvidelse av løypenettet. Hytteeierne ved Kreklingen har henvendt seg
med ønske om at løypenettet forlenges bort til hytteområdet ved Kreklingen og Hauktjønna, forteller Tom Bugge i løypeforeninga. Det er positivt
imot, og løypeforeninga
innhentet
tillatelse
fra med
grunneierne.
Itatt
Rennebu
er det på dethar
meste
rundt
35 mil
— Nå har vi ca 20 km med kjørte løyper, og hele runden gir en skitur
oppkjørte skiløyper, og det utvides stadig.
på litt over 26 km. Det er Nerskogen Løypeforening som kjører løypenettet med sin maskin, forteller Bugge.
— I Furusjøen - Hestvatnet Løypeforening arbeider vi med en liten
Jøldalsveien hytteeierforening, Nerskogen Løypeforening og Furuutvidelse av løypenettet. Hytteeierne ved Kreklingen har henvendt seg
sjøen-Hestvatnet Løypeforening.
med ønske om at løypenettet forlenges bort til hytteområdet ved Kreklingen og Hauktjønna, forteller Tom Bugge i løypeforeninga. Det er positivt
tatt imot, og løypeforeninga har innhentet tillatelse fra grunneierne.
— Nå har vi ca 20 km med kjørte løyper, og hele runden gir en skitur
på litt over 26 km. Det er Nerskogen Løypeforening som kjører løypenettet med sin maskin, forteller Bugge.
Skiløypekartet viser løypene som kjøres opp, og kartet kan også lastes
ned i pdf-format på Rennebu.com
Ellers er Skisporet.no et kjekt nettsted for å følge med på når løypene
som er merket med gult på kartet Skiløyper 2018 blir kjørt opp.

Drikk kaffe med Einar
og støtt Kirkens Bymisjon
Hver skjærtorsdag de siste fire årene har Einar Skjerve invitert til sosialt treff
på hytta ved Ramssjøen. Det er et turmål med mening.
— Det er ekstra trivelig med besøk på hytta - se
skiløper etter skiløper komme nedover lia mot
hytta, sier Einar. Det er Einar og Torill med familie
som står bak initiativet, og de understreker at det er
helt uformelt og enkelt.
Turmål med mening
Målet er sosialt samvær og samtidig få inn penger til Kirkens Bymisjon. Pengene kommer inn
gjennom salg av kaffe og pølser, og i fjor var det
nærmere 70 personer som tok turen. All inntekt går
til Kirkens Bymisjon, for det er sponsorer i familien
som betaler det som selges. Torill har potetkaker
som serveres sammen med pølsene.
Start ved Hauktjønna
For å komme til hytta ved Ramssjøen er det
enklest å parkere ved Hauktjønna på Hoelshøgda,
og følge løypa derfra og sørover. Turen er på 4,5 km,
og går i lett og barnevennlig terreng. Fremme ved
hytta er det muligheter for hopping, og er du heldig
kan du være med Einar på for å se om det er blitt
fisk på snørene han har på isen.
Av Dagfinn Vold
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Skiløypekartet kan du laste ned som pdf på Rennebu.com

Nerskogen Skisenter melder om
fine og stabile snøforhold
Nerskogen er som mange kjenner til et snøsikkert skisted, og daglig leder og eier i
Nerskogen Skisenter, Torleif Kristiansen, melder om fine og stabile snøforhold.
Skisenteret var godt besøkt i vinterferien, og hadde sin andre beste sesong siden åpningen for 19 år siden.
Nerskogen skisenter er et flott familietilbud og kan
by på 3 skiheiser inkludert barneheis for de minste. Det
er også muligheter for å leie både slalom utstyr, snowboard og kjelke. I tillegg har de overnattingsmuligheter.
Heisanlegget har tre nedfarter i tillegg til at skisenteret er et flott utgangspunkt for å gå på langrenn. Det er
oppkjørte skispor i umiddelbar nærhet ved restauranten, og man kan ta heisen til toppen for en fin fjelltur
videre derfra.
Denne sesongen har skisenteret investert i ny og

moderne løypemaskin med mulighet for å kjøre dobbeltspor og skøytetrasé. Det blir oppkjørte skispor i
Leverdalen hver helg framover og i hele påsken. Denne
løypa blir knyttet sammen med Nerskogsløypa.
— I og med at vi har ny og større løypemaskin må
traseen legges om litt, men dersom alt går som planlagt,
blir det kjørt sammenhengende spor fra Leverdalen til
Kvenndalen, avslutter Torleif Kristiansen.
Av Lillian Toset
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Barnehagedagen 2018:

La meg skape!
Tirsdag 13. mars ble årets barnehagedag markert, og
tema er barnehagenes arbeid med kunst, kultur og
kreativitet under slagordet ”La meg skape!”
Ved Vonheim barnehage ble dagen markert utendørs, der alle ungene
samarbeidet om å bygge en isskulptur. På forhånd hadde alle barna lagd
ulike isblokker ved å fryse vann i forskjellige bokser, og tilsammen ble det
et riktig kreativt byggverk.
Kongler, smykker, kvist og farger
De ulike isblokkene var det ungene selv som hadde designet, og her
hadde de utfoldet seg både i forhold til fargevalg og ulike småting som
kunne fryses fast inni isen. Kongler, kvist, smykker og annen pynt ble prikken over i-en på det flotte byggverket, og de unge kunstnerne var tydelig
fornøyd med resultatet. Etter å ha jobbet forholdsvis iherdig med bygging
av isskulptur en stund var det samling rundt bålet, og det er vel liten tvil
om at formiddagsmaten smaker aller best ute i det fri.
Stimulerer kreativitet
- Ungene er glade i sånne aktiviteter i hverdagen, og det er spennende
å jobbe med farger, vann, is og design. Det er viktig å stimulere barnas
naturlige kreativitet, og for oss er dette en flott måte å markere barnehagedagen, sier styrer Marta Hage ved Vonheim barnehage.
Av Mona Schjølset

Ungene ved Vonheim barnehage bygde en kreativ isskulptur på barnehagedagen.
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Ny rådmann på plass
I begynnelsen av mars tiltrådte Per Øyvind Sundell
stillingen som rådmann i
Rennebu kommune, og så
langt trives han godt i sin
nye jobb.

Nerskogsrittet
Årets Nerskogsritt
arrangeres lørdag
16. juni.

- Jeg har fått et godt førsteinntrykk av kollegene her på huset, og
gleder meg til å bli nærmere kjent
med resten av organisasjonen, sier
Sundell.
Har kjøpt hus på Berkåk
De siste fire årene har Sundell
jobbet som rådmann i Berlevåg
kommune, noe han har trivdes
veldig godt med. Når han likevel valgte å takke ja til stillingen i
Rennebu kommune, var det for å
komme nærmere familien som bor
i Østfold.
- De siste årene har vi stort sett
truffet hverandre i ferier og enkelte
langhelger, og det fungerer jo ikke
godt nok for å følge opp unger og
ha et vanlig familieliv. Ettersom det
ikke var aktuelt for resten å flytte
til Berlevåg, fant vi et godt alternativ omtrent midt i landet. Nå har
vi kjøpt hus på Berkåk, og til sommeren kommer kona og de to yngste ungene også flyttende, forteller
Sundell.
I tillegg til de to som blir med
på flyttelasset, består familien av
fire voksne barn som allerede har
forlatt redet. Disse er nå bosatt på
ulike steder i landet, mens de to
yngste fra høsten starter opp henholdsvis i 9. klasse og første videregående.
Liker å jobbe med økonomi
Den nye rådmannen er glad i
tall og liker å jobbe med kommuneøkonomi. Etter at Rennebu ble
aktuelt arbeidssted har han naturlig nok fulgt nøye med på både de
politiske debattene og den økonomiske situasjonen. Selv om kommuneøkonomien har blitt markant
strammere de senere årene, er Sundell på ingen måte interessert i å
svartmale situasjonen.
- Det er helt klart en overgang
for både politikere, administrasjon
og innbyggere å forholde seg til
en strammere kommuneøkonomi.
Dette er realiteten for mange kommuner rundt om i landet nå, men
fordelen her i Rennebu er at det
hele tiden har vært god økonomisk
styring og kontroll med utviklingen, påpeker Sundell.
Respekt for hverandre
En annen positiv ting Sundell
har merket seg nå i startfasen er

Rådmann Per Øyvind Sundell
har funnet seg godt tilrette på kontoret i kommunehuset.

at de ansatte har en god tone seg
imellom.
- For meg oppleves det som de
ansatte har respekt for hverandre,
og dette gjelder både politikere og
administrasjon. Det virker også
som det er respekt for de vedtak
som blir fattet og respekt for de
rammevilkår man skal jobbe under.
Dette synes jeg som rådmann er
viktig, og det danner et godt grunnlag for videre arbeid, sier Sundell.
Han påpeker også at det er
mye kompetanse i organisasjonen,
og mange medarbeidere med lang
fartstid i sine stillinger.
- Som nyansatt leder er dette et
stort pluss som sikrer stabilitet i slike overgangsperioder, sier Sundell.
Nye muligheter
Når det gjelder framtida for
Rennebu, er Sundell mye mer opptatt av å se på de muligheter som
ligger der, enn problematiske utfordringer man ikke har oversikt over.
Utbygging av E6 er en slik mulighet, og han håper det vil få mange
positive ringvirkninger for lokalsamfunnet her.

- Dette tror jeg kan åpne mange
dører for næringslivet i distriktet,
og det blir spennende å se hvordan
vi kan utnytte mulighetene. Det er
ingenting som tilsier at det skal bli
stagnasjon i Rennebu i årene framover, sier Sundell.
Forøvrig er det en særdeles jaktinteressert rådmann vi nå har fått,
og allerede har han fått innspill på
at han er i godt selskap på kommunehuset. Det dukker stadig opp
tips og råd i forhold til jaktterreng
og muligheter, noe han setter stor
pris på.
- Det er jo først og fremst småviltjakt jeg har drevet med, men jeg
forstår jo at elgjakta har en veldig
sterk posisjon her i Rennebu. Kanskje kan det bli aktuelt og prøve seg
som storviltjeger også etterhvert,
jeg er jo generelt interessert i all
slags jakt og friluftsliv så det er bare
spennende, avslutter Per Øyvind
Sundell, ny rådmann i Rennebu.

Det er 8. gang Nerskogsrittet
arrangeres, og årets ritt er flyttet
til en lørdag. Det er Rennebu
IL og Nerskogen grendalag som
arrangerer rittet.
Start og mål blir på samme
sted som før ved Granasjøen.
Det er gjort noen endringer i
den lengste løypa som vil bidra
til bedre trafikkflyt.
— Rittet ble arrangert første
gang i 2010, og da var interessen for terrengritt på sitt beste.
Siden har det gått ned med deltagelse i alle ritt. I år satser vi på
200 deltagere, og med godt vær
kan det nok bli flere, sier rittleder Kjetil Værnes.
Familievennlig
Rittet har turklasse med
tidtaking, og de kjører den lengste løypa. De som skal sykle tur
må melde seg på på forhånd.
Trimklassa tar imot påmelding på stedet, men de kan også
melde seg på på forhånd. Trimløypa rundt Granasjøen passer
utmerket for familier som vil ta
en fin lørdagstur. Det er også en
egen familiestartkontigent.
Nerskogsrittet.no
For mer informasjon om løypa og for påmelding kan du gå
inn på nettsiden
Nerskogsrittet.no
Av Dagfinn Vold

Av Mona Schjølset
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Handel og opplevelser

150 kvalitetsutstillere

Gode matopplevelser

Levende håndverk

Konserter - Utstillinger

Vi forhandler klippere
som passer fra hyttetomt til fotballbane

Berkåk 10.-12. august
rennebumartnan.no
Tlf: 72426560/476 24 600
Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Påskehandel på Å-bua
Gass til påske?

Vi har gass og sanitærbark
Ting og tang til hytta
og mye god mat til påsketuren!
Bestill på nett
og hent hos oss!

Vi ønsker alle
våre trofaste kunder
ei god påske

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50
www.coop-aa.no
aa.marked@coop.no
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Åpningstider i påska
Onsdag 28.3
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskeaften
1. påskedag
2. påskedag

Å-bua
18-21
12-21
12-21
16-21
12-21
12-21

dagligvare • hytteavdeling
jernvare • husflid • propan

Butikk
09-18
Stengt
Stengt
09-16
Stengt
Stengt

Lærebok
om ysting
Ragnhild Nordbø ved Grindal Ysteri er sentral
medforfatt-er på den første læreboka om ysting.

Grindal Ysteri er et av våre
fremste gårdsysterier, og Ragnhild
Nordbø er én av de best skolerte i
landet når det gjelder ysting. Ragnhild har i flere år undervist på kurs
om ysting i Aurland, og det er bla
annet hennes notater som er en del
av grunnlaget i den nye boka.
— Vi starte med boka allerede
i 2012, og i mellomtiden har vi
brukt kladden som kompendium
på kursene vi har holdt i Aurland.
Det finnes ingen utdanning for
ysting her i landet, men i Aurland
arrangeres det toukers kurs, forteller Ragnhild. Dermed har de fått
kvalitetssjekket kladdene sine.
Ystinga har lange tradisjoner i
Aurland, og miljøet i Aurland har
vært sentral i utgivelsen av boka.

Fagbok for alle
Boka er blitt langt mer innholdsrik enn kursene de har holdt.
Den er nyttig både for nybegynnere og for de som er skikkelig viderekommende. Her får en blant annet
innblikk i det å starte med ysting,
og hvordan en kan påvirke prosessen for de forskjellige ostetypene.
Den inneholder også informasjon
om regelverk som er nyttig å kunne.
— Det har vært mye arbeid med
boka, og vi har vært gjennom mange runder med korrektur og kvalitetssikring. Vi har også lagt vekt på
at det skal være et forståelig språk,
og heller introdusere fagutrykk, forteller Ragnhild. Hun synes det har
vært nyttig å være kursholder, for

dermed har hun tilpasset seg nivået
i forklaringene.
Godt skolert
Ragnhild er etter hvert blitt
godt skolert når det gjelder ysting.
Hun er utdannet innen næringsmiddelfag ved Ås landbrukshøyskole, som er den høyeste utdanninga innen emnet. Der lærte hun
en del om ysting, mest industrielt
retta på goudaosttyper, men likevel
overførbart til flere andre ostetyper. Senere har det blitt mange kurs
med mer faglig innhold for selve
håndverket ysting.
— Det var artig å bli spurt om
å bidra til den første læreboka om
ysting, sier Ragnhild.

Går unna med Grindalsosten
Det var også naturlig å spørre
om hvordan det går med etterspørselen etter osten fra Grindal.
— Vi har ysta stort sett fem
dager i uka etter jul. Salget går bra,
og markedet vil fortsatt ha osten
vår, forteller Ragnhild. En grossist
i Oslo tar mye av produksjonen, og
de sender en palle med ost ca hver
tredje uke.
Salget går bra også i Trondheim
og ved Mega og Mathuset på Oppdal. Her i Rennebu kan Grindalsost
kjøpes Jokerbutikkene på Nerskogen og Voll, på Bakerikaféen på
Berkåk og på Berkåk Veikro.
Av Dagfinn Vold
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TRÅDLØST FASTNETT
VI ETABLERER OSS I RENNEBU

LAST NED SÅ
MYE DU VIL,
NÅR DU VIL!

36
Mbit
18
Mbit
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SoknaPikfjellet
– nærfjellet vårt i 2017 hytta
Vi har hentet ned 2017-boka fra kassen ved Pikfjellvarden. 2018-boka er på plass, og fram til de første
marsdagene ser vi at vel 40 personer alt har notert seg i årets bok.
Litt om 2017- sesongen
Boka viser at det har vært folk
på toppen fra de første dagene i
januar og fram til selve nyttårsaften. Det er notert 1905 besøk
mot ca. 1600 i 2016, en økning på
nærmere 20 %. Vi ser f.eks. at det
var vel 350 besøk der i påska med
påskeaften som selve toppdagen
med 91 navn i boka. Dette minner
oss om de flotte vær- og skiforhold
vi hadde i påska. Skolenes høstferieperiode er selvsagt et annet høydepunkt for topptur. Vi må spesielt
nevne Venn barnehage fra Skaun
som var der 11. juni med 16 sirlig
selvinnskrevne barnenavn i boka.
Flott! Turen fra Glømstre over
spennende bru i myra får selv 3- og
4-åringer til å gå til toppen. Men
godt voksne henger også med. Vi
ser at Per Herrem på Herremsløkksetra har vært der ofte slik han og
familien også var i 2016. En annen
godt voksen toppturtraver ser ut
til å være Torbjørn Westad, hytteeier i Stegglivegen. Men dette er
ingen rangering av innsatsen, flere
kunne vært nevnt. Vi ser også at
både Boss, Bella, Timmy og Ricco
m.fl. har «skrevet seg inn» blant
hundene.
2018-sesongen – nye muligheter?
Som nevnt er 2018- sesongen
på Pikfjellet godt i gang. Men kanskje blir det også snart andre naturlige turalternativer? Siden tidlig
på 1970-tallet har vi trasket langs
den rødmerkete stien fra Heldalen/Glømstre til Jøldalshytta. I de
senere år har stien blitt både våt
og gjørmete og mindre trivelig å
gå, særlig i følge med barn. Noen
har sagt oss at dette skyldes at den
brukes mer og mer av syklister. Vi
har ikke opplevd dette som noe
problem, men tror vel heller at
det kan ligge noe i det turutstyret
vi etter hvert bruker. Tidligere gikk
vi i gummistøvler, nå foretrekker
de fleste lettere tursko – og stien
blir straks «våtere». Vi kontaktet
derfor både Rennebu kommune
og Turistforeningen om muligheter
for plankelegging på utsatte partier. Kommunen videresendte henvendelsen til verneområdemyndighetene. Fra Hege Sæther Moen,
Verneområdeforvalter
Trollheimen
fikk vi denne hyggelige tilbakemeldingen:

Soknahytta er en utfartsperle for både små og
store turglade skiløpere.
Løypene til hytta er
familievennlige, og
løypenettet brukes også
til trening av aktive
skiløpere.

Det er Sokna IL med et eget
styre som står for drifta av Soknahytta. Brøyting av parkeringsplasser, løypekjøring og kjøkkenarbeid utføres på dugnad.
For å komme til Soknahytta
kjører du enten til Sandbakken
eller Øveregga, og hytta ligger
4,2 km fra Sandbakken og 3 km
fra Øveregga. For de som vil gå
lengre kan Merraåsrunden anbefales. I disse påsketider er det
sammenhengende løypenett fra
Sandbakken/Øveregga via Soknahytta til Enmo og fram til
Enodd i Budalen. Det er også
en mulighet å fortsette fra Soknahytta mot Merraåsen og så ta
av mot Bjørgan.

Herman (3) og Henrik (5) for første gang på toppen helt på egne bein.
Medaljer er utdelt!
Jeg viser til din henvendelse til
Rennebu kommune om behov for utbedring av den merkede stien fra Heldalen – Jøldalshytta, oversendt verneområdestyret i epost den 06.09.
Verneområdestyret arbeider med en
plan for besøksforvaltning, som inkluderer tiltak som det du her initierer /
etterspør. Også grunneierlaget i området har etterspurt utbedring av deler av
denne stien, så tiltaket vil bli tatt med
som et ønsket tilretteleggingstiltak i vår
plan. Tiltaket er forholdsvis enkelt og
ikke for kostnadskrevende, så jeg regner
med at det kan gjennomføres kanskje
allerede i 2018.

Dette som orientering til deg om
verneområdestyrets arbeid i forhold til
ditt innspill.
Kanskje blir det heretter både
kort (5,6 km t/r) og lang løype (13
km t/r) med utgangspunkt Heldalen/Glømstre tilpasset alder og
«sprekhet»? Men husk:- Det viktigste med å gå tur er ikke å komme
langt eller fort frem, men beriket
hjem!
Så sees vi kanskje på tur også i
år? God tur!

Soknahytta står åpen hele
året, men fra januar er hytta
åpen med servering hver søndag mellom kl. 12-15. Da er
det blant annet kaffe, nystekte
vafler, pølse med brød å få
kjøpt.
Nå i påska er det åpent med
servering skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1. påskedag. Onsdagen i påskeuken går
Sandfjellrennet forbi Soknahytta, og da er det saftstasjon ved
hytta.
Søndag 8. april arrangeres
det Aktivitetsdag med natursti
og skilek på Soknahytta. Da blir
det medaljer, gratis pølse og saft
til alle barn.
Av Dagfinn Vold

Turid og Per Inge Hønnås
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Skiopplevelse på 700-1100 moh!
7,5km nedfarter, turløyper, kjelkenedfart, Skisenteret er åpent
hver lørdag og søndag 11-17,
kafeteria, overnatting, caravanplass
og i påsken hver dag.

Tlf 97 68 08 19
– midt i blinken for skiaktiviteter

www.nerskogenskisenter.no

Ta kontakt
på telefon
416 56 996

Sortert jord til salgs!

• Singel og pukk
• Veigrus
• Strøsand
• Samf.fyllmasse
• Kabelsand
• Brøyting – strøing med traktor
• Transport – traktor m/henger
• Massetransport – lastebil m/henger

fossmotransport@hotmail.com

Ledig 80% stilling!
Vi søker en engasjert og
sprudlende person
som er glad i salg og mennesker,
og som liker å stå på
i et travelt og trivelig miljø
Har du lyst til å bli en del av oss?
Send søknad til
sove@circlekeurope.com
innen 6. april

Vi har landets
mest fornøyde
forsikringskunder*
Hos oss får du forsikringer som dekker
alle behov. Kom innom en dag,
så sjekker vi at du har det du trenger
– og vi viser deg hvorfor vi har Norges
mest tilfredse skadeforsikringskunder
(*EPSI, nov 2017).

Vi hjelper deg å ta gode valg
Circle K E6 Berkåk, tlf. 72 42 71 50
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orklasparebank.no
tlf 72 49 80 00

Nå blir det el-sykkel
I fjor høst startet kvinnegruppa i Rennebu en kronerulling for å skaffe penger til innkjøp
av el-sykkel ved Helsesenteret. Dette har blitt svært populært flere steder både i Norge
og Europa ellers, og målet er naturlig nok at flere skal få mulighet til å bli med ut på tur
selv om helsa ikke er helt på topp lenger.
Det var nok ikke bare kvinnegruppa som syntes dette var en god
ide, for pengene har kommet inn
jevnt og trutt.
- Rennbyggen har nok en gang
vist sin giverglede, og det setter vi
stor pris på. Den første sykkelen
kan bestilles allerede nå, og vil forhåpentligvis være på plass i slutten
av april, sier leder i Kvinnegruppa,
Solveig Træthaug.
Fokus på trygghet
Sikkerhet er naturligvis et viktig
moment ved bruk av el-sykkel, og
det var også noe Halvard Lillevik
fra Sykkelsentralen fokuserte på da
han besøkte Helsesenteret. Representanter både fra Kvinnegruppa,
de ansatte og brukerne fikk da en
liten demonstrasjon av sykkelen,
samt innføring i bruksområder og
erfaringer fra andre kommuner.
- Det nærmer seg nå 500 solgte sykler i Norge, og vi har derfor
fått en del nyttige innspill å jobbe
videre med. Blant annet har vi forbedret noen detaljer med tanke på
sikkerhet, og tilbakemeldingene
har vært svært gode, fortalte Lillevik.
Gode opplevelser
En av de største suksesskriteriene med el-sykkelen er den stimulansen det gir til brukere som får
bli med ut på tur. Det kan være noe
så enkelt som en tur til butikken,
på kafé, en tur rundt Buvatnet eller
kanskje et besøk på kirkegården.
- Vi får mange tilbakemeldinger
på at det er lettere å prate sammen
når man er ute på tur, og så har
man jo den opplagte bonuseffekten
med frisk luft og nye opplevelser,
påpekte Lillevik.
Trø til!
Under visningen i Helsesenteret
var det naturlig nok en del spørsmål omkring hvor fort sykkelen
går, og hvor langt man kommer.
- Toppfarten ligger på opptil 25
km i timen, og jeg kan love dere
at det føles ganske for på sykkel.
Rundt 15 km i timen føles langt
mer behagelig, og er mer enn fort
nok. Når det gjelder rekkevidden
for el-motoren holder det som
regel til 2-3 mil med normal sykling, og da kommer man jo mange
plasser i nærmiljøet, sa Lillevik.
En annen positiv ting med el-

Solveig Træthaug i Kvinnegruppa fikk prøvesitte
den elektriske sykkelen med
Halvard Lillevik fra
Sykkelsentralen på pedalene.

sykkel er at den tåler å bli brukt
mye, og Lillevik oppfordrer både
ansatte og pårørende til å gjøre seg
kjent med sykkelen.
- Her er det bare å finne muligheter som kan legges inn i den daglige aktiviteten. De mest fornøyde

brukerne er de som bruker sykkelen
mest, så det er bare å trø til, oppfordret Halvard Lillevik fra Sykkelsentralen.

Klesbyttedag
på Frivilligsentralen
Lørdag 14. april kl. 11.00
– 13.00 ønsker Frivilligsentralen velkommen til
klesbyttedag for kvinner.

Tiltaket er et initiativ fra
Naturvernforbundet
for
å
bevisstgjøre oss som forbrukere
og oppfordre oss til å handle
mindre og bytte mer.
— Det er første gang vi prøver dette her i Rennebu, så vi
konsentrerer oss om bytting av
dameklær denne gangen, og ser
om vi kanskje kan utvide tilbudet til neste år, forteller Maj
Britt Svorkdal Hess ved Frivilligsentralen.
Mange har klær hengende i
skap og liggende i skuffer som
aldri blir brukt og som er like
fine. Kanskje noen finner glede
i akkurat det klesplagget du selv
ikke har brukt kanskje mer enn
en gang? Eller i finskoene som
aldri har vært brukt og den veska du bare måtte ha? Erfaringer
hos en selv tilsier at en innimellom gjør noen dumme innkjøp
som fører til at plagget eller veska aldri blir brukt.
— Vi tar imot klær fra kl.
10.30 og byttinga starter kl.
11.00. Kommer du med fem
plagg får du fem «handlelapper»
som du kan bruke til å bytte
til deg andre klesplagg som du
liker som er innlevert av andre.
Tiltaket er egentlig genialt, og
vi håper mange tar seg en tur
denne dagen. Å ta et bevisst
valg som forbruker gjør godt for
oss sjøl og godt for miljøet, sier
Maj Britt.
Det er maks fem plagg pr.
person og maks fem par sko/
støvletter. Alt som ikke blir bytta bort blir gitt videre til Fretex.
Kafeen kjører spesielle dametilbud denne dagen, så det å kombinere «innkjøp» og en matbit
sammen med en god venninne
før skituren kan være en fin
måte å bruke lørdagen på.

Av Mona Schjølset
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Scootertransport
i Gisnadalen
Ring for avtale!

Frode Havdal tlf 952 15 640

Trekkproblemer? Høyt vedforbruk?
Pålegg fra feier? Fyringsforbud?

Sjekk ildstedet på hytta!
Andelen branner som er relatert til ildsteder
er langt høyere på hytter enn i vanlige boliger
Jeg utfører piperehabilitering - ovnsmontering
trekkmåling - brannmur - fasadeskifer - kjerneboring
tette hull etter gammel røykinnføring
Garantert billigst på rehab
Jan Are Haugen, tlf 468 40 774
jan@jahaugen.no - www.jahaugen.
no

Leverandør av grus
alle fraksjoner i knust fjell og naturgrus
Transport med lastebil og traktor

Hyttetomter til salgs

Gisnadalen løypeforening kjører mange
mil med skispor, se kart på rennebu.com
Følg #Gisnadalen på Facebook

tlf 926 46 626 - www.aspeggentransport.no

Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626
geir_aspeggen@hotmail.com
www.grusirennebu.no

Selge bolig eller
fritidsbolig i Rennebu?
Jeg har solgt eiendommer i ditt nærområde
i over 10 år, og har full oversikt over
boligmarkedet. Skal du selge bolig eller
fritidsbolig, eller kjenner noen som skal selge,
ta kontakt med meg i dag for en uforpliktende
boligprat. Jeg er lokalkjent, og har en stor
portefølje med aktuelle kjøpere av boliger.
Stian Knutsen
Avd. leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler
Avdeling Oppdal
T. 958 66 162 / stian.knutsen@em1.no

Norges Beste
Arbeidsplasser 2017
Norway
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Ønsker å etablere
egen virksomhet

Tar imot
oppdrag på
symaskin

Rennebu kommune har fram til nå tatt imot over 80 innvandrere, og har også forpliktet
seg til å ta imot ytterligere ti i løpet av 2018. De fleste av de voksne flyktningene er fortsatt inne i det toårige introduksjonsprogrammet som er obligatorisk for alle, mens noen
har kommet et steg videre til videregående skole, yrkespraksis og andre kurs.

Bushra, Fino, Yorusaliem, Najwa, Fadi og Esam ønsker å skape sin egen arbeidsplass.
- Et viktig mål for alle er etterhvert å komme seg ut i arbeid, og
flere av dem har også tanker om
å etablere egen virksomhet her i
Rennebu, forteller flyktningekoordinator Ragnhild Løvseth Øverland.
Etablererkurs
Som et ledd i introduksjonsprogrammet har noen av innvandrerne nylig gjennomført første del
av et etablererkurs, nettopp med
tanke på å kunne drive egen virksomhet i Norge.
- Det startet egentlig med en
idé om å etablere en butikk med
typisk asiatisk vareutvalg som linser, bønner, ulike ristyper, melblandinger o.l. Spesielt etter at de første
syriske flyktningene kom i 2015 så
vi at dette var et behov. Mange har
reist til Sverige for å handle, og det
synes vi jo ikke er en god løsning,
sier Ragnhild.
For å se nærmere på problemstillingen ble det i januar 2017 satt
ned en arbeidsgruppe bestående
av Ivar Langklopp, Kari Aftreth og
Nelly Svedal, og det ble søkt om
midler til å gjennomføre etablererkurs for aktuelle kandidater.
Bedre dialog og lokalkunnskap
Siste del av etablererkurset holdes etter påske, og ifølge Ragnhild
har det i løpet av vinteren skjedd
en prosess som gjør at resultatet
blir noe annerledes enn forventet. Målet er ikke lenger å etablere
butikk her i Rennebu, men heller å
komme i dialog med allerede eksis-

terende dagligvarebutikker hvis
det er spesielle matvarer de er på
utkikk etter.
- Vi opplevde at de fleste fikk et
mer bevisst forhold til å støtte opp
om lokalt næringsliv. Dessuten
har det vært en positiv dialog med
både Rema og Coop Ekstra som
ønsker å hjelpe dem med å finne
substitutt og greie alternativer. Av
og til blir veien til mens man går,
og dette synes vi var et positivt
resultat av en god læringsprosess,
sier Ragnhild.
Nye ideer
I løpet av kurset dukket det
imidlertid opp tre nye ideer til ny
virksomhet, og ifølge Ragnhild var
disse såpass gode og konkrete at de
skal jobbes videre med.
- Det er en som har drevet med
oppretting og lakkering av bil i
mange år, og han ønsker å jobbe
videre med dette. En av damene
har bakgrunn som frisør og negledesigner og så er det en skredder
som ønsker å etablere et foretak for
å ta på seg mindre oppdrag innen
søm ved siden av videre utdanning. Nå skal alle ideene konkretiseres og videreutvikles, så får vi
se hva de kan få til etterhvert, sier
Ragnhild.
Opptatt av å bidra i lokalsamfunnet
Ifølge Ragnhild er det mange
av våre nye landsmenn som følger
godt med i innvandringsdebatten
både internasjonalt og her i Norge.
Enkelte av dem tar innover seg at

de i media opplever å bli møtt med
fordommer om at de sitter med
sugerøret inn i statskassa og gjør
sitt ytterste for å utnytte det norske
velferdssystemet. Her i Rennebu
møter de det ikke direkte, men de
er redde for å være en byrde for
lokalsamfunnet.
- Jeg kan med hånden på hjerte
si at det er ikke hverdagen vi opplever. De aller, aller fleste har et stort
ønske om å kunne bidra i det norske samfunnet, gjennom arbeid og
utdanning og frivillig innsats. Vi
har veldig mye godt å bygge videre
på her i Rennebu, og jeg håper det
fortsetter på den måten, sier Ragnhild.
Temakveld 2018
Flyktningetjenesten har i flere
år arrangert informasjonskvelder
med aktuelle tema, og årets tema er
”Byrde eller ressurs, gründer eller
sosialhjelpsmottager?” Denne kvelden arrangeres 17. april, og her vil
det bli presentasjoner på stands der
innvandrerne selv forteller om det
de driver med.
- Vi har valgt dette temaet nettopp for å bidra med informasjon
i debatten, og vi håper at mange
møter opp med positive nye innspill som kan bidra til at vi som sitter med ansvaret kan utvikle oss og
jobbe enda bedre i hverdagen. Her
er det takhøyde for diskusjoner, og
ikke minst en god mulighet til å
bli kjent med våre nye innbyggere
og deres planer for framtida, sier
Ragnhild.
Av Mona Schjølset

Abdul Hamid fra Syria
kom til Berkåk i fjor høst, etter
å ha bodd i Haugesund i to
år. 24-åringen flyktet alene til
Norge, og er nå i full gang med
gunnskoleutdanning. Til høsten starter han på videregående
skole, og målet er etterhvert å
kunne livnære seg som skredder.
- Jeg liker veldig godt å sy, og
jeg jobbet med dette hjemme i
Syria. Nå vil jeg ta imot kunder
i Rennebu, og starter med en
kveld i uka her på Frivilligsentralen, sier Hamid.
Tirsdag ettermiddag
I utgangspunktet er det tirsdager etter skoletid som er satt
av til skreddervirksomheten, og
Hamid tar imot både små og
store oppdrag.
- Jeg kan for eksempel skifte
glidelås, legge opp bukser, sy
om klær og lappe hull hvis det
trengs. Hvis det er andre ting
noen trenger hjelp til er det bare
å stikke innom og spørre, oppfordrer den trivelige unggutten.
Russedress og skibukse
Rennebunytts utsendte har
ikke akkurat A-kurs i håndarbeid, og alle oppdrag som kan
settes bort er derfor kjærkomment. Når dattera har en russedress som må syes litt om og
sønnen har fått en flenge i skibuksa, passet det derfor godt å
legge turen innom Abdul på Frivilligsentralen.
- Dette skal jeg ordne, det
blir ikke noe problem. Dermed
var et par presserende syoppdrag ute av verden.
Av Mona Schjølset
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Trondhjems Turistforening

56 turer i Trollheimen

gårdsmat og gårdsopplevelser

Få fjellområder er omspunnet av mer mystikk og
har større tiltrekningskraft på fjellvandrere enn
Trollheimen. I denne boka får du tips og inspirasjon
til eventyrlige turopplevelser. Turene som beskrives
spenner fra korte dagsturer til lange turer fra hytte
til hytte, og går gjennom vakre seterdaler og over
sagnomsuste fjell. I tillegg inneholder boka
interessante artikler og mye nyttig informasjon.
Boka er rikt illustrert med bilder og kart.
God tur!

www.trollheim-nerskogen.no

Kjøring med hest og vogn

Kr 248,-

Skjærtorsdag og påskeaften kl. 13-16
se mer på www.tt.no

Tlf. 412 72 597/986 82 528

Trollheimen Husky

www.trollheimenhusky.no
Facebook #trollheimenhusky

Hundekjøring og aktivt friluftsliv
Hundekjøring for familier, små grupper og enkeltpersoner.
Vi skreddersyr opplegg så det passer deg.
• Transportoppdrag med hundespann
• Snøscooter-transport
• Salg av hundfór og utstyr

Med Nerskogen landhandel som utgangspunkt

Støtt løypekjøringa
på Nerskogen
Nerskogen Løypeforening ønsker alle en riktig god
påske med mange fine skiturer for store og små!

Støttekontingent på kr 500 kan betales
til kto. 4260 71 02567, Vipps til 511293
eller hos Joker Nerskogen
www.nerskogenloypeforening.no

Vi bygger morgendagens miljøvennlige hytter til deg!
Ta kontakt på på tlf 950 93 400
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Rekonstruerte isskjæring på Buvatnet
Forfatter Stein Arne
Sæther og fotograf Dan
Ågren arbeider med en ny
Ville Veier-bok med tittelen
På vei gjennom Trøndelag.

Det byråkratiske språket
har vært tungt og preget av
vanskelige ord og vendinger. Nå vil Rennebu kommune bruke et språk som
er tydelig og tilpasset mottakeren.

Sæther og Ågren betenger seg
som samtidsarkeologer og jakter
på spor etter gamle riksvei 50 og
dokumenterer samtidig dagens E6,
som snart blir gammelvei. De to er
overbevist om at veikantene langs
den femti mil lange strekningen
fra Opplands grense til Nordland
skjuler mange skatter.
Rekonstruerte isskjæring
En av skattene de kom over her
i Rennebu var isskjæring på Buvatnet. De allierte seg med Ingrid
Lånke i Rennebu Historielag som
organiserte en rekonstruksjon av
isskjæringen. Mange interesserte
hadde møtt frem, og med hjelp av
en gammel sag og stubbryter ble
det en vellykket happening.

Rennebu
kommune
med ”Klart
språk”

Stein Arne Sæther og Dan Ågren lager bok om gamle riksvei 50.

Boken vil komme i oktober, og
den tar deg med på en annerledes
reise fra Dovrefjell til Smalåsen.
Av Dagfinn Vold
Paul Paulsen drar saga under
isskjæringa på Buvatnet.

Visste du at Buvatnet var kjøleskap for trønderfisken?
I perioden 1925 til 1951 foregikk det skjæring
av is på Buvatnet. Isen ble brukt i forbindelse med
nedfrysing av fersk fisk og sild for eksport. Det var
Nekolai Dahl, forretningsmann i Trondheim som
«oppdaget» Buvatnet da han var på utkikk etter et
vatn som hadde sikker is gjennom vinteren og som
låg lettvint til i forhold til transport - nærheten til
jernbanen ble her avgjørende.
I de første årene fra 1925 ble isen på Buvatnet
skåret med handsag, og dette var svært tungt arbeid.
I 1928 skaffet Nekolai Dahl ei sirkelsag med motor,
og selv om den ikke skar helt igjennom isen, var dette en forbedring som gjorde arbeidet lettere.
John Solli sager isblokker.
Isen ble til å begynne med fraktet til Berkåk stasjon med hest, men etter hvert ble det bygd sidespor
til jernbanen og ned til vatnet for direkte transport av is til Trondheim om vinteren. Hver isblokk veide ca
200 kg, og hadde målene90 x 50 x 63 cm.
Is til sommerbruk ble transportert inn i ishuset for lagring ved hjelp av et transportband, og det store
sagflisisolerte huset (30x20 m) kunne inneholde ca 250 vognlaster. Denne isen ble så fraktet på jernbanevogner til Trondheim ved behov utover sommeren, og det kunne gå opptil 15 vogner pr. dag.
Buvatnet var altså en storprodusent av is, og kunne sesongvis sysselsette 8–12 personer. Men i 1951
var det slutt. Da tok moderne kjøleteknikk over. Ishuset ble revet og sidesporet fjernet, men ennå i dag
kan en se tuftene av de forskjellige funksjonene, og disse er nå merket og skiltet.

Janne Havdal Nordbø, Eli Hårstad,
Mildri Flå Gjersvold og Hanne
Krogstad har utarbeidet den nye
språkprofilen for Rennebu kommune.
For å få et bedre og mer folkelig
språk, har kommunen utarbeidet
en språkprofil for å få gode og forståelige tekster.
Folkelig språk
— Alle som leser tekster eller
dokumenter fra Rennebu kommune skal finne det de trenger,
forstå det de leser og kunne benytte
informasjon til det de skal eller må
utføre, står det i innledningen til
språkprofilen som har fått navnet
Klart språk.
Profilen er utarbeidet av Hanne
Krogstad og Mildri Flå Gjersvold
fra helsesektoren og Eli Hårstad og
Janne Havdal Nordbø ved Servicetorget.
Arbeid med forankring
— Vi startet med å delta på kurs,
og arbeidet med språkprofilen ble
intensivert i fjor. Det er artig å se
hvor lite som skal til for at det skal
bli bedre, forteller de fire.
Språkprofilen skal nå forankres
i enhetene, og hos de som arbeider
med byggesak er arbeidet allerede i
gang med å omarbeide maler.
Ligger på nettet
Språkprofilen skal ligge både
på nettsiden til kommunen og på
intranettet til de ansatte. I tillegg er
den også på papir som kan ligge på
skrivebordet for å være lett tilgjengelig.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt

33

Foto: Bernhard Kvaal

VI BANER VEI
FOR FORNYBARSAMFUNNET
I TrønderEnergi har vi pioneren – han eller hun som går i front – som forbilde. Modig og banebrytende, men samtidig
ansvarlig. Derfor har vi i mange tiår produsert og levert fornybar energi til regionen vår på en sikker måte, og derfor jakter
vi stadig nye prosjekter og løsninger på fornybarområdet:
Forbedring og forvaltning av vannkrafta vi eier i fellesskap. Et mer robust og effektivt nett. Nye vindprosjekter. Biogass.
Solkraftpilot. Løsninger og prosjekter som vi mener gjør Norge og verden bedre. For egentlig handler det jo ikke om vann.
Eller vind. Det handler om å finne de beste energiløsningene for deg og meg. Og for jorda vår. Det har det alltid gjort,
det vil det alltid gjøre.
Energi for generasjoner.

tronderenergi.no
34
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Vi utfører
Tømrer-/
snekkeroppdrag

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

Nybygg og
rehabilitering
Voll, 7393 Rennebu
tlf 72 42 67 30
post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6
i Trondheim

Johan Myklegard
7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no

heltre – millimetertilpasning

Visste du at Felleskjøpet
har butikk i Rennebu?

Graving – Planering
Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Snekkering
Vann/avløp
Uteplasser – Liftutleie

Her får du kjøpt produkter til hus og hytte.
Hage og uterom - kjæledyr - friluftsliv
Felleskjøpets butikk

Hoels Mølle

J.O. Vognild

På Stamnan i Rennebu
Besøk oss eller ta kontakt.
Tlf.: 991 60 651 • e-post: Karen.Hoel@felleskjopet.no

Lyngstad, Nerskogen,
7393 Rennebu
mob 416 54 516
john.ovogn@getmail.no

BÆRER DU PÅ EN DRØM?
Kraftlaget ønsker å gi GOD ENERGI til lokalmiljøet i Kvikne og
i Rennebu! Så har du, din forening eller virksomhet en GOD IDE,
og trenger hjelp til å kunne realisere, - send oss en søknad!

VI ØNSKER OSS PROSJEKTER SOM KAN:
• Spre glede og aktivitet blant barn, unge og eldre
• Skape deltakelse og engasjement
• Bidra til nyskaping og innovasjon

Send oss en søknad innen 15. april!
Søknadsskjema og retningslinjer ligger på krk.no.

72 42 80 20 | post@krk.no | krk.no

PÅSKA 2018

08-16
08-16
08-15
09-14

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
PÅSKEAFTEN

STENGT
STENGT
STENGT

SKJÆRTORSDAG
LANGFREDAG
2. PÅSKEDAG

PÅ
SK
ETI
LB
UD!

ÅPNINGSTIDER

www.felleskjopet.no

-30%
ALT BÅLPANNETILBEHØR
FRA ESPEGARD

GOD
!
E
K
S
Å
P

TILBUDET GJELDER SÅ LANGT LAGERET REKKER ELLER T.O.M 31. MARS. VI TAR FORBEHOLD OM EVT. TRYKKFEIL I ANNONSEN.
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Det lønner seg å ha
når du
handler på REMA 1000 Berkåk

I hele uke 12

20%
Når du har

PÅ FERSKVARER
NÅR DU HAR
Når du har

Fra 20. til 26. februar
Gjelder REMA 1000 Berkåk - 20 % på Ferskvarer 12.03-25.03.18- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
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Gjelder kjøtt, fisk, kylling, svin, ferdigmat, pålegg, spekemat, ost og egg.

Rennebu Næringsforening:

Tenk næringsliv ved tilknytning til ny E6
På medlemsmøtet til Rennebu Næringsforening ble det
klart at de ønsker at Rv700 skal gå gjennom Berkåk slik at
den fanger best mulig opp lokalt næringsliv.

Hva vil en med sentrum?
Rådgiver Trond Jære informerte
medlemmene i Rennebu Næringsforening på et møte, og der ble
blant annet spørsmålet om hvor
Rv700 skulle gå gjennom Berkåk
sentrum for å tilknytte seg det nye

Ta hensyn til næringslivet
Medlemmene i næringsforeninga er naturligvis i utgangspunktet
skeptisk til at E6 blir lagt utenfor
Berkåk sentrum. Derfor ønsker de
at Rv700 skal gå mest mulig gjennom sentrum for å synliggjøre
næringslivet.
Næringsforeninga
vedtok derfor å gå for det trasealternativet som ligger lengst nord
(den sorte linjen), og dermed tar
best hensyn til det lokale næringslivet. De andre alternativene er
ifølge Jære bedre egnet når det gjelder stigning, men har andre klare
ulemper.
På møtet kom det også et forslag som var tegnet inn mellom
det sorte og det røde, men det fikk
ikke noe gehør.

Berkåk Veikro

Hofseth Biocare

s E6

krysset øst for Buvatnet.
— Det er viktig å finne ut hva
en øsnker med Berkåk sentrum;
minst mulig trafikk eller se andre
muligheter? Noen vil bli berørt
samme hvilken aktuell trasé som
velges, sa Jære.

Dage
n

Nye Veier, som har ansvaret
for å bygge nye E6 på strekningen
Melhus til Ulsberg, har nå nådd
målet med innsparing på 20% i
forhold til opprinnelig kostnadsoverslag. Det betyr at utbyggingen
kan være ferdig til 2027. Innsparingene er kommet i stand på grunn
av færre kryss og tuneller, men den
nye E6 vil også komme i 70% ny
trasé. Den lengste traséendringa
er foreslått gjennom Rennebu, og
det er planlagt vedtak av ny reguleringsplan rundt kommende årsskifte.
Det meste av den nye veien vil
få fire felt og en fartsgrense på 110
km/t. Der veiene blir lagt i tuneller blir det to eller tre felt med 80
km/t.

Sande Hytter

Rennebuhallen

Rema

Coop Extra

Rv700

Den sorte linjen lengst nord er traseen Rennebu Næringsforening
vil ha for Rv 700.
Bruke tida godt
— Drømmen må være å bevare
næringslivet der det er, og ikke flytte alt til det nye krysset, sa Jan Arve
Nyberg fra Berkåk Veikro under
møtet. Kenneth Teigen understreket at det er viktig å posisjonere seg
før ny E6 kommer, for å få bilistene til å svinge av for gode opplevelser. Det vil også bli nødvendig
med god skilting når det nye krysset kommer.

Mest mulig ringvirkninger
Jære informerte også om mulighetene for å plassere brakkerigg
under utbygginga, for å få mest
mulig ringvirkninger for lokalt
næringsliv. Samtidig kan det være
andre tilbud som kan være aktuell for anleggsarbeiderne, som for
eksempel treningsmuligheter.
Av Dagfinn Vold

Prøvesprengning 2018
Lørdag 24. mars inviterer
FjellRock Event til nok en
rockefest i Kvikne
Samfunnshus.
Rockefesten har fått navnet
Prøvespregning 2018 og ble for
første gang arrangert i fjor. Planen
er at dette på sikt skal bli en anerkjent rocke- og metallfestival i vår
fjellregion forteller Bjørn Frengstad, en av initiativtakerne bak
arrangementet. Han sitter i styret i
FjellRock Event sammen med Ann
Kristin Frengstad, Håkon Innerdal,
Mona Sæbø og Harald Sletten. Planen er at arrangementet etter hvert
flyttes utendørs og utvikles til en
to dagers rocke – og metallfestival.
Imidlertid tror han at det er et stykke fram i tid til at arrangementet
kan flyttes utendørs, men han har
stor tro på at det er et behov for
en slik rocke- og metallfestival her
i distriktet.
I år er det fem band som stiller
på scenen den 24. mars og det er
bandmedlemmer fra ungdomssko-

Bandet Krast fra Kvikne er et av de lokale bandene som blir å høre på årets FjellRock Event.
lealder med utspring i kulturskolen
på Kvikne, og opp til de litt mere
erfarne musikerne. Bandene som
står på scenen i år er «Still Rønning», «Black Widow», «Cabinet of
Ministers», «Vicinity» og «Krast».
De fleste av bandene er lokale
band, med unntak av «Vicinity»
som er fra Trondheimsområdet og

har spilt sammen i over 10 år. De
er personlig en av mine favoritter
som jeg gleder meg til å oppleve,
forteller Bjørn Frengstad som selv
skal opptre sammen med bandet
sitt «Cabinet of Ministers».
Prøvesprengning 2018 har
skjenkebevilling og det vil også
være muligheter til å få kjøpt seg

hamburger. Årets utgave av rockefesten er en bedre utgave enn
fjoråret og siden arrangementet er
første helga i påskeferien, ønsker
komiteen både hyttefolk og lokale
innbyggere velkommen til fest.
Av Lillian Toset
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Kunngjøringer

Kunngjøringer

Årsmøte i Barnas naturverden
Hallandstuggu 22. mars kl 19.30
Årsmøtesaker
Orientering om drifta /Mikkelsmarsjen
Kom å hør hva som skjer i Barnas Naturverden.
Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går gjennom Rennebu.
Også denne sommeren vil Gammelbua og Rennebu kirke bli
betjent for pilegrimer og andre vandrere.

Pilegrimsverter søkes!
• Det søkes etter tre personer over 18 år som kan
bemanne Gammelbua samt Rennebu kirke.
• Sesong fra juli–12. august.
• Det kan søkes på hele perioden, eller deler av den.
• Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak bestå av å gi
informasjon og service til pilegrimer og andre
vandrere.
• Andre oppgaver må påregnes i rolige perioder.
• Nødvendig opplæring vil bli gitt.
• Fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.
• Språkkunnskaper (engelsk og tysk) er en fordel.
• Det tilbys lønn etter tariff samt ordnede
arbeidsforhold.

Styret

Salg av kaffe og kake på Ramssjøen

Skjærtorsdag kl 12-15 blir det salg av bålkaffe, kake og pølser
på Vidalshytta hos Toril og Einar Skjerve.
(rett ned for Sælehuset på Ramssjøen)
Løype fra Hauktjønna parkering.
NB: All inntekt går til Kirkens Bymisjon.

Rennebu JFF avholder årsmøte

torsdag 12. april kl 19.00 i Visningsrommet til KVO.
Vanlige årsmøtesaker.

Hyggekveld
i Frivilligsentralen
onsdag 11. april 2018 kl. 19.00
Underholdning med sang og spill av Arne Mørch “ Minnenes melodi “
med gode gamle melodier.
Servering – Åresalg		

Vel møtt!

Interessert?
Ta kontakt på telefon 72 42 77 05
eller bygdasenteret@gmail.com
innen 22. mai.

Ferievikarer innen helse og omsorg

Sanghelg 6.– 8. april
6. april kl.19.30 Jutulstuggu, Stamnan
Dei som deltar: Anne Helene og Kari. Arnfinn Gunnes, Einar Størvoll,
Ole Postholm, Oddmund Haugen, Arne Ree, Sivert Hoel.

Lørdag 7. april kl 15.00 Hoelsmoen
Egil Sjaastad kåserer om Trygve Bjerkerheim sine sanger og dikt.
Team Thyve fra oppdal synger.

8. april kl 15.00 Kultursalen Berkåk
TeDeum fra Melhus synger.
Bibelskulelektor Egil Sjaastad deltar på alle møtene
Felles for alle møtene: Fellessang, bevertning og misjonsgave.

Velkommen!

arr. NLM

Vi søker
Ferievikarer innen hjemmesykepleien, hjemmehjelp,
sykehjem (pleie, kjøkken, renhold), boliger for fysisk/psykisk
funksjonshemmede og avlastning barn og unge.
Ferieperioden er uke 26-33.
Spesifiser hvor du ønsker å jobbe og i hvilket tidsrom.
Hovedarbeidsområder
Pleieoppgaver innenfor helse og omsorg, renhold
eller kjøkken.
Ønskede kvalifikasjoner
• Sykepleiere, vernepleiere
• Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
• Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter, ufaglærte eller andre med relevant praksis eller utdanning.
Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp forutsetter
førerkort kl. B.
Søkere må være fylt 18 år.
Fullstendig utlysing se www.rennebu.kommune.no

Følg
Rennebu kommune på
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Regler for
snøscooterkjøring

Oversikt over leiekjørere snøscooter
for vintersesongen 2017/2018
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.
Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i
motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter
et ønske at ved motorferdsel i utmark skal

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk fattet i møte 7. april 2017
vedtak om nye vilkår for bruk av
snøskuter i utmark (ofte omtalt
som kjøretidsbestemmelser).

leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes.

Vilkårene var gjeldende fra 8.
april 2017 og lyder som følger:

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner for leiekjøring.

1. Kjøring kan foregå på snødekt mark og på islagte vann/
vassdrag til og med 20. april
evt. 2. påskedag når denne
kommer senere enn 20. april.

alle sonene har god dekning.

2. På hverdager er det tillatt å
kjøre mellom kl. 07.0021.00.

• tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag.

3. På lørdager og dager før
helligdager er det tillatt å
kjøre mellom kl. 08.0021.00. Dette gjelder også
Juleaften, nyttårsaften og
påskeaften når denne faller
på lørdag.
4. På søndager og helligdager
er det tillatt å kjøre mellom
kl. 08.00-10.00 og 16.0021.00.
5. Kjøretider spesielt for påska:
5.1 Ingen kjøring tillatt lang		 fredag
5.2 Første påskedag er det
		 tillatt å kjøre mellom
		 kl. 16.00-21.00.
5.3 Andre påskedag er det
		 tillatt å kjøre mellom
		 kl. 10.00-21.00.
6. For dispensasjoner gitt etter
§5b (funksjonshemmede) er
kjøretider for alle dager
(inkludert høytider) mellom
kl. 08.00-21.00.
Vilkårene er vedtatt med hjemmel i §7 i forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag.
Det medfører at vilkårene gjelder for alle dispensasjoner gitt
med hjemmel i forskriftens §5 og
§6. I tillegg gjelder kjøretidsbestemmelsene der kommunen har
satt de som vilkår i tillatelser til
motorferdsel uavhengig av hvilken hjemmel som er brukt.
For motorferdsel som foregår
innenfor rammen av motorferdselloven (dvs. som ikke er
omsøkt) gjelder ikke kjøretidsbestemmelsene. Dette gjelder bl.a.
motorferdsel i jord- og skogbruksnæring.

For å redusere kjøringen, bør nødvendig
transport med snøscooter i størst mulig
utstrekning skje som leiekjøring.

Det er for perioden 2017-2018 godkjent 33 leiekjørere,

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som:
• transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav med
hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport  det må gjelde.)
• transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse.
• transport for massemedia på reportasjeoppdrag.
• transport av funksjonshemmede.
• transport av ved.
• transport etter dispensasjon gitt av kommunen.
Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00
Navn
Anders Garli
Arild Stene/
Håvard Reitås
Arnstein Krokhaug
Bjørn Eithun
Einar Holden/Jan Eirik Holden
Erling Nygård
Ivar Gunnes
Ivar Næverdal
Ivar T. Hoel/
Bjørn Tore Dullum
Jakob Hamre Gunnes
Joar Skamfer
John Arve Nybro
John Håkon Hoset
John Olav Halgunset
John Olav Vognild/Arne Vognild
Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal
Kjell Lund/Henrik Lund
Kjell Sæther
Knut E. Sponaas
Knut Haugen /Arnt Haugen
Kåre Inge Nygård/Mathias Nygård
Kåre Jan Flotten
Lars Stokke/Hallgeir Stokke
Mikkel Voll Stokkli
Ole Kristian Olsen
Ove Einar Drugudal
Ove Roger Rømo
Rennebu Grus AS, v/Torstein Engen
Rune Hilstad
Svein Pedersen
Sveinung Kosberg/
Oddvar Bjerkås/
Hans J. Skamfer/
May Britt Bjerkås
Torbjørn Sanden
Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen

Telefon
72 43 49 44
906 04 207/
909 15 413
907 88 890
414 15 147
975 08 544/918 15 047
997 42 551
917 01 576
926 12 899
907 21 336/
970 79 005
913 47 435
932 09 117
918 37 209
481 15 515
995 80 775
416 54 516
415 33 967/909 15 448
72 42 64 14
906 37 293
951 50 145
926 61 100/988 15 525
928 15 475
481 07 217
908 64 867
922 30 749
970 34 726
951 85 362
918 56 323
944 87 876
993 07 823
906 05 672
916 40 473/
916 39 558/
977 90 576/
452 23 783
906 23 507
976 80 819

Adresse
7288 Soknedal
Grindal, 7393 Rennebu/
Orkdalsv. 2634, 7393 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Gunnes, 7392 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Orkdalsv. 979, 7392 Rennebu/
Stamnan, 7392 Rennebu
Gunnes, 7392 Rennebu
Trondheimsveien 3320, 7391 Rennebu
Øvre Bergslia 23,7336 Meldal
Grindal, 7393 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Nerskogen, 7393 Rennebu
Orkdalsveien 2694, 7393 Rennebu
Orkdalsveien 2171, 7393 Rennebu
Stamnan, 7392 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Ulsberg, 7398 Rennebu
Innset, 7398 Rennebu
Voll, 7393 Rennebu
Gisnadalen, 7397 Rennebu
Voll, 7393 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Rådyrveien 1, 7391 Rennebu
Orklaveien 114, 7335 Jerpstad.
Berkåk, 7391 Rennebu
Gamle Kongev. 45/ 7391 Rennebu
Rådyrv. 3/ 7391 Rennebu
Træthaugv. 610, 7391 Rennebu
Træthaugv. 610, 7391 Rennebu
Grindal, 7393 Rennebu
Rokkones, 7393 Rennebu

Soner
5
1,2,3,4 og 5
1,2,3,4 og 5
4, 6, 7 og 8
6 og 8
4
6 og 8
4
6 og 8
1,2,3,4 og 5
1,2,3,4 og 5
4
6
1,2,3 og 5
1,2 og 3
7
1,2 og 4
6 og 8
1 og 2
1,2,3,4 og 5
1,2 og 3
1,2,3 og 4
6 og 7
6 og 7
6,7 og 8
3,4 og 5
4
1,2 og 5
5
6 og 8
1
5
6
6
6
6
1,2,3,4 og 5
1,2,3 og 4
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Dette skjer i Rennebu!
22.03 Formiddagstreff
Staure
22.03 Hyggestund m/kvinnegruppa
Helsesenteret
22.03 Årsmøte Rennebu IL, hovedlaget Friv.sentralen
22.03 Bønnemøte
Hoelsmoen
23.03 Basar
Sandbrekka
24.03 Husbasar
Misjonshuset
24.03 Åpen kafé
Kafe Hyggen
25.03 Gudstjeneste
Nerskogen kapell
29.03 Gudstjenester
Rennebu kirke
		
Helsesenteret
		
Berkåk kirke
30.+31.03 Påskemøte Taler: Jostein Solberg Hoelsmoen
01.04 Påskemøte, frokost og storfamiliemøte Hoelsmoen
01.04 Gudstjenester
Berkåk kirke
		
Rennebu kirke

11.00
11.30
19.00
20.00
19.30
11.00
12-15
11.00
11.00
16.00
19.30
19.30
10.00
11.00
16.00

FLYKTNINGTJENESTEN OG
FRIVILLIGSENTRALEN INVITERER:

Temakveld

kultursalen på Berkåk tirsdag 17. april
65 millioner flyktninger i verden,
81 av dem er blitt Rennbygge!
Denne kvelden presenterer de seg selv.

03.04
03.04
04.04
05.04
05.04
05.04
06.04
06.04
08.04
16.04
17.04

Strikkekaffe
Seniordans
Medlemsmøte, kvinnegruppa
Hyggestund m/kvinnegruppa
Mottak av klær
Normisjonsmøte
Early Birds
Sangmøte m/Egil Sjåstad
Sangmøte. TeDeum synger
Søndagsskolen og Yngres
Formiddagstreff

Kafé Hyggen
Kultursalen
Friv.sentralen
Helsesenteret
Refshus skole
Menighetshuset
Torget, Berkåk
Jutulstuggu
Kultursalen
Misjonshuset
Omsorgsboligen

19.00
14.00
19.00
11.30
16-18
19.30
06.30
19.30
15.00
17.30
11.00

Følg med på rennebu.com

Levering av
veigrus,
singel og pukk
i Rennebu og på Kvikne

Stands, samtale og intervju for å belyse tema:
«Byrde eller ressurs, gründer eller sosialhjelpsmottager?»
Åpen kafè og sosialt samvær fra kl 18
Program kl 18.30-21:
• Kulturskolen
• Lokale aktører fra næringslivet og Introprogrammet
• Kveldens gjest:
		 – Arnt Tronvoll, bonde 57 år fra Orkdal: Erfaringsbasert kåseri på
			 bakgrunn av mer enn 20 års erfaring fra arbeid med mennesker
			 på ulike arenaer. Siste 7 år leder for beredskap, flyktningtjeneste
			 og voksenopplæring i egen kommune.
• Rennebu mannskor: minikonsert
• Åpen kafè hele kvelden

Ta kontakt med

Kåre`s Transport as
Kåre Olav 411 48 496
Kåre 416 56 990

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

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