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Fra kommende høst skal alle elever i
Rennebu gå på samme skole - Rennebu
barne- og ungdomsskole på Berkåk.
Skolene på Voll og Innset legges ned,
og det samme med Innset barnehage.
Mer på side 6.
Foto: Dagfinn Vold
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Fortsatt trua
Jeg har i det siste kjent på det å måtte stå til ansvar for
mine valg og mine handlinger. Det er stimulerende å være
ordfører i gode tider, men ikke så bra i utfordrende tider.
Jeg har erfart at det er vanskelig å gjøre alle til lags når
vi behandler saker som berører følelsene til innbyggerne,
slik som skolesaken i disse dager.
Når vi nå velger å legge ned to skoler er det ikke av prinsipp, men en tro på at dette er det beste for de som går
på skole i Rennebu. Vi har en utfordrende tid foran oss,
og de økonomiske rammebetingelsene gjør ikke disse
utfordringene mindre.
Vi må tilpasse oss den økonomiske virkelighet vi lever
under. Vi har nå tatt et valg, og barna i Rennebu skal bli
tatt godt vare på også i fortsettelsen.
Nå skal vi på beste måte legge til rette for at overgangen
til én skole i Rennebu skal bli så god som mulig for alle
parter. Det er elever fra tre forskjellige skoler som skal gå
i samme klasse og på samme skole.

Jeg har full forståelse for skuffelsen og tristheten denne
saken medfører for mange. Alle vet at når vi mister noe
kjært er det veldig vondt, men vi må også klare å se videre
fremover. Jeg har fortsatt tru på Rennebu, og at vi kan
legge til rette for at alle delene av kommunen vår skal
være et flott og godt sted.

Ola Øie
- ordfører

Rennebu kommune
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Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:
post@rennebu.kommune.no
Telefon:
72 42 81 00
Telefax:
72 42 81 01
Åpningstid:
08.00-15.30

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no
NAV – tlf 55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre kl 10 - 15
Byggesak/planrådgiver
man kl 8-11.30 – tirs-fre kl 12-15.30
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Da må vi få den nye skolehverdagen best mulig, og det er
jeg overbevist om at vi skal klare.
Men, vi har en jobb å gjøre med tanke på skoleskyss,
hvordan skoledagen best skal organiseres med tanke
på lokaliteter og hvordan vi skal få det beste ut av vår
eminente lærerstab. Målet er å få et så godt læringsmiljø
som mulig for alle elever, og få best mulig arbeidshverdag
for alle ansatte.
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Jobber for å få høyere prioritet på E6 sør

Ifølge de siste prioriteringene
Nye Veier har foretatt,
ligger strekningen
Skjæringstad – Ulsberg
nederst på lista. Dette kan i
verste fall bety at oppstart
her blir utsatt i flere år. Det
er imidlertid flere momenter
som gjør at Bygg Vei har tro
på at disse prioriteringene vil
bli vurdert på nytt.
- Stavåbrua er en av de største flaskehalsene mellom Trondheim og Oslo, og
det vil bli gjort en nøyere gjennomgang
av hva bruas tilstand kan bety for prioriteringen. Dessuten er det snakk om at farten
kan bli satt opp til 100-110 km/t på større
deler av strekningen, og det er momenter
som taler for at E6 sør må prioriteres sterkere, sier Trond Jære, leder i Bygg Vei.
Fellesprosjekt
Bygg Vei er et samarbeid mellom de
berørte kommunene langs E6 sør; Melhus,
Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal.
Trond Jære er rådgiver for gruppa, og
sammen med de fire ordførerne uttrykte
han glede over at Nye Veier jevnlig møter
dem til dialog.
- Det er et positivt signal at Nye Veier
ville høre på våre innsigelser, og de har

Nye Veier-direktør, Johan Arnt Vatnan (t.v.) møtte ordførerne i de fire E6-kommunene
sør for for Oppdal - Sivert Moen, Midtre Gauldal, Gunnar Krogstad, Melhus,
Ola Øye, Rennebu, Trond Jære i Nye veier og Kirsti Welander, Oppdal.
lovt oss at vi skal ha en tett dialog framover. E6 sør har hatt stor trafikkøkning de
siste fem årene, og spådommene framover er likedan. Da blir Stavåbrua en enda
større flaskehals, og dette er det viktig å få
belyst best mulig, påpeker Jære.
Nye fartsmålinger
Det hersker i utgangspunktet en bred
enighet om at også strekningen som gjelder E6 sør har behov for oppgradering, og
også lastebileiere som ferdes på strekningen har uttrykt ønske om fortgang i utbedringsprosessen her. Et viktig punkt for
den videre behandlingen vil være om det
blir foretatt nye fartsmålinger.

- På denne strekningen er veistandarden såpass dårlig at det er vanskelig
å kjøre opp mot den tillatte fartsgrensen.
Dette var også et punkt vi tok opp med
Nye Veier, så vi håper det blir foretatt
nye fartsmålinger for å underbygge dette. Målet er jo at den tillatte hastigheten
skal opp på hele strekningen Trondheim
– Oslo, og da vil Skjæringstad – Ulsberg
med Stavåbrua bli en enda større flaskehals, sier Jære.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Morgan Frelsøy, OPP

Finn Aasmund
Hobbesland, direktør for
planprosesser og samfunnskontakt og prosjektdirektør for Nye Veier
Trøndelag, John Arnt
Vatnan i Nye Veier, samt
regionleder i NLF, Roar
Melum ved Stavåbrua.
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Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Bjørn
909 10 913

Totalleverandør innen

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

Oddvar
905 78 439

Digitaltrykk
med rask og sikker levering

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

Tlf 72 43 11 02
www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Digitaltrykk
Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell
• skilt og vindusdekor

med rask og sikker levering

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Blant våre kunder på print er
Elotec, Lund Hyttebygg, Rennebumartnan,
Mediehuset OPP, Grindal Ysteri og Næringskonferansen.

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

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
tlf 72
42 forskjellig
76 66 - mediaprofil.no
• brosjyrer
med
fals
• plakater og banner
Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr
• visittkort/forretningsmateriell
et bredt spekter av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame.
• skilt og vindusdekor
g for

lednin

ngsvei

Betjeni

A-R Helgemo AS har
butikk sentralt på Berkåk
og utfører blant annet:

Blant våre kunder på print er
+
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Mediehuset OPP, Grindal Ysteri og Næringskonferansen.

LARM

BRANNA

Innflytningsklare
hytter på
Nerskogen!

På tidetlf 72å42montere
DAB+
76 66 - mediaprofil.no
i traktor, bil eller hjemme!

Laft - Bin
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Tomter -

mediaprofil

Hyttegrend
Nerskogen
... så bjart mot Trollheims tind

Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr
et bredt spekter av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame.

FM-nettet i Trøndelag forsvinner 8. februar, og vi
har nåoyalgode
tilbud på DAB-adaptere og radioer.
Z
R
Med adapter kan du fortsatt bruke din gamle radio!
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Betjeni

Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av
rørleggertjenester, service og vedlikehold.
Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

A-R Helgemo AS
INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

Vakttelefon 46 44 92 72
4

Rennebunytt

Mestring er et nøkkelord
Torsdag i forrige uke ble det
arrangert informasjonsmøte
om prosjektet ”Skyting for
mestring”.
Representanter fra Det
Frivillige Skyttervesen,
Rennebu Skytterlag, HOO,
NTNU og skolen var tilstede, det samme var også
Veslemøy Rue Barkenes fra
Gjensidigestiftelsen, som har
vært med å støtte prosjektet
økonomisk.
- Mestring har vært et nøkkelord i
arbeidet hele tiden, for dette dreier seg
om å gi barn og unge følelse av å lykkes
med noe. Målet er at de skal lære teknikker som de kan overføre både til skole- og
fritid, slik at de får flere gode opplevelser
der de mestrer ulike oppgaver, sa prosjektleder Mona Isene.
Forskningsprosjekt ved NTNU
”Skyting for mestring” er et samarbeidsprosjekt mellom Rennebu kommune, Rennebu Skytterlag og Det Frivillige
Skyttervesen, mens det er NTNU som
skal stå for selve forskningen og bearbeidingen av innsamlede data.
- Oppdraget vi har fått fra Rennebu
kommune går ut på å undersøke hvilken
betydning deltagelse i prosjektet har for
barn med konsentrasjonsvansker, ADHD
eller ADHD-relaterte utfordringer. Ut fra
resultater i en lignende dansk studie forventer vi at det vil ha positive effekter, så
det blir spennende å se framover, sa Ove
Østerli, prosjektleder ved NTNU.
Han påpekte også at de så langt var
veldig fornøyd med hvordan prosjektet
har blitt gjennomført her i Rennebu.
- Det er veldig god driv og stor entusiasme knyttet til prosjektet, noe som gjør
at det er spesielt spennende å jobbe med,
fortalte Øverli.
Godt samarbeid med skytterlaget
Prosjektleder Mona Isene bekreftet
også Øverlies utsagn, og ga uttrykk for at
det var både meningsfylt og spennende å
jobbe med dette.
- Nå skal vi ikke trekke forhastede
konklusjoner, men jeg har allerede opplevd flere tilfeller der elevene bruker erfa-

Mona Isene orienterte bl.a. Gjensidigestiftelsen og Det Frivillige Skyttervesen
om prosjektet ”Skyting for mestring”.
ringer fra skytebanen til å takle situasjoner i skolehverdagen sin, sa Isene.
Ifølge Isene arbeider de med teknikker
som avspenning, indre dialog og fokus på
arbeidsoppgaver. I den indre dialogen er
det viktig å snu negative tanker til positive, og dette jobbes det mye med.
- Mange av disse elevene har både på
skolen og ellers opplevd situasjoner der
de ikke har følt at de strekker til. Da er
det ofte en forsvarsstrategi å tenke at man
ikke vil prøve eller ikke gidder å prøve,
nettopp fordi man er redd for å mislykkes en gang til. Målet er å snu denne indre
dialogen til å tenke at
kanskje kan jeg klare
det denne gangen hvis
jeg prøver en gang til,
kanskje trenger jeg bare
litt hjelp for å få det til
eller kanskje er det bare
litt mer utholdenhet som
skal til, forklarte Isene.

Hun benyttet også anledningen til å
rose det gode samarbeidet med Rennebu
Skytterlag, som har stilt med kyndige
instruktører.
- Vi har noen erfarne pensjonister som
har vært med å instruere elevene på skytebanen, og det er så trivelig å se på den
gode kontakten de får. Dette har virkelig
vært en av de største suksesskriteriene i
prosjektet så langt, roste Isene.
Av Mona Schjølset

Bjørn Trøite fra
Rennebu skytterlag gir
kyndig veiledning
på skytebanen.
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Omstridt skolevedtak i kom

Forrige tirsdag vedtok
kommunestyret med knappest mulig flertall å legge
ned Innset og Voll skoler og
Innset barnehage allerede
fra kommende høst. Det var
helt tydelig en svært vanskelig sak for mange av våre
folkevalgte, og det var sterke
følelser i sving både blant
politikere og tilhørere.
Etter en debatt som varte i nærmere
seks timer, vedtok altså kommunestyret
med 11 mot 10 stemmer å gå for rådmannens forslag. Da etter at to representanter
fra Arbeiderpartiet valgte å følge partiets

6
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Mange tilhørere var møtt fram for å høre kommunestyret debattere skolestruktur.
holdning, og stemme mot sin egen overbevisning.
Tre skoler
Det var som ventet mange tilhørere
som hadde tatt turen, og kommunestyremøtet var for anledningen flyttet til
Kultursalen i Rennebuhallen. Det ble forholdsvis tidlig klart at det ikke ville bli
flertall for å opprettholde Innset skole og
barnehage, mens det helt til siste slutt var
usikkert hvordan utfallet ville bli for Voll.
Senterpartiet fremmet tidlig forslag om at
dagens skole- og barnehagestruktur skulle
opprettholdes.
- Vi ønsker at 2017 skal brukes til å
gjøre en skikkelig konsekvensanalyse,

samt at kostnadene kvalitetssikres. Dette
er en alt for viktig sak til å fatte beslutning
med for lite bakgrunnsinformasjon, sa
Rolf Arne Bruholt, som fremmet forslaget
på vegne av Senterpartiet.
Partikollega Siv Remetun Lånke presenterte seg selv som talskvinne for de
små samfunn i Rennebu, og argumenterte
hardt for Senterpartiets innstilling i denne
saken.
- Vi vet for lite om konsekvensene av
skolenedleggelser, så vi trenger lenger tid.
Vi ønsker at det skal være liv og utvikling
i grendene, og da er skoler og barnehager
særdeles viktige, konkluderte Remetun
Lånke.

mmunestyret

Nominert til to
Spellemannspriser
Det går liksom veien for
Astrid Smeplass om dagen.

Barnetallsutviklingen i Rennebu.

To skoler
Kristelig Folkeparti hadde forberedt
seg særdeles grundig til debatten, og alle
partiets representanter var på talerstolen
for å grunngi synspunktet om å videreføre
Voll skole, legge ned Innset skole og til
slutt opprettholde Innset barnehage i ett
år.
- Dette er på ingen måte en positiv
sak, men vi må forholde oss til at kommunens lommebok er slunken. KrF ønsker
å berge mest mulig av det pedagogiske
mangfoldet i bygda, og det mener vi vil
gå an med to skoler og tre barnehager,
sa Ola T. Lånke, som fremmet forslag på
vegne av KrF.
Han manet også til saklighet og
respekt i debatten, noe flere av kommunestyrerepresentantene tok til orde for
utover kvelden.
- Vi skal fortsette å samarbeide etter
denne kvelden også, og vi må ha respekt
for at det er ulike synspunkt i saken, sa
Lånke.
Én skole
Eli Krogstad har ved flere anledninger vært talskvinne for de som mener at
vi bør ha én felles skole for alle ungene i
bygda. Dette synet frontet hun også under
tirsdagens kommunestyremøte, der hun
argumenterte med at dette vil samle kompetansen og utvikle Rennebuskolen til det
beste for alle elevene i Rennebu.
- Jeg ønsker en fulldelt skole som
gjenspeiler alle deler av kommunen. Dette
tror jeg vil ha størst verdi for alle elevene,
sa Krogstad, som deretter fremmet følgende forslag:

”Kommunestyret vedtar å legge ned
Voll skole, Innset skole og Innset barnehage fra 01.08.2017. Dette gir handlingsrom til å utvikle en sterk enhet i Rennebu
med miljøer og ressurser som bedre kan
ivareta alle elevenes og lærernes arbeidsmiljø. Det forutsettes at oppstarten forberedes gjennom gode prosesser med alle
aktørene.”
Etter nærmere seks timer med debatt,
gruppemøter og gruppeledermøte ble så
de tre forslagene tatt opp til avstemning.
Senterpartiets forslag fikk seks stemmer
og 15 mot, KrF sitt forslag fikk 10 stemmer og 11 mot, mens Eli Krogstad sitt
forslag ble til slutt vedtatt med 11 mot 10
stemmer.
Veien videre
Reaksjonene etter kommunestyrets
vedtak lot ikke vente på seg. Både sinne,
frustrasjon og fortvilelse kom til uttrykk
blant tilhørerne i korridorene etter møtet.
Mange ga uttrykk for at dette var en trist
dag for hele bygda.
Uansett hva utfallet i denne saken ville
blitt, er det vel slik at noen ville blitt skuffet. men det er ikke til å stikke under en
stol at dette vedtaket har rystet mange helt
inn i grunnvollene.
Nå er vedtaket om én skole i Rennebu
fattet, og det er dermed opp til administrasjonen å finne løsninger som gjør overgangen til den nye skolehverdagen så god
som mulig for alle parter.
Av Mona Schjølset

Astrid S er nominert til
to spelemannspriser.
2016 har så definitivt vært et år der
enda flere har fått øynene opp for den
talentfulle ungjenta. Europaturne med
utsolgte konserter overalt, og ellers mange spennende prosjekter i inn- og utland.
Da er det heller ingen tilfeldighet
at hun blir å se når musikkbransjen skal
hedre seg selv med utdeling av spellemannspriser lørdag 28. januar. Her får
publikum oppleve Astrid både som nominert i to klasser, og ikke minst skal hun
opptre med låten ”Hurts so Good”.
Årets Låt, Årets Nykommer &
Gramostipend
Astrid er som sagt nominert i to kategorier, både Årets Låt med ”Hurts so
Good” og som Årets Nykommer. I sistnevnte kategori kjemper deltagerne også
om et Gramostipend på 250.000 kr, som
selvfølgelig vil være et veldig kjærkomment tilskudd til unge, lovende musikere.
- Jeg håper selvfølgelig å vinne, men
ser uansett på det som en ære å bli nominert i to kategorier, uttalte Astrid selv
på pressekonferansen i forbindelse med
nominasjonene.
Av Mona Schjølset
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Ny utstilling Priser til Meldal Sparebank
The Scandinavian Collage
Museum i Skaumsvingen har
hatt flere utstillinger siden
åpningen.

Under markedstinget for bankene i Eika-alliansen fikk Meldal
Sparebank flere gjeve priser

Ansatte ved Meldal
Sparebank måtte på podiet
flere ganger for å motta
priser.
Det er internasjonal sving over museet i Skaumsvingen når det åpner med ny
utstilling onsdag 25. januar kl 20.00. Den
nye utstillingen har fått tittelen Like me
as you do, og den presenterer arbeider
av seks collagekunstnere fra Frankrike,
Finland, Østerrike, Peru og England.
Temanavnet har relasjoner til sosiale
medier og likes, og arbeidene som stilles
ut berører livet både på godt og vondt.

Initiativtaker Angela Gobbens sammen
med ordfører Ola Øie under åpninga av
The Scandinavian Collage Museum.
Museet i Skaumsvingen er et av verdens minste museer, men til gjengjeld har
det verdens lengste åpningstid - det er
nemlig åpent døgnet rundt. Den nye utstillingen vil være tilgjengelig frem til 26.
mars.
Av Dagfinn Vold
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Det 74 banker som er med i Eikaalliansen, og i januar hvert år arrangerer
de markedsting der de ser tilbake på foregående år hvor flinke bankene har vært
innenfor de forskjellige produktområdene. Det kåres vinnere i alle kategorier og
den banken som er den beste totalt sett får
den gjeveste prisen.
Meldal Sparebank har i flere år gjort
det meget godt under disse prisutdelingene, og de kom på førsteplass som Årets
salgsbank – bankene med mest nysalg i
løpet av siste år.
I kategorien Årets bank, som er en
kombinasjon av solgt siste år sammen
med bankens portefølje fra før, kom de
på delt andreplass sammen med Hemne
Sparebank. Meldal kom på tredjeplass i
kategorien Årets BM-bank (bedriftsmarkeds-bank). Hemne ble for øvrig Årets
BM-bank, og flere banker i Midt-Norge
ligger i toppen i Eika-alliansen.
— Det er mange distriktsbanker i
Eika-alliansen som gjør det godt, og det
viser at kundene setter pris på den lokale

tilhørigheten, sier leder personmarked og
ass. banksjef i Meldal Sparebank Tore
Gjerstad. Gjerstad sier videre at folk
tydeligvis setter pris på at de er med på å
sponse lokale lag og foreninger og at de er
å treffe på kontoret og direkte på telefonen hver dag.
— Det er kjempeartig og motiverende
for alle ansatte i banken å få slike priser.
Det viser en solid innsats som er lagt ned
av alle våre ansatte gjennom hele året – et
skikkelig lagarbeid.
Går mot fusjon
Den 23. februar blir det avholdt generalforsamling i både Meldal Sparebank
og Orkdal Sparebank. På agendaen står
fusjon av de to bankene.
— Det er mange tegn som sier at det
blir sammenslåing, men kundene vil ikke
merke noe med tilstedeværelsen og vi vil
ha nærhet til kundene på samme måte
som i dag, sier Gjerstad.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: privat

Oppdal kommune kjøper sykehjemsplasser ved sykehjemmet i
Rennebu for utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs.

Helse- og omsorgelder Solveig Løkken og sykepleier Unni Storli
synes det er en vinn-vinn situasjon å hjelpe Oppdal med sykehjemsplasser.
Det var før jul Oppdal tok kontakt
med Rennebu for å høre om det var mulig
å kjøpe sykehjemsplasser. Bagrunnen for
henvendelsen er at Oppdal i perioder ikke
har kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fortløpende. Hvis disse
pasientene må være lengre ved St. Olavs
må det betales 4.505 kroner pr døgn
(2016-priser). Dermed blir et forlenget
opphold svært kostbart for kommuner
som ikke kan ta i mot utskrivningsklare
pasienter.
Avtalen mellom Oppdal og Rennebu
er inngått på rådmannsnivå og politisk
nivå i begge kommuner. Døgnprisen som
Oppdal skal betale avgjøres på rådmannsnivå.
Ledig kapasitet
— Dette er en vinn-vinn situasjon
etter som vi ved sykehjemmet nå har
seks ledige rom og vi har også fem ledige omsorgsleiligheter, forteller helse- og
omsorgelder Solveig Løkken. Vi ser det
derfor som rett og rimelig at vi hjelper
nabokommunen i en slik situasjon, og det

er et praktisk og godt eksempel på at det
går an å samarbeide på tvers av kommunegrenser.
Rennebu betalte i fjor bare for tre
døgn ved St. Olavs, og Solveig roser de
ansatte ved sykehjemmet og hjemmesykepleien for godt arbeid.

facebook.com/rennebukommune

Hjelper Oppdal med
sykehjemsplasser

Korttidsplasser ved ledighet
Oppdal kjøper korttidsplasser for 14
dager om gangen når det er ledig kapasitet ved sykehjemmet. Plassene er primært
forbeholdt pasienter fra Rennebu.
— Det er allerede kommet to pasienter
fra Oppdal til sykehjemmet, og det fungerer meget godt. Det som er forandring
i forhold til våre egne pasienter er at all
informasjon må gå gjennom Oppdal, forteller sykepleier Unni Storli. Men, det er
ikke noe problem.
Unni forteller at fysioterapeutene ved
sykehjemmet følger opp oppdals-pasientene på samme måte som de fra Rennebu,
og forbereder pasientene på best mulig
måte på å flytte hjem og klare seg selv.
Av Dagfinn Vold
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Giverglede hos Lions Club

10.000 kroner til Utstyrssentralen
Like før jul kunne kasserer i
Lions Club Rennebu, Klaus
Grendal, overrekke en sjekk
på 10.000 kr til utstyrssentralen på Frivilligsentralen.
Pengene skal brukes til
innkjøp av ski, skøyter og
annet friluftsutstyr.
- Vi ser at mange benytter seg av tilbudet gjennom utstyrssentralen, så vi er veldig glade for at Lions Club valgte å støtte
oss denne gangen, sier Maj Britt Svorkdal
Hess og Sondre Børgeson Larsen, som
har ansvaret for utstyrssentralen.
Godt formål
Det var flere grunner til at Lions
ønsket å støtte utstyrssentralen, men den
aller viktigste grunnen var tanken om å
bidra til at flere skal få gode opplevelser
knyttet til friluftslivsaktiviteter.
- Vi syns det tilbudet som er opprettet
gjennom utstyrssentralen er kjempebra,
og det er viktig for folkehelsa at så mange
som mulig får gode opplevelser ute i det
fri, sier en av karene i Lions.
De har også tatt innover seg det faktum at tidene har forandret seg, og at det
ikke lenger er en selvfølge at det fins nødvendig utstyr til for eksempel en skitur
rundt om i norske hjem.
- Da vi vokste opp var det helt naturlig at de fleste gikk på ski om vinteren,
men vi ser jo at tidene har forandret seg
på dette feltet. Vi hadde heller ikke mulighet til å spille på data eller se TV til alle
døgnets tider, slik som det er for dem som

Klaus Grendal fra Lions Club Rennebu overrakte like før jul en sjekk på 10.000 kr
til Maj Britt Svorkdal Hess og Sondre Børgeson Larsen ved utstyrssentralen.
vokser opp nå. Hvis vårt bidrag kan gjøre
det lettere for noen å bli med ut på tur er
dette vel anvendte penger, konkluderer de
generøse karene i Lions Club Rennebu.
Mange grupper
Det er Sondre Børgesson Larsen som
har hovedansvaret for innkjøp av utstyr,
og han bekrefter også det karene i Lions
sier.
- Det er faktisk mange elever som ikke
har nødvendig utstyr for å være med på
turer i skolens regi, og dette gjelder slett
ikke bare våre nye landsmenn. Det å kun-

Meld deg inn i Joker GLAD!
JOKER GLAD erstatter dagens 5% rabattordning.
Bli med i Joker GLAD og få
5% ekstra Trumf-bonus fra
23. januar på alt du handler av
dagligvarer på mandager.
Send GLAD til 2155, eller gå inn
på joker.no og meld deg inn.

Rennebu Nedre Handel
Voll, 7393 Rennebu
tlf 72 42 65 50
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ne ha et tilbud der man kan låne utstyr er
derfor kjempebra, sier Børgeson Larsen.
Han presiserer også at det kan være
andre grupper som fra tid til annen kan
benytte seg av utstyrssentralen.
- For eksempel barnefamilier som er
på besøk og ikke kan ta med seg alt mulig
i bagasjen. Da kan det være greit å få lånt
seg en pulk og skiutstyr, så det er bare å ta
kontakt for å høre hva vi har tilgjengelig,
sier Børgeson Larsen.
Av Mona Schjølset

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Spennende naturfagprosjekt:

Kappkjøring på timeplanen

Skolene tar stadig i bruk nye,
kreative metoder for at ungene skal lære mer og huske
bedre, og praktisk tilnærming
til faget er noe som ofte fungerer godt for elevene.

Et knippe elever fra 7. trinn med sine selvbygde biler.

Sjuendeklasse ved Berkåk skole gjennomførte nylig et fartsfylt naturfagprosjekt, der de skulle konstruere en elektrisk
racerbil i kryssfiner og papp. Som avslutning på prosjektet ble de andre klassene
på barnetrinnet invitert på racerbilløp og
kåring av den fineste bilen.
Teknologi og design
Racerbilprosjektet inngår i temaet teknologi og design, som er en del av pensum i naturfag for sjuendetrinn. Elevene
samarbeidet i grupper, og målet var å få
til en bil som både gikk fort og så bra ut.
- Et sentralt tema i arbeidet har vært
elektrisitet, med fokus på parallellkoblinger, seriekoblinger og sluttet krets, og det
er helt tydelig at elevene syns det er artig
å få bruke lærdommen til noe praktisk,
sier lærer Stine Skårvold.

Bilene klargjøres før
start.

Som avslutning på prosjektet var det
altså racerbilløp, og her var det i alle fall
ingenting å si på engasjementet til de unge
bilbyggerne. Etter et dramatisk kappløp
med både kollisjoner og utforkjøringer,
var det til slutt Anna Marie Drivstuen,
Malin Hoel Fellmann og Guro Ytterhus

Fornøyde jenter etter
at seieren er sikret.
som kunne juble da deres bil suste først
over målstreken.
- Det var kjempeartig, og vi er veldig
fornøyd med bilen vår. Du kan også skri-

ve at vi har lært mye, konkluderte jentene
etter den velfortjente seieren.
Av Mona Schjølset
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Kulturmønstring for barn og ungdom
UKM - Ung Kultur Møtes - er
for deg som er mellom 13 og
20 år, som er flink til noe og
har lyst til å vise det frem!
Her kan du melde deg på med for
eksempel sang, konferansier, sjonglering,
dans, video, rap, dikt, tegning, animasjon,
sykkeltriksing, lys- og lydteknikk, bare
for å nevne noe. (Nesten) alt er lov! Du
trenger heller ikke være elev i kulturskolen for å melde deg på.
UKM gjennomføres som en kveldsforestilling torsdag 9. mars i Kultursalen i
Rennebuhallen.
I løpet av forestillingen presenterer du
ditt innslag, og får vurdering fra engasjerte og kvalifiserte dommere, og får sjansen
til å bli sendt videre til fylkesmønstring.
Bredde er viktig når vi sender bidrag
videre, så selv om du kanskje ikke er verdensmester på det du gjør, ser dommerne
like mye på om du brenner for det du
driver med. Dermed har du stor sjanse til
å bli sendt videre bare du melder deg på!
BKM - Barnas KulturMønstring - er
for deg som er under 13 år, og akkurat det
samme som UKM, men uten vurdering
fra dommere. BKM er en ufarlig arena
for de yngre, hvor man får mulighet til å
vise fram det man er flink til, uten bedømming eller vurdering, altså kun for moro
skyld! Man kan ikke sendes videre til fylkesmønstring fra BKM, så det er i tillegg
en god erfaring til man blir eldre og skal
delta på UKM.

Sondre Gjermundsson Kvam på bass under fjorårets mønstring.
BKM gjennomføres i samme forestilling som UKM, slik at vi får sett alle de
flinke barna og ungdommene i Rennebu
på samme scene i en heidundrande kulturmønstring!
Du melder deg på både UKM og
BKM gjennom nettstedet ukm.no. Der
finner du Rennebu kommune og lager deg
en profil. Har du deltatt tidligere ligger

kanskje infoen din der fra før. Lurer du på
noe som helst angående UKM eller BKM,
ta gjerne kontakt med kultursjef Astri
Snildal, eller kulturskolerektor Sverre
Stenløkk. Kontaktinformasjon finnes på
kommunens hjemmesider:
rennebu.kommune.no.
Tekst: Sverre Stenløkk

Tilskudd til friluftsliv fra fylkeskommunen
Fylkeskommunen har hvert
år midler til diverse friluftsformål som det kan søkes på.
Ny ordning fra 2016-2017 er
potten ”tilskudd til jakt, fiske
og friluftsformål”.
— Det er kanskje ordningen om tilskudd til skilting og turløyper og tilskudd
til jakt, fiske og friluftslivsformål som er
mest aktuelt her i Rennebu, sier Evy-Ann
Ulfsnes ved landbrukskontoret. Hun opp-
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fordrer i hvert fall til å se på mulighetene
for å få ekstra midler til å utvikle friluftslivet.
Statlige tilskudd til friluftsliv
Det kan søkes om tilskudd til friluftslivsaktivitet, tiltak i statlig sikrede friluftsområder eller statlig sikring av friluftsområde.
Søknadsfrist er 1. februar.
Spillemidler til friluftsanlegg
Det bevilges også tilskudd til frilufts-

anlegg gjennom Spillemiddelordningen.
Dette gjelder f.eks dagsturhytter, turveier, turløyper og turstier og turkart.
Søknadsfrister er normalt i oktober. Her er
det bare å ta kontakt med kommunen for
nærmere informasjon.
Tilskudd til skilting av turløyper
”Turskiltprosjektet - det skal merkes
i hele Trøndelag” er en ny tilskuddsordning for skilting og gradering av lokale
turløyper i Trøndelag. Lag og organisasjoner og kommuner kan søke støtte til skilt

Den unge kunstner
«Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen er en fin arena for barn og ungdom med skapertrang og interesse for visuell uttrykksform. I denne spalten presenterer Rennebunytt
i samarbeid med Unni i Kulturskolen ulike kunstnere og noen av kunstverkene deres.
Kunstneren denne gang er Sigrun
Dons Uv. Sigrun er 8 år og bor på
Voll. Det er hennes andre år på Visuelle
Kunstfag. Hun spiller også piano i
Kulturskolen.
-Det er gøy på Visuelle Kunstfag,
forteller Sigrun. Jeg gleder meg til hver
time, jeg trives både med å lære noe nytt
og at jeg får holde på med det jeg liker.
Sigrun har dette kulturskoleåret jobbet med både leire, tusj og akrylmaling.
Eventyr og dyr har vært utgangspunkt for
arbeidet.
I fjor var Rennebu-borden tema. Med
utgangspunkt i borden laget hun sin «egen
versjon» i linoleumstrykk.
- Det var artig å skjære ut mønsteret
i plata, ha på sverte og trykke. Jeg ble
faktisk veldig fornøyd resultatet, forteller kunstneren. Jeg synes
fargene ble spesielt fine.
Lærer Unni er svært enig.
Hun vet at Sigrun har
trykket sitt hengende på
veggen hjemme og synes
det er spesielt artig at
elever blir fornøyd med
egen kunstproduksjon og

ønsker å ta vare på det de produserer.
- Å lykkes og føle at en har fått til noe,
er viktig for alle. Det er med på å bygge
oss opp som mennesker. Det er en viktig
del av jobben i Kulturskolen, i barnehagen og skolen.
- Det er kult at vi får prøve ulike teknikker, fortsetter Sigrun. Jeg liker også
godt å male. Det er gøy å lære hvordan du
for eksempel kan bruke overlapping for å
skape dybde, og det å bruke pensel og farger på ulike måter for å skape «liv i bildet».
- Jeg liker også godt å tegne. Derfor kunne jeg tenkt meg at vi tegnet enda litt
mer, slik at jeg ble enda flinkere, avslutter
kunstneren.
- Sigrun er ei talentfull jente som jobber godt og målrettet, skryter Unni. Hun
kommer nok til å få til akkurat det hun

«Jenta i fjellet» - med Rennebuborden
som inspirasjon – linoleumstrykk.

vil, det har hun både evner og «guts» til.
Dette er ei dame vi kommer til å se og
høre mer til.

«Til seters» - tusjtegning.

og informasjonstavler, etter ny mal jfr
www.merkehandboka.no og ny manual.
Det forutsettes et bredt samarbeid mellom
kommuner, reiselivet og frivilligheten.
Prosjektet er et spleiselag mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og
Gjensidigestiftelsen. Trøndelag Reiseliv
og Forum for Natur og friluftsliv er aktive
partnere.
Søknadsfrist er 15. februar.

Sigrun Dons Uv med malerpenselen.

Tilskudd til jakt, fiske og friluftslivsformål
Formålet med disse midlene er å stimulere til engasjement, rekruttering,
mangfold og kvalitet innen jakt, fiske og
friluftsliv i hele fylket.
Målgruppa er barn, ungdom, personer
med innvandrerbakgrunn, personer med
nedsatt funksjonsevne og personer som er
lite fysisk aktive er prioriterte grupper.
Tilskudd kan bevilges til interesseorganisasjoner og andre grupper, næringsliv,
kommuner og andre sammenslutninger
som planlegger gjennomføring av tiltak
innen jakt, fiske og friluftsliv. Ordningen
omfatter ikke enkeltpersoner.

Søknadsfrist er 1. februar, men det
er løpende frist for tilskudd mindre enn
25.000 kroner.
Nærmere informasjon
For tiltak som ikke passer inn i nevnte
tilskuddsordninger oppfordres det til å
ta kontakt! Saksbehandler og rådgiver
er Oddveig Bredesen i Sør-Trøndelag
Fylkeskommune:
e-post: oddveig.bredesen@stfk.no,
tlf. 72 54 25 10/41 54 22 49
For mer informasjon se:
www.stfk.no/friluftsmidler
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KUNNGJØRINGER
Rennebu KrF - årsmøte
holdes på Mjuklia
mandag 23. januar kl. 19.30

Høring og offentlig ettersyn 2016003 Forslag om endringer i

Vanlige årsmøtesaker og valg av
utsendinger til fylkesårsmøtet
Aktuell politikk – samtale
Kaffeservering

reguleringsplan Trondskogen II
I forbindelse med opparbeiding av infrastruktur til
17 nye boligtomter har MTL-utvalget i sak 44/16
vedtatt et forslag til reguleringsendringer utlagt til
offentlig ettersyn og sendt på høring.
Planen kan sees i Rennebu kommunehus,
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes innen 06.03.2017
til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
eller postmottak@rennebu.kommune.no.
Rådmannen

Aktivitetskontakt

Vi søker: Aktivitetskontakt til en mann i
40 åra, 3 timer pr uke, gjerne på helg.
Hovedarbeidsområder
Være med på ulike fritidsaktiviteter.

Gamle og nye medlemmer:
HJERTELIG VELKOMMEN!

Årsmøte Rennebu Seniordans
Tirsdag 24. januar 2017 kl 14.00
i Kultursalen, Berkåk.
Det vil bli dansing etter årsmøte.

Velkommen til nye og gamle dansere.

Takk for alle julehilsener

Takk til dere som viser omsorg og tjenestevillighet på
Nordstuggu. Godt nytt år!

Asbjørg og Ola

Takk

for den fine oppsatsen jeg fikk fra sykehjemmet, i
forbindelse med middagsservering julaften.

Aud Voll

Ønskede kvalifikasjoner
Du må like aktivitet både innen- og utendørs.
Førerkort klasse B og kan disponere bil.
Søknadsfrist 22. januar 2017

Info om søknadsrutiner:

Søknadsskjema og kontaktperson for stillingen finner
du på hht:/www.rennebu.kommune.no/Stilling-ledig
Her ligger alle ledige stillinger.
Du går inn på hver enkelt stilling og trykker på
søk stilling og logger på.

Kommunalteknisk VA-norm
offentlig høring
Høringsutkast til “Kommunalteknisk VA-norm for
Rennebu kommune” er lagt ut til offentlig ettersyn
ved servicetorget på kommunehuset og på
kommunens hjemmeside.
Uttalelser og merknader til forskriften sendes til
Rennebu kommune v/Teknisk drift, Myrveien 1,
7391 Rennebu eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Frist for uttalelse er freag 10.mars 2017.
Med vennlig hilsen
Rennebu kommune

14 Rennebunytt

Frisktrim

hver onsdag fra 18. januar
kl 8.30- 9.30 i Rennebuhallen.

Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og
Hilde Bjerkset.
Pris 500 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen!

Vedtak om gebyrer for 2017

I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at
Rennebu kommunestyre i møte den 15.12.2016
fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde
med virkning fra den 01.01. 2017.
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.
Rådmannen

Dette skjer i Rennebu!
19.01
22.01
24.01
25.01
26.01
26.01
30.01
02.02
02.02
04.02
09.02

Møte, Bønneuka
Hoelsmoen
Når vi kommer sammen
Hoelsmoen
Formiddagstreff Omsorgsboligen, Berkåk
Årsmøte
Kultursalen
Rennebu pensjonistforening
Formiddagstreff
Staure
Bønnemøte
Hoelsmoen
Blåveisen kor og hobby Innset bedehus
Årsmøte
Gammelstødalen
Rennebu skytterlag
Normisjonsmøte
Misjonsh. Voll
Skytterlagsfest
Gammelstødalen
Bibelundervisning
Hoelsmoen

19.30
20.00
11.00

11.00
11.00
20.00
17.30
19.00
20.00
19.00
20.00

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset.
Partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan.
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i
Kultursalen på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30

Sirkeltrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Yoga hver tirsdag i Åshuset kl 18.45
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Volleyball hver tirsdag kl 20 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
Hørselshjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Gratis innrykk i kalenderen
- send epost til mari@mediaprofil.no!
Trenger
du skyss
eller
følge til
et arran
gement
eller akti
vitet,
ring Friv
illigsentr
alen
tlf 72 42
62 64

Har du dine
forsikringer
i orden?
Ring oss på telefon
72 42 82 50 for en
gjennomgang!

gjensidige.no/oppdal-rennebu
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Rennebunytt

Utgivelsesplan 2017
Nr
Uke
1
3
2
5
3
7
4
10
5
12
6
14
7
17
8
19
9
22
10
24
11
26
			
12
32
13
34
14
36
15
38
16
41
17
43
18
45
19
47
20
49
21
51

Utg.dato
19.01.
02.02.
16.02.
09.03.
23.03.
06.04.
27.04.
11.05.
01.06.
15.06.
29.06.

Frist
10.01.
24.01.
07.02.
28.02.
14.03.
27.03.
18.04.
02.05.
22.05.
06.06.
20.06.

10.08.
24.08.
07.09.
21.09.
12.10.
26.10.
09.11.
23.11.
07.12.
21.12.

01.08.
15.08.
29.08.
12.09.
02.10.
17.10.
31.10.
14.11.
27.11.
11.12. *

Uthevet skrift: tabloid som sendes hytteboere i
Rennebu og på Kvikne - totalt opplag 5.500
Annonse-/kunngjøringskontakt:
Mari - tlf. 72 42 76 66 - mari@mediaprofil.no
Redaksjonskontakt:
Dagfinn – tlf. 72 42 76 66 / 901 10 907
- dagfinn@mediaprofil.no
www.rennebunytt.no - Facebook/Rennebunytt

FM nettet i Trøndelag slukkes 8. februar.
Ta kontakt så hjelper vi deg med DAB+ i bilen.

BERKÅK BIL, tlf 72 42 75 90

rennebu.com
- følg med på
hva som skjer i Rennebu!

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

