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Bygger fremtidens
skole

Tom Andre Søderberg er ansatt i LH Bygg og er
med på byggingen av det nye skolebygget på Berkåk.

Gavetips fra Rennebu Turistkontor:
Lokale bøker * Superundertøy * Ulvangsokker * Drikkeflasker * Isfiskesett

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
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Rennebu kommune
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bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no
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Kom inn og se!
Barnehagedagen 2010 arrangeres tirsdag 16. mars. Med slagordet Kom inn og se! åpner barnehager over hele landet dørene for
en titt inn på det yrende hverdagslivet.

tlf 73 43 74 10

Telefon
E-post

Rennebu kommune utlyser stipend til unge utøvere mellom 15 og 30 år.
Stipendet har som formål å stimulere kulturarbeidet i kommunen, samt å vise at
det offentlige anerkjenner og setter pris på unge utøvere som vil satse. Stipendet
gis til enkeltpersoner eller grupper med sterk tilknytning til kommunen. Det gis
ikke til allmenne utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra personlig søknad, eller ved at andre kommer med forslag til kandidat. Stipendet er fastsatt til kr
10.000,Søknad, eller forslag på kandidat, må inneholde en redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så langt, samt hva stipendet skal brukes til.
Søknadsfrist er 1. mai 2010.
Søknad sendes: Servicetorget i Rennebu, Berkåk 7391 Rennebu.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig. Nærmere opplysninger ved
kontakt med enhetsleder for Kultur og Fritid Astri Snildal, tlf 72 42 81 67.

09.00
09.00
09.00
19.00

Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no - politikk.
Her kan du også lese referat fra
alle kommunale møter.

Elfrid Skjerve hjelper med brunosten ved Voll barnehage.
Voll barnehage håper at riktig
mange kommer på besøk denne dagen
og med egne øyne kan se hva de gjør
for å fremme trivsel og kvalitet i barnehagen. Både Voll barnehage og flere
tusen andre barnehager over hele
landet inviterer til å komme inn og se
hva som foregår. Denne dagen skal
vise fram det fine og positive hverdagslivet i barnehagen.
Alle barn har nå rett til barnehageplass. En omfattende barnehageutbygging har ført til at de fleste som
ønsker det, nå har et barnehagetilbud.
Regjeringen har derfor varslet at den
nå vil satse videre på kvalitet - en anerkjennelse av dagens kvalitet i barnehagen. Undersøkelser viser at barnehagen er den kommunale tjenesten

innbyggerne er mest fornøyd med.
Barnehagedagen skal synliggjøre og
gi grunnlag for økt forståelse for barnehagens viktige arbeid. Slagordet Kom
inn og se! inviterer ikke bare fysisk til å
komme inn i barnehagen, men også til
å bli kjent med barnehagen som virksomhet. De som kommer på besøk vil
oppleve at barnehagen bidrar til mangfold og et likeverdig og godt barnehagetilbud for alle.
Det blir også markering av dagen
ved de andre barnehagene i kommunen.
Dagen arrangeres for sjette år på
rad etter initiativ fra Fagforbundet og
Utdanningsforbundet.
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De utrolige årene
De utrolige årene er en nøye utprøvd metode for å forebygge og behandle utfordringer man kan ha med barnas
oppførsel.
Rennebu ble i 2009 etablert som ’De utrolige årene’-kommune.
Målet med kurset er å gi foreldre gode løsninger for å få til gode relasjoner og effektiv grensesetting hjemme. Her er det mye for foreldre å
jobbe med – og det er kjempegøy! Både barn og voksne har stort utbytte av
å være med på dette, så det anbefales å lese mer på nettsiden til de utrolige
årene - http://deutroligearene.uit.no
Det vil bli ett kurs i semesteret i Rennebu. Vårens kurs starter i uke 9. Ta
kontakt med en av gruppelederne hvis du vil vite mer!
Gruppeledere i Rennebu er Barbro, Sondre og Grete Heidi.

Det nye bygget ved Berkåk
skole og Rennebu ungdomsskole blir innflyttingsklart til
høstens skolestart.

Skolebygget tar form

Det er LH Bygg Entreprenør som
har totalentreprisen på det nye bygget
ved skolen på Berkåk. Bygget skal
inneholde både klasserom, arbeidsrom
for lærerne og administrasjonen. Når
dette bygget er ferdig, er utbyggingen
ved skolen ferdig. Dermed får alle
klasser sine klasserom på skolen og
slipper midlertidige løsninger.
— Dette er et stort prosjekt med ca
1.200 m2 gulvflate, og det er vårt største
prosjekt akkurat nå, sier Gunnar
Halgunset i LH Bygg Entreprenør.
Firmaet har 12 mann i arbeide på
bygget, og i tillegg kommer arbeidstakere fra underentreprenører.
Heldig med været
Byggingen har foregått under gode
værforhold denne vinteren, og taket
ble ferdig akkurat før snøen begynte å
komme. Det kom ikke et snøfnugg i
konstruksjonene, som en sa. Gunnar
sier seg svært tilfreds med at været har
vært så på deres side, slik at det ikke
blir så mye fukt i bygget under byggeprosessen.
Ajour med skjema
Før jul lå byggearbeidene litt etter
skjema, men i det siste har en effektiv
arbeidsgjeng tatt igjen det tapte, og de
ligger nå ajour med skjema. Etter planen skal hele bygget være ferdig til 10.
august, men kontordelen som ligger
innenfor hovedinngangen skal være
ferdig tidligere. Dermed vil alt være
klart for innflytting til skolestart, og

Foran nyskolen: Rolf Holm, Ole Steigedal, Tom André Søderberg og Gunnar Halgunset.
lokalene kan dermed også brukes i forbindelse med årets martna.
.
Kjærkomment oppdrag
Vinteren er alltid en utfordrende tid
for de som driver innen byggebransjen,
og det er ikke uvanlig med permitteringer.
— Skolebygget har vært et veldig
kjærkomment oppdrag for å holde
hjulene i gang gjennom vinteren. Vi
har dermed unngått permitteringer, og
har heller leid inn ekstra mannskap,
forteller Gunnar Halgunset.
Av Dagfinn Vold

Arne Holm måler opp
for plassering av skillevegger.
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Ta med familien
til oss på middag
– god mat og store porsjoner!
Åpn.tider:
man-tors 14-22
fre-lør
14-23
søn
14-22

Tlf 72 42 55 55

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:
– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger
– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
– Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Salt ødelegger lakken
Vask bilen hos oss!
Bilvaskemaskin – 3 Selvvaskeplasser

Tilbud verdikort selvvask
Bet kr 399,- vask for kr 500,Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Velkommen til Statoil,
stasjonen nær deg!

Etablert 1989

Planer om å
bytte bank?
Enklere enn du tror!

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru

Ta kontakt og vi ﬁnner en løsning
sammen. – ring 910 09 992 eller
stikk innom for en prat

Inntil vi er på plass i
egne lokaler, treffes vi
fortsatt på næringshagen
hver onsdag.

- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232

Sparing • Lån • Forsikring • Regningsbetaling

privat – næring – landbruk

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no
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Midlertidig tillatelse til kjøring
Etter en tid uten iskjøring på Buvatnet har Rennebu kommunen gitt midlertidig tilltatelse til å arrangere opplæringskjøring på Buvatnet frem til 20. mars. I den midlertidige tillatelsen til
glattkjøring er det satt en kjøretidsbegrensning på to kvelder i
uka fra 18 - 21 og lørdag 10 - 18.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i forbindelse med
behandling av dispensasjonssøknaden bedt Rennebu kommune
om å gjennomføre en høring blant lokalt berørte parter i forhold
til å oppheve forbudet mot annen aktivitet enn allment friluftsliv.
For å få en permanent tillatelse for iskjøring kreves en
omregulering av området rundt Buvatnet. Glattkjøring vil medføre motorisert ferdsel til og fra Buvatnet langs veien på østsida
av vannet, og på selve vannet i form av glattkjøring og brøyting.

Fra mattfiller til rød løper
Hva er vel mer passende enn at Rennebumartnan får sin egen
vevde røde løper til 25-års jubileet?

Temaansvarlig Anne Kristine Stavne vil få god hjelp av erfarne husflidsdamer.
Siden 1992 har Rennebumartnan
hatt sin egen martnasgjest. Den første i
rekken var Lars Klevstrand, og siden
har det vært mange prominente gjester
som har fått æren av å foreta den offisielle åpningen av martnan.
Men, hvem får æren av å være den
første som går på Rennebumartnans
røde løper? Med jubileum og temaet
gull og grønne skoger må det være lov å
ha forventning om en gjest som publikum gjerne vil oppleve og som virkelig kler en rød løper.
Allerede på martnan i fjor gikk
arrangøren ut og inviterte til å levere
røde klær som kunne redesignes til rød
løper. Ideen kom fra tidligere martnasprisvinner Cathrine Hærem i Ledaal
teppeveveri. Med innslag av lokale
mattfiller i kombinasjon med hennes
trylletråd ville hun veve en rød løper
som virkelig kler Rennebumartnan.
Det har kommet inn en del røde
klær, og også noen ferdigklipte matt-

filler. Men skal løperen bli ti meter
lang, er det fortsatt behov for materialer.
Tirsdag 9. mars inviterer martnan
til klippedugnad i Birkabygget i
samarbeid med Rennebu Husflidslag,
Innset husflidslag og Arbeidssenteret.
Alle som bidrar med røde plagg og/eller klipping blir med på trekning av en
mini rød løper sponset av Ledaal
Teppeveveri. I anledning Rennebu
3000 anbefales det at den plasseres på
soverommet. Hva kan vel være bedre
enn å gå til sengs på rød løper? Den
heldige vinner vil få overrakt sin røde
løper under jubileumsmartnan 2010.
Ellers blir det musikk til arbeidet med
Rennebu kulturskole og Rennebu
mannskor, og selvfølgelig serveres det
dugnadskaffe. Det anbefales å ta med
sin egen saks.
Like over påske vil de ferdigklipte
mattfillene bli sendt Ledaal teppeveveri i Stavanger.

Kjæm dåkk på inspirasjonshelg 5. og 6. mars i
Rennebuhallen?
Vi minner om humorkveld fredag
5. mars med humorist Geir Styve.
Oppstart klokken 19.30. Her blir det
mye humor, glede og begeistring.
På lørdag arrangeres det bygdelivsverksted fra klokken 09.30 –
14.00. Her tar vi tak i det vi brenner for
eller har lyst til å utvikle sammen med
andre. Har du en liten idé eller framtidsvisjon som du vil utvikle videre - da
bør du møte opp! Ta gjerne med deg
en nabo eller samarbeidspartner.
Det er dere som bestemmer tema
denne dagen, og alle ideer er velkomne. Geir Styve vil være med hele
dagen og hjelpe oss med framdrift på
våre ulike ideer.
Slagordkonkurranse
I forbindelse med inspirasjonshelgen ble det utlyst slagordkonkurranse
på facebook. Det kom inn 15 forslag på
slagord. Vinnerslagordet vil bli brukt
på de flotte t-skjortene til Rennebu
3000. Vinnerslagordet og vinneren av
slagordkonkurransen vil bli offentliggjort den 5. mars.
Samarbeidsprosjekt
Inspirasjonshelga er et samarbeidsprosjekt mellom Rennebu Bondelag,
Rennebu Bonde- og Småbrukarlag,
Bygdefolkets Studieforbund, Bygdeungdomslaget, Rennebu 3000 og
Rennebu kommune, og sponsorene for
helga er Blilyst og Meldal Sparebank.
ALLE ER
HJERTELIG VELKOMMEN!
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Aktiv bruk av
Torget!
De yngste barna ved Vonheim
barnehage fra avdelinga Litjstuggu var
på tur til Torget i Rennebu en flott februardag.
Innbyggerne i Rennebu er oppfordret til ”å ta Torget i bruk”. Dette
gjorde ungene i ordets rette forstand.
Det var artig å baske i snøen!

Klart for nytt orgel i Berkåk kirke
Etter planen vil Berkåk kirke
få nytt orgel i 2012.
En gledesstrålende leder i orgelkomiteen på Berkåk, Bjørn Berntsen,
forteller at nå blir det endelig nytt orgel
i Berkåk kirke.
— Vi mangler fortsatt litt penger,
men ser nå at det vi har igjen på
finanssiden er så lite at vi har startet
prosessen med å bestille nytt orgel, sier
Bjørn.
Prislappen på den nye orgelet blir
2,6 millioner kroner, og orgelkomiteen
har i dag i overkant av 2,2 millioner.
Leveringstidspunktet for orgelet er satt
til 2012, og da regner en med at resterende beløp skal være på plass.
Så langt er det kommunen som er
den største bidragsyter med ca 1 million kroner. Men, det har også kommet
større beløp fra både næringsliv og privatpersoner, og det har kommet ikke
ubetydelige beløp etter begravelser.
Det har også vært salg av klubb til inntekt for orgelet, og sist gang ble det kr
20.000 i netto. Også de årlige orgelkveldene har gitt gode bidrag. Bjørn
oppfordrer til fortsatt bidrag.
Arbeidet med å få på plass nytt
orgel i kirka startet i 2002. Bjørn har
vært leder i komiteen de siste årene, og
han forteller at det har vært en interessant og god prosess. Organist Harald
Rise har vært konsulent, og han har
vært til god hjelp i arbeidet med å
bestemme størrelsen på orgelet og i
forhandlingene med aktuelle orgelleverandører. Fire leverandører fra Norge
og Danmark har vært inne i bildet, og

Fotomontasjen over viser hvordan orgelet er tenkt plassert i Berkåk kirke.
Leder i orgelkomiteen Bjørn Berntsen og kirkeverge Herborg Skorpe Skjolden foran.
komiteen har nå laget en innstilling
overfor Kirkelig Fellesråd i Rennebu.
Innstillingen går ut på å bygge et orgel
med 13 + 1 stemmer og med to manualer. Hvilken leverandør de anbefaler
er ikke tilgjengelig, men Bjørn forteller
at kvaliteten på orgelet vil bli meget
bra.
Orgelet vil bli plassert midt på kjellen. Et kirkeorgel skal være en opplev-

else for flere sanser. Orgelkomiteen har
sett på lyden som det viktigste, og
orgelets utseende vil bli prioritert ut fra
kirkens øvrige enkle interiør. Under
hvelvingen vest i kirka er det et rosevindu, og orgelet er tegnet slik at dette
vinduet fortsatt vil ses fra frem i kirka.
Av Dagfinn Vold
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Irsk Stemning i Rennebu kirke
Rennebu Skolekorps inviterer til konsert med irsk stemning sammen med
musikere fra den irskinspirerte folkrockgruppa Lassie n the Lads. Prosjektet Irsk
Stemning startet opp som et samarbeid mellom musikerne fra Lassie n the Lads
og Steindal skolekorps, der kjente irske melodier ble arrangert for samspill.
Samarbeidet endte opp med kirkekonsert i Hoeggen kirke, og ble så vellykket at
det i ettertid er kjørt med flere korps.
Nå er turen kommet til Rennebu Skolekorps og Rennebu kirke. Søndag 14.
mars vil du kunne oppleve en egen avdeling med korpset før Lassie n the Lads tar
over med en egen avdeling. Konserten avsluttes med fire fellesnummer.
Dette blir nok en konsert der publikum får oppleve en noe annerledes tilnærming til tradisjonell irsk musikk, og at Rennebu Skolekorps får muligheten til å opptre med profesjonelle musikere og spille utradisjonell korpsmusikk.

Feltskyting på Stamnan
Søndag 21. mars vil Rennebu
Skytterlag arrangere samlagsstevne i
feltskyting på Stamnan. Bjørn Trøite i
skytterlaget forteller at det er første
gang de arrangerer slikt stevne på
Stamnan.
— Disse jordene er velegnet til formålet, og grunneierne har vært meget
positiv til å gi samtykke for å bruke arealet mellom gårdene og elva, forteller
Bjørn. Dessuten vil de leie Kafé
Hyggen til sekretariat, kafé og varmestue for dagen.
Det vil bli satt opp pappfigurer som
skytemål på jordene ned mot elva, og

det vil delta ca 50 skyttere. Hver skytter
skal skyte seks skudd mot fem mål.
Bjørn understreker at det i tidsrommet skytingen vil foregå vil bli godt
skiltet og det vil være personer ved
Gunnesveien som vil informere trafikantene. På gitte tidspunkt vil også
trafikken på Gunnesveien bli dirigert
om R700 på Stamnan.
— Det er første gang vi prøver et
slikt stevne på Stamnan, og blir det
vellykket vil det kanskje bli aktuelt med
flere stevner, sier Bjørn Trøite.
Av Dagfinn Vold

Betydningen av likestilling og mangfold
for utvikling av gode lokalsamfunn
Kvinnekraftkonferansen
som
arrangeres i Meldal 12. mars er en
nyskaping som vil sette viktigheten av
å satse på kvinner i distrikts-Norge på
agendaen. Den har fokus på likestilling
og mangfold i lokalsamfunnet, det å
gripe muligheter der du bor, viktigheten av å synliggjøre kvinner, og mot til å
tørre! Konferansen inviterer både
kvinner og menn fra hele midt-Norge.
Meldal arbeider, som flere andre
småkommuner i Sør-Trøndelag, med
den klassiske utfordringen ”flere
arbeidsplasser og flere innbyggere”.
Det gjelder å gjøre kommunen mer
attraktiv og å bygge omdømme. Norsk
Bygdeforsknings Reidar Almås har
uttalt at kvinnene er like viktige for
bygde-Norge som golfstrømmen er for

Norge. For å lykkes med samfunnsutvikling i mindre lokalsamfunn er det
derfor alfa og omega å fokusere på
kvinner; få flere kvinner i betydningsfulle posisjoner, sørge for flere kvinnelige gründere, gjøre kvinnene mer synlig og mer hørt. Både kvinnene selv, og
menn i posisjoner, har et ansvar for
dette.
Blant foredragsholderne finner vi
bl.a. makeup-artist Jan Thomas, Sigrid
Jansen fra designbyrået Form til Fjells,
kommunikasjonsrådgiver
Kjersti
Bruheim fra Raus Omdømmebygging
og Orkdals vinguru Heidi Jaksland
Kvernmo.
Mer informasjon? Se www.kvinnekraftverket.no

Linda er ny
kulturansvarlig
for martnan

Linda Øvereng (t.h.) ønskes velkommen
til martnaskontoret av Anne Kristine
Stavne og Kenneth Teigen.
Linda Elisabeth Øvereng kommer
opprinnelig fra Mjøndalen, og studerer
for tiden ved Stockholm Operastudio
og ved musikkonservatoriet i Tromsø.
Linda er bachelor i musikk- og sangpedagogikk og har samtidig drama
grunnfag. Hun har også jobbet ved
kulturskolen i Tromsø, og er sangpedagog og musikalsk leder for en musikalgruppe.
Linda har også drevet en del prosjekter på egen hånd, og det var
kjæresten Ola Bakk fra Vollagrenda
som tipset Linda om stillingen som
kulturansvarlig for Rennebumartnan.
— Engasjementet i Rennebumartnan er innenfor samme felt som
jeg arbeider, men martnan har et større
spekter. Det blir spennende å starte på
et slikt prosjekt med rene ark, og jeg
har allerede en del idéer som jeg
arbeider med, samtidig som det har
kommet mange innspill fra andre, sier
Linda. Hun har fått inntrykk av at
standarden og nivået er høyt, og hun
gleder seg til å komme i gang med
arbeidet og å arbeide i team med martnaskomiteen.

Rennebu Nytts
påskeutgave
Grunnet ekstern trykking vil
RNs påskeutgave komme i
postkassene mandag 22. mars!
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Forhandler av

Vinterkampanje

NYHET - Søppelhus!

Utfører alt innen bygg
hus – hytter – tilbygg – restaurering – grunnmur
Ulsberg, 7398 Rennebu
mail: post@jt-bygg.no
Tlf: 48 21 26 67
www.jt-bygg.no

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

ALT TIL OPPUSSINGEN

TOALETT IONA
Cello. Med skjult s-lås og
3/6 liter spyling. Easy-care
overflate som gjør renhold
smidigere. Eks. toalettsete.

TOALETTSETE
Cello Iona hvit med
softclosfunksjon og “snap
on” hengsler.

990,-

299,-

Mattfilledugnad for rød løper
Bli med og bidra til Rennebumartnans røde løper!
Dugnaden foregår i Birkabygget tirsdag 9. mars kl 19.00.
Den som bringer med seg røde plagg og/eller
deltar med klipping blir med på trekning av en
mini rød løper sponset av Ledaal Teppeveveri!
”Musikk te arbe’” ved
Rennebu kulturskole og Rennebu mannskor
Ta med saks - Dugnadskaffe
Velkommen!

Ufør i ung alder
– dobbel ulykke
Dine fremtidsutsikter
– et liv på
sparebluss og
mye som forblir
uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Oppdal 72 40 49 90 – Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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HJEMMEBASERTE TJENESTER
Tjenesten for funksjonshemmede
Ledige stillinger som miljøarbeider:

1. 20,20 % fast stilling, arbeid hver 3. helg, fra 01.05.2010.
2. 26,67 % vikariat, med bl.a arbeid hver 3. helg, fra 01.04.2010 og ut året.

For stillingene gjelder: Primært utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Ufaglærte kan bli vurdert.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til Løkkjbakkveien, ved Gunn Bjørnstad
tlf. 72 42 77 38 eller konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise tlf. 72 40 25 06.
For denne stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende lov- og avtaleverk. Søknaden sendes Rennebu kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu, eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no innen 18.03.2010
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller ved henvendelse
til Servicetorget, tlf. 72 42 81 00.

Ledige stillinger v/Rennebu sykehjem
Stilling 1: 62,5% stilling hjelpepleier/ omsorgsarbeider fast ledig fra 01.05.2010.
Turnus med arbeid tredje hver helg.
Stilling 2: 50% stilling fast hjelpepleier/omsorgsarbeider ledig fra d.d.
Turnus med arbeid tredje hver helg.
Stilling 3: 62% stilling hjelpepleier/omsorgsarbeider ledig fra d.d.
Turnus med arbeid tredje hver helg.
Stilling 4: ferievikarer innen pleie, kjøkken og
renhold fra uke 26 t. o.m. uke 33. Skoleungdom
oppfordres til å søke. Opplæring vil bli gitt.
Det kreves at søkeren fyller 18 år i løpet av året.
Stilling 5: 50% stilling hjelpepleier/ omsorgsarbeider vikariat ledig fra d.d
Turnus med arbeid tredje hver helg.
Stillinger 6: i år som i fjor tilbyr vi skoleungdom
sommerjobb i 3 uker. 9 og 10 klassinger kan søke.
Vi ønsker personer som er positive og tar ansvar.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingene kan stilles til enhetsleder
Borgny Lien, telefon 72 40 25 12, eller e-post
borgny.lien@rennebu.kommune.no.
Bruk eget søknadsskjema som du finner under
stilling ledig på www.rennebu.kommune.no/selvbetjening eller ved henvendelse til Servicetorget i
Rennebu - telefon 72 42 81 00
Søknadsskjemaet sendes via e-post til postmottak@rennebu.kommune.no innen 1. april 2010.
- Rådmannen

Glattkjøringsbane Buvatnet - HØRING
Rennebu kommune har søkt Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag om dispensasjon fra klausul om
at Buvatnet friluftsområde kun kan benyttes til
allmenne friluftsformål.
Det er søkt om dispensasjon for årene 2010 og
2011. Hvis det innvilges dispensasjon kan
kommunen med hjemmel i motorferdselloven
tillatte motorferdsel på Buvatnet.
Glattkjøring vil medføre motorisert ferdsel til og fra
Buvatnet langs veien på østsida av vannet, og på
selve vannet i form av glattkjøring og brøyting.
I en midlertidig tillatelse til glattkjøring til politiet i
Rennebu er det satt en kjøretidsbegrensning på to
kvelder i uka fra 18 - 21 og lørdag 10 - 18. På sikt
kan det bli aktuelt å tillate enkeltarrangementer
utover disse kjøretidsbegrensningene.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i forbindelse
med behandling av dispensasjonssøknaden bedt
Rennebu kommune om å gjennomføre en høring
blant lokalt berørte parter i forhold til å oppheve
forbudet mot annen aktivitet enn allment friluftsliv.
Rennebu kommune ber derfor om at berørte
parter tar kontakt med kommunen innen 15. mars.
Dokumenter som beskriver saken finnes på
kommunens nettsider.

Kjetil Værnes
Enhetsleder landbruk og miljø
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Ny informasjon angående svineinfluensavaksine i Rennebu
Ny informasjon angående dose 2 av Pandemrix; pr. 11.02.2010

En dose Pandemrix er tilstrekkelig for de fleste barn og voksne.
Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk har
gjennomgått foreliggende data om effekt og bivirkninger av pandemivaksinen Pandemrix.
Konklusjonen er at en vaksinedose ser ut til å gi
tilstrekkelig beskyttelse for de aller fleste barn og
voksne.
Personer med nedsatt immunforsvar anbefales fremdeles å ta to doser, med minimum 3 ukers mellomrom. Tidligere anbefaling har vært å gi to doser
Pandemrix til barn under 10 år. Det ser nå ut til at
en dose er tilstrekkelig.
I tillegg viser data at dose nummer to gir noe mer
feber og lokalreaksjoner hos små barn. Derfor endres
nå anbefalingen til å være en vaksinedose for alle
unntatt immunsupprimerte. For dem som allerede er
vaksinert med to doser vil endringen i anbefalingen
ikke ha noen betydning. Myndighetene følger fortløpende med på resultater fra kliniske studier, og
eventuelle oppdateringer i anbefalingene skjer på
grunnlag av disse. Dersom det på et senere tidspunkt
skulle vise seg å være nødvendig med en vaksinedose
til, vil myndighetene gå ut med ny informasjon om
dette.

et immunapparat som fungerer så dårlig at de ikke klarer
å reagere tilfredsstillende på en vaksinedose. Dette må i
mange tilfeller vurderes individuelt, da anbefales det at
man tar kontakt med fastlegen sin hvis man er i tvil.
Det er bedre å tilby to vaksinedoser til noen som ikke
behøver to doser enn det motsatte fordi vi har rikelig med
vaksiner i Norge, kostnadene ved vaksinasjon er ikke
høye og det ses svært få alvorlige bivirkninger.
Immunsvikt kan generelt deles opp i tre grupper:
- Medfødte immunsvikttilstander
- Ervervete immunsvikttilstander
- Personer på behandling med immunsuppresive midler.
Når det gjelder vurdering om to doser pandemivaksine
regnes gravide ikke som immunsupprimerte. Det gjør
heller ikke personer som selv mener de har et svakt
immunforsvar, bare på grunnlag av at de ofte får
infeksjoner.
Det anbefales at de som ønsker vaksine ringer
legekontoret for timeavtale i uke 9, kl 13 – 14.
på telefon 74 40 25 40
- Kommunehelsetjenesten

Personer som trenger to vaksinedoser er de som har

Ledig hus?

Vedtatt plan

To nederlandske damer vurderer å flytte til Rennebu.
I første omgang ønsker de å leie hus, gjerne med en
hageflekk slik at de kan dyrke litt grønnsaker og
blomster.
Aktuelle tips rettes til Kulturkontoret tlf 72 42 81 67

21/50 – reguleringsplan for Sørøyåsen, delplan
Volleng
Kommunestyret godkjente i møte 11.02.10 reguleringsplan for Sørøyåsen, delplan Volleng gnr 21, bnr 50 datert 13.01.2009 med revisjon 12.05.2009, i medhold av
plan- og bygningslovens(1985) § 27-2 nr. 1.

Lokal forskrift i medhold av matrikkelloven, utarbeidelse av lokal forskrift
Kommunestyret vedtok i møte 11.02.10 forslag til
forskrift om tidsfrister i oppmålingssaker.
Se vedtak og forskrift på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no.

www.rennebu.kommune.no
- her finner du innkallinger til kommunale møter
og referat fra møtene når de er ferdig!

Se vedtak på kommunens hjemmeside:
www.rennebu.kommune.no.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3
år fra denne kunngjøring.
- Rådmannen
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Basar på Kaffestuggu i Helsesenteret

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved Ole P.

Mandag 8. mars kl 10.30
Åresalg - Tombola - Katta i sekken - Hovedtrekning
Masse fine gevinster. Det blir salg av kaffe og kaker.

Stokke sin bortgang.

Inntekta går til innkjøp av nye gardiner i Helsesenteret.
Ønsker alle hjertelig velkommen til en hyggelig basar!
Arr. Kvinnegruppa i Rennebu

DIALEKTKVELD med Tor Erik Jenstad
i Samfunnshuset, Berkåk, søndag 7. mars kl 20.00
Søndre Trondhjems Spelemannslag blir og med.
Kaffepause.
Inngang kr 100
Arr. Rennebu Mållag

Årsmøte i Ramsfjell grunneierlag

For familien Alf Erling Fossen

Takk for gåvvå, blomster og helsinga på dan min.
Ragna

Vennligst ingen oppmerksomhet 18. mars
Johan Stokkli
VOLL SKOLE inviterer til

musikkhistorisk reise
fra middelalderen TIL GLEDEN!
Rennebu kirke torsdag 25. mars kl 19.30
Musikalske gjester:
Sølvi D. Tronvoll, Terje Uv, Gunnar Bonsaksen
og Rennebu mannskor!

Jutullstuggu 23. mars 2010 kl 20.00
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2: Valg av møteleder og sekretær
Sak 3: Årsmelding og regnskap
Sak 4: Valg
Sak 5: Jakt og fiske
Sak 6: Utbytte
Sak 7: Innkomne saker

Billett kr 60,- / Barn under skolealder gratis
Evt overskudd går til et humanitært formål!
VELKOMMEN TIL GLEDEN!

Rennebu Songkor inviterer tidligere medlemmer

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret
v/formannen i hende senest 10. mars 2010.

Årsmøte i RIL håndball
25. mars klokka 20.00 på Hallandstuggu.
- Vanlige årsmøtesaker.
Innkomne saker må meldes til
leder Kjell Erik Berntsen innen 19. mars.

med feller til 40-årsjubileum i Rennebuhallen
lørdag 5. juni 2010 kl 17.00.
Det blir konsert, middag og dans. Kr 300,- pr pers.
Bindende påmelding innen 20. mars til M. Granhaug
tlf 72 42 71 83/916 98 392 og J. Eggan 414 26 103.

LARSRENNET 2010
Søndag 7. mars 12.00

3 helger à kr 450,- pr. helg:
27.-28. mars / 10.-11. april og 8.-9. mai
Valpetreff med instruktør June Solemsmo

Tradisjonsrikt barneskirenn for unger født i
1998 eller senere.
Ingen nedre aldersgrense, alle som kan gå på ski får delta!
Start og innkomst på Rennebu skiarena på Berkåk.
Premiutdeling og kafeteria i Rennebuhallen.
Etteranmelding (kr 130) mulig fram til kl 11.30 søndag.
For mer informasjon se www.rennebu-il.no
- Skigruppa RIL

Hverdagslydighet

Årsmøte RIL O-gruppa

- kurs 5 torsdager for alle raser på Berkåk!
15. april- 13. mai
kr 950,- medlemmer
kr 1200,- ikke medlemmer
Arr. Rennebu Hundeklubb v/ instruktør June Solemsmo
Påmelding til begge kursene skjer til
June Solemsmo tlf 466 36 143

mandag 22. mars kl. 20 i Frivillighuset
- Vanlige årsmøtesaker
- Styret legger fram forslag til vedtak i årsmøtet om å
utrede sammenslåing av særgruppene orientering,
friidrett og trim
- Utdeling av utmerkelser

Oppmerksomhet på dagen min den 19. mars frabedes.

Ekstraordinære saker som ønskes behandlet må sendes
Jan Olav Reistad innen 15. mars.
- Styret i O-gruppa

Hilsen styret

Valpetreff på Berkåk

Halvard
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Dette skjer i Rennebu!
04.03. Mottak av klær
Refshus skole
5/6.03. Inspirasjonshelg Rennebu 3000 Rennebuhallen
06.03. Håndball i Rennebuhallen:
B10 Rennebu - Skaun
15.15
J14 Rennebu/Oppdal – Tynset2
16.00
06.03. Bedriftsskirenn
15.00
Premieutdeling og fest
21.00
07.03. Larsrenn
Skistadion
12.00
07.03. Dialektkveld m/ Tor E. Jenstad
Samfunnshuset 20.00
08.03. Møte Bygdekvinnelaget Staure
19.30
10.03. Formiddagstreff
Menighetshuset 11.00
10.03. Klubbmesterskap Langrenn
19.00
13.03. Håndball i Rennebuhallen:
J10 Rennebu – Melhus/Gimse2
11.00
B10 Rennebu – Kyrksæterøra
11.45
J10 Rennebu – Melhus/Gimse
12.30
B10 Rennebu – Kyrksæterøra
13.15
J12 Rennebu – Lundamo/Hovin
14.00
J14 Rennebu/Oppdal – Støren
15.00

Lions Club Rennebu
har gleden av å invitere pensjonister og eldre på

skitur/vintertur til Olsmedalen

14.03. Irsk Stemning
Rennebu kirke 19.30
Rennebu Skolekorps og Lassie n the Lads
16.03. Formiddagstreff
Omsorgsboligene11.00
17.03. Åpent gr-møte Senterpartiet, K-huset
19.00
18.03. Årsmøte NHF Rennebu Frivillighuset
19.00
20/21 Sparebank1 Cup – Fotball
Rennebuhallen
Informasjon på www.rennebu-il.no
Rennebu Musikkorps onsd kl 19.30-22 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsd kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsd kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsd kl 18.30 på Frivillighetens Hus
Rennebu Skytterlag treningsskyting hver torsdag kl. 18.00
Aerobic i Rennebuhallen tirsdager kl. 20.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl. 19.30
Linedance på Stamnan søndager kl 19.00
Rennebu Husflidslag har åpent hus på Vonheim mandager kl 18-21

Irsk stemning
i Rennebu kirke
søndag 14. mars kl 19.30

torsdag 25. mars
Vi har “base” på setra hvor vi fyrer i ovnene så det blir
godt og varmt. De som går på ski kan gå så langt de
ønsker innover Svartbekkdalen. For de som ikke går
på ski ordner vi med snøscootertransport.
Lionsklubben spanderer mat og kaffe på setra.
Vi tar sikte på start kl.11, og ankomst setra til i 12-tida.
Vi håper de som har mulighet kan kjøre utover, det er
ﬁn vei og god parkeringsplass. De som ønsker skyss
må gi beskjed om dette ved påmelding.
Påmeldning til Ivar Langklopp senest fredag
19. mars på tlf 906 53 315
Vi gleder oss til turen og håper mange vil bli med!
PS: Det er bestandig ﬁnt vær i Olsmedalen!

Rennebu Skolekorps prøver i år nye veier
og har med seg musikere fra

Lassie n the Lads
Musikere
Ann Helen Stamnsve- vokal og fiolin
Åslaug Klingen- saxofoner
Per Christian Jørstad- gitarer
Kjartan Klingen- trommer og perc.

Billetter voksne kr 150 /barn t.o.m 15 år kr 50
Barn under skolealder gratis.
Forhåndssalg av billetter hos Rennebu Turistkontor

