INFORMASJON

Rennebu Nytt

www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan

Nr 18/2010, 4. nov.

Årg. 33

Grease-musikalen
en høydare

Like imponerende hver gang!
Årets musikal til 10. klassingene
var også en artig opplevelse med mye humor.
Se side 3.

Sparebankuke

på Berkåk 11. - 13. nov
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Bli med i lokalpolitikken!
Neste år er det nytt kommunevalg, og partiene er allerede i gang med sine
nominasjonsprosesser. Nytt reglement for folkevalgte skal gjøre det mer
attraktivt å delta i lokalpolitikken.
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Det er viktig å legge forholdene tilrette slik at også yngre innbyggere kan
delta i lokalpolitikken, og i den forbindelse har Rennebu kommunestyre den
25. mars 2010 vedtatt et nytt arbeidsreglement og reglement for godtgjøringer
til folkevalgte. Prinsippet med dette
reglementet er at en skal kunne delta
uten tap, men heller ikke særlig vinning. Dette er viktig å vite for de som
blir spurt om å stå på liste til det kommende kommunevalget.
Reglementet gjelder fra konstituering av nytt kommunestyre høsten
2011.
Møtegodtgjøring
Medlemmer av lovpålagte utvalg,
styrer og råd, eller utvalg, styrer, råd
som er opprettet etter vedtak i kommunestyret, formannskapet eller av
hovedutvalgene gis møtegodtgjøring
på 1‰ av ordførers godtgjøring f.o.m.
første møte (Etter dagens godtgjørelse
pr. 01.05.10 er 1% ca kr 6400,- og 1‰
ca kr 640,-). Befaring sidestilles med
møter, men i de tilfeller befaring skjer i
forbindelse med møter, gis ikke dobbel
godtgjøring.
Tapt arbeidsfortjeneste
Alle folkevalgte har rett på inntil
2‰ av ordførers godtgjøring pr. dag
(7,5 t) for godtgjøring for møtetid og
reisetid til/fra hjem. Dette utbetales
etter antall timer møte og reise varer,
avrundet til hele timer. Legitimert tapt
arbeidsfortjeneste eller innleie av vikar
godtgjøres i sin helhet (dag og kveld).
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste gjelder kun for møter på dagtid mellom kl.
08.00 – 17.00.
I tillegg til dette ytes ordinær møtegodtgjøring. Det utbetales ikke tapt
arbeidsfortjeneste til offentlig ansatte
som beholder sin ordinære lønn på
møte eller reisedager.
I grunnlaget for beregning av tapt
arbeidsfortjeneste inngår også siste års
refusjon for tapt arbeidsfortjeneste.
Krav om utbetaling av legitimert
eller ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste
må fremmes overfor servicetorget eller
den respektive etatadministrasjon av

hver enkelt representant. Når det er
tale om legitimert tapt arbeidsfortjeneste, skal fyllestgjørende attestasjon
vedlegges uoppfordret.
Omsorgsgodtgjøring
For medlemmer av styrer, råd,
nemnder og utvalg som har tilsyn og/
eller omsorgsforpliktelser, ytes godtgjøring etter følgende retningslinjer:
A. Til enslige som
* forsørger barn under 12 år, eller
* forsørger funksjonshemmede
barn, eller
* har ansvar for eldre eller syke
hjemmeværende som trenger tilsyn/
pleie, kan det ved deltaking i
kommunale møter, mot legitimasjon, tilståes godtgjøring for
tilsyn/barnepass med 1‰ av
ordførers godtgjøring pr. dag.
B. Til ektefelle/samboende gis godtgjøring på samme vilkår som pkt. A,
når begge deltar i kommunale møter
til samme tid, eller når møtet berammes i den andre ektefelles/samboers arbeidstid.
C. Godtgjøring etter pkt. A og B
tilståes ikke dersom tilsyn eller
barnepass utføres av ektefelle/samboer. Dersom tilsyn/omsorg med
sterkt pleietrengende fører til legitimerte kostnader over maks. beløp,
blir dekning vurdert i hvert enkelt
tilfelle av rådmannen.
Skyss- og kostgodtgjøring
Skyss og kost- og reisegodtgjøring
til folkevalgte ytes etter offentlig regulativ.
Telefongodtgjøring
Telefongodtgjøring følger reglement
for elektronisk kommunikasjon for
Rennebu kommune.
Bjørn Rogstad
- ordfører
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Klipte snora for ny skolebygning
— Vi har nå fått en skole som legger
godt tilrette for samarbeid, og vi har
store forhåpninger, sa rektor Kari
Haukdal under åpningen av det nye
bygget ved skolen på Berkåk.
Det var mange som møtte fram i
snøbygene da Berkåk skole og Rennebu
ungdomsskole offisielt åpnet sitt nye
bygg. Bygget har plass til mellomtrinnet
5.-7. klasse, arbeidsrom, grupperom
og kantine for lærerne og kontorer for
administrasjonen.
— Det er et topp bygg ut fra dagens
krav. Nå kan vi blant annet gå tørrskodd fra lærerværelset til undervisning. Vårt mål er å gi elevene de beste
læringsmulighetene for å skaffe seg ei
god framtid. Nå er vi bedre rustet for
denne oppgaven, forteller Kari.
Etter omvisning og underholdning
i de nye lokalene, ble det høytidelig
snorklipping ute i snøværet. Mange
hadde tatt turen for å overvære åpningen, og etter snorklipppinga var det
godt å komme inn i samfunnssalen til
pølse med brød, kaffe, kake og taler.
Ros til byggekomiteen
Kari takket arkitektkontoret Eggen
for det gode samarbeidet, og leder i
byggekomiteen Solveig Anglen fikk ros
fra rektor for sitt engasjement for skolen.
Også ordfører Bjørn Rogstad trakk
fram byggekomiteens og Solveig
Anglens arbeid, og takket for vel utført
oppdrag og god økonomistyring gjennom byggeperioden. Han fortalte at
Solveig er mye brukt som leder for byggekomiteer - kanskje nesten i meste
laget. — Men når vi velger Solveig vet
vi at det blir i orden.
Spennende oppdrag
Solveig Anglen sa under åpninga at
det ved slike oppdrag alltid er spennende å se hva en får ut av budsjettet en får
til disposisjon.
— Jeg føler at alt har gått etter planen, og vi har fått bare positive tilbakemeldinger. Solveig hadde også bare
godord overfor hovedentreprenøren
LH Bygg as, som har taklet byggeperioden på en utmerket måte og fått bygget
ferdig til avtalt tidspunkt.

7. klassingen Anne Kathrine Solberg Berntsen og ordfører Bjørn Rogstad
klipte snora og åpnet den nye skolen.
Skolen fikk overrakt en gavesjekk på
kr 20.000 fra Solveig Anglen på vegne
av Rennebu kommune. Beløpet er øremerket digital tavle.
Litt vemodig
Gunnar Halgunset i LH Bygg as sa
at han er stolt av å bo i en kommune
som er i stand til å ta slike investeringer. Det er viktig å ha en god skole, for
det er der grunnlaget for det videre livet
skal bygges.
Gunnar takket videre for oppdraget,
som har kommet godt med i et dalende

Ingrid Stuen,
Mads Renander og
Eirik Rønning
trives i de nye
skolelokalene.

marked. Han har holdt på som entreprenør i 40 år, og han har hatt gleden
av å overlevere mange bygg også til
Rennebu kommune. — Da er det litt
vemodig å tenke at dette kanskje er det
siste storprosjektet i Rennebu. Derfor
vil jeg benytte anledningen til å takke
for det gode samarbeidet vi alltid har
hatt, sa Gunnar - som overleverte kr
5.000 til skolen som de skal bruke på
utsmykking.
Av Dagfinn Vold
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Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud

UTEN
SMÅ SKRIFT?

Etablert 1989

JA!

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

Se vårt tilbud
på el-sjekk bolig.

Vi gir
20% rabatt

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

på bolig-/
innboforsikringen din

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Oppdal 72 40 49 90 – Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Infravarmer
• Flyttbar gassovn
• 3-trinns regulering
• Effekt 4200 watt

Kampanjekupp

699

00

Har du behov for

rørlegger?
Telefon butikk: 72 42 64 64
Mobil: 464 49 272
Vi kan gi råd og tips om
forskjellige løsninger,
enten det er snakk om bolig
eller hytte.Vi kommer
gjerne på befaring.
Vi har erfarne og
allsidige rørleggere.
Vi har stor innbydende butikk
der vi har utstilt forskjellige
dusjløsninger, baderomsmøbler osv.
Vi er hyttetorget-forhandler.

BERKÅK

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

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

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt
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Aksjonsdager med pengeinnsamling

På Voll skole solgte de blant annet Pakistansk te til inntekt for de flomrammede i Pakistan.
F.v.: Håkon Halseth, Kaisa Holm, Astrid Annabella Richter, Ellisiv Løseth, Frøydis Lygre og Katharina Richter.
Årets TV-aksjon er over, og som
vanlig bruker det å være aksjonsdager rundt omkring på barnehagene
og skolene i Rennebu i tilknyting til
aksjonsdagen. Samlet kom det inn
kr 94.060 i Rennebu til TV-aksjonen.
Det blir kr 62,75 per innbygger.
Landsgjennomsnittet var på kr 42,03,
men Oppdal og Meldal slo oss - de
samlet inne henholdsvis kr 45,64 og kr
43,08 pr innbygger. Våre naboer i nord
Midtre Gauldal samlet inn kr 35,09 pr
innbygger.
1. - 4. klasse ved Voll har hatt et

eget prosjekt om flommen i Pakistan.
Derfor solgte de Pakistansk te og kjeks
på sin aksjonsdag. Samtidig hadde de
underholdning med Pakistanske sanger. Sammen med pengene de fikk inn
under kirkekonserten Til Gleden fikk
de tilsammen inn kr 8.533.
Berkåk skole delte opp den tradisjonelle aksjonsdagen. 1.-4. klasse hadde
som før sin dag i Samfunnssalen med
underholdning, kaffesalg og utlodning.
5.-7. klasse hadde et arragnement i forbindelse med åpningen av den nye skolen. Tilsammen ble det samlet inn rundt
kr 20.000.

Vonheim barnehage hadde korkonsert ute på
Torget til inntekt
for Redd Barna.

Voll barnehage hadde suppedag for foreldre og besteforeldre. De
hadde sjøldyrka grønnsaker til suppa.
Tilsammen var det innom nærmere 90
søsken, foreldre og besteforeldre, og de
fikk inn kr 4.136 som skal gå til et prosjekt i Burma.
Enkelte skole velger å la pengene
de samler inn gå til andre formål. Både
Innset barnehage og Nerskogen barnehage har tradisjon for å samle inn penger til FORUT - solidaritetsaksjkon for
utvikling. Gjennom FORUT får barnehagene tilsendt materiale om livssituasjonen til unger de velger å gi penger til.
Innset samlet inn kr 415 og Nerskogen
hadde i år ny rekord - hele kr 2.825.
Vonheim barnehage hadde korkonsert ute på Torget, med stor oppslutning av søsken, foreldre og besteforeldre ute i snøen. Etter konserten ble det
samlet inn kr 1.795 til Redd Barna.
Innset skole bruker å ha sin egen
innsamling knyttet til juleverkstedet i
månedskiftet november-desember, og
pengene går til Redd Barna.
Av Dagfinn Vold
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Sparebankuke
11.-13. nov
Aktiviteter,
servering og
konkurranser

i banklokalene på Berkåk

Gratis kino for våre
kunder i samf.huset
lørdag 13. nov kl 16.00
Tøm sparebøssa, å få
kinobillett og en overraskelse
Torsdag 11. nov kl 9-17
Fredag 12. nov kl 9-19
Lørdag 13. nov kl 10-15

Rennebu Nytt

												

En STOR TAKK til dugnadsfolket!
Torsdag 20. oktober var det oppsummeringsmøte for Rennebumartnan 2010.
Hovedhensikten med møtet var å takke alle som bidro til en eventyrlig jubileumsmartna. En stor takk til nærmere 1000 personer fra Rennebu, Oppdal, Kvikne,
Meldal, Midtre-Gauldal og Trondheim for en formidabel dugnadsinnsats og serviceinnstilling.
Dugnadspengene til 33 lag og organisasjoner ble delt ut på møtet. Årets dugnadsinnsats var på 3.829 timer, og ddet ble honorert med tilsammen kr 356.000.
Rennebumartnan betalte ut kr 80 pr time, mens martnans samarbeidspartnere
bidrog med kr 13 pr time. Siden Rennebumartnan begynte med dugnadsbetaling i
1989, er det til nå utbetalt over 4,2 millioner i dugnadsbetaling.
Neste års martna vil bli arrangert den 19. – 21. august.

Rennebu som pepperkakebygd
I fjor arrangerte
Frivilligsentralen
Pepperkakehuskonkurranse for første
gang. Noen hus ble det
i vinduene på torget,
men vi hadde selvfølgelig ønska oss mange
flere. Så vi prøver til i
år også! Denne gangen
har vi Rennebu 3000
med oss på laget, og vi
slår på stortromma og
utfordrer Rennbyggen
til å lage hver si grend
i
pepperkakedeig.
Folk på Voll kan lage
Gammelbua, kirka, et
uthus og en låve, omsorgsboligene,
Skruun og Kjerkbrua for eksempel,
Folk på Berkåk kan lage Rådhuset og
Jernbanestasjonen, Innset kan lage skolen, kirka, et fint gammelt tun, en traktor og så videre, kun fantasien setter
begrensninger. Vi går ut med utfordringa i god tid i år og håper det kan bli en
artig konkurranse av det. Vi utfordrer
særlig grendalaga og Velforeningene
i bygda, og premierer selvfølgelig de
fineste byggverka, og den fineste grenda. Det vil bli en uavhengig jury som
tar seg av det. Å ha ei flott pepperkake-

bygd i vinduene på torget i adventstida
skaper både forventninger og trivsel, så
vi oppfordrer alle, små og store, barnehager, skoler og andre til å delta, gjerne
gjennom sitt lokale grendalag, men
også hver for seg. Frist for innlevering
av byggverk, folk, fe og annet er satt til
første desember.
For mer informasjon og kontaktpersoner, gå inn på Frivilligsentralen sin
hjemmeside www.rennebu.frivilligsentral.no . Saken vil bli oppdatert jevnlig
utover i november.

Julemarked på Innset
Lørdag 4. desember vil Innset Grendalag og Innset Bedehus arrangere julemarked i Innset Bedehus. I den forbindelse ønsker de å invitere personer til å komme med bakeprodukter, strikke-/hekleprodukter, sløyd, søm, drops, oster, såper,
tårnkaker, spekemat, sopelimer etc. - ja, alt som kan være artig å ha med på et
julemarked. Det er gratis å ha stand på julemarkedet, så inntektene går i det fulle
og hele i selgers lomme! Men på grunn av begrenset plass, er det ”førstemann til
mølla” som gjelder. Du kan melde deg på innen 25. november til Janne Eggan.
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Det skal
gnistre
Brenner du for bygda di - så mye at
det gnistrer av deg? Hvis ikke kan
du la deg bli begnistret ved å komme
på Gnistring i Grendene!
Senhøstens store utfordring til
rennbyggene er møteserien Gnistring i
grendene med Rennebu 3000.
Rennebu 3000 vil besøke alle grendene for å bli bedre kjent, samt å få
innblikk i utfordringene og framtidsplanene den enkelte grenda har. EvyAnn Ulfsnes i Rennebu 3000 sier at
det er ute i grendene det skjer, og det
er der mulighetene ligger. Derfor er det
viktig at alle aldersgrupper kommer på
møtene for å bli hørt og gjøre en innsats
for grenda si. Da kan du være med på å
gjøre Rennebu attraktiv å bo i.
Alle møtene vil i utgangspunktet
ha samme agenda: kort orientering om
Rennebu 3000, presentasjon av eget
grendalag, informasjon om Innset grendalag, Å grendalag og Frivilligsentralen.
Det blir også informasjon om de økonomiske virkemidlene som Rennebu
3000 rår over. Naturligvis det viktigste:
kaffe og en interessant diskusjon og
idéutveksling.
Men - uten deg blir det ikke det
samme, og kanskje vil det heller ikke
gnistre!
Gnistring på Voll skole torsdag 4.
november kl 19.30 - Voll grendalag og
Hoelsjåren grendalag
Gnistring i Furuly mandag 8. november kl 19.30 - Nordskogen grendalag
Gnistring på Nerskogen skole tirsdag 9. november kl 19.30 - Nerskogen
grendalag og grendalaget Godt Mot
Gnistring i Åshuset mandag 15.
november kl 19.30 - Innset grendalag
og Havdal/Gisnås grendalag
Gnistring i Frivilligsentralen tirsdag
18 november kl 19.30 - Rennebu kommune og Rennebu Frivilligsentral
Stamnan/Gunnes og Grindal/
Tverdal har arrangert sine møter.
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Like imponerende
Årets musikal-oppsetning av 10. klassingene ved Rennebu ungdomsskole er den tiende i rekken, og da passet det
med Grease - som også var den første musikalen som ble satt opp ved skolen.
For ti år siden ble den første musikalen satt opp ved
Rennebu ungdomsskole. Den gang var det også Grease, men
på engelsk. Siden er det satt opp en ny musikal hvert år, og
hvert år har vi blitt like imponert over vår ungdom. Årets
musikal er en ny-oppsetting av Grease, og elevene har selv
oversatt manuset fra engelsk til norsk.
Rennebu er en liten kommune med ikke alt for mange
elever i 10. klasse. Dermed må alle bidra mot et felles mål, og
det har nok vært to intense uker frem mot ferdig forestilling.
Det er mye som skal på plass - kostymer, kulisser, oversetting
og tilpassing av manus, musikk, pr, øvinger og sammenføying til en hel forestilling. Først to dager før den første forestillingen startet de med samlet gjennomkjøring.
Nytt av året er regissøren av forestillingen - Siw Tanita
Berntsen Nygård. Hun var selv på scenen for sju år siden, da
Bør Børson ble framført. Hun har tilført årets forestilling mye
artig humor, og alle skuespillerne så ut til å trives på scenen.
Det virket som om de regelrett koste seg.
— Dette har vært de artigste to ukene jeg har hatt. Elevene
er lett å arbeide med, og de er veldig flinke og lærenemme.
Også hører de etter, forteller Siw.
Og Siw får masse lovord tilbake. Hovedrolleinnehaverne
Janne Kvam og Andreas Eggen Haugan forteller at Siw har
vært tålmodig og lært dem en masse. De er enige med Siw i
at dette har vært to fantastiske uker.
Ros til elevene, lærerne og foreldrene ved Rennebu ungdomsskole som gir oss denne opplevelsen hvert år. Det er
rett og slett slik at en blir stolt av å være rennbygg!
Av Dagfinn Vold

Hovedrolleinnehaverne - Andreas Eggen Haugan og Janne Kvam.
Under t.v.: Kristine Sørløkk, Stine Eriksen Myhren og Cathrine
Brekke.
Under: Eivin Hansen Botnan, Glenn Engum Gottheim og Stig
Erik Solstad Gunnes.

Rennebu Nytt
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hver gang!
Guttene imponerte med
sin sang og dans - og sine
spilloppmakerier til glede
for publikum. Her har bilen
til Kenickie (Anders Stene)
i midten øverst fått en oppfrisking.

Ellen Marie Granali fremførte sin sang for et lyttende publikum.
Avslutningsnummeret med de fleste skuespillerne.
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Spilleglede i RennebuSpæll
Årets RennebuSpæll samlet 10 korps til den uhøytidelig konkurransen med
Walt Disney´s verden som tema. Grenaderkorpset gikk av med seieren, med
Bispehaugen skolekorps og Sjetne skolekorps på de neste plassene.
Det var færre korps som deltok enn i fjor, noe som førte til seinere oppstart på
dagen. Dette var en fordel, da det dermed ble bortimot fullt på tribunene allerede
fra første korps.
Det ble også delt ut andre priser under konkurransen. Underholdningsprisen
gikk til Grenaderkorpset, musikkprisen til Byåsen skolekorps, aspirantprisen til
Åsvang og Eberg skolekorps/Brundalen og Charlottenlund skolekorps, mens
solistprisen gikk til Oppdalsjenta Ingrid C.K. Ween som spilte fløyte.
Fra Rennebu skolekorps sin opptreden.
Gründer Rune:

Tenker på hva som tjener bygda
Rune Aftreth driver Rennebu
Transport, og han har nettopp fått en
ny kontrakt over fem år med all kontainerkjøring for Hamos og Retura.
Denne kontrakten er den første store kontrakten for Rennebu
Transport, og den er inngått sammen
med Surnadal Transport. Fra før av har
de flere mindre kontrakter som de har
samkjørt.
For å håndtere det nye oppdraget
har Rune kjøpt inn to nye lastebiler. De
nye bilene skal bli malt i rød Returafarge, og bilene har strenge utslippskrav for å bli miljøsertifisert i samsvar
med oppdraget.
— Jeg føler nå at jeg har nådd målet
for bedriften inntil videre, så nå gjelder
det å stabilisere driften, forteller Rune.
Firmaet har hatt en god utvikling siden
den startet for 10 år siden, og Rune forventer en omsetning på ca 12 millioner
kroner i 2011.
Rennebu Transport sysselsetter i
dag sju personer - seks sjåfører og en
på kontor/verksted, og bedriften har
sju lastebiler. Rune forteller at han har
hatt gode samarbeidspartnere for å nå
dit han har gjort. Soknedal Sparebank
har hele tiden vært samarbeidsvillig, og
uten deres vilje hadde han ikke nådd
så langt. Ellers har han godt samarbeid
med Økonor på Berkåk, som tar seg av
all økonomistyring - noe Rune prioriterer høyt.
Mye av suksessen for Rennebu
Transport så langt vil Rune også tilskrive sjåførene. Han skryter av sine
ansatte.

Næringsrådgiver Jan Bredeveien og ordfører Bjørn Rogstad synes Rune Aftreth og
Rennebu Transport fortjener klapp på skyldra - og en blomsterbukett.
Firmaet holder til i en forholdsvis nybygd hall på industriområdet
på Berkåk. Selve hallen er oppført av
Hugaas i Soknedal, men alt annet
arbeid med hallen er utført av firma fra
Rennebu. Rune prioriterer høyt å bruke
lokale firma, for han synes det er viktig
å samarbeide og hjelpe hverandre til å
lykkes.
— Jeg trenger ikke ut av bygda for å
kjøpe så mange tjenester, for vi har faktisk det meste her.
Firmaet har eget verksted for sine
lastebiler i lokalene på Berkåk, og Rune
har også en idé om at han kan utnytte

dette verkstedet med tjenester også
overfor andre. Det kan også være sveising og andre lignende oppdrag.
Næringsrådgiver Jan Bredeveien
synes det er flott med en virksomhet
som vokser og har kontroll med økonomien. Han synes det er imponerende at
Rune har klart å finne seg en slik nisje
og at han har bygd firmaet sakte opp.
— Det er viktig at bedrifter lykkes,
og samtidig tenker helhetlig for bygda,
sier ordfører Bjørn Rogstad, som ønsker
Rennebu Transport lykke til videre.
Av Dagfinn Vold

Rennebu Nytt

												

Bygdekino med Meldal Sparebank
Meldal Sparebank har tradisjon for å markere Sparebankuka med kinoforestilling for barn. Det er første gang de markerer uka i Rennebu, og avdelingsleder
Tore Gjerstad forteller at de også her vil ha kino i Samfunnsalen på Berkåk. Da blir
det Toy Story 3, og de som kommer innom for å tømme sparebøssa sammen med
andre inviterte får billett til forestillingen.
Ellers blir det diverse aktiviteter i lokalene til banken på Torget. Ungene som tar
turen til banken kan bl.a. være med på kortlaging, og det blir konkurranser med
premier og servering av kaffe.
Banken vil ha utvidet åpningstid både torsdag den 11. november og fredag den
12., og ha åpent på lørdag den 13. november.

Næring i Rennebu

Hytteutbygging
– Rennebus framtid?
Rennebu har ikke vært vinner på hyttemarkedet. Men kan vi bli det? Ønsker
vi å bli det? I så fall har jeg en god nyhet.
Sammenlignet med nabokommunene har ikke Rennebu vært en vinner
i hyttemarkedet de siste ti årene. Både i
Oppdal, Meldal og Midtre Gauldal har
det blitt bygget flere hytter. Det er den
dårlige nyheten.
Den gode nyheten er at i 2008 og
2009 er det Rennebu som er i medvind. I de tre andre kommunene er det
nedgang i forhold til tidligere år, men
i Rennebu er det sterk oppgang. I årene 2000 til 2007 økte antallet hytter i
Rennebu med 160, et snitt på 20 pr år. I
2007 – 2008 økte tallet med 121, et snitt
på 60 pr år. En tredobling!
Hyttebyggingen gir aktivitet, overskudd og arbeidsplasser i Rennebus
velrenommerte håndverks- og treindustri, i handel og i landbruk.
”Alle” tjener på hyttebygging
Er det bare de som selger hyttetomter, bygger hytter eller selger varer som
tjener på hyttebyggingen? Er det slik at
de tjener gode penger, mens resten av
bygda ikke har noen fordeler av hyttebyggingen?
Nei, de aller fleste som driver
næring tjener på hyttebyggingen. Det
blir flere som kjøper fiskekort og jaktkort, flere som har behov for (og betaler
for) legetjenester, for veterinærtjenester, for brøyting og snørydding. Flere
som har behov for forsikring, flere som
kjøper heiskort på Nerskogen, flere som

betaler for ulike kommunale og private
tjenester. Og den samlede kjøpekraften
i bygda øker.
Rennebu 3000?
For å gi gode tilbud til bygdas innbyggere må innbyggertallet være over
et minstenivå. Uten å prøve å si hvor
minstenivået er, ønsker jeg bare å peke
på at hytteeierne (eller bedre: fritidsrennbyggene) i kjøpekraft utgjør nærmere 250 fastboende, eller nærmere
10 % av bygdas befolkning på 2640. Til
sammen nesten 2 900. Altså er bygda
reelt sett ikke så veldig langt unna
3000 innbyggere. Rennebu 3000? Ja,
Rennebu 3000!
Målrettet innsats
Som næringsrådgiver ønsker jeg
å bidra til økt hyttebygging i bygda.
Regulert og kontrollert utbygging gir
flere fritidsrennbygger, flere fastboende med inntekter fra fritidsrennbyggene og totalt sett større aktivitet, flere
arbeidsplasser og mer velferd.
Vi vil prøve å stimulere til samarbeidsprosjekt blant grunneiere, innen
trebasert industri og i ulike grendalag
m.m. Kontrollert hyttebygging er ett
av Rennebus viktigste føtter å stå på i
framtida.
Av Jan Bredeveien
- Næringsrådgiver
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Politiattest i
frivillige
organisasjoner
I mange offentlige stillinger hvor
man skal arbeide med barn og i en
del utdannelser, stilles det i dag
krav til politiattest. Dette skal blant
annet virke som et forebyggende tiltak for å hindre overgrep mot barn.
Rennebu kommune og andre aktører
i Rennebu er flinke til å følge opp
dette.
Lensmannen i Rennebu ønsker å
minne om at det også er ønskelig at
frivillige organisasjoner blir bevisst på
dette. Både Norges idrettsforbund og
korpsbevegelsen ønsker at ledere som
arbeider med barn og unge skal legge
fram en politiattest. Hjemmelen for
utstedelse av politiattest til personer
som utfører arbeid eller verv i frivillige
organisasjoner, kom i 2006. Politiet
hadde den gangen et stort påtrykk fra
alle som skulle ha attest. Lensmannen
regner med at det jevnlig skiftes ut trenere og andre verv i de frivillige organisasjonene, og ber derfor alle ledere
ta en gjennomgang på sine rutiner. På
lensmannskontoret er det en følelse av
at det svært sjelden er personer innom for å få politiattest til bruk i frivillig organisasjon. Attest vil kunne være
aktuelt i idrettslag, korps, kor, speiderbevegelse, kirke, Røde Kors med
flere. Politiattesten utstedes til den det
gjelder, og da vil det være opp til han/
henne om den har et innhold vedkommende vil vise organisasjonen eller om
vedkommende velger å trekke seg fra
jobben.
En politiattest vil aldri gi full sikkerhet i forhold til å avdekke alle ting,
men vil i alle fall avdekke personer som
er dømt for lignende forhold tidligere.
Lensmannen ser derfor på dette som
et godt tiltak for å forebygge overgrep
mot barn. Det er derfor å håpe at alle
frivillige organisasjoner i Rennebu som
organiserer barn er sitt ansvar bevisst.
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Lys, lykter, kransa mm
til allehelgensøndag.

Rennebu Nytt

Trenger du rørlegger?

Alpefiol NÅ 49,Orkide(2gr) NÅ 149,-

ta kontakt med

Nyheter fra

Black Design
Berkåk - tlf 72 42 74 45

Døgntelefon 91 31 30 30

Vi gjør bilen din
vinterklar

Service – PKK (EU-kontroll)
Rutereparasjon
– Motorvarmer
VELKOMMEN TIL HYGGEKVELD
PÅ INNSET!

Alle bilmerker
BERKÅK
BIL a.smed!
Oppdalsbanken ser det som veldig viktig å være en bank som kunden
kan snakke
BERKÅK - Tlf. 72litt
42 75av
90 hva vi står for.
Den 10. november kommer derfor Oppdalsbanken til Innset for å7391
presentere
- autorisert bilverksted -

STED:
NÅR:
TEMA:

Innset samfunnshus
10. november kl. 19.00
Oppdalsbanken der du er - finn dine muligheter!

VELKOMMEN TIL HYGGEKVELD PÅ INNSET!
PROGRAM:
•
Velkommen v/ Odd Magnar Vognild
Oppdalsbanken ser det som veldig viktig å være en bank som kunden kan snakke med!
Den 10. november
derfor
til v/
Innset
for åToset
presentere litt av hva vi står for.
• kommer
”Forsikring
- erOppdalsbanken
det nødvendig?”
Brynjulf
STED:
NÅR:

Innset
samfunnshus marked..?” Alternative måter å spare på v/ Stig Høiberg
•
”Mulighetenes
10. november kl. 19.00

TEMA:

•
Mat og underholdning. Servering av mat fra Hognamat og Kroken bakeri.
Oppdalsbanken
der du
er -en
finn
dine
muligheter!
Vegard Trenmo
Ring,
ung
og lovende
underholder fra Oppdal.

PROGRAM:

•• Velkommen
v/ Odd Magnartilby
Vognild
Hva kan Oppdalsbanken
sine kunder? v/ Odd Magnar Vognild
• ”Forsikring - er det nødvendig?” v/ Brynjulf Toset
”Mulighetenes
Alternative måter å spare
Stig Høiberg
PÅMELDING •Tlf.:
72 40 40 40marked..?”
eller post@oppdalsbanken.no
innenpå
3.v/november.
•Vi iMat
og underholdning.
Servering
av mat fra
Hognamat
Kroken
bakeri.
Oppdalsbanken
ser fram
til et hyggelig
sosialt
lag denog
10.
november.
		 Vegard Trenmo Ring, en ung og lovende underholder fra Oppdal.
• Hva kan Oppdalsbanken tilby sine kunder? v/ Odd Magnar Vognild
Velkommen!
PÅMELDING Tlf.: 72 40 40 40 eller post@oppdalsbanken.no innen 4. november.
Vi i Oppdalsbanken ser fram til et hyggelig sosialt lag den 10. november.
Velkommen!

ÅPEN BANK:
26. oktober: Kvinner og økonomi
27. oktober: Næringskonferansen 2010
8 - 12. november: Sparebankuka
11. november: Ungdomsdiskotek

9. november: Studentreff/seminar
3. november: Kundemøte, Drivdalen
10. november: Kundemøte, Innset
18. november: Kurs i internett- og nettbankbruk

Rennebu Nytt
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Forfatterbesøk
av Willy Ustad
Mandag 15. november kl 18.00 kommer Willy Ustad på besøk til biblioteket på Berkåk. Under besøket vil han fortelle om sitt forfatterskap og gjerne slå av en prat med folk.
Ustad (født 16. mai 1946 i Trondheim) skriver underholdnings- og spenningsfortellinger som svinger mellom sjangre som
krim, science fiction, skrekk og historiske romaner, med vekt på grundig forskning og sterk sympati for de svake og undertrykte. Han er kanskje mest kjent for serien Fire søsken, som ble en svært utypisk pocketserie. Den finnes også med stive permer.
Serien følger en voksen søskenflokk på to søstre og to brødre gjennom den siste krigsdagen og ut gjennom deler av etterkrigstiden som ikke var glattstrøken nok til å få noen særlig plass i historiebøkene. Her finner vi krigsprofitørene, tyskertøsene,
tyskerungene, den rå politiske maktkampen og den kalde krigen, slik den slo inn i menneskenes liv.
Våren 2005 startet en ny underholdningsserie av Willy Ustad ”Journalisten”, til glede for alle trofaste lesere. Her møter vi
journalist Sol Widevang, som stadig havner opp i spennende og mystiske saker i jakten på de skjulte historier.

Kloremerkene blir på innsiden Inn i nye lokaler
Forrige uke ble det
arrangert en næringskonferanse på
Oppdal med fokus
på Verdiskaping
i distrikts-Norge.
Oppdalsbanken og
Aktivum Midt-Norge
stod som arrangør,
med bl.a. Rennebu
kommune og Rennebu
Næringsforening som
medarrangører.
— Oslo har ingen bærekraftig økonomi i seg sjøl. Hovedkontorene til
mange store selskaper ligger der, men
verdiene skapes ikke der. Har vi satt
opp en mur rundt Oslo, er jeg sikker
på at kloremerkene ville ha kommet
på innsiden, sa Ola Borten Moe under
sitt foredrag på Næringskonferansen
i Oppdal forrige uke. Han siterte forfatteren Fløgstad, som har sagt at
uten oppdrett i Rørvika - ingen opera
i Bjørvika. Borten Moe sa at vi likevel
trenger kompetansen og kapitalen som
ligger i Oslo og andre større byer, og at
balansen mellom by og land er forklaringen på suksessen med den norske
samfunnsmodellen. Han sa videre at
alt for mange i distriktene står med lua
i handa og viser for lite stolthet over det
de får til.
— Kampen om definisjonsmakta
blir viktig framover. Det er alt for mye
slik at er det et problem i Trondheim
er det distriktet sitt problem, men hvis
det er et problem i Oslo er det et nasjonalt problem. Dette må vi få slutt på, sa
Borten Moe.

Rennebu Husflidslag har flyttet inn i
nye lokaler - det gamle kraftlagsbygget Elverhøy ved Joveien.

Stortingsrepresentant Ola Borten Moe
og investor Arthur Buchardt var enige i at
Norge er avhengig av distriktene.
Borten Moe mente ellers at hytter og
fritidsboliger tilfører mye til distriktene,
sjøl om bostedsadressen er Trondheim.
Hyttene har mange liggedøgn, og dette
gir interessante framtidsperspektiver.
Investor Arthur Buchardt var også
bekymret for utviklingen som gikk mot
mer sentralisering og mindre interesse
for bygde-Norge. — Derfor er det viktig å opprettholde kunnskaps- og kompetansenivået i distriktene. Kvinner må
komme mye lenger fram, og miljøer
som klarer å dyrke fram det, vil klare
seg bedre enn andre kommuner, mente
Buchardt.
Buchardt var forøvrig stolt over det
nye Skifer Hotell på Oppdal, og mente
at det aldri ville ha gått å bygge et tilsvarende hotell i Oslo. Der er det ikke
stolte nok håndverkere til å gjøre en
slik jobb.
Av Dagfinn Vold

Karin Hatvik, Turid Hårstad og May
Værnes trives i husflidslagets nye lokaler.
— Vi holdt til på Vonheim tidligere, men da huset skulle rives, måtte vi
ut for å finne oss nye lokaler. KvikneRennebu Kraftlag kom med tilbud om
å få leie på Elverhøy, noe vi trives veldig godt med, sier May Værnes - som
kan fortelle at de har vært på Vonheim
siden 1983.
Det har vært en del arbeid med
flyttingen, men de har fått plass til det
meste i lokalene. Nå har de plass til
åtte vever, og det er fire mindre enn før.
Men lokalene ellers er fine, med kjøkken, toalett, vedovn - og er lettere tilgjengelig enn Vonheim.
Husflidslaget har åpent hus hver
mandag kl 18-21, og da setter de pris på
at både medlemmer og de som ønsker
å bli medlemmer stikker innom.
Lørdag 4. desember vil de ha åpent
fra kl 10-14 med kaffesalg og salg av
småting med tanke på julegaver.
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KURS FOR BYGGHERRER

Tirsdag 9. og onsdag 10. november blir det et lokalt
kurs for byggherrer i landbruket. Kurset blir på
SANS Bergmannnskroa, Løkken Verk, og vil begge
dager starte kl. 10.00 og vare til kl. 16.00. Det vil
ta for seg prosessen fra tankene om å gjøre noe
med driftsbygningen kommer, til byggearbeidet er
avslutta. Kursleder er Per Olav Skjølberg fra Norsk
Landbruksrådgiving. I tillegg får vi bl.a. med oss
byggentreprenør, økonomiveileder og bonde som
nylig har gjennomført en byggeprosess. Mer detaljert
program blir utarbeidet og lagt på hjemmesider, bl.a.
på www.meldal.kommune.no.
Deltakeravgiften blir 750 kr for en person og 500 kr
pr. person hvis det er flere enn en person fra samme
gårdsbruket.
Påmelding innen 1. november til:
- Orkla Landbruk på tlf. 72 49 51 00, e-post siri.eithun@meldal.kommune.no
- Rennebu kommune, tlf. 72 42 81 00, e-post randi.
stolpnes@rennebu.kommune.no
- Rindal kommune, tlf. 71 66 47 00, e-post bjarne.
lund@rindal.kommune.no

Leiekjørere

Oversikt over leiekjørere snøscooter for
vintersesongen 2010/2011 i Rennebu kommune se
www.rennebu.kommune.no

INFLUENSAVAKSINERING

Den 09.11.10 kl 13 – 15 kan du komme på
legekontoret og få satt influensavaksine.
Du trenger ikke time, det er bare å møte opp.
Kommuneoverlegen i Rennebu
Peter M. Trojanowski

Rennebu Turistkontor

Gavetips:
Fra Dalsbekken til Uganda
– 100 år med Rennebukraft: kr 200,-

Velkommen innom:-)
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Nytt

Hjelpepleier/Omsorgsarbeider:
70 % vikariat ledig fra 01.11.10
til 31.12 11.
Vi ønsker en person som:
• er positiv og tar ansvar.
• er kreativ
• er fleksibel
• er positiv, har stor arbeidslyst og kunne bidra til et
godt arbeidsmiljø.
• tar etikk på alvor og viser respekt for våre beboere
• gir tjenester som er faglig forsvarlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Søknadsfrist: 20.11. 2010
Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder IPO
Borgny Lien telefon 72402512, eller e-post
borgny.lien@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune”
- ”Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller postmottak@rennebu.kommune.no

Kurs i generasjonskifte

Kurs i generasjonsskifte blir den 27.11.2010 fra klokken
10.00 – 15.00
På kommunehuset i Rennebu kommune.
Det er fortsatt ledige plasser, så hvis det er flere som er
interessert ta kontakt med enhet for landbruk og miljø.

Rennebu Nytt

												

KUNNGJØRINGER
Jubileumskonsert

Rennebu Songkor avslutter feiringen (40 år) med konsert i

Rennebu kirke søndag 7. nov kl 19.30
Medvirkende:
Meldal Pikekor – Meldal Songlag
Rennebu Mannskor – Randi Olise hoel
Unge talenter fra bygda - Rennebu Songkor
Inngang kr 150,Rennebu Pensjonistforening og
Rennebu Eldreråd arrangerer

julebord i Samfunnshuset, Berkåk
11. desember kl 13.00

Vi inviterer medlemmene i Pensjonistforeningen og ellers
alle over 70 år. Underholdning av Gunnar Bonsaksen og
Arne Ree`s orkester
Inngang kr 150,Påmelding innen 1. desember til
John Myran tlf 72 42 73 89 eller
Turid Ramstad tlf 72 42 66 47
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Førstehjelpskurs

Rennebu Bondelag arrangerer kurs på Mjuklia U-senter

Lørdag 20. november 10.00. til 15.00

Landbruket er en næring med store utfordringer når det
gjelder Helse-Miljø-Sikkerhet.
Kanskje på tide med en repetisjon eller første gang på kurs?
Kurset legger hovedvekt på livreddende førstehjelp og litt
om spesielle ting for landbruket.
Kursholder Martin Bøe.
For kursutbyttet sin del må vi sette tak ved ca. 20 deltakere,
medlemmer prioriteres.
Pris kr 150,- pr deltaker inkl. kaffe med vaffel ved oppmøte
og lunsj.
Kurset sponses av Oppdal-Rennebu Gjensidige Brannkasse
Meld deg på innen 12.11. eller gjør det i dag til:
ivart@epost.no eller tlf 907 21 336
Rennebu Bondelag – Gjensidige

Sivert Dalseng 87 år

Velkommen!

Strøsand selges - 0-8mm

Magnar 922 24 271 – Geir 926 46 626
Bank-kveld med Rennebu Skytterlag
18. november kl 19.30

Rennebu Skytterlag inviterer alle sine medlemmer til
innendørsbanen 18. nov kl 19.30, etter torsdagstreningen.
Meldal sparebank, som er én av hovedsponsorene til skytterlaget, vil informere om banken og sine banktjenester for
lagets medlemmer. Kvelden vil i tillegg by på konkurranser,
overraskelser og matservering.
Alle er hjertelig velkommen.
Hilsen Rennebu skytterlag

85m2 leilighet i Berkåk sentrum til leie

Åpent kjøkken med hvitevarer, 3 soverom, bad med
dusjkabinett. Stue med kleberstein ovn. Fantastisk utsikt.
100m til innkjøpsenter, kommunehus og skole.
Ta kontakt pr e-post: athh@msn.com

Basar på Berkåk menighetshus
lørdag 6. november fra kl 12.00.

Salg av grøt,kaffe og kaker. Dagsutlodning og årer.
Kort program ca kl 14. Velkommen!
Arr. Berkåk menighetshus

Tusen takk for alle som husket meg med gaver,
blomster og hilsninger på min 60 årsdag.

Hilsen Borgny Lien

Den 27. oktober ble Sivert Dalseng 87 år gammel.
Vi gratulerer!
Jeg besøkte ham på Helsesenteret like før bursdagen og
viste fram et sverd fra en Power-motorsag. Da ble Sivert
ivrig, og kunne fortelle at dette sverdet tilhørte den første
motorsaga han kjøpte, og var fra ca. 1957. Saga var 18 kg
tung, så det var ikke hvem som helst som kunne bruke den.
En måtte være sterk og det var Sivert. Etter et par år gikk
Sivert over til anskaffelse av Jobu, den var mye lettere å
bruke. Siden har det vært Jobu. Det var saga si det, sier han.
Foruten å være skogens mann likte han å gå på elgjakt. Han
var med i mange år i Bjerkåsen/Eggan jaktlag og da først og
fremst som hundjeger.
Jostein Berntsen

Voll grendalag skal i år arrangere
FIRRIJULSOPPE i samarbeid med Voll
skole/FAU lørdag 11.des.

I den forbindelse ønsker vi at utstillere/selgere henvender
seg til tlf 915 72 003 innen 1.des.
Voll grendalag
Vi takker for den store oppmerksomheten som ble vist oss
i forbindelse med festen 25. september!
Utmerkelsen forteller mye om menneskene rundt oss
og det trivelige miljøet vi er en del av.
Hjertelig takk fra Tora og Einar for et aktivt fellesskap!
Takk også for kr 6.440 til Misjonshuset!

RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu
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Dette skjer i Rennebu!
November:
4. Mottak av klær
Refshus skole 15-18
4. Åpent Møte Rennebu 3000 Voll Skole
19.30
7. Håndball i Rennebuhallen:
J14 Rennebu - Flå/Lundamo/Hovin
16.00
J12 Rennebu – Lundamo/Hovin
17.00
J14 Rennebu – Lundamo/Flå/Hovin 2
18.00
8. Åpent Møte Rennebu 3000 Furuly
19.30
9. Formiddagstreff
Omsorgsboligene 11.00
9. Åpent Møte Rennebu 3000 Nerskogen skole 19.30
10. Formiddagstreff
Menighetshuset 11.00
15. Åpent Møte Rennebu 3000 Åshuset
19.30
18. Åpent Møte Rennebu 3000 Friv. Sentralen 19.30
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf72 42 62 64

Rennebu Skolekorps
har øvelse i samfunnshuset hver torsdag kl. 18.00-20.00
Rennebu Mannskor
har øvelse på Berkåk skole hver tirsdag kl. 19.30-22.00
Rennebu Songkor
har øvelse på Voll skole hver onsdag kl 19.30-22.00
Rennebu Musikkorps
har øvelse onsdager kl 18.30-21.00 (Oppdal / Berkåk)
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i måneden kl 10.00-12.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på innendørsbanen
tirsdager kl. 17.00 og torsdager kl 18-20
Spinning alle hverdager, for timeplan se www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.30-11.30
Step i Rennebuhallen torsdager kl 19.30-20.30

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net – www.rennebu.net

Kromkakejern,
”skrullpinna”, gorojern
og steketakker
har oss i butikken no!
Tirsdag 16. november fra kl 12.00
serverer Harald, Rolv Kolbjørn og
Torbjørn selvprodusert bakst.
Velkommen skal du være!
Har du lyst på ei ny oppskrift på skrulla og goro
– det får du også her hos oss.
Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre
07.30-17.00 – Lør 10.00-14.00

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

