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Ola Øie ble valgt som ny ordfører i Rennebu,
og dermed avløser han Ola T Lånke.
Mer om konstitueringen i kommunestyret på midtsidene.
Foto: Dagfinn Vold

Rennebunytt

1

leder

Å gjøre valg
slik at så mange meninger som mulig kommer frem når
valgene skal tas.

Først vil jeg takke for tilliten og at jeg får muligheten til å
være deres ordfører. Vi har nye folkevalgte som gjennom
det norske folkestyre har fått den tillit som er nødvendig
for å bekle kommunestyret i Rennebu. Vi har valgt å stille
oss til disposisjon i 4 år for vår fantastiske kommune og jeg
vil gjøre mitt beste slik at vi sammen vil representere Rennebu på den aller beste måten som folkets ombud.
Vi i Rennebu og Norge er heldige og lever i et land med
store rikdommer som de fleste kan misunne oss. Rikdommen har kanskje gått litt til hodet på oss og vi blir tilbakelent, det kan vi kanskje se på valgdeltagelsen som var
nede i beskjedne 62,9 prosent. På landsnivå var det enda
lavere. Har vi kommet dit hen at vi ikke lenger bryr oss så
hardt om hva som skjer rundt oss og tror at ting ordner seg
uansett. Jeg skulle ønske at vi hadde sett flere ved stemmeurnene ved årets valg. En oppfordring både innbyggere
og politikere bør ta til seg. Hvordan kan vi som politikere
gjøre politikk mer interessant og inkluderende, hvordan
kan innbyggerne engasjere seg eller engasjeres mer?
I årene som kommer vil vi i Rennebu måtte gjøre mange
valg. Det er valg som vil bety mye for fremtiden. Vi skal
ta stilling til hvordan vi ønsker kommunen vår skal være
om 50 år, skal den bli større, hvordan skal vårt fremtidige
kommunesenter se ut og hvordan skal ny E6 formes gjennom kommunen vår. Hele tiden er det snakk om å gjøre
valg.
Som ved kommunevalget blir det ikke som alle ønsker
og vi vil nok også i denne perioden måtte ta valg som
ikke alle er like fornøyde med. Det er viktig at alle skal ha
muligheten til å bli hørt i forhold til de avgjørelser som blir
tatt. Jeg håper på en god og åpen dialog med innbyggere

Samarbeid vil være et nøkkelord for meg i min gjerning
som ordfører. Et eksempel på godt samarbeid er reiselivsnettverket Reisen til fjellet. Her har et 20-talls bedrifter sett
muligheten i å samarbeide. Ved å se felles mål og utnytte
hverandres potensiale hjelper vi hverandre til å skape
nye produkter. For den enkelte vil det føles motiverende,
kompetansehevende og utviklende i forhold til nye ideer.
Samfunnet er bygd opp slik at grupper jobber bedre enn
soloengasjement. Te sammen så veie vi flere tonn!
Kan vi skape slike samarbeidsformer innen andre næringer
og på tvers av næringer har vi muligheten til å utnytte
enda mer av de fantastiske råvarene som finnes i kommunen vår. Motivér hverandre, framsnakk og del kompetanse er kriterier jeg tror vil kunne ta Rennebu til ny
høyder. I forhold til hyttelivet er det også viktig med
samarbeid. Her må vi se regionen under ett og knytte oss
til et merkenavn. Her vil jeg utfordre innbygerne i bygda til
å være kreative. Utviklingen må skje i tett samarbeid.
Jeg gleder meg til å jobbe
sammen med og for dere
i de kommende fire år!
Ola Øie
- ordfører
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Redaktør
Red.utvalg

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no
NAV
Åpnet hver dag kl 10 - 15
- stengt torsdag. Tlf 55 55 33 33
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Jeg vil jobbe hardt for å være så samlende som mulig for
våre innbyggere og sammen se muligheter i forhold til de
ressursene vi besitter. Vi har en enestående natur, og vi
har et levende landbruk med et nydelig kulturlandskap.
I enden av turbinene renner vannet ut i dalførets gullåre,
elva Orkla. Denne åra skal vi forvalte etter beste evne. Vi
har også en oppblomstring av nisjebedrifter i Rennebu som
utnytter mye av råvarene Rennebu byr på. Alt fra treforedling, opplevelser, kultur og lokal mat er å finne blandt
disse bedriftene.
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Alt klart til ”Spællmainn på taket”
Etter høstferien startet 10.
klasse innspurten for å få
alt på plass til musikalen
”Spællmainn på taket”.
Det har vært to knappe uker med
hektisk aktivitet, men i kveld braker
det løs. Ut fra det vi fikk se av forberedelser er det bare å lene seg tilbake og
nyte forestillingen!
Det er mange ting som skal på
plass før kapellmester Rune Skjolden
kan løfte taktstokken og gi signal til at
orkesteret skal spille i gang premieren.
Kulisser skal snekres, kostymer skal
være på plass, scenemannskapene må
vite nøyaktig hvor kulisser, rekvisitter
og annet skal befinne seg i hver scene,
og ikke minst må skuespillere og musikere ha pugget manus og noter slik at
alt glir knirkefritt gjennom alle forestillinger.
Mystiske gravstøtter
På sløydsalen er det full rulle med
kulisser som skal gjøres ferdig.
- I år skal elevene lage et enkelt
rammeverk til et lite hus. Det skal
være med en brønn, en slags stige med
flere funksjoner, pluss noen mystiske
gravstøtter som må kunne deles i to.
Kulissegjengen har jobbet kjempebra,
så nå er vi snart i mål her, roser ansvarlig lærer Rune Stuen.
Flotte kostymer
Som vanlig med musiakaloppsetningene, foregår ikke handlingen i vår
tidsepoke. Kostymene som skal brukes
er derfor ikke slik som elevene vanligvis finner i sitt eget klesskap. Martine
Engesmo er kostymeansvarlig, og skal
sørge for at alle som skal på scenen får
på seg tidsriktige antrekk som passer
både til rollen og handlingen.
- Vi har selvfølgelig vært nødt til
å låne mye, så det er viktig at alt blir
merket slik at alle får det tilbake etter
forestillingen. Vi må også holde orden
på kostymelageret slik at det er lett å
finne igjen det som skal brukes, forteller Martine.
Her har man utvilsomt funnet riktig dame til jobben, for i løpet av kort
tid har noen av hovedrolleinnehaverne
blitt tauet inn og fått på seg det de skal
bruke, slik at fotografen får de nødvendige bilder.

Kulissemakere:
Eivind Haugen, Mads
Renander, Siri Pernille
Johansen, Jon Helge
Bellingmo og Kristian
Knutsen.
Martine Solberg
Engesmo er kostymeansvarlig

Flott musikk
”Spællmainn på taket” er jo en av
de mest spilte musikaler gjennom tidene, og inneholder mange klassikere
som publikum helt sikkert vil dra kjensel på. Den mest kjente sangen herfra
er kanskje ”Om eg var ein rik mann”,
og det er nettopp denne elevene øver
på den dagen Rennebunytt stikker
innom. Rune Skjolden trakterer pianoet, Ann Kristin Haugerud dirigerer
og gestikulerer mens elevene synger
av full hals. Til å være såpass tidlig i
øvingsprosessen låter det forbausende

Alexandru Gros
Grindvoll, Ragnhild
Gjermundsdatter
Kvam, Karen
Rogogjerd, Amalie
Eggan og Carl Oskar
Rokkones har sentrale
roller i stykket.

bra, og de fleste ser ut til å ha full kontroll med både tekst og tone. Her er det
både sangglede og innsats, så publikum kan bare glede seg til gjengen
inntar scenen med kostymer, mikrofoner og kulisser, for dette blir bra!
Forestillingen vises i Rennebuhallen:
torsdag
22. oktober kl 19.30
fredag
23. oktober kl 11.15
fredag
23. oktober kl 19.30
Av Mona Schjølset
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RennebuSpæll - vellykket start på Kulturvukku
Årets RennebuSpæll var det
21. i rekken, og nok en gang
var det et vellykket arrangement.
Det var tilsammen 12 deltakere i år,
og Rennebu skolekorps, Oppdal juniorkorps og Kvikne skolemusikk hadde
slått seg sammen til ett korps for anledningen, og det fungerte meget godt.
RennebuSpæll er en uhøytidelig
korpskonkurranse, der spillegleden settes i fokus. Men, det deles ut priser i forskjellige kategorier, og Charlotenlund
og Brundalen skolekorps vant aspirantprisen, mens solistprisen gikk til
Teodor Skårsslette Trondal på xylofon
fra Vikhammer og Saksvik Skolekorps.
Årets musikkpris gikk til Lade
Skolekorps, mens underholdningsprisen
gikk til Ranheim Skolekorps.
Lade Skolemusikkorps ble vinner av selve hovedkonkurransen, med
Ranheim Skolekorps og Brundalen og
Charlottenlund Skolekorps på de neste
plassene.
Av Dagfinn Vold

Korpsene i Rennebu, Oppdal
og Kvikne samarbeidet og
opptrådte som ett korps under
årets RennebuSpæll.
Foto: Kenneth Løkslett
Glade vinnere fra Lade
Skolemusikkorps under
premieutdelinga.
Foto: Dagfinn Vold

Din lokale maler for tak og vegger

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

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

Ta kontakt
i dag!

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

– Biovarmeanlegg
StørenBrønnboring
og Omegn
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Begravelsesbyrå
Rehabilitering
Tlf 72 43 34 14/414
52 610

- Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com
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Den store Amerikareisen
Det er lenge siden Erling
Hansen begynte å leke med
tanken om å arrangere en
Amerikareise spesielt tilrettelagt for sine sambygdinger,
og denne høsten ble dette en
realitet.
Den 25. september dro femti spente Rennbygger, inkludert Rennebu
Songkor, avsted på en opplevelsesferie
litt utenom det vanlige.
Turen var lagt til et område der
mange fra vårt distrikt har utvandret
til tidligere, og det var også flere i reisefølget som fikk møte slektninger i
løpet av turen. I løpet av den 13 dager
lange turen var det lagt opp til et variert program, og ifølge reiseleder Erling
Hansen tyder tilbakemeldingene på at
det falt i smak hos deltagerne.
- Det var en usedvanlig trivelig
gjeng å ha med seg på tur, og det var
god stemning i gruppa hele tiden, forteller Hansen.
Travle dager for Rennebu Songkor
Hansen har selv bodd fire år i
USA, og er dermed godt kjent både
med språk og kultur. I disse årene
jobbet han også som reiseleder for
Amerikabussen, og tok imot mange
norske grupper på tur. I tillegg jobbet han mye med å arrangere turer for
amerikanske kor og korps, og han syns
derfor det var spesielt artig at Rennebu
Songkor bestemte seg for å være med
denne gangen.
- Ja, Songkoret var med å løfte
turen for både deltagerne og dem vi
traff underveis. Spesielt i starten av
turen hadde de travle dager, med mange konserter og opptredener, forteller
Hansen.
Norsk Høstfest
I løpet av turen fikk Rennbyggene
også overvære Norsk Høstfest, som
er Nord-Amerikas største skandinaviske festival. Her møtte de også
to andre grupper som var på tur
med Amerikabussen, med deltagere
hovedsaklig fra Soknedal og NordTrøndelag.
- Det var som en gedigen
Rennebumartna, bare med mye mer
juggel. Det var underholdning fra

Rennbygger på amerikatur med reiseleder Erling Hansen
til venstre.
Ett av mange besøk på kirkegårder med kjente etternavn
fra Rennebu.

Rennebu Songkor hadde konsert i Mindekirken Minneapoli.
mange scener, matservering, salgsutstillinger og mye annet. Alt foregikk
innendørs, og området var naturligvis kjempestort, slik som det meste er
i Amerika, smiler Knut Sundset, som
deltok på turen.
Skoleelever sang på norsk
En annen spesiell opplevelse var
besøket i Abercrombie og Colfax i
Nord-Dakota. Dette området i Red
River – dalen er kanskje det området med høyest andel Rennbygger i
USA. Her besøkte deltagerne Richland
Elementary School, og også her bidro
Rennebu Songkor med en miniopptreden. Elevene kvitterte likegodt med å

synge ”Pål sine høner”, noe som selvfølgelig bidro til trivelig forbrødring
over landegrensene.
Ny tur til neste år
Ifølge reiseleder Erling Hansen ble
turen fullbooket relativt raskt, og det
har i ettertid kommet flere henvendelser fra andre som kunne tenkt seg å
være med. Allerede nå planlegges derfor ny Amerikatur, noe som sannsynligvis blir en realitet i løpet av neste år.
- Det er bare å ta kontakt ja, for dette er absolutt et opplegg det frister å
gjennomføre flere ganger, sier Hansen.
Av Mona Schjølset
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Ola byttet plass med Ola
Formannskapet
- Ola Øie - AP
- Marit Bjerkås - AP
- Eli Krogstad - Felleslista H/V
- Rolf Arne Fredriksli Bruholt - SP
- Ola Torgeir Lånke - KrF

Torsdag i forrige uke ble det nye kommunestyret konstituert, og
Rennebu fikk sin første ordfører fra Arbeiderpartiet.

Vararepresentanter
Se fullstendig oversikt på
www.rennebu.kommune.no/
politikk
HOO - Utvalg for helse, omsorg
og oppvekst
- Rolf Arne Fr. Bruholt, leder - SP
- Endre Lien - SP
- Marit Bjerkås, nestleder - AP
- Unni Smestu - AP
- Grethe Gunnes - AP
- Wenche Teigen - Felleslista H/V
- Rune Skjolden - KrF
Vararepresentanter:
Se fullstendig oversikt på
www.rennebu.kommune.no/
politikk
MTL - Utvalg for miljø, teknikk
og landbruk
- Eli Krogstad, leder - Felleslista
H/V
- Jan Arve Nyberg - Felleslista H/V
- Arve E. Withbro - AP
- Britt Smeplass - AP
- Siv Remetun Lånke - SP
- Knut Hårstad - SP
- Per Arild Torsen, nestleder - KrF
Vararepresentanter:
Se fullstendig oversikt på
www.rennebu.kommune.no/
politikk
Kontrollutvalg
- Tora Husan, leder - KrF
- Olav Aasmyr, nestleder - SP
- John Erik Sandaker - AP
Varamedlemmer:
Se fullstendig oversikt på
www.rennebu.kommune.no/
politikk
KS fylkesmøte
Som varamedlemmer velges:
1. Varaordfører
2. Eli Krogstad - Felleslista H/V
3. Rolf Arne Fredriksli Bruholt - SP
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Ola T. Lånke overrakte ordførerklubba og -kjede til nyvalgt ordfører Ola Øie, og han fikk
blomster tilbake som takk for arbeidet som ordfører i perioden som har vært.
Det var en litt spent stemning da
det nye kommunestyret møttes for første gang. Det skulle velges ny ordfører
- for første gang fra Arbeiderpartiet,
og det skulle velges formannskap og
hovedutvalg.
Avtroppende ordfører Ola T. Lånke
ledet møtet i starten til ny ordfører var
valgt. Det ble kun lagt frem forslag
på Ola Øie som ordfører, og den nye
ordføreren ble valgt med akklamasjon
i stedet for avstemning. En fin gest til
den nye ordføreren.
”Programerklæringer”
Møtet avsluttet med at gruppelederne fikk fem minutter hver til å
formidle hva de synes er de viktigste
sakene i perioden som kommer. Alle
fire gruppelederne var enige om å få
mest mulig ut av ny E6 og at fokus på
hels og omsorg med bl.a oppgradering
av helsesenteret vil bli viktig.
Ola Øie (AP) mente videre at elva
Orkla må få ekstra fokus, og en må ta
vare på eksisterende næringsliv. KVO
har potensiale til å gjøre Rennebu til
Midt-Norges kraftsentrum. Ola mente også at hytteutbygging med felles
markedsføring med Oppdal., og fokus

på kultur er viktige satsingsområder.
Bjørn Rogstad (Felleslista H/V)
vil ha mer fokus på lærlingeplasser og legge tilrette for boligbygging.
Rennebu som attraktiv bokommune er
kanskje like viktig som arbeidsplasser.
Rolf Arne Fredriksli Bruholt (SP)
karakteriserte SP som et næringsparti
med fokus på arbeidsplasser. Han
understreket også at SP er glad i levende grender, og at en ikke på død og liv
skal slå seg sammen med andre kommuner. Han sa også at vi har et felles
ansvar for å ta i mot flyktninger på en
god og ansvarlig måte, men samtidig
ikke glemme våre egne.
Ola T. Lånke (KrF) sa at de vil
arbeide for at Rennebu fortsatt skal
være en god kommune å bo i, og at
ungdommen skal være stolt av bygda
si og ønske å flytte tilbake. Innholdet
i barnehagene og skolene er derfor
viktig. Ellers vil KrF stresse det med
arbeidsplasser, drive en aktiv landbrukspolitikk og boligpolitikk. De vil
også utrede regionalt samarbeid og
evt. sammenslåing, og sette fokus på
folkehelsearbeidet.
Av Dagfinn Vold

Kommunestyret
i Rennebu
2015-2019
Ola Øie - AP
ordfører

Unni Smestu - AP

Arve E. Withbro - AP

Britt Smeplass - AP

Grete Heidi Ingul
Rønning - AP

Grethe Gunnes - AP

Narinder Singh - AP

Eli Krogstad - H/V

Wenche Teigen - H/V

Bjørn Rogstad - H/V

Rolf Arne Fredriksli
Bruholt - SP

Janne Eggan - SP

Siv Remetun Lånke - SP

Endre Lien - SP

Knut Hårstad - SP

Olav Aasmyr - SP

Ola T Lånke - KrF

Per Arild Torsen - KrF

Ragnhild Løvseth
Øverland - KrF

Rune Skjolden - KrF

Foto: Dagfinn Vold

Marit Bjerkås - AP
varaordfører
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Prosjektstart
samfunnshus
LH Bygg Entreprenør har fått
oppdraget med rehabilitering
av samfunnshuset, og den 15.
oktober startet arbeidet med
å avgrense anleggsområdet
utendørs.

Selv om all utleie, aktiviteter og
arrangement vil avvikles som vanlig
til kulturvukku er ferdig, vil det bli
noen begrensninger i forhold til parkering og ferdsel rundt området.
- Området mellom samfunnshuset og E6 vil bli delvis stengt, så her
vil det bli noe begrenset parkeringsmulighet, forteller Janne Havdal på
Servicetorget. Hovedinngangen til hallen vil kunne benyttes som vanlig en
stund framover, og likedan vil det hele
tiden være noen av garderobene som
kan benyttes i forbindelse med håndballkamper, treninger og arrangement.
- Foreløpig har vi ikke helt oversikt
over framdrift på prosjektet, og hvordan det kommer til å påvirke aktiviteten her, men vi vet jo ut fra den totale
tidsrammen at entreprenøren kommer
til å kjøre på for fullt helt fra starten,
sier Harry Lyder, som er prosjektleder
bygg i Rennebu kommune.
For oppdatert informasjon
www.rennebu.kommune.no eller
facebook.com/rennebukommune
Av Mona Schjølset
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Lokale virkninger
av statsbudsjettet

Statsbudsjettet og kommuneøkonomi
Regjeringen foreslår at kommunesektoren får en reell vekst i skatt og
rammetilskudd sammenlignet med
2015. Det ser ut til at Rennebu kommune får en vekst stort sett på samme nivå som gjennomsnittet for SørTrøndelag.
— Dette er et anslag, og endringer
i den økonomiske utviklingen i Norge
kan endre dette anslaget. Anslått vekst
i skatt og rammetilskudd var bedre
enn forventet, forteller økonomirådgiver i Rennebu kommune Karl Petter
Gustafsson.
I budsjettet foreslår Regjeringen
en særskilt bevilgning til vedlikehold
av skole- og omsorgsbygg, og det er
økt arbeidsledighet som er bakgrunn
for dette forslaget. Regjeringen foreslår videre en ny undervisningstime i
naturfag for mellomtrinnet fra høsten
2016. Kommunen avgjør hvilket årstrinn som skal få den nye naturfagtimen.
— Det er sannsynlig at kommunen
får mindre inntekter fra salg av konsesjonskraft. Kraftprisene er vesentlig
lavere enn for få år siden. Mens vi for
noen få år siden hadde inntekter på ca.
15 mill. kroner, ligger vi i 2016 an til at
inntektene fra salg av kraft blir mindre enn 7 mill. kroner, sier Karl Petter

– som understreker at det blir utfordrende å balansere budsjett og økonomiplan for årene framover.
Statsbudsjettet og E6-utbygging
Det er i Statsbudsjettet for 2016
satt av 50 millioner kroner for utbygging av E6-strekningen Korporalsbrua
– Vindalsliene, og arbeidet skal foregå
i regi av Statens Vegvesen og ikke det
nye veiselskapet. Men, før arbeidet
kan settes i gang må prosjektet kvalitetssikres for å se at kalkylene holder.
Det skal også behandles en egen stortingsproposisjon angående bomavgifta/bompengeandel før en får fullfinansiert prosjektet.
— Utgangspunktet var å starte
arbeidet fra årsskiftet, men det vil nok
tidligst bli oppstart etter sommerferien
på grunn av kvalitetssikringen som
kreves, forteller Trond Jære i Byggvei.
no
— Det er ingen stor dramatikk i
utsettelsen, men all forsinkelse er forsinkelser. Det positive er at det blir
kortere avstand til den videre utbygginga, slik at det blir bedre kontinuitet
i hele prosjektet.
Trond sier videre at de nå må jobbe
med at resten av strekningen for at det
skal bli prioritert i det nye veiselskapet
fra 2018.
Av Dagfinn Vold

Fortsetter planer om flerbrukshus på Voll
I fjor la ei flerbrukshusgruppe frem en rapport for
kommunestyret. Nå arbeider
gruppa videre med planene.
Utgangspunktet for planene om
flerbrukshus på Voll startet med
Normisjon sin gjennomgang av alle
husene de har i kommunen. Ikke alle
egnet seg like godt til formålene lenger, samtidig som at noen har svært
liten eller ingen bruk.
— I 2012 hadde vi en medlemsundersøkelse angående husa, og
den resulterte i at det ble nedsatt en
arbeidsgruppe for å se på nytt hus
på Voll. Samtidig hadde det kommet planer om et pilegrimssenter på
Voll, og det aktualiserte samarbeid
om videre planer, forteller Jan Ivar
Kvam i Normisjon. Normisjon har ca
200 arrangement i året, og de fleste er
avhengig av hus.
Voll skole har i mange år rapportert
om behov for utbedringer, og i denne
perioden forelå det flere pålegg om
dette etter ulike tilsyn. Det ble derfor
naturlig å se på et samarbeid med skolen om planer for flerbrukshus. Skolen
fungerer allerede som et flerbrukshus
for flere lag og organisasjoner.
Etter at rapporten ble lagt frem for
kommunestyret i fjor vår (januar 2014),
har arbeidet en tid ligget i dvale. Nå
er arbeidet med et forprosjekt tatt opp
igjen, og kommunen har valgt å stille
med observatør i prosjektgruppa.
To arbeidsgrupper
I den opprinnelige prosjektgruppa
satt Jan Ivar Kvam (Normisjon), Alf
Gunnes (Voll grendelag), Heidi Reitås
Sæther (Voll skole og barnehage) og
Joar Fjellstad (Pilegrimsforeninga).
— I det videre arbeidet er det nå to
arbeidsgrupper, og den ene ser nærmere på skole og sanitær med Heidi
Reitås Sæther som ansvarlig, og den
andre ser på sal og scene med undertegnede som ansvarlig, forteller Jan
Ivar.
Idéskisse
Jan Ivar forteller at de foreløpig har laget en idéskisse, og den tar
blant annet utgangspunkt i at dagens
sanitærbygg med dusj og toalett har
fått omfattende pålegg om fornying.

Skisse som viser de aktuelle nybyggene som prosjektgruppa foreslår. Veien på nordsiden
av Hurunda er planlagt som gåvei.
Samtidig håper gruppa å få gehør for
behovet for å bygge en ny og større
gymsal. For skolen og barnehagen vil
det gi det bedre muligheter for gode
og varierte opplæringsaktiviteter. Det
er også ønskelig at den skal kunne brukes av flere grupper med ulike aktivitetsbehov, noe som er et viktig tilbud
for kommunens innbyggere i et folkehelseperspektiv.
Idéskissa innebærer nytt sanitærbygg plassert så sentralt at det kan
brukes av alle brukergrupper, samtidig
som at det bygges ny gymsal, storsal
med mulighet for å dele opp i mindre
sal og inngangsparti til nevnte bygg.
Ved behov skal det være mulig å åpne
opp mellom storsal, inngangsparti og
gymsal for å få et stort åpent område.
Flerbruk
— Fleksibilitet er nøkkelord for å
få til et godt fungerende flerbruk, og
det er viktig at flere arrangement kan
foregå samtidig – for eksempel minnesamvær i storsalen samtidig med
at skolen har gym i gymsalen, sier Jan
Ivar. Han forteller at storsalen kan brukes til bryllup, konfirmasjoner, minne-

stunder og bursdager, og en bør også
utrede hva som kreves for å ta i mot
Bygdekino og Riksteateret.
Trinnvis utbygging
— Vi ser for oss at det kan bli aktuelt med en trinnvis utbygging, og det
er sanitærdelen med nye garderober
og elevtoalett som haster mest ettersom kommunen her har fått pålegg om
utbedring. Her er det bevilget midler,
men arbeidet har av ulike grunner tatt
tid å komme i gang med.
De andre delene bygges deretter
trinnvis. Samtidig må en også se på
uteområdet og parkering, men dette er
løsbart.
Forprosjekt
Normisjon har bevilget kr 20.000
til et enkelt forprosjekt. Neste steg
blir derfor å få på plass arkitekt for å
komme med presentable tegninger og
kostnadsberegning.
Forprosjektet med skisser og kostnadsoverslag skal deretter legges frem
i mars for å gi grunnlag for kommunestyret og årsmøte i Normisjon til å se
om det er aktuelt å gå videre med prosjektet.
Av Dagfinn Vold
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torsdag 29. og fredag 30. oktober fra 9.00 – 18.00

FOR ALLE BARN MED FORELDRE
TIL OG MED 6. KLASSE.

PÅ MELDAL BYGDEMUSEUM
FRA KL 18.00
Dette er skummelt, så få med deg en voksen
* Kle deg ut og kom på en skummel aften * Refleksløype * Godteri * Ta med lommelykt
* Spøkelseshistorier * Hekse Disco * Servering
Fellesarrangement med Meldal Nye Sanitetsforening og Meldal Bygdemuseum

FOR ALLE UNGDOMMER
FRA 7. KLASSE OG OPPOVER

I IDRETTSBYGGET på Løkken
FRA KL 19.00 TIL 23.00
* Premiering for mest kreative kostyme * Ansiktssminking * Musikkonkurranser
* Kiosksalg * Skrekkfilm * Servering

* For de som ikke har tømt sparebøssa koster det 50,- i inngangspenger

Fellesarrangement med MOT , Meldal Ungdomsråd, Kunst- og håndverkslinja ved Meldal VGS og Juniorklubben Malm
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KUNNGJØRINGER
Årsmøte i Rennebu Senterparti
Kunngjøring Utlegging til høring og offentlig ettersyn

Planprogram for områderegulering
Berkåk Sentrum

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 og
vedtak i Formannskapet den 6. oktober 2015 varsles
oppstart av arbeid og høring av planprogram for
områderegulering av Berkåk sentrum. Planområdet,
tema som skal utredes, opplegg for planarbeidet og
fremdrift er beskrevet i planprogrammet, som finnes
på www.rennebu.kommune.no og i servicetorget i
Kommunehuset.
Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved
Grete Bakken Hoem 72 42 81 68 eller
Leif Conradi Skorem tlf 72 42 81 67.
Eventuelle merknader må framsettes skriftlig
innen 4. desember 2015 til:
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
eller til postmottak@rennebu.kommune.no

fredag 13. november kl 19.30
på Hallandstuggu
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp må sendes skriftlig til
styret v/Tore Uvsløkk innen 6. november.
Alle er velkommen på pizza. Vel møt!
Styret

Årsmøte / arrangementsmøte
BEDRIFTSKIRENNET 2016

Torsdag 12. november kl 20.00 ved KraftVerkene i Orkla
Saker som ønskes behandlet må være styret
i hende innen 10. november
Arrangører 2016 er:
Kraftlaget, NAV, Lensmannskontoret og Hofseth Biocare.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet på min 70 årsdag.

Laila Knutsen

Takk for blomster og hilsninger på 80-årsdagen min.
Spesielt takk til Innset menighet for boka jeg fikk.
Ruth Stuen

Dette skjer i Rennebu!
22.10 Musikal med 10. kl
Rennebuhallen 19.30
”Spællmainn på taket”
22.-23. Åpen kunstutstilling
Friv.huset
9-16
23.10 Musikal med 10. kl
R.hallen 11.15 og 19.30
24.10 Åpen kunstutstilling
Friv.huset
9-14
25.10 De frivilliges festaften
Rennebuhallen 19.30
arr. Rennebumartnan
25.10 Når vi kommer sammen
Hoelsmoen 20.00
25.10 Fam.gudstjeneste
Rennebu kirke 11.00
26.10 Søn.skole/Yngres
Misjonshuset, Voll 17.30
28.10 Medlemsmøte
Mjuklia 11.00
Rennebu pensjonistforening
28.10 Trim med LHL
Torget 17.00
29.10 Formiddagstreff
Staure 11.00
02.11 SoulChildren
Berkåk skole 14.45
03.11 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
05.11 Normisjonsmøte
Misjonshuset 20.00
05.11 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
07.11 Når vi kommer sammen Misjonshuset 10.00
07.11 Pub
Furuly, Nerskogen 20-01
09.11 Søn.skole/Yngres
Misjonshuset 17.30
Håndball: man J12 kl 17-18.30 og J14 kl 18.30-20
ons J10 og G10 kl 17-18.30, fre damelaget kl 18-20
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.

Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18,
Kjøinndolpa hos Sissel Ulvin
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 i
Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Kondis-styrketrening hver tors kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen.
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen,

send epost til mari@mediaprofil.no
Følg også med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com
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Rennebu Nytt -

neste nummer 5. november - frist for stoff 27. oktober -

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Rennebu Nytt

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen
din.
man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

På nettsiden Rennebu.com holder du deg orientert om det som skjer i Rennebu!

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