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Vårens vakres
te 

eventyr...

Magnar og Kristin Skjerve har 200 vinterfora sauer, 
som etter lamminga vil bli til rundt 600. Noen av 
sauene er allerede sluppet ut på vårgrønt beite på 
Stamnan.

I Rennebu er det nærmere 7.000 vinterfora sauer, og 
om sommeren slippes det ca 17.000 sauer på beite. Av 
disse kan det være opp til 10% som ikke kommer til-
bake om høsten.
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Arbeidsplasser – oppgave nr 1!
Jostein Drugudal har femten ansatte. Han fortjener 

stor honnør for å bidra til å sikre sysselsetting og vekst i 
Rennebu. For tiden arbeider han med et påbygg som vil 
sikre fast arbeid for to og utvidet verkstedtilbud til bygdas 
befolkning.

Berkåk Bil AS har fem ansatte, og Drugudal & Sanden 
Maskin AS har ti ansatte. Til sammen framstår de to 
bedriftene som en av de store arbeidsgiverne i bygda. 
Drugudal startet sin karriere som bedriftseier tilbake på 
80-tallet – med fire ansatte. 

Vilje til vekst
Vi vet det alle sammen, arbeidsplasser er den viktigste 

oppgaven for å skape vekst og utvikling i Rennebu. Uten 
bedrifter som ønsker å vokse, går utviklingen i Rennebu i 
feil retning. Rennebu trenger bedriftseiere, som vil vokse, 
som tør vokse og som klarer å vokse.

Rennebu trenger bedriftseiere som tar samfunnsansvar, 
som skaper arbeidsplasser. Jostein Drugudal er en av disse 
samfunnsbyggerne som Rennebu så sårt trenger. I snitt 

har han skapt en ny arbeidsplass hvert andre eller tredje år. 
I bygda er det 75 aksjeselskap. Dersom disse hadde vokst i 
samme tempo som Drugudals bedrifter, ville det gitt over 
30 nye arbeidsplasser i året!

Vekst, - de’ e’ fali de’?
Rennebu har mange små bedrifter, med en, to eller tre 

ansatte. Bedrifter som er faglig solide, og som driver en 
grei virksomhet. Disse er ryggmargen i næringslivet i byg-
da. Men og det er et stort men, for mange av disse mangler 
viljen til å vokse. Forståelig nok, livet som liten bedrift er 
ofte enklere og mer oversiktlig, men dersom ingen vokser, 
stagnerer bygda og folketallet går nedover.

Kommunen har mulighet til å hjelpe bedrifter som 
ønsker å vokse, som ønsker å bidra til å skape arbeidsplas-
ser. Vi kan bidra til å finne kompetente styremedlemmer, vi 
kan bidra til å lønne dyktige styreledere, vi kan bidra med 
finansiering fra egne fond, vi kan bistå overfor offentlige 
finansieringskilder, og vi kan bidra med kompetanse og 
rådgivning.

Flere som tar utfordringen?
Jostein Drugudal har vist vilje og evne til vekst. Han 

har skapt arbeidsplasser. Han er ikke den eneste i bygda 
som har gjort dette, men vi trenger så mange flere.

Næringsrådgiver er optimist. Han håper at rekken av 
småbedriftseiere som vil ta kontakt for å få bistand til å 
vokse skal bli lengre og lengre. Han lover alle som tar kon-
takt kyndig og konstruktiv bistand.

Hvem av dere kommer først?

Artikkelforfatteren sammen 
med Jostein Drugudal og 
ordfører Bjørn Rogstad 
utenfor Drugudals nybygg. 
— Rennebu trenger flere 
samfunnsbyggere som 
Jostein Drugudal, sier 
Bredeveien og Rogstad.

næring i Rennebu
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Denne høye aktiviteten er med på 
å danne grunnlaget for skognæringa 
i Trøndelag, ei næring som samlet (i 
Trøndelag) har en produksjon på knap-
pe 6 milliarder kroner. Skognæringa er 
den tredje største næring i Trøndelag, 
kun bygg og anlegg samt jordbruk og 
næringsmiddel er større. Den er desi-
dert størst på eksport i Trøndelag med 
ca 3 milliarder kroner. I alt er det 14 000 
eiendommer med mer enn 25 dekar 
skog i Trøndelag, og gjennomsnittsei-
endommen er på 715 dekar.

Aldri før har det vært avvirket så 
mye tømmer i Rennebu som i 2010. For 
å markere dette arrangerte Rennebu 
skogeierlag skogkveld på Sandbrekka 
mandag 18. april. Det ble servert biff-
gryte med hjemmelaget potetstappe 
med påfølgende kaffe og kake. 

Skognæringa er viktig i Rennebu 
og nabokommunene, og sysselset-
ter flere enn de fleste er klar over. 
Skogsentreprenør Jostein Aas har 10 
ansatte, 4 hogstmaskiner og 10 laste-
traktorer. Stort sett alt tømmer som 
avvirkes i Meldal, Rennebu, Oppdal 
og søndre deler av Midtre-Gauldal er 
det Jostein og gjengen som hogger og 
kjører fram til bilvei. Der overtar Hans 
Georg Hess og frakter tømmeret til 
Støren Trelast eller til Norske skog sin 
fabrikk i Skogn med tømmerbil. Hans 
Georg og sønnen Øyvind har hver 
sin tømmerbil og frakter årlig 50 000 
kubikkmeter tømmer fra omtrent sam-
me område som Jostein Aas opererer i.

En hovedutfordring i skogbruket er 
å sikre råstoff til industrien. Vi har en 
stor oppgave med å bringe aktiviteten 
opp på et høyere nivå i forhold til veger, 
bratt terreng, tynning, foryngelse, ung-
skogpleie og aktiv bruk av skogfond. 
Aktivitetsnivået i skogen vil i stor grad 
påvirke verdiskaping basert på trevirke 

Skogbruket i Rennebu 
feiret seg selv!
2010 ble et rekordår for skogbruket i Rennebu. 
Medregnet hogst til eget bruk ble det i Rennebu 
hogd over 20 000 kubikkmeter tømmer. Dette til-
svarer over 500 fullastede tømmerbiler! 

gjennom den kvalitet og mengde på 
råstoff vi kan tilføre industri og bedrif-
ter. Aktivitetsnivået påvirker også vårt 
bidrag til Co2 binding og reduserte 
utslipp av Co2.

LENSA er et pågående prosjekt i 
Sør-Trøndelag som startet i 2009 og som 
har fokus på aktivitet. Målsetningen er 
økt aktivitet i skogbruket gjennom sam-
arbeid i lokale skognettverk. Rennebu er 
en del av Gauldalsnettverket sammen 
med Oppdal, Midtre-Gauldal, Melhus, 
Holtålen og Røros. Nettverket utvikler 
samarbeidet mellom aktører innenfor 
skogbruket. Med aktører mener vi her 
kommunal skogforvaltning, skogeier-
lag, skogbruksledere, treindustri, trans-
portører, entreprenører m.v.

Samarbeidet har gitt god uttelling 
på lokale initiativ og avvirkningsøkning. 
I vårt nettverk er Morten Lien ansatt 
som en pådriver for å skape aktivitet. 
Prosjektet varer ut år 2012 og så langt 
kan en trygt si at hensikten med pro-
sjektet er oppnådd. Skoleskogdager er 

en del av prosjektet og det ble i 2010 
arrangert 10 slike dager. Til sammen 
fikk nesten 500 elever og mer enn 30 
lærere innføring i hva skogbruk er og 
hvordan skogbruket påvirker klimaet.

Av Kjetil Værnes

Henrik Krovoll, Einar Sigstad og Jostein 
Aas var i full gang med hogst og framkjø-
ring av tømmer siste arbeidsdag før påske.

Tømmertransportør Hans Georg Hess med fullt lass ved Erikssætra i Rennebu. Dette las-
set med skurtømmer i furu har en bruttoverdi på om lag 20 000 kroner og er grunnlaget 
for den verdikjeden som starter når tømmeret forlater skogen.

Pådriver i LENSA-prosjektet Morten 
Lien, skogbruksleder Ståle Solem og leder i 
Rennebu skogeierlag er alle sammen godt 
fornøyd med aktiviteten i skogbruket i 
Rennebu.
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• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål.
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
• Moderne kamera for inspeksjon 
   av avløpsrør.

TRENGER DU RØRLEGGER?

Comfort Oppdal 

Jubileum

N
år

 d

u t
renger rørlegger:

VAKTTELEFON

24t
913 13 030

Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83 
7391 Rennebu 
Tlf. 72 42 75 50

Comfortbutikken 
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5 
7340 Oppdal 
Tlf. 72 42 24  22

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50

SOVE@statoilfuelretail.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger
Coop- og NAF medlemmer får 30 øre 
medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

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

Oddvar Lien: 901 64 232 

– Hageredskap

– Høytrykksvaskere

– Griller

– Hagemøbler
 
 på plass i butikken!

DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Endelig vår!

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Trondheimsveien er i rute
Utfordringer til tross, prosjektet er i rute. Viktige delstrekninger på E6 
og Rv3 er gitt topp prioritet i den nylig fremlagte Stamnettutredningen.  
Strekningene, E6, ”Støren – Skjerdingstad”, E6, ”Løklia – Ulsberg” og Rv3 
ved Innset blir  prioritert.  I tillegg ligger ”Korporals bru – Vindalsliene”  
inne med oppstart i 2012.

Vegdirektoratet har i den nylig frem-
lagte Stamnettutredningen gitt strek-
ningene omtalt i inngressen topp prio-
ritet i gruppe 1.

— Vi forsikrer at dette er strekninger 
som vil ha høyeste prioritet, sier fylkes-
ordfører Tore O. Sandvik og leder for 
samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskom-
mune, Ola Huke. 

— Det er spesielt alle trafikkulyk-
kene og dårlig fremkommelighet som 
gjør det nødvendig å fremskynde utbe-
dringen av disse strekningene, sier Ola 
Huke.

Styringsgruppa i Trondheimsveien 
er opptatt av at arbeidet med kommu-
nedelplaner som berører strekningene, 
E6 ”Håggåtunnelen – Skjerdingstad”, 

Byggeskikkveileder for Rennebu
Nyopptrykt byggeskikkveileder for Rennebu i fire deler ligger tilgjengelig på 

Servicetorget for de som er interessert. Veilderne har tidligere vært tilgjengelig via 
kommunens nettsider.

Veilederne, som er består av Lokal bygge-
skikk, Fritidsbebyggelse, Jordbrukslandskapet 
og Tettstedsbebyggelse skal være til hjelp og 
inspirasjon for de som planlegger, bygger nytt 
eller tar vare på bygninger og landskap i kom-
munen. Kommunestyret har vedtatt at bygge-
skikkveilederen er retningsgivende ved byg-
gesaksbehandling og stedsutvikling i kommu-
nen. 

Røykfrie sammen
På nylig avsluttet røykfrikurs 
har sju sluttet å røyke og én 
har sluttet å snuse.

Avslutter kursdagen med tur: kursholder 
Kari B. Tronsgård,  Hanna Øiamo, Aud 
Gunnesmo Sæther, Håkon Håkonsen, 
Dagrun Hårstad, Arnt Storeng og Mari 
Dullum.

Kurset heter Røykfrie sammen, og 
er et kurs i regi av Helsedirektoratet. 10 
deltagere startet på kurset, og åtte har 
fullført. Disse har møttes seks ganger, 
to timer i uka på dagtid. De siste 30 
minuttene på hvert møte er en trimtur 
ute.  I de tre første møtene forberedte 
de seg på å slutte å røyke eller snuse og 
i de tre neste arbeidet de med å opprett-
holde røyk- og snusfriheten og motiva-
sjonen. De som deltok på dette kurset 
hadde en felles sluttedato. Sluttedatoen 
ble fastsatt på første møte.

Utgangspunktet for dette kursopp-
legget er å se på røyking og snusing 
som en atferd som er lært og gjentatt så 
mange ganger at den har blitt automa-
tisert. Ved å lære seg å mestre og kon-
trollere røyke-/snusevanen, kan man 
endre og lære seg av med den. Jevnlig 
fremmøte og prioritering av røykeslutt-
kurset har stor betydning for motiva-
sjon og progresjon til deltagerne. Alle 
som deltar på kurset har taushetsplikt 
ifht at det som blir sagt på møtene for-
blir mellom kursdeltagerne. Dette er 
viktig for at alle skal føle seg trygge i 
gruppa.

 Temaer som ble gjennomgått på 
kurset var ambivalens, røykevaner, 
motivasjon, forberedelse  til røykeslutt, 
håndtering av risikosituasjoner, strate-
gier for fremtiden. 

Kursholdere har vært kommunefy-
sioterapeut Kari B. Tronsgård og avde-
lingsleder ved sykehjemmet Wivian H. 
Larsen. Samme kurs er planlagt til høs-
ten!

Fra v. ordfører i Rennebu Bjørn Rogstad, kommunalråd i Trondheim Sissel Trønsdal, leder 
for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune Ola Huke, fylkesvaraordfører Arne Braut, 
ordfører i Midtre-Gauldal Erling Lenvik, ordfører i Oppdal Ola Røtvei. Foto: Jan Inge Flå

E6 ”Løklia – Ulsberg” og Rv. 3 ”Korsan 
– Gullikstad” kommer i gang og fullfø-
res så snart konseptvalgutredningen 
(KVU) er klar. I denne sammenheng 
inngår trasévalg og håndtering av inn-
spill. Dette er avgjørende for å ha til-
fredsstillende fremdrift i prosjektet.

— ”Trondheimsveien” skal være 
en aktiv pådriver for at planleggingen, 
inklusive nødvendige prosesser, kom-
mer i gang og har tilfredsstillende frem-
drift. Hvis det skulle være behov for 
større planleggingskapasitet, eller mer 
planleggingsmidler, skal prosjektledel-
sen og arbeidsgruppa bidra til å finne 
løsninger i form av innleid kapasitet og 
forskuttering, sier prosjektleder Trond 
Jære.
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Verdens matfat tømmes, samtidig som vi står 
foran store klimautfordringer og en kraftig 
befolkningsvekst. Bare i Norge vil vi bli 1 mil-
lion flere i løpet av de neste 20 årene. 

Den nye landbruks- og matmeldinga skal sette rammene 
for vår matproduksjon de neste 10 til 15 årene. Skal vi brødfø 
egen befolkning, må vi produsere mer mat. Da trenger vi mer 
areal, og bønder til å gjøre jobben.

Landbruksnæringa er en av våre største næringer med om 
lag 100 000 arbeidsplasser til sammen i landbruk og land-
bruksbasert matindustri.

Matproduksjonen representerer en betydelig verdiska-
ping. I tillegg får vi åpent kulturlandskap, bosetting og aktivi-
tet over hele landet.

Gjennom den nye landbruks - og matmeldinga må regje-
ringen og Stortinget sørge for framtidstro i næringa, slik at 
ungdommen satser og bøndene blir i stand til å produsere 
nok mat til en voksende befolkning.

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag uttalte at det sørtrøn-
derske landbruket er en viktig bidragsyter til det norske spis-
kammer.  For å holde tritt med behovet for mat fra en stadig 
økende befolkning er det av avgjørende betydning at det sør-

trønderske landbruket gis mulighet til utvikling og vekst.
Matproduksjonen i Sør-Trøndelag må også i framtida 

baseres på aktive bønders foredling av lokale naturressurser. 
Et bærekraftig landbruk som bidrar til sikker matforsyning, vil 
være en garantist for lokal og nasjonal verdiskaping.

Samtidig mener vi det er viktig at du som forbruker vet 
hva som skal avgjøres. Derfor er det satt i gang en bud-
stikkestafett gjennom alle landets kommuner for å fortelle 
hvor viktig det er å øke matproduksjonen i Norge og verden. 
40 budstikker har gått parallelt gjennom landet, og har endt 
opp i Oslo 12. april. 

Noen må ha beina på jorda...

God handel på 
Nerskogen

— Det har vært en strålende og vel-
dig artig start på butikkdrifta. Det er 
artig å omsette varer, og responsen vi 
har fått på lokalene og at vi har starta 
har gitt oss en flying start, forteller en 
strålende butikkeier ved Nerskogen 
Landhandel Toril Dullum Lund etter 
påskehandelen. Påskeaften var den 
store handelsdagen, men også onsdag i 
påskeuka var veldig bra.

 — Kundene våre har satt veldig 
stor pris på de utvidede åpningstidene - 
både på hverdag og alle dagene i påska. 
Det at vi har åpent til kl 21 på fredags-
kvelder er også blitt veldig positivt mot-
tatt. 

Toril forteller at det gikk forholdsvis 
bra med vareutvalget i påska, selv om 
det ble litt knapt med noen varer på 
slutten. Det har gitt lærdom med tanke 
på senere.  

— Det er nå hverdagen begynner, 
og vi må lære hva som er forskjell på 
helg og hverdag. Vi må nå tilpasse vare-
utvalget etter hverdagen, forteller Toril.

I Birkabygget er nå førsteetasjen 
pusset opp og innredet på nytt. Du fin-
ner en stor og spennende utstilling her. 
I tillegg til salgsutstillingen med tre 
“månedens håndverkere”, finner du 
produkter fra en rekke andre produ-
senter utstilt. “Månedens håndverkere” 
for henholdsvis mars, april og mai er 
Fili med nydelige filigranssmykker, Edel 
Design med klær i lekre naturmateria-
ler, og ID Glassdesign med spennende 
glassdekor. 

Oppussingen er første trinn i opp-
graderingen av Birka-bygget, og pla-
ner for videre utbedring blir utarbei-
det, samtidig som Birka-gjengen job-
ber kontinuerlig for at utstillingen skal 
være dynamisk og oppdatert. 

Ny styreleder
På den nylig avholdte generalfor-

samlingen i Birka ble Gunhild Øyangen 
valgt som ny styreleder.

Birka-lokalene i ny drakt 
Birkas lokaler har fått seg et lite ansiktsløft. Førsteetasjen i 
Birka-bygget har blitt åpnere og lysere, og inneholder nå en 
større og flottere utstilling, i tillegg til at kontorplassene til de 
ansatte er samlet her. 

Birka-gjengen: 
Foran - Ane 
Nordvik Hasselberg 
og Fredrik 
Kosbergløkk. 
Bak - Kenneth 
Teigen, Inger 
Måren, Marit 
Ødegaard Hagen 
og Anne Kristine 
Stavne.

Ordfører Bjørn Rogstad får overrakt Budstikka av lokale krefter 
innen landbruket.
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Hand of Hope på 4H-dagen
4H-klubbene i Rennebu og Meldal arrangerer 4H-dag på Voll 
Skole 7. mai. Her skal vi blant annet presentere 4H Norge og 
Plan Norge sitt jubileumsprosjekt – Hand of Hope.    

4H Norge fyller 75 år i 2011, og har 
et ønske om å gi en gave i stedet for å få 
en gave. Prosjektet heter Hand of Hope, 
og er et samarbeidsprosjekt med Plan 
Norge. Det går ut på å bygge 44 brøn-
ner i et av verdens fattigste land, Sierra 
Leone. Medlemmene i 4H-klubbene 
i Rennebu og Meldal skal støtte pro-
sjektet gjennom aktiviteter på den 
faste 4H-dagen som skal feires lørdag 
7. mai på Voll Skole. Dagen begynner 
kl. 11.00, og består av varierte og spen-
nende aktiviteter, som kalvemønstring 
og loppemarked, der alle inntekter 
går til Hand of Hope. På denne dagen 
vil prosjektet bli presentert, der blant 
annet temaet er viktigheten av vann i 
et lokalsamfunn. Det vil være mulighet 
for å kjøpe nybakte lefser, sponset av 
Bygdekvinnelaget i Rennebu. Dette er 
et åpent arrangement, der alle er hjerte-
lig velkomne!  

Hand of Hope – forandre for andre
Prosjektet har enorm betydning for 

mange barn og unge i Sierra Leone, 
der 20 % av barna dør hvert år av dår-
lig drikkevann.  For å nå målet om å 
bygge 44 brønner, må 4H Norge samle 
inn over 40 millioner kroner. Vi håper 
å bidra med en liten del av dette belø-
pet, og vi håper så mange som mulig 
av dere ønsker å støtte prosjektet også. 
Du kan støtte oss gjennom å delta på 
4H-dagen eller gi et bidrag for vår felles 
Hand of Hope-konto: 4260.71.36445. 
De 4 H-ene som vi finner i 4H kan vi 
finne igjen i Hand of Hope: 

- Det klare hodet støtter opplæring i 
lokalsamfunnet.

- Det varme hjertet er solidariteten 
vi viser med å samle inn penger til et 
slikt prosjekt.

- Flinke hender er våre hender som 
utfører aktiviteter for å samle inn pen-
ger, og deres hender som graver brøn-
nen.

- For å få god helse er det viktig med 
rent vann, rent vann redder liv og for-
hindrer sykdom.   

Velkommen til alle
Gjennom Hand of Hope viser vi at 

4H er en organisasjon som kan ha stor 
betydning for mange mennesker. 4H- 
klubbene Arbeidsviljen 4H, Solrenning 
4H og Mål 4H er stolt av å kunne sam-
arbeide på 4H-dagen for å samle inn 
mest mulig penger til prosjektet. Vi 
håper du har mulighet til å komme, og 
ønsker å bidra til prosjektet. 

Av Mari og Sigrid Jerpstad

Spring er et folkehelsekonsept 
for alle, uansett  alder og fysisk form. 
Initiativtaker til SPRING er Midt-Norge 

Sør Bedriftsidrettskrets, som arbeider for at flest mulig skal holde seg i form. 
SPRING som konsept er utviklet ut i fra et ønske om at enda flere skal få 
oppleve at det å trene ikke bare er forbundet med god helse, men at det 
også er en sosial opplevelse! Fysakkoordinator Kari B. Tronsgård og leder 
av Trimgruppa i Rennebu Idrettslag Gunnar Bruheim har samarbeidet med 
Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets for å få tilpasset  SPRING til innbyg-
gerne i Rennebu: Aktiviteter som arrangeres i regi av trimgruppa i Rennebu 
Idrettslag som for eksempel topptrim, trimkasser og  sykkelkarusell gir 
poeng i SPRING! Andre  aktiviteter i Rennebu vil bli lagt ut på nettsiden for 
registrering etter hvert. Det er ingen koder som skal registreres og tilbudet 
er gratis. Logg deg inn på:  www.spring2011.no , registrer aktiviteter og 
vinn flotte premier!

Friluftsdager 2011

Også i år vil det bli arrangert frilufts-
dager for unger fra hele bygda tre dager 
i juni. Tilbudet går ut til unger mellom 
6 og 10 år, og alle tre dagene foregår 
100% ute i friluft og på dagtid uten 
overnatting. Ansvarlig for dette tiltaket 
er Rennebu kommune, idrettsskolen og 
Frivilligsentralen.

Det er snakk om ulike typer aktivi-
teter både til lands og til vanns. I fjor 
gikk vi på Jøldalshytta en dag, og det 
vil vi gjenta også i år. I tillegg vil det bli 
skogdag og en dag til et fiskevann, de 
to sistnevnte er det ennå ikke bestemt 
hvor skal være. Det er godt med voksne 
ledere med på alle turene og ungene 
blir tatt godt vare på.

Påmelding til disse dagene vil de 
som er interesserte få orientering om i 
eget brev, Frivilligsentralen ivaretar alt 
det praktiske med påmelding, innbe-
taling og deltagerlister. Ta en telefon dit 
hvis det er noe dere lurer på.

 
Vi håper på stor påmelding og  

mange unger som blir med på tre fine 
utedager i juni.

Av Maj Britt Svorkdal Hess
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Berkåk, tlf 72 42 74 45

Konfirmasjon
Gaver, blomster, pynt

Stort utvalg av
uteblomster etterhvert

ØKONOR Berkåk  -  berkak@okonor.no

For deg som vil noew
w

w
.o

ko
no

r.
no

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering 
Inkasso
Etablering
Generasjonsskifte
Online regnskap

Berkåk tlf 72 42 82 00
Soknedal tlf 72 43 34 07

Stemor kan
du plante nå!

Nyklipt plen hele sommeren med 

Automoover
Flere størrelser å velge mellom, opp til 5,5 dekar

Plenklippere - Traktorer - Gresstrimmere - Motorsager

Leiekjøring innen landbruk og lett anlegg!

• Grashøsting (slått, raking, pressing)
• Transport (grus, rundball ol.)
• Kalkspredning (for Visnes Kalk)
• Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)
• Gravearbeid (8 tonns maskin)

Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Jan Eirik Holden 918 15 047
Einar Holden 975 08 544
www.sundsetgard.no   

Spør om bredplast!
Vi kan fra i år tilby bredplast, 
i stedet for vanlig nett.
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7. klasse på Berkåk skole har klart det igjen! For en tid tilbake vant de en kon-
kurranse i regi av TrønderEnergi. Før påske fikk de beskjed om at de hadde vunnet 
finalen i Vis med avis for Sør-Trøndelag.  Det vil si at de konkurrerte med 48 sjuen-
deklasser med tilsammen 1.352 elever i Sør-Trøndelag.  Vis med Avis er en spørre-
konkurranse for sjuende trinn der hele klassen deltar. I ei bestemt uke må elevene 
følge med i avisene og få med seg hva som skjer både lokalt, i Norge og i resten av 
verden. Klassen får tilsendt aviser i denne uka. På prøvedagen får elevene hvert sitt 
spørreark der hvert spørsmål har tre svaralternativ.

— Men så har de jobba for det, alle som en. Du kan sikkert høre for deg sei-
ersbrølet da de fikk høre at de sto øverst på lista blant de åtte finalistskolene som 
var igjen til slutt, sier kontaktlærer Signy Ramsem.

VI KAN! 
Voll og Nerskogen barneha-
ger markerte barnehagedagen 
14. mars 2011 under temaet Vi 
kan!

Nerskogen barnehage hadde tatt 
turen ned til Voll for å være med på 
markeringa av barnehagedagen. De 
hadde en flott utedag hvor barn og 
voksne deltok på morsomme og kreati-
ve aktiviteter som flaskerenn, maling på 
snø og pynte et tre med vennskapshjer-
ter. Det var mye glede og engasjement 
blant barna.

— Barnehagen har kunst, kultur og 
kreativitet som satsingsområde i vår, 
og det var tema innenfor dette området 
som var i fokus denne dagen. Barna fikk 
utfolde sine kreative sider, og de koste 
seg veldig i flott vintervær, forteller 
Ellen Gynnild ved Nerskogen barne-
hage.

Etter mye aktivitet ble det tid for å 
samle seg ved gapahuken, og der var 
det tent bål og de koste seg med mat-
pakke og kakao. Når en feirer noe må 
en ha noe ekstra godt å kose seg med, 
og denne gangen fikk alle barna sjoko-
ladekake.       

Flotte skulpturer ved barnehagen på Voll.                                                           

Matpakka smaker godt når en sitter ute.   

Personalet ved 
Nerskogen og  Voll barnehage

Best i kunnskap om nyheter

Har du glemt spørreundersøkelsen?
Fristen for å svare er utsatt til og med fredag 6. mai.

Før påske gikk Rennebu kommune ut både gjennom Rennebunytt og via brev 
med invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse for å kartlegge mulige konse-
kvenser av en eventuell omlegging av E6 utenfor Berkåk sentrum. Invitasjonen gikk 
både til hyttefolk, lokalbefolkning og næringsliv, der spørsmålsstillingen varierte litt 
mellom de tre gruppene. Den opprinnelige fristen har gått ut, men det viser seg at 
innen gruppen lokalbefolking er svarprosent så liten at svarfristen er forlenget til ut 
fredag 6. mai.

— Undersøkelsen er nettbasert, og det tar kort tid å svare. Vi håper derfor flest 
mulig vil benytte seg av den utvidede fristen ut fredag 6. mai, sier Audhild Bjerke 
ved Plankontoret. Undersøkelsen skal brukes i forbindelse med stedsanalysen som 
er under utarbeidelse, og den skal presenteres i løpet av juni.

— Det er sendt ut brev til hver husstand etter kommunens adresseregister, og 
dermed har bare én pr husstand fått brev. Det betyr ikke at flere pr. husstand kan 
svare, men begrensningen ligger i at det bare kan avgis ett svar pr IP-adresse for å 
unngå flere svar fra samme avsender. 

Stor jubel blant elevene i 7. klasse ved Berkåk skole da de vant finalen i Vis med avis.
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Hjemmebaserte tjenester
Tjenesten for funksjonshemmede           
Ledig stilling miljøarbeider:
Ca 20% svangerskapsvikariat fra 05.06.2011. 
Turnus med arbeid hver 3. helg.
Ved evt interne opprykk, vil andre stillinger i boligen bli 
ledige.
For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider, 
helsefagarbeider. Ufaglærte kan bli vurdert. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved hen-
vendelse til Joveien ved Gunhild R Olsen tlf 72 42 77 
10, konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise 
tlf 72 40 25 06.
For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende lov - og 
avtaleverk. Søknadsfrist 19.05. 2011.

- RÅDMANNEN

Assistent/helsefagarbeider 
- 26% og 15% stilling
Det er ledig vikariat fra juni 2011 til minimum utgangen 
av februar 2012 ved hjemmesykepleien. For 26% stilling 
er arbeidstiden  kl 19-23, med arbeid hver 3 helg. For 
15% stilling er arbeidstiden 7.30 – 15.30 hver 3. helg.
Arbeidsoppgaver: Pleie

Ønskede kvalifikasjoner: Assistent/helsefagarbeider
Vi ønsker personer som:
• Er positive og tar ansvar
• Personlig egenhet vil bli vektlagt

Vi tilbyr lønn etter tariff og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder HPO  
Wenche Teigen telefon 72 40 25 25 eller enhetsleder 
Helge Aalbu telefon: 72 40 25 30 eller e-post.

For begge stillingene gjelder:
Det kan kun søkes på stillingene gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kom-
mune.no under ”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune” 
- ”Selvbetjening”.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjemaet, tlf  72 42 81 00 eller postmottak@ren-
nebu.kommune.no 
Søknadsfrist: 20.05.2011.

- Rådmannen

Reduserte åpningstider i trimrommet
Vi beklager så mye at det ble litt feil i opplysningene 
omkring åpningstider for trimrommet i siste nummer av 
Rennebunytt. 
Ut mai vil rommet være tilgjengelig på onsdager fra 
18.30 til 21.30 og torsdager fra 17.30 til 20.30.
I samme periode vil dessuten rommet være åpent alle 
hverdager fra 07.00 til 14.00
Fra skoleslutt til ut august vil rommet være stengt.

Åpent møte om regional plan for 
Forollhogna villreinområde
 
Regjeringen vil gi viktige villreinområder status som 
”Nasjonale villreinområder” og Forollhogna er et av ti 
slike områder.
Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner har fått i 
oppdrag å utarbeide regional plan for Forollhogna vill-
reinområde.
Planområdet er avgrenset i Rennebu av E6 i vest og Rv3 
i sør og berører et langt større område enn Forollhogna 
nasjonalpark.
 
Det inviteres til åpent møte om denne planen 18. mai kl 
19.30  på kommunehuset.
 
Agenda for møtet:
▪-  Planprosessen og planens betydning for Rennebu
▪-  Villreinens leveområde
▪-  Eksisterende bruk og interesser i området
▪-  Diskusjon rundt utfordringer og interesser i 
 planområdet
Enkel servering – vel møtt!
 
For mer informasjon om planarbeidet se www.hognarei-
nen.no eller ta kontakt med enhet for landbruk og miljø 
v/ Kjetil Værnes.

Sorry folkens!
Rennebu musikkorps (RMK) sliter med medlemsmassen. Vi greier ikke å stille korps til 17. mai-spilling i år, og det synes vi er 
veldig beklagelig overfor våre tilhengere. Vi håper at gamle korpsmedlemmer finner tilbake motivasjonen og møter opp, når 
sesongen starter opp igjen til høsten. RMK har siste sesong hatt samarbeid med Oppdal Musikkforening. Det har vært både 
spennende og givende, og ikke minst veldig sosialt. Vi var på Steinkjerspæll, og nå i vinter deltok vi på NM janitsjar. Begge 
opptredenene ble en positiv opplevelse. Da er det artig å spill i korps. 
Sjøl om vi kan fortsette å samarbeide med Oppdal hadde det vært fint og hatt et selvstendig korps for voksne her i Rennebu. 
Så kjære korpsvenner - bruk sommeren til å finne frem motivasjonen for å spille i korps igjen. Uansett ønsker vi Rennebu til-
lykke med 17. mai-feiringen.

Rennebu musikkorps ved Halldis Nyrønning
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
HYGGEKVELD
LHL Sentret Berkåk torsdag 5. mai kl 19.30
 Hva skjer:
• Musikk av Kåre m/flere /allsang
• Kåre Paulsen og Kanada, fortsettelse
• Diktlesning
• Trim 
• Åresalg (gaver mottas med takk)

Inngang kr 50,00 – Servering
ALLE ER VELKOMMEN!
 

LHL Rennebu

Årsmøte i Bedriftsskirennet
tirsdag 10. mai kl 18.00 på Frivilligsentralen.
Vanlige årsmøtesaker.                                                  Styret

Eldres kirkedag 22. mai
Diakoniutvalgene i Rennebu inviterer til Eldres kirkedag 
22.mai. Det blir gudstjeneste i Berkåk kirke kl 11, og 
etterpå blir det middag med program og sosialt samvær 
i menighetshuset. Prisen er kr 150, og kan betales under 
middagen. Påmelding til menighetskontoret tlf 72 40 23 50 
innen 12. mai. Kontaktpersoner er for 
Innset: Else Hyttebakk tlf 72 42 58 25
Berkåk: Ragnhild Vullum tlf 72 42 77 93/911 72 031 
Rennebu: Marit Uv tlf 72 42 66 66/975 41 004
Velkommen!                                                                                                  
- Diakoniutvalgene i Rennebu

RIL Friidrettsgruppa
Terrengløp
5. mai – Frambanen
12. mai - Trollvang
19. mai - Nerskogen
26. mai - Berkåk m/ premieutdeling.
Påmelding 18.00-18.30, med start så snart som råd etterpå.
Deltageravgift kr 100,-, og gjelder for alle fire løp.
Premie til alle påmeldte.
 

Budeia
Budeia arrangeres torsdag 9. juni kl 19.00 i Gunnesgrenda.
Deltageravgiften er kr. 50,-.
Alle damer og jenter oppfordres til å stille til en uhøytidlig 
tur i flotte omgivelser. Alle Drenger må utfordre sine 
damer/jenter til å stille. 
Når vi målet om mer enn 100 Budeier på tur?
 

Steinplukking utføres 
med kombinert rive og plukker.
Lars Arne Havdal, tlf 482 05 005

Tidlig beite til leie.
Telefon 995 53 955

17. mai på Berkåk
11.00 Familiegudstjeneste i Berkåk kirke
12.00 17. mai toget går fra Berkåk kirke
 til helsesenteret
12.15 Program helsesenteret, 
 Tale for dagen: Cathrine Brekke og Saga Dragseth
13.15  Kaffeservering i Rennebuallen
13.30 Underholdning og loddsalg
ca 14.30  Leker ute
Inngangsbilletter: Barn kr 30,- /  Voksne kr 60,-

17. mai på Voll
11.00  Gudstjeneste i Rennebu Kirke
ca 11.45 Barnetog fra Rennebu Kirke med
 felles avslutning på skoleplassen 
12.00 Kaffe, middag og issalg starter
12.30 Natursti og leker for barna
14.30  Tale for dagen v/7.klasse Voll Skole
15.15  Grendakampen
VELKOMMEN!

Jegertrening/oppskyting 2011 
Mai: 10 og 24, juni, 28, juli: 5,12,19 og 26, 
august: 2, 9 og 16.
Oppstart fra kl 19.00 alle dager. 
Avgift kr 80 pr kveld og kr 80 for oppskyting.
Merk siste kveld er 16. august 

Koselig og ordentlig familie 

ønsker å leie hytte på Nerskogen

Vi er en familie på 5 fra Trondheim 
som ønsker å leie hytte (minimum) 
i vinterhalvåret. Vi ønsker at barna 
på 10, 8 og 4 år, skal få mer 
skiglede, samt oppleve 
fjellets fred og ro med oss.
Hytta bør helst være utstyrt med 
strøm og vann.
Ta kontakt med 
Heidi på 926 90 204, eller 
Harald på 930 11 630 (harald.ratchje@sintef.no)

Åpent informasjonsmøte
Hva hvis pilegrimene kommer i et stort antall?
Daglig leder Hans Jacob Dahl orienterer om pilgrimssatsin-
gen i tida framover. Dahl leder arbeidet ved Pilgrimssenter 
Dovrefjell på Hjerkinn og har stått i spissen for vandringer i 
mange år.
Sted: Voll skole
Tid: Tirsdag 24. mai kl 20.00
Servering!  VELKOMMEN!
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 26. mai - frist for stoff 18. mai -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
05.05 Mottak av klær Refshus skole 16-18
05.05 Hyggekveld LHL Senteret 19.30
05.05 Terrengløp Frambanen 18.00
07.05 Pub med trubadur Sandbrekka 20.00
07.05 4H-dag m kalvemønstring  Voll skole 11.00
10.05 Årsmøte Bedriftsskirennet  Friv.sentralen 18.00
12.05 Terrengløp Trollvang 18.00
17.05 HURRA! Se oppslag
18.05 Onsdagsskole Menigh.huset 17.00
19.05 Terrengløp Nerskogen 18.00
21.05 Bilquiz              Lekeplassen på Ulsberg   12.00
21.05   Loppemarked    Lekeplassen på Ulsberg  11.00
22.05 Eldres kirkedag se kunngj.
24.05 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
25.05 Medl.møte, R.Pensjonistfor  samf.huset 11.00
26.05 Terrengløp m/premieutd.   Berkåk 18.00
26.05 Formiddagstreff Voll 11.00

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

Åpningstider:
Man-tor  07.30-16.00
Fre  07.30-17.00     Lør  10.00-14.00

Det e’ myttji som kjem fram
når snøen forsvinn…

Dagstilbud
Mandag og tirsdag 9. og 10. mai:

10% avslag på støvsugerne vi har på lager.
25% avslag på støvsugerposer!

Våren er ryddetid i hus og hage, vi har også tatt et tak i butikken på Kraftlaget.
Vi fant, vi fant, ja kom og se, kanskje du har bruk for noe av det?

* etter retningslinjer gitt av forsikringsnæringens
   hovedorganisasjon (FNO)

HURRA VI ER GODKJENT  !*

LØSNING - NÆRHET - MODERNE - TILLIT - TRYGGHET


