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te i forrige uke
Ordfører Ola T. Lånke sat
poteter i forbindelse med
matjorda!
FNs internasjonale år for
Les mer på side 3.
Foto: Dagfinn Vold
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Endelig er
våren er her!

Med tidlig snøsmelting har hager og marker blitt befridd
for snø og våren har fått fotfeste. Med våren følger lengre
dager og varmende sol og det blir igjen godt å være ute.
Det følger også med nye forventninger, både til oss selv og
til omgivelsene. Fornyet energi gir støtet til mer aktivitet;
hagen skal gjøres klar for sommeren og tidligere utsatte
gjøremål må tas tak i nå. Kanskje flere enn meg kan føle
på at nå blir travelt og det blir ikke like lett å kunne nyte
våren? En burde ta seg tid til å observere blomstring og
høre nydelig fuglesang som gir fornyet energi.
Innen offentlig sektor og Rennebu kommune føler vi også
på at det er mye som skal skje før slutten av juni, som er
tidspunktet for at sommerferien tar tak i arbeidstokken og
gjør det vanskeligere med samarbeid. For eksempel er et
stort stykke utredningsarbeid utført av en bredt sammensatt byggekomite med ansatte, politikere og brukerrepresentanter. Arbeidet skal munne i en anbefaling, som skal
politisk behandles, om den største økonomiske investeringen noensinne i Rennebus historie: rehabilitering og modernisering av helsesenteret og sannsynligvis også utbygging
slik at brukere skal få et tidsriktig tilbud: Rom med eget
bad og wc og mulighet til å mestre hverdagen best mulig
gjennom aktivitet. Bygget skal også ivareta behovene til de
ansatte slik at de kan gjøre jobben best mulig som for eksempel ha nok samtale- og møterom, nok garderobeplass
og lett tilgjengelig datautstyr for rapportering. Det er også
tekniske krav som må ivaretas; brannsikring og universell
utforming som betyr at alle, også syke og svake, lettere kan
orientere seg og bruke bygget. Rådmannen jobber med å få
saken lagt fram før sommerferien.

Lill Hemmingsen Bøe
ass.rådmann

Rennebu kommune
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Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

ordfører Ola T Lånke
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.lanke@rennebu.kommune.no
NAV
Åpnet hver dag kl 10 - 15 - stengt torsdag
tlf 55 55 33 33
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Innen skole- og barnehagesektoren arbeides det med å legge siste hånden på en rapport om tilstanden og kvaliteten
slik at kommunestyret som er skole- og barnehageeier kan
beslutte hvilken retning disse skal utvikle seg. Rapporten
omhandler blant annet trivsel som er grunnlaget for læring,
hvilke prestasjoner elevene har i forhold til andre og hvor
mye bemanning vi har sammenlignet med andre. Fortellinger fra skole og barnehage gir små innblikk i hverdagen
deres. Det spesielle med årets rapport er at denne har
involvert politikere, ansatte og administrasjonen gjennom
flere runder for å få en felles forståelse. KS (kommunesektorens organisasjon) og fylkesmannen i Sør-Trøndelag har invitert Rennebu kommune til å fortelle om denne prosessen
på en samling der nesten alle kommuner i Sør-Trøndelag
deltar. Dette føles som en god anerkjennelse av arbeidet vi
har gjort.
Samtlige tjenester i kommunen som helse, landbruk,
teknisk drift, oppmåling og byggesak har stor pågang fra
brukerne. Våren har vekket opp tiltakslysten også her og de
ansatte står på med krum hals for å gi best mulig service. Alt
er som normalt – stort pågangsmot med tro på fremtiden
som om det aldri har vært vår tidligere.
Med ønske om at dere alle kjenner energien i våren; nyt den
og gjør noe dere har hatt lyst til lenge!
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Kommunale møter
07.05.
07.05.
28.05.
29.05.

Kommunestyret
HOO
HOO
MTL

19.00
13.00
09.00
09.00

Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola T. Lånke, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Jerpstad,
Kvikne og Soknedal
Opplag
2.600 stk

Ordfører og Potetprest
”Salig ere den mand der haver
en aaker som vender mot syd,
hvor udi han kan sette poteter.”
Med disse velformulerte ord i bakhodet skred ordfører Ola T. Lånke til
verket, og satte en rad med poteter
i potetkassa han fikk overlevert fra
Rennebu Bondelag.
Erfaring med potet
Ordføreren satte tydelig pris på
gaven fra Bondelaget, og kunne røpe at
han slett ikke er ukjent verken med setting av potet eller potetplukking.
- I yngre år var jeg ofte med på dette. Min avsluttende oppgave i 4H hadde
til og med temaet potetdyrking, så jeg
føler meg absolutt på hjemmebane her
ja, smiler ordføreren.
FNs internasjonale år for matjorda
Bakgrunnen for Bondelagets markering i Rennebu, er at 2015 er FN`s
internasjonale år for matjorda. Da skal
det settes fokus på landbruk, og betydningen av dyrka mark.
- Sør-Trøndelag har oppfordret alle
ordførerne til å sette potet, og til høsten
skal man se hvem som får størst avling,
forteller leder i Rennebu Bondelag,
Kristine Ek Brattset.
Som et ledd i prosjektet har også
alle barnehagene i bygda fått hver sin
kasse med jord, men her har de ansatte og ungene fått fritt spillerom til å
bestemme hva de vil plante.
Viktig tema
Både ordføreren og Kristine Ek
Brattset påpekte hvor viktig det er å ta
vare på dyrkajorda, og ordføreren satte
også stor pris på at så mange unger
hadde møtt opp.
- Det er flott at dette blir satt på
dagsorden både i barnehage og skole,
for det er viktig at den oppvoksende
generasjon vet hvor maten kommer fra
og forstår verdien av et produktivt jordbruk, avslutter Lånke.

Ordfører Ola T. Lånke
setter potet med ivrige
tilskuere.
Ingrid Meslo og Ragnhild
Nordbø fra Rennebu
Bondelag stekte lapper.
Vonheim barnehage og
elever fra Berkåk skole
fremførte Potetsangen.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Har du dine
forsikringer
i orden?
Ring oss på telefon
72 42 82 50 for en
gjennomgang!

gjensidige.no/oppdal-rennebu

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

smnregnskap.no

Regnskapshuset avd Berkåk
Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Din lokale maler for tak og vegger

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

Leiekjøring innen
landbruk og lett anlegg!
Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com
4
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Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

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

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

Landbruket viktig for Rennebu
Rennebu kommune er én av
de fem mest landbruksavhengige kommunene i Norge, og
landbruket i Rennebu sysselsetter ca. 153 årsverk direkte i
sin landbruksproduksjon.
11,6% av befolkningen i Rennebu
er sysselsatt direkte i landbruket.
Landbruket i Rennebu bidrar med sysselsetting av ca. 355 personer.
Ringvirkinger
Landbruksproduksjonen i Rennebu
krever stor innsats av leverandører og
videreforedlingsbedrifter. Det foregår
hovedsakelig i regionen og en nedbygging av landbruket vil dermed få betydelige konsekvenser også utenfor landbruket.
Store tall
Landbruket i Rennebu omsetter mat
for ca. 90 mill. kroner i året, og samlet
omsetning i regionen som følge av dette utgjør ca. 198 mill. kroner. Den økte
omsetningen hos underleverandørene
og foredlingsindustrien samt den økte

kjøpekraft hos ansatte og eiere tilsier at
vi kan gange landbruksproduksjonen
med 2,25 for å beskrive disse ringvirkningene.
Sysselsetter også andre
Landbruket i Rennebu mottar ca.
34 mill kroner i støtte for denne produksjonen. Dette viser at landbruksstøtten ikke bare støtter bøndene, men
også industrien, næringslivet og lokalsamfunnene i Trøndelag. Landbruket i
Rennebu kjøper arbeidskraft, varer og
tjenester i distriktet for ca. 57 mill. kroner.
Kilde: Totalkalkylen for Landbruket
(NILF 2012) og rapport ”Verdiskaping
og sysselsetting i landbruket i Trøndelag
” (TFoU 2009)

Nøkkeltall for landbruket i
Rennebu
•
•
•
•

142 aktive gårdsbruk med
38 000 dekar produktivt jordbruksareal.
1 480 dekar korn
1 100 melkekyr
190 ammekyr og 2 000 øvrige

•
•
•
•

storfe (okser, kviger og kalver)
6 300 vinterfora sau
280 000 kyllinger
60 000 kalkuner
550 revetisper

4,1 % av arelaet i Rennebu er dyrket
jord

I Rennebu produseres det
hvert år:

Ca 520 tonn korn (fôrkorn)
En person spiser 81 kilo brød og
kornprodukter i året.
Ca 7 900 000 liter melk.
Et års forbruk til ca. 85 000 personer.
Ca 340 tonn med storfekjøtt.
Et års forbruk til ca. 18 000 personer
Ca 380 tonn sau/lammekjøtt
Et års forbruk til ca. 75 000 personer.
Ca 700 tonn fjørfekjøtt
Et års forbruk til ca. 41 000 personer
Pr. 1.1.2015 hadde Rennebu 2567
innbyggere.
Kilde: Rennebu Bondelag

De som står til tjeneste innen landbruk
•
Ståle Solem
Fagansvarlig skog, utmark og miljø
tlf 416 01 342
stale.solem@rennebu.kommune.no
• Skog: skogfond, tilskudd, skogsvei,
skogbruksplan
• Utmark: vilt, fisk, skadefellingslag
• Miljø: motorferdsel, vanndirektiv

•
•
•

Konsesjonssaker - ubebygde hyttetomter
Motorferdsel i utmark og på islagte
vassdrag - leiekjøring
Dispensasjon
motorferdsel
i
utmark og på islagte vassdrag egentransport.
Tidligpensjon for jordbrukere

Randi Stolpnes
Fagkonsulent, tlf 72 42 81 42
randi.stolpnes@rennebu.kommune.no
• Tilskudd SMIL, grøfting
• Produksjonstilskudd,
avløsertilskudd
• Nydyrking
• Gårdskart

Evy-Ann Ulfsnes
Koordinator og fagkonsulent
tlf 72 42 81 43
evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no

•
•
•
•

Jordloven/konsesjonsloven
Bruksutbygging/tilleggsnæring
Organisert beitebruk
Rovvilt

Ingrid K. Skamfer
Fagkonsulent, tlf 72 42 81 44
ingrid.skamfer@rennebu.kommune.no
• Refusjon av avløserutgifter ved sykdom, svangerskap, fødsel mv
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Felles skogeierlag for
Rennebu og
Oppdal

Bonde så klart!
Det er det nye slagordet til nye og blivende bønder i Rennebu
og Oppdal.

Fra 2015 har Rennebu og
Oppdal slått sine skogbruksinteresser sammen, og har nå
ett felles skogeierlag. Det nye
laget har fått navnet Oppdal
- Rennebu Skogeierlag, og er
på samme måte som tidligere
organisert under Allskog SA.
Nyvalgt leder for skogeierlaget
er Nils Petter Gundersen, og i styret
har han fått med seg to representanter fra Oppdal og to representanter fra
Rennebu.
- Vi har mange sammenfallende
interesser og arbeidsfelt, så dette tror vi
blir en god løsning for begge parter, sier
Nils Petter Gundersen.
Skogbruksplaner
Et viktig arbeidsområde for skogeierlagene den siste tiden, har vært
bestilling av nye skogbruksplaner og
bistand i ulike spørsmål knyttet til dette. Ved utløpsfristen 1. april var det hele
204 skogeiere i Rennebu som hadde
bestilt slike planer. Ifølge Gundersen er
dette veldig bra, og vitner om en seriøs
og aktiv skogbruksnæring.
Står sterkere sammen
Både Rennebu og Oppdal har store
skogressurser som skal forvaltes, og
ifølge Gundersen vil de to lagene stå
sterkere som en felles enhet.
- Dette vil blant annet ha betydning for vår representasjon i Allskog sin
generalforsamling, og for det tilskuddet
som lokallagene får fra Allskog. Tilskudd
til det nye laget vil bli større enn hva
som var tilfellet da vi var to skogeierlag,
så dette er absolutt en vinn-vinn situasjon, forteller Gundersen.

Fv. Steinar, Mikkel, Erlend, Ingunn, Solveig og Martin.
Det nye slagordet ble nylig bestemt
da rekrutteringsprosjektet gjennom
Fjellandbruket hadde sitt andre treff i
skytterhuset i Gammelstødalen. Temaet
denne kvelden var mellommenneskelige forhold i forbindelse med generasjonsskifte. Det var HMS-rådgiver
Tore Jevnaker som delte sine erfaringer
og tanker rundt temaet. De frammøtte
syntes innlegget var bra, og de koste
seg utover kvelden med pizza og prat.
Prosjektet har som mål å skape et
nettverk og en møteplass for unge/nye
bønder. Både de som nylig har tatt over,
skal ta over og de som ikke helt har
bestemt seg enda. Det er viktig med
både sosialt og faglig påfyll.

Av Mona Schjølset
HMS-rådgiver Tore
Jevnaker holder foredrag
for blivende bønder på
treff i Gammelstødalen.
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I etterkant av oppstartsmøte som
var på Fagerhaug i januar ble det nedsatt en arbeidsgruppe for prosjektet. 3
fra Rennebu og 3 fra Oppdal; Mikkel
Myrmo, Solveig Løvø, Steinar Vatne,
Martin Hindseth, Erlend Skarsheim
og Ingunn Løvsletten. Sistnevnte ble
valgt til leder. Har dere tips og ideer til
arbeidsgruppa, er det bare å ta kontakt
med dem. De er allerede i gang med
planlegging av neste treff, som blir i
midten av juni i Oppdal. Dette lover
bra.
Av Randi Stolpnes

Investeringslystne bønder i Rennebu
Statistikk fra Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag for 2014 viser at Rennebubonden
satser både innenfor tradisjonell landbruksproduksjon og bygdenæring.

Rennebu fikk i 2014 tildelt mest
tilskudd av alle kommuner i SørTrøndelag. Når det gjelder lån så er det
kun Oppdal som har fått tildelt mer.
Totalt fikk Rennebubonden innvilget kr 22 millioner i lån og tilskudd, noe
som utgjør 16% av hele potten i SørTrøndelag.
Melkeroboten har gjort sitt inntog i Rennebu. Det ble i fjor innvilget
ombygging/utvidelse av tre melkefjøs,
og alle tre investerer i melkerobot. To
søknader omhandler ombygging av
gamle kufjøs, som ikke har vært i drift
på ei stund, til lammeproduksjon. En
sak omhandler ombygging tilpassing
av gammelt fjøs til lammeproduksjon. Disse satsingene er i tråd med
Matmeldinga – Velkommen til bords (st.
meld nr 9) der målet er å øke matproduksjonen med 20% innen 2020.

Er det noen som har planer om
renovering/ombygging/utvidelse
av
driftsbygning, ta gjerne kontakt med
enhet for landbruk og miljø for en prat.

Når det gjelder bygdenæring så ble
det innvilget 4 saker. Elg på tunet er
en unik satsing også på nasjonalt nivå.
Besøker dere Grøtan gård er det mulig
å kunne klappe og kose med 2 sosialiserte elger.
Det ble gitt midler til utvikling
av Klopp Saloon Hotell og galleri på
Håggåsetra, og i tillegg ble det gitt midler til tilpasning av forskriftene innenfor
pelsdyr.

2. Bygdenæring, tilleggsnæring
• Foredling av tre, Inn på
Tunet, reiseliv, opplevelser
og matspesialister er prioriterte områder.
• Inntil 25 % tilskudd, maks
opp til kr 800.000

Ny driftsbygning under oppføring på
Innset.
Tekst: Evy-Ann Ulfsnes
Foto: Sveinung Eithun

Faktaboks
Midler til investering og bedriftsutvikling IBU-midler
(nytt navn) Innovasjon Norge.
1. Tradisjonelt landbruk
• Hovedprioritering - grovforbasert husdyrhold – melk
og sau
• Inntil 33 % tilskudd, maks
opp til kr 900.000
• For større utbyggingssaker –
benytt planleggingsverktøy
for landbruket

•

Tilskudd kan gis med inntil
40% av godkjent kostnadsoverslag/ for det underrepresenterte kjønn kan gis 60%

4. Etableringsstipend
• Et stipend til å forbedre og
etablere ny virksomhet
• Gis til utviklingsfase og etableringsfase
• Tilskudd inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
• www.innovasjonnorge.no/
no/Kontorer-i-Norge/SorTrondelag/

3. Generasjonsskifte
• Kan gis til personer under 35
år
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Er norsk mat
viktig?
Det er mye fokus på norsk mat, og
vi stilte følgende spørsmål til to
personer vi traff:
1. Hvor viktig er det for deg og din
husholdning at matvarer fra norsk
landbruk skal være på matbordet?
2. Hvorfor er landbruket i Rennebu
viktig?

Prosjekt Fjellandbruk:

Fokus på økt matproduksjon

Kjell Olav Hoel, Stamnan

1. Det
er
veldig
viktig
for meg og min
familie at vi har
norsk mat på
bordet.
Dersom
vi skal importere maten vi spiser, vet vi jo ikke
hva vi får i oss.
Matproduksjon verden over er et stadig
økende problem, og vi klarer ikke å produsere nok mat. Siden problemet bare
er økende, må det nok tas en politisk
beslutning for å løse de utfordringer vi
står overfor for å kunne være i stand til
å produsere nok mat til verdens befolkning.

2. Landbruket i Rennebu er viktig, både med hensyn til arbeidsplasser
og kulturlandskapet vårt. Det sosiale
samværet med andre bønder er også
viktig for meg.

Jorid Fossmo, Voll

1. For meg
og resten av husholdningen
er
det viktig å spise
norsk mat. Da vet
vi hva vi spiser,
samtidig som vi
bidrar til å støtte
norsk matproduksjon. Jeg ser ikke
på prisen på varene når jeg handler, det
er viktigere for meg at det er produsert i
Norge.
2. Landbruket er viktig for å holde jorda i hevd. Jeg er selv bonde og trives med det. Hver sommer flytter vi på
setra vår på Nerskogen og det er alltid
koselig å være der om sommeren.
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Styringsgruppa for Fjellandbruket prøver å finne første møtetidspunkt i en travel hverdag: Kristine Ek Brattset - leder (Rennebu bondelag), Einar Holden (Rennebu og Oppdal
produsentlag), Steingrim Horvli (Oppdal sau og geit), Pål Martin Daling (Fylkesmannen
i Sør Trøndelag), Jenny Kristin Heggvold (Oppdal kommune), Kari Toftaker (Oppdal og
Lønset bondelag), Sveinung Eithun (Rennebu sau og geit). Siv Remetun Lånke (Rennebu
bonde og småbrukarlag), Ola Krokann (Oppdal bonde og småbrukarlag) og Evy-Ann
Ulfsens (Rennebu kommune) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Rennebu og Oppdal er sammen om
deltagelse i prosjekt Fjellandbruk, og et
viktig mål for prosjektet er å gjøre bøndene i stand til å produsere mer mat.
— Trøndelag skal øke matproduksjonen med 1,5% hvert år de tyve første
årene. Det krever at vi øker kompetansen, og med det også høyner statusen
til yrket vårt, forteller nyvalgt leder i
styringsgruppa Kristine Ek Brattset.
Fjellandbruksprosjektet er et viktig
verktøy for å øke kompetansen og samtidig gjøre yrket mer interessant både
for de som driver som bønder og de
som kan tenke seg å ta over eller starte
opp.
Fem delprosjekt
Prosjektet inneholder fem delprosjekt, der fire allerede har kommet i
gang. Prosjektet ”Grovfor og beite” har
kommet godt i gang, og det administreres av Oppdal Landbruksrådgivning.
Agronomutdannelse inngår også i
Vinnerne av konkurransen for logo
Fjelllandbruket: Hanne Duås og Kristine
Bjørgen fra Villmarken 4H på Vollan.
(Logoen er på bildene de holder).

prosjektet, og det går i regi av Oppdal
Ressurs og Skjetlein. Det er også dratt
i gang et ”melkeprosjekt” i regi av
Tine, Admento og SMN Regnskap.
Landbrukskontorene i de to kommunene har et eget prosjekt som går
på rekruttering i landbruket - se egen
artikkel. Det er også planer om et eget
prosjekt med fokus på bygdenæring,
men det mangler foreløpig finansiering.
— Det er en god og positivt stemning i landbruket i Rennebu, og det er
flere ungdommer som vil inn i yrket.
Det er viktig å ta vare på norsk matproduksjon, og jeg føler at statusen
på norsk mat er blitt høyere, sier Ek
Brattset.
Av Dagfinn Vold

Travle dager for land- Rennebu
landbruksbruksvikaren
tjenester

Rennebu
Landbrukstjenester
SA er et andelslag
som ble dannet i
1982 og har i dag
129
medlemmer.
Tall fra 2014 viser
en årlig omsetning
på 11, 7 mill. kroner fordelt på 310 ansatte. Totalt utført
35,85 årsverk som utgjør 62 733 timer.

Landbruksvikar Anders Rønning trives godt med varierte arbeidsdager.

Våren er en travel tid for
bonden, og da er det godt
å kunne tilkalle litt ekstra
arbeidshjelp når det trengs.
Anders Rønning startet som
landbruksvikar på nyåret, og
med lang fartstid som bonde
selv syns han det er ekstra stas
å være med når det kommer
nytt liv i fjøset.
Den dagen Rennebunytt treffer
landbruksvikaren, har han akkurat vært
fødselshjelper i fjøset hos Jon Kvam.
Der er det for tiden full aktivitet med
lamming, og bonden selv er svært fornøyd med å få inn litt erfaren arbeidshjelp
- Det er veldig greit med en landbruksvikar som har praktisk erfaring
fra bondeyrket selv, for da få jeg utnyttet arbeidshjelpa mye mer effektivt, sier
Kvam.
Allsidig arbeidsdag
Det er Rennebu Landbrukstjenester
som administrerer ordningen med
landbruksvikar, og da kan det være alt
fra akutte oppdrag som følge av skader
eller sykdom, til forespørsel om hjelp i
travle perioder. Landbruksvikaren selv
har derfor ikke full oversikt over hvor-

dan neste arbeidsdag kommer til å bli.
- Det syns jeg egentlig er helt greit,
for da kommer jeg borti mange forskjellige oppdrag. Man slipper i alle fall
å gå lei fordi alle arbeidsdager er like,
fastslår Rønning.
Greit med praktisk erfaring
Rønning har tidligere drevet med
både kyr og griser, men har derimot
liten erfaring med sauer. Det er imidlertid en stor fordel å ha praktisk erfaring
fra fjøsdrift og dyrehold, og selv om det
er stor forskjell på å ta imot en kalv og
et lam stiller man ikke med helt blanke
ark.
- I dag var faktisk første gangen jeg
tok imot et lam, og det var veldig kjekt,
forteller Rønning.
Det er også en stor fordel å ha vært
borti ulike typer maskinelt utstyr. I
Rennebu fins det både melkeanlegg fra
70-tallet, og topp moderne melkeroboter. Da er det kjekt med en landbruksvikar som har prøvd og sett litt forskjellig.
- Som landbruksvikar kan jeg jo bli
tilkalt i akuttsituasjoner, der bonden for
eksempel har havnet på sykehus som
følge av ulykke eller sykdom. Da er det
greit å føle seg trygg på hvordan fjøsstell og andre arbeidsoppgaver på gården skal ivaretas, avslutter Rønning.

Målsettingen til laget er å sikre bøndene avløsning ved behov. Det bidrar
blant annet til mer regelmessig fritid
for bonden, hjelp i onnetider og under
svangerskap og sykdom. Rennebu
Landbrukstjenester har arbeidsgiveransvar og utfører lønn- og personaltjenester for medlemmene. Laget ordner
med feriepenger, arbeidsgiveravgift,
obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og
annen nødvendig innbetaling og rapportering til det offentlige. Rennebu
Landbrukstjenester har yrkesskadeforsikring samt ansvarforsikring som dekker oppdragsgiver ved skader påført av
arbeidstaker. Viktige oppgaver er også
kursing av ansatte og formidling av
sommerjobb til ungdom.
Rennebu Landbrukstjenester administrerer landbruksvikaren. Anders
Oddgeir Rønning er ansatt i hel stilling
og skal først og fremt prioriteres ved
sykdom, men benyttes i tillegg også til
andre oppdrag.
Rennebu Landbrukstjenester foretar også utlønning for andre bedrifter
(skogbruk, snekker, entreprenør m.m.)
I 2014 utgjorde utlønning annen virksomhet 10.62 årsverk.
Ta gjerne kontakt for mere informasjon og en uformell prat!
e-post:
rennebu.landbrukstjenester@n-lt.no
Hjemmeside: www.avloserlaget.no
Tlf. 72 42 77 22.
Adresse: Kommunehuset

Av Mona Schjølset
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Rennebu Knut og Camilla
utmarksråd valgte folkefjøset

Det er mange aktører som må samarbeide for at både innmark og utmark
skal kunne forvaltes på en best mulig
måte. For landbruket vil det for eksempel ha stor betydning hvordan forvaltningen av storvilt foregår, og likedan er
det på andre områder der flere parter
skal ivareta sine interesser og ressurser
i samme område.
Rennebu utmarksråd er et samarbeidsorgan for kommunens lokale
utmarkslag, gruneierlag og sameier,
samt representanter fra Rennebu skogeierlag, Rennebu bondelag, beitelaga i
Rennebu og Rennebu bonde- og småbrukerlag.
Formål:
Skape kontakt lagene imellom
og være et forum for ideer, spørsmål og
problemer.
Arbeide med utmarksspørsmål
innen gjeldende regelverk.
Ta opp saker av forvaltningsmessig og næringsmessig karakter.
Være lagenes felles talerør
og bistå ovenfor offentlig forvaltning i
saker som angår utmark.
Arbeide for rasjonelt vilt- og
fiskestell, god viltforvaltning, driftsplaner og viltregioner.
Motivasjon og faglig oppdatering av valgte tillitsmenn og ressurspersoner.
Les mer på www.utmarksradet.no

Matauk
- mat fra fjellet

Helga 19. - 21. juni arrangeres det
for første gang en egen matfestival for
Oppdal og Rennebu.
Det legges opp til et arrangement
over tre dager der mat og drikke fra
fjellregionen står i fokus. Med fjellregionen menes all mat som dyrkes og videreforedles.
Det er konferansesenteret Bjerkeløkkja, Oppdal kulturhus, Skifer
Hotel, Coop Mega, Oppdalsmuseet og
Opdalingen som arrangerer den nye
matfestivalen, og det vil bl.a. bli matfestivaltelt, åpning av matbutikk og gourmetaften på Skifer Hotel.
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Knut Bertsen og Camilla Buskland på Nordskogen stod ved en
korsvei - skulle de slutte med melkeproduksjon eller bygge ut.

Bonde Knut Berntsen i prat med snekkerne Raiko Kure og Jon Sivert Hoel.
Fjøset på gården Skugglia på
Nordskogen begynte å bli utdatert,
og noe måtte gjøres. Valget stod mellom å slutte med melkekyr og legge
ned gårdsdrifta eller å satse på utbygging. Dette var problemstillingen Knut
Berntsen og Camilla Buskland (som
arbeider ved Soknedal skole) stod overfor høsten 2011. Konklusjonen ble at de
ville fortsette å bo på gården og drive
med melkeproduksjon. Dermed måtte
de gjøre noe med fjøset.
Krav om løsdrift
Fra 2023 vil det bli krav om løsdrift,
og dermed måtte det en grunnleggende ombygging til. Først hadde de tanken om å bygge helt nytt, men det ble
for stort og kostbart. Dermed landet de
på det som har fått navnet folkefjøset utvidelse av eksisterende fjøs til å bli en
moderne fjøsbygning.
Hjelp fra flere
Knut er en grepa datakar, og han
begynte å skissere idéer til påbygg ved
hjelp av dataprogrammet SketchUp.
Samtidig fikk han god hjelp og rådgivning fra landbrukskontoret, og
han besøkte mange andre fjøs for å
få idéer til hvordan det kunne gjøres.
Underveis hadde han også rådgivning fra Tine med tanke på driftsplan

og økonomi for utbygginga. Norsk
Landbruksrådgivning har stått for de
endelige tegningene, og Investeringa
er fullfinansiert gjennom Innovasjon.
Ellers har Soknedal Sparebank vært en
god partner.
Lokale ringvirkninger
— Jeg hadde lyst til å bruke lokale
entreprenører for å skape lokale ringvirkninger av utbygginga, forteller
Knut. Hoel Byggservice ved Jon Sivert
Hoel har stått for bygginga, og ellers
har Rennebu Maskin og Støren Stål
vært leverandører.
38 kyr og melkerobot
Fjøset skal stå ferdig i slutten av
august, og da kan det flyttes inn med 38
melkekyr og egen melkerobot. Målet er
en kvote på 250 tonn melk.
Knut vil fortsatt være med på fellessetra på Løvåsen, da det er verdifullt på
mange måter.
— Fjøsstellet blir endret, selv om det
ikke blir mindre arbeidstid i fjøset. Jeg
kan f.eks. være mer fleksibel for å være
med ungene på noe i det som før har
vært fjøstid, forteller Knut - som samtidig roser faren Jostein for godt samarbeid i planleggingsfasen.
Av Dagfinn Vold

Satser på sau
Berit Kristin og Anders Voll bygger om
til saufjøs etter at fjøset har stått uten
dyr en del år.

Hedret for
kvalitet
Kristine og Lars Brattset og
Magne Ofstad mottok i forrige
uke sølvtina for å ha levert
elitemelk i sammenhengende
15 år.

Kristine Ek Brattset og Lars Brattset
med Sølvtina. Magne Ofstad var ikke
tilstede under utdelingen.
Anders og Berit Kristin Voll med dattera Mari i fjøset som har fått sauinnredning
på den ene siden, mens den andre siden står for tur til ombygging.
Berit Kristin og Anders giftet seg
våren 2013, og de tok over gården
Sægard Voll samme høst. Gården hadde
et forholdsvis nybygd fjøs som hadde stått uten dyr noen år, og da Berit
Kristin var interessert i å drive gården
kom spørsmålet om hva de skulle drive
med. Anders er lærer på Voll skole, og
han er allergisk mot kyr, så det ble Berit
Kristin sin erfaring med sau fra hjemgården i Soknedal som ble avgjørende
i valget.
Nå er begge ivrig på bondeyrket, og
målet er å få til én stilling til sammen
som de kan dele på for å være hjemme.
Gammel norsk spelsau
Gården har seter i Leverdalen, og
der begynner det å gro litt igjen. De
valgte derfor å satse på rasen gammel
norsk spelsau. Den er hissigere på beiting av forskjellig vegetasjon, og dermed godt egnet til å hindre gjengroing.
— Det er trivelige dyr. De er også
flokkdyr så de er enkle å få inn fra
utmarksbeite. Det var første beiting
med sauene i fjor, men etter to sankinger var alle i hus, forteller Berit Kristin.
Nå er de inne i sin andre lamming,
og de har utvidet besetningen med
rasen norsk hvit sau - eller ”dalasau”

som den også kalles. ”Dalasauen” gir
nok litt større slaktevekt, men gammel
norsk spelsau gir en god smak - litt viltsmak.
Støtte fra Innovasjon
Nå har de kommet godt i gang med
utbygging av fjøset, og de har fått 60%
støtte fra Innovasjon.
— Vi var heldige med at vi hadde
fjøs, noe som gjør utbyggingen overkommelig økonomisk. Alt gammelgulv
utenom forbrett skal ut og erstattes med
rist. Vi får god hjelp av kårkaill Arnt Erik
og nabo og sauebonde Jon Kvam. Ellers
gjør vi mye av arbeidet selv, sier Anders.
Det ferdige fjøset gir plass til 180 190 vinterfora sau i tillegg til rundt 20
på ”talle” i forhuset. Det er beitetilgang
på innmark som begrenser antall sauer.
God hjelp fra landbrukskontoret
— Det er bare positiv respons på at
vi satser på sau, og vi har fått mye god
hjelp fra landbrukskontoret. De har
god oversikt over søknadsmuligheter og aktuelle kontakter. Samtidig er
det et aktivt og hjelpsomt bondemiljø
i Rennebu, og vi treffes for å lære av
hverandre, forteller Berit Kristin.
Av Dagfinn Vold

Hver dag måler TINE kvaliteten på
melka fra norske melkebønder. Den
beste melka kategoriseres som «elitemelk». Bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 15 år, hedres
med Sølvtinen. Elitemelk er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få for sin råvareleveranse,
og nær 5500 dager med god fjøsdrift
må til for å kunne motta den eksklusive
tinen i sølv.
Styreleder Trond Reierstad i TINE er
stolt over den dyktighet og grundighet
mottakerne av Sølvtinen representerer.
Bak prestasjonene ligger yrkesstolthet,
gode hygienerutiner og grundig planlegging og oppfølging av alle deler av
gårdsdrifta, med stor vekt på å ta vare
på dyra på beste måte. TINEs rådgiverapparat med eksperter på dyrehelse og
melkekvalitet bidrar også.
– Høy kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk melkeproduksjon
har i konkurransen med utenlandske
aktører. I løpet av de siste 15 årene har
andelen elitemelk økt jevnt. Det betyr
at stadig flere melkebønder når det
strenge kvalitetsnivået vi har, og at norske forbrukere får melk i verdensklasse,
sier Trond Reierstad.
Foto: Tine
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VI TAR ANSVAR FOR DET DU TAR FOR GITT!
Levende bygder trenger lokale everk!

Vi inviterer til åpent møte i Mjuklia Ungdomssenter
ONSDAG 6. MAI KL 19.00!
Hallvard Fjellvær, adm.dir. i Svorka Energi, kommer og deler sine erfaringer, og
diskuterer framtidige utfordringer. Vi på Kraftlaget stiller mannsterk. KOMMER DU?

krk.no
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72 42 80 00

SMIL-tilskudd
Den nye Forskriften om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er ikke så ulik den gamle. Den største forskjellen er at
nå er det bare de som er berettiget produksjonstilskudd som
kan søke på disse midlene. I tillegg er det utarbeidet et nytt
søknadsskjema.

Psykisk helse
i landbruket
Statistisk sett vil halvparten
av befolkningen i løpet av
livet gå gjennom perioder der
den psykiske helsen utfordres.

På nettsiden Godtbondevett.no kan du
bl.a. se en film om Oddvar Pedersli, der
han forteller at det er vanskelig å skjønne
hvorfor livet så dramatisk ble snudd på
hodet. Sykdommen kom bare snikende.
Uforklarlig. Utmattende. Og uunngåelig.

Beiting i utmark er viktig for å ta vare på kulturmarka.
Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- og
kulturminneverdier i kulturlandskapet
(kulturlandskapstiltak) og tiltak som
bidrar til å redusere forurensning eller
risiko for forurensning fra jordbruket
(forurensningstiltak). Det kan gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som leder fram til planer for konkrete tiltak.
Rennebu kommune har valgt å prioritere tiltak som kan bidra til økt matproduksjon og et bærekraftig landbruk.
Rennebu kommune har fra i år tatt
bort søknadsfristen 1. mai. Det betyr
at det kan søkes fortløpende fram til 1.
oktober. Søknadsskjema og retningslinjer finner dere på kommunens hjemmesider. Ellers er det bare å ta kontakt
med enhet for landbruk og miljø.
Eksempel på tiltak:
•
Gammel
kulturmark:
Rydding og istandsetting av gamle
slåtte- eller beitearealer. Opprydding av
gamle gjerder. Oppsetting av nytt gjerde, enten som sperregjerde mot utmark

eller inngjerding av beiter.
•
Biologisk
mangfold:
Utbedring og skjøtsel av viktige leveområder for naturlig dyre- og planteliv. Kan blant annet være i åkerholmer,
kantsoner og vannløp.
•
Tilgjengelighet/opplevelseskvalitet: Tiltak for å bedre atkomst,
opplevelser og ferdsel i kulturlandskapet. Samt å sikre tilgjengeligheten til
kulturminner og kulturmiljøer.
•
Freda og verneverdige bygninger: Tilskudd til utvendig restaurering.
•
Andre kulturminner/-miljøer: Kan være alle slags bygninger på et
gårdstun, løer og seteranlegg, gravhauger, bo- og fangstplasser, veifar og tre/
steingjerder.
•
Forurensningstiltak:
Utbedring av hydrotekniske anlegg,
graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp.
Miljøplantinger og økologiske rensetiltak.
Av Randi Stolpnes

Her er det vel ingen grunn til å tro at
landbruket skiller seg fra resten av samfunnet, så derfor har dette blitt et viktig
fokusområde for landbruksorganisasjonene.
Godtbondevett.no
En bondes arbeidsdag kan ofte være
ensom, og det trenger derfor ikke være
slik at kolleger eller samarbeidspartnere
fanger opp signaler på at noe er galt
med en gang. Nettstedet godtbondevett.no er en nettside som er etablert
nettopp for å synliggjøre for bønder at
psykisk helse er et viktig tema for alle
yrkesgrupper, og ikke minst at det er
hjelp å få hvis man sliter.
Nettstedet er finansiert ved hjelp
av sentrale bygdeutviklingsmidler, og
målet er å øke oppmerksomheten og
bevisstheten omkring hva som kan
være med å gjøre en forskjell i bondens hverdag. Det er Norges Bondelag,
Norsk Bonde- og Småbrukerlag og
Landbrukets HMS-tjeneste sin nettside
om psykisk helse i landbruket som har
samarbeidet om etableringen av nettsiden.
Av Mona Schjølset
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Vi ønsker
Snertne Sneller
velkommen på Torget
Stedet for møte mellom mennesker
Velkommen innom!
Fine lokaler til
selskap og møter
www.rennebu.frivilligsentral.no

Konfirmasjon og
Blomster,
festdager
gaver, pynt,
Mye nytt i utepotter,

Tilbud:

Granium 39,Stemor
10 stk 49,-

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17 – lør 10-14

Arnt Ree
Leder BedriftsMarked
Autorisert finansiellrådgiver
959 62 705
ar@meldal-sparebank.no

Tore Gjerstad
Leder PrivatMarked
Autorisert forsikringsrådgiver
952 16 601
tg@meldal-sparebank.no

Morten Ljøkjel
Kunderådgiver BM
Autorisert forsikringsrådgiver
908 78 784
ml@meldal-sparebank.no

Randi Fagerli Vold
Kunderådgiver BM/PM
Autorisert finansiellrådgiver
Autorisert forsikringsrådgiver
918 29 068
rfv@meldal-sparebank.no

Gry MariSaldo
Røe 3.450,Forsikringsansvarlig PM
Autorisert forsikringsrådgiver
948 86 838
gmr@meldal-sparebank.no

Liv Heidi Uvsløkk
Kunderådgiver PM
Autorisert forsikringsrådgiver
918 29 068
lhu@meldal-sparebank.no

Husk Aa
at studielånet ligger
Solveig
til
forfall
på tirsdagBM
Forsikringsansvarlig
Autorisert forsikringsrådgiver
979 86 181
saa@meldal-sparebank.no

Emilia Stanczyk
Rådgiver kundeservice
907 50 419
eis@meldal-sparebank.no

En lokal samarbeidspartner for landbruket
Vi har god kompetanse, tilgjengelige kunderådgivere og
korte beslutningsveier. Ta kontakt for en næringsprat!
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eika.no

Besøk oss i vårt nye kontor
i 2. etg i Birkabygget

Kafe – Bakeri
Salat med lokale råvarer
Stikk innom å se vårt utvalg av lokal mat

Årets martnasskjorte
er nå i salg
kr 150,-

Torget på Berkåk, tlf 72 42 71 23
Åpn.tider: mandag-lørdag 10-16

Innehaver
Innehaver

gis rett til å hand

le varer for

250,-

gis rett til å hand

le varer

250,-

kroner to hund

re femti

Gavetips:

kroner to hund

hos valgfri utstil
ler på
Rennebumartna
n 2015

re femti

hos valgfri utstil
ler på
Rennebumartna
n 2015

Utstilleren lever
er kortet og får
kr 250,hos arrangøren
av Rennebum
artnan.

gavekort brukes hos valgfri
utstiller på Rennebumartnan

stempel

-

Utstilleren lever
er kortet og får
kr
hos arrangøren
av Rennebum
artn

Kenneth Teigen
stempel

Vi ønsker Snertne sneller
velkommen til torget

-

Kenneth Teigen

Innehaver
Innehaver

gis rett til å hand

le varer for

250,-

gis rett til å hand

le varer for

250,-

kroner to hund

re femti

hos valgfri utstil
ler på
Rennebumartna
n 2015

Berkåk, Sør-Trøndelag, 14.-16. august 2015
Utstilleren lever
er kortet og får
kr 250,hos arrangøren
av Rennebum
artnan.

www.rennebumartnan.no

stempel

-

kroner to hund

re femti

hos valgfri utstil
ler på
Rennebumartna
n 2015

Utstilleren lever
er kortet og får
kr 250,hos arrangøren
av Rennebum
artnan.

Kenneth Teigen
stempel

smn.no

Vi flytter sammen!
Birkas Salgsutstilling og Snertne Sneller blir
samboere i nyoppussede lokaler på Torget i Rennebu.
- Dameklær
- Vesker
- Norsk kvalitetshåndverk
- Mange gode gaveideer

Vi åpner d
ørene
onsdag 6.
mai
kl. 10.00

Velkommen!
Åpningstider: Mandag – fredag 10.00-17.00, lørdag 10.00 – 14.00
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-

Kenneth Teigen

Talentstipend
til Thea
Thea Emilie Pedersen Havdal
fikk tildelt årets talentstipend
fra Rennebu idrettslag i samarbeid med hovedsponsor
Meldal Sparebank.

Magnar Langklopp (leder RIL), Thea
Emilie Pedersen Havdal og Tore Gjerstad
(Meldal Sparebank).
I begrunnelsen for at Thea får
talentstipendet står det at hun starta
med håndball da hun var ni år, og hun
var allerede da veldig lærevillig. Nå er
hun første års J16. Som J14-spiller fikk
hun prøve seg på sonetrening gjennom
kretsen. Her har hun også tatt store
steg. Etter noen sonesamlinger plukkes
spillere fra ei stor gruppe, som får være
med på spissa samlinger. Thea Emilie
har blitt tatt ut på hver spissasamling
siden våren 2014. Thea Emilie viser stor
treningsvilje og innsats for å utvikle seg.
Samtidig er hun en god lagspiller, som
gjerne løfter fram andre på laget. Til
høsten vil hun satse videre på håndball,
og hun skal gå på håndballinja på Follo.
På samme møte fikk Kjetil Værnes
og Harald Holm tildelt fortjenstmerket
for sin innsats bl.a. innen ski og arbeid
med rulleskianlegg.
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KRK på Nerskogsrittet
Det er mye snakk om HMS tiltak på arbeidsplassen, og et viktig element i denne sammenhengen er fysisk aktivitet blant
de ansatte. På Kvikne-Rennebu Kraftlag har man virkelig tatt
denne problemstillingen på alvor, og for tiden er de ansatte i
full gang med trening fram mot Nerskogsrittet.

Kraftlagsgjengen klar for treningstur til Nerskogsrittet.
- Vi har leid inn to instruktører, en
for dem som vil sykle fort, og en for
dem som ikke vil sykle fullt så fort.
Treningene blir hver torsdag framover,
og vi satser på å prikke inn toppformen
til Nerskogsrittet den 21. juni, sier daglig leder ved KRK, Kristin Reitan.
Artig å være med på noe i Rennebu
Ifølge Reitan er det flere grunner til
at KRK satser såpass offensivt på sykling denne våren, og etter all sannsynlighet stiller med 15-20 deltagere under
årets Nerskogsritt.
- Det er jo viktig for både arbeidsmiljø, sykefravær og trivsel at de ansatte
er litt fysisk aktive. Dessuten skal man
jo ikke undervurdere den sosiale delen
av det å treffes utenom arbeidstid en
gang i uken for å gjøre noe sammen. Alt
i alt tror vi dette vil bli positivt både for
hver enkelt, og for arbeidsplassen, sier
Reitan.
Å delta på noe som arrangeres her i
Rennebu, var også noe som ble vektlagt
under planleggingen av
prosjektet.
- Vi kunne jo selvsagt valgt å reise til
Stockholm eller Oslo
for å løpe maraton, men
for oss var det et viktig
poeng å støtte opp om
noe lokalt. Det er viktig
for alle med større arrangement her i Rennebu, og
derfor valgte vi å delta på

Nerskogsrittet, forteller Reitan.
Utfordrer andre arbeidsplasser
Hele 17 av de ansatte på Kraftlaget
har til nå meldt seg på ”prosjekt
Nerskogsrittet”, og ifølge Reitan er det
nok en del som ser fram til opplegget
med litt skrekkblandet fryd...
- Det er nok ikke alle som gleder
seg like mye nei, men jeg håper og tror
at alle vil få gode opplevelser på sykkelsetet utover våren. Jeg ser i alle fall
fram til mange trivelige treningsstunder
sammen med kolleger, smiler Reitan.
Hun benytter også anledningen til å
utfordre andre arbeidsplasser til å gjøre det samme, og håper å se så mange
som mulig på startstreken under vårens
vakreste eventyr på Nerskogen den 21.
juni.
Av Mona Schjølset

Snerte Sneller +
Birka = Sant
Onsdag 6. mai åpner Snertne Sneller og Birka sine nye felles
lokaler på Torget.

Kom og si din
mening om
politireformen!
Mandag 11. mai kl 18.00
arrangerer Rennebu kommune er stort folkemøte om den
forestående politireformen.
— Målsettingen med møtet er å
sette søkelys på konsekvensen av politireformen. Hva skjer når lensmannskontoret legges ned, og vi ønsker å få
nærmere belyst ord som ”nærpoliti” og
”forebygging”, sier initiativtager ordfører Ola T. Lånke.
Samtlige medlemmer av Stortingets
justiskomité er invitert til møtet, og så
langt har tre medlemmer sagt at de
kommer. I tillegg vil flere ordførere fra
regionen delta.

Mona Schjølset i Snertne Sneller og Anne Kristine Stavne i Birka gleder seg til åpninga
av de nye felles salgslokalene på Torget.
— Vi har lenge ønsket oss til torget,
men da det ikke har vært noen egnede
lokaler har det ikke vært aktuelt. Nå har
vi fått til en fin løsning med Birka som
er til gjensidig nytte. Torget har også fått
et skikkelig løft med kaféen, og da ble
det enda mer fristende å komme til torget, forteller Mona Schjølset i Snertne
Sneller.
Anne Kristine Stavne i Birka skyter inn at de også gleder seg til det nye
samboerskapet, og at de trenger økte
ressurser for å betjene Birkas salgsutstilling.
— Jeg er glad for at Birka grep
muligheten for å få til et samarbeid med
Snertne Sneller. Det gjør Birkas salgsutstilling ennå mer tilgjengelig for publikum, sier Stavne.
Betjener begge
Med Birkas salgsutstilling og
Snertne Sneller i samme lokaler vil
det bli en spennende kombinasjon
som utfyller hverandre. Det er Snertne
Sneller som betjener butikken, og dermed vil Snertne Sneller ”utvide” sitt
vareutvalg med Birkas norske kvalitetshåndverk.

— Med samlokaliseringa vil vi begge få et bredere kundegrunnlag til gjensidig nytte, og det vil føre til bedre handelssentrum på Berkåk, sier Stavne.
Flere til gode
Det at Snertne Sneller flytter inn og
deler lokaler med Birka, har også ført
til flere positive ringvirkninger i Birkabygget. Rennebumartnan og Rennebu
Næringsforening har flyttet opp i nyrenoverte kontor i andre etasje, der kommunens voksenopplæring også har fått
nye lokaler.
— Det har vært et godt samarbeid mellom Sparebank 1 SMN, Birka,
Birka eiendommer, Snertne Sneller og
Rennebu kommune i denne saken, og
vi vil spesielt rose Rennebu kommune
for god støtte, sier Stavne og Schjølset.
Åpen dag
I forbindelse med åpninga den 6.
mai vil både voksenopplæringa og
Rennebumartnan vise frem de nye
lokalene sine for publikum.

— Saka om politireformen har ligget i Stortinget i flere år, og i mellomtiden har det skjedd en stille nedbemanning av lensmannskontor rundt om
kring, forteller Lånke. Han sier videre at
det for Rennebu sin del er sagt at det er
Oppdal og Midtre Gauldal som skal ha
lensmannskontor. Lånke mener det er
betenkelig at Rennebu mister politiets
ansikt og at nærpolitiet forsvinner.
— Jeg forstår at det er viktig å styrke
patruljetjenesten på ferdselsårene for å
kunne forflytte seg raskt, men jeg forstår ikke at det skal gå på bekostning
av nærpolitiet. Nærpolitiet er viktig for
å kjenne lokalmiljøet og drive forebyggende arbeid.
Reformen
skal
behandles
i
Stortinget i juni, og så langt har den
smal støtte i Stortinget. Bare Venstre vil
stemme sammen med regjeringspartiene.
— Det kreves større støtte i
Stortinget, og håpet er å få til et forlik,
for det viser seg at nærpoliti er viktig for flere partier. Det er bra hvis vi
berger kontoret på Berkåk, men det er
også viktig at reformen tar hensyn til
det forebyggende arbeidet, sier Lånke som oppfordrer folk til å møte opp og si
sin mening.
Av Dagfinn Vold

Av Dagfinn Vold
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Skrusikringer har gått
ut på dato!
Grunnet økt bemanning har vi ledig kapasitet
V¡ t¡lbyr disse tjenestene:
LandbruksRegnskap - Budsjettering/Driftsplanlegg¡ng
Forretningsregnskap - Lønn - Fakturering - Eierskifte
Tlf 72 49 47 90 – post@meldalregnskapskontor.no

Har du et sikringsskap med gammeldagse skrusikringer? Da bør du
få sjekket tilstanden på sikringsskapet ditt så raskt som mulig. Mange
gamle sikringsskap er ikke tilpasset dagens strømforbruk. Innholdet i
skapet kan være i dårlig forfatning og kretsene er ofte overbelastet.
Et overbelastet sikringsskap utgjør en stor brannfare.
I hele mai har vi tilbud på oppgradering av sikringsskap:
• 10 kurser for 12 900,• Tilleggskurser for 1 190,- per kurs
• Overbelastningsvern 2 900,• Rehabramme 2 200,Alle priser er inklusive moms og forutsetter at vi kan oppgradere
det sikringsskapet du allerede har.

Tilbud på
oppgradering
av sikringsskap
i hele mai

Utleie av maskiner
Gravemaskiner – Minidumper – Hengere
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

Ikke utsett deg og dine nærmeste
for brannfare. Ta kontakt med oss
i dag for å oppgradere ditt gamle
sikringsskap.

Vi tar oppdrag som
stubbfresing, fjerning av
hageavfall og mindre
graveoppdrag
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

72 42 80 00 | krk.no

Tlf 909 54 130/476 37 302

www.rennebumaskinutleie.no

Utfører alle typer entreprenøroppdrag

- Landbruksbygg - Industribygg
- Offentlige bygg - Ombygging/restaureringsarbeider







 


Firmaet disponerer stor kranbil
og 55 tonns mobilkran
og tar alle typer kranoppdrag

- Montering av stålkonstruksjoner
- Forskaling og støpearbeider
- Flytting av hus etc.
- Elementmontering






Industriveien 1, 7391 Rennebu
tlf 72 40 22 00/mob 918 30 075 - gunnar@lhbe.no
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KUNNGJØRINGER
Innkalling ekstraordinært årsmøte 2015
Austre Rennebu grunneierlag SA

Stort folkemøte om politireformen
I Samfunnssalen, Berkåk mandag 11. mai kl. 18.00

Tema: Søkelys på politireformen
- Når lensmannskontoret legges ned – hva da?
- “Nærpoliti” og “forebygging” er ord som går igjen
i diskusjonen og som vi ønsker nærmere belyst.
Samtlige medlemmer av Stortingets justiskomité er
invitert til Berkåk den kvelden. Politisaken ligger nå i
deres hender.
Hittil har vi fått beskjed fra tre av dem at de kommer
til Berkåk den kvelden, Jorodd Asphjell (AP), Kjell
Ingolf Ropstad (KrF) og Jenny Klinge (Sp) . Noen av
de andre venter vi på nærmere avklaring fra.
I tillegg vil flere ordførere fra regionen være til stede
og også delta.
Folkens, vi må “stå opp” for tryggheten i nærmiljøet
- møt derfor opp på folkemøtet den 11. mai!
Aksjonskomiteen

Tilkallingsvikar
– kantina ved kommunehuset

Vi søker etter en utadvendt og selvstendig person
som kan tenke seg å være vikar på kantina på
kommunehuset ved sykdom og ferier.
Er du interessert så kan du ta kontakt med
Servicetorget så snart som mulig på tlf 72 42 81 00.

Dato: tirsdag 12. mai 2015
Sted: Hallandstuggu
Tid: kl. 20.00
Sakliste: Valg nytt styre for 2015
Styret

Leilighet til salgs på Berkåk, i Bakkan borettslag.
78m2. To soverom. Ring Sivert Berg 412 40 735.

Slangeverksted i 10 år!
• Bensin- og oljeslanger
• Presser hydraulikkslanger
og slanger til høytrykkspylere
• Slanger til drikkenipler
• Billige slangetromler
• Multifaster hurtigkoblinger
og hydraulikkventiler

Arnt Haugen

Jeg hjelper
faste kunder og
så på
kveld/helg,
uten pristillegg

Hoelsjåren - Tlf 988 15 525

Dyrking – Skogsbilvei
Tomtearbeid
Vi hjelper deg gjerne!

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster
og pengegaver i frb. med Ola Volls bortgang og
begravelse.
- Siv og Oddvei

Ny nettside?
- vi skreddersyr siden
til ditt formål!
Ta kontakt på 72 42 76 66 for
å høre hva vi kan gjøre for deg!

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 971 85 666

Jonsered og Husqvarna
skog- og hagemaskiner
Rydde- og motorsager
Trimmere og plenklippere
Automowere
Hos oss får du
Aspen bensin
prøve og teste maskinene før kjøp
Sagkjedeolje
Vi har utstyr for
å datateste/justere
motorsager og
automowere.
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Rennebu Nytt -

neste nummer 13. mai - frist for stoff 5. mai -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
30.04
02.05
03.05
05.05
05.05
05.05
05.05
05.05
06.05
06.05
07.06
07.05
10.05
11.05
12.05
12.05

Formiddagstreff
Staure 11.00
Pub
Furuly, Nerskogen 20-01
Sykkelkarusell
Voll 13.00
Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
Middagsstunden
Hoelsmoen 11.00
Trening- og oppskyting
Gammelstødalen
17.00
Strikkekaffe
Kaffe Hyggen 19.00
APP
Menighetshuset 14.45
Trim LHL
Torget 17.00
Kvinnegruppmøte
Friv.sentralen 19.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Normisjonsmøte
Misjonshuset 20.00
Sykkelkarusell
Berkåk 13.00
Folkemøte politireformen Samfunnss. 18.00
Trening- og oppskyting
Gammelstødalen
17.00
Ekstraord. årsmøte
Hallandstuggu 20.00
Rennebu Austre gr.lag
13.06 Formiddagstreff
Menighetshuset 11.00
Småbarnstreff hver torsdag kl 12 på Frivillighuset
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 19.00
Partallsuker på Stamnan. Oddetallsuker på Innset.
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 på Voll skole
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver søndag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Rennebu Arbeidssenter
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Styrketrening hver mandag kl 19.15-19.45 i samf.salen
Kafe Hyggen har åpent hver lørdag kl 12-15
Rennebu pensjonistforening har møte siste onsdag
i hver måned
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

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

Send inn ditt lags aktiviteter,
så kommer de gratis

i kalenderen i Rennebunytt og
i Hva skjer-kalenderen på Rennebu.com
mari@mediaprofil.no eller redaksjon@rennebu.com

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