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Nytt år gir nye muligheter - og nye diskusjoner. Ett av temaene som blir viktig i året som kommer er
traséen til E6 gjennom Rennebu og Berkåk, og sentrumsutviklinga på Berkåk. Mer om dette på side 3.
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næring i Rennebu
en kikk innom Håggåsetra, Hæverstølen eller Meslo? Ridd
på hesteryggen hos Paul Paulsen eller på Langklopp fjellgård? Har du sett hva Vegard Heggem har skapt på Aunan?
Visste du at du er (nesten) helt sikker på å kunne vise tilreisende hjort på Innset? Eller lama i Kosberggrenda? Har du
sett hva smeden Ivar Fjellstad lager? Har du vurdert å bestille tur med hundespann på Nerskogen?

Kompetanseheving og nettverk
Rennebu er ikke en vinner innen reiseliv.
Men behøver det å være slik?
Hvorfor strømmer ikke turistene til Rennebu i store
flokker? Hva har andre bygder som Rennebu ikke har?
Svaret er egentlig enkelt: svært lite. Kanskje ingen ting.
Fra naturens side.
Men der andre bygder har vært flinkere til å utvikle tilbud
innen kultur- og naturbaserte opplevelser, har lite blitt gjort
i Rennebu.
Misforstå ikke; det har alltid vært ildsjeler; folk som
har prøvd å utvikle nisjer og tilbud, men konklusjonen
er entydig; Rennbyggen har gjort lite for å utnytte de
mulighetene naturen og bygdekulturen byr på i næringssammenheng.
Fram til nå?
Tidsskifte?
I 2010 ble det ferdigstilt 48 hytter i Rennebu, bare fem mindre enn i Oppdal. Rennebu var nummer to i fylket, hele ti
hytter foran Røros. Blant annet et resultat av at Nerskogen
skisenter åpnet for snart 12 år siden i mars 2000. Mer sentrumsært har Mjuklia renovert og utvidet, Mjuken hyttegrend tenker stort og dristig, og ekteparet Nyberg har
utviklet flere flotte tilbud.

Har du klikket deg innom nettsidene til Bygdasenteret
AS (www.rennebu.net) eller Rennebu Utmarksråd
(www.utmarksradet.no)? Har du handlet i Nerskogen
Landhandel? Eller bare tatt en kaffekopp i kaffekroken?
Mange bekker små…
Vi er i gang, mye skjer. Jeg har nevnt en del. Men det er plass
til så mye mer. Skattekammeret er Rennebus natur, kulturog mattradisjoner. Mange flere kan bidra, mange flere må
bidra.
For at de mange små skal bli en stor kraft, trengs samarbeid
og kompetanse. Her vil vi framheve to tiltak:
• Studietilbudet ”Verdiskaping i nærings - og kulturliv”starter i slutten av mars.
Stikkord er: Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling basert på
natur og kultur og entreprenørskap i skolen. Studiet kan du
lese om på side 5.
• Oppretting av nettverk innen opplevelsesnæringen i
Rennebu. Oppstartsmøte er satt til 20. januar på Kroken
Bakeri. Se annonse side 4.
Kunnskap og kompetanse, nettverk og samarbeid – grip
muligheten! Med utgangspunkt i natur, tradisjon og kultur
kan det skapes et stort og spennende tilbud i bygda; for bygdefolket, for hyttefolket og for tilreisende.

Har du smakt ost fra Jelsetra? Flatbrød fra Kroken Bakeri
eller rein fra Nerskogen Kjøtt? Spekepølse og spekemat fra Hognamat? Har du tatt med unge, håpefulle på
tur i Barnas Naturverden? Gjerne med en liten matbit på
Hæverfallsetra? Har du fulgt i pilegrimenes fotspor og tatt
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Spennende tider for
E6-utbygging og
sentrumsutvikling
Rennebu går inn i en spennende periode når det gjelder framtidig trasévalg for E6, og den betydningen dette vil ha for sentrumsutvikling her i kommunen.

Prosjektleder i Trondheimsveien, Trond Jære, i krysset E6 R-700 på Berkåk - et utfordrende kryss når ny E6 gjennom Berkåk skal planlegges.
Trond Jære er leder i prosjektet
Trondheimsveien, som har sett på
muligheten for å få en sammenhengende utbedring av E6 fra Trondheim til
fylkesgrensene mot Oppland og Rv3
Hedmark.
Ifølge Jære har veistrekningen fra
Vindalsliene til Ulsberg høy prioritet
både i prosjektet og hos Vegvesenet.
Møter departementet
Allerede 12. januar reiser fylkesordføreren og ordførerne i de fire berørte
kommunene Melhus, Midtre Gauldal,
Rennebu og Oppdal til Oslo for å møte
representanter fra samferdselsdepartementet. Her vil de få fremme sine argumenter for hvorfor en utbedring av E6
er så nødvendig i vår region. – Det er
veldig viktig å vise at vi står samlet bak
våre argumenter her i Sør-Trøndelag,
sier Trond Jære, da er sjansen for at
denne strekningen blir prioritert langt
større.
Veistandard
Statens vegvesen har nylig gjennomført en såkalt konseptvalgutredning, og dette går i korte trekk ut på at
de skal legge fram en utredning med

sine anbefalinger når det gjelder hvilken standard de ulike veistrekningene
skal ha, forteller Jære. Denne utredningen skal presenteres i slutten av januar.
Deretter skal våre lokale politikere i
samarbeid med vegvesenet bli enige
om framtidig trasévalg for E6 gjennom
Rennebu.
Se nye muligheter
Jære ønsker ikke å komme med
noen spådommer om hva som blir
framtidig E6-løsning i Rennebu, og
hvordan dette vil påvirke Berkåk sentrum i framtida.
– Det er helt klart at det vil bli en
ombygging her, men hvordan det vil
bli og hvilke konsekvenser det får, vet
vi ikke enda, sier Jære. Dette er en sak
som engasjerer mange, og det er mange
som har sterke meninger.
– Jeg vil oppfordre alle til å tenke
positivt og se nye muligheter, slik at vi
får utnyttet E6-utbyggingen på en mest
mulig positiv måte både for næringsdrivende og lokalbefolkningen forøvrig,
avslutter Jære.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Sentrumsutvikling

Næringsutvalget har bevilget
kr 100 000 til etablering av forprosjekt ”Sentrumsutvikling i
Rennebu”.
Næringsutvalget har satt ned en
arbeidsgruppe med ordfører som
ansvarlig, med næringsrådgiver som
sekretær og med representanter for
næringslivet/handelsbedrifter
på
Berkåk. Det skal søkes om midler til
prosjektet fra Blilyst, og Rennebu 3000
søkes integrert i arbeidet.
I saksopplysningen til saken står det
at folketallsutviklingen i Rennebu vekker bekymring. Erfaring og forskning
peker mot betydningen av et sterkt
sentrum for å opprettholde bosettingen
i distriktskommuner. Torget i Rennebu
fremstår som flott, men aktiviteten er
liten og butikkene få. En viktig problemstilling er: hvordan øke aktiviteten
på Torget. Kan det etableres flere forretninger. Kan Torget danne kjernen i et
sterkt sentrum i Rennebu?
Rennebu 3000 går inn i sitt siste år i
2012. Hvordan kan arbeidet i Rennebu
3000 integreres i ”sentrumsutviling i
Rennebu”. Hvordan best nytte de relativt betydelige midlene som prosjektet
rår over?
For å gi et sentrumsutviklingsprosjekt tyngde kan det være nødvendig å
legge opp til en prosess der bygdefolket mobiliseres til en gjennomgripende
gjennomgang av Rennebus fortrinn.
Arbeidsgruppens viktigste oppgave er å søke informasjon og hente
inn ekstern kompetanse, og legge fram
forslag til gjennomføring av et hovedprosjekt med målsettinger, aktiviteter,
prosjektledelse og finansiering.

Næringsutvalget

Medlemmene i det nye utvalget er Ola T. Lånke (leder), Bjørn
Inge Haugset, Britt Smeplass, Siv K.
Remetun, Inger Måren og Knut Hårstad
- de tre siste valgt fra næringslivet.
I det første møtet diskuterte utvalget
sitt eget mandat, og de ønsker å utvikle næringsutvalget til et aktivt forum
for ideutvikling for næringsutvikling
i Rennebu. Utvalget tar sikte på 5-6
møter i året, og ved slutten av hvert møte;
mer uformell evaluering – hva er viktig jobber utvalget med de viktige tingene.
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Sesongkort til alle skolebarn
Hjertelig velkommen!
Jobber du i eller med
- opplevelsesnæringen
- kultur- og naturbaserte
opplevelser
- lokal mat
- reiseliv
ja, da er du hjertelig
velkommen til en samling
med likesinnede på

Like før jul kom Nerskogen Skisenter med nyheten om at de
ville gi alle skolebarn i Rennebu gratis sesongkort i julegave,
og ifølge daglig leder Torleif Kristiansen har den sjenerøse julegaven blitt svært godt mottatt.

Kroken Bakeri fredag
20. januar kl 11.30.
Det blir god mat fra Kroken
Bakeri, faglige innlegg og
uformelle samtaler og diskusjoner om hvordan vi kan styrke
hverandre gjennom samarbeid.
Vi ber om at du varsler at du
kommer innen
tirsdag 17. januar. Ta kontakt
med
Inger Hilde Myrbekk mob.
404 99 989 eller
inger_hilde@hotmail.com.

Vi kaster ut jula!
Vertsgruppa inviterer til en
nederlandsk/tysk/belgisk/
rennbyggs tradisjon:

Juletrebrenning
fredag 13. januar kl 20.00
i Skjervgrenda
(ta av første vei til høyre etter at
du har kommet fra Berkåk til
Stamnans 60-sone).

Servering av nederlandske
”appelflappen” og varm kakao,
og aking fra gapahuken
oppi Skjervbakkan med
traktorskyss oppover.
Ikke gå glipp av en gylden mulighet
til å bli kvitt juletreet.
(juletre kan også bare legges igjen
ved oppkjørselen til gartneriet.)
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Knut Ingolf Dragset (Rennebu 3000), Torleif Kristiansen (Nerskogen Skisenter)
og Ola T. Lånke (Rennebu kommune) var julenisser før jul.
– Det er allerede mange kort som
har blitt levert inn her, og vi har også
fått mange gode tilbakemeldinger på
tiltaket, smiler Kristiansen.
Viktig med skilek og uteliv
Tidlig i høst fikk ledelsen ved skisenteret høre at andre kommuner hadde gitt bort gratis sesongkort til skolebarn, og dermed fikk de ideen om å
prøve dette også i Rennebu. – Vi på skisenteret synes naturlig nok det er viktig
at ungene blir glade i skilek og uteliv,
så vi håper dette kan være et positivt bidrag i så måte, sier Kristiansen.
Nerskogen skisenter er også opptatt av
å ha høy aktivitet i anlegget gjennom
hele sesongen, og håper selvfølgelig at
julegaven vil gi positive ringvirkninger
for besøkstallene.

Skidag for skolene
Inkludert i skikortet ungene nå har
fått, ligger også en skidag for skolene.
– Det er opp til skolene å finne dato
og opplegg som passer, så dette er ikke
klarlagt enda, forteller Kristiansen.
Denne dagen vil skisenteret så langt det
lar seg gjøre låne bort gratis skiutstyr til
de ungene som ikke har eget. – Vi har
kanskje ikke nok utstyr til riktig alle,
men vi vil i alle fall bidra med det vi har.
Det er jo også flotte muligheter for å
benytte langrennski i løypenettet rundt
senteret for dem som heller ønsker det,
så her finnes flere alternativ til alpinbakkene, avslutter Kristiansen.
Informasjon om åpningstider og
aktiviteter på www.nerskogenskisenter.
no

Hva med en kaffekopp i Helsesenteret?
Kantina i Helsesenteret er nå åpen
for alle som kan tenke seg en kaffekopp
med noe til når de besøker Helsesenteret.
Den er selvbetjent, og er åpen fra kl 8.30
til 15.30 hver dag. Det er også mulig å
bestille seg middag kl 13.00, og den må
bestilles før kl 10.00 samme dag.
Kantina ligger i samme lokale som
Dagsenteret, og kan tilby frokost, salat,
omelett, brødskive, kaffebrød og kaffe fra
kaffemaskin - alt til en rimelig penge.

Verdiskaping
i nærings- og kulturliv
Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT) tilbyr et studium for lærere, kulturarbeidere, politikere og næringslivsledere der temaet
er entreprenørskap i skolen – bærekraftig lokalsamfunnsutvikling basert på natur og kultur.

Fagansvarlig Børge Dahle og næringsrådgiver Jan Bredeveien inviterer til
studie i bærekraftig vedriskaping innen nærings- og kulurliv.
Fagansvarlig for studiet er Børge
Dahle, og han forteller at mål for studiet er å utvikle en kompetanse i bærekraftig verdiskaping innen nærings- og
kulturliv, og bruke denne kompetansen
til å utvikle planer for:
- videreutvikling av etablerte næringsog kulturtiltak
- nye realiserbare tiltak for å styrke det
lokale nærings- og kulturliv
- ”entreprenørskap i skolen” med bakgrunn i forståelse for og kjennskap til
utvikling av lokalt nærings- og
kulturliv.

løpet av ett og et halvt år til to år, med
samlinger over en til tre dager kombinert med eventuelt kveldsøkter på tre
timer. Studentgruppen utarbeider i fellesskap tidsplan for studiet.
For de som ønsker studiet som en
del av sin videreutdanning, vil det bli
avviklet eksamen. Det kreves generell studiekompetanse eller godkjent
realkompetanse for de deltakerne som
ønsker å avlegge eksamen. Studentene
leverer en selvvalgt studieoppgave/prosjektoppgave tilsvarende 10 studiepoeng som forsvares muntlig.

— Studiet ønsker å legge vekt på å
utvikle deltakernes kreativitet, nyskaping og evne til å ta initiativ. Studiets
arbeidsform må framelske disse kvaliteter. Derfor har vi valgt ”undersøkende læring” som pedagogisk metode.
Metoden forutsetter at studentene utvikler evnen til å analyserer egne læringsbehov, tar ansvar for egen læring og er
aktiv medvirkende i gjennomføringen
av studiet, sier Børge Dahle. Dette medfører at studentene er med på å utvikle
felles studieplan og egen individuell
utviklingsplan.

— Studiet vil legge vekt på konkret
handling, og skape samhandling mellom flere aktører for å få et nettverk
som kan utvikle merkevaren Rennebu
under en felles paraply. Vi må skape en
felles forståelse for hva som er viktig for
Rennebu, sier Børge og Jan.

Halvt år studium
Studiet tilsvarer et halvt år studium,
og varigheten er 16 dager á 6 timer i

Gratis kurs
Kurset har ingen studieavgift.
Utgifter til studielitteratur og eventuelle ekskursjonsutgifter betales av den
enkelte deltaker.
Studiestart blir 27. mars 2012,
og påmelding skjer til
borge.dahle@gmail.com
- tlf 471 75 525 innen 2. mars.
Av Dagfinn Vold

UKM i
Rennebu
Bare en liten påminning til
alle som vil være med på
UKM i Rennebu søndag den
5. februar. Dere kan nå gå inn
på nettet på www.ukm.no .
Klikk dere fram og meld dere på. Vi
har satt påmeldingsfrist til den 28. januar. Selve arrangementet er som vanlig i
samfunnshuset på Berkåk og starter kl
18.00.
Man kan delta med det meste av
kulturuttrykk. I år legges det ekstra vekt
på litteratur, så dere kan enten fremføre
eller få fremført noe dere har skrevet
selv.
Vi minner også om at dagen før, den
4. februar, foregår BKM (barnas kulturmønstring) med oppstart kl 16.00 i
samfunnshuset.
Vi håper at mange vil melde seg på
og at publikum benytter sjansen til å
være med på noe stort.
Uansett, vi gleder oss!
- Kulturskolen og kulturkontoret

Kretsmesterskap
i sprint langrenn
Lørdag 14. januar blir det arrangert kretsmesterskap i sprint langrenn
klassisk stil på Rennebu skistadion på
Berkåk.
Start for prologer er kl 10.00, og deretter går det slag i slag utover dagen.
Klassene som deltar er fra jenter/gutter
13 år og til og med senior. Klassene 13
- 16 år går 850 meter, mens kvinner fra
17 år til senior går 1,2 km og herrene i
samme alder går 1,5 km.
— Ved siden av kretsmesterskap er
dette rennet også det andre rennet i
årets ST-cup, og vi forventer derfor mellom 3 - 400 deltagere. I tillegg kommer
det også mange foreldre, så dette blir en
aktiv dag på skistadion, forteller presseansvarlig Arve E. Withbro.
Withbro håper at rennbyggene
kommer som publikum og er med på
å skape hyggelig stemning for løperne
som kommer.
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nnebun

Rennebunytt
(RN) hadde sin første
årgang i 1973. Under
periodene med avisene Sambygdingen og
år
g a n g Allmenningen hadde
RN et opphold.
I 1992 tok undertegnede initiativ til
å starte RN opp igjen. Dermed er det i
2012 RN sin 35. årgang, og i den forbindelse vil vi ta med noen klipp fremover
fra RNs første årgang.
- Dagfinn Vold
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Følgende sitat stod i det første
Rennebu-Nytt som kom ut:
Informasjon er et tidsaktuelt ord, og
når tiltaksnemnda no vil prøve å sende ut
eit lite blad, så er det først og fremmst for
å informera. Bygdefolket har krav på å få
konkrete opplysningar om det som går for
seg på kommunalt hald.
... Vi vil difor sjå det som vår første
oppgåve å orientere om dei saker som kommunen arbeider med og gje meldingar om
dei vedtak som blir gjort i dei ymse kommunale organ.
Vi trur at det på den måten vil vera
mogleg å auka interessa for det som rører
seg i bygda.
Vi trur det er viktig at alle Rennbygger
blir klar over at dei kvar på sin plass er ein
del av bygda og har ansvar for liv, vokster
og framgang for bygdesamfunnet.
... Men Rennebu-Nytt vil også prøve
å få plass til litt meir enn tørt kommunalt
stoff. Vi trur at det i vår vidstrakte bygd
vil vera av interesse for sånytt, reportasjar,
intervjuer o.l. som kan vera med og gjera
oss meir kjendt med heimbygda og det som
ter seg i natur og folkeliv.
Vi trur også det er aktuelt med eit
annonseorgan i bugda. Vi har allerede merka slik interesse frå forretningsdrivande, og
eit blad som kjem inn i kvar heim skulle
vera effektivt for den som har noko å by
fram.
I redaksjonen satt Jens Flå (ordfører), Eiliv Grut og Magne Jostein Hoel.
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Det vedtatte budsjettet gjør at vi i hovedsak kan opprettholde
kommunens virksomhet på dagens nivå.
I tillegg styrkes barnevernet og nytt
dagsenter ved helsesenteret etableres
som fast tiltak. Rennebu kommune tilknyttes Legevakten i Orkdalsregionen
fra 1. januar og Trøndelag brann og redningstjeneste fra 1. juli.
Kommunestyret bevilget tilskudd til
ulike formål i bygda – bla blir det gitt
tiskudd til Birka og Bygdasenteret. Det
ble gitt en engangsbevilgning til istandsetting av Gisnås forsamlingshus.
Og kommunestyret vedtok å opprettholde ordningen ”Bort for en
50-lapp”.
Rennebu kommune har gjennomført forholdsvis store investeringer over
flere år. Storparten av investeringskostnadene er lånefinansiert. Rennebu
kommune har derfor ei forholdsvis høy
lånegjeld pr. innbygger. Men pga gode
inntekter har det ikke vært vanskelig å
betjene lånegjelda.
Investeringsbudsjettet i 2012 er mer
moderat. Investeringsbudsjettet er på
6 mill. kroner – hvorav halvparten er
budsjettert til utvidelse av Rennebu kirkegård. I tillegg er det vedtatt bevilgninger til opprusting av kommunale
veier, ENØK-tiltak og planleggingsmidler til nye parkeringsplasser ved
helsesenteret og utvidelse av boligfeltet
i Trondskogen.
Samhandlingsreformen

settes

En del av Trøndelag brann- og redningstjeneste

i

Fra 1. juli blir Rennebu formelt en del av Trøndelag brann- og redningstjeneste.
Dette ble vedtatt i kommunestyret før årsskiftet, og ifølge nåværende brannsjef Arne
Meland vil ikke dette gå ut over brannberedskapen i Rennebu. – Brannstasjonen
vil fungere som før og brannmannskapene vil være de samme. Forskjellen vil bli
at mannskapene mottar lønn fra TBR, og at brannsjefen sitter i Trondheim, sier
Meland. Oppdal har valgt samme løsning, og der skjedde overgangen allerede fra
1. januar. Meland tror det vil være positivt med en samordning av brannberedskapen i Trøndelag. – Nå blir det en brannsjef som får ansvaret for sju kommuner, og
kan samordne opplæring av mannskapene. Dette vil bety en mer effektiv bruk av
ressursene, sier Meland.
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verk fra 1. januar 2012. Kommunene
får tilført midler via rammetilskuddet
til dekning av nye kostnader knyttet til
reformen. Kommunene skal betale for
medisinsk behandling innenfor spesialisthelsetjenesten og det skal betales for
ferdigbehandla pasienter ved sykehusene. Så langt har vi grunn til å regne
med at kommunens kostnader knyttet
til reformen kan dekkes innenfor de
økte overføringene via rammetilskuddet.
Det knytter seg usikkerhet til en del
viktige inntekter – skatt og salg av konsesjonskraft.
Det er stor usikkerhet knyttet til
den økonomiske utviklingen i Europa.
Norge – og dermed også Rennebu
– påvirkes av utviklingen ellers i verden. Nedgang i sysselsettingen fører
til mindre skatteinntekter. I tillegg har
Rennebu hatt en nedgang i innbyggertallet gjennom 2011 – og dette vil påvirke kommunens inntekter.
Rennebu kommune selger forholdsvis mye konsesjonskraft. Vi er derfor
avhengig av strømprisene. Lave priser
gir mindre inntekter. I 2011 fikk vi litt
større inntekter enn budsjettert. Slik
situasjonen ser ut pr. årsskiftet ligger vi
betydelig dårligere an for 2012.
Karl Petter Gustafsson
- økonomirådgiver

Stem på Årets Rennbygg 2011
Det har i alt kommet inn 16 forslag på Årets Rennbygg 2011. Juryen, bestående av Tore Gjerstad
(Meldal Sparebank), Knut Ingolf Dragset (Rennebu 3000) og Dagfinn Vold (Mediaprofil/
Rennebunytt) har plukket ut fem kandidater som presenteres nedenfor.
Frem til onsdag 25. januar kan dere stemme på den av disse fem kandidatene dere mener fortjener å bli Årets Rennbygg 2011.Den som får flest stemmer og blir Årets Rennbygg blir presentert i
Rennebunytt som kommer torsdag 2. februar.
Kandidat 1: Toril Lund
Toril torde å satse på nærbutikken
på Nerskogen, en
meget viktig satsing
for et lite sted som
Nerskogen. Toril har
lyktes med å tilby
varer som folket
ønsker. Butikken er
blitt en suksess, og allerede på høsten
ble budsjettet for 2011 nådd.
Toril har lange dager, men hun kan
fornøyd innse at hun har klart å skape
sin egen arbeidsplass på Nerskogen.
Ellers er hun også aktiv som vert for
nye innbyggere og hun er en snill, åpen
og hjertelig person.
Kandidat 2: Kjetil Værnes
Kjetil gjør en
stor og god jobb
for barn og unge
i Rennebu. Både
innen ski og sykkel.
Han står på
som trener, rydder sykkelsti, skitrase og hoppbakke, og er ”arrangør” av Nerskogsrittet.
Nerskogsrittet hadde ikke eksistert
uten denne fantastiske ildsjelen. Han
gjør også en stor innsats for spinning,
som bl.a reperatør.
I hovedlaget i Rennebu IL er han
positiv, får ut informasjon på nettsida

og involverer de rundt seg. Han er en
ressurs for hele Rennebu!
Kandidat 3: Inger Hilde Myrbekk
Inger
Hilde
Myrbekk
startet
Kroken Bakeri før
Martnan i 2010.
Spente og forventningsfulle stod hun
og
ektemannen
i salgsboden og
lurte litt på hvordan dette skulle gå. Resultatet? Utsolgt
lenge før martnasslutt! Og suksessen
har fortsatt. Inger Hilde baker og baker.
Og selger og selger. Budsjettene overskrides, nye produkter lanseres, årets
Martna ble enda større suksess enn i
fjor. Og Inger Hilde er fornøyd, jobber
og trives, ser at hun har lyktes i å skape
sin egen arbeidsplass hjemme på gården på Innset.
Kandidat 4: Maja Britt Renander
Maja Britt har
gjort mye for å
fremme
samisk
kultur og identitet på en positiv
måte. Hun har opplegg for skolene
i Rennebu i forbindelse med Den
kulturelle skolesekken, der elevene får
innblikk i samisk kultur og levemåte

ved bl.a. å komme på Nerskogen for å
lage mat i lavvoen og se på reinskilling.
Maja Britt drifter også nettstedet
Trollheimen Sijte med informasjon om
reindrifta og den samiske kulturen i
Trollheimen.
Dette er med på å løfte fram
Nerskogen på en positiv måte.
Kandidat 5: UL Framtidsvon

UL Framtidsvon er en kandidat til
Årets Rennbygg i 2011 hovedsakelig for
sin innsats vedrørende oppsetning av
revy på Sandbrekka.
De leverte en helt strålende revy,
hvor de virkelig tok bygda på kornet.
Ved bruk av enkle virkemidler, og
med mange glimrende skuespillerprestasjoner, klarte de å dra to fulle hus på
Sandbrekka senhøsten 2011. Det står
det respekt av! Dette skaper identitet og
tilhørighet for ungdommen vår.
Omtale av kandidatene er basert på
forslagsstillernes begrunnelser.

Stemmeseddel Årets Rennbygg!
q Kandidat 1: Toril Lund

q Kandidat 2: Kjetil Værnes

q Kandidat 4: Maja Britt Renander

q Kandidat 5: UL Framtidsvon

q Kandidat 3: Inger Hilde Myrbekk

Sendes inn til Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu, via epost til dagfinn@mediaprofil.no eller Facebook / Rennebunytt
- innen 25. jan 2012.
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Gaveutdeling
i Meldal Sparebank
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

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

Rennebumartan søker

DUGNADSANSVARLIG
i ca 10% stilling

Årlig gis en del av bankens overskudd som gaver
til allmennyttige formål. I den forbindelse
oppfordres alle lag og organisasjoner til å sende en
skriftlig søknad om tildeling av midler.
Søkeren bør ha et kundeforhold i banken, i tillegg
bør siste godkjente regnskap vedlegges søknaden.
Skriv også litt om aktiviteten i laget/organisasjonen,
samt medlemstallet.
Søknadsskjema fås ved henvendelse i banken
eller kan lastes ned på vår hjemmeside
www.meldal-sparebank.no
Tildeling av gaver skjer i Forstanderskapets møte
i slutten av februar.
Søknadsfristen er satt til 31. januar.

Arbeidet består hovedsakelig i å koordinere
dugnadsinnsatsen under Rennebumartnan 2012, slik at
lag og organisasjoner som deltar med frivillig innsats blir
i stand til å gjøre en god jobb.
Det forventes at den som får stillingen møter fast i
Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i både
utviklingen og gjennomføringen av Rennebumartnan.
Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for jobben.
Nødvendig opplæring vil bli gitt. Det er nødvendig
med noe kjennskap til bruk av data. Vi legger vekt på
personlig egnethet. Lønn etter avtale.

Har du lyst på en spennende og lærerik jobb
i et kreativt miljø, og ønsker å være med å
bidra til å videreutvikle Rennebus fremste
identitetsbærer, sender du en kort skriftlig
søknad til Rennebu Bygdearrangement as
Berkåk, 7391 Rennebu eller
kenneth@rennebumartnan.no
innen 1. februar
Ev. spørsmål kan rettes til daglig leder Kenneth
Teigen på telefon 72 42 77 48 / 917 83 500
Rennebu Bygdearrangement as
Arrangør av:

÷15%

på støvsugere
Miele, Bosch og
Electrolux.

Halv pris på
støvposene.
Gjelder ut januar.

sammen med 1000 frivillige i 26 år.
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Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00
Lør
10.00-14.00

Mange drømmer om et småbruk
Ifølge en meningsmåling Sentio har utført for Nationen ønsker
én av seks nordmenn å bo på et småbruk, hvis de kunne velge
helt fritt uten å ta økonomiske hensyn.
Ikke overraskende svarer de fleste
av dem som allerede bor på bygda at
de gjerne kunne tenke seg å bo på et
småbruk, men også mange av dem som
bor i storbyen kunne tenkt seg en slik
tilværelse. Ifølge undersøkelsen kunne
11,4 % av hovedstadens innbyggere
tenkt seg å bytte ut asfaltjungelen med
grønne plener og husdyr.
Landbruks- og matminister Lars
Peder Brekk har gitt uttrykk for at han
anser landbrukseiendommer som en
stor ressurs for bosetting og verdiskapning over hele landet. Han ønsker seg
nye og treffsikre tiltak for å øke omsetningen av landbrukseindommer, og
dermed også øke bosettingen.
Ifølge Evy Ann Ulfsnes i Rennebu
3000 er dette noe det også har vært
jobbet med her i bygda. – Tidlig i høst
sendte vi ut brev til alle eiere av ube-

bodde landbrukseiendommer her i
kommunen, med spørsmål om de
kunne tenke seg å selge eller leie ut
eiendommen. Vi fikk en god del positiv respons på tiltaket, men dette er
naturlig nok prosesser som tar litt tid
og vi kan derfor ikke si noe konkret om
resultatene enda, sier Ulfsnes. Hun presiserer imidlertid at undersøkelsen som
ble gjengitt i Nationen kan virke både
positiv og inspirerende for dem som går
med tanker om å flytte til mer landlige
omgivelser. – Rennebu 3000 vil følge
opp prosjektet med landbrukseiendommer også i 2012, og folk må bare ta
kontakt hvis de har spørsmål eller innspill til dette arbeidet. Skal vi ha sjanse
til å nå målsettingen i Rennebu 3000
er det om å gjøre at vi jobber sammen
for å få lys i alle ubebodde hus rundt
omkring, avslutter Ulfsnes.
Av Mona Schjølset

Ned 10 kilo før
påske?

Søker ny dugnadsansvarlig
Etter
fjorårets
Rennebumartna
har Linda Øvereng valgt å si opp
sin stilling som kulturansvarlig for
Rennebumartnan. Ny kulturansvarlig
blir Hilde Staveli Solli, som nå i tre år
har hatt jobben som dugnadsansvarlig. – Hun ønsket seg nye utfordringer,
og syns derfor det er spennende å få
hovedansvar for kulturarrangementene, sier martnasgeneral Kenneth
Teigen. For å få martnaskjomiteen komplett går man derfor nå ut og søker
ny dugnadsansvarlig. Vedkommende
skal ha hovedansvaret for kontakten
med alle lag og organisasjoner, som
årlig bidrar med nærmere 4000 betalte dugnadstimer for å få gjennomført
Rennebumartnan. – Det finnes mange
flinke og positive folk her i regionen,
så nå håper vi at det melder seg noen
som ønsker å være med å videreutvikle
Rennebumartnan. Ikke minst ønsker vi
oss en person som ønsker å bidra til å ta
vare på og videreutvikle det lokale eierforholdet og dugnadsånda, noe som er
helt avgjørende for oss, sier Teigen.

Du står som nr EN!
Du står alltid som nr EN hos Bygdas
Forsikringssenter. Vi satser på virkelige
mennesker framfor talemaskiner.

Maria

minus
22 kilo på
Roedekurs

5 levende
saksbehandlere tar
gjerne telefonen,
eller snakker med deg
ansikt til ansikt.
Alle hverdager kl 9-15

Nyhet!
Nå starter Roedekurs opp i Berkåk:

Hilsen oss i
Gjensidige OppdalRennebu brannkasse

Marit 90 72 69 52

Mette
LØ

www.greteroede.no
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Oppdal 72 40 49 90 – Berkåk 72 42 82 50

HURRA VI ER GODKJENT *
* etter retningslinjer gitt av
forsikringsnæringens
hovedorganisasjon (FNO)

www.gorb.no
Rennebunytt
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Avgiftsvedtak for 2012

I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent
at Rennebu kommunestyre i møte den 15.12.2011
fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde
med virkning fra den 01.01.2012.
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.
Rådmannen

Røyker du?
Har du tenkt på å slutte?

Frisklivsentralen i Rennebu arrangerer Røykeslutt
kurs med oppstart tirsdag 17. januar kl 13.00 ved
møterom v/helsesenteret.
Kurset holdes hver tirsdag kl 13.00- 15.00 i 6 uker.
Kurset koster 300 kr. Arbeidstakere må avtale med
arbeidsgiver om fritak fra arbeid.
Ring eller send melding til 913 81 511 for å melde
deg på, og få mer informasjon.
Kursholder er Kommunefysioterapeut og
Fysakkoordinator Kari B. Tronsgård

Gjennomgang av bruk av apparat i
trimrommet, med fysioterapeut
18. januar kl 11.15-12.15
19. januar kl 17.30-18.30

Frisktrim

starter opp igjen
onsdag 18. januar
kl 10-11 i Rennebuhallen.

Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og Hilde Bjerkset.
Pris 400 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen

Gruppebehandling i basseng
ved Oppdal Kulturhus
Oppstart: 9. januar 2012
Nye deltagere trenger henvisning fra lege.
Ved spørsmål kontakt Kommunefysioterapeut
Kari B. Tronsgård 913 81 511
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Saksbehandler landbruk og miljø

100 % stilling vikariat 1. februar – 31. desember 2012
Enhet for landbruk og miljø består av totalt 4 stillinger.
Enheten er organisert under området miljø, teknikk og
landbruk, med kontorer i rådhuset på Berkåk. To av de
ansatte skal i løpet av 2012 avvikle permisjon.
Hovedarbeidsområder:
• Saksbehandling etter jord- og konsesjonslov
• Tilskuddsordninger i landbruket
• Næringsutvikling i landbruket
• Saksbehandling innen viltforvaltning
Ønskede kvalifikasjoner:
Minimum treårig relevant høyskole og gjerne erfaring
fra denne type arbeid. Nyutdannede fra UMB på Ås
oppfordres til å søke.
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Et godt og åpent arbeidsmiljø
• En utfordrende og utviklende stilling
• Lønn etter avtale
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
Kjetil Værnes tlf 72 42 81 41 eller fagkonsulent
Evy-Ann Ulfsnes tlf 72 42 81 43.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
innen 13. januar 2011.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova § 25.
Rådmannen

Omsorgsleilighet Voll (Staure)

Det er ledig omsorgsleilighet på Voll
Leiligheten er på ca 64 m²+ tilhørende bod
Husleie er på kr 2.600,- pr måned + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
Infotorg tlf 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 20. januar 2012

KUNNGJØRINGER
Rennebu Arbeiderparti
avholder sitt årsmøte
fredag 3. februar kl 19.00
på Hallandstuggu

Vanlige årsmøtesaker.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte,
sendes styre ved leder Bjørn Berntsen 7391 Rennebu
tlf 997 03 320 innen 25. januar.
Alle er hjertelig velkommen.
De som ønsker å være med på bespisning og sosialt samvær
etter årsmøte, må gi beskjed innen 30. januar.
Egenandel kr 100,-. Hilsen styret.

I et forsøk på å rekruttere nye
hel- og deltidsavløsere arrangerer vi

AVLØSERKURS
for nybegynnere

Er du interessert, har du sjansen nå !

			
I Oppdal og Rennebu arrangeres det avløserkurs for alle
interesserte. Oppstart medio februar. Det blir 21 teoritimer
fordelt på 7 kvelder. I tillegg er det lagt opp til 5 obligatoriske fjøsstell hos praksisvert (du kan selv velge praksisvert,
eller vi hjelper deg). Kurset er gratis.
Følgende tema tas opp: Foring - melking og hygiene - helse
og fruktbarhet – helse, miljø og sikkerhet. Gjelder både for
ku og sau. I tillegg blir det informasjon om skogbruk og
pelsdyr.

Påmelding senest 2. februar, og helst på e-post:

Rennebu avløserlag – tlf 72 42 77 22
		e-post; rennebu.avloserlag@n-lt.no
Oppdal avløserlag tlf 72 42 20 12
		e-post; oppdal.avloserlag@n-lt.no

Arr: Rennebu og Oppdal avløserlag, landbruksforvaltningen
i Oppdal kommune og Rennebu kommune
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- utgivelsesplan våren 2012
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Utg-uke
2
5
7
9
11
13
16
19
21
23
25

Utg-dato
12.01.12
02.02.12
16.02.12
01.03.12
15.03.12
29.03.12
19.04.12
10.05.12
24.05.12
07.06.12
21.06.12

Frist for stoff
04.01.12
25.01.12
08.02.12
29.02.12
07.03.12
19.03.12
12.04.12
30.04.12
15.05.12
29.05.12
13.06.12

Tlf 72 42 76 66 - epost: dagfinn@mediaprofil.no

KUNNGJØRINGER
Leilighet på Voll ledig for utleie.
Ring 995 49 922

Årsmøte i Rennebu Sanitetsforening

onsdag 8. februar 2012.
Møtet blir i Berkåk samfunnshus kl 19.00.
Vertskap er Berkåk arbeidslag. Vanlege årsmøtesaker.
Servering. Åresalg. Trekking av årslotteriet.
Vel møtt.

Rennebu Pensjonistforening arrangerer
medlemsmøte/ årsmøte i samfunnshuset Berkåk,
25. januar kl 11.00.

Vanlige årsmøtesaker.
Velkommen

Kontorlokaler ledig i “næringshåggån”.
Rennebu Eiendom AS, Postmyrvn 19. tlf 952 26 466

Lotteri 2011 - Trekningsliste
Norges Handikapforbund Rennebu
1. Hagestol m/skammel
2. Gavekort kr 500 hos Rennebua
3. Lysestaker metall, sett
4. Dekor-/fruktfat i metall
5. Lysestaker metall, sett
6. Krystallskål m/stett
7. Krystallskål
8. Glasskarafel, lilla
9. Glass dekorskål, klar
10. Termokanne m/julemotiv
11. Jule-duk
12. Juleduk
13. Julegardiner
14. 6-armet lysestake, smijern
15. Kjøkkenkniver, sett
16. Kakebokser m/julemotiv
17. Lysestake, engel
18. Lysestake, engel
19. Lysestake, engel
20. Liten lysestake m/engler

Inger Marie hårstad
Henrik Vollvik
Maren Ingeborg Orkelbog

Jon Olav Viggen
Kjellrun Sollie
Lars Rokkones
Gjertrud Solstad
Maiken Knutsen
Anne Hesselberg
Kjersti og Jarle Eggan
Helga Gilberg
Kjellrun Sollie
Tove Gunnes
Gjertrud Brattset
Odd Myrmæl
Grete Berntsen
Dagny Steen
Per Killingberg
Eva Asphaug
Helge Magne Holte

Utmerkelser for 2011

Rennebu il har følgende utmerkelser:
Fortjenstmerke - Innsatspokalen - Lagsprisen
Kriteriene for utmerkelsene finnes på www.rennebu-il.no
under fanen Hovedlaget.
Der er det også lister over de som har mottatt utmerkelser
tidligere.
Forslag på kandidater meldes innen 23. januar til
magnar.langklopp@loqal.no tlf 992 27 683
ragnhild.eklid@loqal.no tlf 915 39 090
Oppmerksomhet 18. februar 2012 frabedes.
A.S.
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 2. februar - frist for stoff 25. januar -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
16.01
30.01
24.01
26.01
02.02
07.02

Søndagsskolen/Yngres
Misjonshuset på Voll
Søndagsskolen/Yngres
Misjonshuset på Voll
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Formiddagstreff
Staure
Mottak av klær
Refshus skole
Formiddagstreff
Staure

17.30
17.30
11.00
11.00
16-18
11.00

Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30-20.30
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Spinning alle hverdager, se timeplan www.oppspinn.net
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64.

DIN LOKALE RØRLEGGER
Butikk:
72 42 64 64
Vakttelefon:
464 49 272

Gratis innrykk i kalenderen

– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
eller send epost til mari@mediaprofil.no

Januarsalg

ST-cup og
kretsmesterskap
i sprint klassisk

Rennebu skistadion
14. januar fra kl 10.00
BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Fra 13 år til senior
Vi oppfordrer DEG til å bli med å lage stor stemning
rundt i løypa, for å heie fram løperne.

Vi gleder oss til å vise fram Rennebu
som den skibygda vi er!

