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INFORMASJON

Ny vei

Konseptvalgutredningen (KVU) for 
E6 Oppland grense - Jaktøya og Rv 3 
Hedmark grense - Ulsberg er nå 
lagt frem. Se side 8 og 9! 
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02.03. MTL 09.00   
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 Formannskapssalen
Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

God offentlig infrastruktur
blir viktigere og viktigere hvis vi skal klare å opprett-
holde og videreutvikle lokalsamfunnet Rennebu. Veier, 
jernbane, mobil- og bredbåndsdekning  m.v.  er  viktige 
forutsetninger både for eksisterende næringsliv og for 
nyetableringer. Samtidig må vi erkjenne at det vil være 
vanskelig å etablere et lokalt arbeidsmarked som i omfang 
og bredde kan gi nok lokale arbeidsplasser til ungdom 
med høy og spesiell kompetanse.  Beliggenheten vår gir 
imidlertid tilgang til et ganske stort arbeidsmarked innen 
rimelig pendleravstand. Ny teknologi gir også stadig flere 
muligheter slik at personer kan være knyttet til eksterne 
bedrifter og virksomheter, men helt eller delvis jobbe fra  
Rennebu.  Så selv om vi selvsagt også skal arbeide for mest 
mulig lokale arbeidsplasser så ligger det gode muligheter 
i det at vi er en god bokommune.  Beliggenheten i kom-
binasjon med bedre infrastruktur  gjør det mulig å bo i 
Rennebu og uten at det blir for slitsomt, nå et stort og vari-
ert arbeidsmarked.
Arbeidet for å få realisert ny E 6 og Rv 3, bedre jern-
banetilbud og ytterligere styrking av mobil- og bred-
båndsdekning blir da viktig.  Når det gjelder vegbygging 
så er det omfattende og tidkrevende prosesser og mange 
opplever det vel som en skikkelig tålmodighetsprøve før 
planprosesser, bevilgninger og bygging er i mål. Gjennom 
prosjektet ”Trondheimsveien”   har vi nå et godt samar-
beid med andre berørte kommuner, fylkeskommunen og 
vegvesenet, og målsettingen er at vi skal bli prioritert i 

Nasjonal Transportplan (NTP) slik at realisering av ny vei 
gjennom Rennebu skal skje i perioden 2014-2019. Lokalt 
må vi da gjennom kommunedelplaner  for ”E 6 Ulsberg-
Berkåk-Løklia” og ”RV 3 Hedmark grense – Ulsberg” avklare 
traseer med kommunestyrevedtak i september 2012. En 
meget stram tidsplan, men viktig å gjennomføre for å rekke 
rullering av NTP.   
Å ha jernbane gjennom kommunen er et viktig fortrinn, 
men rutetilbudet er altfor mangelfullt til at flere pendlere 
kan nyttiggjøre seg tog til for eksempel  Trondheim, Støren 
eller Oppdal . Her har vi også felles interesser med nabo-
kommunene og når Oppdal nå har tatt initiativ til et møte 
med NSB med sikte på å oppnå forbedringer så skal vi i 
Rennebu også  delta. Parallelt har vi også en dialog med AtB 
om å få til hyppigere avganger og bedre samordning mel-
lom buss og tog. Berkåk er et trafikk-knutepunkt, men hvor 
bl.a. mangelfull samordning gjør at vi ikke får utnyttet de 
mulighetene som dette kan gi. 
Bredbånds-  og  mobildekning er et annet område vi i disse 
dager holder på å oppdatere grunnlaget for en søknad gjen-
nom fylkeskommunen om eksterne midler til  utbyggings-
tiltak i 2012 – 2014. 

Bygging og oppgradering av offentlig infrastruktur er et  
løpende og langsiktig arbeid hvor det må arbeides hardt og 
målretta. Samarbeid med nabokommuner og andre parter 
er også nødvendig for å bli prioritert og oppnå resultater.  
De prosessene vi deltar i på disse områdene gir håp om 
tiltak som er viktige for oss i Rennebu. Som sagt tror jeg at 
bedre infrastruktur  er helt nødvendig hvis vi skal klare mål-
settinga om vekst og utvikling i Rennebu-samfunnet. 

rådmannens hjørne
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16. februar var det karneval og sirkus 
i skjønn forening, og elevene fikk prøve 
seg både på sirkusskole, klovneri, tryl-
ling og magi. Dagen ble avsluttet med 
at alle elevene hadde sirkusforestilling i 
gymsalen. 

Klovnemaleri
I løpet av dagen fikk elevene prø-

ve ulike aktiviteter knyttet til temaet 
Sirkus, og når Rennebunytt kommer 
på besøk er 1. og 2. klasse i full gang 
med å male klovner i alle slags fanta-
sifulle farger og fasonger. Her hadde 
nok Marianne Aulie møtt sterk konkur-
ranse... Bjørnar Bøe legger entusiastisk 
siste hånd på verket, og har bestemt seg 
for at ”gult er kult”. Dermed får klov-
nen en flott, gul bakgrunn! 

Sirkus på Voll skole
Det hender vel innimellom at man syns det kan minne om sir-
kus i klasserommet, men på Voll skole har man virkelig tatt det 
helt ut og viet en hel dag til temaet Sirkus. 

Cola og is i skoletida
På naborommet er en annen gruppe 

elever i sving med å teste ut diverse kje-
miske reaksjoner. En dissekrert tepose 
skal visstnok kunne fungere som en 
rakett hvis man tenner på. Dette er 
imidlertid et såpass komplisert eksperi-
ment at ingen av gruppene har lykkes 
helt enda. Et eksperiment som derimot 
er relativt enkelt å gjennomføre, er å 
blande sammen fløteis og Cola, og se 
hva som skjer. Elevene fastslår raskt at 
konsistensen på Cola endrer seg i blan-
ding med fløteis, og at denne blandin-
gen dessuten er svært spiselig! Cola og 
is er jo ikke hverdagskost på skolen, og 
det vet elevene å sette pris på. 

Sirkusforestilling
Som avslutning på dagen, holdt 

alle elevene sir-
kusforestilling i 
gymsalen, og her 
fikk vi se både 
klovner, prinses-
ser, tigere og hek-

ser i fri dressur. To proffe instruktører 
fra Sircus Laboratory var innleid for å 
veilede elevene, og i løpet av en kort 
skoledag var det imponerende mange 
akrobatiske innslag som var innøvd. 
Som en avslutning på hele seansen 
gikk alle elevene sammen om å bygge 
en stor pyramide. De eldste ble plassert 
nederst og måtte danne et solid funda-
ment etter hvert som resten av elevene 
ble plassert på skuldre og rygg. Elevene 
hadde tydeligvis skjønt prinsippet med 
samarbeid, for hele seansen gikk knir-
kefritt uten at noen ramlet av lasset.

Av Mona Schjølset

Emil Jerpstad viser balansekunster.

Bjørnar Bøe med et 
flott klovnemaleri.

Alle elevene ved Voll skole avsluttet med å lage en pyramide.
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Skyss fra AtB

- Når må du ringe for å få skyss på 
ettermiddag/kveld med BussTaxi? 
Svaret finner du på atb.no eller i BussTaxi-brosjyren 
i din kommune.
 
AtB trekker 2 vinnere i Rennebu og Oppdal og som 
hver vinner 5 reisekort (tur/retur). Svaret sendes til 
konkurranse@atb.no innen 9. mars eller AtB, pb 4308,
7417 Trondheim. Merk svaret ditt med navn og 
telefonnummer. Trekning vil bli foretatt av AtB 12. mars.

For mer informasjon om BussTaxi, 
kontakt oss på 02820.

    Vinn

 gratisreiser
      med BussTaxi
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Baking på 
timeplanen
Som en del av ”Den Kulturelle 
Skolesekken” har alle 7. klas-
singene i kommunen fått 
være med på en bakedag på 
Sandbrekka. 

Når Rennebunytt stikker innom er 
det halvparten av 7. klasse på Berkåk 
som er i full gang med brøddeigen, og 
ifølge elevene er det visst helt topp med 
en litt annerledes skoledag! 

Bygdekvinnelaget 
Det er Bygdekvinnelaget som står 

for den praktiske tilrettelegginga på 
bakedagen, og Tora Husan og Målfrid 
Herrem har ingen problemer med å 
holde ungene i ånde. – Ungene er flin-
ke og ivrige, og det ser ut til at mange 
har prøvd seg på litt baking hjemme 
også, smiler de to erfarne bakstkjerrin-
gene. På Sandbrekka stekes bakverket i 
steinovn, og det er en kunst å få pas-
sende varme i ovnen. Ungene får lov 
å gjette hvor varm ovnen har blitt når 
brødene skal stekes, og flere kvalifi-
serte forslag på rundt 200 grader tyder 
på en viss innsikt. De fleste blir ganske 
forbauset når Tora Husan kan avsløre at 
ovnen holder godt over 400 grader, så 

her er det viktig å være konsentrert om 
det man holder på med. 

Formiddagsmat i Jutulstuggu
I løpet av skoledagen får elevene 

også anledning til å høre litt lokalhis-
torie. Formiddagsmaten spises inne 
i Jutullstuggu, mens Mikkel Myrmo 
forteller historien om jutullene. Mens 
elevene har matpause har damene fra 

Bygdekvinnelaget passet ovnen og gjort 
klart til steking. Boller, brød og rund-
stykker kommer på plass i full fart, og 
duften av ferskt bakverk fyller snart 
rommet. Etter en trivelig og annerledes 
skoledag på Sandbrekka, blir de ferdige 
produktene fordelt mellom elevene, slik 
at alle får med seg smaksprøver hjem.

Av Mona Schjølset

Rundt bakebordet i kjelleren på Sandbrekka: Andreas Myrmo, Maiken Grevstad, 
Thea Emilie P. Havdal, Sigrid Ytterhus Haugset, lærer Marita Aas, Sondre Eriksen, 

Henning Skjolden og Magnus Bredeløkken.

Ved bollebrettet: Magnus Brendeløkken og 
Andreas Myrmo.

Maiken Grevstad, Thea Emilie P. Havdal 
og Sigrid Ytterhus Haugset med en flott 
brøddeig.
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Orkdalsveien 89, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00

orkanger@bdo.no

Berkåk, tlf 72 42 74 45

Nyheter i skilt mm

Frøstativet
er på plass!

Våronn
i vinduskarmen!
Jord, gjødsel, potter
Grønnplanter nå kr 39,-

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 

Begravelsesbyrået   
Orkla 

 Arnt Bjørkhaug      Nils Erik Syrstad 

Vakttelefon: 960 14510 
7336 Meldal 

 

Tlf. 416 84319  Tlf. 913 76671  

 Byrået for 
 Meldal og omegn  

Annonse  2-spalter variant B 

Høyskolestudier   
på Støren! 

med søknadsfrister innen 15. april 
 

 Økonomi, organisasjon og 
ledelse 

 Bedriftsprogrammet 
 Pedagogiske fag 
 Helse og sosialfag 
 Studiekompetanse 
 Vernepleie  
 Sykepleie (høsten 2013) 

 
Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon! 

  
Tlf 73 86 65 62/63 - www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

 

 

      
       Midtre Gauldal kommune                                  Rennebu kommune 
 

OPPSTART AV ARBEID MED 
KOMMUNEDELPLANER FOR E6 OG Rv3 

OG HØRING AV PLANPROGRAM 
 
Rennebu og Midtre Gauldal kommuner starter nå arbeidet med 
kommunedelplaner for E6 Ulsberg – Berkåk – Løklia og Rv3 Hedmark grense – 
Ulsberg.  Formålet med planarbeidet er å avklare framtidig trase og bedre 
standarden på veistrekningene.   
 
Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Det beskriver 
hva som skal planlegges, hvilke alternativer som skal vurderes, hvilke hensyn 
som skal tas, hvem som skal delta i arbeidet og når arbeidet skal foregå. 
Planprogrammet viser flere aktuelle korridorer for E6, både gjennom Berkåk, 
og på øst- og vestsiden av Berkåk og elva Ila. Ved Berkåk vil det være behov for 
tunnel på deler av strekningen for enkelte av alternativene. For Rv3 gjennom 
Innset er det vist to alternativer, et langs dagens trase og et lenger ned mot 
elva.   

Planprogrammet finnes på  
www.rennebu.kommune.no og www.mgk.no 
og i rådhuset på Berkåk og Støren. 
  
Eventuelle merknader til planprogrammet og innspill planarbeidet 
sendes skriftlig innen 13.04.12 til:  
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 
 
Spørsmål kan rettes til Plankontoret  
tlf: 72 42 81 66, eller 
 post@plankontoret.net 

 
  
 

 
 
 

Rennebunytt nr 5 
kommer torsdag 15. mars

Frist for stoff er onsdag 7. mars
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Ny dugnads-ansvarlig
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Åpningstider jula 2011
Torsdag 22.12 kl 09-19 
Lillejulaften 23.12 kl 09-19
Julaften 24.12 kl 09-13
Romjula  kl 09-14
Nyttårsaften  kl 09-14

Vi ønsker alle våre kunder god jul og godt nytt år!

Vi ønsker våre kunder en 
God Jul og Godt Nytt År!

ØKONOR BERKÅK
www.okonor.no

berkak@okonor.no

For deg som vil noe

Regnskap - Økonomi - Rådgivning

Hovedk. Berkåk 
tlf 72 42 82 00

avd. Soknedal   
tlf 72 43 34 07

Nerskogen

landhandel

Telefon 72 42 55 22 – narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

Åpningstider i jula:
 lille julaften 9.30-21
 julaften 9.30-13
 romjula 9.30-17
 nyttårsaften 9.30-13

Velkommen 
til en trivelig 
handel!

• Brøyting – strøing med traktor

• Transport – traktor m/henger

• Massetransport 
   – lastebil m/henger

• Levering av Grus og pukk i 
   samarbeid med Lauvåsen Pukk

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – kjeka@start.no

Ryddesalg!
÷50%

på ALLE lagerførte dekk
God jul og Godt nytt år!

Skihelg i Rennebu

BURENNET - lørdag 10. mars 11.00
For 34. gang - 28 km turrenn med flott trasé i nydelige omgivelser.

Spurtpremie kr 1000,- for beste dame/herre. 
Klubben med flest fullførte deltakere i turklassen kr 3000,-

Påmelding turklassene: minidrett.no/luppi@loqal.no innen 5. mars.
Trimklasse: påmelding og start fra kl 9 – 11. 

LARSRENNET – Søndag 11. mars 12.00
Tradisjonsrikt barneskirenn for unger født i 2000 eller senere (12 år). 

Startkontingent (90 kr) ved henting av startnummer.
Påmelding: minidrett.no/eli.harstad@tele2.no innen tirsdag 6. mars.

Informasjon om arrangementene: www.rennebu-il.no

EKSTRAORDINÆR 
BÅNDTVANG

Med hjemmel i lov om hundehold 
§ 6 punkt f innføres ekstraordinær 
båndtvang for hund i hele Rennebu 
kommune fra 24. februar 2012 og inn-
til videre. Eventuell oppheving av 
ekstraordinær båndtvang før ordinær 
båndtvang inntrer 1. april vil bli kunn-
gjort på kommunens nettside.

Vedtaket om ekstraordinær 
båndtvang begrunnes med de ekstra-
ordinære snøforholdene som foreligger 
og medfølgende særlige påkjenninger 
for viltet.

Tjeneste- og redningshunder i 
oppdrag er unntatt fra ekstraordinær 
båndtvang. Det er tillatt å bruke løs, på 
drevet halsende hund under lovlig jakt 
på gaupe og  rødrev.

 
Kommunens vedtak kan påklages 

til fylkesmannen. Klage sendes til kom-
munen.

Spørsmål til saken rettes til 
Enhet for landbruk og miljø 
v/Kjetil Værnes

E6 Berkåk
tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Rene biler varer lengst

Vask bilen hos oss

Poleringsvask til kr 199,- 
hver tirsdag i mars måned

Ord. pris er kr 299,-

– Vi er glade for at hele martnasko-
miteen er på plass, og Hege kjenner vi 
som en ryddig og omgjengelig person, 
så dette tror vi kommer til å fungere 
godt, sier Teigen. 

Mange timers dugnadserfaring
I likhet med de fleste andre i 

Rennebu, har også Hege mange års 
erfaring med dugnadsarbeid i forbin-
delse med martnan, og hun gleder 
seg til å bli enda mer involvert i dette  
arbeidet. 

– Jeg har bestandig likt Rennebu-
martnan, og opplegget rundt martnan, 
og det var vel hovedgrunnen til at jeg 
søkte på denne stillingen, forteller 

Hege. Det er jo også betryggende for 
den nye dugnadssjefen at hennes for-
gjenger fortsatt sitter i martnaskomi-
teen, nå med hovedansvar for kultur og 
kulturarrangement. 

– Jeg blir nok nødt til å støtte meg en 
del på hennes erfaring i begynnelsen, så 
det er en stor fordel at Hilde fortsatt er 
inne i systemet, medgir Hege. Når vi 
snakker med Hege, har hun enda ikke 
vært på sitt første komitemøte, men det 
er like rundt hjørnet. – Jeg vet jo hvem 
de andre i martnaskomiteen er, og tror 
det blir en grei gjeng å jobbe sammen 
med, avslutter Hege. 

Av Mona Schjølset

Rennebumartnan lyste for en stund siden ut 
stillingen som dugnadsansvarlig, og ifølge 
martnassjef Kenneth Teigen var det flere kva-
lifiserte søkere til stillingen. Valget falt til 
slutt på Hege Dverset, som til daglig jobber 
som regnskapsmedarbeider på Økonor.



8 Rennebunytt

Forrige uke ble Konsept-
valgutredningen (KVU) 
for E6 Oppland grense - 
Jaktøya og Rv 3 Hedmark 
grense - Ulsberg over-
rakt samferdelsminister 
Magnhild Meltveit Kleppa. 
Konseptvalgutredningen 
(KVU) omfatter strate-
gier for utvikling av denne 
transportkorridoren fram 
mot 2040. 

Ny vei inn i fremtiden

Konseptvalgutredningen (KVU) 
innbefatter E6 mellom Oppland gren-
se og Jaktøya ved kommunegrensen 
til Trondheim, en strekning på 145 km 
og Rv 3 mellom Hedmark grense og 
Ulsberg, en strekning på 14 km. I utre-
dingen heter det at veiene har store 
standardbrudd, med svinger, stedvis 
smal vegbane og stigninger som er 
utfordrende.

Forskjellige interesser
— KVU tar utgangspunkt i de gjel-

dende standardkrav for både E6 og Rv 
3. Dette medfører forskjellige interes-
ser lokalt og nasjonalt (internasjonalt) 
som må samordnes i det videre arbei-
det, sier Trond Jære, prosjektleder i 
Trondheimsveien. — Dette medfører 
at hvis E6 skal gå gjennom Berkåk sen-
trum må det bli redusert standard. Når 
en snakker om veien gjennom sentrum 
tenker en nok på dagens standard, men 
det vil ikke være aktuelt. Trond Jære sier 
videre at hvis Rennebu kommune vil ha 
redusert standard gjennom Berkåk må 
det forhandles med Statens Vegvesen 
om det. I KVU er det ikke lagt inn redu-
sert standard.

— Rennebu kommune er på hug-
get, og det er viktig. Arbeidet er nå i full 
gang, og skal en ha påvirkning må pro-
sessen foregå på samme vilkår - det vil 
si at en må ta utgangspunkt i KVU, sier 
Jære.

Midtrekkverk til Ulsberg
På E6-strekningen mellom Støren 

og Ulsberg legges det opp til såkalt 
konsept 4, og det betyr en vei på 12,5 
meters bredde, 90 km/t og midtrekk-
verk. 

Den nye E6 forbi Melhus har midt-
rekkverk, og erfaringene derfra viser at 
ulykkene har gått kraftig ned. Samtidig 
har samferdselsdepartementet også 
sett den positive effekten med midt-
rekkverk, og det vil derfor snart komme 
føringer om økt bruk av midtrekkverk.

Bompengesøknad
Kostnad for hele strekningen er 

beregnet til 10,8 mrd kroner, mens 
strekningen mellom Ulsberg og 
Vindalsliene er beregnet til kr 3,6 mrd 
kroner. Trond Jære sier at det er helt 
klart at det ikke blir vei på strekningen 
uten bompenger. 

Forslaget til bompenger som skisse-
res i KVU viser at en kommer forholds-
vis rimelig ut. Hele strekningen er fore-
slått finansiert med 40% statlige midler 
og 60% bompenger. I følge Vegvesenet 
vil det koste rundt kr 50 for strekningen 
fra Berkåk til Trondheim. Prisen vil øke 
etter 2020, men i følge beregningene vil 
det aldri koste mer enn kr 150 (se tabell 
på neste side). 

Det utarbeides nå en bompengesøk-
nad, og målet er å få søknaden behand-
let i de berørte kommunene og fylkes-
kommunen i løpet av året. Deretter skal 
den sendes til samferdselsdepartemen-
tet før endelig vedtak i Stortinget, noe 
som forhåpentligvis kan skje i løpet av 
2013.

Store kostnadsbesparelser
— En ny vei som skissert i KVU vil 

medføre store besparelser både når det 
gjelder kostnader av person- og gods-
trafikk og ikke minst kostnader og 
lidelser knyttet til ulykker. Bakgrunnen 
for hele vårt engasjementet med ny vei 
er trafikksikkerheten, sier Jære.

Ingen overraskelser
Ordfører Ola T. Lånke sier at KVU 

ikke inneholder noen overraskelser. 
— Rennebu kommunestyre har 

tidligere vedtatt at E6 skal gå gjennom 
Berkåk sentrum. Dette standpunktet 
legger vi til grunn i det videre arbeid, 
men vi må diskutere på hvilken måte 
når det gjelder veistandard og dispen-
sasjoner.

Konseptvalgutredningen (KVU) 
omfatter strategier for utvikling av 
denne veistrekningen fram mot 2040. 
Rapporten fremmes av Statens veg-
vesen, region midt etter oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet, og den skal 
danne grunnlag for Regjeringens kon-
klusjon om videre planlegging.

Av Dagfinn Vold

Tabell som viser 
personskadeulykker  
langs E6 og Rv 3 
i perioden 2002-
2009.
Ulykkestyper: 
BAK = påkjøring 
bakfra
FOT = fotgjenger-
ulykker
MT = møteulykker
UT = utforkjøring
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Rv 3 Hedmark grense - Ulsberg 
gir et relativt beskjedent bidrag til samfunnsø-

konomisk lønnsomhet. Trafikkmengdene er lave, 
men strekningen har stor andel tunge kjøretøy og 
deler av strekningen framstår som en flaskehals i 
forhold til transportruten gjennom Østerdalen. Av 
hensyn til mål for framkommelighet og ulykker, 
bør strekningen bygges ut til en enhetlig standard 
med 8,5 meters vegbredde som i konsept 2, men 
med fleksibel realisering. 

Engan - Oppdal - Ulsberg 
er en lang strekning, hvor en ny framtidig veg i 

konsept 3 eller 4 er aktuelt å legge øst for jernba-
nen helt fra Engan i Drivdalen til Ulsberg. En slik 
løsning kan bygges ut etappevis i parseller på 10 – 
15 km. Vegen kan også utvikles langs dagens veg.

Uansett trasé vil man kunne få konflikter med 
verneverdig natur og/eller jordbruk. En kommu-
nedelplan for strekningen for å fastsette trasé og 
vegstandard må utarbeides når det er aktuelt med 
ny veg. Innenfor utredningshorisonten anbefales 
imidlertid å utbedre vegen i henhold til konsept 
1. Omlegging i Oppdal sentrum inngår i referan-
sealternativet, og vil bli gjennomført uavhengig av 
konseptvalget.

Ulsberg - Vindalsliene 
er en lang parsell hvor også vegløsning gjen-

nom eller forbi Berkåk inngår. På denne strek-
ningen er trafikkmengdene høyere enn sør for 
Ulsberg, og ny veg med midtrekkverk anbefales 
som i konsept 3 og 4. Strekningen kan naturlig 
deles i flere etapper. Ny veg forbi Berkåk sentrum 
og ny Skauma bru er en etappe som bør priorite-
res høyt på strekningen, da det gir god innkorting 
og reisetidsgevinst.

Anbefalt konsept
KVU anbefaler det såkalte ”Kombinasjons-

konseptet”, som tar utgangspunkt i at det er vik-
tigst å ha god standard der trafikken er størst. 
Derfor anbefales konsept 4 for E6 nord for Ulsberg 
og konsept 1 sør for Ulsberg.

For Rv 3 anbefales konsept 2 for å gi god tra-
fikksikkerhet og framkommelighet for godstrafik-
ken. 

Konseptkombinasjonen gir god måloppnåelse 
for et ”middels” investeringsnivå med en beregnet 
kostnad på kr 10,8 mrd.

 KVU E6 Oppland grense – Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg 

 80 

Det presiseres at tabellen er basert på usikre antakelser både for takstnivå og 
innkrevingsperioder og må betraktes som ett av flere mulige scenarioer. Gjennom videre 
arbeid med prioritering og planlegging, vil dette kunne endres. I Figur 17 er det vist hvordan 
et slikt scenario kan bli fordelt i perioden fram mot 2040. Som figuren viser vil belastningen 
kunne bli drøyt 300 kroner fra 2020 og utover, med den største andelen sør for Dovre.   
 

 
Figur 17 Mulig bompengebelastning (kroner for lett bil) fordelt på år. 

 
For strekningen Oslo – Trondheim langs rv 3 blir bildet ikke så annerledes, da trafikken blir 
berørt av alle bomstasjoner sør for Kolomoen og nord for Ulsberg. Belastningen vil imidlertid 
bli lavere på strekningen mellom Kolomoen og Ulsberg, da man unngår bomstasjonene i 
Gudbrandsdalen. Til gjengjeld planlegges bompengeinnkreving for strekningen Løten – 
Elverum.   
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Hyllest til kvinnen
Torsdag 8. mars kl 20.00

Sted: Fritidsklubben

Åpningstider:
Man-tors  09.00-17.00
Fredag  09.00-19.00  –  Lørdag 10.00-14.00

Følg oss på 
Facebook
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Alltid ferske brød

Vi har en flott 
frukt- og grøntdisk

Nye åpningstider:

Mandag - fredag  9-18

Lørdag 9-17

* Motevisning
* Underholdning
* Kaffeservering 
    Inngang kr 100

 Velkommen!

Bygdas Forsikringssenter

FORSIKRING - BANK - PENSJON
Privat - Næring - Landbruk

Brannkassa i Oppdal og Rennebu
- nærhet og trygghet siden 1842

www.GORB.no

Trygghet levert av dyktige og trivelige ansatte
- slik har det vært hos oss i 170 år!

STOLT HISTORIE - MODERNE LØSNINGER
 72 40 49 90 72 42 82 50
 Nyveien 1 på Oppdal Næringshagen på Berkåk

DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Gladmandagsrabatt: ÷5% 

på alle dagligvarer hver mandag
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Sauekafé
Lørdag 10. mars inviteres det 
til samling for sauebønder på 
Kafe Hyggen. 

Det er Rennebu Sau og Geit som har 
tatt initiativet til samlingen, og målet er 
å få til en samlingsplass der sauebøn-
der kan utveksle erfaringer eller bare 
samles til en uformell prat over en kaf-
fekopp. Bøndene som driver melkepro-
duksjon har lenge hatt sine organiserte 
”kukaffe-samlinger”på Sandbrekka, og 
nå håper sauebøndene å få til noe lig-
nende.

Ensomt yrke
- Å være bonde kan være et ensomt 

yrke, og å få til et slikt uformelt møte-
sted kan derfor være viktig for mange, 
mener initiativtaker Ingrid Meslo i 
Rennebu Sau og Geit. Det legges ikke 
opp til tunge, faglige foredrag på sam-
lingene, og målet er at medlemmer selv 
skal komme med innspill på hvordan 
de ønsker samlingene skal organiseres 
og hvilket innhold de skal ha. - Første 
mulighet til å møte sine likesinnede i 
sauebransjen blir altså lørdag 10. mars, 
så møt opp og kom med innspill til 
hvordan dere ønsker å organisere et 
slikt treffsted framover, oppfordrer 
Ingrid Meslo. 

Skihoppere i svevet!
Det er mange barn og unge i Rennebu som er involvert i både 
skiskyting og langrenn, men skihopping har tradisjonelt sett 
ikke stått like sterkt. 

Dette kan det imidlertid bli 
forandring på skal vi dømme 
etter iver og innsats til ungene 
som har testet det nye anlegget  
i Vassliveien. 

Nybygg
Det er Robert Krogstad 

som har vært primus motor for 
tilrettelegging av hoppbakk-
en, med skogrydding og byg-
ging av ny avsats på toppen. 
Arbeidet var ferdigstilt like før 
jul, og nå står både K6 og K11 
klare til bruk. – Vi har også fått 
10 par hoppski fra skiforbun-
det, så nå håper vi det blir fullt 
liv i hoppbakken utover vinteren, sier 
Robert. 

Personlig rekord på 20,5 meter
Sønnen Jo på 8 år er allerede en 

rutinert skihopper, og har en personlig 
rekord på 20,5 meter. – Jeg har hop-
pet på ski i 3-4 år, men det er først i år 
jeg bruker ordentlige hoppski, og da 
blir det mye lettere å stå i nedslaget, 
forteller Jo. I vinter deltar han også på 
hoppskole i Knyken, og ifølge Jo er det 
ikke det minste skummelt å sette utfor 
bakken der heller. Foreløpig er det ikke 
flere unger fra Rennebu som deltar 
på hoppskole, men både Jo og pappa 
Robert håper at det etterhvert blir flere 
som får interesse for skihopping. 

Ny rekord for hvert hopp
En som definitivt får øynene opp 

for skihoppingens gleder den kvelden 
Rennebunytt er på besøk i hoppbak-
ken, er 5 år gamle Matias Øverland 
Kjeka. Etter noen prøvehopp med van-
lige langrennsski, er han klar for å ta 

på seg ordentlige hoppski , og da blir 
det fart i bakken! Det blir en del knall 
og fall, men det er slik man må regne 
med i begynnelsen, forklarer Jo. Matias 
er raskt på beina igjen, og setter ny per-
sonlig rekord nesten for hvert hopp. 5,5 
meter er slett ikke dårlig når man er 5 
år!

Av Mona Schjølset

Matias Øverland Kjeka viser hvor langt 
han hoppet.

Hopper Jo Krogstad og lillesøster Mari.

Regional kjøttfedag i Rennebu 
den 28. mars

Underskudd av storfekjøtt ! Er det mulig å få til økt kjøttproduksjon i regionen? Hva er LUN og hvilke mulighet gir 
LUN? Foring av kjøttfe! Hold og vektvurderinger! Ombygging av fjøs til en billig penge - er det mulig?
Mer informasjon vil komme i neste nummer av Rennebunytt.
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BSU-pluss
Nytt spareprodukt for deg 
mellom 15 og 34 år

•  Samme rente som BSU

•  Innskudd 20.000,- pr år 

 – totalt 150.000,-

•  Like uttaksvilkår som BSU

•  Gir ikke skattefradrag

Kom innom banken 
for en spareprat
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Vorsterhund-samling 
Nylig var rundt 30 Vorsterhund-entusiaster og deres firbente 
venner samlet på Fjellheim, for trening, sosialt samvær og jeger-
prøve. 

Busstaxi AtB utvider 
tilbudet og kjører til 
Nerskogen skisenter

Busstaxi AtB setter opp et eget til-
bud mellom Nerskogen skisenter og 
Berkåk. Tilbudet får en litt annen form 
enn øvrige tilbud, ettersom BussTaxi får 
faste avganger som kjøres dersom for-
håndsbestilt.

Gjelder kun disse periodene og frem 
til skisenteret stenger for sesongen:

•	 Påskeferien	uke	14-15:	
 Mand 2. april til mand 9. mars
•			Øvrige	helger	(lørdag	og	søndag)

 Faste avgangstider for tilbudet til/
fra Nerskogen skisenter:

Berkåk – Nerskogen: kl. 10.30 
(bestilling innen kl. 21.00 dagen før)
Nerskogen – Berkåk: kl. 17.00 
(bestilling innen kl. 12 samme dag)

Forhåndsbestilling skjer som ved 
øvrig bestilling til Busstaxi, ved å ringe 
02820 (tast 1 for Busstaxi, deretter 2 for 
Rennebu) Man kan bestille tur/retur 
samtidig.

Om det foreligger bestilling(er) 
innen fristen, settes det opp bil i hen-
hold til antall passasjerer. Dersom det 
er plass på bilen, kan transportøren fylle 
opp bilen med andre passasjerer som 
tar kontakt etter fristens utløp, eller som 
møter opp ved avgangsted.

Samlingen foregikk i regi av Norsk 
Vorsterhundklubb, og det har etter 
hvert blitt en tradisjon at de årlige vin-
tersamlingene avholdes i naturskjønne 
omgivelser på Nerskogen.  

Sosialt og faglig
Ifølge hundeeier Ola Øie er disse 

samlingene viktig både faglig og sosi-
alt, og det er lagt opp til at hele familien 
kan delta, for de som ønsker det. 

– Samlingen startet fredagskvelden, 
med foredrag og uformell prat over kaf-
fekoppen. På lørdagen var det jaktprø-
ve, og denne gangen fikk vi så mange 
deltagere at jeg ble nødt til å stille som 
dommer, forteller Ola. Ettersom Ola 
fikk tildelt en del administrative oppga-
ver i forbindelse med konkurransen, var 
det den 12 år gamle datteren Ida som 

fikk oppdraget med å stille hundene Fri 
og Eir. Ifølge den uhildede dommeren 
greide hun den oppgaven med glans! 

– Det er artig at ungene også inter-
esserer seg for hundene, og deltar 
aktivt i oppdragelse og trening. Det har 
bestandig vært vår filosofi når det gjel-
der hundehold, sier Ola. 

Skryt til Fjellheim
Lørdagskvelden var det festmiddag 

for deltagerne, og Ola Øie er full av lov-
ord om oppvartningen og servicen de 
fikk på Fjellheim. 

– God mat, god service og flott natur 
gjorde dette til ei topp helg for oss som 
var med, avslutter han. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Anders Wien

Temakveld med Økonor
Mandag 12. mars inviterer Økonor til temakveld på Frivilligsentralen, og temaet 

for kvelden er ”Innfordring i utfordrende tider”. Selv om finanskrisen ikke har slått 
til for fullt i Norge enda, er det viktig å ha gode rutiner for innkreving av penger, 
og gode rutiner for betaling av regninger. – Dette anser vi kan være aktuelle tema 
både for næringsdrivende og privatpersoner, så vi ønsker alle velkommen denne 
kvelden, sier daglig leder på Økonor Berkåk, Øyvind Frotveit. 

Håvard på Sydpolen
Som mange antagelig har fått med seg, har Økonor-medarbeider Håvard 

Tømmerås vært på tur til Sydpolen, og på temakvelden får de frammøtte også 
anledning til å høre mer fra denne ekspedisjonen. – Vi har jo fått med oss at det har 
vært en viss interesse knyttet til Sydpolekspedisjonen, så derfor syns vi det er artig 
at Håvard selv kan fortelle og vise bilder fra turen, selv om det ikke har noen som 
helst sammenheng med kveldens øvrige tema, avslutter Frotveit. 

Ida Øie og hunden Fri gjorde sine saker bra under jegerprøven på Nerskogen.

Årsmøte i 
Ramsfjell Grunneierlag

Jutullstuggu 19. mars 2012 kl 20.00

Sak 1: Godkjenning av innkalling 
 og sakliste
Sak 2:  Valg av møteleder og sekretær
Sak 3:  Årsmelding og regnskap
Sak 4:  Valg
Sak 5:  Jakt og fiske
Sak 6:  Innkomne saker 

Saker som ønskes behandlet på års-
møtet må være styret v. formann i 
hende  senest 14. mars 2012.

Formann Per Ivar Stavne, 
Stamnan 7392 Rennebu

mob 909 51 900

K U N N G J Ø R I N G E R
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Velkommen til Rennebuskolen!
Det nærmer seg skolestart i august, og alle 
1.klassinger fra skoleåret 2012-2013 må skrive seg 
inn i skolen. Dette gjøres ved din skole.

Innskriving skjer etter følgende plan:
Voll skole:  14. mars kl 09.00-14.00
Innset skole:  19. mars kl 09.00-11.00
Berkåk skole: 28. mars kl 13.00-14.45
Nerskogen skole:  15. mars kl 09.00-11.00

Om du har spørsmål, ta kontakt med rektor ved 
din skole.

Nina Rise Oddan, Fungerende skolerådgiver

Sluttbehandling av reguleringsplan 
for Svarthamran
hytteområde Nerskogen

Kommunestyret godkjente i møte 16.02.2012, 
reguleringsplan for eiendommen Svarthamran 
hytteområde, Nerskogen i medhold av Plan- og 
bygningslovens § 12-12. Plandokumentene kan ses 
på www.rennebu.kommune.no og i Rennebu 
kommunehus. Vedtaket kan påklages. Eventuell 
klage skal framsettes for Rennebu kommune innen 
30.03.2012, jfr. Forv.l. §§ 28 og 29.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguler-
ingsplanen framsettes for Rennebu kommune 
innen 3 år fra denne kunngjøring.

Rådmannen

EIENDOMSSKATTEN FOR 2012

Eiendomsskattelisten for 2012 er lagt ut til alminne-
lig gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset 
fra 1. mars til og med 31.mars  2012.
Eiendomsskatteseddel for 2012 blir bare sendt ut for 
eiendommer med  endringer.
Ønskes eiendomsskatteseddel for 2012 kan den 
fås ved henvendelse til eiendomsskattekontoret i 
Rennebu kommune.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Rennebu 
Kommune v/eiendomsskattekontoret innen 31. mars 
2012. Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles 
skriftlig til Rennebu kommune v/eiendomsskatte-
kontoret. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to 
like store terminer med forfall 1. april 2012 og 
1. september 2012. Dersom eiendomsskatten ikke 
blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter 
etter fastsatte bestemmelser. 

Eiendomsskattekontoret

Ferievikarer Pleie- og omsorgstjenesten
Uke 26-33

Til ferievikariat ved hjemmesykepleien, hjemmehjelp, 
boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede og 
avlastning barn og unge søker vi:

•	 Sykepleiere,	vernepleiere
•	 Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
•	 Sykepleiestudenter,	vernepleiestudenter,	studenter,	
 ufaglærte eller andre med relevant praksis eller 
 utdanning.

Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp forutsetter 
førerkort kl. B. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
I søknaden må det oppgis hvilke arbeidsområder det 
søkes på, og hvilket tidsrom du ønsker.
Søknadsfrist: snarest, og senest 12.4.2012.

Rådmannen

Sommerjobb for skoleungdommer
Rennebu alders – og sykehjem

Elever fra 9. og 10. klasse har mulighet til å søke 
sommerjobb i uke 27 -32. 10 elever vil få tilbud om jobb. 
Perioden vil bli oppdelt i 2 perioder på 3 uker. 

Vi søker etter positive og kreative ungdommer. 
Vi oppfordrer både gutter og jenter til å søke.
Lønn i henhold til avtaleverk.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til 
enhetsleder Borgny Lien tlf 72 40 25 23.
Søknadsfrist: snarest, og senest 01.04.2012.

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingene gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”. 
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no 
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. 
Offentlighetsloven § 25.

Rådmannen
 

Gammel rokk ønskes kjøpt
til Nordstuggu, Helsesenteret.
Ta kontakt med Turid på tlf 72 40 25 11
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Valp/hverdagslydighetkurs
Torsdag 1. mars + 3 onsdager. kr 800,- Berkåk. 
June Solemsmo mob 993 70 824

Sauekafè
Lørdag 10. mars kl 14.00. Kaffe Hyggen, Stamnan

Mini basar
på Dagsenteret i helsesenteret
torsdag 8. mars 2012 kl 11.00
•	Underholdning
•	Åresalg
•	Tombola
•	Kaffe	og	skuffkakesalg

Kom og del dagen med beboerne og prøv vinnerlykken av 
de fine gevinstene vi har. Overskuddet skal gå til Pasientheis 
i Helsesenteret.
Alle hjertelig velkommen.

Kvinnegruppa i Rennebu

Kvinnegruppas kulturpris
Kvinnegruppa vil for 30. gang dele ut sin 

kulturpris 1. mai. 
Prisen er på kr 1.000,- + diplom.
Vi ber om forslag på kandidater (vedlagt begrunnelse). 
Aktuelle personer eller organisasjoner/lag som har arbeidet 
aktivt for kulturlivet i Rennebu. Forslag sendes innen 1. april 
2012 til Solveig Træthaug tlf 926 46 471

Kvinnegruppa i Rennebu

Årsmøte i
Rennebu historielag
torsdag 15. mars kl 19.30.
Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes tatt opp må være Arnfinn Engen i
hende innen 8. mars.
Orientering om dialektprosjektet.
Kaffe, rømmegrøt og spekemat.
Velkommen!

Styret

Årsmøte i RIL O-gruppa
på Frivillighuset onsdag 7. mars kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker. Ekstraordinære saker 
som ønskes behandlet, må sendes Einar Lien 
innen 5. mars 2012.

Styret

Meldalskveld på Sandbrekka lørdag 10. mars kl 19.30
Meldal historielag kjem med eit variabelt program, kanskje 

blir det mulighet for en servering - vafler og grøt.
Arr: Rennebu historielag

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

Jegerkveld på Berkåk
RJFF arrangerer jegerkveld 
fredag den 2. mars i Berkåk samfunnshus. 

Program for kvelden:
•		Erik	Gunnar	Fagerhaug	viser	lysbilder	fra	Dovrefjell
•		Våbenhuset	Nygård	kommer	med	sine	produkter.
•		Lars	Axel	Nygård	forteller	om	treningsskyting	for	jegere,	
 og valg av skudd til storviltjakt.
•		Per	Forsetlund	viser	film	fra	jakt	og	fiske
•		Et	liv	med	fuglhund	v/	Ola	Øie	

Dørene åpnes klokka 19.00. 
Programmet starter klokka 20.00. Kaffesalg og loddsalg.
Hjertelig velkommen!

Minner om 

medlemsmøte i Rennebu Næringsforening 
torsdag 1. marskl 19.00 på Hallandsstuggu.
Tema:  - Rennebutun på Rennebumartnan
 - Studiet ”Verdiskaping i nærings- og kulturliv.

Ned 1 kilo i 
uka?

Nå starter Roede-kurs i 
Berkåk! 

Marit 90 72 69 52 
www.greteroede.no 

K U N N G J Ø R I N G E R
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 15. mars - frist for stoff  7. mars -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
01.03 Mottak av klær Refshus skole 16-18
01.03. Medlemsmøte RNF Hallandsstuggu 19.00
01.03 Torsdagsmøte Misjonsh, Voll 20.00
02.03 Jegerkveld RJFF Samfunnshuset 19.00
03.03 Årsmøte Normisjon Menighetsh. Berkåk 11.00
03.03 Bedriftsskirennet Rennebu Skistadion 15.00
 Fest og premieutdeling Samf.huset 21.00
04.03 Håndballkamp Rennebuhallen
 J14: Rennebu-Charlottenlund  12.00
05.03 Søndagsskole/Yngres Misjonsh. Voll 17.30
05.03 Årsmøte Ril Friidrett Frivillighuset 20.00
06.03 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
07.03 Poengrenn skiskyting Berkåk 18.00
07.03 Årsmøte Ril O-gruppa Frivillighuset 19.00
10.03 Saukafé Kaffe Hyggen 14.00
10.03. Meldalskveld Sanbrekka 19.30
13.-18 Møteuke med I.B Rødberg Hoelsmoen 20.00

15.03 Årsmøte Rennebu hist.lag Jutullstuggu 19.30
15.03 Årsmøte Ril Håndball Hallandstuggu 19.00
18.03 Frokostmøte Hoelsmoen  10.00
19.03 Søndagsskole/Yngres Misjonsh. Voll 17.30
20.03 Formiddagstreff Omsorgsboligene 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
Gjeterhundtrening hver tirsdag på Innset kl 19
Spinning alle hverdager, se timeplan www.oppspinn.net
Hørselshjelp på Frivilligsentralen første torsdag i hver 
måned kl 10-12

Du finner også denne kalenderen på 
www.rennebunytt.no

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

For deg som vil noe

Økonor Berkåk inviterer til 

temakveld
på Frivillighetshuset mandag 12. mars kl 19.30.

Innfordring i utfordrende tider 
– virkning for skyldner og fordringshaver

- vår samarbeidspartner 
innen innfordring og inkasso

Sydpolopplevelser
Vår lokale sydpolfarer og Økonormedarbeider
Håvard Tømmerås, orienterer og viser bilder fra
sin tur til Sydpolen.

Vi ønsker alle velkommen!

På grunn av enkel servering ønsker vi
påmelding innen 8. mars til 72 42 82 00 eller 
e-post: berkak@okonor.no


