INFORMASJON

Rennebu Nytt
Informasjonsblad og Annonseorgan

Nr 15/2008, 11. sept

Årg. 31

www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Ung Skaperlyst

HAMBURGERDAGER
(15.09-30.09.08)

kr

29,-

MAMMA MIA fest med ABBA-sanger fra filmen m.m.
Lørd 20/9 - kl 22 på VEIKROA
- Karaoke
- Kle deg i 70-tallsklær og vinn premie

Cover
kr

150
www.berkaak-veikro.no

2

Rennebu Nytt

Biblioteket
Vi arrangerer ”Senior-surf” onsdag 24. september kl 11-13.

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

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

Alle ”seniorer” kan få hjelp og gode råd om bruk av data og internett.
IT-rådgiver i Rennebu kommune Arne Ivar Østerås vil være her, og vi håper
riktig mange vil ta turen innom oss.
Velkommen!
Åpningstider:
Mandag og torsdag: kl 16-19
Onsdag: kl 10-13

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

TINE-anleggets framtid

Rennebu Nytt
Utgiver

Rennebu kommune og
Mediaprofil as
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Dagfinn Vold
rådm. Arve E. Withbro (ansv.red.)
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Rennebu Nytt,
c/o Mediaprofil as,
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dagfinn@mediaprofil.no
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mari@mediaprofil.no
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www.rennebunytt.no
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Abonnement Gratis alle husstander i
Rennebu, Jerpstad, Kvikne,
Soknedal og Budal
Opplag
2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum
16.09. Formannskap
NB Endret møtedato
16.09. MTL
NB Ekstra møte
18.09. Kommunestyre
25.09. HOO
26.09. MTL
30.09. Formannskap

09.00
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Ekstramøte i MTL tirsdag 16.09.
kl. 14.00 til 16.00.
Det ordinære MTL-møtet den 26.09.
går som planlagt.

Ordfører Bjørn Rogstad og rådmann Arve E. withbro i samtale med Pål Hofstad
fra Proneo om Tines-anleggets framtid. Foto: Olav Dombu.
Det arbeides nå hardt for å finne
alternativ drift ved Tines anlegg på
Berkåk. Rådmann Arve E. Withbro kan
fortelle at Rennebu kommune har kontakt med Pål Hofstad i konsulentfirmaet Proneo fra Verdal i det videre
arbeidet. Proneo har erfaring fra arbeid
med omstillinger, og de ble bl.a. brukt
da meieriet i Kolvereid ble lagt ned.
— Det er viktig for oss nå at vi får
klarlagt med Tine hvor lang tid vi har
på oss før de låser dørene her på
Berkåk, sier Arve. Samtidig er det viktig at Tine signaliserer prisnivå på
anlegget for andre interesserte.

Det er nytt møte mellom Tine,
kommunen og Proneo idag 11.
september, der de bl.a. skal se på videre tidsplan for arbeidet. Arve understreker at alt arbeid kommunen gjør
foregår i samarbeid med Tine.
Det er et eget arbeidsutvalgt som vil
arbeide videre med saken, og der sitter
ordfører og rådmann fra Rennebu,
regiondirektøren i Tine, Bjørn Sunde
fra Tine Berkåk og tillitsvalgt. Det vil
også bli aktuelt å ha kontakt med
Innovasjon Norge og SIVA i det videre
arbeidet.
Av Dagfinn Vold
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Skadefelling av rovvilt

Ung skaperlyst

Miljøverndepartementet har, som en prøveordning for 2008 og 2009, fastsatt
midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt.
Prøveordningen gjelder fra og med 1. juni 2008 til og med 31. desember 2009.

Bildet på forsiden viser fire stolte
damer, Elise Sundset, Ingrid Skjerve,
Ingvild Reistad og Margrete Krokhaug
i trøyene til “Ung Skaperlyst”. Det ble
laget 80 trøyer til årets Rennebumartna
til bruk for de som hjalp til med
barneaktiviteter i lavvoen. De fire jentene laget tegningene som var utgangspunktet for trøye-logoen, og tegningene ble laget på Kulturskolen sammen
med lærer Unni Larsen. Sindre Vold
Huus bearbeidet tegningene for trykk
på trøyene.

Formålet med forskriften er å gi godtgjøring til deltakere i kommunale/ interkommunale fellingslag som deltar i forsøk på skadefelling av rovvilt.
Prøveordningen, som gjelder for 2008 og 2009, innebærer godtgjøring i tilfeller
med en vedvarende skadesituasjon der forsøk på felling pågår utover en uke. Det
kan godtgjøres med inntil 1370 kroner pr dag for tapt inntekt som dokumenteres.
For nærmere informasjon om vilkår, satser, krav til søknad mv, se kommunens
nettsider.

Hvordan få økt bosetting?
Representanter fra Rennebu
kommune har vært til kommunene Vegårshei, Åmli og
Fyresdal for å få idéer til å
øke bosettinga i Rennebu.
Rennebu har de siste årene hatt en
liten nedgang i folketallet, og har derfor startet et prosjekt for å se på hva
som kan gjøres for å snu trenden.
Prosjektet har fått navnet “Rennebu
3000”, og henviser til at målsettingen
er et folketall på minimum 3.000.
Prosjektet omtales i egen artikkel på
side 6.
Som et ledd i starten på dette
arbeidet dro representanter fra kommunen på besøk til Vegårshei og Åmli i
Aust-Agder og Fyresdal i Telemark.
Alle disse tre kommunene kan sammenlignes med Rennebu, og de arbeider
med samme problemstillinger som
Rennebu.
Den levende bygda
Vegårshei har gående prosjektet
“Den levende bygda”, og der arbeider
det aktivt med å engasjere innbyggerne
i arbeidet for å utvikle kommunen. De
har arbeidet med tettstedsutvikling,
der de bl.a. har utarbeidet nye boligområder i samarbeid med Husbanken.
De har også bygd om en tom låve til
leiligheter. Vegårshei arbeider også
aktiv med markedsføring for å gjøre
seg synlig. Videre ser de på kultur som
viktig for å skape trivsel for innbyggerne.
Arbeidet i Vegårshei er innarbeidet
i delplaner for områdene bolig, næring

og kultur, og de har lagt tilrette med nødvendig økonomi for de enkelte prosjektene.
Vegårshei anser det som
viktig for å lykkes at de har
bredt engasjement i folket,
lokalt eierskap og finansiering på plass.
SNU Åmli
Åmli kommune har
kommet lengst av de tre
kommunene
som
ble
besøkt, da de allerede har
klart å snu folketallet. De har hatt et
prosjekt gående som heter SNU Åmli,
der de har nedsatt prosjektgrupper på
områder for bl.a. videregående skole,
markedsføring, infrastruktur og kultur.
Videre har de arbeidet med å bygge
boliger, omsorg, markedsføring og hatt
et prosjekt med å få nederlendere til å
flytte til kommunen.
Åmli ser det også som viktig å satse
på ungdommen. De har kommet i
gang med egen avis for Åmli i år, som
de mener er viktig i arbeidet for å skape
en samfunnsengasjert kommune.
Gjer draumen levande
Fyresdal er en kommune som er lik
Rennebu på mange måter. De har hatt
tilflytting fra Nederland, Belgia og
Tyskland, og her har de set på som
viktig at de skal lære norsk så raskt
som mulig. De har også de har i det
siste lagt ut en del nye boligtomter.
Videre har de næringshage med vertshus og lokal baker.
Spesielt for Fyresdal er HÅSUM-

Vår ordfører Bjørn Rogstad
og rådmann Arve E. Withbro med
Vegårsheis ordfører Maya Twedt Berli.
Foto: Olav Dombu

prosjektet, der kommunen har kjøpt
opp 2000 mål og delt i 16
parseller/tomter. Disse tomtene er
romslige med ekstra jord for de som vil
bo romslig og ha f.eks. hest. Her er det
bo- og driveplikt.
Hentet idéer
Rådmann Arve E. Withbro forteller
at kommunene de besøkte alle var aktive i forhold til bygdeutvikling, og at de
har mange inntrykk og idéer med seg
tilbake. — Det er nå viktig å systematisere idéene og evt. utvikle nye idéer,
og ikke minst organisere idéene slik at
det blir håndterlig. Det som gikk igjen i
alle tre kommuner var viktigheten av å
ha god økonomi i arbeidet for å få økt
tilflytting til kommunen.
Av Dagfin Vold

synlig i trafi
fikkken
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Det er viktig at ditt barn er
fikkken!
synlig i trafi
De siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal.
Vi i Gjensidige ønsker å bidra til
å gjøre ditt barn synlig i trafikken!

Rennebu Turistkontor
Alle dere som malte deres eget
keramikk-krus under Rennebumartnan:
- disse er nå ferdige, og kan hentes på
Turistkontoret.
Velkommen innom til en trivelig handel!

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Jegere - Jaktlag
Høst-tilbud:

DC-155 Micro3+ og Micro4.

Lafayette setter en ny standard for hva som
kreves av en jaktradio. Nå 6 Watt.
Et skritt foran alle!
Sordin hørselvern supreme proX (vanntett)
Contact hundepeiler - Dressurbånd

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056
Steinar Rikstad, Meldal - tlf 908 32 270 - rikstads@online.no

Seierdalen 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

6 måneder fri assistanse til
• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

kun 99,-

• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge
og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall
assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

Som Falck-medlem får du gode avtaler og
rabatterte priser hos en rekke
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
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Energi- og klimaplan for Rennebu
Formannskapet nedsetter et arbeidsutvalg på 6 medlemmer for å lage en energi- og klimaplan for Rennebu.
Utvalget skal bestå av 3 politikere: Ordfører, leder av
arbeidsutvalget, Knut Ingolf Dragset og Kristin Reitan. Videre
oppnevnes 1 av rådmannen (Enhetsleder LMT), 1 representant fra Kvikne-Rennebu Kraftlag, 1 representant fra
Rennebu næringsforening.
Plankontoret fungerer som sekretær i arbeidet.
Energi- og klimaplanen skal dokumentere energi- og
klimautfordringer og fastsette mål og tiltak.

Rennebu Nytts
høstnummer
kommer 25. september.
Det sendes ut til alle som har hytte på Kvikne og i Rennebu.

NB: Frist for stoff 12.09.
Tlf 72 42 76 66
Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no

Lisensfelling på bjørn
Direktoratet for naturforvaltning har åpnet
opp for lisensfelling på 1 bjørn i SørTrøndelag. Fellingsperioden er 1. september
til og med 15. oktober.

Hvis du ønsker å delta på lisensfellingen må du selv registrere deg i
Jegerregisteret www.jegerregisteret.no
For å registrere deg som lisensjeger
må du ha betalt jegeravgift for vedkommende jaktår. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.
Alle som deltar i lisensfelling plikter å
holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote på telefon 900 65 298.
Binne med unge(r), samt hennes
unger (uansett alder) er unntatt fra
lisensfellingen.
Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse. Bruk av hund under
lisensfellingen er tillatt, med unntak av
løs, på drevet halsende hund.
Lisensfellingen kan ikke drives som
åtejakt. Et åte defineres som animalsk
eller vegetabilsk materiale eller annet
som er utplassert eller på annen måte
tilordnet med hensikt å lokke til seg
vilt. Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. Lisensfellingen omfatter også
områder vernet etter naturvernloven
der vernebestemmelsene åpner for
dette eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Forsøk på felling kan bare skje i perioden fra 1 time før soloppgang til 2 timer

før solnedgang.
Felling eller forsøk på felling
skal umiddelbart meldes til
fylkesmannen
på tlf nr 900 65
298 og Statens
naturoppsyn på
tlf nr 72 42 49
45. Det er
fylkesmannen som avgjør videre ettersøk
ved en eventuell skadeskyting.
Under lisensfelling på bjørn skal
jaktlag og/eller personer som jakter
alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund, jf. forskrift 22. mars 2002 nr. 313
om utøvelse av jakt, felling og fangst §
23.
Under jakt på bjørn er det kun tillatt
å bruke rifle og det skal brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil
med minimumsvekt 9 gram:
a) for ammunisjon med kulevekt
mellom 9 gram (138,9 grain) og 10
gram (154 grain) skal anslagsenergien
være minst 2.700 joule (275 kgm) målt
på 100 meters avstand, E100 .
b) for ammunisjon med kulevekt på
10 gram eller mer skal anslagsenergien
være minst 2200 joule (225 kgm) målt

på 100 meters avstand, E100 .
Jeger skal fremvise felt dyr for
Statens naturoppsyn for umiddelbar
kontroll, merking og prøvetaking av
biologisk materiale, og jeger skal
kunne påvise fellingssted etter
anmodning fra Statens naturoppsyn,
politiet eller fylkesmannen. Vilt som er
avlivet i medhold av viltloven § 12 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf.
viltloven § 48. Når det gjelder lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag
kjøttet og skinnet av felt bjørn.
Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet,
herunder kraniet, i samsvar med
instruks for ivaretakelse av døde rovdyr
som finnes på Nettsidene til NINA www.nina.no
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Prosjektet "Rennebu 3000"
Kommunestyret vedtok følgende kommentar
til kommunebudsjettet for 2008:
”Kommunestyret ber formannskapet å følge
opp prosjektet med arbeidstittel ”Rennebu i
Formannskapet vedtok i sin tid
satsingsområder for 2006, og to av
satsingsområdene innenfor kommuneplanens overordna mål om bolyst er
ikke gjennomført – og er derfor videreført i administrasjonens årsmål for
2007/08. Disse målene er:
- Det skal videreutvikles en helhetlig
presentasjon (brosjyre og internett)
av kommunens tilbud spesielt for
ungdom under etablering og
”egne” ungdommer under
utdanning.
- Det skal utarbeides rutiner for
mottak og oppfølging av tilflyttere.

Eget utvalg
Det oppnevnes et utvalg på tre personer til å arbeide videre med hvordan
kommunestyrets budsjettkommentar
vedr. prosjektet ”Rennebu i framtida”
skal følges opp.
Utvalget får slik sammensetning:
- leder Knut Ingolf Dragset
- kommunalsjef Odd Kjøllesdal
- Ola Øie
Sekretærfunksjonen
legges
til
enhetsleder Astri Snildal.
Samarbeid med Blilyst
Utvalget bør skaffe seg kunnskap
om hva som er gjort på dette området i
andre kommuner og gjennom blilyst:).
Tilflytting er en sentral satsing i blilyst:), utvalget bør derfor arbeide tett
opp i mot blilyst:) for å utnytte det

framtida” (senere fått navnet “Rennebu
3000”). Prosjektet har som mål å øke tilflyttinga til Rennebu. En av målgruppene er
utflytta Rennbygger i etableringsfasen.”

arbeidet som er gjort i deres regi av blilyst:) og de ressursene som de rår over.

Skal øke tilflyttinga
Budsjettkommentaren uttrykker at
målsettinga med prosjektet er å øke tilflyttinga til kommunen. Utflytta
Rennbygger i etableringsfasen er den
viktigste målgruppa.
I formannskapet ble det drøftet
ulike tiltak for å informere denne
gruppa om tilbud og muligheter som
finnes i Rennebu, slik at flere velger
Rennebu som bosted.

- Ledige barnehageplasser, fleksibilitet og pris på barnehageplassene.
- Skoletilbud, med beskrivelse av
fasiliteter.
- Kulturskolen, idrettslaget og andre
former for organiserte fritidsaktiviteter for barn og voksne.
- Boligpriser og tilbud.
- Oversikt over arbeidsmarkedet
innen pendleravstand fra de forskjellige deler av kommunen.
- Aktivitetskalender med opplysninger om hva som skjer i
kommunen i løpet av året
- Dette brevet/mailen bør sendes ut
årlig, om våren og det må legges litt
arbeid i å gjøre den delikat, med
bilder og illustrasjoner.
- Invitere 10. klassinger til
kommunehuset for å knytte
kontakt. Få e-post adresser, vurdere gratis abonnement på Rennebu
nytt (pdf-fil via mail?) i tidsrommet
til de når målgruppas alder.
- Arrangere sammenkomst i jula for
utflytta ungdom (og hjemmeboende) i kommunal regi.
Ordfører/rådmann holder appell.
- Markedsføring av ledige arbeidsplasser

Aktuelle tiltak
Formannskapsmedlem Knut Ingolf
Dragset har i et notat til formannskapets medlemmer skissert en del aktuelle
tiltak, der en gjennom e-post og brev
gir opplysninger om:

Utvalget skal legge fram forslag til
tiltak for formannskapet og kommunestyret, som i neste omgang avgjør
hvilke tiltak som skal gjennomføres, og
samtidig vedtar nødvendig finansiering.

Utvalget vurderer aktuelle tiltak
som kan bidra til økt tilflytting.
Tiltakene bør rettes spesielt inn mot
utflytta Rennbygger i etableringsfasen.
Tiltakene skal kostnadsberegnes – enten det dreier seg om engangstiltak eller
tiltak som skal gå over flere år.
Utvalget skal videreutvikle en helhetlig presentasjon (brosjyre og
internett) av kommunens tilbud spesielt for ungdom under etablering og
”egne” ungdommer under utdanning.
Utvalget utarbeider rutiner for mottak og oppfølging av tilflyttere.

Barn og unge er Rennebus framtid! Foto: Mari Ytterhus
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Knut Torbjørn Eggen på impulssamling
Den nye kunstgressbanen på Berkåk var arena, da det ble arrangert samling for
trenere fra Nord-Østerdal, Gauldal, Fosen og Orkdal. Samlingene er et samarbeid
mellom Rosenborg og Trøndelag fotballkrets. Fra Rosenborg stilte Knut Torbjørn
Eggen, og i velkjent Eggenstil, ledet han ei hektisk økt der guttespillere fra regionen
fikk innføring i temaet ”angrepsferdighet i spillsituasjoner”.
Etter selve treningsøkta, samlet klubbtrenerne seg i kommunestyresalen, der det
i stedet for foredrag fra Knut Torbjørn, heller ble det vi kan kalle en meningsutveksling i hvordan man trener et fotballag. Fasit finnes ikke. Hver har sin personlighet, men alle kan få fram sitt budskap, sa Eggen.
Knut Torbjørn var sammen med Rune Brattseth trener her i Rennebu på 80-tallet. Da gressbanen ble innviet i september -89, spilte han åpningskampen, og når
han nå var tilbake på den samme arenaen, men med nytt dekke under skoene, kan
man vel på mange måter si at ringen var sluttet.
Av Jan Inge Flå

Månedens håndverker i Birka:

Enestående treskjæring fra Toten
Hver måned kårer Birka,
nasjonalt senter for kunst og
håndverk, en ”månedens
håndverker”. I september er
det Henning ANS, treskjærerbedriften fra Toten som er
valgt.
Henning er noe så sjeldent som en
norsk treskjærerbedrift med 6 ansatte.
De viderefører arven fra grunnleggeren
Henning Engelsen, med livfulle,
uttrykksfulle og kreative figurer.
Samtidig jobber de hele tiden for å tilpasse seg skiftningene i markedet, og
satser nå i tillegg mer på bruksgjenstander som lysekroner og julepynt.
Detaljrikdom
- Henning Engelsen utviklet i sin
tid en helt egen stil, og den har fulgt
oss hele veien. Samtidig vektlegger vi
en større grad av funksjonalitet i våre
nyere produkter, som kommer i tillegg
til det dekorative. Det som særpreger
og binder de to ulike tilnærmingene
sammen er nok detaljrikdommen. Og
akkurat den akter vi å holde på, slår
Bjarne Espedal fast. Han er gift med
Hennings datter Angelina, og sammen
med hennes søster Christl driver og
eier de i dag bedriften.
Håndverkstradisjon
Alle deres omkring 250 ulike modeller males for hånd. De bruker hovedsakelig lind, men også bjørk i produksjonen.
- Først sages et emne ut etter

sjablong, deretter maskinfreser vi
figurene grovt, før de håndfreses,
spikkes og pusses, sier Bjarne. Figurene
de tilbyr er blant annet folklorefigurer,
troll, vikinger og dyr.
- For oss er det i seg selv inspirerende å holde liv i en gammel norsk
håndverkstradisjon som forlengst ville
ha vært borte fra markedet om vi ikke
fortsatte. Men dette betyr samtidig at vi
hele tiden må fornye og tilpasse virksomheten vår, sier han videre.
Månedens håndverker
Kåringen av månedens håndverker
er et tiltak for å presentere og mark-

edsføre enkeltkunstnere/ håndverkere
som er registrert i Birkas nettportal. I
tillegg til at håndverkerne som kåres
velges ut fra geografi og håndverkskategorier, velges også utøvere som Birka
mener er gode representanter for faget,
og som står for kvalitet og estetikk.
Månedens håndverker får grundig
omtale i en artikkel på organisasjonens
nettside, og egen utstilling ved Birkas
kontorer på Berkåk.
Se mer om Birka på www.birka.no
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Gaver fra utstillere Rennebumartnan 2008
Utstillere

Gave

Vinner

1. Høylandsgommi Gomme
Ingrid Koksvik
2. Gangstad Gårdsysteri Morr
Kåre Kosberg
3. Gangstad Gårdsysteri Edel Blå
Kirsten Stubsjøen
4. Gangstad Gårdsysteri Karveost
Johanne Eggan
5. Gangstad Gårdsysteri Camembert
Arnhild Gorsetbakk
6. Skånåliseter
Camembert
Ola Bøe
7. Hitra Gårdsmat
Ost Hvit
Arne Almskår
8. Hitra Gårdsmat
Ost Grotte
Ole J Bergsrønning
9. Vevstuggu
Bilde
Ingjerd Steen
10. Høylandsklenning Flatbrød
Gunnar Lindemark
11. Tinemaker`n
Tine
TaleFaber Næverdal
12. Inger Skirstad
Glassmykke
Brit B. Gustafsson
13. Anne Grethe Engstrøm Glassbilde
Ragna Myrmo
14. Torild F. Velure
Blå tova nål
Gudveig Aas
15. Nils-Olav Talgøy Bilde (hjort)
Erling Grøtte
16. Tinemaker`n
Trebrett m/glass
Karen Jordet
17. Galåen Sløyd
Minispark
Marit Gorsetbakk
18. mål keramikk
Skål
Kjell O. Toset
19. Killingberg Foto Bilde
Gunnbjørn Hårstad
20. Frank Smed
Lysestake
Heidi B
21. Rennebu Snekkeri Krakk
Hildur Lilleindset
22. Anett-Kristin
Skjerf
Siv Stokke
24. Lafto
Byggesett
Siv Eriksen
25. Trond Killi
Stettfat, stort
Bjørg B. Sundset
26. Trond Killi
Stettfat, lite
PerMagne Krogstad
27. ??
Trepussel
Sigurd Aspeggen
28. ??
Trepussel
Ingebrigt Grut
29. ??
Trepussel
Arild Bruheim
30. ??
Trepussel
Jostein Drugudal
31. Tinemaker`n
Bunadssølvtine
Anne Grete Granli
32. Tinemaker`n
Trekopp for vegg
Arne Haugen
33. ??
Treskrin
Anne Svegård
34. Edda Mork
”Katt”
Oddveig Vold
35. Aunes Keramikk Lysestake
Astrid Voll Østerås
36. Aunes Keramikk Skål
Anja Fossum
37. Lars Kvame
Dorullholder
Tor Olav Østerås
38. Ullform
Tekannevarmer
Jan Olav Reistad
39. Ullform
Tekoppvarmer, blå
Bård Tore Berntsen
40. Ullform
Tekoppvarmer, gul
Anders Granmo
41. Kristin Børessen Bilde
Bjørn G. Haugen
42. Kari Løberg Borten Glassengel
Einar Skjerve
43. Trønder Design Silkeskjerf
Harald Holm
44. ??
Tøyveske
Jon Olav Botnan
45. Rune Bruvik
Treskål
Jens P. Skårsmoen
46. Ole Eggan
2 stk engler
Otte Hårstad
47. Trine F. Løfald
Keramikkrus
Thor Halseth
48. Trond Rastad
Keramikk T-lysholder Anita Rømo
49. Dina Kolås
Ullbilde
Inge Fjelle
50. Hellandsjø Skinnsøm Toalettveske
Anne Gisnås
51. Hellandsjø Skinnsøm Skinnpung
Arne Per Bjerkås
52. Randi`s Porselensverksted 2 stk malte glass Gunnar Gunnesmo
53. Småbruket
Rosemalt kopp m/lokk Johanne Eggan
54. Dannys Tresmie Skjærfjøl
Roald Stai
55. Dannys Tresmie Treskål
Odd Bjarne Havdal
56. Mostua Design
Filt grytekluter
Jostein Meslo
57. Tove Stafne
Nissemor på trerot
Ingar Frengstad
58. Tove Stafne
Strikka nisse
Else Aspeggen

Gavene er trukket ut blandt alle som deltok på dugnad
under Rennebumartnan 2008.
Gevinstene kan hentes på Turistkontoret innen 1. nov 2008
Gjenopplev årets martna se: www.rennebumartnan.no

59. Pels-strikk
Skjerf i hundeull
Gunvor Hoset
60. Randi Drognes
Skjerf (turkis)
Svein Pedersen
61. Småbruket
Rosemalt nøkkelring
Astrid Aasmyr
62. Lillebiss
Heklet skjerf
Aud Grethe Brattset
63. Steinar Garberg Rakuføggel
Lars Stokke
64. Anne-Britt Dybdal Malt treting
Håvard Rogogjerd
65. Dal-Tinn
Brevkniv
Magne Meslo
66. Joy Design
Smykke
Ann Kr Aspeggen
67. Nabben Brukskunst Smykke
Marit Flotthagen
68. Toldnes Design Skinnkrave, barn
Gry Mari Røe
69. Kniv-Ola
Kniv
John Steinar
70. Danny`s Tresmie Tre “kjøkkenrullholder” Per H. Kosberg
71. Otta Vev og Keramikk Skål
Kjellrun Kosberg
72. Rune Bruvik
Treskål
Ingvar Sollid
73. Pels-Strikk
Grått garn
Bodil Hårstad
74. Tove Nyborg
Strikka sjal
Helga Skamfer
75. Brits Keramikk
Kopp
Johanne Holiløkk
76. Pels-Strikk
Hvitt garn
Marit Meslo
77. Glassdesign
Telysholder
Gunnar Svedahl
78. Marit Elin Sandsør Skinn kaffepose
Grete Uv
79. Kamer Skinn
Skinnpung
Ivar Gunnes
80. Ole Eggan
Termometer
Bjørn Berntsen
81. Romstad Gård
3 pk. Krydder
Grethe H. Eide
82. Lillebiss Håndstrikk og VevLøper
Anne Marit Gunnes
83. Duodu
Stort skjerf
Marta Hage
84. OppLys
Trearmet lys
Einar Eriksen
85. Nidaros Metalvarefabrikk Trondhjæmsrose Trine Wiggen
86. Østerdalssmia
Oppheng, elg
Klaus Grendal
87. Østerdalssmia
Oppheng, troll
Gerd Bjørnstad
88. Randi Drognes
Nål
Ann Kr Haugerud
89. Randi Drognes
Grønt skjerf
Linda Solberg
90. Daltinn
Lisseslips
Arnt T. Halseth
91. Randi Drognes
Turkis skjerf
Lene Olufsen Lien
92. Havdal og Gisnås Grendalag2 par lugger Frode Havdal
93. Havdal og Gisnås Grendalag2 par lugger Einar Grøtte
94. Anne Kari Reutz Plastposeholder
Knut O. Rogogjerd
95. Anne Kari Reutz Plastposeholder
Kjell M. Belsvik
96. Anne Kari Reutz Plastposeholder
Magne Hyttebakk
97. Åsen Vev
Løper
Nils Inge Odden
98. Solbjørg Kanestrøm Belte
Asbjørn Stavne
99. Dreiebuo i Rosendal Stettfat
Britt Sølvi Løvrød
100. Selbu Husflid
Votter
Tor Ystad
101. Selbu Husflid
Votter
Greta Hoset
102. Anne-Britt Dybdal Malt form
Kjersti Mjøen
103. Norske Angoraprodukter VM-genser
Caspar Scharer
104. Asbjørg`s Veveri Løper
Eva S. Ilvang
105. Heidrun Kringen Billedvev
AnneGrethe Eithun
106. Jan Helge Helgesen Skjerf m/laks
Lydia Remetun
107. Trønder Design Silkeskjerf
Geir Gunnes
108. Nabben BrukskunstTrenål
Gunnar Halgunset
109. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2009 Randi Bakk
110. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2009 Ingunn Tverdal
111. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2009 Mette Meslo
112. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2009 Olav Hage
113. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2009 Grete Granberg
114. Rennebu Bygdearr. Martnasskjorte 2008 Kjellfrid Engesmo
115. Rennebu Bygdearr. Martnasskjorte 2008 Ann Sofi Sanden
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Miljøfyrtårn - kommunalt medlemsskap
Rennebu kommune blir Miljøfyrtårn-kommune.
Rennebu kommune ønsker å åpne for at
både private og offentlige virksomheter kan bli
sertifisert som Miljøfyrtårn. Hensikten er å
sikre miljøvennlig drift og sette sterkt fokus på
helse, miljø og sikkerhet. Miljøfyrtårn-sertifisering vil sette dette i kontinuerlig fokus.
Sertifiseringen gir muligheter til å spare penger på drift, og det vil gi kommunen en god miljøprofil.
Kostnader tilknyttet medlemskapet dekkes av driftsbudsjettet for enhet for
landbruk, miljø og tiltak.

Oro jaska beana!
Nylig tilbakeflyttet lærer på
Voll, Anders Voll, var lærer
for musikerne som vant MGP
jr. sist helg.
Anders Voll har i fire år vært lærer i
Nesseby kommune i Øst-Finnmark ved Karlebotn skole. Der var han også
lærer i musikkskolen, og underviste
Agnete, Aleksander, Viktoria og Emelie
i bandet The Black Sheep.
Det var derfor stor spenning foran
TV-en på Sægard Voll sist fredag, og
da The Black Sheep gikk av med seieren fikk Anders gratulasjonstelefoner
fra mange kjente i Nesseby, bl.a. fra
ordfører Inger Katrine Juuso. Nevnes
må også at Anders var den eneste som
ble takket med navn av bandet på TV
fredag kveld.
Flinke musikere
Anders måtte innrømme at det var
et stort øyeblikk, men det meste av
jobben hadde gruppa gjort selv. — De
er fantastisk flinke til å øve, og Agnete
har et skikkelig talent for sang, forteller
Anders. — De startet band på eget initiativ, og meldte seg på musikkskolen
som band da Anders ble lærer der. Han
lærte dem både gitar, bass og trommer.
— Men de passerte raskt meg, sier en
beskjeden lærer.
The Black Sheep har 8 - 10 selvskrevne sanger, og de fleste er på engelsk. “Oro jaska beana” ble valgt for at
den har både samisk og norsk tekst.
Tittelen betyr “Ti stille, hund”.
Anders har hatt kontakt med de fire
hele veien før finalen, og han kan fortelle at han selv og samboeren Marte

Anders Voll med hunden Nunaq
- som han anskaffet seg
mens har var i Finnmark.
skal til Danmark i slutten av november
og overvære den nordiske finalen.
Flyttet tilbake
Karlebotn skole ble Anders sin
første arbeidsplass, der han var i fire år.
— Jeg trivdes veldig godt, men det var
hele tiden meningen å flyttet tilbake til
Voll, der jeg føler at jeg hører til. Jeg må
nok innrømme at jeg også har lengta
hjem innimellom.
Nå er han lærer ved skolen på Voll,
og føler at han har blitt meget godt tatt
i mot. — Det er trivelig å arbeide på
Voll, og rektor Sivert er skikkelig flink,
sier Anders.
Samtidig har også tre andre gutter
flyttet tilbake eller er i ferd med å flytte
tilbake til Voll. Terje Uv, Steinar Bakk
og Otte Hårstad er alle barndomskamerater og nærmeste naboer med
Anders. Dette synes Anders er trivelig,
og det blir faktisk på en måte som det
var før.
Av Dagfinn Vold

Opprettelse av
regionalt interkommunalt
stamvegutvalg
Rennebu formannskap har
vedtatt å ta initiativ overfor
nabokommunene Oppdal og
Midtre Gauldal for å få etablert et interkommunal stamvegutvalg for å arbeide med tilrettelegging for utbedringer
av stamvegene E6 og Rv 3
gjennom kommunene.
Dette bør organiseres som et 3-årig
prosjekt med en politisk representant
fra hver av kommunene samt at det
etableres et sekretariat tilsvarende 30%
stilling.
Stamvegutvalget bør supplere det
arbeid som gjøres av den politiske
referansegruppen
i
Trondheimsregionen, men også arbeide selvstendig opp mot sentrale myndigheter og
instanser, så som Statens vegvesen,
Vegdirektoratet og departement m.v.
Utvalget bør utarbeide en oversikt
over planstatusen for nevnte stamveger
gjennom kommunene, og også i sterkere grad få fram behovet for nødvendige vegutbedringer med tanke på å få
nødvendig prioritering i de sentrale
plandokument så som Norsk transportplan mv. I den forbindelse ser en at
det kan bli nødvendig å få gjort en del
undersøkelser
samt
utarbeide
informasjonsmateriell.
Utvalget bør utarbeide en plan for
sitt arbeidsprogram og legge fram budsjettrammer som på vanlig måte forelegges de tre kommunene til endelig
godkjennelse.
Utover
aktuelle
lønnskostnader tenkes det på kostnader med informasjonsmateriell, planavklaringer, og utvalget bør vurdere om
kommunene bør forskottere planutredninger som bør gjøres i samarbeid
med vegvesenet. Også vurdere andre
finansieringsmåter inkl. bomavgifter
om nødvendig for å få anleggsarbeid
på gang igjen på de to stamvegene.
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Rennebu kommune
Foreldre/barn treff:
høst 2008 / vår 2009

Ledige stillinger v/ Rennebu
alders- og sykehjem

Treffene starter igjen for alle småbarnsforeldre
i Rennebu kommune.
Sanitetshuset på Berkåk tirsdager kl 11.00 - 14.00
Første samling blir tirsdag 16.sept.
Småbarnsforeldre i Rennebu med barn 0-5 år er
velkommen til å stikke innom til en kose/
avslapningsstund der en treffer andre i samme
situasjon.
Det legges opp til:
- lekeaktiviteter
- trilleturer - avtales av dere selv på treffene
- matstund
- temautdypning etter foreldrenes ønske m/ev.
besøk fra PPT, barnehage, helsestasjon og NAV.
Vi håper at dette kan være noe småbarnsforeldre
ønsker å benytte for å få kontakt med andre i
samme situasjon. Tiltaket blir betalt i form av tilskudd Rennebu kommune har fått av Staten i
2008, til forebyggende arbeid for barn og unge.
I tillegg har Rennebu sanitetsforening stilt hus til
disposisjon på Berkåk for å få gjennomført dette,
noe vi er svært takknemlig for.

75% kokk med fagbrev
Vikariat fra 01.01.2009 til 30.11. 2009
Arbeid hver tredje helg.

Håper dette er noe for deg! VEL MØTT!
Rennebu Helsestasjon

www.rennebu.kommune.no

Ledig leilighet v/boligavdelingen.
Husleie pr idag kr 3426,- + 881 i strøm.
Det kan søkes om bostøtte.
Søknaden sendes : Rennebu alders og sykehjem
Gamle kongevei 39 A, 7391 Rennebu
Merk konvolutten "Boligavdelingen"
Opplysninger om leiligheten kan fåes hos
Enhetsleder IPO Borgny Lien på tlf 72 40 25 12
Søknadfrist 1. oktober 2008

Vil med dette rette en stor takk til
John Gunnesmo for pengegaven som beboerne
ved sykehjemmet fikk fra ham. Slike ting varmer!
Beboerne, ansatte og enhetsleder
v/sykehjemmet

60,45%
stilling fast som hjelpepleier/omsorgsarbeider
ledig fra 01.10. 2008.
Rundturnus med arbeid fjerde hver helg.
50% stilling vikariat hjelpepleier/omsorgsarbeider
i perioden 01.10.2008 til 30.09. 2008.
Turnus med arbeid tredje hver helg.
20,18% x2 som hjelpepleier/omsorgarbeider
Turnus med arbeid annen hver helg. - fra d.d.
Stillingene kan søkes av personer uten relevant
utdanning
35% stilling hjelpepleier/omsorgsarbeider fast
Kveldsvakter fortrinnsvis på skjermet enhet ledig
fra d.d. Turnus med arbeid annenhver helg.
Stillingen kan søkes av personer uten relevant
utdanning.
37,5% stilling fast som renholder ledig fra
20.10.2008.
33.8% vikariat hjelpepleier/ omsorgsarbeider
ved skjermet enhet fra d.d. til 30.03. 2009
med mulighet for fast ansettelse
Opplysninger om stillingene kan fåes av
Enhetsleder IPO Borgny Lien tlf 72 40 25 12.
For alle stillinger gjelder kommunens lover og
avtaleverk.
Søknadene sendes til Rennebu kommune
v/Rådmannen, 7391 Rennebu eller pr. e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 1. oktober 2008.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under ledige
stillinger eller ved henvendelse til servicetorget
tlf 72 42 81 00.

Du kan også holde deg orientert om det som foregår i kommunen på

www.rennebu.kommune.no
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KUNNGJØRINGER
Kornstaur Brukt kornstaur ønskes kjøpt,
ca. 50 stk. Tlf 72 55 93 26.

HURRA!
Verdens beste mor, svigermor og bestemor
EVA fyller 70 år 17.september. Dagen feires
lørdag 20. sept. i Lerkeveien 25.
Masse gratulasjoner fra
barn, svigerbarn og barnebarn

Snøbrøyter søkes til butikken på Nerskogen
tlf 72 42 64 26

Hjertelig takk for gaver og blomster jeg fikk på

KUNNGJØRINGER
Bli-ny-kveld i Innset samfunnshus
mandag 15. sept kl 19.00
Høstens mote vises av dameklær og dame sportsklær,
smykker, sko, sminke. Trening og helse.
Kveldens konferansier: May Britt S Hess
Loddsalg - Servering
Billetter kr 50,Arr. Innset Sanitetsforening

Gratis ved!
På hyttetomt sentralt på Berkåk er det felt noen trær, de
fleste er kvistet. Vesentlig gran og bjørk. Kan hentes gratis.
Tlf 922 12 044

min 80 års dag, og en stor takk til pensjonistforeningen for
den fine blomsten.
Solveig Nilsen

Sankedager i høst
Hovedsanking: Fred. 12. sept. og lørd. 13. sept.
Fred. 19. sept. og lørd. 20 sept.
Ettersanking: Fred. 03. okt. og lørd. 04. okt.
Fred. 10. okt. og lørd. 11. okt.
Rennebu sau og geit

A.R. HELGEMO as

MARKISER – PERSIENNER
Ring din
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188
- for et uforpliktende tilbud!

RØRTEKNISK SERVICE
www.scandic.no Tlf 800 49 900

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås
Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Nå får Coop-medlemmer drivstoffrabatt på stasjonene det finnes flest av.
Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge.
Du får nå en drivstoffrabatt på hele 28 øre pr liter.
I tillegg kan du få 15 øre rabatt pr liter parafin og fyringsolje. Trekk medlemskortet på pumpen eller i kassen før
du betaler, så godskrives rabatten automatisk.

Velkommen til Statoil, stasjonen nær deg!
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt - neste nummer

25. sept - frist for stoff 12. sept -

Friluftsdag ved Buvatnet for alle!
Lør 13. september kl 12.00-15.00
Solrening
4H

Arbeidsviljen
4H

PROGRAM
Sandvolleyball
Konkurranse i sandslott-bygging
Kaffe

(ta med bøtte og spade)
Lag mat på mål (mye spennende her)
på svartkjel (en fin dag også for kaffedrikkere)

Natursti med premiering
Kanopadling på Buvatnet
Informasjonstavle om 4H (Hva er nå egentlig 4H da?)
Visning ved gamle ishuset kl 13.00
Bli med på en aktiv dag sammen med
4H og Rennebu kommune!

Fårikålkjøtt av lam
Skjeggerød frosset

34

pr. kg

Kyllingkjøttdeig
Prior 400 gr.

29

90

Dette skjer i Rennebu!
13.09. Friluftsdag
14.09 Tur Holtvegen/Gravakslan
Rennebu Turforening
15.09 Medlemsmøte KRF
16.09 Formiddagstreff
Frivilighetssentralen
18.09. Oppstart idrettsskolen
24.09 Medlemsmøte
Pensjonistforeninga
25.09 Formiddagstreff
Frivillighetssentralen
27.09 Pubkveld

Buvatnet
Ica

11.00

Kom.huset
Berkåk

20.00
11.00

Samf.salen

11.00

Voll

11.00

Furuly

20.00

Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdag kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30
Hvis du trenger skyss eller følge til et arrangement / aktivitet,
kan du ta kontakt med Frivillighetssentralen, tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu
Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åp
pent 9 - 22 (20)

Faste
Gule priser

90
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pr. pk

Hodekål

100

pr kg

Kjøttdeig av svin
Coop 400 gr.

1990

pr. kg

NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil

Les kundeavisen på www.coop.no
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

