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Sosial kaffe
www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Sanitetsforeningas arbeidslag på Berkåk
har lørdagskaffe i lokalene til
Frivillighetens Hus på Berkåk.

Dyrlegevakt i Rennebu
Nytt tlfnr: 72 49 77 99
Gammelt vaktnr utgår fra 1. april

Vi ønsker e-postadresse til alle
husdyrprodusenter i Rennebu og Meldal
for senere utsending av Vet-info.
Send adressen til berkaak.dyr@c2i.net
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Få e-post om nye utgaver av Rennebu Nytt

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

Rennebu Nytt sendes gratis ut til alle husstander i Budal, Soknedal, Kvikne,
Rennebu og øvre deler av Meldal. Ungdom fra Rennebu som er under utdanning
kan få bladet gratis tilsendt i posten (det er bare å sende en e-post om adressen).
Ellers koster et postabonnement på Rennebu Nytt kr 300, og det kommer 21
utgaver for året.
I tillegg til papirutgavene legges en pdf-utgave av hvert Rennebu Nytt på kommunens nettsider www.rennebu.kommune.no. Her ligger alle utgaver siden 2004.
For å gjøre det enklere å følge med for de som leser RN på nett, kan du nå få varsel via epost når hver utgave er tilgjengelig for nedlasting på nettsidene.
Hvis du ønsker en slik varsling sender du din e-postadresse til
olav.dombu@rennebu.kommune.no

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no
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Kommunene Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal og Dovre
saksøker staten fordi Jernbaneverket ikke vedlikeholder gjerder langs Dovrebanen.
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Striden om gjerdehold langs jernbanen havner trolig i retten etter at
møter mellom kommunene og
Jernbane-verket
og
Samferdselsdepartementet ikke førte til enighet.
- Vi venter på svar fra Samferdselsdepartementet. Det kan være at vi
kommer til enighet, sier advokatfullmektig
Silje
Aga
Rogan
i
Advokatfirmaet Lund til NTB.
Kommunene betalte
Rogan framstiller saken på denne
måten i en e-post til NTB: Da
Dovrebanen ble bygget, betalte kommunene cirka 300.000 kroner til
Jernbaneverket for gjerdehold langs
banen. Dette var et betydelig beløp den
gang. Staten har overholdt plikten til
gjerdehold fram til cirka 2000.
Gjerdene er viktige både for folk og
husdyr. Det er et stort antall beitedyr i
området og problemer med påkjørsler
både av husdyr og vilt er betydelige.
Ansvarlig advokat for saken i Lund
Co er Caroline Lund. Samferdselsdepartementet har i et brev til advokatfirmaet opplyst at det ikke kan forventes svar på prosessvarselet før i begynnelsen av februar.
- Vi vil komme tilbake til saken dersom vi trenger ytterligere tid for å
kunne gi tilbakemelding, skriver
departementet i et brev datert 6. januar
i år.
Nektet erstatning
Striden om Jernbaneverkets gjerde-

plikt har pågått lenge, og var i desember 2006 tema for et skriftlig spørsmål til
samferdselsminister
Liv
Signe
Navarsete (Sp) fra stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad (V).
De fire kommunene Midtre
Gauldal, Rennebu, Oppdal og Dovre
begynte å forberede rettssak etter at
Jernbaneverket nektet å betale erstatning for 17 storfe og kalver som ble
drept av et godstog på grensen mellom
Oppdal og Rennebu den 21. juli 2006.
Jernbaneverket hevdet den gang at
de gamle rettsbøkene og stortingsdokumentene som Sør-Trøndelag
Bondelag henviste til i forbindelse med
erstatningskravet, ikke innebærer noen
forpliktelse til gjerdehold langs jernbanen på strekningen Dombås Støren.
Av Dagfinn Vold
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Meld fra om gaupespor
Om du kommer over spor etter gauper, meld fra til Statens Naturoppsyn
sine lokale rovviltkontakter; Jan Erik Asphaug (tlf. 977 47 237) eller Roar
Holte Berg (tlf. 920 31 659). Det er viktig at observerte spor blir meldt inn så
raskt som mulig, slik at en kan få registrert spor etter eventuelle familiegrupper. Dette er viktig for riktig forvaltning av gaupe.
I Rennebu og Oppdal er det tildelt en felles fellingskvote på 3 gauper,
hvorav maksimalt 2 voksne hunngauper for 2009. Jakttid for gaupe er 1. februar – 31. mars.

Rennebu kommune, Enhet for landbruk, miljø og tiltak

Tiltakspenger til Rennebu
Det har i det siste vært en viss
spenning knyttet til regjeringens ventede tiltakspakke.
Regjeringen vil ha krisetiltak
som virker raskt, og derfor
deler de mest sannsynlig ut
penger ubyråkratisk og under stor frihet.
Det har lekket ut veldig lite om innholdet i regjeringens tiltakspakke, men
det legges opp til et betydelig samarbeid med kommunene for å gjennomføre krisepakken. Kommunalminister
Magnhild Meltveit Kleppa oppfordrer
kommunene til å gjøre aktuelle vedlikeholds- og investeringsprosjekter så
klare som mulig for å komme raskt i
gang når pakken kommer. Regjeringen
ønsker at tiltakspengene skal ha virkning så raskt som mulig, og det er derfor signalisert at kommunene vil bli vist
tillit i å finne aktuelle prosjekt for å
oppnå rask sysselsettingseffekt.
Rask sysselsettingseffekt
Når regjeringen ønsker rask sysselsettingseffekt, ligger det i kortene at
kommunene også vil få ”raske penger”. Det er derfor signalisert at det vil
bli gitt tilskudd fremfor lån, tildeling av
penger og ikke søknader til enkeltprosjekter og det vil bli gitt føringer for
bruk av pengene og mulig rapportering
i etterkant.
Fordeles etter innbyggertall
Tiltakspengene fordeles etter kommunenes innbyggertall, og hvis pakken

Rehabilitering av Stamnesbrua kan være et aktuelt tiltak.

totalt blir på 15 milliarder, vil Rennebu
få tildelt 8,1 million.
Tiltak klar i Rennebu
Rennebu kommune har allerede
startet planleggingen av mulige tiltak,
og det er satt ned et eget koordineringsutvalg bestående av ordfører Bjørn
Rogstad som leder og lederne i hovedutvalgene Knut Ingolf Dragset og
Solveig Anglen. Utvalget har fått fullmakt til å endre på planene når tiltakspakken kommer, slik at kommunen
kan imøtekomme krav fra regjeringen
som følger pakken.
Ordfører Bjørn Rogstad sier til RN
at eksempel på aktuelle tiltak i uprioritert rekkefølge kan være vognskur ved
Vonheim barnehage, rehabilitering
varmeanlegg ved helsesenteret, nye
vindu ved Voll skole, opprusting av

toalettanlegg ved kommunehuset,
rehabilitering av Stamnesbrua og
detaljprosjektering av vannverket på
Berkåk. Målet er å ha prosjektene klare
for å sette raskt i gang og få utnytte
sysselsettingseffekten dette gir.
Rådmann Arve E. Withbro har også
signalisert at hvis det med tiltakspakken kommer utvidede låneordninger, vil
kommunen også benytte seg av det.
Følge med på nettsiden
Tiltakspakkens
størrelse
og
Rennebus andel av pakken ble offentlig
etter at RN gikk i trykken. Hvor mye
penger Rennebu fikk og hva pengene
skal brukes på blir offentligjort på
nettsiden www.rennebu.kommune.no
så snart det er klart.
Av Dagfinn Vold
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“Hus i hardt vær”
I over 60 år har Husbanken vært
med på å utvikle arkitekttegnede og
tidsriktige boliger. Nå krever klimaendringene miljøvennlige hus. Norske
hus skal bygges for hardt vær.
Husbanken har i samarbeid med
Enova laget en film med søkelys på
såkalte passivhus, energieffektive bygg
og klimautfordringer. Filmen kan du se
på www.husbanken.no
Med
denne
filmen
ønsker
Husbanken og Enova å bidra til en vesentlig reduksjon av energibehovet i
boligmassen i Norge. Det oppnås blant
annet ved å rehabilitere eksisterende
boliger til lavenergistandard og ved å
bygge nye boliger med energibehov
ned
mot
passivhusnivå.
Gode
energiløsninger krever kunnskap,
engasjement og etterspørsel hos alle
som påvirker utviklingen. Lokale
myndigheter, entreprenører, arkitekter,
håndverkere og alle som bryr seg om
temaet energi og bolig vil ha stor nytte
av å se disse filmene.
Mer informasjon om lavenergiboliger finner du på www.lavenergiboliger.no og www.isorast2000.com

Vi trenger noen
med litt tid til overs
Rennebu frivilligsentral er nå inne i
sitt tiende år. Aktiviteten er stor og vi
har heldigvis mange gode hjelpere som
bidrar på ulike måter. Middagsmatkjøring, utkjøring av varer, en til en
tjenester, utdeling av strøsand, og frivillige, sosiale og kulturelle arrangement.
Men vi ønsker oss flere frivillige, til
å løse de oppgavene vi allerede har og
til å ivareta nye. Særlig den yngre generasjon ville vært kjærkomne frivillige,
vi trenger å hjelpes åt og yte frivillighet
på tvers av generasjoner. Dessuten er
alle former for frivillig engasjement en
fin ting å ha med på CV’en når en skal
søke jobb og skole.
Også gode ideer til ulike aktiviteter
og arrangement håper vi at flere kan ta
turen innom og lufte mulighetene for,
sammen så er det utrolig mye en kan
gjøre og få til. Da myldrer tankene og
ideene bedre, og det kan bli mye
spenstig ut av slike samarbeid.

Følgetjenester har vi mye av på
Frivilligsentralen, også til denne typen
tjenester trenger vi flere frivillige, både
unge og gamle. Når noen skal til lege
eller på sykehus er det ofte godt å ha
med en person som en kan støtte seg
til, både når en reiser og er inne hos
legen, hvis den som har legetime ønsker det. Dette krever dyktige og ansvarsbevisste mennesker som de som har
behov for ledsager kan ha tillit til. Her
er det snakk om en tjeneste som vi
trenger bistand til en, to eller tre ganger i måneden.
Mandag andre februar blir det et
informasjons/orienteringsmøte
på
Frivilligsentralen, og vi håper at noen
interesserte kan ta turen innom den
dagen for å høre om dette kan være
noe som flere kan bistå med. Ellers er
dørene åpne, og det er bestandig trivelig at folk stikker innom og tar en kopp
kaffe.
Av Maj Britt S. Hess

Distriktets
kontorleverandør
Vår mann i Oppdal, Rennebu, Kvikne og
Midtre Gauldal - Øyvind Kjeka 907 20 667

Alt av kontorrekvisita
– til bedrifter og privat
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Legger ned butikken på Stamnan
Administrasjonen i Coop Orkla Møre BA foreslår i en innstilling for styret å
gjøre endringer i butikkstrukturen og avvikle seks dagligvarebutikker samt noe
faghandel. Innen dagligvare foreslås nedlagt Coop Markedsbutikker på Vinjeøra,
Stamnan, Meek, Svorkmo, Foldfjord og Grøa.
Butikkene som foreslås nedlagt er vurdert ut fra objektive kriterier som resultat
og omsetningsutvikling, forutsetninger for lønnsom drift, vedlikeholds- og investeringsbehov, befolkningsgrunnlag og lokal konkurransesituasjon. Coop Orkla
Møre driver totalt 103 butikker i 35 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal,
og er det samvirkelaget i Norge med flest Coop Marked-butikker.
Styret i Coop Orkla Møre skal gjøre endelig vedtak i saken angående butikkstruktur i mars. Administrasjonen foreslår at butikkene avvikles i løpet av 1. halvår
2009.

Geir Digernes
Minnepris til
Heide Skjerve
I romjula under den tradisjonelle julejazzen på
Britannia Hotell i Trondheim,
ble Heidi Skjerve tildelt Geir
Digernes Minnepris.

Rennebu Musikkorps og KOR
LIVÅT med Musikal-prosjekt!
Det har etter hvert
blitt en tradisjon at
Rennebu Musikkorps
gjennomfører et større
prosjekt i løpet av
sesongen. I år blir det
musikal-prosjekt med
Oppdalskoret KOR
LIVÅT.
De to første årene i samarbeid
med
Rennebu
Mannskor, hvor det var henholdsvis ABBA og Elton John
som sto i det musikalske
søkelyset. Fjorårets prosjekt
var ”Tilbake til 70-tallet” i
samarbeid
med
koret
Samhald fra Soknedal.
Tema for årets prosjekt er
”Musikal”, og samarbeidspartnere er
KOR LIVÅT fra Oppdal. Leder i
Rennebu Musikkorps, Jan Arne
Bergsrønning, er svært fornøyd med å
ha fått i stand dette samarbeidet. For
det første er dette en gjeng med solide
sangere som vi både har hørt og sett
mye fra gjennom deres egne arrangement, og dessuten får RMK nå for
første gang anledning til å spille i det
flotte kulturhuset på Oppdal.
Bergsrønning forteller videre at det
vil bli satt opp to forestillinger av årets
Musical-prosjekt. Lørdag 14. mars er
det premiere i Kulturhuset på Oppdal,
og søndag 15. mars er det klart for

Bildet er fra fjorårets prosjekt med
Rennebu Musikkorps.
forestilling i vår
Rennebuhallen.

egen

storstue,

Det er allerede lagt ut billetter til
forestillingen
på
Oppdal
på
Kulturhuset sine nettsider. Billetter til
Rennebuhallen fås kjøpt på Rennebu
Turistkontor, ESSO eller hos korpsmedlemmer.
”Dette gleder vi oss til, så hold av
datoen og få med deg ei LIVÅT forestilling med musikalske godbiter fra
mange kjente og kjære musicaler”,
oppfordrer Jan Arne Bergsrønning i
Rennebu Musikkorps.

Geir Digernes Minnepris er på
kroner 20.000 og er finansiert av
Sparebanken 1 Midt Norge.
Komitéen som deler ut prisen
begrunnet sitt valg på følgende vis;
?Mottakeren
av
Geir
Digernes
Minnepris for 2008 er født og oppvokst
i Rennebu, og har vært en del av
Trondheims jazzmiljø siden hun studerte
ved
”jazzlinja”
ved
Musikkonservatoriet i Trondheim i
1998-2002. I løpet av fire jazzlinjeår
hadde hun også et utvekslingsopphold
ved
Kungl.
Musikhögskolan
i
Stockholm. Kvintetten hennes gav ut
det
kritikerroste
debutalbumet
”Coming Home” på Curling Legs i
2006. Tor Hammerø i magasinet Puls
skriver: ”Med sin CD-debut, "Coming
Home", tar hun øyeblikkelig plass i
den norske elitedivisjonen når det
gjelder jazzvokalister. Det betyr i
samme slengen at vi snakker om meget
høy klasse også målt med internasjonale ører. "Coming Home" er en vidunderlig musikalsk manifestasjon. ”
Norsk Jazzforum skriver at vi
snakker her om en artist som evner å
holde fokus på både egne folkemusikalske røtter og moderne improvisert
musikk.
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Nå får Coop-medlemmer drivstoffrabatt på stasjonene det finnes flest av.

Medarbeider

Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge.

Vi søker etter en person med godt humør, som er
ansvarsbevisst og arbeidsvillig og som kan stå på
når det trengs. Hos oss får du varierte arbeidsoppgaver på kjøkken og kiosk, kontakt med mye
folk og et godt arbeidsmiljø. Større og mindre
stillingsandeler er mulig.
Tiltredelse snarest.

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.

Poleringsvask kr 199,-

for coop-medlemmer i uke 6

Velkommen til Statoil,
stasjonen nær deg!

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Skriftlig søknad.
Spørsmål kan rettes til
Anne Karin, tlf 415 58 838

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Beo Byggvare A/S er medlem av BYGGMAKKER,
Norges største byggevarekjede.
Vi har to butikker, en på Berkåk og en på Oppdal.
Omsetning i 2008 var 58,8 mill.

2.mars 2009 åpner vi ny butikk på Berkåk!
Til vår butikk på Berkåk søker vi:

- på Berkåk!

2 ekstrahjelper/ferievikarer
Vi søker 2 personer som er utadvendte og liker å
omgås folk i et spennende og utfordrende miljø.
Arbeidet vil i hovedsak være
lager- og butikkarbeide.
Søknadsfrist: 20. februar 2009
Spørsmål rettes til Gunn på tlf.72425440
Skriftlig søknad sendes:
Beo Byggvare A/S
Berkåk, 7391 Rennebu

privat – næring – landbruk
Randi Fagerli Vold er ved
Rennebu Næringshage hver onsdag
– ring 910 09 992 for avtale eller
stikk innom for en prat

Meldal Sparebank
tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no
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Mot full bredbåndsdekning i Rennebu
Rennebu har fortsatt noen hull før en får full bredbåndsdekning. Områdene
som gjenstår er Ramlo, Grindal, Rennebuskogen, Gisnåsen og Berkåk vest.
Utbyggingskostnadene for disse områdene er beregnet til vel 1,3 millioner, og
kommunen søkte Sør-Trøndelag fylkeskommune om en støtte på kr 880.000.
Fylkeskommunen har bevilget kr 660.000 i tilskudd, og de anser denne bevilgningen som en del av den nasjonale bredbåndsambisjonen ”Full BREDDE” og målet
for dette prosjektet er å fullføre bredbåndsdekningen i Rennebu.
Med dette skal bortimot alle husstander og næringsliv få tilgang til bredbånd
med tilstrekkelig kapasitet.

Ny lensmann i Rennebu
Stein Bratseth fra Trondheim
er tilsatt som ny lensmann her
i Rennebu.
— Ettersom jeg bor i Trondheim var
det bare Rennebu som var aktuell å
søke på så langt fra byen. Jeg kjenner
mye folk i Rennebu, og har vært her
flere ganger i embets medfør og i tillegg har jeg hytte på Nerskogen, sier
Stein. Han trives fryktelig godt i
Rennebu og i lag med de folkene han
kjenner her. Han forteller at han også
har fått et meget godt inntrykk av lensmannskontoret her.
Forebyggende arbeid
I 1995 startet Stein i den såkalte
forebyggende gruppen i Trondheim.
Der har han arbeidet mye med barn og
unge, og i de senere årene har han vært
koordinator for hele Sør-Trøndelag når
det gjelder forebyggende arbeid. — Jeg
har fungert som en koordinator, og har
bl.a. vært i Rennebuhallen og møtt
ungdommer og foreldre.
Tverretatlig samarbeid
Stein ønsker å ha fokus på barn og
unge også her i Rennebu. Han slutter
ikke å ha tanker om forebyggende
arbeid selv om han slutter i koordinatorstillingen i Trondheim. I
Trondheim arbeidet han mye med rusproblematikk
blant unge. Her i
Rennebu ser han det som mere aktuelt
å drive forebyggende arbeid blant annet innen alkoholproblematikk og motorisert ferdsel.
— Det som tente meg ved utlysningsteksten for lensmannsstillingen i

Kart over
oppkjørte
skiløyper
Det er utarbeidet et nytt kart
for oppkjørte skiløyper her i
Rennebu.
Kommunen registrerer en økende
interesse for oppkjørte skiløyper. Dette
tar vi som et positivt tegn. Det finnes
vel knapt noe tiltak som fremmer
folkehelse og naturopplevelse i den
grad som å gå en tur på ski. I Rennebu
har vi store områder å ta av, og nettopp
det har vi tatt utgangpunkt i når vi tilrettelegger for skigåing. Hos oss er
løypene derfor spredd utover i kommunen slik at alle skal kunne ha en viss
nærhet til en eller flere løyper.
Gjennom løypekartet vil vi sikre
publikum et nettverk av løyper som
skal være oppkjørt hver lørdag og søndag fra første helg i februar til over
påske. I vinterferie og påske skal løypene være oppkjørt hver dag fra kl
10:00. Vi må selvsagt ta forbehold om
ekstreme værforhold.

Stein Bratseth
er tilsatt som ny lensmann i Rennebu.
Rennebu er fokus på tverretatlig samarbeid. Dette er meget viktig når det
gjelder forebyggende arbeid, samt det
å spille på lag med foreldrene i dette
arbeidet, sier Stein.
— Jeg ser få negative utfordringer i
Rennebu. Det eneste jeg kommer på er
de farlige strekningene med E6.
Vil prøve seg frem
Stein sier han vil prøve seg litt frem
når det gjelder å veksle mellom pendling og å overnatte på hytta. Bostedet vil
nok bli Trondheim, der han bor sammen med kona Solveig Kopperstad
Bratseth - som forøvrig er Ola T.
Lånkes vara til Stortinget.
Det er litt usikkert når han vil tiltre
stillingen, men innen to måneder vil
han være på plass.
Av Dagfinn Vold

Noen av løypene har vært oppkjørt
en god stund allerede, dette gjelder
bl.a. idrettslagenes treningsløyper,
løype nr 4 og nr 8. Men her er det
idrettslagene, og ikke kommunen, som
tar ansvaret for oppkjøring før den 1.
februar.
I år har vi også tatt med en ny, privat oppkjørt løype. Denne er avmerket
med gul farge.
Vi håper flest mulig, store og små,
skal få oppleve mange fine skiturer
utover vinteren!
Kartet får du enten ved å henvende deg til Servicetorget eller
laste det ned på www.rennebu.kom mune.no
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A.R. HELGEMO as
Etablert 1989

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Brønnboring Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

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

Vi åpner ny butikk
2. mars 2009

Nå rydder vi!
Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Rennebu Turistkontor

Gavetips til Mor
Sprekt superundertøy, rosa og turkis!
Skihansker – Ulvangsokker m.m.
Velkom
mmen innom
m til en trivvelig
g hand
del!
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Cherrox kr 150,Barnestøvler kr 100,HH Fleecegenser kr 150,3 pk Tursokk kr 139,Snickers Pelsfibergenser kr 349,-
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Kongens Fortjenstmedalje til Jostein
Jostein Landrø ble for to uker siden tildelt Kongens Forjenstmedalje. For å få
denne medaljen kreves det at en legger ned et stort arbeid for fellesskapet utenom
sitt eget yrke. Jostein har alltid hatt mange baller i lufta, og da RN kontaktet ham
for en prat var han på besøk ved et misjonsprosjekt i Tailand. Vi ble enige om å
snakkes mer ved en senere anledning for en artikkel i RN.
Vi kan nevne at Jostein har lagt ned et stort arbeid for Mjuklia Ungdomssenter
og eieren Det Norske Misjonsselskap. Videre har han også lagt ned mye tid på
barne- og ungdomsarbeid, ambulansekjøring, busskjøring, deltakelse i kristelig og
politisk styre og stell. Jostein er alltid engasjert i sine prosjekt, og han har evnen til
å være positiv og ser alltid løsninger.
Samtidig fikk også Sivert Løvseth tildelt Kongens Fortjenstmedalje. Han har
også lagt ned en stor innsats bl.a. for Mjuklia Ungdomssenter.
Vi vil gratulere både Jostein og Sivert med velfortjent heder.

Komplett anlegg med bensin
Anne Karin og Jan Arve Nyberg synes de har
nådd et viktig mål med at bensinpumpene har
kommet på plass. Nå er anlegget komplett.
— Vi ønsket gjerne å fortsette med
bensintilbud, og da Statoil ikke lenger
var interessert bestemte vi oss for å
satse selv og kontaktet Shell.
Selskapene vil ikke investere i slike
småanlegg, så vi måtte ta investeringen
selv - rundt 5 millioner kroner, sier
Anne Karin og Jan Arve. Dette er den
andre store investeringen de gjør på
forholdsvis kort tid, da de for noen år
tilbake bygde motel over kroa.
Totalvurdering
Anne Karin og Jan Arve synes det
er viktig å ha flere føtter å stå på. De
vurderte det slik at hvis de la ned bensinsalget ville salget inne også gå ned.
— Vi ligger strategisk til med god
innkjørsel fra E6, og måtte se på hva
som gagnet vårt anlegg. Vi konkluderte
derfor at det var viktig for oss å fortsette med bensin. Nå føler vi at vi har
et komplett anlegg med bensin, veikro,
kiosk, overnatting, toalett for veifarende og post i butikk.
Tre bensin-stasjoner
De føler begge at det er marked for
tre bensinstasjoner på Berkåk. — Vi
driver tross alt ved hovedferdselsåren
mellom sør og nord, og det passerer
mye bil. Samtidig er det stor hyttetrafikk knyttet til helgene. Berkåk har
derfor en fantastisk beliggenhet, og det
er naturlig at flere lever av veitrafikken.
De tre “bensinstasjonene” sysselsetter

nå
tilsammen
ganske mange personer, og bare ved
veikroa har vi 18
personer i forskjellige stillingsstørrelser
i arbeid om sommeren. Samtidig er
disse tre arbeidsplassene også viktige for ungdom som
trenger sommerarbeid eller deltidsarbeid gjennom året.
God start
Starten ved det
nye anlegget på
veikroa har vært
bedre enn forventet.
Spesielt har de merket økt trafikk på
fredag og søndag.
— Økt konkurranse vil komme
kundene til gode, og vi skal i følge vår
leverandør Shell ligge 20 øre under
Statoil og Esso, sier Anne Karin og Jan
Arve - som også håper at rennbyggene
vil bruke den nye bensinstasjonen.
Bensinstasjoner på Berkåk
Berkåk har alltid vært godt utbygd
med bensinstasjoner. En av de første
pumpene tilhørte Martin Aune, og det
var en Shell-pumpe som stod der Røreksperten er i dag.
Samvirkelaget startet BP-stasjon

Jan Arve og Anne Karin Nyberg gleder
seg over vekroas komplette veitilbud.
som senere ble overtatt av Olav Hoel.
Der var det kiosk og smørebukk.
Den første Esso-stasjonen lå ved
Korsen nord for samvirkelaget.
Den første “moderne” stasjonen
med smørehall og vaskehall var Caltex
(senere Texaco) der Veikroa er i dag.
Esso-stasjonen ble så flyttet til der
den ligger i dag, og da var det taverna i
lokalene.
Etter det ble Norol-stasjonen bygd,
som i dag er Statoil.
Av Dagfinn Vold
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Renholder søkes

Hørselshjelp på Frivilligsentralen

40 % fast stilling som renholder ved enhet Teknisk
drift med arbeidssted rådhuset.

første torsdag hver måned fra kl.10.00 – 12.00
Hørselhjelper Bjør Voll er behjelpelig med små og store
utfordringer for deg som er hørselshemmet. Følgende
dager utover er hun på plass; 5. februar, 5. mars, 2. april,
7. mai og 4. juni.

Vi ønsker en person som:
• Har erfaring fra arbeid som renholder.
• Er samarbeidsvillig og positiv.
• Arbeider selvstendig.
Lønn iht. avtaleverk.
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
Teknisk drift Arne Meland, tlf.: 72 42 81 51.
Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller
ved henvendelse til servicetorget i Rennebu,
tlf 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 06.02 2009.

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid kan fremmes på fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars hvert år.
For søkere som er medlemmer i Rennebu musikkråd
finnes eget skjema.
Disse kan søke:
- Organisasjoner/ grupper og institusjoner som driver
kulturarbeid i kommunen.
- I særlige tilfeller kan enkeltpersoner søke til spesielle
formål.
Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert.

RÅDMANNEN

FRISKTRIM m/ Solfrid
i Rennebuhallen ONSDAGER fra 21. januar
kl.10.00 – 11.00
Pris 300,- for 8 ganger fram mot påske.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Velkommen til ny frisk!

Hovedopptak barnehage 2009/2010

Med søknaden må følge regnskap og årsmelding.
Enhetsleder kultur og fritid

Åpningstid på Byggesakskontoret
Byggesakskontoret i kommunehuset holdes åpent for
publikum fra kl 12.00 til kl 15.00 alle hverdager.
Åpningstiden gjelder både besøk og henvendelser
på telefon.

Frist for søknad om plass i barnehage/endring av
tilbud for barnehageåret 2009/2010
er 1. mars 2009.
Fullstendig utlysning i neste nr av Rennebu Nytt og
på www.rennebu.kommune.no

Rennebu Nytt utgivelser vår 2009
Nr 3 - 12. februar. Frist for stoff 5. februar
Nr 4 - 26. februar. Frist for stoff 19. februar
Nr 5 - 12. mars. Frist for stoff 5. mars
Nr 6 - 26. mars. Frist for stoff 17. mars. Påskenummer
Nr 7 - 23. april. Frist for stoff 16. april
Nr 8 - 7. mai. Frist for stoff 30. april
Nr 9 - 28. mai. Frist for stoff 20. mai
Nr 10 - 11. juni. Frist for stoff 4. juni. Sommernummer
Nr 11 - 25. juni. Frist for stoff 18. juni
tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no
Bestilling av annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt stoff: dagfinn@mediaprofil.no

designtrykkreklame
Vi hjelper deg med alt innen
logo, brevark, konvolutter, stempel, kopiering, brosjyrer,
presentasjoner, nettsider, firmaklær, strøartikler...

Ta kontakt - vi er kreative og fleksible!

ditt lokale reklamebyrå
Berkåk - tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no
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KUNNGJØRINGER

Bedriftsskirennet 2009

Takk te Voll Sanitetsforening for planta e fekk te jul.
Jon O. Bakk

Takk til Rennebu Sanitetsforening avd. Voll, for plantene
vi fikk til jul.
Gjertrud og Ingebrigt

Takk til Grindal arbeidslag for planten jeg fikk til jul.
Astrid Clausen

Hjertelig takk for omtanke, blomster og minnegaver.
Magli Dahlseng

Vinnere i Rennebu Arbeiderparti
sitt årlige lotteri ble trukket 20.12.08
1. Bok nr 1 nr 561
2. Bok nr 1 nr 547
3. Bok nr 2 nr 277
4. Bok nr 2 nr 83

kr 500,kr 500,kr 1000,kr 1500,-

Mona Rita Engum
Ingrid Lånke
John Erik Sandaker
Aud og Jostein Berntsen
Styret

Trekning LOTTERI 2008
Frokost-sett: Jon Brattset. Luftrenser: Tyra Ramsem.
4 tørkerullholdere: Elsa og Rolv Elven. Kjell Ove Toset,
Johanne og Arnfinn Gunnes, Mikkel Kosberg. Gløggsett:
Anne Johanne Toset. 3-armet lysestake: Jorid og Kåre
Granheim. Lysestake glass: Linda Ulvåg. Sengesett: Mary
og Henrik Vollvik. Gradestokk: Ivar Gorset. Kabaretfat:
Helge Magne Holte. Brodert bilde: Sussa Kleffelgård. 17.
mai-duk: Gunhild og Inge Fjelle. Kaffeduk: Mathias Ø.
Kjeka. Løper: Sigrid og Arne Lundaløkk. Middag for 2 på
kafé: Geir Aspeggen

Møte om ledsagertjenesten
Alle frivillige som har vært ledsagere og andre som kunne
tenkt seg og bidratt med denne typen tjenester, inviteres til
et orienterings/informasjonsmøte på Frivillighetens hus
mandag 2. februar kl.10.00
Wenche Teigen deltar fra hjemmebasert omsorg.

Velkommen!

Arr. Frivilligsentralen

LHL Rennebu ønsker alle
Et Godt Nytt År!
og minner om at LHL helsestudio er åpent
hver onsdag fra kl.15:00 – 17:00. Vel møtt!
Styret

Arrangeres lørdag 7. mars kl.15.00 ved Rennebuhallen.
Startnummer hentes i samfunnshuset fra kl 13.30.
Påmelding til KRK innen 2. mars kl 15.00.
Kl 21.00 fest med premieutdeling i samfunnshuset.
Barnepark i NM-bakken fra kl 13.00:
Skileik, aking og godsaker.
Vel møtt til en tradisjonell, men stadig like aktuell skidag.
Arr. Bedrifter i Rennebu

BURENNET - Berkåk
søndag 15. februar 2009
Start trim kl. 09.00 Start konkurranse kl. 11.00
Påmelding til Rune Bakk, mob. 413 05 466, e-post
rba3@start.no. Påmeldingsfrist fredag 13. februar.
www.rennebu-il.no
Arr: RIL, skigruppa
Storfeprosjektet Ta Sats! – mer melk og kjøtt i
Orkdal og Meldal, Meldal kommune, Orkdal kommune,
Rindal kommune og Rennebu kommune
ønsker velkommen til

EIERSKIFTEKURS

Lørdag 7. februar kl. 10.00 – 17.00 i Meldal Samfunnshus
Kurset anbefales alle som ser for seg eiendomsoverdragelse i løpet av de kommende 5 –7 årene.
Foreleser er Torleif Hove
Kurset tar for seg:
eiendomsforhold, verdi, personlig situasjon,
formelle krav, oppgjør, skatt og avgift,
ektefelle/ samboer, skog
Kursavgift er 500,- per bruk, det er en fordel om begge
generasjoner blir med på kurset! Lunsj er inkludert i
kursavgiften.
Påmeldingsfrist 30. januar 2009
For påmelding eller spørsmål om kurset, kontakt prosjektleder Hanne Aasmundstad, tlf: 72 49 51 94, mob: 954 78
303 eller e-post: hanne.aasmundstad@meldal.kommune.no
Vel møtt!

Årsmøte i Rennebu mållag
i Jutulstuggu på Stamnan torsdag 12. februar kl. 19.30.
Vanlege årsmøtesaker
Kulturinnslag
Servering
Utlodding

Vel møtt til alle gamle og nye medlemmer!

Årsmøte RIL Friidrett

Årsmøte i Rennebu Krf

torsdag 12. febr kl 19 i Rebusbygget.

mandag 2. feb kl 19.30 i Mjuklia
Vanlige årsmøtesaker.
Øyvind Håbrekke kommer.

Velkommen!

KUNNGJØRINGER

Vanlig årsmøtesaker.
Styret
Styret

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 12. febr - frist for stoff 5. febr -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
29.01
29.01
31.01
03.02
03.02
04.02
04.02
05.02
07.02

07.02
10.02

Månedsfinale - Skyting Innendørsbanen 17.00
Formiddagstreff Voll
11.00
Lokalmønstring UKM
Samfunnshuset 18.00
Innendørsskyting
Innendørsbanen 17.00
Formiddagstreff
Berkåk
11.00
Poengrenn Langrenn, Klassisk Berkåk
18.30
Merkerenn, klassisk
Berkåk
18.30
Hørselshjelp
Friv.sentralen 10-12
Håndballkamper i Rennebuhallen:
G10 Rennebu – Lundamo
12.00
J12 Rennebu – Lundamo/Hovin2
13.00
J10 Rennebu – Oppdal
14.00
J12 Rennebu – Lundamo/Hovin
16.00
Årsmøte/Medlemsfest Samfunnshuset
Rennbyggen Gammeldansklubb
Innendørsskyting
Innendørsbanen 17.00

11.02
12.02

Poengrenn Skiskyting
Berkåk
Årsmøte Rennebu Mållag Jutullstuggu

18.30
19.30

LHL Rennebu – hjertetrim / muskelstimulator
onsdager kl.15-17, LHL Helsestudio
Rennebu Musikkorps tirsd kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsdr kl 18.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsd kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 219.30-22 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 19.00
Linedance søndager kl 19.00 på Stamnan
Rennebu Skytterlag treningsskyting hver torsd kl 18.00
NKS Berkåk kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager
Trenger du skyss eller følge til en aktivitet / arrangement,
kontakt Frivilligsentralen, 72 42 62 64.

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

Husk morsdag neste helg, 8. februar
Romkake fra Bakericafeen kr 130,Berkåk, tlf 72 42 71 17
Åpningstider 8-20 (8-18)
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

