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Kakkelhønene Solveig og Tora
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

Kort tid etter at årets martnastema “Det glade vanvidd” var bestemt, ble det klart at kakkelhønene til
keramiker Grete van der Beek måtte prege årets martnasplakat og være gjennomgangsfigurer på martnasskjorta,
brosjyrer og annet materiell. Publikum har blitt invitert til
å foreslå navn på hønene. Nå er vinneren kåret og vil premieres med et gavekort på kr 500 på Rennebumartnan.
Forslagsstillerens begrunnelse: ”Dette er de to største
kakkelhønene som noensinne har bodd i Rennebu!
Importerte? Ja visst! Men det er jo hvite italienere også...”
Vi gratulerer forslagsstiller Solveig Anglen.

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

Byggesakskontoret

Ny kommunal nettportal

åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NAV
tlf 73 43 74 10
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Informasjonsmedarbeider Olav Dombu viser stolt fram
den nye nettportalen til Rennebu Kommune.
1. juli åpnet den nye nettportalen til
Rennebu kommune. Portalen skal
gjøre det lettere for både ansatte og
publikum å finne informasjon og holde
seg oppdatert på det som skjer i kommunen.
Nytt design
Det er lagt vekt på å gjøre nettsiden
mer oversiktlig og lettere å finne fram
på. Kort sagt kan man si at nyhetsformidlingen er tonet ned, mens det er
satt større fokus på offentlig informasjon. Mye av denne informasjonen skal
være felles for flere kommuner, og blir
automatisk oppdatert fra norge.no.
Skulle du likevel ha problemer med

å finne det du leter etter, kan du bruke
et stort søkefelt på toppen av siden
som gir deg mulighet til å søke blant alt
som er publisert.
Nyttige tips
— Nettportalen er ennå ikke ferdig,
og vi setter stor pris på tips og tilbakemeldinger på hva som kan gjøre den
enda bedre, sier Olav Dombu.
Tips kan også sendes til
nettredaktor@rennebu.kommune.no
www.rennebu.kommune.no
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Kunstnerpar til Hæverstølen
Det nederlandske kunstnerparet Hester og Hylke Terpstra
har bestemt seg for å tilbringe store deler av sommeren
blant gamle tømmerbygninger på Hæverstølen.
Til daglig driver de et eget kunststudio/atelier i Enkhuizen, et sted som
ligger omtrent 50 kilometer fra Amsterdam. I kårhuset på Hæverstølen håper
paret og deres tre barn å kunne kombinere både ferie og arbeid i de sju ukene
de har planlagt å tilbringe her.
I likhet med mange kunstnere, er natur og naturopplevelser en viktig
inspirasjonskilde for kunstnerparet. Da er Rennebu et godt sted å være!
www.atelierdekunstwerf.nl
www.haaggaan.com

Praktisk utdanning med mening
Det er ikke alltid like lett for
unge studenter å skaffe seg
lærlingeplass etter endt
skolegang. Asle Kosbergløkk
har vært heldig å få plass som
IKT driftsoperatør-lærling i
Rennebu kommune.
Etter to års skolegang med
Elektrofag og Elektronikk ved videregående skole på Oppdal og Brundalen,
var det neste på agendaen å finne seg
lærlingeplass. Ved en tilfeldighet så
Asles mor en annonse i Rennebu Nytt
hvor det var lyst ut stilling i Rennebu
kommune. Intervju ble unnagjort, og
en uke senere var Asle på plass ved
kontorpulten på kommunehuset.
Ilddåp
Kosbergløkk ble tidlig satt på prøve
i den nye stillingen. Kort tid etter
ansettelse ble overordnet IT-sjef sykemeldt, og Asle ble alene om å styre
skuta. Den ivrige lærlingen tok utfordringen på strak arm, og en friskmeldt
sjef kunne noen måneder senere konstatere at skuta fløt med høy baug.
Da Rennebu Nytt besøkte IKT-kontoret ved kommunen knappe to år senere, stod Asle igjen alene ved roret.
Sjefen hadde tatt velfortjent sommerferie, vel vitende om at lærlingen hans
gjør en god jobb.
Learning By Doing
Kosbergløkk føler seg priviligert
som har fått tilbragt lærlingetiden sin i
Rennebu kommune. Han skryter av
arbeidsmiljøet og en meget grei sjef

Asle Kosbergløkk ved det nye serveranlegget på kommunehuset,
hvor han har nedlagt mang en arbeidstime.
som er flink til å lære bort. Asle er ikke
i tvil om at dette er den beste formen
for utdanning, da man får reell
arbeidserfaring etter bare to år på videregående skole.
— Man sitter sjelden i ro, og læringen er både spennende og allsidig,
forteller Asle. — Med bare to mann
med ansvar for alle PC’er og nettverk i
kommunen, er det mer enn nok å
henge fingrene i, konstaterer han mens
telefonene ringer i kor.
Roter ikke bort tiden
I løpet av lærlingeperioden har
Kosbergløkk i tillegg tatt IKT-driftsfag
som privatist ved Katedralskolen i
Trondheim. Nå er tiden på kommunehuset snart over for hans del, og ferden
går videre til Kvikne- Rennebu Kraftlag

hvor fagbrev som elektriker står for tur.
Asle synes det er viktig at kommunen går foran med et godt eksempel og
lyser ut lærlingeplasser, og håper at
andre kommuner og bedrifter kan ta
læring av dette.
Fakta:
Rennebu kommune har 8
lærlingestillinger fordelt på ulike
sektorer. Det har vært økt fokus på
dette i senere år, også som plaster
på såret for mangel på videregående skole.
Lærlingeordningen er dessuten
viktig i arbeidet for å få yngre yrkesaktive til å bosette seg i bygda.
Rennebu har også en ordning med
å bytte en lærlingestilling med
Oppdal kommune.
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Martnasgjesten Arthur Arntzen
Årets martnasgjest Arthur Arntzen er en av Norges mest folkekjære humorister. Humor og galskap er viktige biter i Arntzens forfatterskap, derfor må det sies at
han er selve rosinen i pølsa i forbindelse med årets martna med teamet; ”Det glade
vanvidd.” Arthur Arntzen er en morsom og likandes kar, og fortellingene hans er
preget av vanvittighet og glede. Journalisten og forfatteren forsøker å belyse latteren og humorens betydning i hverdagen, for ei bedre helse, for en bedre hverdag på
jobben og som et viktig kommunikasjonsmiddel oss mennesker i mellom. I tillegg
til å foreta den offisielle åpninga av den 24. Rennebumartnan, skal Arthur Arntzen
holde foredrag for martnaspublikummet på Tusenårsstedet fredag 14. august. Vi
gleder oss til å ta imot årets martnasgjest og vi vet at vi deler den gleden med alle
som tar turen til martnan på åpningsdagen.

Rennebumartnan
er Miljøfyrtårn!
Rennebumartnan har nå som
første arrangement i Trøndelag mottatt Miljøfyrtårnsertifikatet.
- Håndverk
handler om varige verdier, kvalitet,
kortreiste
produkter, lokal
ressursutnyttelse
og lang holdbarhet. I et større perspektiv er dette miljøtenking. Som Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk er det
derfor helt naturlig at vi setter praktisk
miljøarbeid i fokus. Vi ønsker å spare
miljøet – spare ressurser, tid og penger
– samtidig er dette bevisstgjøring og
videreutvikling!, sier en stolt daglig
leder Kenneth Teigen, med ferskt
Miljøfyrtårnsertifikat i hånda.
Miljøfyrtårnarbeid
Ideen om miljøsertifisering av
Rennebumartnan oppstod i 2007, og
ble tatt med videre til 2008s arrangement, hvor grundig analysearbeid ble
gjort. Og etter iherdig innsats kan de i
år altså stolt skilte med sertifikatet.
Å ha et slikt sertifikat innebærer tett
oppfølging, og det blir ikke gitt på
”livstid”. Virksomheten må levere inn
årlig miljørapport, og det oppfordres til
å få gjennomført minimum ett nytt
punkt på handlingsplanen hvert år. For
å bevare stempelet som Miljøfyrtårn er
Rennebumartnan også avhengige av å
involvere og informere både publikum
og utstillere.

Snart martna...
Ja nå skal det bli godt å komme over fra idemyldring og planleggingsfase til gjennomføring av årets Rennebumartna, sier en
startklar Kenneth Teigen på vegne av martnaskomiteen.
Ideer og planlegging har vi jobbet
med nesten et helt år nå, og med temaet Det glade vanvidd som bakteppe –
har det vært både artig, spennende og
ikke minst krevende.
Kulturopplevelser for alle
Vi i martnaskomiteen mener selv at
det har vært det mest krevende temaet
vi har hatt så langt – men så kommer
det også til å bli ei fantastisk bra martnasuke på mange fronter, ikke minst
på
kultursida.
Innledning
med
Soulmates og Alexander Rybak, kirkekonsert med Sigvart Dagsland, og en
vanvittig humoraften er de tre store
kulturbegivenhetene. Men det blir også
utrolig mange gode aktører som skal
underholde inne på martnaområdet i
selve martnashelga, som f.eks Sturla
Eide med band, Baadsvik/Farmen og
Orkdal Storband.
Smakebiter fra årets tema
På temasida kan vi nevne noen
stikkord som “Det glade vanviddrommet”, med installasjoner fra 12
kunstnere og produktkonkurransen for
utstillerne
som
i
år
heter
”Hoftepartiet”. Begge disse ustillingene blir i skolen. Og det mest vanvittige i år? Det tror vi blir på Torget fredag
14. august kl. 15.30. Hva som skjuler
seg bak tittelen ”fire kyr og en te..” –
det oppfordrer vi folk til å finne ut av
ved å møte opp!

Norges ledende salgsutstilling…
Men uansett tilleggsaktiviteter og
kreative påfunn, så må vi selvsagt ikke
glemme det aller viktigste – og det er at
vi også i år får besøk av nærmere 160
fantastiske utstillere fra hele landet, og
at vi fremdeles jobber for å utvikle
posisjonen vår som Norges ledende
salgsutstilling for husflid og håndverk.
Her står som vanlig kvalitet og mangfold i fokus. Kan også nevne at det i år
er ca. 35 nye utstillere på martnan, så
her blir det garantert noe for enhver
smak.
Prosjektarbeid
Ellers har vi også jobbet med flere
videreutviklingsprosjekt det siste året,
bla. Miljøfyrtårnsertifisering. Det at vi
nå er blitt det første godkjente grønne
arrangementet i Trøndelagsfylkene er
vi litt stolte av. Vi har også jobbet med
utvikling av Martnasteltet, og i anledning av at adm. bygget på skolen nå er
revet, blir det også her et telt i år. Her
blir det et spennende matprosjekt i
samarbeid med småskala matprodusenter fra Hitra og Frøya. I neste uke
kommer årets martnasavis ut i 95 000
eks. i 5 fylker og 45 kommuner, så da
kan alle lese mer om detaljene i årets
Rennebumartna – her blir det garantert
kulturopplevelser for hele familien, og
vi vil ønske alle som er involvert i årets
martna lykke til!
Av Kenneth Teigen
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Pilegrimsvandring i godvær
Siste søndag i juni og femte
skikkelige sommerdagen i
samme måned. Det ligger an
for frokost på verandaen,
siden blir det vandring i pilegrimsleden. Himmel og jord
møtes i en herlig blå-grønn
symfoni, det lukter nyslått
gras og en fugl synger iherdig
på det samme verset om og
om igjen. Mer sommer kan
det neppe bli.
Det er fjerde året på rad med pilegrimsvandring langs leden i Rennebu.
Nå er det siste etappe fram til Meldal
som skal tilbakelegges. En flokk på ca.
30 personer gjør seg klar under de
store bjørkene ved Rennebu kirke. Vår
egen prest har ferie, men vi har fått en
absolutt kvalifisert erstatning i Berit
Lånke. Etter en liten seremoni med
aktuell salmesang for en pilegrimsvandring, forteller hun litt om
hva en pilegrim egentlig er, og har
vært, opp gjennom tidene. Som leder
for Nidaros pilegrimsgård, har hun god
kjennskap til den historien.
Per Herrem leder oss som kjentmann på den første biten gjennom
Herremsgrenda og fram til Mærk Bro.
Vi får servert et nyttig stykke gards- og
slekthistorie underveis. Ved døisgropa
øverst i Herremsgrenda har et tranepar
stiftet familie, og synes tydeligvis ikke
det er så stor stas med en flokk pilegrimer på søndagstur.
Det blir en kort rast på Reberg.
Gården er nå til salgs, men dagens eier
skal ha all mulig ære for å ha hevet
standard på bygninger og uteområde i
de årene Reberg har vært i familiens
eie.
Fra Mærk bro er det Inger Bjørnås
som er kjentmann, også hun med solid
kjennskap til folk og hus.
Vegkantene er nå prydet med hele
spekteret av markblomster i alle regnbuens nyanser. Men, det er trist å se på
heggen som for en måned siden sto i
frodig blomsterflor, nå er det mest grå

Omlag 30 ivrige pilegrimer gjør seg klare til marsjen ved
Rennebu Kirke på Voll.
spøkelsestrær innhyllet i møllspinnerens uhyggelige vevnad. På en måte slår
det oss at det er en slags skjebnefellesskap med heggen og en del bygninger
nedover Tverdalsgrenda. Husa står
store og grå og vitner om fortidens velmaktsdager. Nå er det bare skallet
igjen, menneskene har forlatt dem.
Vemodig for de som fortsatt ferdes her,
men til glede for busker og kratt som
gjør sitt ytterste for å overta tapte
vekstområder.
Birgit Foss er blitt spurt om hun
kunne tenke seg å koke vassgraut på
Tverdal for pilegrimsvandrerne denne
dagen. Det er en oppgave hun ikke har
tatt lett på. Langs vegen har Birgit satt
opp skilt med navn på gårdene vi passerer. Inne på tunet i slektsgarden venter dagens eier Erik sammen med søster
Birgit og svoger Styrkar. Her er det
dekket bord med den fineste damaskduk. Det serveres både vassgraut og
risengrynsgraut med variert tilbehør.
Gjestene er overmåte fornøyde med et
overraskende og velsmakende måltid.
Alle ære til trioen på Tverdal som
gjorde det så hyggelig for oss denne
dagen.
Siste etappe går fram til Jorlia. Som
en kongsgård i eventyret ligger den
vakkert til opp i lia si. Vi får høre at
Jorlia en gang besto av 52 bygninger,

med smått og stort. Nå er det ikke
mange igjen. Tunet bærer ikke preg av
daglig bruk lenger. Heldigvis ser det ut
som om det drives noe restaurering på
låvebygningen, men det er så utrolig
mye arbeid som gjenstår før husa kan
bli slik de burde ha vært. For både eier
og vernemyndigheter er det et stort og
nærmest uoverkommelig ansvar å ta
hånd om en fredet bygningsmasse av
Jorlia sitt format. Når man forvalter et
slikt anlegg har man faktisk ansvar for
ei hel grend som fortsatt har sterke følelser for gården og historien den bærer
på.
Berit Lånke runder av vandringsturen med en avsluttende seremoni
slik vi startet vandringen.
Vi takker Berit, Inger og Per for
åndelig veiledning og påfyll av kunnskap.
Det har vært en vel anvendt søndag
for både kropp og sjel. Så får vi se
hvordan det blir til neste år, enten
vandrer vi videre inn i Meldal, eller så
begynner vi rett og slett på igjen fra
starten av.

Av Astri Snildal
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

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

Større glede av
din plen...
plentraktoren
VIKING
MT 5097C
- komfort
som begeistrer

29.900,Fjærende og justerbart førersete
250-liters oppsamler
Store profildekk som skåner plenen
Komfortabel hydrostatisk fremdrift med én pedal

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14
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Nytt skolebygg på Berkåk
5. - 7 klasse ved Berkåk skole
har i mange år vært spredd på
flere bygg, og det gamle lærerværelset var modent for en
fornying. Det nye bygget skal
gi bedre plass til både elever,
lærere og andre ansatte.
Rivningsarbeidet ble satt i gang så
smått ved skoleslutt i vår, og hele
bygget skal være jevnet med jorda til
Rennebumartnan. Arealet skal så
brukes under martnaen før forberedelsene for bygging settes igang på
høsten. Prosjektet har en kostnadsramme på 27 millioner og forhåpentligvis er nybygget innflyttingsklart ved
skolestart høsten 2010.
Effektivt bygg
Mellomtrinnet (5.-7.klasse) er per
dags dato spredd over flere bygg. Dette
har også medført at lærerne har måttet
løpe imellom, og ikke fått ønskelig flyt i
undervisningen.
I 1.etasjen på det nye bygget vil
mellomtrinnet endelig bli samlet.
Hvert trinn får egen inngang, garderobe og klasserom, likt det nye ungdomskolebygget. I tillegg blir det bygd
fellesareale og flere grupperom som gir
muligheter for samarbeid på tvers av
trinnene.
I 2.etasjen får lærerne god plass,
med arbeidsrom, møterom og garderober. Også Kulturskolen får kontorer
her, slik at samarbeid og administrasjon blir gjort lettere.
Universell utforming
Det nye skolebygget skal være

Rivningsarbeidet gikk raskt unna da det gamle lærerværelset ved
Berkåk skole skulle jevnes med jorda.
brukervennlig og lett tilgjengelig for
alle. Det skal være romslig for rullestolbrukere, og det er heis opp til 2.etasje.
Farger og kontraster skal gjøre det lettere for synshemmede, i tillegg til teleslynger for elever med hørselshemming.
Mange vindu og utsmykking av inngangsparti skal framheve hovedinngangen til administrasjonen, og gjøre
det enkelt for besøkende å finne fram.
Allsidig innkvartering
Mens byggeprosessen pågår blir
lærerne flyttet opp i HK-bygget, tradisjonelt kalt “gulbygget”. Elevene som
hadde klasserom her tar inn på musikkrommet, samtidig som musikkrommet blir flytta til samfunnssalen.
Sekretær for byggekomiteen, Lill

Hemmingsen Bøe er godt fornøyd med
planene, og kan fortelle at lærere og
ansatte gleder seg til å flytte inn i nye
lokaler. Her er alt tilrettelagt for bedre
samarbeid og team-arbeid for både
elever og ansatte, forklarer Bøe
omringet av byggtegninger.
Det er også blitt vedtatt å pusse opp
HK-bygget, i form av å etterisolere,
skifte vindu, tette tak samt innvendig
arbeid. Dette arbeidet vil begynne
straks nybygget står ferdig.
Byggekomiteen består foruten leder
Solveig Angelen og sekretær Lill H.
Bøe av rektor ved skolen, en elevrepresentant, en foreldrerepresentant samt
en politiker fra formannskapet.

Fasaden på det nye skolebygget sett fra sør. I venstre hjørne er inngangen til administrasjonen på skolen.
1.etasjen har tre innganger for mellomtrinnet, og 2.etasje består av lærerværelser og møterom.

8

KUNNGJØRINGER
Ilfjellet Grunneierlag
Priser og jakttider for jaktsesongen 2009/2010
Storviltjakt:
Priser for jaktsesongen 2009 vil bli annonsert i
Rennebu Nytt 13. aug. 2009.
Jakta omfatter 18 elg og 4 hjort.
Søknad om jakt sendes:
Erling Grøtte, Stamnan innen 01.09.09
Søknaden skal inneholde navn på samtlige jegere samt
godkjent ettersøksavtale
Rådyrkort:
Ordinær jakt
25.09.09.-23.12.09
Bukkjakt
10.08.09.-23.12.09
8 fellingstillatelser max 15 kort á kr 800,Søknadsfrist 05.08.09
Grunneierkort og uttrekt rådyrkort må avhentes og være
betalt innen starten på ordinær jakttid, dvs 25.09.09
Uavhentede kort vil bli trekt om igjen av evt. resterende
søknader inne.
Småviltjakt:
Jakttid
15.09.09.-23.12.09
Ukeskort pris pr. uke 15.09.09.-22.09.09. kr 500,23.09.09.-23.12.09. kr 400,Døgnkort:
01.10.09.-23.12.09. kr 120,Hundekort for gr.eiere pr. døgn:
01.10.09.-23.12.09. kr 180,Max 20 ukeskort pr. uke + grunneierkort.
Det kreves godkjent sauerenhetsbevis.
Storfugljakt tillatt fra 24.10.09.-23.12.09
Det taes forbehold om fredning, hvis rypetaksering viser
svært liten bestand.

Rennebu Nytt

Torsdagskvelden

på
Hver torsdag kl 19 har vi gjest i studio
hvor det blir prat og musikk frem til
kl 20 da bingoen overtar.

Gjest nå i kveld 30. juli,
Arne Lundaløkk
Radiobingo hver torsdag kl 20.
Jackpot på inntil kr 36.000,Bingoblokker får du kjøpt hos:
- ICA Berkåk
- Berkåk Veikro
- Rennebu Nedre Handel
- Coop Marked Å
Du finner oss på en av følgende
frekvenser; FM 102,8 - 104,5 - 105,3

Etablert 1989

Harejakt:
Jakttid fra
24.10.09.-28.02.10.
Sesongkort uten hund á kr 400,5 sesongkort m/hund for innenbygdsboende á kr 800,Grunneierkort m/hund á kr 800,-

Brønnboring – Biovarmeanlegg

Predatorer:
Det vil bli gitt premiering for fangst av predatorer.
Nærmere annonsering av premiesystem vil bli annonsert i
Rennebu Nytt 13. aug. 2009

Edvin Eide: 950 34 056

For all småviltjakt, MAX 3 SMÅVILT PR. DAG!
Grunneierkort/hundekort selges hos:
Erling Grøtte, Stamnan Mob. 909 90 241
Småviltkort selges på Rennebu Bygdakontor
Forbehold om fredning.

Rennebu-mesterskapet

Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service
Seierdalen 7398 Rennebu, edvin.eide@oppdal.com

VASK BILEN HOS OSS
• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

flyttes til ny dato: 19.8 kl 17.00.
Velkommen!

Coop- og NAF-medlemmer får nå
30 øre medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Hjertelig takk for hilsner, blomster og gaver jeg

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

fikk til 70-årsdagen min! Anne Elisabet Brattset
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Vi har innenfor hjemmebasert pleie og
omsorg følgende ledige stillinger:
Hjelpepleier/omsorgsarbeider
50% vikariat f.o.m. 1. september 2009 -1. mars 2010.
Døgnturnus med arbeid hver 4. helg. Tjenestested er
hjemmesykepleien. Stillingen krever fagutdanning,
ufaglærte kan bli vurdert. Stillingen kan ikke deles.
Pleiemedarbeider kveld
22,54% stilling som pleiemedarbeider,
med arbeid hver 3.helg. Arbeidstid kl. 19-23.
Tjenestested hjemmesykepleien.
Miljøarbeider helg
21,94% fast stilling, tjenestested for tiden Joveien
Bofellesskap. Stillingen krever fagutdanning, ufaglærte kan bli vurdert.
Spesifiser hvilken stilling du søker på.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved
henvendelse til:
nestleder HPO Wenche Teigen tlf 72 40 25 30, eller
leder Joveien Bofellesskap Gunhild R. Olsen
tlf 72 42 77 10.
For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht. gjeldende lover og avtaleverk.
Søknadsfrist: 10.08.2009
Søknaden sendes:
Rennebu kommune, Rådmannen
7391 Rennebu

Rundball-pressing
Slåing kr 550,- pr time
Pressing og pakking kr 120,- pr ball
Sammenkjøring kr 20,- pr ball
Tilsetting av syre om ønskelig

Ta kontakt med
Jan Ove Flatås, 7391 Rennebu
tlf 906 45 216

Ledig trygdebolig
Det er ledig trygdebolig i Gamle Kongevei 32 på Berkåk.
Søknadsfrist er 17.08.2009
Leiligheten er på ca 45m2 + bod.
Husleie er på kr 2669,- pr måned + strøm
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder
tlf 72 40 25 30 eller infotorg tlf 72 40 25 00
Søknad sendes:Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 17.08.09

Vikariat 75% hjelpepleier/omsorgsarbeider
ved Rennebu sykehjem
Da en av våre ansatte har permisjon fra sin stilling har vi
ledig vikariat som hjelpepleier/omsorgsarbeider fra
01.08.2009 til 31. 07.2010 ved Rennebu alders- og
sykehjem.
Vi ønsker:
En medarbeider som har faglig kompetanse.
En medarbeider som kan arbeide selvstendig og som tar
ansvar.
Vedkommende må ha gode samarbeidsevner med øvrige
ansatte.
Vi tilbyr:
En trivelig arbeidsplass med mange utfordringer.
Pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn i henhold til avtaleverk.
For nærmere opplysninger:
Kontakt enhetsleder IPO, Borgny Lien tlf 72 40 25 12
Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no 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 15.08.09.

A.R. HELGEMO as
Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås
Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no
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Sametingsvalget 2009
Forhåndsstemmegivning
Servicetorget i kommunehuset, Berkåk er oppnevnt som
stemmemottak for forhåndsstemmegivningen til sametingsvalget i tidsrommet 10. august – 11. september
2009.
Åpningstider:
Mandag – fredag
Lørdag 5. september
Torsdag 10.september

kl 08.00 – 15.30
kl 10.00 – 14.00
kl 08.00 – 18.00.

Det tilrettelegges for forhåndsstemmemottak fra l. juli
med med åpningstid:
Mandag – fredag
kl. 08.00 – 15.30

Står du i manntallet?
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv
som same, og som enten
a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder
med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet
kan kreve seg innført i valgmanntallet.
Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år
i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet.
Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan
registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i
valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg
i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
Valgmanntallet er knyttet opp mot folkeregisteret. Det
er den folkeregisterregistrerte adressen 30. juni 2009
som registreres i valgmanntallet, og som skal brukes ved
sametingsvalget 2009.
Hvis du er usikker på om du allerede er innført i
valgmanntallet?
Var du innført i valgmanntallet ved valget i 2005, er det
ikke nødvendig å registrere seg på nytt. Du kan også ta
kontakt med Sametinget på telefon 78 47 40 00 for å
sjekke om du er registrert. Du finner flere opplysninger
om sametingsvalget på deres internettadresse som er
www.sametinget.no Der finner du også link til innmeldingsskjema. Skjema for innmelding kan du også få
ved henvendelse til Servicetorget, Kommunehuset,
Berkåk, tlf. 72 40 81 00.
For å stemme ved årets sametingsvalg må du være
registrert i samemanntallet.
Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn ved
Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk.

Mer informasjon om stortingsvalget finnes på Rennebu kommune sin nettside www.rennebu.kommune.no
Berkåk, 12.06.2009
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Takk for oppmerksomheten
i anledning min konfirmasjon.
Joar, May S. og Kåre Kosberg

Hjertelig takk for all oppmerksomhet

Takk for all oppmerksomhet
i anledning min konfirmasjon. Andrea Engen

Takk for oppmerksomheten ved
Julies konfirmasjon 7. juni-09. Julie, Mette og Bjørn Gunnar
Takk for oppmerksomheten
i anledning min konfirmasjon. Per Stian, Mona og Jo-Erik

Takk for all oppmerksomhet på min 95-års dag.
Torleif Sundset

i anledning min 60-års dag. Britt Holte

Lydighetskurs

på Berkåk
Tirsdager kl 19.
Oppstart 11.august, siste kveld 29.09.
Pris 750 .Påmelding: NKK trinn 1 Instruktør June Solemsmo
mob. 466 36 143/ Epost: arns.nyb@online.no
www.gauldalhk.com www.hundeservice1.com

Selges rimelig!
Køyeseng i furu m. madrasser
Furuseng 1,20 x 2 m. madrass
2 stk 1,52 x 0,38 termopanruter m. karm
tlf 72 42 65 75
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Stortingsvalget 2009
Ambulerende stemmemottak

Forhåndsstemmegivning - stemmemottak

Ifølge valglovens §8-3 kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved ordinær
forhåndsstemmegivning eller valgting, kan etter søknad
til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder
seg.

Valgstyret har bestemt at servicetorget i kommunehuset
Berkåk skal være forhåndsstemmemottak for forhåndsstemmegivningen i tidsrommet 10. august – 11.
september 2009.
Nytt ved årets valg er at det blir mulig å forhåndsstemme allerede fra 1. juli for dem som verken kan
stemme i ordinær forhåndsstemmeperiode eller stemme
på valgdagen(e).

Valgstyret har i møte 2. juni 2009 sak 2/09 gjort vedtak
om at det skal avholdes ambulerende stemmemottak
Torsdag 10. september 2009.
Søknad sendes skriftlig til Rennebu kommune,
Servicetorget, 7391 Rennebu, eller telefon
72 42 81 00.
Søknadsfrist 9. september 2009 kl. 15.00.

Forhåndsstemmegivning
ved Rennebu helsesenter
Valgstyret har i møte 2.juni 2009 sak 5/09 gjort vedtak
om at det skal avholdes forhåndsstemmegivning ved
Rennebu Helsesenter:
Onsdag 9. september 2009 kl. 10.00 – 13.00.

Står du i manntallet?
Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere
som oppfyller følgende vilkår:
a) vedkommende fyller 18 år innen utgangen av
valgåret,
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter
Grunnlovens § 53 og
c) vedkommende er, eller noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i
manntallet på valgdagen. Stemmeberettigede som er
registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i
manntallet i den kommunen der de er folkeregisterført
som bosatt den 30. juni i valgåret.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 10.
juli og fram til og med valgdagen den 14. september på
følgende sted:
Kommunehuset, Berkåk
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen
uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet
skal være skriftlig og begrunnet.

Åpningstider:
Mandag – fredag
Lørdag 5. september
Torsdag 10. september

kl. 08 00 – 15 30
kl. 10 00 – 14 00
kl. 08 00 – 18 00

Forhåndsstemmegivning fra 1. juli
Mandag – fredag
kl. 08.00 – 15.30

Endring av stemmekretser
Kommunestyret har i møte 12.03.2009 sak 8/09 gjort
vedtak om endring av stemmekretsene.
Stemmekretsene er redusert til 4 kretser slik:
Nerskogen krets - som før
Voll krets
- tidligere Refshus, Aune og Voll krets
Berkåk krets
- tidligere Havdal, Gisnås,
Nordskogen og Berkåk krets
Innset krets
- som før
Kretsinndelingen følger nåværende skolekretser og
stemmelokalene er:
Nerskogen krets - Nerskogen skole
Voll krets
- Voll skole
Berkåk krets
- Kommunehuset Berkåk
Innset krets
- Innset skole- og samfunnshus

Her kan du stemme på valgtinget
13. og 14. september 2009
Kommunestyret har i møte 12.03.2009 sak 8/09 gjort
vedtak om at valglokalene skal være åpne for stemmegivning:
Søndag 13. september kl. 16.00 – 20.00
Kommunehuset, Berkåk - Berkåk krets
Mandag 14. september kl. 10.00 – 20.00
Nerskogen skole
- Nerskogen krets
Kommunehuset, Berkåk - Berkåk krets
Voll skole
- Voll krets
Innset skole
- Innset skole og samfunnshus

Mer informasjon om stortingsvalget finnes på Rennebu kommune sin nettside www.rennebu.kommune.no
Berkåk, 12.06.2009
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu
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KUNNGJØRINGER
Naturhudpleie, såper og gaver i Gammelbua på Voll
Såpene er hjemmelaget av Elise Ulfsnes på godt gammeldags vis, sammen med flere av hudpleieproduktene. Elisa
er opprinnelig fra Aure, hvor hun også tidligere har drevet
butikk.
I første omgang holder Elisa åpent samtidig som museet,
hver lørdag og søndag fra kl. 12-17. Sannsynligvis blir det
noen ekstra dager midt i uka etter hvert.

Bolighus til salgs på Voll

Nerbakken på Voll har nå vært min bolig i flere år, og jeg
har kommet til at huset er større og har flere “aldersfeil” enn
det som passer for en upraktisk kvinnelig pensjonist.
Jeg kommer nå til å flytte, og kan tenke meg å selge
Nerbakken til høystbydende over kr 75.000.
Huset er bruktbart for mange mennesker - kanskje en storfamilie? En litt snekkerkyndig mann kan få en positiv og
interessant oppgave.
Jeg har også en del møbler og andre bruksting til salgs!
Ta kontakt med Jane Wold (mob 991 29 330) eller kom
innom etter kl 12 på dagtid.

1.695,GSM bordtelefon/
“mobiltelefon”

Sommertilbudet
på varmepumper

Med ekstern antenne for
områder med svakt signal/dårlig dekning.
Sett inn sim-kortet ditt
- og telefonen er klar til bruk!

Butikken har åpent
hver fredag til kl 18.00
og lørdager kl 10-14.

gjelder ved bestilling
i perioden
25. juni-31. august 2009!
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

