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Ny
Rennebukatalog
I disse dager er
den nye Rennebukatalogen i salg. Det
er som før Lions Club
Rennebu og Røde
Kors Besøkstjenesta
som er utgivere.
Den nye katalogen er blitt vesentlig
fyldigere enn tidligere, og dette skyldes
blant annet at det er
med et eget bransjeregister foran i katalogen. Ellers er katalogen godt oppdatert
på mobilnummer og
enkelte har også fått
med epost-adresser.
Katalogoppslaget på
Rennebu kommune
inneholder en oversikt over kommunens
tjenester og direkte
innvalgsnummer til
disse. Som før er det
også en oversikt over
lag og foreninger
som finnes i kommunen.
Ellers er det en
oversikt over trim- og
skiløyper, og det er
også en liste over viktige hendelser i kommunen.
Katalogen er å få
kjøpt ved alle dagligvarebutikker i kommunen og ved Esso
på Berkåk.
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Ny kafé åpner på Berkåk
I s l u t t e n av f e b r u a r å p n e r k a f é e n
God Mat i lokalene etter Torgkroa –
m e d l o k a l e a k t ø r e r s o m d r iv e r e .
Torgkroa la ned driften på Rebustorget fra
årsskiftet, og dermed ble det plutselig bare ett
serveringssted på Berkåk. Men nå åpner en ny
kafé i torgkro-lokalene, og det er Anne
Haugen, Trond Jære og Hognamat med Arnt
Strand som står bak.
Telefon i mellomjula
Anne Haugen skal flytte tilbake til Bakkan
på Berkåk etter å ha bodd utenfor bygda i 40 år.
— Jeg var spent på hvordan det ville bli å flytte
tilbake, og om jeg fikk noe å gjøre, sier Anne.
Men i mellomjula fikk hun telefon fra Trond
Jære med spørsmål om hun ville være med å
starte ny drift ved kaféen på Rebustorget. Anne
fikk én dags betenkningstid, og etter å ha tatt
en prat med mannen Oddmund, sa hun raskt
ja. — Egentlig kom denne forespørselen som
bestilt, sier Anne og smiler.
Travel februar
De nye driverne tar over lokalene fra 1.
februar, og de regner med å åpne i slutten av
måneden. — Det blir nok en travel februar, for
vi satser på å modernisere lokalene med lyse
farger og nye møbler med en litt annen stil. Vi
har også tanker om å installere internett – både
med egne maskiner og trådløst for de som
ønsker å bruke sine egne maskiner, forteller
Anne.
Kafé og catering
Det er Anne som skal være daglig leder for
kaféen, og hun forteller at de vil satse på kafédrift med vanlig middag, kaker, smørbrød,
vafler og kaffe. — Vi håper å kunne tilby flere
typer kaffe..

GOD kaffe – GOD mat
GOD stemning

Tidligere eier Knut Brattberg
overlater kaféen til Anne Haugen..
De vil også satse en del på catering, og de
vil kunne tilby å levere mat til alt fra små møter
til store selskaper.
Restaurantkveld
Ved siden av vanlig kafédrift har de også
planer om egne restaurantkvelder med hvit
duk. — Dette er et tilbud vi har hørt flere etterlyse i Rennebu. På disse kveldene vil vi servere
god mat med god drikke. Vi vil gjerne bruke
råvarer fra lokale leverandører, både på restaurantkveldene og ellers i kafédriften.
Lag og foreninger som har brukt Torgkroa
til møter og arrangement er fortsatt velkomne,
og de tar også gjerne imot nye.
Anne sier at de har mange idéer om aktiviteter som kan være aktuelt å knytte til driften
av den nye kaféen, men det får komme etter
hvert.

www.berkaak-veikro.no
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Søndag 11. februar 2007 er det nok en gang klart for Burennet. Løpet ble arrangert for første gang i 1977. I år er det 29. gangen det arrangeres. Turen går i kupert
terreng med start og innkomst på Rennebu Skisenter på Berkåk, der
Samfunnssalen er basen for påmelding, premieutdeling, kafeteria osv. Trimmerne
kan velge mellom ei sløyfe på 20 og 28 km, mens turrennklassene går 28 km.
Løypa har to saftstasjoner. Trimmerne kan melde seg i Samfunnssalen mellom kl.
9 og 11 renndagen. Turrennklassene har fellesstart kl. 11.00. De siste åra har deltagelsen i turennklassene vært på mellom 60 – 90 løpere, mens ca 80 trimmere bruker å ta rundturen. I trimklassen er det uttrekte premier på startnummer, og deltar
du enten i trim- eller turrennklasser noen år så vanker det både merker, plaketter
og statuetter. Premieutdelingen foregår i Samfunnssalen. De som blir uttrekt blant
trimmerne får sine premier når de kommer i mål. GOD TUR!

Åpen idedugnad i
Skapergledens tegn!

Flytter de tilbake?

Martnaskomiteen er inne i en kreativ fase med idedugnader i forbindelse med planleggingen av
Rennebumartnan 2007, som i år
arrangeres 17. – 19. august med
temaet: Skaperglede.
I forrige Rennebu Nytt ba
Martnaskomiteen folk om å komme
med gode ideer om bla. martnasgjest,
foredragsholdere, håndverksaktiviteter, utstillinger og underholdningskrefter til kirkekonsert, akustisk aften, kulturkveld, og under selve martnasdagene - og gjerne også andre gode ideer
som fremmer Skapergleden!
Flere har allerede kommet med
gode forslag, men Martnaskomiteen
sier at de gjerne vil ha enda flere gode
ideer. At folk engasjerer seg og kommer med ideer til oss synes vi er helt
supert, men vi kan selvsagt ikke love at
alle gode ideer blir realisert. Det er
bestandig godt å ha mye å velge i når vi
nå fremover skal sette sammen et godt
og interessant martnasprogram.
Bruk
www.rennebumartnan.no
Forslagskasse – eller hent et temaskriv
på Rennebumartnans kontor i Sparebankgården eller på Turistkontoret –
eller ring oss på tlf. 72 42 77 48.
Men det er ikke mer enn tida og
veien. Fristen til å komme med forslag
har Martnaskomiteen satt til 15. februar. Gavekort som kan benyttes på årets
martna og noen gratisbilletter til martnasområdet alle tre dager trekkes blant
alle som kommer med ideer.

Rennebu er med i prosjektet blilyst:-), og derigjennom deltar de i et prosjekt
som kalles Bolyst. Mål for prosjektet er å skape lyst til å bo og arbeide i regiflyy t t i n g
o n e n g j e n n o m g o d m a r k e d s f ø r i n g o g p r o fi
fillering, legge til rette for tilfl
og skape bolyst gjennom å satse på kultur. Rennebu Nytt har stilt noen
spørsmål til ungdommer fra Rennebu som bor i ”utlendighet”.

1. Ønsker du å flytte tilbake til Rennebu?
2. Hvorfor ønsker du/ønsker du ikke å
flytte tilbake?
3. Hvordan holder du deg informert om
det som foregår i Rennebu?
4. Hva slags informasjon ønsker du fra
hjemkommunen – og på hvilken måte
ønsker du å motta denne informasjonen?
Jon Kristian Kleffelgård
24 år, bosatt i Bodø
Studerer ved Høyskolen i Bodø,
Idrettsadministrasjon
1. Sånn jeg ser det nå er det lite aktuelt å flytte tilbake til Rennebu i nærmeste framtid. Men man skal aldri
si aldri, syns aldersboligene er
veldig fine, så det kan jo være aktuelt når den tid kommer…
2. Når man skal søke jobb etter endt
studie er det ikke i Rennebu man
finner flest jobber. Dessuten kan
fritids- og aktivitetstilbudet neppe
måle seg med større steder.
Når det er sagt så må jeg si at
Rennebu var en veldig trygg og fin
plass å vokse opp.
3. Leser Rennebu Nytt, samt
Opdalingen på nett jevnlig.
4. Å kunne vite mer om hva som foregår i næringslivet kunne vært interessant. En liten oppdatering
månedlig på e-post hadde kanskje
vært nok.
Eirin Aspeggen
19 år, frisørlærling i Rissa.
1. Ja, men får sjå ka tia vise.
2. Rennebu e ei fin bygd.

3. Familien, venner og Opdalingen
4. Kå som skjer i kommunen. Motar
informasjon gjennom avisa å på
nætte.
Øyvind Nordbø
27 år, bosatt i Trondheim
Arbeider ved SINTEF
Energiforskning AS
1. Ja, det er i allefall eit alternativ dersom ein ser nokre år framover i tid
2. Det som trekkjer mest er det å få bo
på landsbygda, og det å kunne gå ut
i naturen utan å måtte sette seg i
ein bil først. Det som veg mest imot
er sjansane for å finne ein spennande jobb.
3. Eg les nettutgåva av RennebuNytt
kvar veke. Dessutan er eg i
Rennebu ein del helger og held
meg litt oppdatert igjennom det.
4. Eg tykkjer eg får den informasjonen
eg vil ha igjennom RennebuNytt og
ved å snakke med folk heime.
Mari Bakken Hoem
20 år, bosatt i Bergen
Studerer Estetiske fag på
Universitetet i Bergen
1. Sannsynligvis ikke.
2. Trives veldig godt i Rennebu, men
som bosted ønsker jeg et sted med
et bredere kulturtilbud enn det en
så liten kommune har å by på.
3. Får vite det meste via venner og
familie.
4. Det hadde vært fint å høre litt om
hva som skjer av konserter og
arrangementer. Kanskje en nettside
med slik informasjon hadde vært
interessant.
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Kvardagstips med FYSAK
Vegard Heggem

Grunnet gamle fotballskader er det helt slutt på aktiv og
organisert idrett for min del, så jeg har gått inn i mosjonistenes rekker. Som vertskap for laksefiskere på Aunan om sommeren blir det svært
mye gåing langs Orkla, og det er den beste trimmen jeg kan tenke meg. Nå som
dagene begynner å bli litt lysere kommer jeg helt sikkert til å finne fram skiene og
ta noen turer i Voraløypa.
Vegard utfordrer Jon Einar Værnes til neste Rennebu Nytt.

R e n n e b u ko m m u n e
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

o rd f ø r e r B j ø r n R o g s t a d
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

De valgte å flytte heim att til Rennebu

K j e t i l V æ r n e s , B e r k å k s g u t t , h a r fl
flyy tta heim til Berkåk etter ti år borte
fra bygda. Kjetil er 33 år og gift med
Oddveig Uv, født og oppvokst på
Stamnan. De har tre unger, Henrik,
6 år og fersk skolegutt, Vegard, 4 år,
Jonas snart ett år.
Kjetil er nytilsatt skogbrukssjef i
Rennebu kommune, og bor midlertidig
i Mjuklia hos foreldrene, men er på
utkikk etter eget hus.
Kjetil
har
studert
på
Ås
Landbrukshøgskole og har hovedfag i
trelastindustri, og han har jobba i seks
år ved Haslestad bruk i Hof i Vestfold.
- Savna du noen gang heimbygda?
Ja egentlig, det var mye derfor vi
kom tilbake. Jeg fikk en bra jobb, og så
var det veldig godt å komme tilbake til
familie og venner.
- Følte du at du fikk med deg hva som
hendte i bygda de åra du ikke bodde her?
Nei, veldig lite egentlig, fikk med
meg noe når jeg var hjemme på ferie,
og gjennom foreldre og venner som

bor her. Savna det vel ikke så mye heller, det er vel naturlig at en blir mest
opptatt av det som foregår rundt der en
bor.
- Kunne du ønske at Rennebu var flinkere
til å kontakte utflytta sambygdinger, og
øke lysta deres til å flytte tilbake?
Vet ikke helt hva jeg skal svare på
det spørsmålet, det er viktig at forholda
legges til rette på best mulig måte.
Jobb, bolig, gode skoler og barnehager
er viktig.
Oppdaterte skoler og bra standard
på skolebygg betyr mye, og jeg synes
ikke det bør være for store enheter.
Summa summarum så er dette med
god infrastruktur i kommunen noe av
det viktigste. Natur betyr mye for meg,
og sånn sett er Rennebu en perle. Fine
forhold for friluftsliv både sommer og
vinter. Jeg er glad i å gå på ski, og å
være ute i naturen. Det vil jeg gjerne
videreføre til ungene. Å bo i Rennebu
gir fine muligheter til det.
- Hadde du følelsen av at du var velkommen heim att?
Ja, absolutt. Hyggelig velkomst fra
kommunen, veldig bra informasjonsmateriell, innholdsrik og informativt
om både drift av kommunen, næringsliv, servicetilbud, fritidstilbud med mer
– jeg har aldri fått noe tilsvarende i de
to andre kommunene jeg har bodd i.
- Rennebu kommune – et godt sted å være”
er slagordet – kjenner du deg igjen i det?
Ja – jeg har bestandig trivdes her.
Flytta hit første gang i 1980, og har hele
tida følt meg velkommen og inkludert.
- Hva kan politikerne gjøre for å få flere til
å flytte tilbake?
Som sagt tidligere – arbeidsplasser
og aktiv næringsutvikling, det er en

nødvendighet. Skal en bo, må en jobbe. Det må legges til rette for boligbygging, og å ha tilgjengelige utleieboliger,
det er nødvendig.
- Kan Rennebu oppfattes som lite ”gjestfri”
på noen måte for nye innbyggere tror du?
Nei, det tror jeg ikke. Det er mye
opp til en sjøl, og det kan ta litt tid å bli
kjent med folk i bygda der “alle kjenner
alle” fra før. Men Rennbygg flest er trivelige folk, sjøl om det kan ta litt tid å
komme inn i miljøet. Det er viktig å gi
tilflyttere en sjanse, og å inkludere disse både i boområdet, skole/barnehage
og i aktiviteter og arrangement som
finner sted på fritida.
Informasjon på linje med den vi fikk
er fine greier, aktiviteter er veldig
inkluderende, og det er mye en kan
være med på hvis en tar initiativ til det.
Hvilke fritidsaktiviteter som finnes i
bygda stod det om i det fine informasjonsmateriellet vi fikk da vi kom flyttende – det var praktisk og nyttig å få
oversikt over disse også.
- Er det tilbud som ikke finnes i bygda du
kunne tenkt deg fantes her?
Nei egentlig ikke – men vi ser fram
til å få eget hus. Ellers tror jeg det er
nødvendig å forstå at en liten kommune faktisk ikke kan ha all verdens tilbud som store kommuner har, det er
vanskelig både av praktiske og økonomiske årsaker. Det blir andre kvaliteter
som blir vel så viktige, som en må vite å
sette pris på. Nærhet til natur, små og
gode miljø for barn og ungdom, venner
og familie blant annet.
Vi ønsker Kjetil og familien hjertelig
velkommen tilbake til bygda.
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“Elton John”
i Rennebuhallen
E l ev e n e i b i l l e d f a g / v i s u e l l e
k u n s t f a g d e l t a r i f y l ke s u t stillingsprosjekt sammen
m e d 1 1 a n d r e k u l t u r s ko l e r i
S ø r-Tr ø n d e l a g .

Ingen artist har hatt slik suksess som Elton John de
siste årene. Rennebu Musikkorps og Rennebu Mannskor
setter opp en helaftens forestilling fullspekket med Elton
John låter! Forestillingen vil bli i Rennebuhallen 17.
februar.
I år er disse artistene plukket ut etter audition: Trine
Dullum, Christina Stokke, Berit Løvmo, Gunvor Hoset,
Herborg Skjolden, Stig Løfshus, Jan Inge Flå og Kenneth
Løkslett.

Kapellmester
Håvard Hindsverk.

i Rennebu

Dette er et toårig prosjekt som tar
sikte på å støtte og synliggjøre barnekunst som lages i kulturskolen ved å
tilrettelegge for en felles samling på
fylkesnivå. Tema er “Ut fra mitt hus”.
Elevene har vært samlet i Klæbu der de
deltok på to ulike workshop. Der jobbet de i grupper i lag med andre elever
og kunstnere. Utstillinga åpnet på
Sverreborg folkemuseum 20. januar, og
vil bli flyttet til lokalet “bytorget” ved
Trondheim Torg. Etter at den har vært
der i ca 2 uker skal utstillinga “vandre”
i ulike kommuner som er interessert i å
ha den.
– Etter mange forslag og forkastede
sådane, ble vi enige om å lage et ganske stort tre som stod på gulvet, sier
lærer Unni Larsen. Vi diskuterte ulike
måter å gjøre dette på og hvordan treet
skulle se ut. Vi endte opp med et tre av
armeringsjern som ble malt. På grenene festet vi de ulike bladene med ståltråd og med fiskesnøre. Vi bestemte
tittelen i fellesskap, sier Unni.

Gladjazz-gruppa bestående av 7 jenter fra Rennebu Skolekorps gikk videre til fylkes
mønstringa i Bjugn som er i mars.
Lørdag 20. januar gikk den lokale
delen av Ungdommens Kultur-mønstring av stabelen. Det deltok 23 ungdommer. Av disse var det 4 kreative
utstillere, en videoframvisning og
resten deltok i sceneinnslag med sang,
musikk og dans.
Aldersspredninga var bra, men for å
gå videre til fylkesmønstringa, må en
ha fyllt 13 år.
Gunnhild Myrmo gikk videre med
bildet “Dialog” som utstiller. Ellers
gikk følgende sceneinnslag videre:

Veronica Tollan Almskår og Kari
Steinarsdotter Brattset med sang som
Veronica har komponert, Vivian og
Tina Tollan med sang som Tina har
komponert og Korsen Swinging
Department - ei gladjazzgruppe bestående av Britt Tone Berntsen, Guro
Haugerud Wold, Lisa Enoksen
Haugen, Marthe Løfshus, Torill
Ytterhus Haugset, Ragni Lånke Rise og
Ann Sofi Sanden. Alle disse 7 jentene
er
medlemmer
av
Rennebu
Skolekorps.

Ut fra mitt hus kan jeg se
- et fantastisk tre!
www.kulturskolen-rennebu.no
Utsnitt av Gunhild Myrmos fotomontasje Dialog.
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Bibliotek-tipset
Lege på krimføtter:
At Jorun Thørring er en uvanlig god og "varm" lege, vet den som har vært hennes pasient. At hun dertil plutselig etablerer seg som en fullbefaren forfatter av kriminalromaner, kom overraskende på en innbitt leser av denne type litteratur.
Iallfall hvis leseren har håp om noe mer utover ren spenning, eller det å finne ut av
hvem som er morderen. Med sine pr. idag to og ganske ferske krimbøker,
Skyggemannen og Glassdukkene, vil Thørring uten tvil få en stor og engasjert
lesekrets. Hun er dessbedre, ifølge gode rykter, allerede i gang med bok nummer
tre, enten det nå blir i krimgenren eller noe annet. La oss håpe på krim, for her har
vi sett at hun har en klo! Og at den er kvass.
Elisabet Berkaak
Åpningstider: Mandag og torsdag 16-19. Onsdag 10-13

ZZZZZååååå hyggelig…
Middagen er fortært og trøttheta siger
på… Jeg setter stø kurs mot sofaen og
ovnskroken, disse mørke vinter ettermiddagene er tunge - trøtt, trøtt, trøtt…
Kroppen inntar horisontalen, og ikke
mange sekunder senere har Ole Lukkøye
rista sovestøv over en søvnig skrott…
Riiiing – riiiing – riiiing – ilter kiming fra
en illsint telefon får meg raskt og ubarmhjertig ut av dvalen. I ørska famler jeg
etter røret, Hallo? ”Ja god eftermiddag”
kvitrer det i andre enden, ”er det fruen i
huset jeg snakker med? Sååå hyggelig….” ”Ehhh,” forsøker jeg meg å si, før
stemmen i andre enden fortsetter…. ”Vi i
munn og fotmalende kunstneres forening takker så meeeeget for støtten du
ga oss i fjor, den kommer såååå godt med
i det viktige arbeidet vårt….. Bla, bla, bla,
bla” – Ansettelses kriterie nummer en
hvis du skal ha jobb som telefonselger!
Prat fort, minimum 200 ord i minuttet –
og for all del!!! Ikke trekk pusten!
Jeg gjør et nytt framstøt, med en venninnes velmenende ord i bakhodet – ”du
må huske at det er en jobb for dem”. Den
kvitrende stemmen i andre enden durer
videre – og jeg gjør kort prosess – jobb
eller ikke jobb – ”Æ e itj interessert!” – og
nesten mer uhøflig enn jeg egentlig tenkte å være, slenger jeg på røret.
Hva i huleste, tenker jeg, småtrøtt og
sur, jeg har da vel aldri gitt ei krone til
Munn og fotmalende kunstnere? Og den
timingen deres, den er bare helt rå – middagskvil = telefonselger! Det er ikke måte
på hva en får tilbudt over telefon, bare i
løpet av disse få ukene i januar har jeg fått
tilbudt
abonnement på bladet
Villmarksliv, Cappelens nye bøker fra
deres helt fantastiske nye bokklubb

GRATIS!, Teena lady – i tilfelle du lekker
når du nyser – uten en kostnad, bare en
prøve, Viasat parabol abonnement til en
rå pris som jeg bare ikke kan si nei til ,
mobilabonnement fra Tele 2 der alle
samtaler er HELT GRATIS, tjue lodd fra
Redningsselskapet
med
garantert
gevinst, og Fri Flyt, som ifølge en ivrig selger var et must for damer 40+. De vet
sannelig også hvor gammel jeg er disse
folka!
Redningsselskapet har ikke min hele
og fulle tillit akkurat, bøkene jeg leser
låner jeg på biblioteket, og det er tross alt
begrensa hvor mye tv en stakkar rekker å
se i løpet av ei uke.
Omega 3 kjøper jeg på butikken, med
kalsium, for å forebygge benskjørhet, er
ikke så flink til å drikke melk… Kosten er
stort sett norsk, nokså variert, og jeg er
glad i frukt. Jeg mosjonerer jevnlig og
kombinerer gjerne trimturen med noen
knipeøvelser. Kroppen fungerer faktisk
ikke så aller verst, den høye alderen tatt i
betraktning.
Disse telefonselgerne sine utidige
oppringninger, til nærmest alle døgnets
timer føles som en krenkelse av privatlivets fred. Nå er begeret fullt – i morgen
skal jeg ringe Brønnøysund registeret og
få reservert hele husstanden mot dette
telefonsalget, så det blir en slutt på disse
forstyrrelsene som har en tendens til å
komme akkurat når du kviler middag
eller sitter på do.
For sikkerhets skyld skal jeg legge av
telefonrøret når jeg tar middagskvil – får
håpe jeg husker å gjøre det nå da, denne
gangen…

Maj-Britt

Vel blåst
Birka-seminar
17. – 18. j a n u a r a r r a n g e r t e
Birka, nasjonalt senter for
k u n s t o g h å n dv e r k , s e m i n a r
på Røros .
Rundt 50 deltakere fra Kirkenes i
Nord til Moss i sør samlet seg på
Bergstadens Hotel, hvor fem inspirerende foredragsholdere på hver sin
måte satte fokus på temaet bedriftsutvikling. Et par verkstedbesøk ble det
også tid til, og ikke minst – hyggelig
prat og diskusjoner i mellom postene
på programmet. God stemning og
meget positive tilbakemeldinger fra
deltakerne gir håp om at dette skal bli
en årlig Birka-tradisjon!
Sigrid M. Jansen fra Form til Fjells
sparket i gang seminaret med foredraget ”Se og bli sett”. Ellers deltok Astrid
Aasen fra Gangstad Gårdsysteri, Frank
Abildsten og Arne Solve Strand fra
Frank Smed og Ingrid Svendsen fra
Røros Tweed. Øystein Rudi avsluttet
seminaret med toner fra fele og hardingfele, og historien om gården Rudi
på Sør-Fron, som har blitt en stor arena for opplevelser og kulturarrangement i Gudbrandsdalen.
På ettermiddagen onsdag gikk
turen innom verkstedene Potteriet
Røros og Lysgaard Keramikk.
I tillegg til å tilby inspirerende og
relevante foredrag, var noe av målsettingen bak seminaret å gi deltagerne
muligheter til å bli kjent, diskutere og
knytte bånd under pausene i programmet. Etter endt arrangement konkluderer Birka med at begge disse målene
ble innfridd.
Birkas daglige virke går for øvrig
ufortrødent videre: På www.birka.no er
det nå 170 registrerte håndverkere, og
trafikken på nettsiden har økt formidabelt de siste månedene. Videre kursaktivitet er også på trappene. Allerede
i februar blir det kurs i økonomi og
regnskap, mens kursing i temaet salgsog utstillingsteknikk er planlagt i mars.
Begge disse kursene skal foregå her i
Rennebu.
Marit Ødegaard Hagen - Birka
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Fargen på hytta er viktig!
Rennebu kommune legger vekt på at hytta skal gi en harmonisk opplevelse i landskapet. Dette betyr at formen skal
være tilpasset omgivelsene slik at høye hytter trenger høy
vegetasjon rundt seg. Hytter inntil åpne områder må være
lavere og mer kompakt.
Fargen har spesielt stor betydning for hvordan hyttene
oppleves av forbipasserende og naboer både på kort og lang
avstand. Skarpe farger inklusive hvitt på flater eller på listverk gir kontrast til jordfargene i naturen og vil synes på flere
kilometers avstand. Disse tar oppmerksomheten vekk fra
naturopplevelsene.

Byggesøknad
D u t r e n g e r i k ke by g g e s ø k n a d
( m e n b a r e å g i b e s k j e d t i l by gg e s a k s ko n t o r e t ) n å r d u s k a l
1. Oppføre små frittliggende bygninger inntil 15m2 og totalhøyden er
mindre enn 3,0m. Forutsetningen
er: bygget skal ikke være for opphold av folk. Eiendommen må være
bebygd fra før. Avstanden til nabogrense må være større enn 4m.
Bygget stemmer med reglene
(kommune- eller reguleringsplan)
(eksempel: bod, sykkelskur, veksthus).
2. Gjøre små endringer på eksisterende bygninger/små fasadeendringer som ikke endrer utseendet
f.eks skifte av vindu til samme type
eller tilbakeføre til opprinnelig utseende /endre innvendige vegger som
ikke er bærende/reparasjon av ildsted (må ha søknad for oppføring
av pipe)
3. Gjøre mindre tiltak utendørs
- sette opp forstøtningsmur på inntil 1m når du er 2m fra nabo, eller
inntil 1,5m høy når du er 4m fra
nabo. Du må ikke hindre sikt.
- mindre fylling
- graving av kabler for elektrisitet i
tettbygde strø, ikke i utmark/fjell.
- graving av ledninger eller anlegg
som ikke er tilknyttet avløps- eller
overvannsnett
4. Utføre andre mindre arbeider som
ikke er til ulempe for andre eller er
farlig. Du må da kontakte kommunen på forhånd og avklare dette.
Spør byggesakskontoret, så kan vi
hjelpe deg med å finne ut hva du
trenger av papirer.

Dersom hytta derimot får middels til mørk jordfarge vil
den ikke vises og det vakre landskapet vil framdeles være
det dominerende.
Rennebu kommunes reguleringsbestemmelser sier derfor at hytter skal ha en dempet farge. Uttrykket: ”Mitt hus er
din utsikt!” beskriver at omgivelsene påvirker oss alle.
Har du en middels til mørk jordfarge på hytta, som får
den til å bli borte i terrenget på avstand, så har du valgt riktig!

Teknisk rådgiver

Kommunale vedtak
Fo r m a n n s k a p s s a k e r
E t a b l e r i n g av NAV-kontor i
Rennebu
Formannskapet legger saken fram
for kommunestyret med slik innstilling
til vedtak:
Kommunestyret tar til etterretning
at det etableres et NAV-kontor i samarbeid mellom Rennebu kommune og
staten i løpet av september 2007.
Kommunestyret gir sin tilslutning til at
Rennebu kommune inngår et samarbeid med Oppdal kommune om etablering av en felles arbeids- og velferdsforvaltning. Det forutsettes at det
skal være et eget NAV-kontor i
Rennebu. Formannskapet gis fullmakt
til å avgjøre alle spørsmål som må
avklares før det etableres en felles
arbeidsog
velferdsforvaltning.
Formannskapet kan delegere sin fullmakt videre til rådmannen.

A m b u l a n s e bygg - oppnev n i n g
av plan- og by g g e komite
Det oppnevnes en plan- og byggekomite til å planlegge bygging av en
basestasjon for ambulansetjenesten på
tomt i Gamle Kongevei (gnr. 61, bnr.
98 og 99).
Komiteen får denne sammensetning:
- Leder: Jon Olav Viggen
- Inger Bjørnaas
- Knut Martin Selli, Malvik
- Stig Wiggen
Byggeplaner med kostnadsoverslag

forelegges Helse Midt for godkjenning/
vedtak om leiegaranti før byggeplaner
og kostnadsoverslag forelegges formannskapet til godkjenning. Det forutsettes at leieinntektene skal dekke
kommunens kostnader.
Det tas hensyn til rombehovene til
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps og
LHL Rennebu i tilknytning til basestasjonen så langt disse er villige til å
betale leie i forhold til kostnadene med
å føre opp bygningen.
Det tas sikte på byggestart sommeren 2007.

L e d i g e d r o s j e l ø y ve r - u t t a l e l s e
Rennebu kommune tilrår at de ledige drosjeløyvene i Rennebu blir tildelt
til Arne Ramstad og Jostein Fjellstad.
Kåre Haugan innstilles på varaplass.

O p p f o rd r i n g t i l s p l e i s e l a g
Rennebu kommune deltar i et
spleiselag for å kjøpe inn refleksvester
til kommunens innbyggere. Rennebu
kommune bidrar med inntil 50 % av
kostnadene begrenset oppad til 70.000.

O b s e r va t ø r i B I R K A s s t y r e
Det velges en representant som gis
observatørstatus i styret for Birka as.
Som representant velges: Ordfører.
Som
vararepresentant
velges:
Varaordfører. Det forutsettes at ordfører gis talerett.
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Rennebu kommune
FRAMTIDSVERKSTED:
MELKEPRODUKSJON I RENNEBU

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER
2007/2008

Magnhild Melandsø fra Fylkesmannens avdeling for
landbruk og bygdeutvikling blir ”verksmester”.
Framtida for melkeproduksjonsbruk i Rennebu. Hvilke
hindringer ser vi? Hvordan ønsker vi at framtida blir
hvis bare fantasien setter grenser? Hva er det mulig å
gjennomføre, og hvilke konkrete tiltak må til?
Sandbrekka eller Kommunestyresalen (avh. av hvor
mange som blir med) 14. februar kl. 10.00 – 16.00
MØT OPP OG BLI MED, her har du virkelig en mulighet til å gjøre noe aktivt for di framtid som melkeprodusent!
Påmelding til Orklaringen på tlf 72 49 47 80 eller
e-post orkla@lfr.no innen 5. februar.
Framtidsverkstedet blir gjennomført med støtte fra
blilyst:-)
Arr: Rennebu produsentlag, Rennebu Kommune og
Orklaringen

Frist for å søke om barnehageplass er 1. mars 2007.
Nærmere opplysninger om søknadsprosedyrer vil bli
kunngjort i neste nummer av Rennebu Nytt (15. februar) og på kommunens hjemmesider. Det arbeides med
muligheter for å kunne søke elektronisk, i tillegg til vanlig søknad på papir.

TRYGT HJEM FOR EN FEMTILAPP
Ordningen ”Trygt hjem for en femtilapp” har vært
utprøvd i en del kommuner allerede, og ble innført i
Rennebu før jul. En del ungdommer har allerede benyttet seg av ordningen, men vi ønsker herved å gjøre tilbudet enda bedre kjent.
Pris kr. 50,- pr. person, uansett hvor langt du kjører.
Geograﬁsk avgrensning: Innen kommunegrensene. Det
må betales ordinær pris utover egen kommune.
Tidsavgrensing: Fredag kveld/natt til lørdag og lørdag
kveld/natt til søndag. Aldersgruppe 15 – 22 år.
Bestilling: Det skal bestilles før kl.22.00 om kvelden.
Tlf 72 42 75 60
Vi håper at ordningen vil føre til større trygghet og en
gunstig transport til og fra arrangement for ungdom i
den aktuelle aldersgruppen.
Kulturkontoret

HJEMMEBASERTE TJENESTER
RENNEBU ARBEIDSSENTER
Ledige stillinger:
1. 50% stilling, fast tilsetting som miljøarbeider.
2. 20% stilling, vikariat i 2007.
Stillingene kan kombineres. Tilsetting snarest.
Rennebu Arbeidssenter organiserer et individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud for mennesker med funksjonshemminger både på Arbeidssenteret og ute på ulike
arbeidsplasser i kommunen.
For stillingene gjelder:
Primært utdanning som omsorgsarbeider eller aktivitør.
Ufaglærte kan bli vurdert. Personlig egnethet vil bli
vektlagt.
Vi søker etter en person med erfaring i praktisk arbeid
for mennesker med hjelpebehov, som er kreativ og
nytenkende.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til Rennebu Arbeidssenter ved Ingrid Hatvik
Løkslett tlf. 72 42 77 76 eller konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise tlf. 72 40 25 06.
For stillingene gjelder avlønning i hht. gjeldende lov og
avtaleverk.
Søknad sendes Rennebu Kommune, Rådmannen, 7391
Rennebu, eller pr. e-post til postmottak@rennebu.kommune.no innen 14.02.07.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller
ved henvendlse til servicetorget, tlf. 72 42 81 00.

EKSTRA AVSETNING I SKOGFOND
ØKOSAU – INFORMASJONSMØTE I RENNEBU
Fredag 16. februar kl. 10.00
Kommunestyresalen i Rennebu kommunehus.
Partene i jordbruksoppgjøret 2006 vil at en vesentlig
del av saue- og lammekjøttproduksjonen etter hvert
skal bli økologisk. Hvilke muligheter og begrensninger
vil et økologisk sauehold gi for det enkelte bruk?
Muligheter og begrensninger for økologisk sauehold i
Trøndelag
ved Esten Midtaune, som er ringleder i Trøndelag
Landbruksrådgivning, sauebonde i Haltdalen, og har
drevet sin sauebesetning økologisk i 10 år.
Bygningstekniske løsninger når det gjelder sauehold
ved Per Olav Skjølberg, bygningsplanlegger hos
Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling.
Arr: Orklaringen og Rennebu kommune

I 2007 er det betydelige forbedringer i skogfondsordnignen. Bl.a. så er det 85 % skattefordel på alle tiltak, og i
år kan skogfond også benyttes til sommervedlikehold
av skogsbilvei (inntil kr 4 pr meter behandlet vei).
For skogeiere som leverte tømmer i november og
desember i 2006 er det fortsatt mulig å sette av til skogfond. Dersom det er trukket mindre enn 40%, så er det
anledning til å innbetale differansen til skogfondskonto.
Siste frist for slik ekstra innbetaling er 10. februar 2007.
Ta kontakt med skogbrukssjef Kjetil Værnes,
tlf 72 42 81 41) for å få registrert ekstra avsetning, det
lønner seg!

Kommunale møter åpne for publikum
08.02.
13.02.
22.02.
23.02.

Kommunestyre
Formannskap
HOO
MTL

19:00
09:00
09:00
09:00
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Åpent møte om
Forollhogna
nasjonalpark
Tirsdag 13. februar kl 19.00 arrangeres åpent møte på Støren Hotell om
forvaltninga av Forollhogna nasjonalpark med tilliggende verneområder i
Midtre Gauldal, Holtålen og Rennebu
kommuner.
Olav Nord-Varhaug, DN
- Hva innebærer vernet, konsekvenser
Erling Lenvik, Midtre Gauldal kommune / Rådgivende utvalg
- Lokal forvaltning, kommunenes
rolle og ansvar
Kari Kveseth / Erik Ydse, Statens
naturoppsyn
- Oppsynets rolle og utfordringer i
området
Tomas Lillehagen, prosjektleder
- Næringsutvikling i randsonen av
Forollhogna NP

Første skiskytterenn
I forrige uke ble skiskytterstadion
“inviet” med det første rennet. 12 stk
stilte til start på en kald januarkveld.
Stemninga var upåklagelig og i varmebua ble det servert saft og boller.
Ildsjelene har lagt ned mye arbeid på
dette og de ønsker alle velkommen til å
bruke anlegget. Skigruppa kommer til
å arrangere skiskytterskole for nybegynnere i løpet av året 2007. Det blir
offisiell åpning av stadion 7. februar.

De to første startende på det nye skiskytteranlegget: Håkon Ytterhus og Simen
Hårstad

Ildsjeler som har gjort skiskytteranlegget mulig:
Olav Hårstad, Harald Holm,
Malvin Solberg og Einar
Skjerve. Magne Hyttebakk var
ikke til stede denne kvelden.

Arrangør:
Midtre-Gauldal,
Holtålen og Rennebu kommuner

K a r b o n a d e, Gilde 800 gr
A p p e l s i n e r i 2 kg pose

pr kg

S v i n e s t e k, fersk surret

pr kg

G å r d s e g g 20 stk
G r a n d i o s a lørdagspizza med biff
F i s k e p i n n e r 300 gr
Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00
lørdag 09.00 - 18.00

Post i butikk

2990
690
3990
2990
3990
890

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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Gavetips til morsdagen
Superundertøy fra Norheim
Ulvang sokker - Hansker
Rumpetasker
Velkommen innom til en trivelig handel!

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

Brønnboring Vann og energibrønner
Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47 – Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Solide og
sammenleggbare
fritidsmøbler.

Vi leverer
- Kjøleskap, komfyrer, vaskemaskiner m.m
- TV, stereo, parabolanlegg - Kjøkkenmaskiner
- Småelektrisk
- Varmepumper
... til konkurransedyktige priser!
Utkjøring etter avtale, mot et lite tillegg

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

Tilbud 14.500

Morsdag og
Valentinsdag
Orkidé i gavepakning kr 15000
Flotte morsdagsbuketter kr 15000
20 pk Tulipaner kr 12000
Se også etter andre spennende tilbud!

• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

Velkommen til en trivelig morsdagshandel!

Husk Valentinsdag 14. februar.
Inter Revisjon Orkanger AS
Vi formidler blomster dit du vil
- til hvem du vil!

Berkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

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
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Soknatun

Jonsered snøfresere ST 2111E

v/ May Elshaug
Tlf 72 43 35 50 - mob 92 45 19 97
7288 Soknedal

Jonsered CS2150 Rock`n Roll

Varmmat-buffet hver dag
Stor grillmeny
Egen barnemeny
Hjemmebakt pizza

Selvstarter - Lys - 16” hjul
Be om tilbud

med vernebriller og musikk-cd

3,1 HK kr 3.850,-

inkl mva. veil kr 5.590,-

Voll, 7393 Rennebu - Tlf. 72 42 66 35 - Mobil 976 80 819

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER
Åpningstider

Selskapslokaler
Møtelokaler
Catering, Take away
Overnatting

mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

AutoMester
Flere glade bilister

Innen 1. mars skal det være
godkjent refl
fleekvest i alle biler.
De som bestiller
periodisk kjøretøykontroll hos oss
før denne datoen får
gratis refleksvest!

Velkommen til
GO`FOTN
v/ Mari Øverland
Åpent tirsdager kl 9.00 - 17.00 eller etter avtale.

Rennebu Helsesenter tlf 91 34 38 36

Det er viktig å ta vare
på føttene!
Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

Ellers kan du nå få utført reparasjon
av stensprut på ruter

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

BERKÅK BIL a.s

Kjøp forsikring
for større trygghet

- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90
tlf. 72 42 75 90

www.gjensidigenor.no

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk
72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90

Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Alpinstøvler
str. 25,5 (barn 10-12år) selges kr. 500,-. Brukt en sesong.
Kosberg, tlf 72 42 67 16/418 09 977

BURENNET –

Husk årsmøte i
Rennebu Arbeiderparti
fredag 2. februar kl 19.00 på Hallandsstuggu.
Kveldens gjester er stortingsrepresentant
Eva Kristin Hansen og fylkessekretær Tore Nordseth.

Styret

Berkåk 11. febr. 2007
Start trim fra kl. 09.00 Start konkurranse kl. 11.00
Påmelding til Rune Bakk tlf 413 05 466 epost: rba3@start.no.
Påmeld.frist konkurranse 7. februar.
Trim.kl. ved oppmøte. For mer informasjon se www.rennebu-il.no

Takk til Rennebuskogens Arbeidslag for blomsten jeg fikk til jul.
Hilsen Ane Langklopp

Ta k k til Rennebuskogens Arbeidslag for blomster til jul.
Ingeborg Rønning

Ø n s ke r i n g e n oppmerksomhet på dagen min 12. febr.
Bjarne

NHF-Rennebu
T a k k e r Coop Prix Berkåk, Coop Marked Stamnan,
Coop Marked Innset, Ica Berkåk, Joker Rennebu
for fruktkorgene til vårt julelotteri. Vi takker Kraftverkene i
Orkla, Gjensidige Oppdal og Rennebu Brannkasse og
Rennebu Sanitetsforening for støtte til vårt radon-prosjekt.

Årsmøte i NMK Rennebu
onsdag 7. mars 19.30, Hallandstuggu.
Sakliste ligger på hjemmesida.

Å r s m ø t e i R e n n e b u R ø d e Ko r s H j e l p e k o r p s
23. febr -07 kl 19.00 på Hallandstuggu.
Vanlige årsmøte saker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styre i hende innen
Styret
16. febr -07.

Årsmøte i Innset idrettslag
avholdes på Innset samfunnshus
onsdag 7. mars kl 19.30.
Vanlige årsmøte saker.
Innkomne saker må være styret i hende innen 23. febr -07.
Styret

Ta k k for gaver, blomster og hilsningar på 80 års dagane
våre. Takk til Diakoniutvalget og G.S. Flå for bøkene vi har
Gunnvor og Lars
fått.

LEDIG STILLING
STATOIL BUTIKK BERKÅK
SØKER
STASJONSMEDARBEIDER DELTID

Har du problemer
på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne
og hjelper deg!

Livet på en Statoilstasjon er sosialt, hektisk og
hyggelig. Ingen dager er like, og det handler om
å løse både små og store utfordringer.
Du må være utadvendt, blid og omgjengelig og
like å arbeide med mennesker, og ikke minst
forstå at kunden skal være i fokus.
Høres dette spennende ut?
Frist: snarest

Søknad sendes pr brev eller e-post

Statoil Butikk Berkåk
Berkåk Bilservice as
Industriveien 10, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 71 50
Fax 72 42 76 70
e-post: sove@statoil.com
www.statoildetaljhandel.no/berkåk

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 15. februar - frist for stoff 7. j a n u a r -

Dette skjer i Rennebu!
01.02
02.02.
02.02.
03.02.
04.02
06.02
07.02
11.02

Årsmøte i Rennebu mållag
Jutulstuggu
19.30
Årsmøte Rennebu AP
Hallandsstuggu 19.00
S a m l a g s s t e v n e , R . S k y t t e r l a g Innendørsbanen 18.00
S a m l a g s s t e v n e , R . S k y t t e r l a g Innendørsbanen 10.00
Skitur til Stavåstuggu
Kvenndalen
11.00
Treningsskyting
Innendørsbanen 17.00
Poengrenn Skiskyting
Berkåk
19.00
Burennet
Rennebu Skistadion
Start trim kl. 09.00/Konkurranse kl. 11.00
13.02 T r e n i n g s s k y t i n g
Innendørsbanen 17.00
13.02 F o r m i d d a g s t r e f f
Berkåk
11.00
14.02 P o e n g r e n n S k i
Berkåk
19.00
14.02 F o r m i d d a g s t r e f f
Menighetshuset 11.00
17.02 ”Elton John” Konsert
Rennebuhallen 19.30
Rennebu Musikkorps
Rennebu Mannskor, band og solister
18.02 G u d s t j e n e s t e
Nerskogen
20.02 L a g m e s t e r s k a p
Innendørsbanen 17.00
G j e t e r h u n d t r e n i n g f.o.m. uke 3 torsdager Kristin Skjerve.
Mandager Anders J. Tronshaug
R e n n e b u M u s i k k o r p s tirsd kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S k o l e k o r p s torsdag kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S o n g k o r onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
R e n n e b u M a n n s k o r tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole

- en aktiv medspiller
- Kraftsalg
- Installasjon
- Elektrobutikk

IX
Takk og PR
iser
for Gule pr
Fiskegrateng
Findus 500 gr

Fiskepinner
Findus 750 gr

Nakkekoteletter
Skjeggerød, frys

Pepsi Max
4x1,5 l

Druer i kurv
500 gr.

Rennebu Nytt

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

1990
2490
2990
3890
1490

+ pant

Vinn
årsforbruk i
rengjøring/vask!
Hent konkurranseark i butikken.

Lilleborg
Les kundeavisen på www.coop.no

FASTE GULE PRISER
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

