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Siste Tips oss
992 75 900
redaksjon@opdalingen.no

Lokalavisa for
Oppdal ogRennebu
Abonnement: 992 75 900
E-post: abonnement@opdalingen.no
Internett: opdalingen.no/kundeservice
Abonnement: 199,-/mnd - alt inkludert!
For andre terminer og priser,
ta kontaktmed kundesenteret eller
sjekk opdalingen.no/kundesenter.

Sentralbord:
992 75 900

Mandag-fredag
08.00-16.00
Lørdag-søndag
Stengt

Adresse
IngeKrokanns veg 3,
7340Oppdal

Twitter
twitter.com/
opdalingen

Instagram
#opdalingen

Facebook
facebook.com/
opdalingen

og

På opdalingen.no klikker du på menyknappen øverst til høyre
og deretter logg inn

Opprett ny bruker ved å skrive inn e-post – fortsett –opprett passord

Du vil motta en mail der du bekrefter epostkontoen din

Ring kundeservice992 75 900 dersom du har spørsmål,
eller stikk innom oss i Inge Krokanns veg 3.

Lokalavisa for Oppdal og Rennebu
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Går du glipp av mange saker?

Slik får du tilgang til alle -sakene

Logg innMENY

NÆRINGSLIV
JAN INGEFLÅ

Bygdasenteret AS i Rennebu er
etter det Opdalingen erfarer, den
første lokale aktøren som har
sikret seg kontrakt i forbindelse
med bygging av ny motorvei
gjennomkommunen.

Bygdasenteret har rengjøring-
soppdrag i hele kommunen,
både hos private og bedrifter. Nå
har de inngått samarbeid med
Johs. J. Syltern AS om rengjøring
av sovebrakker og mannskaps-
rigg, en kontrakt som foreløpig
gjelder frem til årsskiftet.

– Det var i konkurranse med
flere andre aktører vi fikk opp-
draget. Dette arbeidet alene vil
sysselsette en person tre hele
dager per uke, og betyr mye for
oss, forteller daglig leder ved By-
gdasenteret AS,Merete Fossum.

Lokal arbeidskraft
Fossum roser den gode dialogen
deharmedutbyggerne.
– De virker å være interessert i

lokal arbeidskraft der det er mu-
lig, og da må vi også være fleksi-
ble og løsningsorienterte. Ikke
minst nå i oppstartsfasen, sier
hun.
Foreløpig består arbeidet i

rengjøring av fjorten sovebrakk-
er, pluss mannskapsriggen som
blant annet inneholder kontorer,
spiserom og toaletter. Riggen vil
bli vesentlig større etter hvert, og
det skal altså inngåsnyekontrak-
ter om rengjøringstjenester på
nyåret.
Maren Brevik er engasjert av

Rennebu Næringsforening for
blant annet å jobbe for lokalt næ-
ringsliv i forbindelse med vei-
byggingen.
– Jeg har hatt kontakt med ut-

byggerne helt fra starten, og
prøver å huke tak i lokale aktører
somhar noe å bidramed. Jeg har
flere ganger sendt informasjon

om lokalt næringsliv til både Syl-
tern og Nye Veier, og har også
gjennomført bedriftsbesøk sam-
men med dem. De er positive til
å involvere lokalt næringsliv og
jeg har en veldig god dialog med
både Syltern og Nye Veier. Så jeg
håper vi får flere gode historier
etter hvert, sier hun.

Godt grunnlag
Brevik understreker at hun er
som enmellommann å regne, og
atdet er veiutbyggerne somvil ta
direkte kontakt med potensielt
aktuelle lokale aktører.
– At det allerede har begynt å

dryppe på lokale aktører er gle-

delig, og legger et godt grunnlag
for videre samarbeid, sier hun,
og nevner i tillegg til Bygdasen-
teret, blant annet Mediaprofil
AS, som har fått oppdrag fra ut-
byggerne.
Rennebu Næringsforening

ønsker å invitere alle næringsdri-
vende i Rennebu som er me-
dlemmer, og som er aktuelle
som vare-/tjenesteleverandør til
utbyggingen av ny E6 gjennom
Rennebu til et medlemsmøte i
kultursalen påBerkåk.
Her vil prosjektsjef Arild

Mathisen fra Nye Veier fortelle
om status på prosjektet, mens
Johs. J. SylternAS informerer om

sine planer for utbyggingen og
for deres bruk av lokale ressur-
ser. De vil også si litt om sine
krav og forventninger til bruken
av de lokale leverandørene.

Blimedlem
I tillegg vil Bjørnar Semmingsen
fra Planråd AS, som er engasjert
av grunneiersamarbeidet til ut-
vikling av det nye næringsarea-
let ved nytt E6-kryss på Berkåk,
informereomsineplaner for næ-
ringsarealet, og prosessen for ut-
viklingen av det.
Rennebu Næringsforening og

Planråd AS, vil informere om in-
tensjonsavtalen som er inngått

mellom Rennebu Næringsfore-
ning og grunneiersamarbeidet
for utviklingen av næringsarea-
let.
– Det vil også bli anledning til å

stille spørsmål direkte til entre-
prenøren underveis i møtet, slik
at alle skal kunne få svar på sine
spørsmål. Dette er et medlem-
smøte, presisererMarenBrevik.
– Så hvis du ikke allerede er

medlem i næringsforeninga, er
det i hvert fall lurt å bli det nå,
oppfordrer hun.

jan.inge.flaa@opdalingen.no
99596966

Utbygger er interessert i lokal arbeidskraft

Lokal aktør sikret seg
kontraktmedveiutbyggerne
Det begynner allerede å
«dryppe på klokkeren» i
forbindelsemed
byggingen av ny E6
gjennomRennebu.

BygdasenteretAShar sikret seg rengjøringsoppdrag i forbindelsemedveiutbyggingen, noeMarenBrevik (t.v) fraRennebuNæ-
ringsforeningogMereteFossumfraBygdasenteret er godt fornøydmed.Nåhåper depåmermedvind for det lokalenæringslivet
etter hvert somutbyggingenkommer skikkelig i gang.Foto: Jan Inge Flå


