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Kjære lesere
av Rennebu Nytt
Tidlig påske betyr tidlig vår
heter det, men når dette skrives
er tvilen tilstede om dette slår til
i år. Uansett ser vi frem til at sola
og plussgradene skal hjelpe oss
med snøryddinga. Lengre og
lysere dager gjør at vi går en fin
tid i møte.
Påskeferien er like om
hjørnet, og vi som bor i en
kommune med naturen og
fjellheimen lett tilgjengelig hele
året, blir også mer bevisst på
våre
nære
kvaliteter
når
påskedagene setter inn . For de
fleste gir denne tida av året ny
energi som vi tar med oss som
en ekstra nistepakke på livets
landevei.
Uansett
om
vi
tilbringer påska i fjellet, ferierer
utenbygds, eller skal være
hjemme, så ser vi alle frem til et
avbrekk i hverdagen.
2005 er jubileumsåret for
Norge. Rennebu idrettslag feirer
også 100 årsjubileum i år, et lag
som
har
frivillighet
og
engasjement som sitt varemerke.
Med over 900 medlemmer er
Rennebu
idrettslag
en
organisasjon
som
samler
Rennbyggen. Laget tar vare på
topp og bredde, utøvere som
dugnadsgjenger. Frivillighet og
fellesskap er kjennetegnet for lag
og organisasjoner som blir 100
år.
I
august
skal
Rennebumartnan feire 20 års
jubileum med tema "hjertelig
velkommen", og jeg føler meg
trygg på at martnasarrangøren
vil gjøre sitt beste for at dette
skal bli en minnerik opplevelse i
tråd med temaet.
Med påsken kommer også
mange tilreisende som vi ønsker
spesielt velkommen til å feriere
sammen med oss. Vi ønsker dere
får oppleve Rennebu og den
flotte naturen fra sin beste side.
Med de beste ønsker for
påsken og våren til alle i
Rennebu og lesere av Rennebu
Nytt.
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GOD PÅSKE!
- også Kvikne..

Denne påskeutgaven av Rennebu Nytt går som vanlig
ut til alle som har hytte i Rennebu.
I tillegg distribueres den også ut til alle som har hytte
på Kvikne. Egen Kvikne-informasjon på side 20 og 21!

Trond Jære - ordfører

Gult til påske!
Tulipaner
Påskelilje
Ildtopp
Begonia
+ mye mer i gult
i avskårne og planter
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Mye nytt i gaveartikler
fra bl.a Black Design

Sigmar´s
Elektroservice
- alltid billigst for kunden, og faglig høy kvalitet!
Nyanlegg, Kontroll av elektriske anlegg
Vedlikeholdsavtaler/internkontroll
Konsulenttjenester/prosjektering

Berkåk - tlf. 72 42 74 45

Kosbergveien 4, Berkåk - tlf. 72 42 70 70
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Dansegalla i Rennebuhallen
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Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 71 00
Telefax: 72 42 73 25
Åpningstid: 08.00-15.30

Rennebu
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Dagfinn Vold

Adresse

Rennebu Nytt, c/o Volds
FotoGr., Berkåk, 7391 Rennebu,
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dagfinn@volds-fotografiske.no
web-adresse:
www.rennebu.kommune.no
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Opplag dette nummer:

4.500. Sendes ut til
alle hytteeiere i
Rennebu og Kvikne i
tillegg til vanlig distribusjon.

Vakttelefon
Røde Kors
i Rennebu:
480 70 059
Kjernen av Rennebu
Røde Kors Hjelpekorps
sin beredskap vil også i år
ha tilhold på korpshytta
på Ånegga. 480 70 059 er
mobil-nummeret
til
korpshytta på Ånegga på
Nerskogen.
Hytta vil fra lørdag før
palmesøndag
til
2.
påskedag ha personer klar
for utrykning døgnet
rundt.
Usikker is!
Rennebu Røde Kors
Hjelpekorps melder at det
kan være fare for usikker
is
og
overvann
på
fjellvann. Hvis det blir
varmt kan det også lønne
seg å være observant på
overvann og våt snø i
bekkdaler.

Langfredag er det igjen Dansegalla i Rennebuhallen. De som skal få det til å rykke i dansefoten
er Jhohans og Dænsebændet.
– Jhohans har vært med fra første gang vi arrangerte Dansegalla, sier Anne Gisnås. Jhohans
presenterer svært variert dansemusikk, for eksempel swingmusikk, gammelpop og trønderrock. De
har flere opptredener i tv og radio bak seg og de har solgt over 20.000 eksemplar av
musikkproduksjoner.
– Det er andre året at Dænsebændet er med på vår Dansegalla med ”Non stop” dansemusikk,
sier Gisnås. Dette er et av landets mest kjente danseorkester og vinnere av Spellemannsprisen 2002.
Dænsebændet er kjent for sitt høye musikalske nivå. Med et godt allsidig danserepertoar, en variert
bruk av instrumenter og en showpreget sceneopptreden, blir Dænsebændet betraktet som noe
utenom det vanlige. Begge orkestrene har en spilleglede og utstråling på scenen som må oppleves!
Dansegallaen er blitt et populært arrangement for alle som liker å svinge seg etter skituren. Det har vært ca 1100 besøkende
hvert år. Det er skjenkebevilling og 18 års aldersgrense og dette gjør det til et seriøst tilbud til fest- og danselystne deltakere.
Rennebu Musikkorps ønsker alle velkommen!

Blir det bredbånd hos deg?
Det er investert over 45
millioner og gjort en
formidabel jobb for å få
bredbånd i Rennebu.
Men noen områder står
igjen – og spørsmålet er
hva som kan gjøres for
å få bredbånd-tilbud i
alle grendene i
Rennebu?
Bredbåndutbygginga
i
Rennebu har kommet godt i
gang, men fortsatt mangler
det tilbud på Nerskogen,
Havdal og Innset.
Det lokale Loqal
Det er selskapet Loqal
som står for utbygginga her i
Rennebu. Loqal - Bredbånd i
Trøndelag AS ble stiftet 25.
februar 2002 og er eid av
TrønderEnergi AS, Orkdal
Energi AS og KvikneRennebu Kraftlag AL (KRK).
De leverer bredbånd til
bedrifts- og privatmarkedet i
kommunene
Rennebu,
Meldal,
Orkdal,
Skaun,
Melhus, Åfjord, Hitra og
Trondheim.
—
KvikneRennebu Kraftlag har bidratt
veldig mye for at Rennebu
skal få bredbånd. Det er få
som bidrar så mye i et
lokalsamfunn
for
at
innbyggerne
skal
få
bredbånd,
sier
ordfører
Trond Jære. — Bredbånd er
viktig som et ledd i
infrastrukturen, og vi det kan
nok virke motiverende for å
flytte ut i distriktet.
Nerskogen
Det er Nerskogen som har
kommet nærmest for å få
tilgang til bredbånd. Det er
tilsammen 72 abonnenter på
Nerskogen, og 42 har skrevet
seg på for å få bredbånd. —
Det vil i første omgang bli
ADSL, og vi mangler bare

Nye legevaktnummer
i Rennebu!
Akutt dagtid
- 72 42 77 00
Legevakt kveld/natt
- 72 48 01 00
Legekontoret
- 72 40 25 40
Akutt hjelp/
ambulanse - 113
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Ordfører Trond Jære (t.v.) og elverk-sjef Inge Olav Hatvik (t.h.) mener det er godt håp for at
Lars Stokke på Innset og Bodil Svergja Holden på Havdal skal få bredbånd i løpet av året.
klarsignal fra Telenor for å
sette i gang, forteller Inge
Olav Hatvik ved KRK. Det er
også planer om å søke om
radiolink som et pilotprosjekt
overfor hytteeiere. Mange
hytteeiere sier de kan være
interessert i bredbånd, men
det finnes ingen klare tall på
hvor mange.
Havdal
Det er 73 abonnenter
tilknyttet
sentralen
på
Ulsberg, og 25 har skrevet seg
på liste for bredbånd. Inge
Olav forteller at de bør ha 30
kunder, samtidig som at
kostnadene for Loqal ikke
bør overskride kr 200.000.
Kostnadene er beregnet til kr
300.000, og blilyst:-) har sagt
seg villig til å bidra med 14%.
— Spørsmålet er da hvem

som skal dekke differansen,
sier
Inge
Olav,
som
understreker at det er viktig å
finne en løsning så snart som
mulig.
Innset
Innset er nok foreløpig
den største utfordringen. Her
er
prisantydningen
kr
600.000, og en bør komme
opp i 35-40 kunder. Så langt
er det 27 kunder som har
meldt interesse, av i alt 93
abonnenenter. Her har Loqal
en smertegrense på kr
300.000, mens blilyst:-) også
her har lovet 14% av
kostnadene.
Lokalt engasjement
— Det er viktig med
lokale aktører som er villige
til å bruke midler på

prosjektet. Vi skulle gjerne
hatt ca kr 300.000 i offentlige
midler for å nå målet. Sjøl om
vi arbeider mot så stor
dekning som mulig, vil det
likevel bli noen få som ikke
vil få.
Viktig arbeid
Inge Olav forteller at de
arbeider
for
at
både
Nerskogen, Havdal og Innset
skal få bredbånd i løpet av
året,
og de håper at
nødvendige
tekniske
klareringer blir gitt i løpet av
april. — Foreløpig er det litt
for lite kunder på Havdal og
Innset, men vi arbeider med
økonomiske løsninger for å
nå målet i løpet av året,
forteller Inge Olav.

Med tømmer til Kongens gård
Gjennom Treformidling Nord har Sveinung Kosberg fått en ordre på
to lastebillass med 10 toms laftetømmer. Tømmeret skal brukes til
restaureringsarbeid ved Bygdøy Kongsgård, og det er skåret etter helt
spesielle krav. Sveinung synes naturligvis leveransen er spennende, og
er mottakeren Statsbygg fornøyd vil det komme flere bestillinger.
Sveinung Kosberg driver firmaet Kosberg Mobilsag. Han har ei helt spesiell mobil sag,
som kan skjære stokker med en diameter opp til 1 meter og en lengde på 9 meter. Saga er
ei bandsag med 2 mm sagblad, og det tynne bladet gjør at stokkene blir maksimalt
utnyttet.
Sveinung forteller at han har bra med oppdrag - både leieskur og materialleveranser.
Han leverer mest til Treformidling Nord, men også en del til private kunder. Det går mest
av laftetømmer og villmarkspanel, men også takåser, stolper og alt som trengs til stavlaft
hus og hytter.
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Johndoe spiller i Rennebuhallen

Lørdag 19. mars kommer rennbyggen Terje Uv medsitt rockeband
JOHNDOE til Rennebu for å holde konsert i samfunnshuset på Berkåk.
Johndoe har hele tiden vært et populært live-band. Etter cd-utgivelsen
sist høst ble det ny turne, og Terje forteller at det ble nærmere 40
konserter frem til jul.
— Èn av de artigste konsertopplevelsene var Storåsfestivalen. Jeg har
aldri spilt for så mange rennbygger før. Det var artig å høre rennbyggene
rope Terje Oppstuggu. Vi trives best på klubber, men på Storås fungerte
det skikkelig bra.
Nå står Berkåk for tur, og da blir det skikkelig hjemmebane for Terje.
Da får vi håpe at riktig mange kommer for å høre Terje spille sammen
med sine tre medmusikanter i Johndoe, som er betegnet som et av
landets mest lovende rockegrupper.
Arrangør av konserten på Berkåk er Rennebu Supporterklubb.

Hyttelivet i Ånegga er topp
Ånegga er stedet for
familien Espnes/
Gravseth. Her har de
hatt hytte siden 2001,
og her har de det som
plommen i egget
sammen med gode
venner og hyttenaboer.
— Vi trives veldig godt i
området, og vi hadde vært
der mange ganger før også gjennom venner som har
hytte i nærheten, forteller
Ketil Arne Espnes.
Han
forteller at de først prøvde å
kjøpe ei hytte i området, men
da det ikke gikk, ble det
bygging i stedet. Valget falt
på ei Sande-hytte som ble
tegnet litt om. De fikk god
hjelp til å justere noen
detaljer, og de fikk også
tegnet inn hems på hytta.
Rennebu
Hytteservice
med Trond, Magne, Arve og
Magnar bygde hytta, som var
i reisverk. — Vi er skikkelig
fornøyd med snekkerne våre.
De satte den opp for oss, og
de passer også godt på den
for oss.

bygginga fikk benytte seg av
vannverket som ble etablert i
Ånegga.

Helårshytte
Hytta i Ånegga bruker de
gjennom hele året, ikke minst
om vinteren. Første året de
hadde hytta ble det hele 60
overnattinger.
De
har
installert det som heter «ring
hytta varm», så når de
kommer utover er det
allerede godt og varmt. Ellers
har de både strøm, vann og
kloakk. De var faktisk de
første som allerede ved

Lekekamerater
Familien består av far
Ketil Arne, mor Åse og tre
barn i alderen 11, 15 og 18 år.
I nabolaget har en vennefamilie hytte, og de har barn i
akkurat samme alder, så det
mangler aldri lekekamerater
på hytta. Ettersom de bor
midt i turterrenget er det
heller aldri mangel på
uteaktiviteter, og Jøldalshytta
er et naturlig turmål.

Selv om hytta til Ketil Arne Espnes og Åse Gravseth er dekket av snø,
er det trivelig med naboer og venner inne.
Ønsker seg bredbånd
Ketil Arne er lege, og har
tidligere hatt privatpraksis i
Trondheim. Praksisen er nå
solgt, og han har gått over i
en stilling som sykehuslege.
Der har han en del arbeid
som også kan utføres på hytta
– noe som hadde vært lettere
dersom han hadde hatt
bredbånd. Ketil Arne og noen
naboer angrer på at de ikke
gravde
ned
telefonkabel
sammen med vannledningen
når de først var i gang. Nå er
det for seint, men bredbånd
via
radiolink
kan
bli

redningen. Han venter derfor
spent på hvilke fremstøt det
lokale bredbåndselskapet vil
gjøre overfor de som har
hytte uten fasttelefon.
Hele påska til ende
— Hele familien trives
veldig godt i snøen, og vi
gleder oss derfor veldig til å
tilbringe hele påskeuka på
hytta. 10 dager i påskefjellet
er standard, og på påskeaften
får vi alltid besøk av mine
søsken og foreldre til middag,
forteller Ketil Arne Espnes.

Kjempeforhold i heisen på Nerskogen
Nerskogen Skisenter er i stadig utvikling, og til
vinterferien i år hadde de på plass to nye heiser én barneheis og én heis opp til Pikhaugen.
Skisenteret på Nerskogen er i stadig utvikling, og det siste
tilskuddet har blitt populært hos mange. Endelig har de fått en
egen heis for de minste, samtidig som den nye heisen opp til
Pikhaugen har økt kapasiteten betraktelig. Med de
snøforholdene som er i Rennebu og i heisen for tiden, er det en
fornøyelse å kjøre i heisen på Nerskogen. Godt med snø og
godt preparerte nedfarter gjør at en trygt kan renne nedover i
alle løyper.
Nytt til påske blir et lite
hus på toppen av heisen. Her
kan en ta en pause og nyte den
fantastiske utsikten utover
Trollheimen.
Flere opplysninger
www.nerskogenskisener.no
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www
Nettsider i
Rennebu

www.rennebu.net. Rennebu Næringsforening
www.torslaft.no. –
Torslaft
www.sande-hytter.no
- Sande Hus og Hytter
www.lundhandlaft.no
- Lund Handlafts
www.lhbygg.no
- LH Bygg
www.rdv.as
- Rennebu Dør og Vindu
www.rennebusnekkeri.n
o - Rennebu Snekkeri as
www.mjuklia.no Mjuklia Ungdomssenter
www.hallandcamping.no
– Halland Camping
www.berkaak-veikro.no
- Berkåk Veikro og
Gjestegård
www.voldsfotografiske.no
– Volds FotoGrafiske
www.aunan.no
- Vegard Heggem
www.nerskogen.net
- Nerskogen Sameie
www.nerskogenskisenter
.no – Nerskogen Skisenter
www.orklaguiden.no –
Hjemmsider om Orkla,
fisking og overnatting.
www.rennebu.kommune.
no - Rennebu Kommune
www.birka.net - Birka,
nasjonalt senter for husflid
og håndverk
www.rennebumartnan.no
- Rennebumartnan
www.rbsba.no
- Rennebu Bygdeservice
www.rennebunytt.no Rennebu Nytt
www.smn.no
- Sparebank 1 Midt-Norge
www.krk.no - Kvikne
Rennebu Kraftlags
www.tronderenergi.no –
Trønderenergi/KVO
www.interdata.no –
Interdata Berkåk as
www.rennebu-il.no Rennebu Idrettslags
www.joldalsveien.no –
Jøldalsveien
Hytteforening
www.blilyst.no – Alle
blilyst-programmet for
innlandskommunene

Behov for
transport til
hytta i vinter?
I Rennebu kommune er
det etablert en ordning
med leiekjørere som skal
kunne ta på seg transport
av varer, ved og
materialer til hytter mot
betaling.
Oversikt over leiekjørerne
finner du på
www.rennebu.kommune.
no og gå videre inn på
menyen "Miljø", der du
finner artikkelen "Behov
for snøscootertransport i
vinter?"
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Til Odel & Eie på Tiller

Lund Handlaft og Rennebu Dør og Vindu er representert i den nye
hyttebutikken Odel & Eie som holder til på TillerTorget ved City Syd.
— For oss er dette en spennende og stor satsing. Vi har levert handlafta
tømmer i 6´´furu, stavlaft og furugulv til butikken, slik at det blir den
riktige atmosfæren i lokalene, forteller Kjell Auke. Kontakten med
Odel & Eie ble opprettet under Byggmessa som var i Trondheim i fjor,
der flere Rennebu-bedrifter hadde felles stand.
Lund Handlaft har brosjyrer og bilder av hytter og hyttetomter i
lokalene, og Rennebu Dør og Vindu har bidratt med dører og vinduer
ved siden av brosjyremateriell.
Både Lund Handlaft og Rennebu Dør og Vindu har mange
oppdrag, men de ser det som veldig viktig å markedsføre seg gjennom
et slikt sted som Odel & Eie.

Hva med
en skigard?

Rennebumartnan på nett
Internett som informasjons- og markedsføringskanal blir viktigere og viktigere. Flere og
flere er på nett, stor aktivitet på bredbåndutbygging og større brukervennlighet gjør nå sitt
til at trafikken på nettet øker eksplosivt. Det har
også Rennebumartnan tatt konsekvensen av.
I de siste månedene har
det skjedd en oppgradering
av
nettstedet
www.rennebumartnan.no og vi ser tydelig at dette gjør
at besøket på martnans
nettsted øker betraktelig. Vi
har også tatt konsekvensen av
"surfing"
på
nettet
er
grenseløst, og laget egne
martnassider både på engelsk
og tysk.
Nettsted både for
potensielle utstillere og
publikum
Vi har forsøkt å få til et
nettsted som skal være lett å
orientere seg i, og hvor både
potensielle
utstillere
og
publikum skal finne nyttig
informasjon.
De som er utstillere kan få
informasjon om priser for
deltagelse,
og
de
kan
selvfølgelig søke om plass via
nettstedet.
Til
publikum
ønsker vi selvsagt å få fortalt
noe om martnans innhold, og
hva de kan forvente å

oppleve når de skal besøke
oss i august.
God PR og service - med
bilder av alle boder
Vi har fått mange positive
tilbakemeldinger
fra
utstillerne i 2004 om at
nettstedet vårt er god PR også
for dem. Vi har nemlig lagt ut
bilder av alle boder i 2004,
samtidig som navn, adresser,
tlf. nummer, og ev. nettsted
som utstillerne har, også er
tilgjenglig for alle. Jeg ser ikke
bort fra at dette kan bety flere
kunder til utstillerne utenom
de tre travle martnasdagene
her i Rennebu.
Gode ideer til martnan 2005
ønskes
På nettstedet vårt er det en
egen forslagskasse. Her kan
folk gå inn å tipse oss om alt
mulig. Vi ønsker gjerne
innspill på: martnasgjest,
kirkekonsertartister,
andre
kulturinnslag osv. De beste
forslagene vil bli belønnet

Kenneth Teigen oppdaterer nettsidene til
www.rennebumartnan.no kontinuerlig.
med gratisbilletter til årets
martna!
I begynnelsen av juni
skulle vel det meste være
klart når det gjelder både
utstillere,
aktiviteter
og
kulturprogram, og da vil
selvsagt dette legges ut på
nettet.
Jubileum i 2005
Som de fleste sikkert har
fått med seg er det i år 20.

gangen i nyere tid vi
arrangerer
martna.
Jublileumstemaet er Hjertelig
velkommen – og dermed
ønsker hele bygda, utstillere
og
publikum
hjertelig
velkommen
til
Rennebumartnan 12. – 14.
august 2005 – og mens du
venter på det, så kan du jo
besøke oss på nett da!

Nerskogsbutikken i forandring?
Nerskogssamfunnet er i forandring, og som et resultat av
hyttebyggingen vil «folketallet» på Nerskogen øke
betraktelig i tiden fremover. Dette har ført til at Coop Orkla
vurderer å oppgradere butikken og gjøre den tilpasset «den
nye tid».
— Butikken på Nerskogen, sammen med butikken på
Sula, er i en spesiell situasjon. Det kreves derfor at den
drives etter kooperative tanker og ikke rene bedriftsøkonomiske tanker, sier disponent Joralf Grøseth i Coop
Orkla. — Når innbyggertallet øker gjennom økt
hyttebygging, vil også kundegrunnlaget bli større. Dagens
hytter har også jevnt over høy standard, og det tilsier at
hyttene blir brukt over lengre tid - ofte også i forbindelse
med jobb. Samtidig er hytteeierne også flinke til å bruke de
lokale tilbudene, og det håper vi også vil gjelde butikken på
Nerskogen. Nerskogen er ikke akkurat Karl Johan, så vi er
avhengig av at butikken blir brukt skal vi klare å
opprettholde tilbudet vi har planer om, sier Grøseth.
Rasteplass og storkiosk?
Butikken må oppdateres både på kjøle- og frysekapasitet,
samtidig som at selve butikken også blir pusset opp. Videre
er det planer om en innvendig «rasteplass», der folk kan
møtes og slå av en prat over en kaffekopp og dagens aviser.
Videre kan det også bli snakk om en storkiosk som har
utvidet åpningstid tilpasset Nerskogens nye innbyggere.
— Videre planer vil bli lagt utover våren, forteller
Grøseth.
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Det heter seg at «ein
skigard kan´kje vara evig»,
men blir den skikkelig satt
opp og med de riktige
materialene vil den nok
vare ganske lenge. Arnt
Strand på Innset setter opp
skigard på tradisjonelt vis.
Han bruker mest gran i
selve
skigarden,
men
stolpene som står i jord er
av impregnert materiale og
dermed tilnærmet vedlikeholdsfri. — Skigarden er
som et smykke rundt huset
eller hytta, samtidig som
den har en praktisk
funksjon, forteller Arnt.
Hele arbeidsprosessen
foregår på tradisjonelt vis,
og han kan levere skigard
både som byggesett og
ferdig oppsatt.

Turistkontoret
på nett
Rennebu Turistkontor
har fått egne nettsider www.rennebu.net.
Sidene inneholder det
meste av informasjon om
Rennebu, og de er ment
som
en
portal
til
næringslivet i kommunen
og hva turistene kan
forvente seg å finne i
kommunen. Informasjonen
er ment å være så konkret
som mulig, og en finner
derfor
kontinuerlig
oppdatert kulturkalender
på sidene. Ellers er det
oversikt over jakt og fiske,
friluftsliv,
kulturbygda
Rennebu og næringslivet i
kommunen. De som er
interessert
i
hytte
i
Rennebu kan også hente
seg
informasjon
på
nettstedet.
Bussog
togtider er også oppdatert
stoff på sidene.
Rennebu Nytt på nett
Rennebu Nytt i pdfformat legges ut på
nettsiden www.rennebu.
kommune.no. Denne er
identisk
med
papirversjonen som distribueres gjennom posten.
Den blir lagt ut én dag før
på nettet. Dette er dermed
et godt alternativ til
abonnement for de som
bor utenfor kommunen!
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Her er skismurningen du trenger

Gode
råd i
påskefjellet

Det er ikke mange typer skismurning du trenger å ta med
deg til påskefjellet. Har du gjort skikkelig forarbeid med
skiene, er dette utvalget du trenger:
Blå extra
- 3 og kaldere
Fiolett spesial
- 3 til 0
Rød silver
0 til +3
Sandpapir nr. 60
fuktig nysnø
Universalklister
- 5 til +10
Skrape med kork
I Rennebu er det flere som har godt utvalg i skismurning.
Turistkontoret, Coop Prix Berkåk, Coop Nerskogen, Rennebu
Nedre Handel, Statoil og Esso har alle de mest vanlige sortene.
Klister og universalklister er også å få tak i, og det er kanskje
bra med tanke på årets seine påske.

Mange skiløyper
Du finner også i år oppkjørte skiløyper over hele kommunen.
Røde løyper kjøres opp til vinterferie og påskeferie, mens de
blå kjøres opp til hver helg. Originalt kart over skiløypene kan
du få ved henvendelse til Turistkontoret eller til Servicetorget i
Kommunehuset på Berkåk.

Matboka i nytt opplag
Boka "Tradisjonsmat i Rennebu" kom
første gong ut i 2.000 eksemplar sommaren
1997, og alle bøker er no utselde!
No har Rennebu Bygdekvinnelag gjeve
ut ei ny utgåve av boka - i hovudsak lik den
første utgåva, men eit tillegg med gode råd
og oppskrifter som det har vore spurt etter.
Tillegget er og utgjeve som eit eige hefte, for
dei som har boka fra før.
Boka koster kr 180, og den selges stort
sett over hele bygda.

1: Nerskogen, Minnilldalen,
Skriktjønnin - 7 km

"Bijreme bea
(4 porsjoner) rkoe" Finnbiff
1 pk (1/2 kg)
(eller kjøtt av frossen reinskav
2 gode ss.smørlår, bog el.likn.)
eller margarin
1/2 løk
1 ts salt
1/2 ts pepper
ev. 2- 3 dl fløt
e eller rømme
til saus.

2: Leverdalen rundt - 14 km
3: Litjhauktjønna, Selehuset,
Stavåvatnet, Steinbruddet.
- 10 km (runde)
4: Resset, Vola, Telmyrin,
Meåsvollen - 8 km
5: Litjrundin - 18 km (runde)
6: Trondskogen, Røåsen, Slette - 5 km
7: Slette, Skaumsjøen - 2 km
8: Hevra, Stølsvang, Gisnås - 10 km
9: Innset, Øyasætra - 5 km
10: Øyasætra, Andreashøa - 4 km
Det er også oppkjørte turløyper nordover og sørover fra Nerskogen Skisenter.

Ta med familien,
putt appelsiner i sekken eller lang ut
det du er god for...

Skjær kjøt
eller ta pak tet i tynne små skiver,
ke
reinskav og n med ferdigskåret
ha det i pan
godt, varmt sm
ne med
med løken. A ør. Stek det sammen
mye væske. L v frosset kjøtt blir det
dampa bort oga det steke til væska er
For å få sau kjøttet blir litt brunt.
s, kan en en
vann, fløte
eller rømme,ten bruke
blanding av
eller en
over kjøttet ogvann/rømme. Slå det
min, og retten la det småkoke 2-3
er ferdig til se
sammen
rvering
m
poteter
grønnsaker. ed
og
Uten sausen
brødskiva som er finnbiff godt på
en liten varm
rett.
Velbekomme!

Trollheimens nye storstue under tak
Nå har nye Jøldalshytta begynt å ta form. Hytta
er under tak, vinduer og vegger er på plass, og vi
får et inntrykk av hvordan den nye hytta blir
seende ut. Prosjektets arkitekt Jan Ivar Bruheim
og byggeleder Kristian Tøndel var på befaring i
Jøldalen 12. januar, og de likte det de fikk se.
Byggearbeidet er noe
forsinket i forhold til de
opprinnelige planene. For å ta
dette
igjen
blir
det
byggearbeid gjennom hele
vinteren. Meldal Byggservise
som er hovedentreprenør har
tre personer som arbeider på
hytta fra mandag til fredag.
Om
litt
vil
de
øke
bemanningen med ytterlige
to
personer
til,
sier
byggeleder Kristian Tøndel.
Hytta er nå under tett tak
slik at det vil arbeides
vekselsvis
innvendig
og
utvendig, alt etter hva været

tillater. Utvendig skal hytta
kles med panel. Innvendig er
det
innredning
og
gulvlegging som står for tur.
Målet er å få ferdig et
flatsengloft til påske. Dette
skal brukes om det blir behov
for det. Og behov kan det bli,
i alle fall på toppdagene. I
påska skal vi bruke det
eksisterende kjøkkenet så det
blir ikke noe problem med
matserveringen til gjestene.
Først etter påske skal arbeidet
med det nye kjøkkenet starte,
sier Tøndel.
Vi er godt fornøyd med
det vi ser her. Hytta blir flott
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og ligger fint i terrenget. Når
vi i tillegg får tatt igjen
detaljene fra gamlehytta i
nybygget
tror
vi
at
Jøldalshytta blir enhetlig og
at «sjela» er bevart. De
karakteristiske detaljene ved
inngangspartiets
skal
videreføres og taes igjen i det
nye
inngangspartiet.
Detaljene ved bjelkelagene i
peisestua videreføres i hele
det nye tilbygget kombinert
med grovt heltre i synlige
dragere, sier Tøndel og
Bruheim.
Jøldalshytta består av et

hytteanlegg
med
flere
bygninger. Det er den
betjente hytta som nå er
under utbygging. Denne
hytta brukes i sesongen når
det er stort besøk, dvs i påska
og fra slutten av juni til
midten av september. Ellers i
året
bruker
man
den
selvbetjente hytta på tunet.
Denne hytta blir ikke berørt
av utbyggingsarbeidet og kan
brukes på vanlig måte, også i
byggeperioden. Her er det 16
senger. Selvbetjeningshytta
har eget proviantrom og man
ordner seg selv.

Gnagsår
Gnagsår forebygger du
best ved å bruke inngåtte
støvler og evt legge på
beskyttelse på forhånd.
Men merker du gnisninger,
eller varme på hælen eller
lignende på turen: Stopp
med en gang, ta av støvlene
og legg på gnagsårplaster
(compeed el), gjerne med
ekstra tape rundt som
forhindrer at plasteret
forskyver seg (sportstape).
Solforbrenning
Solforbrenning unngår
du ved bruk av solkrem
med høy solfaktor (15 eller
mer), og ved å dekke til
åpen hud. En lett solforbrenning trenger som
regel ingen behandling,
bortsett fra vern mot mer
sol ved hjelp av blokkeringskrem eller tildekk-ing. Alvorlig forbrenning
med opphovning og sår må
legebehandles.
Lokale frostskader
Frostskader begynner
som hvite flekker som etter
hvert
blir
følelsesløse.
Disse er ikke lett å oppdage
på seg selv, sjekk derfor
hverandre
med
jevne
mellomrom. Vær oppmerksom på at tær og
fingre
raskt
kan
bli
følelsesløse. Overfladiske
frostskader behandles med
en gang og det skadde
stedet gis varme fra hud
med normal kroppstemperatur (ikke gni). Blir
forfrysningen dypere, slik
at huden ikke kan bevege
mot det underliggende
vevet, skal ikke skaden
behandles. Lege kontaktes
så snart som mulig. Hold
pasienten
varm
med
soveposer og varm drikke
til
han
kommer
til
behandling.
Opptinte
skader må ikke fryse igjen.
Skredfri tur
- Snakk med kjentfolk før
turen om værforhold i
området. Vær spesielt
oppmerksom på siste
dagers vindretning.
- Unngå leheng som er
brattere enn 30 grader, legg turen utenom!
- Vær trygg, følg rygg!
- Unngå skråninger som
ligger i le for vinden.
Her kan store snømasser
samle seg.
- Drønn i snødekket er
tegn på lagdeling i
snøen - og skredfare!
- Husk at skredfaren øker
ved vind og nedbør, når
snøen fokker seg og når
temperaturen stiger.
- Legg ruta der fjellknauser og steinblokker
stikker opp av snøen.
- Ulykker skjer ofte tidlig
på vinteren, og/eller når
snødekket er tynt.
- Unngå bekkedaler.
- Lag snøprofiler.
Kilde: TTs Vinterglede
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www.rennebu.kommune.no
Kommunens
internettsider blir fortløpende oppdatert. Vi anbefaler alle som
har tilgang til Internett, om å
ta
seg
en
tur
på
www.rennebu.kommune.no
Her vil du finne mye
informasjon som kan være
nyttig både for innbyggere og
for hytteeiere i Rennebu.
- Når er biblioteket åpent?
- Hvem er medlemmer i
Formannskapet?

- Når er neste møte i MTLutvalget?
- Hva ble vedtatt på siste
møte i HOO-utvalget?
- Hva er e-postadressen til
Ordføreren?
- Hvordan er teksten i
Rennebusongen?
- Berører den nye
reguleringsplanen min
eiendom?
Ta en tur og gjør deg kjent
på sidene!

Kvardagstips med FYSAK
I forrige RN ble Per Nils Johansen utfordra
av Magne Olav Stølen til å fortelle hva slags små
knep han tar i bruk i kvardagen for å holde
kroppen aktiv.
Er opp klokka halv fem og tar en
"prostatarunde" og slepp ut katta – på
sommeren er Per Nils ute og går med staver kvar dag, og tar
en runde på sykkelen. Om vinteren er han glad i å ta en skitur
i ei løype med flotte spor og fine turmål – det er mange som
legger ned en god jobb for at skientusiaster skal få seg en fin
tur her på Berkåk. Sparken er også flittig i bruk, med eller uten
ett eller flere barnebarn som passasjerer. Godt humør og en
god replikk er Per Nils i ett nøtteskall, og sammen med
regelmessig aktivitet gjør det veldig godt for kropp og sinn.
Per Nils utfordrer Oddny Ødegård på Berkåk.

Påskenøtter til
hytteeierne på
Nerskogen
- Vi trenger synspunkter fra hyttefolket slik at vi
kan treffe best mulig med de tiltak vi planlegger.
Derfor inviterer vi til spørreundersøkelse. God
respons på undersøkelsen vil være svært
verdifullt, sier ordfører Trond Jære i et brev til
hyttefolket før påske.
Det er en lokal arbeidsgruppe under ledelse av
prosjektet Knoppskyting fra
fjord til fjell som står bak
undersøkelsen i samarbeid
med Rennebu kommune.
Arbeidsgruppen, som består
av folk fra bygda og
hyttefolk, ble satt i gang for å
se på mulighetene for å styrke
Nerskogen
som
lokalsamfunn og attraktivt
hytteområde.
- Vi har jobbet fram en
rekke muligheter for positiv
utvikling, og trenger nå
hyttefolkets
synspunkter,
sier prosjektleder Leif Olav
Aasløkk.
Hvilke temaer skal dere ta
opp ?
- Det er mange temaer vi
er interessert i. For å unngå
for stort omfang har vi
konsentrert oss om temaer
som går på bruksmønster for
hytta, hvilke planer de har for
hytta framover, synspunkter
på tilgang på varer og
tjenester,
butikken,
informasjon og ønsker for
nye tiltak.
Er det håp for butikken ?
- Det er helt avgjørende å
treffe med tiltak som styrker

butikken. Omsetningen er
kritisk liten, men eierne har
signalisert vilje til å satse
videre. Hyttefolket er en
viktig kundegruppe, og vi
forventer synspunkter på
både åpningstider, vareutvalg, tilleggstjenester mv.
Er det mer enn bare
næringsutvikling som står i
fokus ?
- Ja, vi er interessert i
hyttefolkets synspunkter på
tiltak
som
kan
berike
opplevelsen av å bruke hytta
og
Nerskogen
som
rekreasjonsområde. Vi vet at
hyttefolket er en sammensatt
gruppe, med varierende
interesser og ønsker. De fleste
er interessert i friluftsliv og
opplevelser, men vi forventer
å få bedre oversikt over hva
som bør prioriteres.
Alle monner drar
Aasløkk framhever at en
god utvikling på Nerskogen
er avhengig av at fastboende
og hyttefolket finner tiltak
som er til gjensidig nytte.
- Det skal ikke stikkes
under en stol at det er stor
handelslekkasje
fra
Nerskogen
til
Berkåk,
Oppdal, ja til og med til
Trondheim. Dette gjelder alt
fra husholdning til bygg,

Knoppskyting fra fjord
til fjell

- Spørreundersøkelse
blant hytteeiere på

Ners

kogen 2005
Målsetting med und
1
ersøkelsen:
Gi lokalbefolkninge
n, næringsdrivend
e,
kommunen og hytt
tiltak som kan gi pos
efolket bedre mulighe
itiv utvikling på Ner
t til å treffe med
skogen.
Målgruppe: Hytteei
ere
Det sendes ut ett skje i Sørøyåsen, Ånegga, Leverdalen,
Skardalen
ma pr hytte. Dersom
Nerskogen, eller ved
det er behov for fler
å laste det ned fra
e, vil du finne det
www.nerskogen.n
_______________
på COOP
et eller www.renn
_______________
ebu.kommune.no
_______________
_______________
___
___
BAKGRUNNSIN
_______________
FORMASJON
_

1. Hvor ligger hytt
a?


Ånegga



Sørøyåsen



Skardalen

Leverdalen
 Nordmarka,
Granalia, Granslettet
 Annet


Evt kommentar:
2. Hvor lenge har
du hatt

hytta ?


Under 1 år



1-3 år



3-5 år



5-10 år




Over 10 år
Har tomt og skal byg
ge i nær framtid

Evt kommentar:

3. Hvor ofte er hytt
a i bruk






i løpet av året ?
Mindre enn 10 dager

10-19 dager
20-39 dager

40-59 dager
Over 60 dager

Evt kommentar:

BLI MED I TREK
NINGEN AV F
LOTTE SVAR
PREMIER – S
E SISTE SIDE

anlegg og håndverkstjenester.
Alt kan ikke fanges opp
lokalt, men hvis vi kan få til
noe, så gjelder ordtaket stadig
om at alle monner drar – på
sikt er mulighetene store, sier
Aasløkk.
Hva skal hyttefolket gjøre?
- Før påske får alle
hytteeiere tilsendt spørreskjemaer. Dersom vi ikke når
fram til alle på denne måten,
vil det bli lagt ut ekstra
skjemaer
på
COOP
Nerskogen. De som har
muligheten kan også laste
ned
skjema
fra
www.rennebu.kommune.no
eller
www.nerskogen.net.

Svar kan leveres i egen
postkasse på butikken eller
sendes inn i til Knoppskyting
fra fjord til fjell. Rapport blir
ferdig i mai og legges ut på
butikken og på nettsidene.
Hva med svarpremier ?
- Selvsagt skal hytteeierne
ha en påskjønnelse for at de
tar seg tid. Alle som svarer er
med i trekningen av 3 flotte
premier. 2 vinnere får hver
sin 1/2 favn fin bjørkved, 1
vinner får gratis handlekurv
fra COOP Nerskogen til en
verdi av kr 500,- Så håper vi
at hyttefolket stiller opp og
sender oss svar innen 15.
april, sier Aasløkk.

Rennebu Bygdeservice gir deg hjelp
Rennebu Bygdeservice BA
satser mest på oppdrag i
hyttemarkedet i Rennebu.
Etter en litt treg start,
opplyser styreleder Rolf
Arne Fredriksli at nå de har
kommet godt i gang og får
flere og flere oppdrag.
— Vi driver mest med
formidling av arbeidskraft,
der bygdaservicen får provisjon av oppdragene, forteller
Rolf Arne. Målgruppa er

hyttemarkedet, med også
bygdafolk kan naturligvis få
utført arbeid.
Bygdaservicen driver som
BA, og de har i dag 27
medlemmer med allsidig
bakgrunn. Mange er bønder,
og de er derfor godt utstyrt
med traktorer og annet
redskap. Videre har de
medlemmer
med
god
kunnskap innen snekkering,
data, guiding, laksefiske,
lafting.
Det
er
også
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entreprenører
som
er
medlemmer og tilbyr sine
tjenester gjennom bygdaservicen. De kan også tilby
scootertransport med godkjente løyver.
Det er stor etterspørsel
etter snekkeroppdrag, og
bygdaservicen har nå fått et
oppdrag med montering av ei
hytte for Lund Handlaft.
Av andre oppdrag har de
brøyting av Jøldalsveien,

transport for Trondhjem
Turistforening til Jøldalshytta.
— Ellers er tilsyn med
hytter stadig mer aktuelt. Der
er vi i dialog med flere
hytteiere. Det kan være
måking av snø og ellers
etterse
hytta
gjennom
vinteren. Ettersom det blir
flere hytter i kommunen, vil
også oppdragene bli flere, sier
Rolf Arne Fredriksli.

Litt om
snøscootere
Vi har tidligere vært inne
på temaet snøscooter og
ATV`er, men har funnet det
betimelig å minne om bruken
av snøscooter og terrengkjøretøy:
All
kjøring
med
snøscooter
omfattes
av
vegtrafikkloven.
Dette
gjelder på veg så vel som
privat inn – og utmark
- All ferdsel skal foregå
hensynsfullt, aktpågivende
og varsomt
- Snøscooter skal være
registrert,
skal
være
i
forsvarlig og forskriftsmessig
stand
- Reg.skilt skal være festet
foran
- Vognkort skal være med
- Det kreves førerkort for
snøscooter(S),traktor(T),moto
rsykkel(A) eller bil(B) evt
tyngre klasser.
- Kjøring i ruspåvirket
tilstand er forbudt på lik linje
med bil. Promillegrensa er
0,2 promille
- Under kjøring skal lys
være tent
- Fører og passasjer(er)
skal ha hjelm
- Det er forbudt å kjøre
etter
off.veg
(statlig,
fylkeskommunal
eller
kommunal veg), dog er det
tillatt å krysse slike veger når
behovet er tilstede. Dersom
terrenget er slik at det ikke
går an å benytte seg av
terrenget, kan kjøring på
off.veg tillates. Men ved
første mulighet skal man
forlate off.veg
- Man har vikeplikt for
kjøretøy som kommer fra
høyre
- Fører av snøscooter har
uansett vikeplikt i forhold til
annen ferdsel
- Fartsgrensa er 70 km/t i
terrenget uten slede, med
slede og ikke passasjer 60
km/t. Med slede og passasjer
40 km/t
- For både snøscooter(som
ovenfor nevnt),
mopeder,
motorsykler
og
ATV`er
kreves det førerkort! For 4
eller 6 – hjuls traktorer kreves
det også førerkort.
Er man i tvil om
bestemmelsene, søk råd!
- Lensmannen i Rennebu -

Abonnement
på

Rennebu
Nytt
kr 200 pr. år

Kontakt
VOLDs FotoGrafiske AS
Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66
dagfinn@voldsfotografiske.no
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Hognamat - fra ekte råvarer

Måneskinnsopplevelse
på Herrem
sætra…

Arnt og Astrid Strand fra Innset, Pål Strand og Erika Haugen fra Kvikne satser på
videreforedling av gårdsmat under navnet Hognamat.
— Vi har planlagt dette over tid, og vi har fått mye hjelp fra Innovasjon Norge og ikke
minst Knoppskytingsprosjektet. Vi er glade i utfordringer, og samtidig er bondenæringa
under forandring så det blir viktig å ta flere ledd i tilberedningen av maten sjøl, forteller
Arnt.
Råvarene henter de fra egen saubesetning fra gården på Innset. Selve slaktinga foregår
på Oppdal, men videreforedlingen er lagt til slakteriet på Berkåk. Hognamat allerede
kommet godt i gang med produksjonen, og de kan tilby både fersk kjøtt og spekemat røkt og urøkt. De har bl.a. utviklet en egen spekepølse som er blandet med ripssaft nydelig smak ifølge Arnt og Astrid. Et annet spennende produkt er skjerpe, som er tørka
og røkt lammekjøtt innsmurt med sirup for at det ikke skal bli så hardt. Det er lite salt, og
passer godt til turmat i påskefjeller. Ellers kan de by på ferskt lammekjøtt til påske.
I tilknytning til slakteriet på Berkåk har de også eget utsalg. Det er åpent fast hver
fredag, med utvidet åpningstid i påska.

Rennebu Næringshage:

- med fokus på nyskaping
Rennebu Næringshage har som oppgave å legge
forholdene til rette for utvikling av nye
virksomheter, tilby leietakerne et hyggelig miljø
og rimelige lokaler, og samtidig koordinere et
kompetansetilbud rettet mot næringslivet i
kommunen.
Daglig leder Bård Jystad,
sier at Næringshagen ser seg
selv i en rolle mellom
bedriftene og alle de som
tilbyr tjenester innenfor ulike
områder
knyttet
til
kompetanseheving rettet mot
næringslivet. Selskapet ble
stiftet i 2004 og eies av
Rennebu kommune og en del
større bedrifter i kommunen.
Næringshagen er dessuten en
av kommunens strategier for
stimulering og tilrettelegging
for
utvikling
av
næringsmiljøet i regionen.
Jystad
opplyser
at
Næringshagen
tilbyr
moderne og fullt utstyrte
lokaler til gunstige priser. Av
spesielle tilbud nevner han
kontorplass for etablerere,
samt utleiekontor/dagkontor
for tilreisende, pendlere,
hytteeiere
og
næringsdrivende som ønsker
å arbeide her en dag eller
noen
timer
i
uka.
Næringshagen
har
rask
fiberkopling til Internett, og
tilbyr dessuten leietakerne
møterom, møteservice og
kantine.
Selskapets hovedoppgave
er å stimulere til utvikling av
bedriftene som har tilhold i
lokalene, dernest å tilby
kompetansegivende
programmer, kurs og temadager

for det øvrige næringslivet i
regionen. Næringshagen har
nylig opprettet egen nettside,
www.rennebuhagen.no, der
det kan leses mer om
Næringshagens tilbud.
Jystad opplyser videre at
næringshagen om ønskelig
kan tilby veiledning til
etablerere, om finansieringsog støtteordninger for de som
starter ny eller utvikler
eksisterende
virksomheter.
Daglig leder har riktignok
kontordag bare en dag i uka,
men kan hele tiden treffes på
telefon. Dersom hytteeiere
eller andre ønsker å se på
lokalene er vi tilgjengelige i
påska, opplyser Jystad. Det er
bare er å ta kontakt, så skal
han stille opp på visning.
Tilbyr kompetanse til
næringslivet
Over
påske
inviterer
Næringshagen bedrifter i
kommunen til å delta på et
utvalg kurs og programmer
som de selv har sagt seg
interessert i. Daglig leder i
Næringshagen opplyser at
grunnlaget for kursene er en
kartlegging
som
ble
gjennomført i samarbeid med
Nærings-foreningen for en
tid tilbake. Responsen var
riktignok ikke all verden,
men
Næringshagen
vil
likevel arrangere de kursene

Bård Jystad ved Rennebu Næringshage opplyser at Næringshagen
tilbyr moderne og fullt utstyrte lokaler til gunstige priser.
som flest personer var
interesserte i. I første omgang
er det snakk om 3 kveldskurs;
Hvordan søke på Internett?,
Hvordan
lage
en
bedriftspresentasjon
med
hjelp av Power-Point?, og
Regneark
(Excel)
for
viderekomne. I tillegg vil det
bli prøvd å arrangere kurs i;
Hvordan gjennomføre en
medarbeidersamtale samt et
kveldskurs i avtale og
kontraktsrett. Et viktig tema
for alle som driver i
byggebransjen, og som har
interesse av å sikre seg mot
tap, evt. useriøse kjøpere eller

konflikter som måtte oppstå.
Det siste kurset blir trolig
arrangert i samarbeide med
Næringshagen i Oppdal i mai
i år. De første kursene blir
trolig gratis for deltakerne,
opplyser Jystad
Tiltaket er et samarbeid
mellom
Næringshagen,
kommunen
og
Næringsforeningen, der de
tre partene slår sine interesser
sammen
for
å
tilby
næringslivet
matnyttig
kunnskap.

Hyttetomter og nettside
Nerskogen
Sameielag
består av 18 grunn-eiere som
har slått seg sammen og kjøpt
eiendommene til Ny Jord. Nå
har de 20 nye tomter som er
klare for salg.
Ny Jord ønsket å selge
eiendommene som de hadde
på Nerskogen. 18 grunneiere
slo
seg
sammen,
og
finansierte kjøpet med å få
regulert og solgt fem tomter
på «Ny jord-eiendommene».
Nå har de fått regulert 20
nye tomter som er klare for
salg.
— Det er litt idealisme og
hobby også i dette. Vi håper å
få selge tomter slik at det hele

vil gå med overskudd, og
overskuddet drømmer vi om
skal
fungere
som
et
«næringsfond»
for
hele
Nerskogs-samfunnet,
forteller John Olav Vognild styreleder i Nerskogen BA. —
Opprinnelig ønsket vi å få til
noe for hele Nerskogen, men
Ny Jord-kjøpet var bare
aktuelt for de som hadde
jordeiendommer
fra
før.
Derfor drømmer vi om et
«næringsfond» som skal
komme alle til gode. Men,
dette er nok et stykke frem
foreløpig...
nerskogen.net
For
å
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markedsføre

hyttetomtene har sameielaget
opprettet et eget nettsted www.nerskogen.net
— Men det er ikke bare for
hyttetomtene. Hytteeiere på
Nerskogen har også etterlyst
et nettsted for å holde seg
orientert om hva som skjer på
Nerskogen og hvilke tjenester
en kan få utført der, forteller
Rita Remetun - som har
arbeidet mest med nettstedet.
— Det er mange som tilbyr
tjenester overfor hytteeierne,
og da er nettstedet en måte de
kan få markedsføre seg på.
— Vi ønsker at nettstedet
skal
være
mest
mulig
Nerskogs-reklame, og er det
noen som har ideer eller tips

Rita Remetun og John Olav
Vognild sitter i styret i
Nerskogen Sameielag BA
sammen med Ola Vik, Jostein
Fjellstad og Jan Perry Lund.
om innslag på sidene, er det
bare å ta kontakt med meg
eller skrive i gjesteboka på
sidene, sier Rita.

Påskehelga
er
måneskinnstid. Forrige fullmåne
ble det arrangert måneskinnstur til Herremssætra på
Voll. Den torsdagskvelden
turen skulle gå, var det
gnistrende snø og blått
vakkert måneskinn. Godt
kledd og godt skodd og med
trivelig følge, tok vi fatt på
kveldsturen
opp
til
Herremsætra. Det knirka i
snøen, kulden beit godt i
ansiktet,der vi gikk med godt
mot oppover, grantrea stod
som en alle langs veien og
over Skru’n stod månen og
skein. Et spesielt lys gjorde
skogen trolsk, og ga oss som
gikk ekstra følge av våre egne
skygger. Trivelig prat, der jeg
fikk fortalt om lokale plasser,
høgder og veier innover mot
fjellet, gjorde den tunge veien
lettere å gå. Oppe på sætra
lyste det trivelig i glasa, og
utsikten utover bygda var
berre helt fantastisk.. Inne
brant det godt i ovnen, varm
sjokolade og ei servering som
en sjelden får så langt til
skogs – ja en kan bli imponert
av mindre.Trivelig prat rundt
langbordet i den gamle
sæterstuggu, satt i stand av
folk med tilhørighet til
plassen, en plass som takket
være lokalt engasjement blir
brukt av mange som bor i og
omkring Vollagrenda mesta
dagstøtt, sommer som vinter.
Aktive
mennesker
som
bruker
naturen
i
sitt
nærområde er det mye av i
Rennebu – takk og pris for
det. Men fortsatt er det vel
noen av oss som synes
dørstokkmila blir litt lang og
at det er mye interessant å sjå
på tv’n..
Ta med deg noen neste
gang, du som er glad i å gå på
tur, langs veien eller på sætra,
det er ofte lettere når en er to
eller kanskje flere.For min del
vil jeg få si, til Dordi og alle
dere andre ivrige turgjengere
inni Vollagrenda; tusen takk
for invitasjonen og tusen takk
for
en
enestående
fin
måneskinnstur på Herrem
sætra – det var ei opplevelse,
jeg tar gjerne oppatt turen.
Med hilsen fra Maj Britt
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Friluftslivets år med topptrim!
Vi fortsetter suksessen
med fjelltopptrim også i år.
Nytt av året er at det vil bli
tilrettelagt for en egen barnas
topptrim. Dette gjør at det vil
bli muligheter for å besøke
hele ti topper i 2005,
friluftslivets år.
Årets topper ligger som
tidligere godt spredt rundt i
kommunen, og vi håper disse
også i år skal gi nye og fine
turopplevelser. Det satses på
to lengre turer, mens resten er

greie å bestige.
Årets topper vil bli
Svarthetta,
Ramshøkallen,
Langfjellet
i
Innerdalen,
Åsfjellet,
Grajellfjellet,
Svartåsen,
Ryphøa,
Andreashøa, Skrufjellet og
Aunerauda. De fire siste
toppene inngår i barnas
topptrim.
Flere opplysninger blir
som
vanlig
å
få
i
medlemsbladet til Rennebu
IL, butikken på Innset og på

Kappestrid
og
dugnadsånd
i 100 år

turistkontoret før oppstart 1.
juni.
Vær også i år med på å
gjøre deg bedre kjent i bygda.
Ta gjerne turen sammen med
andre, og turopplevelsen blir
helt "topp!". Med litt kaffe og
niste er dette midt i blinken
for både store og små!
Arrangører:
Innset IL og Rennebu IL

2005
2004

Sikrer laksen i elvene
43 lakseførende vassdrag rundt Trondheimsfjorden har gått sammen for å forsøke å gjøre
elvene våre mer attraktive og bærekraftige. Dette
skjer med bakgrunn i at villaksstammene våre er
på et historisk lavmål, noe som er urovekkende
både for de fremtidige gytestammene og for
elvene som fortsatt attraktive reisemål. WWF
anser den Nord-Atlantiske villaksen som en truet
art. Det er som kjent store verdier som er
tilknyttet villaks-turisme, og dette blir stadig
viktigere som grunn-lag for bosetting og
næringsutvikling i distriktene.
— Vårt konkrete prosjekt
går ut på å øke oppgangen av
laks i elvene, ved å redusere
kilenotfisket etter laks som
utøves i Trondheimsfjorden
med minimum 80%. Dette
oppnår vi ved å inngå
frivillige
kompensasjonsavtaler med grunneierne
langs fjorden, der de får
utbetalt en årlig sum for å
avstå fra å utøve fiskeretten
sin, forteller Vegard Heggem
- laksevaldeier i Rennebu og
aktiv
i
«Elvene
rundt
Tromdheimsfjorden».
— Den årlige kompensasjonssummen beregnes ut fra
gjennomsnittfangstene deres i
perioden 1999-2003, og de er
tilbudt 70 kroner per kilo for
dette kvantumet. Dette er et
5-årsprosjekt, og er beregnet
til å koste 4-5 millioner per år.
Økt verdiskaping for
distriktene
I
2004
ble
det
innrapportert 98 tonn laks tatt
med kilenot i Trondheimsfjorden. Til sammen i elvene
Orkla, Gaula, Stjørdalselva,
Verdalselva, Nidelva m.fl.,
ble det innrapportert 54 tonn.
— Ved å få flyttet laksen
fra not til elv vil det oppnås to

viktige gevinster. For det
første vil økt oppgang i
elvene også bety at mere
gytelaks står igjen etter endt
fiskesesong. Dette vil gi økt
konkurranse om gyteplassene, sterkere seleksjon og
dermed sterkere stammer.
Dette
forvaltningsmessige
argumentet støttes av Norsk
Institutt for Naturforskning
(NINA). For det andre vil
mere laks i elvene gjøre det
mer attraktivt for sportsfiskere, og dette gir grunnlag
for økt verdiskaping i
distriktene.
— Vi mener at dette er det
viktigste forvaltningsmessige
tiltaket overfor villaksen på
mange år, og det vil også ha
stor betydning for næringslivet i regionen.
Medieinteressen rundt «Elvene
rundt Trondheimsfjorden» er
stor, og den 16. februar var vi
bl.a. over hele førstesiden i
Aftenposten, forteller Vegard.
Et felles løft
Dette
prosjektet
skal
finansieres av alle aktører
som ser verdien i attraktive
og bærekraftige elver. — De
fleste elveeiere i Rennebu har

sluttet seg til så langt, men
det er fortsatt noen igjen som
vi gjerne skulle sett på lista
vår over støttespillere. Fra
næringslivet
har
både
Kraftverkene i Orkla og
Kvikne-Rennebu
Kraftlag
bidratt med pene beløp, men
det er flere bedrifter i
Rennebu som nyter godt av
ringvirkningene
rundt
villaksturismen
dagligvarehandelen
og
bensinstasjonene er herved
utfordret, sier Vegard, som
forteller at
Rennebu
kommune
også
ser
viktigheten i prosjektet, og
har vedtatt å bidra med
20.000,- kroner per år.
www.elvene.no
Et svært viktig verktøy i
arbeidet er hjemmesiden
www.elvene.no. Her listes

det opp alle elveeiere,
bedrifter,
organisasjoner,
kommuner og sportsfiskere
som bidrar til prosjektet.
Dette prosjektet har blitt
veldig
godt
mottatt
i
markedet, og mange av de
tilreisende
sportsfiskerne
ønsker nok å se hvilke lokale
aktører som bidrar til dette
spennende
forvaltningstiltaket før de bestemmer seg
for hvor de skal bruke årets
laksefiskebudsjett.

Rennebu Idrettslag har
gitt ut en egen bok i
forbindelse med sitt 100 årsjubileum. Boka er ført i
pennen av Helga Gilberg, og
hun har hatt med seg en egen
bok-komite som har vært
behjelpelig med å fremskaffe
stoff.
Boka er på 140 sider, og
den har mest fokus på lagets
historie, og ikke så mye på
resultatene. Rennebus tre
store idrettssønner, Magne
Myrmo, Vebjørn Rodal og
Vegard Heggem, har selvsagt
fått omtale i boka. Rennebu
IL er en bredde- og
dugnadsklubb, noe boka
formidler på en fin måte. Den
er ellers krydret med mange
sitat og artige episoder, og
det gjør boka til en litt
annerledes jubiluemsbok.
Henrik Sneisen i bokkomiteen forteller at dugnadsånda i idrettslaget alltid
har vært framifrå. Innsatsen
og samarbeidet har vært
stort, enten det skulle bygges
lysløyper, idrettsplass eller
arrangeres
idrettsstevner.
Henrik
vil
også
rose
samarbeidet med forfatter
Helga, og forteller at det har
vært trivelige og interessante
møter i arbeidet som har
pågått over snart to år.
Det er trykt opp 600 bøker,
og boka er en fin gaveidé til
både rennbygger, utflytta
rennbygger og hyttefolk. Det
har
allerede
kommet
henvendelse
fra
Norsk
Skimuseum Holmen-kollen
om å få kjøpe boka.
Boka er å få kjøpt ved
Rennebu Nedre Handel,
Turistkontoret på Berkåk og
hos Rebus Frisør på Berkåk.

Et lokalt engasjement fra
elveeiere og næringsliv er
viktig for "Elvene rundt
Trondheimsfjorden"
sin
troverdighet, så vi oppfordrer
fortsatt elveeiere og lokalt
næringsliv som ennå ikke har
bidratt i prosjektet til å hoppe
ned fra gjerdet, sier en
engasjert Vegard Heggem.

Sprek jubilant på 100 år
Lørdag 5. mars var det på dagen 100 år siden
Rennebu IL ble dannet, og dette ble behørig
markert både med barne- og familieaktiviteter på
dagtid og jubileumsfest på kvelden.
Som seg hør og bør på en jubileumsfest, ble det delt ut flere
utmerkelser. På bildet ser vi fra venstre Eiliv Grut
(æresmedlem), Gunnar Bruheim (æresmedlem), Per Dagfinn
Presthus - leder i jubileumsåret (fortjenst-merket), Ingar
Ytterhus (fortjenstmerket), Hallvard Brattset (fortjenstmerket)
Vegard Heggem (æres-medlem) og Erling Magnar Kvam
(fortjenstmerket).
Tidligere på dagen markerte Idrettskolen jubileet med
barneog familieaktiviter i NM-bakken. Dette ble et glimrende
arrangement med godt fremmøte i strålende sol.
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I forbindelse med 100årsjubileet ble det utlyst en
konkurranse om å lage
jubileumslogo for Rennebu
IL. Det kom inn fire forslag,
og Dagfinn Vold vant
konkurransen og har fått en
gavesjekk på kr 500,- til bruk
på Rennebumartnan.
- Bjørn Berntsen,
leder i jubileumskomiteen
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Rennebua tok prisen på Røros

Kronerulling,
sansehage
ved Rennebu
helsesenter

Under årets Rørosmartna var det Rennebua AS (tidligere Rennebu
Skinnprodukter AS) som fikk prisen for beste stand. I begrunnelsen for
tildeling sier arrangøren at Rennebua hadde fargerike og kulturbaserte
produkter med stor kvalitet. Det gir en god følelse bare å se vareutvalget.,
Det er god harmoni mellom produkt og materialbruk, og produkter i
ulike prisklasser. Videre sier arrangøren at personalet utstråler trivsel og
de har en god og lun humor.
Hanna Haugan og Astrid Hårstad ved Rennebua setter stor pris på
utmerkelsen, og de synes det er en trivelig oppmuntring som også har en
fin markedsføringsverdi. Dessuten er de sikret plass til neste års
Rørosmartna.
På bildet holder Hanna og Astrid de synlige bevisene
på at de ble kåret til Rørosmartnans beste stand.

Fra tomtekjøp til byggesøknad
Godkjente regulerings-planer for hytter finner du på Rennebu kommunes hjemmesider under adressen:
www.rennebu.kommune.no
- Dersom du skal bygge
vei, legge inn vann eller
etablere avløpsanlegg du i
tillegg til det ovenfornevnte
vedlegge en beskrivelse av
det tekniske.

Klikk på "planer", deretter
lenken
"reguleringsog
avløps-saker" som ligger
nederst på siden, "godkjente
planer"
og
velg
riktig
hytteområde. Der finner du
både
reguleringskart
og
bestemmelser. Om navnet på
grunneier ikke er oppgitt i
reguleringsbestemmelsene
kan Rennebu kommune v/
Servicetorget
gi
opplysningene når du har gnr og
bnr.
Når du har bestemt deg for
tomt:
- Må den fradeles og
oppmåles (om ikke grunneier
har ordnet det på forhånd)
- Du må skrive avtale med
grunneier
- Han (grunneier) må
bestille delingsvedtak og
kartforretning
hos
kommunen for å få laget et
målebrev. Dette tar fra 1 mnd
og oppover avhengig når
oppmåling kan foretas.
- Ved oppmåling innkalles
naboer og grunneier/ kjøper
for å bli enige om grensene.
For å bli eier av tomta må
du:
- Tinglyse målebrevet
sammen med skjøte +
erklæring om konsesjonsfrihet
(sistnevnte
må
kommunen bekrefte). Disse
dokumentene sendes Tingretten i Sør-Trøndelag.
Du kan tidligst sende inn
byggesøknaden når du har
gjort avtale med grunneier
om kjøp av tomta, forutsatt at

denne er vist i en godkjent
reguleringsplan.
For å få informasjon om
hvilke regler som gjelder kan
du ta en prat med oss før du
setter
i
gang
med
planleggingen og byggesøknaden.
For å søke om
byggetillatelse trenger du:
- utfylt søknadskjema
NBR 5174 og 5175 der
koordinatene og kartbladet
for hytteplasseringen skal
framgå
- en redegjørelse av
tiltaket (bygget)
- gjenpart av nabovarsel til
alle tilgrensende eiendommer
også på andre siden av vei –
NBR 5154. Disse har 14 dager
frist til kommentarer om de
ikke personlig har signert og

avkrysset for at de samtykker
i tiltaket
- søknad om ansvarsrett
for alle fagområder NBR 5181
- kontrollerklæring for de
prosjekterte arbeidene NBR
5149
- evnt. søknad om lokal
godkjenning av foretak NBR
5159
situasjonskart
med
målsatte
avstander
til
tomtegrense og andre bygg.
Det må også vise adkomst,
biloppstillingsplasser,
framtidige bygg, omsøkte
bygg og navn på naboer
- målsatte og tekstet plan-,
snitt- og fasadetegninger i
målestokk 1:100. Sistnente må
i tillegg vise terrenget før og
etter bygging. Det ønskes
minst mulig endring av
terreng.

Saksbehandlingstiden avhenger
av
hvor
godt
byggesaken er forberedt. Om
den er komplett vil den
behandles innen 3 uker som
enkelt tiltak. Når noe mangler
og vi må sende brev om dette
stopper
saksbehandlingstiden
opp
inntil vi har fått svaret.
Ettrinns-søknader
har
opptil
12
ukers
saksbehandlingstid.
Melding om tiltak, NBR
5153, trenger ikke søknad om
ansvarsrett
og
kontrollerklæring, men de
andre vedleggene. Denne
skal behandles innen 3 uker.
Når Rennebu kommune
mottar søknaden/ meldingen
registreres
den
på
Servicetorget. Saksbehandler
gjennomgår saken i løpet av
en til to uker. Om noe
mangler sendes foreløpig
svar og krav om gebyr. Når
saken er behandlet skrives en
saksutredning.
Byggetillatelse gis når det er
klart for oppstart.
Når
hytta/tiltaket
er
ferdig
skal
ferdigattest
utstedes før den tas i bruk.
- Teknisk rådgiver-

Pretty Angels make you more pretty
Elevbedriften Pretty
Angels fra Rennebu
ungdomsskole fikk 3.
plass på utstilling for
elevbedrifter i
Trøndelag tidligere i
vinter.
9. klasse ved Rennebu
ungdomsskole har i år hatt
et nytt prosjekt - «ungt
entreprenørskap», samarbeid
skole og næringsliv. Flere
elevbedrifter produserer og
selger sine egne varer. Den 3.
februar dro flere elevbedrifter
til Trondheim for å delta på
en
fylkesmesse for elev-

bedrifter.
Èn
av
elevbedriftene
fra
Rennebu,
Pretty Angels, ble tildelt 3.
plassen for beste utstilling og
vant 250 kr.
De tre i Pretty Angels er
Mette Næve, Lene Flotten og
Guro Lenes, og de produserte
og solgte armbånd og
smykker.
Smykkene
og
armbåndene hadde nesten de
samme steinene, men med
forskjellig mønster og farger.
Det var egentlig meningen at
navnet skulle være «pene
engler», men de fant ut at det
passet bedre på engelsk.
Mette Næve var økonomi-
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sjef, Lene var leder, mens
Guro var produksjonssjef og
sekretær. I starten fikk de tatt
opp et lån av skolen på 500
kr, som de må betale tilbake.
Lene, Guro og Mette føler de
har lært av denne erfaringen,
litt om salgsteknikk og
regnskap. De dro iveg til
Trondheim for å vise frem og
selge produktene sine, men
hadde
lite
konkurranseinstinkt
og
ble
svært
overrasket da de vant 3.
plassen. Skolen hadde også
en salgsdag der de fikk solgt
litt. Pretty Angels er i dag
over, de sluttet like før
vinterferien.

Arbeidet med sansehagen
ved helsesenteret ble startet
opp i fjor sommer. Utallige
frivillige timer er lagt ned for
å få opp skigard med grinder
som er beisa, gapahuk og
hønsehus. Det er innkjøp fire
hvitmalte benker. Busker og
løker er planta, og mange
timer med planlegging er
unnagjort. Det er arbeid en
ikke vil få se så mye resultat
av før våren er i anmarsj, men
det vil garantert bli mye fint å
sjå på når det våkner til nytt
liv oppi den nye hagen på
helsesenteret. Arbeidet er
ment å være gjort slik at
vedlikeholdet skal kreve
minst mulig tid og arbeid, og
at det som er planta og ordna
skal tåle klimaet på Berkåk.
Vi ser fram til at det skal
bli sommer så vi får fortsette
arbeidet, slik at høns og
kaniner kommer på plass, og
rennende vann og duftende
busker skal gjøre hagen til en
oase for alle sanser, både for
beboere og andre.Vi har et
helsesenter vi kan være stolte
av, og vi anbefaler folk å ta en
tur for å sjå på området når
snøen har kommet bort.
Kronerullinga har gått
jamt og trutt, pr. 07.03.05 er
det kommet inn ca.110 000,en flott sum – i denne
summen er det en paviljong
til en verdi av kr 12000,- gitt
av Lions. Tusen takk til alle
snille givere.
Godt over halvparten av
de innsamlede midlene er
allerede oppbrukt til det som
er nevnt ovenfor, mye
gjenstår, så hvis noen ennå
ikke har gitt penger til dette
gode formålet, så mottas alle
gode bidrag med stor takk.
Kontoen disponeres av
Turid
og
Borgny
på
helesenteret, hvis det er noen
spørsmål så ta kontakt med
en av dem.
Kvinnegruppa
vil
samtidig benytte anledningen
til å takke alle gode frivillige
hjelpere som har bidratt med
både planlegging og utføring
av arbeidet – uten dere og det
gode
samarbeidet
med
frivillighetssentralen,
ville
arbeidet gått atskillig mer
trått og ikke minst blitt veldig
mye mer kostnadskrevende.
Tusen takk og riktig god
påske til dere alle.
Innkommet siden sist:
Ola Hårstad kr 200,-,
Eldrun Orkelbog kr 200,-,
Ivar Dybvik kr 250,-,
Marit Ytterhus kr 200,Rennebu Husflidslag kr 500,Rennebu pensjonistforening
kr 1000,Hilsener fra
Kvinne-gruppa,
Rennebu AP

Tekst/foto: Stine Lenes

