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— Et attraktivt sentrum er viktig for
oss alle når det gjelder trivsel, samti-
dig som det er avgjørende for nær-
ingslivets videre satsing, sa funge-
rende ordfører Bjørn Rogstad ved
innledningen til Tettstedseminaret.

Rennebu kommune arrangerte tettstedse-
minar i forrige uke, og Bjørn Rogstad håper at
seminaret skal føre til  et sentrum som vi blir
glade i, viser fram med stolthet, og får folk
som besøker oss til å komme tilbake fordi det
var en positiv opplevelse.

Stedets identitet
Flere av innlederne på seminaret var inne på at det

er viktig å finne Berkåks identitet. Spesielt understreket
landskapsarkitekt Axel Sømme at det er viktig å være
det man er og ikke «låne fjær» fra andre. — En må ta
vare på tradisjonene samtidig som en må være frem-
tidsrettet. Gode investeringer gir lengre levetid og
lavere vedlikeholdskostnader. Samtidig oppfordret
Sømme til et samarbeid mellom flere når tettstedets
videre utforming skal planlegges, som f.eks. når det
gjelder hvordan vedlikehold skal utføres. 

Hvor skal E6 gå?
Et stort usikkerhetsmoment i det videre arbeidet

med utformingen av Berkåk, er hvor E6 vil gå i fremti-
den. Ingeniør Trond Aune fra Statens Vegvesen kunne
fortelle at Berkåk ligger i gråsonen med gjennom-
gangstrafikk i spørsmålet om E6 fortsatt skal gå gjen-
nom sentrum. Aune sa at den ideelle løsningen sett ut
fra vegvesenets synspunkt vil bli dramatisk, men kun-
ne samtidig fortelle at E6 ihvertfall foreløpig vil gå
gjennom sentrum. Aune så bare én begrensning for
Berkåk når det gjelder E6, og det er at veien er en barri-
ere og deler sentrum i to. — Kanskje bør en samle sen-
trum mest mulig på den ene siden, foreslo Aune.

Tre og granitt
Flere pekte på at tre og granitt bør være elementer

som gjentas i forskjellige former i sentrum. Det ble
også satt fokus på skiltingen av butikkfasader, og
næringsforeninga ble oppfordret til å komme med ret-
ningslinjer for skilting.

Mange konkrete forslag
Under oppsummeringen kom det fram mange kon-

krete forslag, og noe av det alle var enige om var at
Rebustorget må rustes opp. Det ble også tatt til orde
for å fylle tomme lokaler og satse på fortetting på vest-
siden, istedet for å flytte over til øst. Kommunen vil
arbeide for å gi Rv700 et mer bymessig preg fra E6-
krysset og nedover, noe som ble godt tatt imot. 

Det ble også understreket at det er viktig å bruke
tid på planlegginga når en skal «rydde i funksjoner»
og få mer struktur på tettstedet Berkåk.

Berkåk et bedre tettsted?

Landskapsarkitekt Axell Sømme fra Bergen, 
ordfører Bjørn Rogstad, planlegger Guri Conradi og 

Trond Aune fra Statens Vegvesen studerer kartet for å se
hvilke muligheter som finnes for tettstedet Berkåk.

PIZZA FRA VEIKROA
– Lettvint og godt –

For bestilling
ring 72 42 72 20
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Kvardags-
tips med

FYSAK
Fysisk aktivitet og trim ja! Jeg må

nok dessverre si at jeg ikke er av den
mest stabile trimmer`n, men kanskje i
beste fall kan jeg betegnes som en
"periodetrimmer", forteller Marta
Hage.

Egentlig er jeg vel også en litt lat
person som synes det kan være et ork
å komme meg ut av godstolen. Og til
tider må jeg innrømme at det blir
ikke mye mer trim enn  fra middags-
bordet til sofaen. 

Men når det er sagt, så kjenner jo
jeg også at fysisk aktivitet gir over-
skudd og velvære. Litt daglig trim får
jeg da jeg  prøver å gå, sykle eller
sparke til og fra jobb. Så jeg er nok
priviligert som har arbeidsplassen
min i  nærheten og kan få mulighet til
både frisk luft og en del vakre mor-
genopplevelser med flotte, fargerike
himmelrander.

I helgene liker jeg å kommer meg
en tur ut i naturen, gjerne en skitur til
Aunrøa  eller senere på vinteren kan-
skje på Risknappen eller på
Nerskogen og Jøldalen.  Slike turer,
gjerne med en kaffekopp og niste, er
gode avbrekk i en travel og hektisk
hverdag.

Og så det aller beste med slike
turer: - komme hjem igjen, tenne opp
i ovnen, finne fram god-boka og
slappe av med et glass rødvin. 

Da sender jeg stafettpinnen videre
ned til Grindal, og utfordrer Randi
Nordbø.

Full fastlegedekning
Rennebu

kommune
er nå glad
over å kun-
ne tilby alle
innbyggere
fastlege, da
det fra 1.
februar er
full beman-
ning ved
legekonto-
ret.  Irene
Bøaseter fra
Oppdal har
begynt  i
den ledige
fastlegehjemlen, som tidligere har
blitt benevnt Rennebulista. Irene har
ca 600 listepasienter i tillegg til kom-

Hele legekontoret samlet.
Foran Brit Karin Kvam og Grete

Stenbro. Bak står f.v. kommunelege
Ambroise E. Omgba, Ellen

Rokkonesløkk, kommunelege Irene
Bøaseter, enhetsleder Marta H. Withbro

og kommunelege Kristin Killingberg.

Unge etablerere viste seg fram
Nylig ble det avholdt Entrepre-

nørmesse for ungdoms- og videregå-
ende skoler i Meldal, Midtre Gauldal
og Rennebu. Fra Rennebu deltok det
19 elevbedrifter av i alt 33, noe som
viser stor aktivitet for elevbedriftene
ved Rennebu ungdomsskole. Messen
skal bli årlig, og ambulere mellom de
tre kommunene.

Janne Belsvik med 
bedriften Jannes Korthjørne gjorde det

bra på messen, og hun ble kåret til tredje
beste stand og tredje beste elevbedrift. 

munale oppgaver som tilsynslege
ved Rennebu Sykehjem. 

Kommunelegene Ambroise E.
Omgba og Kristin Killingberg fortset-
ter med sine pasienter og kommunale
oppgaver som tidligere. 

Venterommet ved legekontoret 
har fått et etterlengtet eget 
avstengt rom for pasienter som 
henvender seg til forkontoret.



Nye innbyggere til kommunen
Nå har vi endelig fått den vinteren vi har ventet på.  Om man
kommer fra Nederland er det vel vanskelig å tenke seg at en
kan finne Norge mer norsk enn akkurat nå. 

Den mørkeste og kaldeste vinte-
ren har vi forhåpentligvis bak oss, så
nå er det bare lysere tider med alle
vårens herligheter i vente. 

Blir Vollabygge
I slutten av måneden kommer den

første nederlandske familien flytten-
de til Rennebu. De skal leie hus på
Voll. Familien består av mor, far og to
døtre på 14 og 17 år.  Den eldste av
dem blir igjen i Nederland, mens den
yngste begynner på ungdomsskolen
på Berkåk. Bert van Well er snekker
og har fått jobb i et byggefirma på
Oppdal. Vi håper inderlig at renn-
byggen vil ta godt imot dem, og at
møtet med et skikkelig vinterland vil
bli så varmt som mulig.

Tar over skolen på Havdal
Mange har vel også lest om famili-

en Vermeer som ønsker å flytte til
Havdal for å skape et levebrød av de
nedlagte skolelokalene. Kommunen
har nå gitt "grønt lys" for at de  kan
komme og prøve ut sine ideer.
Foreløpig er både kommunen og
familien Vermeer innstilt på å inngå
en leieavtale på tre år, med mulighe-
ter for å kjøpe lokalene om prosjektet
viser seg å være "liv laga". Familien
har gitt signaler om at de ønsker å gi
et tilbud for lokalbefolkningen slik  at
"skolen" fortsatt kan fungere som
grende- og aktivitetshus. Da familien
var på besøk tidligere i høst, møtte de
representanter fra grendelaget, og vi

har forstått det slik at partene fikk et
positivt inntrykk av hverandre.
Familien Vermeer  har i tillegg planer
om å  skape en reiselivsbedrift der
målgruppen vil være turister fra
Norge, Danmark, Nederland, Belgia,
Tyskland og USA. De vil satse på folk
som er fiskeinteresserte, generelt
interessert i natur og kultur, rygg-
sekkturister og barnefamilier som
søker fred og stillhet. Både kommune
og grendelag ser fram til at skoleloka-
lene fylles opp med liv og aktivitet.

Starter malerfirma
Siste par ut, så langt, som ønsker

en framtid i Rennebu er Jarno og Ina
van Malsen. Jarno ønsker å starte opp
med malerfirma. De har vært her to
ganger før allerede. Nå ser det ut som
om det kan ordne seg med husrom
for den unge familien. De vil være
her med sine to små barn i uke 8 for å
se nærmere på aktuelt husrom. Vi
håper at det fører til at de flytter hit
på forsommeren.

Trenger flere boliger
Vi har også pågang fra flere

nederlandske familier som kan tenke
seg å komme til Norge. Foreløpig er
den største utfordringen mangel på
bolig, derfor trenger vi innspill fra
folk som har gode tips om husvære.

Nederlandsprosjektet i 
Rennebu kommune - Astri Snildal
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Rennebu kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
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Bibliotek-tipset

Trondheim, før og nå.
Boka inneholder gamle og nye bil-

der fra Trondheim, og viser utvik-
lingen og forandringer i bybildet,
ikke minst på grunn av brannene i
byen. Teksten gir leseren god infor-
masjon om motivene. 

Mark Spragg: En dag i livet.
Dette er boka bak storfilmen med

samme navn. Griff og moren hennes
flytter til farfaren og en gammel venn
av ham på en falleferdig ranch. 

Boken viser at det går an å vende
sorg, tap og hevnlyst om til  kjærlig-
het og tilgivelse. 

Finn Øglænd: Det nye dyrealfa-
betet

Mange av diktene i denne boka
minner mye om regler og vitser. De
har et rampete og litt tøysete innhold
som mange vil more seg over. 

Her kan leseren lære mye nytt,
ikke minst om alfabetet som har et
dikt på to linjer om hver bokstav. 

Åpningstider: 
mandag og torsdag: 16 -19. 
onsdag 10-13. 

Skolekorpset i
Trøndersk

Rennebu skolekorps deltok for
en tid tilbake i Trøndersk mester-
skap for korps, og gjorde en flott
prestasjon med å bli nummer tre av
ni korps i 3. divisjon.

Soknedal skolekorps kom på
andreplass av tre korps i 2. divisjon.

De to korpsene var heiagjeng for
hverandre, samtidig med at mange
foreldre møtte opp for å heie på
sine håpefulle musikanter.
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Ny bokføringslov fra 1.1.2006:

Hva må næringsdrivende passe på?
Fra 2006 gjelder en ny bokføringslov for alle som driver næring - små og store.  

Kasse og kontantkjøp/salg
Den største innskjerping gjelder

for kasse og kontantsalg/kjøp.  Det er
nå ett utvidet krav til kassaapparat
ved kontantsalg.  For all kontant kjøp
over kr. 1000, må nå selgeren skrive
kundens navn på kvitteringen.
Dersom kunden skal bruke varen på
videresalg eller som innsatsfaktor i
videre produksjon, må både navnet
på kunden og selgeren stå påført,
uansett beløp.  Dette kan skape pro-
blemer ved kontant handel i noen av
de store varehusene.  Husk at også
betaling med bankkort er kontant-
kjøp.  Kvitteringen skal minst inne-
holde:

- Nummer
- Navn og organisasjonsnummer 

for utsteder
- Dato
- Ytelsens omfang og art
- Vederlag
- Merverdiavgift
- Dersom kunden ber om det, - 

kjøpers navn eller org. nummer

Når det gjelder kreditt salg, så
skal selger utstede faktura snarest
mulig, men senest en måned etter
levering.

Faktura i Excel
Ellers må vi nevne at det å lage

egne faktura i Word/Excel ikke leng-
er er godkjent.  Faktura skal være for-
håndnummerert og skal ikke kunne
endres.  Hvis man laster ned gratis
fakturaprogram fra internett bør man
sjekke om de følger den nye bokfø-
ringsloven.

Uttak til eiere
Eiere og ledende ansatte som tar

ut varer/kjøper varer i bedriften til
eget forbruk, må nå føre mer detaljer-
te lister enn før over uttaket.

Timelister  
I næringer hvor man tar betalt for

timeforbruk er det nå strengere krav
til timelisteføring.  Timeforbruket
skal også spesifiseres på den enkelte
kunde.  Ved timeavlønning skal alle
ansatte, sommervikarer og deltids-

hjelp, føre antall timer hver dag.

Enkelte bransjer
For enkelte bransjer er det noen

særregler i tillegg som gjelder.  Vi
kan kort nevne følgende bransjer
med særregler:  Primærnæring,
Bygge- og anleggsvirksomhet,
Taxinæring, Hårpleie og frisørvirk-
somhet, Serveringssteder, Hoteller.
Ta gjerne kontakt for en gjennom-
gang av særreglene.

Det kommer stadig nye krav fra
myndighetene.  Det er mye å holde
styr på og man kan lett trå feil.  Fra
2006 er det også innført en ny skatte-
reform, ny arbeidsmiljølov og ny lov
om tjenestepensjon.  

Her hos oss på Økonor Berkåk tar
vi gjerne imot spørsmål både fra kun-
der og andre næringsdrivende om de
nye endringene.  Som medlem i
regnskapskjeden Økonor har vi i til-
legg til vår egen kunnskap også ett
stort nettverk av kompetanse i hele
landet som  kan bistå til å kvalitetssi-
kre våre svar.

Mvh Økonor Berkåk 
(Interdata Berkåk AS)

Barnehageplasser 2006/2007
Nytt barnehageår starter 1. august. Skjema for søknad om barnehageplass for barnehageåret 2006/2007 er å få ved

den enkelte barnehage, på helsestasjonen og ved servicetorget på kommunehuset. Søknadsskjema er dessuten lagt ut på
Rennebu kommunes nettside www.rennebu.kommune.no

De som i dag har barnehageplass, og ønsker samme tilbud også neste barnehageår, trenger ikke å søke. De som har
plass inneværende år, men ønsker å endre barnehagetilbudet neste år, må søke om dette. 

Ny barnehagelov stiller krav om samordning av opptak, noe som innebærer felles registrering av alle søknader sen-
tralt i kommunen.

Søknaden skal derfor fra i år sendes: Servicetorget i Rennebu, Kommunehuset, Berkåk. 7391 Rennebu. 
Frist for søknad om plass i barnehage/endring av tilbud for barnehageåret 2006/2007 er satt til 1. mars 2006. 
Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i type tilbud som den enkelte barnehage gir.

FRAMTIDS-
LANDBRUKET

PÅ NERSKOGEN
Tirsdag 21. februar kl. 19.30

på Fjellheim.
Geir Moe fra Norges Vel 

deltar på møtet.
Tema:
• Samarbeidsmuligheter i land-

bruket 
• Samdrift i melkeproduksjon
• Samdrift i saueholdet
• Maskinsamarbeid
• Beitesamarbeid m.fl.
• Hvordan opprettholde Nerskogen 

som et attraktivt bo- og feriemål? 

Arrangører: Orklaringen og blilyst:-)

Offentlige møter 
åpne for publikum

17.02. Utvalg for MTL 09:00
23.02. Utvalg for HOO 09:00

Se ellers www.rennebu.kommune.no
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Vedtak i klagenemnda for stedsnavnsaker

Utvalget har bestått av følgende
personer: Birgit Foss, Anders
Nordbø, Alf Gunnes og Astri Snildal
som sekretær. I forhold til vedtak om
stedsnavn på Statens kartverk kom
utvalget med klager på en del av nav-
nebruken. Det er i tillegg kommet
klager fra noen av eierne.  Klage-
nemnda har  gitt medhold i noen av
klagene.

I fastsetting av skrivemåten skal
utgangspunktet være den nedarvede
lokale uttalen, samtidig som en skal
følge gjeldende rettskrivningsprin-
sipper. Skrivemåten kan fravike gjel-
dende rettskrivningsprinsipper når
særlige grunner taler for det.

Her kommer en nærmere redegjø-
relse for hvilke navn det gjelder:

Statens kartverk har foreslått
Larshusan.  Dette er flertallsformen.
Eier har klaget på dette og mener at
det bør hete Larshus. Han viser til at
betegnelsene på nabogårdene
Refshus og Såggåstad også blir brukt
i entallsform. Klagenemnda har gitt
eier medhold i at betegnelsen skal
være Larshus.

Statens kartverk har foreslått
Buenget. Både kommune og eier har
klaget på dette vedtaket med bak-
grunn i at det er betegnelsen Budeng
som blir brukt. Klagenemnda mener
derimot at de har dokumentasjon på
at den tradisjonelle uttalen er

Buenget. Nemnda fastsetter derfor
skrivemåten til Buenget.

Eggjan. Kommunen har ønsket
Eian i stedet. Nemnda viser til at de
finner dokumentasjon på at den loka-
le, nedarvede uttalen er Eian, men de
har vurdert det slik at det ikke er ster-
ke nok grunner til å fravike hovedre-
gelen i dette tilfellet. Benevnelsen blir
derfor Eggjan.

Blautslættet. Kommunen ønsker
Bløtslettet. Navnekonsulentene argu-
menterer med at ø-lyden som uttales
lokalt er "mørk" og ikke må forveks-
les med den vanlige ø-lyden. De viser
til at ved slik monoftongering av dif-
tongen au kan skrivemåten au bru-
kes. Derfor bestemmer de at det skal
hete Blautslættet.

Retsætrin. Kommunen mener det
bør hete Retsætra. Kommunen mener
det her er ei sæter det er snakk om, og
at flertallsformen derfor blir feil. Her

opplyses det om at nemnda etter en
helhetsvurdering har kommet til at
skrivemåten skal være Retsætra.

Som en konklusjon på saken kan
en vel driste seg til å komme med en
bemerkning om at en av og til kan
lure på hvor disse mystiske, men akk
så "troverdige" informantene kom-
mer fra, Særlig når de har en annen
uttale enn lokalbefolkningen. Kanskje
burde "superlingvistene" fra Oslo hel-
ler ta en tur for selv å vurdere valøren
av vokalene før de  bestemmer om
noe høres mer ut som au enn som ø.
Men, men…. i den store sammen-
heng, og i disse tider med større kul-
turkonflikter, er det vel ikke verdt å
sløse med adrenalin på slike små
spørsmål.

Enhetsleder kultur og fritid
Astri Snildal

Klagenemnda for stedsnavnsaker ved
Institutt for lingvistiske og nordiske studi-
er ved Universitetet i Oslo har behandlet
en rekke påklagede navn fra Rennebu

kommune. Dette er navn som statens kart-
verk har vedtatt, hvor vedtakene har blitt
behandlet av et kommunalt oppnevnt
utvalg. 

Charlie og sjokoladefabrikken
«Fantastiske fortellinger» var utgangspunktet for et spennende

litteraturopplegg for 1. - 4 klasse ved Berkåk skole, der de valgte
Roald Dahl og «Charlie og sjokoladefabrikken» som en rød tråd for
opplegget. Elevene har lært om Dahls forfatterskap, og de har skrevet
egne tekster og hatt dramalek. Arbeidet har foregått både i klassene
og på tvers av klassene. Opplegget skal avsluttes med at alle skal se
filmen «Charlie og sjokoladefabrikken». Søtsaker inngikk også i opp-
legget, og t.h. er det Jelena i 4. klasse som lager marsipankylling  med
konditor Anne Margrethe Sveian fra Liums bakeri og konditori.

Teamleder Kari Kveberg forteller at de prøver å ha et litt mer
omfattende opplegg hvert år, noe som både elever og lærere setter
pris på.

Bondekaffe i Jutulstuggu
Nå er det tid for bøndene å møtes

til kaffe i Jutulstuggu. Rennebu
Bondelag og Rennebu Bonde- og
Småbrukarlag inviterer til bonde-
kaffe, og første kaffemøte er tirsdag
28. februar kl 11 - 14.  Arrangørene
forteller at det er ingen fast agenda
for treffene. Det sosiale  med kaffe og
vaffel er det viktigste, men de ser

ikke bort fra at det automatisk vil bli
en del uformell fagprat. 

Det har vært arrangert bondekaffe
tidligere også, og etter en pause prø-
ver bøndene nå optimistisk på en ny
runde og håper på  godt oppmøte.
Det er planlagt tre treff utover etter-
vinteren, og oppmøtet her avgjør
videre skjebne for treffene.
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Verdiskaping
rein

Verdiskapingsprogrammet for
reindrift skal øke verdiskapingen i
reindriftsnæringen slik at det kom-
mer reineier til gode:

- bidra til at reineier gis mulighe-
ter til å øke sin inntjening gjennom å
ta ansvaret for en større del av verdi-
skapingen selv 

- sikre at tradisjonell kunnskap
som gir produktene en høyere verdi i
markedet kommer til anvendelse 

- revitalisere tradisjonelle bearbei-
dingsformer av bl.a. matprodukter
og å presentere disse for markedet 

- legge til rette for at større volum
av reinprodukter av høy kvalitet når
markeder med høy betalingsvillighet

Målsetningen med støtteordning-
en er å bidra til å øke reineiernes inn-
tjening gjennom å gi dem muligheter
til å stå for en større del av verdiska-
pingen selv. 

Tilskudd kan gis til produktutvik-
ling (inkl. utvikling av emballasje),
konsulentbistand, kompetanseutvik-
ling, testsalg og markedsføring. Det
kan også gis tilskudd til fysiske
investeringer i mindre anlegg (byg-
ninger og maskiner mv.). Dette forut-
setter at det foreligger et nyskapings-
element i prosjektene. Det kan gis
støtte både til utviklingsfasen (for-
prosjekter) og hovedprosjekter. 

De maksimale støttesatsene er:
Fysiske investeringer  -  80 % av

godkjent kostnadsoverslag
Myke investeringer  -  80 % av

godkjent kostnadsoverslag

Hvordan søker du?
Søknadene skal sendes til

Innovasjon Norge i Tromsø. Det skal
ikke brukes noe spesielt søknadsskje-
ma.  Det finnes en egen momentliste
over hva som bør være med i en søk-
nad. Vi anbefaler at interesserte tar
kontakt med Innovasjon Norge i
Tromsø før du skriver søknaden.
Telefon 77 60 61 00. 

Momentliste kan fås ved henven-
delse til Enhet for landbruk, miljø og
tiltak v/Evy-Ann Ulfsnes. 

KRK fornyer «ansiktet sitt»

Kvikne-Rennebu Kraftlag er inne i
en fin trend med positiv utvikling av
bedriften det siste halvåret. Både
installasjonsavdelingen og butikken
kan vise til fine tall, og dette har ført
til stor motivasjon for å utvikle seg
enda mer i positiv retning.

Mer offensiv butikk
Kundene vil i første omgang mer-

ke at butikklokalene vil bli mer tilta-
lende og publikumsvennlig. Butikken
skal «strammes» opp og bli mer ryd-
dig, og merkingen av varer skal bli
bedre. Samtidig vil vareutvalget bli
komplettert der det er nødvendig.
— Butikken er medlem av Elkjeden,
og har dermed samme tilgang på

varer som kjeden Expert, forteller
daglig leder Inge Olav Hatvik.
— Kundene vil også merke at vi blir
mer offensiv med jevnlige tilbuds-
kampanjer. Samtidig vil han under-
streke at butikken på KRK har et stort
pluss med egne reparatører innen
brune- og hvitevarer. 

Synlig installasjonsavdeling
Butikken vil også synliggjøre

installasjonsavdelingen for å dra
nytte av felles markedsføring og
felles kunder. — Det har vært stort
engasjement fra de ansatte for å gjen-
nomføre denne endringen, noe som
gjør at vi ennå imøtekomme kunde-
kravene på en bedre måte.

KRK-gjengen Harald Løkslett, Torbjørn Vold, Rolf Kolbjørn Kjeka, Stig Løfshus 
og Inge Olav Hatvik vil gjøre butikken enda mer kundevennlig.

BURENNET – en flott skitur i nydelige omgivelser 

Søndag 19. februar arrangeres
Burennet for 28.gang. Turen går i
kupert terreng med start og innkomst
på Rennebu Skisenter på Berkåk,
hvor Samfunnssalen er base for
påmelding, premieutdeling, kafeteria
osv. Vanligvis er det både en kort og
en lang sløyfe, men på grunn av noen
åpne bekker i år blir det kun ei sløyfe
på 20 km både for trimmerne og
turennklassene. Løypa går forbi
Aunrøa i flott terreng,  med en saft-
stasjon på Ila.

Trimmerne kan melde seg på ved
oppmøte i Samfunnssalen  mellom kl
9 og 11. Turrennklassen har felles-
start kl 11. 00, og her går det virkelig
unna rundt løypa. Løyperekorden på
kortsløyfa har Alf Roar Størseth på

1.02.48 fra 2004. Påmeldingsfristen
for turrennklassene er satt til i fredag
17. februar, men det er også mulig å
melde seg på samme dagen som
løpet går.

De siste åra har deltagelsen i tur-
renneklassen vært mellom 60 – 90
løpere, mens det har vært ca. 80 i
trimklassen. Rundturen anbefales på
det varmeste. I trimklassen er det
uttrekte premier på startnummer, og
deltar du noen år vanker det både
merker, plaketter og statuetter.

Premieutdelingen for selve tur-
rennet foregår i samfunnssalen ca kl
14.00, mens de som blir uttrekt blant
trimmerne får sine premier når de
kommer i mål.
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Grafisk profil for Rennebu

I fjor høst ble en komite oppnevnt av Næringsutvalget for å
se på en enhetlig grafisk profil for Rennebu - med Rennebu
Næringsforening som oppdragsgiver. Arbeidet inngår som
en del av et prosjekt i forbindelse med "refundert arbeidsgi-
veravgift". Medlemmene i komiteen er Bjørn Rogstad, Tora
Husan, Kenneth Teigen og Dagfinn Vold.

Som de fleste vet har bedriften
Rennebu kommune sin egen grafiske
profil og en logo med bjørka, kom-
munevåpen og slagordet "et godt
sted å være" som elementer:

Et viktig utgangspunkt for oss har
altså vært å skille mellom Rennebu
kommune som bedrift og resten av
Rennebu, næringslivet i Rennebu,
Rennebu Turistkontor og lag/organi-
sasjoner. 

Logoen og den grafiske profilen til
Rennebu Kommune er det kun
bedriften RK som har lov  til å bruke,
mens vi andre i hvert enkelt tilfelle
må søke om bla. å kunne bruke kom-
munevåpenet.  

Utgangspunktet
For den grafiske profilen har vært

å kunne skape en egen identitet for å
bli - tydeligere - gjenkjent - mer pro-
fesjonell - bedre sammen, for å kunne
få flere kunder og økt inntjening!

Bakgrunn
Gruppa har gjort en vurdering av

hva Rennebu står for, og hva som er
våre viktigste verdier. Vi har konklu-
dert med at Rennebu er en trivelig og

optimistisk innlandskommune, med
lyst til å skape noe sammen, og med
stor tro på framtida!

I tillegg er Rennebu en kommune
med et positivt image gjennom arran-

gementskompetanse, kul-
tur, næringsliv og natur-
opplevelser. 

Andre kvaliteter vi har
forsøkt å ta med i arbeidet
er at Rennebu ligger sen-
tralt, er lett å komme til,
lett å dra til andre steder

og at vi er åpen og gjestfri kommune.

Begrunnelse fra logovalg
Kommunevåpenet for Rennebu er

Y-en i verdens eldste y-kirke,
Rennebu kirke.

Et vel så viktig poeng for oss er at
Rennebu er kommunen hvor R3 og
R700 møter hovedferdselsåra i
Europa - E6!

I den nye logoen har vi også rundt
"veiene" våre ment å indikere  tett-
stedene i Rennebu.  Dette fordi at
Rennebu kommer  fra gammelnorsk
"renni" – Rennabù  og betyr bygda
med husklyngene.

Formen på logoen og tilhørende
element har vi forsøkt å gjøre på en
sånn måte at en skal assosiere
Rennebu som: sentral, åpen og opti-
mistisk. 

Elementene i den grafiske profilen
har vi lagd i flere forskjellige farger
og varianter. Disse ble presentert på
et medlemsmøte i Rennebu Nærings-
forening, og her fikk gruppa beskjed

om at næringslivet vil ha denne gra-
fiske profilen, men at det ikke måtte
lages for mange varianter.

Slagord
På møtet i næringsforeninga ble

det også stilt spørsmål om den nye
profilen skulle inneholde et nytt slag-
ord. Dette ble diskutert, men det
kom ingen sterke meninger frem for å
velge noe nytt slagord. Den foreslåtte
grafiske profilen kunne godt stå for
seg selv uten noe slagord i tilknyt-
ning til den.

Du har kanskje allerede sett den
grafiske profilen i bruk i en brosjyre
om Vinterlandet Rennebu, som også
er sendt ut til alle husstander i kom-
munen. Når brosjyren er helt ferdig
vil den forhåpentligvis bli brukt av
både næringsliv, lag og organisasjo-
ner. Rennebu Næringsforening og
Rennebu Turistkontor vil helt sikkert
bruke elementene både på brevark,
konvolutter, fellesannonser og på
www.rennebu.net 

På vegne av gruppa
Kenneth Teigen

www.rennebu.net



Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 
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Rennebu kommune
Biblioteket holder stengt
i vinterferien,uke 9.

Omsorgsleilighet ledig
Det er ledig en omsorgsleilighet i "nye"
Løkkjbakkveien på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 50 m2,
Husleie er på kr. 4.330,- + strøm
Garasje kan evt. leies.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
tlf. 72 40 25 30, 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 03.03.06

136/1 - Mindre vesentlig regulerings-
endring – krav til opparbeiding av vin-
terparkeringsplass utgår fra delplan F
– Ånegga-Sørøyåsen, Nerskogen
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk godkjen-
te i møte 20.01.06 mindre vesentlig regule-
ringsendring av reguleringsplan for Ånegga-
Sørøyåsen, delplan F i medhold av plan- og
bygningslovens § 28-1 nr.2. 
Viser til fullstendig vedtak på kommunens
hjemmeside www.rennebu.kommune.no .

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunn-
gjøringsdato.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen framsettes for Rennebu
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Rådmannen

Igangsetting av reguleringsarbeid
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1
varsles oppstart av reguleringsarbeid av
Rennebu skiarena. Planområdet består i
hovedsak av gnr/bnr 61/190.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette
for ski- og skiskytteranlegg.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan
rettes til Plankontoret v/Terje Sivertsvoll, 
tlf 72428164, eller 
e-post: terje@plankontoret.net.

Eventuelle skriftlige innspill til reguleringsar-
beidet sendes Rennebu kommune, Berkåk,
7391 Rennebu, innen 17.03.06.

Kurs i bygge- og utslippssaker 
Rennebu kommune v/ Byggesakskontoret tilbyr
med dette kurs i søknads- og saksbehandlings-
prosessen for bygge- og utslippssaker.
Kursene tar sikte på å gjennomgå hva som kre-
ves i en søknad av innhold og dokumentasjon
på disse områdene. Det vil også bli en gjen-
nomgang av hvordan søknadene håndteres av
kommunen. Det vil bli satt spesielt fokus på
fritidsboliger.
Torsdag 9. mars – Byggesaker fra kl 9 - 13
Fredag 10. mars – Utslippssaker fra kl 9 - 13
Det er mulig å melde seg på begge dager.
Det serveres enkel lunsj kl 11 begge dager.
Pris kr. 250,- pr. person pr. dag, som dekker
mat, kursmateriell og CD-rom.
Påmelding til Rennebu Servicetorg 
innen 1. mars, enten på telefon 72 42 81 00,
eller e-post til postmottak@rennebu.kommu-
ne.no

Byggesakskontoret

Skal du ut å reise
i Vinterferien?
Bestill togbilletter nå!

Fortsatt ledige Miniprisbilletter på en del avganger!
Velkommen innom!

tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net 
 

turistkontoret@rennebu.net
 

Rennebu Turistkontor
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00 
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf. 72 42 65 50

ALLTID
FERSKE BRØD!

Ukens Joker i uke 7
Kjøttdeig, gilde

400 gr1990

Joker – tid til overs

Tlf.: 980 36 666    www.loqal.no

Loqal privat ADSL
fra kr. 298,- pr. måned!fra kr. 298,- pr. måned!
Loqal privat ADSL
fra kr. 298,- pr. måned!

Nå med enda

høyere hastigheter!
høyere hastigheter!Nå med enda

høyere hastigheter!

Lei av treg internett-
forbindelse?
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Inter Revisjon Orkanger AS
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

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

Skal du pusse opp badet?
– kom til oss for råd og hjelp!

Vi tegner badet for deg
se også www.bademiljo.no

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Appelsiner
Cevita, pr kg 1490

Bleier
Libero, ass varianter 4490

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Norvegiaost
1 kg 4990

Freia sjokolade
ass varianter 200 gr 1490

Røkte Kjøttpølser
Gilde, 450 gr 1990

Fest
25. februar
kl 22.00 - 02.00
Levende musikk fra 
Trondheim
Aldersgrense 18 år.

Happy Hour fra kl 21-22

Marino
Pizzeria og restaurant

ved stasjonsveien på Berkåk

Åpningstider 
man-tors 12-22
fred-lørd 12-24
søn 12-22 

Tlf 72 42 66 77

Gode OL-tilbud

Alltid lave priser
på vårt lavprismerke
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
BURENNET - Berkåk
søndag 19. febr 2006
Start trim fra kl 09.00 – Start konkurranse kl 11.00
Påmeld til Rune Bakk tlf 413 05 466 e-post rba3@start.no
Påmeld frist fredag 17. februar.
www.rennebu.net eller www.skiforbundet.no/sor-trondelag

LARSRENNET
søndag 5. mars 2006
Klokka 12.00 ved Rennebuhallen/skistadion, Berkåk.
Klasser født 2001-1994. Full premiering. 
(Beklager feil årsklasser i utsendt brosjyre)

Påmelding til May G.Rønning, tlf 72427271 eller e-post:
may.solberg@rennebu.kommune.no, innen onsdag 1. mars.
Startkontingent kr 75,- (etteranmeldte kr 110-)
Startnummer tas ut før kl. 12.00.  Se www.rennebu.net 

Arr: RIL, skigruppa.

Årsmøte i Trimgruppa RIL
1. mars kl 19.30 i Hallandstuggu
Vanlige årsmøtesaker
Styret

Festkveld på Sandbrekka
Meldal og Rennebu historielag arrangerer sin årlige hygge-
kveld på Sandbrekka fredag 24.februar kl 19.30.
Programmet er det "meddalengan" som har hand om dette
året. "Rennbyggin"sørger for hus og bevertning.
Gratis inngang. Utlodning i pausen.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en trivelig kveld.

Rennebu Historielag.           Meldal Historielag.

Klubb, flesk og dupp
i Hallandsstuggu tirsdag 21. februar fra kl 14.00.

- orgelkomiteen -

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og
pengegaver ved min kjære mor Klara Steigendals 
begravelse.

Hanna m.fam.

Vi takker for all vennlig deltakelse i forbindelse med
John L. Hallands død og begravelse. En spesiell takk til
Rennebu Helsesenter for god pleie.

Margrete
Astrid og Lars m/fam

Takk  til alle som har hugsa meg med blomster og 
helsingar.

Knut Voll

Skogkveld
mandag 20.2 kl 20.00 på Sandbrekka
Tema: – beiteskader av hjortevilt

– kappebestemmelser m.m
Bevertning Arr Rennebu Skogeierlag

Neste Rennebu Nytt kommer torsdag 2. mars.
Frist for innlevering av stoff er torsdag 23. februar.

Se www.rennebunytt.no

Heisene kjører 22., 23. og 24. febr og
hver dag i vinterferien (uke 9)  –  kl 11-17.
Mer enn nok snø og kjempefine forhold

– midt i blinken for skiaktiviteter

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.nowww.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

Dekk-tilbud
Ferdig montert! - Batteri - Olje

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA - tlf 411 90 680

Oppstartstøtte fra 



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  2. mars. - frist for stoff  23. febr. - Rennebu Nytt

Du kan også lese Rennebu Nytt på www.rennebunytt.no

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

Nå utbetaler vi 520 millioner i kjøpeutbytte

Digitalkamera
8 megapixler

Batterilader

DVD/CD-brenner

Webkamera

Løk, 1 kg 590

Hjertesalat 1490

Appelsiner, pr kg 990

Epler Granny Smith, pr kg 990

1490,-
99,-

499,-
149,-

Godt og grønt til gule priser

110000  åårr
==
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PPRRIISSEERR
Parti-Kjøp

Dette skjer i Rennebu!
17.02 Menighetens årsfest Menighetshuset 19.30
19.02 Burennet (trimmere) Berkåk 09.00
19.02 Burennet (konkurranse) Berkåk 11.00
20.02 Skogkveld Sandbrekka 20.00
20.02 Bygdekvinnelagsmøte Voll skole 19.30
21.02 Binding av fastelavensris Sanitetshuset 18.00
21.02 Treningsskyting
21.02 Orgelklubb m/ flesk og duppe Hallandsstuggu 14.00
22.02 Medlemsmøte Samfunnssalen 11.00
23.02 Årsmøte NMK Rennebu Hallandsstuggu 19.00
23.02 Formiddagstreff Voll 11.00
28.02 Formiddagstreff Berkåk 11.00
28.02 Treningsskyting
01.03 Årsmøte Myrhaug bedehus 19.30
05.03 Larsrennet Berkåk 12.00
05.03 Gudstjeneste
06.03 Årsmøte, Grindal Grendalag Myrhaug bedehus 20.00
Håndball Piker 45 søndager kl 20-21 i Rennebuhallen
Rennebu Songkor onsdag kl 19.30-22.00 på Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Gjeterhundtrening: 
Innset, Anders M. Tronshaug mandag og torsdag kl. 19.00
Skjerve, mandager kl. 18 partallsuker, 
Teian, mandager kl. 18 oddetallsuker

Legg søndagsmiddagen
til Kvikne!

Varmbuffet hver søndag.
(fra menyen: saltkjøtt m. kålrabistappe, 
ferskkjøtt i løksaus, erter - kjøtt og flesk, 
ribbe, ovnsbakt laks, fjellørret, kveite)

Pensjonistpriser
Godt oppvarmet basseng!

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50


