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Påskestemning på Jelsetra, Jøldalen.
Foto: Dagfinn Vold

Påskeliljer i stor potte kr 3900    
– kan nå stå ute

Tulipaner – Påskeliljer – Buketter – stort utvalg i potteplanter

Nå er det tid for å begynne å så!
Mye nytt fra Black Design! Berkåk - tlf 72 42 74 45
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Administrasjon
Adresse: Berkåk, 

7391 Rennebu
E-post:  post@rennebu.

kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 
bjorn.rogstad@rennebu.
kommune.no
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Utgiver Rennebu kommune og 
Mediaprofil as

Redaktør Dagfinn Vold
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ordfører Bjørn Rogstad 
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Abonnement Gratis alle husstander 
i Rennebu, Jerpstad, 
Kvikne, Soknedal og 
Budal 

Opplag dette nummer
4.500
Sendes ut til alle 
hytteeiere i Rennebu og 
på Kvikne i tillegg til 
vanlig distribusjon.

Abonnement 
på 

Rennebu Nytt
kr 300 pr. år

Kontakt 
Mediaprofil AS

Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66

mari@
mediaprofil.no

Rennebu Nytt
på nett

Rennebu Nytt i pdf-
format legges ut på nettsid-
en www.rennebu.kom-
mune.no. Denne er identisk
med papirversjonen som
distribueres gjennom post-
en. Den blir lagt ut én dag
før på nettet. Dette er et
godt alternativ til abonne-
ment for de som bor uten-
for kommunen!

Per Ciljan Skjelbred hadde
allerede før han begynte med
hyttebygginga et forhold til
Ånegga og Nerskogen. Har
har nemlig vært med sin gode
kompis Kristian Sneisen på
flere hytteopphold i Ånegga.
For Kristians far, Torstein
Sneisen, er utflytta Berkåks-
bygg, og har hytte i Ånegga fra
tidligere. Linken til Nerskogen
var klar, og Per Ciljan ville ha
hyttetomt så nær Kristian som
mulig. Det lot seg gjøre med
god hjelp fra Rennebu kom-
mune, som fikk omregulert og
flyttet ei tomt. Dermed var alt
klart for bygging.

Raskere enn planlagt
Per Ciljan tenkte i utgangs-

punktet å starte bygginga av
hytta kommende sommer,
men etter at Trond Narve
Stavne i Rennebu Hytteservice
antydet at det kanskje lot seg
gjøre å få hytta ferdig til påske,
var det naturligvis ikke nei i
Per sin munn. 

Rennebu Hytteservice tok
på seg jobben med å koordin-
ere arbeidet og få lokale pro-
dusenter fra Rennebu sammen
til et møte for å se hva som
kunne være mulig. For Per
Ciljan ga klart uttrykk for at
han ønsket at flest mulig lok-
ale produsenter og aktører fra
Rennebu skulle bidra til hans
hytte-drøm.

De fleste hadde kapasitet til
å stille opp, og dermed kunne
hyttedrømmen la seg realisere
på rekordtid. 

Første spadetak
I midten av oktober ble

grunnarbeidet startet opp, og
Sande Hus & Hytter var i gang
med å produsere oppstuggu-
modellen Furu som skulle stå
på den snart ferdige grunn-
muren.

Deretter har det gått slag i
slag, og Rennebu Hytteservice
har koordinert håndverkere og
ønsker fra Per Ciljan i et tempo
som bare ballen på Lerkendal
kan gå i gode stunder.

Lade-jarlene
Per Ciljan har vokst opp på

Lade i Trondheim, og Lade

betyr fortsatt mye for ham.
Kompisene til Per Ciljan har
egne kompisringer med inn-
skripsjonen, “Lade” i rune-
skrift. Kristian hadde riktignok
mistet sin, men da RN traff Per
Ciljan og Kristian på hytta på
Nerskogen, var en ny ring på
plass på fingeren.

Den samme runeinnskrifta
finner en også igjen flere sted-
er på hytta. To spisestuestoler
har Lade i dyp utskjæring i
ryggen, og hodeenden på Per
Ciljans seng har det samme.
Da RN var med på flyttedagen
var det også en innpakket gave
fra påskeharen til Per Ciljan.
Det var et treskilt fra møb-
elleverandøren Prima AS i
Trondheim. Skiltet hadde
naturligvis samme innskrip-
sjon. 

Begeistret for hytta
Hytta er en litt moderert

utgave av modellen Furu - ei
oppstuggu produsert av Sande
Hus & Hytter. Gangen er
utvidet for å gi god plass når
en kommer inn fra aktivt ute-
liv. For hele familien er glad i å
være ute, og de gleder seg til å
bruke naturherlighetene som
ligger utenfor stuedøra. 

Per Ciljan har vært travelt
opptatt med oppkjøring til ser-
iestart, og hadde derfor ikke
vært på hytta de siste ukene.
Han ble meget begeistret da
han kom inn og fikk se hvor
langt arbeidet var kommet og
hvordan alt var blitt. Han gikk
fra det ene rommet til det
andre og koste seg og hadde et
bredt smil rundt munnen. Han
fikk beskjed fra mamma og
pappa at han måtte velge seg
et soverom, for snekker Martin
Skjerve skulle montere seng-
ene over helga. Dermed måtte
alle soverom inspiseres grund-
ig før avgjørelsen ble tatt. For
hytteeieren og sjefen måtte
naturligvis ha det beste sove-
rommet. 

Flyttelass
Materialforvalter Leif

Husvik  i Rosenborg  har et
spesielt hjerte for de yngre i
RBK, og han stilte selvsagt opp
med VW caravelle for å hjelpe

Per Ciljan Skjelbred flytter inn til påske:

Rennebuhytte   

Fakta om Per Ciljans hytte:
August 2008: Per Ciljan Skjelbred kjøper hyttetomt i 

Rennebu, og tenker å starte opp bygging av 
hytte våren 2009

September 2008: Rennebu Hytteservice kommer med ideen – 
hva med ferdig hytte til påska 2009?

September 2008: Per Ciljan Skjelbred, familien, Rennebu 
Hytteservice og andre lokale tilbydere blir 
enige om å få til hytte til påska 2009 

Oktober 2008: Oppstart med tomt og bygging av hytte.

Her er de lokale leverandørene som har gjort dette mulig:
Rennebu kommune
Rennebu Hytteservice  byggeledelse/grunn- og snekkerarb.
Sande Hus og Hytter  hytteleverandør
Terje Frøseth  graving
Edvin Eide rørleggerarbeid
Kvikne Rennebu Kraftlag  el-installasjon
Murer`n Tommy Skamfer div. murerarbeid

Nerskogen viste seg litt fra den snørike og vind-
fulle siden da RBK-spiller Per Ciljan Skjelbred
kom flyttende med hvitevarer til hytta på
Nerskogen. Men med godt humør og felles inn-
sats kom alt på plass, og bilen på veien igjen.
Dermed er det meste klart for innflytting - og
påska skal naturligvis tilbringes på hytta på
Nerskogen.

Far Aksel og mor Hilde har vært til god hjelp for Per
i byggeprosessen. Her løftes toppplata på ovnen i stua på plass.
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Vi gleder
oss ...

Vi gleder oss til påska,
lysere kvelder, blomster,
fuglesang og alt som hører
våren til. Tiden vi går inn i
pleier å være travel, og i år
blir den vel ekstra hektisk
med alle de store arrange-
mentene som skal foregå i
Rennebu.

Vi gleder oss til lørdag
før palmesøndag den 4.
april når Rennebu i.l. er
arrangør av sesongavslut-
ningen for langrennsse-
songen i Sør-Trøndelag. Vi
får besøk av ca 300 aktive
fra 13 år og til senior, og
disse sammen med kanskje
200 foreldre og ledere vil
nok lage en festlig dag på
og rundt skiarenaen.

Vi gleder oss til selve
”storhelga” 12.-14.juni med
innvielse av Torget ”tri
heile dagar til ende”.
Fredag med den formelle
delen og innbudte gjester,
lørdag med underholdning
for alle aldersgrupper og
fest om kvelden, mens søn-
dagen skal inneholde guds-
tjeneste og dessuten sang
og musikk fra kjente lokale
utøvere.

Vi gleder oss til at det
samme helga skal være
Midt-Norsk Bygdeung-
domsfestival med ca 150
deltagere i leir ved og på
grusbanen. Disse ung-
dommene vil nok også
være med å prege arrange-
mentene på Torget.

Vi gleder oss over at
enda et arrangement er lagt
til 13. og 14. juni, nemlig
fylkesårsmøtet for Norske
Kvinners Sanitetsforening.
130 deltagere skal ha sin
base i Mjuklia, med blant
annet oppmarsj til kirka.

Vi gleder oss til fylkes-
leiren for 4H som arranger-
es 25. – 28. juni på Voll,
med leir på Ramsesøya og
støttefunksjoner ved Voll
skole. 4-500 deltagere får
fire hektiske dager med et
utrolig bredt tilbud av akt-
iviteter kombinert med sos-
ialt samvær.

Vi gleder oss over at vi
har lag, organisasjoner og
ildsjeler som tar på seg
disse store arrangement-
ene. Velkommen til en
hektisk vår i Rennebu, vi
gleder oss til å ta i mot og
være vertskap for så mye
besøk. Det er bestandig art-
ig når vi gjennom
dugnadsånd og samarbeid
får til noe. 

Lykke til alle sammen, 
fra 
Bjørn Rogstad - ordfører

Per med flyttelass. Men, det var bare
denne snøen. For Nerskogen trenger
ikke å være det enkleste stedet å
komme til på vinters tid. Med godt
humør og felles innsats kom bilen opp
til hytta og varene inn. Da var alt bare
fryd og gammen. Helt til han skulle
ned på veien igjen. Men det er en ann-
en historie...

Den opprinnelige historien deri-
mot, fortsetter nok med at Per Ciljan
og kompis Kristian får mange
uforglemmelige stunder ute på sitt nye
lade-sted på Nerskogen.

Av Dagfinn Vold

 på rekordtid

Hyttenabo og kompis Kristian Sneisen hjelper Per Ciljan med å bære inn kjøleskap.

“Lade-jarlene”: Per Ciljan  og kompis Kristian bor på Lade, noe
skiltet og Kristians kompisring viser - Lade i runeskrift.

Per Ciljan prøver seg som snekker og montør av kjøkkeninnredning,
med Martin Skjerve fra Rennebu Hytteservice som fagmann.

Mor Hilde har draget på penselen og 
vindusmalinga.
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Kaffekos?

Varme følelser. På www.birka.no 
finner du nærmere 300 kunst- og håndverks-
produsenter fra hele landet. La deg friste av 
gode, norske kvalitetsprodukter!

Kopp laget av 
Torunn Måseidvåg

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Hytter, bur og anneks
i stavlaft og handlaft!

Fleksibilitet og kvalitet

John Arve Nybro
Gorset, 7393 Rennebu

mob 918 37 209
janybro@loqal.no

Stamnan - 72 42 65 01
Nerskogen - 72 42 64 26 - fax 72 42 66 02

Åpningstider - se oppslag i butikken

Velkommen til en hyggelig påskehandel!

Solo
1,5l

1290

Grillpølse
600 gr, Gilde 

1990
Bytting av gassflasker

+ pant

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal

Tlf. Kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus 
og pukk

www.coop.no

1390

690

6650

Påskesnadder

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)
påskeaften 9-16

pr kg

Med forbehold om utsolgt og trykkfeil

Ønsker alle våre kunder God påske

Freia kvikk lunsj
4pk 

Appelsin

Innherredsodd
1,9ltr.

Medlemskupp
Halvstekte brød ÷ 40%



idrett, infrastruktur
og offentlige tjen-
ester. Som
eksempler nevner
ordføreren det rike
kulturlivet i bygda.
Her er det mye å
være med på, noe
som skaper trivsel
blant innbyggerne.
Kulturskolen har
også et bredt og
godt tilbud til elev-
ene, og den har
vært i sammen-
hengende drift i
svært mange år.
Rennebu har dess-
uten en aktiv mot-
orklubb, som fanger
opp mange av de
som ikke har sin
hovedinteresse i
musikk eller idrett. 

Tilbudet til
idrettsinteresserte i
kommunen, er også
noe ordføreren
holder fram som
positivt. Her har det
kommet noen helt
nye attraksjoner
den siste tiden, noe
som er med på å
gjøre tilbudet enda
bredere. Både
kunstgrasbane, ski-
skytteranlegg og sandvolley-
ballbane har stått ferdig i løpet
av de siste årene, og er blitt
svært populære anlegg.

Næringsutvikling
Den tradisjonelle tenking-

en har langt på vei vært at
arbeidsplasser er det eneste
grunnlaget for bosetting, men
det viser seg vel etter hvert at
dette ikke er hele sannheten.
Nyere forskning har vist at
dersom folk finner et attraktivt
sted å bo, er de villige til å
bruke en times tid på pendling
til og fra arbeidsplassen. 

Selv om dette er positive
signaler for Rennebu sitt ved-
kommende, er ordføreren
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— Veldig positivt og glede-
lig. Dette er et brudd på den
negative trenden som har vært
de senere årene, og vi håper på
og arbeider for at det ikke bare
skal bli et blaff, sier ordfører
Bjørn Rogstad.

Fødselsunderskudd
Selv om ordføreren er veld-

ig glad for de tallene som nå er
lagt fram, er han opptatt av at
ikke alt er helt rosenrødt. Ser
man nærmere på tallene finner
man at det er et fødselsunder-
skudd på 6 personer i løpet av
fjoråret, nærmere bestemt var
det 25 som døde og 19 nye
rennbygger som så dagens lys
i løpet av 2008. — Dette er et
alt for lavt tall. Det normale
antallet fødsler i løpet av et år
burde ligge på rundt 30.
Oppfordringen er herved
sendt videre til dem som føler
seg kallet i denne sammen-
hengen, mener ordføreren.

Mange innflyttere
Det som imidlertid er svært

positivt er at det er totalt 102
personer som har flyttet til
Rennebu, mot bare 69 som har
flyttet ut. — Den positive
befolkningsutviklingen ligger
altså i innflyttingen til kom-
munen, presiserer ordføreren.
— Vi setter umåtelig stor pris
på at så mange har valgt å
flytte til Rennebu, og vi håper
det er et tegn på at kommunen
er en attraktiv plass å bosette
seg, sier ordføreren. 

Blant de nyinnflyttede er
det mange unge familier som
har flyttet hjem til Rennebu og
som er i gang med bygging. 

— Dette er svært gledelig,
og med disse ungdommene
følger det jo også håp om flere
barnefødsler de nærmeste
årene, smiler en fornøyd
Rogstad.

Bredt tilbud til alle
Kommunens oppgaver er å

legge til rette for et bredest
mulig tilbud for innbyggerne,
både når det gjelder kultur,

Befolkningstallet stiger

raskt ute med å presisere at
man ikke ser på det som en
sovepute. — Arbeidet med
næringsutvikling er noe som
foregår hele tiden, og de vikt-
igste kommunale oppgaver
her er infrastruktur og tilrette-
legging. Kommunen skal ikke
drive næring, men legge til
rette for driften, sier ordfører-
en. 

Veien videre
Rennebu kommune har

utarbeidet en liten informa-
sjonsplakat i forbindelse med
offentliggjøring av tallene fra
Statistisk Sentralbyrå. Her pre-
senteres Rennebus fem for-
trinn: lav arbeidsgiveravgift,
satsing på barnehager og skol-

er, godt utbygd helse- og sosi-
altjenester, flotte boligområder
og kun én times kjøring fra
Trondheim. Ifølge ordføreren
er det nå viktig å ta vare på og
videreutvikle disse fortrinnene
for at Rennebu fortsatt skal bli
et godt sted å være.

— De tallene som nå er
lagt fram fra Statistisk
Sentralbyrå er en skikkelig
vitamininnsprøytning, og en
god motivasjon for vårt videre
arbeid. Utfordringen nå blir å
holde på den positive trenden,
avslutter ordføreren.

Av Mona Schjølseth

Vis hensyn
til reinen

Å få se rein i solfylte vinter-
fjell er for de fleste av oss en
gledelig og fin opplevelse.

Men for all del, vis hensyn
til reinen og hold avstand. Ikke
minst er det viktig å holde
hunden under kontroll i
områder hvor reinen opphold-
er seg.

Fra februar og ut april beit-
er tamreinen hovedsakelig i
Grefstadfjell- og Iglfjell-
området. Forstyrrelse av rein-
en er spesielt kritisk om vinter-
en og i kalvingstiden.

På denne tiden av året går
reinen rent ernæringsmessig
på sparebluss. Gjentatte for-
styrrelser gjør at reinen kan
trekke bort fra et område. De
knappe beitene blir dårlig
utnyttet og dyra kan miste
viktig tilgang på næring. Kort
kan man si at tiden fra tidlig i
mars, fram til snøsmelting og
overgangen til det typiske vår-
beite er en særlig følsom peri-
ode for reinen. I denne period-
en skal reinen trekke til
kalvingsområdene og kon-
sekvensen av menneskelige
forstyrrelser er stor. Spesielt
for drektige simler som nå
bruker mye av fettreservene
for å sikre fosteret rask vekst
fram mot kalving.

Kjære fjellfolk, noter dere
en fjellvettregel til: VIS HEN-
SYN TIL REINEN, det være
seg tamrein i Trollheimen-,
Iglfjellet eller villreinen i
Forelhogna og Knutshø-
området.

God opplevelse i fjellet!

Båndtvang
I Rennebu kommune skal

hunder ut over den generelle
båndtvangen i perioden 1.
april - 20. august holdes i band
eller forsvarlig innestengt eller
inngjerdet.

B.la. følgende sikringsregl-
er gjelder:

a) hele året på og ved
idrettsanleggene i Rennebu

b) på og ved merkede og
preparerte skiløyper fra det
tidspunkt de blir preparert og
fram til og med 31. mars

c) i rekreasjonsområdene
og lekeområdene, avgrenset
slik det går fram av vedtatte
reguleringsplaner

Det er vinter i reinens rike og det
meste går på sparebluss. 

Dyra holder seg mest i ro.
Foto: Arne J. Mortensen

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

Vi har flere modeller – 
så ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Utebord og benker
Vi lager bord og benker etter dine ønsker og behov. 
Massiv grov furu. 
Bordplate 4” tykkelse, 
benkplater 3”.
Vi hjelper deg også med 
overflatebehandling, 
som beis og olje.

Statistisk Sentralbyrå har nå offentlig-
gjort sine statistikker og tellinger for
2008, og for Rennebu sin del er dette posi-
tiv lesning. I løpet av fjoråret har vi blitt
27 innbyggere mer her i kommunen. 

Kulturprisen 2009
Rennebu kommune ønsker forslag til

kandidater til Rennebu kommunes kultur-
pris for 2009. Kulturprisen har som formål å
stimulere kulturarbeidet i kommunen.
Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller
grupper med tilknytning til Rennebu kom-
mune.

Lag, foreninger eller institusjoner i
Rennebu kan også tildeles prisen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende
inn skriftlig og begrunnede forslag til kan-
didater til kulturprisen innen 1. mai 2009.
Opplysninger om kandidaten behandles
fortrolig.

Nærmere opplysninger ved henvendelse
til enhetsleder Astri Snildal på kulturkontor-
et - tlf 72 42 81 67.
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Go´foten
har åpnet lokale hos 

Astrid frisør på tirsdager.
Ta med håndduk!

Ring for timebestilling!
Mob 913 43 836

Varme - Sanitær

Prosess - Sprinkler Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

A.R. HELGEMO as

Alt i tømrer og snekker oppdrag.
Alt i mur og betong oppdrag.
Kran og transport oppdrag.

Betongsaging og  kjerneboring.
Torvtak og utomhus anlegg.

Hoel Byggservice
7393 Rennebu – Tlf 416 83 132

A D V O K A T E N E
HOVSTAD - KVERNRØD - FLATMO

M.N.A.
I KONTORFELLESSKAP

Advokat Bjørn Hovstad  -  Advokat  Frode Kvernrød
Advokat Anna Th. Flatmo

Alminnelig praksis, herunder
- Faste eiendommers rettsforhold
- Landbruk / odel
- Familie / arv / skifte / fri rettshjelp
- Erstatningsrett / trygd / forsikring
- Bygg- og entrepriserett
- Strafferett

www.gauldalsadvokatene.no – post@gauldalsadvokatene.no

Tlf 72 43 02 00  -  Postboks 125, 7291 Støren
Avd.kontor: Berkåk, 7391 Rennebu
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Påskefest i Oppdal Kulturhus

Oppdal Kulturhus har klart
å bli en institusjon i regionen
bare etter å  ha eksistert i to år. 

— Vi har fra første stund
vært bevisst på å forankre
kulturhusets tilbud lokalt i
Oppdal og Rennebu. Vi tenker
mye artister og arrangement
med lokal forankring, og vi føl-
er at vi har lyktes godt, sier
Morten Haagensen. 

Det er flere bevis på at de
har lyktes. I fjor ble Haagensen
kåret til årets kinosjef i kon-
kurranse med alle andre kino-
sjefer i Norge, og i disse dager
har kulturhuset blitt kåret til
beste arrangør av Rikskon-
sertene. Kåringen skjer ved at
skuespillere og teknikere ved
Rikskonsertene har en
avstemming. 

Levende kulturhus
Det har vært viktig for kult-

urhuset at det er pulserende liv
gjennom dagen. Mange aktiv-
iteter og en trivelig kafé har
ført til at huset er blitt en
møteplass. Ved at mange
stikker innom huset fanger de
opp det som skjer i huset, og
det blir dermed en fin såkalt
synergieffekt.

— Mye folk i huset på for-
skjellige aktiviteter gjør at de
besøkende også blir klar over
andre tilbud vi har. Vi har
f.eks. over 30.000 besøkende
årlig i badeanleget, og i fjor var
det 31.000 besøkende på
kinoen vår. Det er 57. best
besøkte kino i hele landet, for-
teller Morten. 

Moderne kinosal
Kinosalen i Kulturhuset er

moderne med topp komfort og
et meget godt lydanlegg. 

— Dette gir en helt annen
opplevelse enn en hjemme-
kino, og publikum har vist å
sette pris på tilbudet. Ved at vi
er så godt besøkt får vi premi-
erer på de store filmene vi vil
ha. Vi er dermed inne i en god
sirkel, forteller Morten. 

Rennebu Nytt antydet at
det kanskje også skyldes godt
arbeid av kinosjefen, men
Morten fremhevet det gode
arbeidsfellesskapet på huset
som gjør at de har felles suk-
sess. Morten innrømmet
imidlertid at kinoen ligger
veldig nær hjertet hans, og at
den er kjempeartig å jobbe
med. 

Det vises kino fem dager i
uka, og mandag og torsdag er i
utgangspunktet kinofrie dager.
I tillegg til kveldskino har de
også seniorkino på dagtid. I
gjennomsnitt er det 40 person-
er på alle kinoforestillinger, og
det gode besøket er litt spesielt
i forhold til kinoer andre sted-
er.

Godt utbygd badeanlegg
Badeanlegget i kulturhuset

inneholder basseng, velvære-
basseng, boblebad, barne-
basseng, badstue, vannsklie og
kaffe/kiosk. Anlegget er kvali-
fisert som badeland, men de
velger å kalle det badeanlegg.
Feriene er naturligvis de best
besøkte periodene, men
anlegget har jevnt besøk
gjennom hele året. I feriene
utvides åpningstiden for å gi et
godt tilbud overfor tilreisende.

Den viktige kulturskolen
Morten Haagensen fortell-

er at kulturskolen i Oppdal er
en viktig del av kulturhuset.
Skolen har fast tilhold i huset,
og med rundt 250 elever blir
det aktivitet hver dag. 

— Kulturskolen er et stort
pluss for huset, og den har ført
til at huset har blitt en skikke-
lig samlingsplass der foreldre
venter på sine håpefulle -
gjerne over en kopp kaffe.  

Godt besøkt bibliotek
Biblioteket har også tilhold

i huset, og det er åpent hver
dag utenom fredag og søndag.
Biblioteket har en god og posi-
tiv effekt av å være i kulturhus-

et. Morten forteller at mange
av de som har hytte i Oppdal
også er brukere av biblioteket. 

Konserter i storsalen
I storsalen er det jevnlige

forestillinger med både lokale,
regionale og nasjonale artister.  

— Vi jobber alltid for å få
stor bredde i programmet, og
derfor er det både teater, kon-
serter, revy, dans og show på
scenen. Noe arrangerer vi selv,
men de fleste er arrangører
som leier seg inn. Vi ønsker å
ha et spennende hus, derfor
må vi også ha bredde i pro-
grammet, forteller Morten.

Kino i påska
Påska er den største uka i

hele året, og derfor økes også
tilbudene i huset og åpnings-
tidene utvides. 

— Vi har lagt opp til et
bredt program i påska, noe vi
er veldig fornøyd med. Vi kjør-
er kino hver dag, og på kinoen
vil det bli to Norgespremierer
denne påska. Monsters vs. ali-
ens for barn og den nye norske
grøsseren Skjult for voksne. I
tillegg vil også Slumdog milli-
onær med åtte Oscar og Orps -
the movie stå på kartet. 

Badeanlegget vil naturligvis
også ha utvidet åpningstid, og
holder åpent stort sett fra kl 12
hele uka.

Det vil også bli kunstutstill-
ing med én av Oppdals flotte
kunstnere - Mali Witsø.

Påskefest med Nordovers
Skjærtorsdagen blir det

stor påskefest i kulturhuset
med tittelen Nordovers gjør
70-tallet. Da er det 18-års-
grense og store deler av første
plan i huset brukes. 

— Denne påskefesten er et
populært tiltak der vi bruker
lokale musikk-krefter, og i fjor
var det rundt 1.100 besøkende.
Dette blir nok ett av påskens
høydepunkt, sier Morten.

Oppdal Kulturhus er et region-
alt kulturhus og et aktivum for
både Oppdal og Rennebu. Det
er på en måte “litt ditt”.

Påskeprogrammet er klart, 
og det inneholder både 
filmpremierer og påskefest.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Oppdal Kulturhus

Historie
Oppdal kommunestyre vedtok i mars 2005 å bygge kulturhus ved ombygging og tilbygg til

eksisterende samfunnshus/svømmehall. 
Byggearbeidene ble oppstartet 02.05.05. Totalentreprise med firma B&B Entreprenør AS. 
Arkitekt for bygget er Selberg Arkitektkontor. 
Kulturhuset åpnet 17. mars 2007, med unntak av badeanlegget som åpnet 27. juni 2007.
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Velkommen til trivelig påskehandel!
Vi på Å`bua feirer 70-års jubileum 

med mange gode tilbud!
Tilbud 30.3.- 12.4.09 (så lenge beholdningen rekker) 

Hverdagsmorr pr. kg 9990 

Pizza Big One 2490

X-tra Appelsinjuce 1,5l  890

Grillpølse Gilde 600g 1990

Mors flatbrød 1690

Smågodt løsvekt pr hekto 690

Zibro parafinovn jubileumspris 249000

Zibro parafin  jubileumspris 49900

Alle vedovner 10-15% jubileumsrabatt

Jerpstad 
tlf 72 49 86 50

ÅPNINGSTIDER:        KIOSK       BUTIKK
Onsdag 8.4. 20.00-21.00 09.00-20.00

Skjærtorsdag 12.00-21.00 Stengt

Langfredag 12.00-21.00 Stengt

Påskeaften 16.00-21.00 09.00-16.00

1.Påskedag 12.00-21.00 Stengt

2.Påskedag 12.00-21.00 Stengt

Å

Duker og løpere i vårens farger!
Godt utvalg på påskelys og servietter!

Har du kjøpt 
drømmehytta,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

ESSO Berkåk
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Prøv våre saftige
burgere!

God Påske
ønskes alle fra oss på

tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

privat – næring – landbruk
Sparing  • Lån • Forsikring • Regningsbetaling

Randi Fagerli Vold er 
ved Rennebu Næringshage 
hver onsdag 
– ring 910 09 992 
for avtale eller 
stikk innom for en prat 

Snakk med oss
- på Berkåk!

hvis du sparer jevnt og trutt.

Vi har fond tilpasset den forsiktige, 
moderate og den offensive sparer. 

Start spareavtale i dag!

Penger vokser
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Mens hytteeiere flest
bygger stort og legger
vekt på fasiliteter, velg-
er enkelte å gå den
andre veien. Da famili-
en Sandseter skulle
etablere seg med hytte i
Leverdalen, var både
strøm og innlagt vann
bevisst utelukket fra
byggeplanen.

Den ligger vakkert til, hytta
til familien Sandseter fra
Trondheim. Og det er ikke til-
feldig at valget falt på
Leverdalen da hyttedrømmen
skulle realiseres. Her har Rune
Sandseter nemlig tråkket sine
barnesko gjennom utallige
turer i ferier og på fridager,
sommer som vinter. Og da
han ble voksen og traff henne
han ville dele livet med, ble
hun raskt introdusert til para-
diset i Leverdalen.

Lang prosess
- Svigerfamiliens hytte var

på ingen måte et ruvende
palass med alskens fasiliteter,
men det passet oss bra. I
Leverdalen kunne vi senke
skuldrene og finne roen.  Vi
bodde på Rune sitt fire kvadr-
atmeter store gutterom når vi
var der ute, og det gikk for så
vidt greit. Men etter hvert som
to barn kom inn i bildet,
begynte drømmen om en egen
hytte å ta form, forteller Ellen
Beate Hansen Sandseter.

Deretter fulgte en lang pro-
sess med planlegging, papirer
og søknader. Det skulle vise
seg at det var alt annet enn lett
å skaffe seg hytte i Leverdalen.

- Det er sjelden hytter til
salgs i dette området. Vi for-
hørte oss rundt omkring og
hang opp lapper på butikkene
i bygda, men fikk ingen
respons. Derfor begynte vi å
sjekke om det fantes tomter til
salgs. Fra kommunens side
fikk vi beskjed om at det ikke
skulle skilles ut nye tomter i
dette området, men via lokal-
bekjente fikk vi høre om to
ubebygde tomter som var skilt
ut på 80-tallet. Vi tok kontakt
med eierne, men de var ikke
interessert i å selge. Dermed
var vi tilbake til utgangspunkt-
et, sier Hansen Sandseter.

Hørte på barna
Hyttedrømmen i Lever-

dalen syntes å være tapt, og
familien begynte å se seg om
etter andre alternativer.
Befaringsturene gikk både til
Storlidalen og Sørøyåsen, men
ingen av de fremviste stedene
falt i smak.

- Ungene var rett og slett
drittsure, for å si det mildt. De
kunne ikke begripe hvorfor vi
kikket på hytter utenom
Leverdalen. Etter hvert gikk
dette mer opp for oss også. Vi
så på mange fine hytter, men
innerst inne ønsket vi oss en
ensom, fredelig plett med litt
avstand til nærmeste nabo. På
bakgrunn av dette tok vi derfor
ny kontakt med eierne av de
utskilte tomtene i Leverdalen,
og etter mye om og men fikk vi
endelig tilslag på den ene.
Jubelen stod i taket, minnes
Hansen Sandseter.

Men lykken skulle ikke
vare lenge. Det viste seg at det
var byggeforbud på tomta, og
fredningsgraden gjaldt også
for eldre utskilte tomter.
Dermed ble det nye runder
med søkning av disposisjon.

- Saken gikk videre til
fylkesmannen, og etter en lang
byråkratisk prosess fikk vi
endelig byggetillatelse. Riktig
nok under visse forutsetning-
er, men det bød ikke på pro-
blemer for oss. Poenget vårt
var at vi ville ha det enkelt.

Endelig ferdigstilt
Sommeren 2007, to år etter

at familien var begynt jakten
på drømmehytta, kunne de
endelig ta det første spadetak-
et på egen grunn. Det ble en
intensiv sommer med arbeid
fra morgen til kveld. Med seg
hadde de venner, venners
venner og lokale krefter som
stilte opp med traktor. Utpå
høsten stod hytta endelig klar.

- Resultatet ble et krypinn
med utedo og uten strøm og
innlagt vann, men med sjarm i
bøttevis. Vi finner rekreasjon i
å hente vann i bekken, og
utenfor døra har vi den flott-
este naturen man kan ønske
seg. 

Bortsett fra i påsken er ikke
veien brøytet vinters tid, men
vi går gladelig de tre kilometr-
ene på ski for å komme fram til
hytta vi er blitt så glad i, for-
teller Hansen Sandseter.

Den mest moderne innret-
ningen som finnes på hytta i
dag, er et enkelt solcellepanel.
Dette gir lys til et par lese-

lamper. Videre har familien
gasskomfyr og gasskjøleskap.

- Vi funderer litt på å grave
en jordkjeller, men inntil vid-
ere er vi godt fornøyd med å
ha gasskjøleskap. Ofte er vi på
hytta i lengre tid av gangen, og
da er det kjekt å kunne oppbe-
vare maten slik at den holder
seg frisk.

Leverdalen Fjellbad
Familien Sandseter passer

på å komme seg på hytta så
snart anledningen byr seg.
Med travle jobber som hen-
holdsvis advokat og høy-
skolelektor er det godt å
komme seg til fjells mellom
slagene. Og barna er blitt
minst like glade i Leverdalen
som foreldrene.

- I sommer fant de en
badeplass opp mot
Brattskarven som raskt ble
døpt om til Leverdalen
Fjellbad. Her har de både
kulper, små fosser, vannsklie
og boblebad. Sist sommer
hadde vi nydelig vær, og det
ble mange og lange dager i
badeparadiset. Flere ganger
uttalte de at Pirbadet hjemme i
Trondheim bare kunne gå
hjem og legge seg, smiler Ellen
Beate.

Ellers tar familien ofte med
seg fiskestengene og fisker
ørret i Levra eller i munningen
på Granasjøen. I fjor tilbrakte
de fire dager i Barnas
Naturverden, der de gikk fra
hytte til hytte og avsluttet tur-
en med å gå ned til egen hytte
den siste dagen. Brattskarven
og Dugurdsknappen er andre
populære turmål.

Vinters tid spenner de
gjerne på seg skiene og utnytt-
er de mange mulighetene i
nærområdet.

- Vi går opp mot
Ramsfjellet eller mot
Knappholet. Skisenteret på
Nerskogen blir også flittig
brukt, både på nedoverski og
bortoverski. Vi tar gjerne heis-
en opp til toppen og går til
hytta derfra. Mulighetene er
mange, og det gjelder å utnytte
dem. For vår del er det ikke
graden av fasiliteter på hytta
som er avgjørende for det gode
liv, avslutter Ellen Beate
Hansen Sandseter.

Av Merete Fossum

Fant lykken i Leverdalen

Ellen Beate nyter vintersola i
hytteveggen. Simen og Sara hjelper til med beising.

Simen, Sara og Rune fisker i Levra.
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2008 Toyota Verso 2.2 D4D
18.000 km, flerbruksbil, svart met., 9 kolli-
sjonsputer, abs-bremser, alufelger sommer,
alufelger vinterhjul, antispinn, armlener,
bluetooth hands-free, cruise-kontroll, defa
kupevarmer, el. vinduer, el.just. speil, kolli-
sjonspute, kjørekomp., isofix, metallic lakk,
klimaanlegg, multifunksjonsratt, motor-
varmer, navigasjon, radio/cd, rails, regn-
sensor, ryggekamera, sentrallås, servostyr-
ing, setevarme, skinnratt, tåkelys, vsc

kr 364.000,-

2008 Toyota Prius 1.5 Executive
18.000 km, sedan, , abs-bremser, alufelger
vinterhjul, antispinn, automatgear, cruise-
kontroll, el. vinduer, el.just. speil, metallic
lakk, kollisjonspute, klimaanlegg, kjøre-
komp., isofix, midtarmlene, multifunksjons-
ratt, navigasjon, radio/cd, ryggekamera,
sentrallås, servostyring, sommerhjul, tåke-
lys, vsc

kr 294.900,-

2005 Renault Kangoo 1.9 4WD
105.637 km, kasse, , 4wd, el. vinduer, kol-
lisjonspute, radio/cd, sentrallås, servostyr-
ing, setevarme, tilhengerfeste, sommerhjul,
vinterhjul, lasteholdere

kr 104.000,-

2009 Toyota Avensis 2.0 D4D
6.000 km, stasjonsvogn, granitt grå met.,
abs-bremser, alufelger sommer, alufelger
vinterhjul, antispinn, armlener, cruise-kon-
troll, el. vinduer, el.just. speil, innfellbare
speil, isofix, kjørekomp., klimaanlegg, kolli-
sjonspute, metallic lakk, multifunksjonsratt,
navigasjon, radio/cd, regnsensor, ryggeka-
mera, sentrallås, servostyring, setevarme,
skinnratt, tåkelys, bi-xenon, bluetooth
hands-free, aktive hodestøtter, vsc+

kr 399.000,-

2003 Toyota RAV4 2.0 Aut
82.000 km, stasjonsvogn, , 4wd, abs-
bremser, aircondition, antispinn, automat-
gear, el. vinduer, el.just. speil, isofix, kjøre-
komp., kollisjonsputer (8), metallic lakk,
midtarmlene, multifunksjonsratt, radio/cd,
rails, sentrallås, servostyring, setevarme,
skinnratt, sommerhjul, tåkelys, vinterhjul

kr 254.900,-

2003 Peugeot 307 2.0 HDI
86.000 km, stasjonsvogn, svart met., el.
vinduer, el.just. speil, klimaanlegg, kolli-
sjonspute, lasteholdere, metallic lakk, mid-
tarmlene, radio/cd, rails, sentrallås, servo-
styring, setevarme, sommerhjul, tilhenger-
feste, vinterhjul

kr 149.900,-

2002 Nissan X-Trail 2.2 Comfort
145.909 km, stasjonsvogn, blågrønn met.,
4wd, abs-bremser, alufelger sommer, el.
vinduer, el.just. speil, isofix, klimaanlegg,
kollisjonsputer (4), metallic lakk, motor-
varmer, sentrallås, servostyring, vinterhjul,
radio/kassett

kr 199.000,-

1998 Toyota Corolla 1.3 G5
89.700 km, kombi (3-dørs), sølv met, abs-
bremser, alufelger sommer, lasteholdere,
metallic lakk, radio/cd, servostyring, til-
hengerfeste, vinterhjul

kr 83.000,-

1996 Ford Mondeo 1.8 TD
276.769 km, stasjonsvogn, , alufelger
sommer, abs-bremser, el. vinduer, el.just.
speil, rails, radio/kassett, sentrallås, servo-
styring, tilhengerfeste, vinterhjul

kr 34.900,-

1995 Opel Corsa 1.4 Swing
97.000 km, kombi (3-dørs), grå met.,
sentrallås, setevarme, vinterhjul, sommer-
hjul

kr 29.000,-

Toyota Hell Bil selger flest biler i Trøndelag. Som bruktbilkjøper hos oss får du
inntil 3 års bruktbilgaranti, bilfinansiering på “timen”, brukt mot brukt, bilforsikring,
tilstandsrapport, garantikontroll ved utløp av garantitiden.
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Den fineste byggvarebutikken    

Lyse, romslige lokaler, med
stor takhøyde gir et godt
førsteinntrykk. Butikksjef
Gunn Brattset er svært for-
nøyd med at flytteprosess og
åpning av ny butikk har gått
etter planen, og benytter
anledningen til å rose de
ansatte som har stått på ekstra
i denne perioden. 

Beliggenhet
Mens Byggmakker tidligere

hadde lokaler like ved E6, har
den nye Byggmakker-butikken
fått plass på industriområdet i
Berkåk sentrum, like ved TINE
og Kvikne-Rennebu Kraftlag.
Butikksjefen er slett ikke
bekymret for at den nye
beliggenheten gjør det mer
tungvint for kundene å besøke
butikken, og hun påpeker
ganske så riktig at
”Byggmakker er jo ikke en
butikk der man foretar så
mange kjøp på impuls, dette er
en butikk man oppsøker når
man har ærend.” Gunn fortell-
er også at det vil bli en stor
LOGO ut mot E6, og flagg
utenfor butikken som også vil
bli synlige fra E6 når våren
kommer.  

Tapet, lamper og VVS
I de nye lokalene, som er

langt romsligere enn tidligere,
har man fått plass til en del
nye varer. I første rekke en
avdeling med tapet, noe som i
følge butikksjefen er på full fart
inn i norske hjem igjen, og
dessuten et visst utvalg med
lamper og en avdeling med
VVS. Den nye butikken gir
også rom for utstillinger, og
dette er en stor fordel mener
butikksjefen. ”Det er jo mye
enklere å få solgt en kjøkken-
innredning som folk kan se på,
åpne skapdørene og studere
selv, i stedet for å se på bilder i
en katalog.” Det kan journal-
isten underskrive på, og vi er
flere som drømmer søtt om en
lys, funksjonell kjøkkeninn-
redning som kan beskues i all
sin prakt i den nye butikken...

Fokus på hyttefolket
For drøye 2 år siden utvidet

Byggmakker sine åpningstider
for å imøtekomme behov fra
hyttefolket som ønsket å
handle her. Det ble da lengre
åpningstid på fredag ettermid-
dag, og som en ekstra service
ga Byggmakker tilbud om at

”Ta hær e nesten som
å kom te byen det!”
Dette er en reaksjon som har gått igjen hos
flere av kundene som har vært innom den
nye Byggmakker-butikken på Berkåk i løpet
av den første uka. 

Stor glede over ny butikk: Styreleder i BeO Byggvare Roar
Gylland, butikksjef Gunn Brattset og daglig leder Magnar

Gunnesmæl gleder seg over den store og fine butikken.

Åpning med bløtkake: Bedriftsnabo Inge Olav Hatvik ved Kvikne-Rennebu Kraftlag 
gleder seg over at Byggmakker har blitt nærmeste nabo. 

Her får han og Arne Haugen servert kake av Aud Gunnesmo Sæther.

Hva med biff hos Ayan?
Restauranten Marino på Berkåk er åpen og i full drift etter konkurs før jul. Eier og driver Ayan er

optimist tross lite besøk nå i vinterhalvåret. — Jeg trives her på Berkåk og har lyst til å fortsette å
lage god mat for de som bor her i Rennebu og gjennomreisende, sier Ayan  som oppfordrer alle til å
stikke innom og prøve maten. 

Marino har en allsidig meny med blant annet mexikansk biff, hvitløksnadder, gresk biff,
kebabretter og 20 varianter av pizza. Restauranten kan tilby utleie av dvd-film, og en kan også få en
pakke med leiefilm og pizza som kan taes med hjem. For de som ønsker å spise maten hjemme, lar
det seg naturligvis gjøre.
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    mellom Lillehammer og Tiller

de kundene som ønsket det
kunne få materialer ferdig
pakket på en tilhenger, som de
kunne levere tilbake søndag
ettermiddag. Dette var noe
mange hytteeiere satte svært
stor pris på, forteller Gunn. For
mange i denne kundegruppen
er det også en gledelig service
at de kan få opprettet bygge-
konto, og få tilsendt regning i
posten. 

Mange av hyttekundene gir
oss også tilbakemelding på at
de setter pris på den hjelpen
og servicen de får hos oss, sier
Gunn. Det blir ofte en mer
personlig service enn de er
vant med fra tilsvarende
butikker i Trondheims-
området.

Gunn forteller også at de
prøver å tilrettelegge en del av
sortimentet for hyttekundene.
Vi har bl.annet tatt inn en del
solcelleutstyr, utstyr for bad-
stu, propanutstyr, ovner, gass-
kjøleskap og lignende. Vi har
også mange artikler som er
bestillingsvarer, og vi gjør hva
vi kan for å skaffe det kundene
ønsker, sier Gunn.

Den nye butikksjefen pre-
siserer at de er svært åpne og
lydhøre for tilbakemeldinger
fra kundene når det gjelder
vareutvalget. ”Her ønsker vi
mange innspill, slik at vi på
best mulig måte kan tilpasse
sortimentet til kundene våre”.

Ser framover
Selv om åpning av den nye

butikken har gått relativt
smertefritt, og tilbakemelding-
ene har vært udelt positive så
langt, er butikksjef Gunn veld-
ig opptatt av at verken hun ell-
er de ansatte må hvile helt
rolig på laurbærene. ”Min
viktigste oppgave nå blir å
motivere de ansatte til å fung-
ere som en enhet som trekker i
samme retning. Nå må vi rette
fokuset framover og utnytte de
flotte lokalene våre som best vi
kan”, sier Gunn, som gleder
seg til fortsatt travle dager i
den nye Byggmakker butikken
på Berkåk.

Tekst: Mona Schjølseth
Foto: Dagfinn Vold

Gode tilbud: Kjell Auke ved Lund Handlaft er flittig bruker av Byggmakker. 
Her studerer han gode tilbud sammen med butikksjef Gunn Brattset.

Lys og oversiktlig butikk: Den nye butikken til Byggmakker på Berkåk har blitt oversiktlig, lys og fin. Her er det god plass for utstillinger og utvidet varesortiment.

Informasjon fra HAMOS
Kom på besøk i Berkåksmoen!

Gjenbrukstorget i Berkåksmoen har åpent hver torsdag fra kl. 12.00 til 19.00. Lørdag 16. mai kl 09.00 til 14.00 holder vi åpent i Berkåksmoen, med gratis levering av
avfall fra private. Lørdag 31. juli og lørdag 15. august vil det være mobilt gjenbrukstorg ved Demningen på Granasjøen. 

Kompostering
For kunder som ønsker avtale om hjemmekompostering med Hamos, kreves det at kunden gjennomfører ett kurs i dette. Ett slikt kurs holdes i Rennebu den 22.04.09

kl  18.00 i Kommunehuset Berkåk. Ta kontakt med Hamos snarest for påmelding!

Endring kjøreruter i påsken 2009
Restavfall på rute nr 71 Berkåksmoen - langs R700 til Flå - Gunnes - Grindal - Nerskogen - Hol - Stamnan. R700 Voll - Tverdalen - Gorset som opprinnelig skal gå

torsdag 9. april kjøres inn tirsdag 14. april. Restavfall på Rute nr 72 Skamfer bru - Ulsberg - Innset - kommunegrense Kvikne. Gisnås - Havdal - Berkåksmoen som opp-
rinnelig skal gå mandag 13. april kjøres inn onsdag 15. april. 
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Vi hjelper deg med
vårpuss av bilen

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680
e-post: kjeka@start.no

Ring for avtale

Batteri

Bil-
pleie

Skiopplevelse 
på Nerskogen!

Skisenteret er åpent hver lørdag og søndag kl 11-17 
og i påsken hver dag fra 4.4 t.o.m 13.4

Start påsken med en trivelig kveld
afterski, palmesøndag 5.4.-09, 
sodd med tilbehør og drikke fra kl 17.00

– midt i blinken for skiaktiviteter.

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Tur og trimløyper. 
Egen kjelkenedfart.

Mye snø og 
kjempefine forhold!

Distriktets 

kontorleverandør

Alt av kontorrekvisita  
– til bedrifter og privat

Vår mann i Oppdal og Rennebu, 
Øyvind Kjeka 907 20 667

Vårtilbud 

på dekk 

og felg

Vi leverer varene direkte til deg!
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Birka på
offensiven
Birka er i ferd med å
bygge opp et godt og
sterkt kompetansemiljø
på Berkåk. Kurs og
seminar, et stort messe-
prosjekt, konsulent-
oppdrag og ulike sam-
arbeidsprosjekt med
andre aktører gjør at
Birka nå blir ansett som
en av de viktigste
nasjonale aktørene 
innenfor håndverk. 

Nylig ble Fredrik
Kosbergløkk fra Rennebu
ansatt som prosjektmedar-
beider i Birka. Han er dermed
fjerdemann på Birka-laget.
Staben består ellers av daglig
leder Kenneth Teigen, pro-
duktutvikler/designer Ane
Nordvik Hasselberg og web-
og informasjonsansvarlig
Marit Ødegaard Hagen. Og i
løpet av våren skal staben ytt-
erligere utvides når ny daglig
leder skal ansettes.

Håndverkspaviljong 
Fredrik Kosbergløkk har

blant annet fått hovedansvar
for å administrere prosjektet
med fellesområde for norske
håndverksprodusenter under
engrosmessa Gave&Interiør
på Lillestrøm i august. Uten
nevneverdig markedsføring
har allerede 20 håndverkspro-
dusenter meldt seg på. Dette
skal gjøre det lettere for
butikker som ønsker å satse på
norskproduserte varer å finne
disse på messa. 

Kurs i Mjuklia
Birka arrangerte kurs i salg

og kundeservice i midten av
mars. Kurssted var Mjuklia på
Berkåk, og fokus var kundebe-
handling, salgsteknikker og
praktisk trening. Hans Egil
Gjerde fra Peliargo ledet kurs-
et, som gikk over to dager.
Deltakerne var storfornøyde,
og forlot kurset med adskillig
større selvtillit som selgere. 

Samarbeid
Birka er ellers involvert i

flere prosjekter med andre
aktører innenfor kunst- og
håndverksorganisering. Sam-
men med Norges Husflidslag
og Norges Gullsmedforbund
jobber de nå med et merke-
vareprosjekt, som skal bidra til
å fremme gode norske pro-
dukter, og et nasjonalt IT-pro-
sjekt for håndverkere.

Les mer om Birka på 
www.birka.no

Ny lensmann i Rennebu
Stein Bratseth fra Trondheim er tilsatt som ny lensmann her i Rennebu.

— Ettersom jeg bor i Trondheim var det bare Rennebu som var aktuell å søke på så langt
fra byen. Jeg kjenner mye folk i Rennebu, og har vært her flere ganger i embets medfør. I til-
legg har jeg hytte på Nerskogen, sier Stein. Han trives fryktelig godt i Rennebu og i lag med
de folkene han kjenner her. Han forteller at han også har fått et meget godt inntrykk av lens-
mannskontoret her.

Stein sier han vil prøve seg litt frem når det gjelder å veksle mellom pendling og å over-
natte på hytta. Bostedet vil nok bli Trondheim, der han bor sammen med kona Solveig
Kopperstad Bratseth - som forøvrig er Ola T. Lånkes vara til Stortinget.

Vel hjemme igjen
Arnt Ola Skjerve  har
vært mye i medienes
søkelys etter den solide
seieren i Finnmarks-
løpet. Nå skal han
slappe av og nyte
påskeferien hjemme i
Rennebu.

Det har vært noen hektiske
uker for 26-åringen fra Voll.
Det koster å være med i topp-
en.

- Skal man henge med, så
krever det alt man har av res-
surser til enhver tid. Hundene
må trenes hver dag, året rundt.
Sommers tid blir meiene byttet
ut med hjul, forklarer han.

Vil doble neste år
Han har drevet aktivt med

konkurransekjøring i fire år,
men det er først de siste par
årene han virkelig har satset.
Og at satsingen har gitt resul-
tater, er det ingen tvil om. Ikke
bare ble det seier i 500-kilo-
meteren i Finnmarksløpet, han
satte like godt løyperekord
med det samme også. Den
gamle ble satt i 2004 og var på
to dager, tre timer og 46
minutter. Arnt Ola var seks
minutter raskere, og neste år
satser han på å doble distans-
en.

- Jeg vil gjerne prøve meg
på 1000-kilometeren også,
men det avhenger av at hund-
ene er klare. Dette er team-
work fra ende til annen, og jeg
er avhengig av at hundene
fungerer hundre prosent.

For tiden har han 22 hund-
er selv, samtlige av rasen
Alaska Husky. Noe avler han
selv, og noe kjøper han.
Valpene fra det siste oppdrett-
et er allerede i trening.

God hjelp
Arnt Ola har et godt støtte-

apparat rundt seg. Mor Anne-
Lise er kanskje den viktigste av
dem alle. Hun bidrar med stell
og trening av hundene, og hun
er med som organisator under
konkurransene. En annen
viktig bidragsyter er barn-
domskompis Anders Voll, som
velvillig stiller opp når det
trengs. 

- Naboene her i
Skjervgrenda fortjener også
skryt for måten de har tatt
imot meg på. De lar meg bruke
jorda si til å trene hundene på,
noe jeg er svært takknemlig
for, sier han.

Det er mye bakker i tren-
ingsløypene han benytter.

Dermed er det ikke noe lat-
mannsliv å være verken fører
eller hund under treningene.

- Mange av mine kjenning-
er i miljøet ville kanskje blitt
overrasket over intensiteten,
det er mye opp og ned. Men
det er kanskje det som må til.

Han legger ikke skjul på at
hundene betyr mye for ham,
også utenfor det rent sports-
lige.

- Det er bestekompiser det,
vet du.

Tekniker med høydeskrekk
Til daglig henger han som

regel høyt oppunder en
borerigg i Nordsjøen, der han
inngår i en turnusordning som
tilkomsttekniker.

- Det er høyt ned, men det
kan likevel ikke betegnes som
ekstremsport. Snarere tvert
imot. Man sørger for at de
øvrige som jobber der skal
unngå å utøve ekstremsport,
ved å sikre arbeidsplassen på
best mulig måte, forsikrer Arnt
Ola.

- Jeg har faktisk et snev av
høydeskrekk, jeg også. Men
det er bare sunt i en slik jobb,
legger han til.

Det er neppe tilfeldig at
han havnet i den jobben han
har nå. En mangeårig bak-
grunn som fjellklatrer og guide
i Opplev Oppdal gjorde nok
sitt.

- Og så har jeg vært avløser
på Lånke, smiler han.

Trives i bygda
Arnt Ola trives godt i

Rennebu. Han har kjøpt seg
småbruk i Skjervegrenda, og
han ser for seg ei fremtid i
barndomsbygda.

- Jeg har det bra her, selv
om hundekjørermiljøet fore-
løpig begrenser seg til meg
selv. Men her er det fine tren-
ingsforhold, både for meg og
for hundene.
Ilfjellområdet er jeg
etter hvert blitt lomme-
kjent i. Tidligere
bodde jeg på en
annen kant
av bygda,

og da var Ramsfjella et mye
brukt turmål, forteller han.

Man skulle tro at Arnt Ola
er en type som sjelden sitter i
ro. Men det gjør han, i hvert
fall til en viss grad.

- Som hundekjører må
man lære seg å slappe av når
man kan, slik at man får mest
mulig utbytte av hvileperiod-
ene. Men jeg synes det er godt
å sette seg ned mellom slagene
i fritida også. Det er godt å
være hjemme, og påskeuka
skal benyttes til hvile og
rekreasjon med familie og
venner, avslutter han.

Av Merete Fossum

Arnt Ola Skjerve kjører inn som vinner av årets Finnmarksløp.
Nedenfor ligger lederhunden Lusniffer med velfortjent seierskrans.

Foto: Anne Lise Voll
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Rennebu i påska
Påske er for de fleste noe som forbindes med ski
og uteaktiviteter. Slik er det også for hyttefolket og
fastboende i Rennebu. Vi håper derfor på skikke-
lige godværsdager med drømmeforhold og påske-
stemning - enten man velger topptur, hytteveggen
eller terrassen hjemme!

Nerskogen er vel antagelig det mest populære utfartsstedet
vi har i Rennebu i påska. Stabile snøforhold og flott fjellterreng
gjør dette til et lite eldorado for skientusiaster.

På Nerskogen Skisenter har man tross det litt urolige været i
vinter hatt fine forhold i nedfartene gjennom hele sesongen. I
påskeferien blir det åpent hver dag fra kl. 11.00-17.00. På Coop
Nerskogen utvider man åpningstiden litt også denne påskeuka:
“Palmelørdag“ blir det åpent fra 9-17, mandag til onsdag i
påskeuka fra 9-19, langfredag fra 12-19 og påskeaften fra 9-15. 

Det er også gode muligheter for å ta seg en tur på langrenns-
ski i området rundt skisenteret. Løypeansvarlig for Rennebu
Skisenter på Berkåk, Olav Løkslett, sier at man her vil forsøke å
holde Litjrunden åpen i påska. I tillegg vil det bli kjørt opp løype
mot Skaumsjøen dersom vær og føre tillater det. Rennebu
Idrettslag vil legge ut oppdatert informasjon om løypekjøringen
på sine nettsider www.rennebu-il.no 

Skiløyper i Rennebu

God tur 
i Rennebus
flotte natur!

Både Rennebu kommune og Nerskogen Løypeforening har utarbeidet nye kart som viser 
oppkjørte skiløyper. Det er dermed ikke mangel på skispor, og traseene er allsidige og 
passer både for familier og de som vil ha litt tøffere turer. Aldri før har det vært så 
godt tilbud for bortoverski i Rennebu, og en kan ta turer i nytt terreng hver dag i påska. 
Husk å ta med godt med klær og godt med mat. Fjellet kan være lunefullt, og det er 
greitt å ta fjellvettreglene på alvor.

Traseene til 
Nerskogen Løypeforening



SpareBank1-cup i Rennebuhallen
For 17. året på rad ønsker Rennebu IL Fotball velkommen til fotballturnering i Rennebuhallen på Berkåk lørdag 28. mars og søndag 29. mars.

Turneringen markerer starten på fotballsesongen for mange unge utøvere.
Turneringen samler lag både fra Orkdalen og Gauldalen, og klassene er jenter og gutter i alderen 11 til 16 år. I 2008 deltok ca 60 lag med Hitra i klassen G16 som de

mest langveisfarende, i tillegg til flere lag fra Trondheim. 

Lørdag spiller J12, G12, J16 og G16, mens J14 og G14 er i aktivitet søndag. Begge dager spilles det kamper fra ca kl 0830 til ca kl 2100, avhengig av antall deltagende
lag. Fjorten- og sekstenårslagene kjemper om gjeve pokaler i tillegg til heder og ære, mens tolvårslagene spiller sine kamper uten finalespill, men med mye heder og ære.
Dette er i tråd med fotballforbundets breddeidrettsprinsipper.

For at arrangementet skal gå knirkefritt er nesten 100 personer, foreldre og andre fotballinteresserte, i aksjon i forskjellige komiteer de to dagene. 
Oppdatert liste over påmeldte lag og annen informasjon ligger på Rennebu idrettslags hjemmeside www.rennebu-il.no
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Drømmeforhold
i heisen

Skiheisen på Nerskogen
har blitt et viktig tilbud både
for de som har hytter og for
fastboende i distriktet. Daglig
leder Torleif Kristiansen kan
fortelle at de er godt fornøyd
med utviklingen av besøkende
i heisen. — Vi har økt godt i
forhold til i fjor, og det er bra
for både anlegget og vi som
driver, sier Torleif. 

Middag i kafeen
Nytt av året er at det tilbys

middag i kafeen - én rett for
dagen. Da Rennebu Nytt var
på besøk stod det sodd på
menyen, og den smakte for-
treffelig etter ei økt i bakken.
Det vil bli anledning til å kjøpe
seg middag også i påska, og
menyen vil variere mellom
sodd, saltkjøtt med stappe,
kjøttkake med ertestuing og
andre retter. 

Utleiehytte
Det er også muligheter for

å leie overnatting ved skiheis-
en. Ei utleiehytte med plass til
15 personer er populær for
grupper, og både bedrifter og
private grupper leier hytta, der
de også kan få med frokost og
middag i pakken.  

Trenger ikke Oppdal
Øystein Welde har camp-

ingvogna si oppstilt ved
skisenteret. Det er fjerde vint-
eren vogna står her, og
Øystein synes det er praktisk
og greitt. Han har med seg
niesen Ingvild da vi traff dem,
og hun syntes det var artig å
være med onkel på Nerskogen
og i heisen. 

— Det er både praktisk kog

greitt og ha campingvogna
her, og tilbudet er så bra at vi
trenger ikke å dra til Oppdal. 

Øystein vil naturligvis til-
bringe påska på Nerskogen. I
nabovogna har hans mor til-
hold, så det blir sikkert mulig-
heter for Ingvild å ta en tur i
påska også.

Tre generasjoner
Skiheisen på Nerskogen er

et tilbud for hele familien, med
heiser og nedfarter som er til-
passet forskjellige ferdighets-
nivå. På toppen traff vi tre
generasjoner Gissinger. Beste-
far Oddbjørn kommer opp-
rinnelig fra Oppdal, men har

bodd på Ørlandet i mange år.
Han er barndomsvenn av Inge
Halseth på Voll, og har kjøpt
hyttetomt av ham på
Nerskogen. Årets påske blir
den første skikkelig hytte-
påska, og alle generasjonene
gleder seg til oppholdet - og
de to yngste spesielt til turene i

skiheisen. Oddbjørn forteller
at han også tar heisen opp
med langrennski, for så å gå
videre innover fjellet på tur.

For mere informasjon: 
www.nerskogenskisenter.no 

Av Dagfinn Vold

Tre generasjoner Gissinger: 
Bestefar Oddbjørn, svigersønn Håkon, barnebarna Inger og Olav og datter Ranveig gleder seg til hyttepåske på Nerskogen for første gang.

Nerskogen Skisenter har alle
muligheter for å få drømme-
forhold i påska. Passe med
snø gir fine nedfartstraseer, og
med middagstilbud i kafeen
kan en kose seg i solhellinga
hele dagen.

Ingvild Welde Olsen og onkel Øystein Welde på Pikhaugen oppe i
heislia. Onkel har campingvogn på Skisenteret.

Bekkstuggu er ei ny utleiehytte med sengeplasser til 15 personer. Hytta er et populært tilbud for både
næringsliv og privatpersoner, der de kan leie hytta inkludert både frokost og middag.
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Rennebu Sag og Trekultur
Industriområdet Berkåk, tlf 916 40 473

• Spesialdimensjoner
• Standard-dimensjoner
• Laftetømmer
• Villmarkspanel - innv/utv.
• Rammeverk og stolper 

til stavlaft
• Takåser
• Bakved
• Portstolper

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

markerer 40 års salg og service 
av motorsager, med spesielle tilbud

CS 2150 ord pris kr 5590,- Tilbud 3500,-
CS 2137 ord pris 2635,- Tilbud 1625,-

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
for en hyggelig hytteprat.

Våren nærmer seg, 
og så snart snøen forsvinner, 

er vi igjen klare for nye oppdrag.

Så har du behov for pukk i forskjellige fraksjoner, grus til diverse 
formål, små/ store gravejobber, ta kontakt for en uforpliktende prat.

Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Skifte/reparasjon av frontruter,
periodisk kjøretøykontroll og andre

reparasjoner/service får du tatt hos oss.



Åpen dag på ambulansestasjonen
Rennebu har fått ny ambulansestasjon, og

stasjonsleder Martin Bøe kan fortelle at de tors-
dag 16. april vil ha åpen dag fra kl 13.00. 

De ansatte ved ambulansestasjonen i Rennebu gleder seg stort
til å flytte inn i nye lokaler som er bygd for formålet. 

— De siste et og halvt år har ambulansen stått ute. Den nye sta-
sjonen vil ha mye å si for kvaliteten på tjenesten vi skal levere. Her
har vi alle fasiliteter på plass i de nye lokalene. Samtidig er trivsel
viktig, og her skulle forholdene ligge godt tilrette, sier Martin. To til
tre personer bemanner stasjonen 24 timer  i døgnet, og da er det
viktig at det er lagt godt tilrette. Stasjonen i Rennebu har sju hele
stillinger fordelt på ni personer.
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Behov for 
snøskutertransport?

I Rennebu kommune er det etablert en ordning
med leiekjørere som skal kunne ta på seg trans-
port av varer, ved og materiell til hytter mot
betaling. Kommunen er inndelt i åtte soner for
leiekjøring.

Leiekjørerne er synliggjort med egne merker på snø-
skuterne, med teksten Leiekjøring – 2009. Merket er frivillig, så
det finnes noen som ikke har merket, og det vil finnes noen
som har snøskuterløyve av andre årsaker som heller ikke har
merket. Oversikt over leiekjørere og hvor de tar på seg leiekjør-
ing finner du på www.rennebu.kommune.no - og gå videre
under menypunktet Hytteeier i Rennebu i menyen til venstre.

Morten kjører bagasje
til hyttene

Morten bor sammen med
familen oppi Lia på Ulsberg,
med en fantastisk utsikt som
en bare kan drømme om. Her
er det utsikt tvers over dalen til
fjellene rundt Gisnadalen og
oppover mot Oppdal. 

RN hadde avtalt å møte
Morten for å ta en prat om
leiekjøring med skuter. Men,
som de gjestfrie personene de
er, ble vi først invitert inn på
en kaffekopp.

Sone 6
Det er ca 12 hytter som

Morten har som sine “kunder”
når det gjelder leiekjøring.
Flere av hytteboerne er flinke
til å bruke hyttene sine, så det
blir som regel flere turer på
vinteren. Høysesongen er
mellom jul og påske, og turene
til Morten er rundt 3,5 km.

— Hyttefolket er nok glade
for å få transport, og bagasjen
som er med har nok forandret
seg med tilbudet om leiekjør-
ing. Før bar folk med seg alt i
ryggsekk. Med skutertransport
kan en gjøre hyttelivet mere
behagelig med det en tar med
seg. 

Morten og familien har selv

hytte i samme område, og
Morten er derfor lett tilgjenge-
lig når det er transportbehov.

Bred kjelke med karmer
Morten har forholdsvis ny

og bred kjelke, og han har
bygd på karmer for å forenkle
transporten. — For det er ikke
alle som pakker like godt. Det
er både kasser og poser, og da
er det greitt å ha karmer som
holder varene på plass.

Viktig med gode spor
Før hadde Morten en smal-

ere kjelke, og det har hendt at
kjelken har velta.

— Kunsten er å kjøre opp
to til tre spor i bredden for å få
en skikkelig såle. Bare ett spor
skaper problemer når det tiner,
forteller Morten.  Med slike
triks og en bred kjelke går
kjøringa som en lek.

Handikap-kjøring
Innset idrettslag arrangerer

også turer med skuter for de
som ikke så enkelt kommer
seg ut i fjellet. Årets første tur
skal gå 28. mars, og Morten
forteller at disse turene er
svært populære. 

I fjor var det rundt 16
skutere som deltok, og turen
gikk innom ei seter der det ble
servert middag og kaffe. Det er
i år tredje året med slike turer. 

Av Dagfinn Vold

Morten Eggan har tilbudt leiekjøring med snøskuter siden 1990
i sone 6: Berkåk- og Innset.

Annerledes
påskekrim

Johan Theorin:
”Nattefokk”,

Gyldendal

Sveriges nye krimkonge,
Johan Theorin, kommer nå
med bok nr to, ”Nattefokk”,
som ble Sveriges beste krimin-
alroman 2008. Debutboken
”Skumring” fikk prisen som
beste krimbok året før. Ikke
dårlig av en fersk spenninngs-
forfatter med opplegg til en
firebindsserie, der handlingen
er forlagt til de fire årstidene,
hver for seg.

”Nattefokk” foregår vinters
tid på den værharde, forblåste
østersjø-øya Øland med
Alvoret som midtpunkt i
ødsligheten. Det som skiller
Theorin fra Mankell, Läckberg,
Marklund og andre kjente
krimtopper over hos naboen,
er hans ”åndelige” interesser.
Her flagrer gjenferd  mellom
permene, drap og tragedier i
en dramatisk fortid, der skute-
skippere, ålefiskere og annet
sjøfolk hører hjemme på fyr-
voktergården Aludden og
nordfyret, som huser mye av
opprinnelsen til nifse spøkerier
og uhyggelige begivenheter i
øyas historie. Det skjuler seg
hemmeligheter av det mørke
slaget i tømmerveggene på
gården, og det nyinnflyttede
ekteparet Katrine og Joakim
Westin får mere enn hus-
restaurering å bekymre seg for.

Men ikke bare forfatterens
spennende gjenfortelling av
utrolige begivenheter på øya,
fenger leseren. Han vier også
øm interesse for skjebnen til
de gjenlevende. Tenker sorg,
tenker omsorg, eller savnet
på? Politiet sysler med sitt,
”det offentlige” med sitt, mens
ensomhetens sorg og tanker
etser videre i uhyggen. Her gir
Theorins sans for de levende,
det framoverskuende et nytt
aspekt. Gir dævelskapen et
grunnlag for forståelse, - ”det
är synd om människan”, som
Strindberg sa det.

En flott nyskapning med
relativt anstendig blodspill, og
dannet grøss mellom skygger
og spøkelser. Og ikke minst –
avsløringen av Åluddhusets
makabre hemmelighet midt i
sorg og savn og litt lemfeldig
politietterforskning. Man tør
glede seg  til neste bind, der
forfatteren tar oss med til et
vårlig Øland.

Elisabet Berkaak

Morten Eggan har bred kjelke
med høye karmer - det beste
utstyret til transport av varer til
hyttefjellet.

Legevakt
i Rennebu!

Til og med onsdag 8. april kl 12.00:
Akutt dagtid  - 72 42 77 00
Legekontoret - 72 40 25 40

Ellers:
Legevakt kveld/natt  - 72 48 01 00

Akutt hjelp/ambulanse  - 113
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Smart SD3000, 
3 brenner gassgrill

Nå kun 2.490,-

KaminX luktfri 
parafinovn

Nå kun 1.790,-

Concorde
Solcellebatteri 305 At

Nå kun 7.690,-

Harvia M3 vedfyrt
badstuovn

Nå kun 3.490,-

Industriområdet - 7340 Oppdal - Telefon 72 42 16 09 - Telefax 72 42 19 39 - www.hyttesenteret.no - hyttesenteret@gronset.no - Man-fre 09.00-17.00 Lør 10.00-14.00

Midt-Norges største utvalg i hytteutstyr
se www.hyttesenteret.noMasse gode 

påsketilbud!

Start fast
spareavtale i fond!

Smart å starte når
kursene er lave.

I et fallende aksjemarked får du
flere fondsandeler 

for ditt sparebeløp. Når kursene
stiger har du flere 

andeler som øker i verdi.

Ta kontakt med oss
og vi vil gi deg mer informasjon

Tlf 72 43 00 40

Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

Er du klar for
ski- og hyttetur?

Vi har bl.a. skismurning,
liggeunderlag og termos.

Trekksele og band
til hunden.

Vi vil ønske alle
en riktig god påske!

7288 Soknedal - tlf 72 43 60 70 - fax 72 43 60 71

Vinterrabatt
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For produksjon i vinter kan vi gi 
vinterrabatt

og lagre hytta gratis fram til våren!

Åpningstider: hverdager kl 7-16  el. etter avtale - Tlf 72 40 24 00

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

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

Coop-medlemer får nå 30 øre 
medlemsrabatt pr. liter drivstoff
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En høvding trer av

- Jeg er fullstendig bekvem
med å slutte nå, denne avgjør-
elsen ble tatt allerede for seks-
sju år siden. Mange spør meg
om hva jeg skal fylle dagene
med etter min avgang. Jeg
pleier å si at jeg skal bli selv-
stendig næringsdrivende i det
jeg til enhver tid måtte ha lyst
til å gjøre, sier Withbro.

Han legger ikke skjul på at
det vil bli vemodig å låse seg ut
fra kontoret for siste gang.
Han er glad i både arbeids-
plassen sin og kollegene sine,
men føler seg likevel trygg på
at han har timet avgangen
riktig.

- Jeg vil gjerne gi meg med
litt stil og føle meg vel når jeg
slutter. For meg er det ikke
noe alternativ å holde på så
lenge at folk begynner å spørre
om jeg ikke skal gi meg snart. I
tillegg ligger det også et snev
av strategi bak beslutningen.
Kanskje står vi overfor et
maktskifte politisk sett, både
ved kommunevalget og stor-
tingsvalget. I så fall synes jeg
det er greit at min etterfølger
begynner helt på scratch.

Vokste på kraftutbyggingen
Gjennom oppveksten på

Verran i Nord-Trøndelag ble
han etter hvert kjent som gutt-
en som alltid sa nei. Faren var
anleggsarbeider, bestefor-
eldrene drev gård.

- Dersom bestemor spurte
meg om hjelp til noe, var svar-
et som regel nei. Deretter løp
jeg av gårde og gjorde jobben
likevel. Jeg håper jeg ikke har
gjentatt dette mønsteret i
jobben min som rådmann. I
denne rollen må man være
klar og tydelig, det er ikke sær-
lig stort rom for slingring fram
og tilbake, forteller Withbro.

Etter endt skolegang fikk
han seg jobb i en kommune i
Finnmark. Deretter jobbet han
i Sauda noen år, og det var her
han fikk teften av Rennebu for
første gang. Han søkte på den
ledige stillingen som rådmann,
stilte opp på konferanse og
tenkte ikke mer over saken før
han leste om ansettelsen i lok-
alavisa.

- Jeg kom til bygda i 1984,
ett år etter at kraftutbyggingen

fant sted. De første fem årene
ble stort sett tilbrakt i rettssal-
en, der ulike ettervirkninger av
utbyggingen var tema. Det
faktum at Rennebu er en kraft-
utbyggingskommune har helt
klart formet min hverdag som
rådmann, i positiv forstand.
Den har gitt meg mange
utfordringer, lært meg mye
nytt og ikke minst styrket
bygda økonomisk sett, opp-
summerer han.

Folkelig og nøytral
Arve E Withbro er inter-

essert i det meste – en egen-
skap som kommer godt med i
en jobb der spennvidden er
stor mellom de ulike fagfelt-
ene. Samtidig er han kjent for
at han har lett for å komme i
kontakt med folk.

- Jeg har alltid trivdes godt i
Rennebu. Som rådmann må
man av og til ta upopulære
beslutninger, men jeg har opp-
levd svært lite utriveligheter
som følge av dette. Jeg er blitt
godt tatt imot ute på oppdrag,
og folk stanser gjerne på gata
for å hilse på. Positiv respons
utgjør mye av drivkraften for å
holde det gående i 25 år, sier
han.

Gode kolleger og trivelig
arbeidsmiljø er andre faktorer
som spiller inn. Withbro prater
med alle, uavhengig av polit-
iske preferanser. Han gjør seg
nøytral ved å konsekvent unn-
late å stemme ved valg, og han
har valgt å ikke komme med
innstilling i saker som
omhandler edruelighetspolit-
ikk og religiøse spørsmål.

- Jeg har vært rådmann
under fem ulike ordførere.
Oppgaven min er å bidra til at
de får et best mulig fundament
for å utøve sin ordførerrolle,
uansett hvilket parti de måtte
tilhøre. En rådmann må være
svært interessert, ja nesten lid-
enskapelig opptatt av jobben
sin.

Trolig er han nettopp det,
han som har sittet i Rennebu i
en kvart mannsalder. Både
kontoret og nattbordet
hjemme i Vassliveien bærer
preg av å huse en travel mann.
Huskelapper her og der samt
store mengder papirer forteller
sitt.

- Jeg er nok ingen ordens-
mann, men jeg prøver så godt
jeg kan. Og tro det eller ei, jeg
har faktisk kontroll på papir-
ene. Det er et slags system i
rotet, om man kan si det slik.
Når kona tar en storrydding
hjemme, så går det gjerne flere
måneder før jeg er på stell
igjen, smiler han.

Skientusiasten
Alle som kjenner Arve, vet

at han er en ihuga skientusiast.
Denne interessen har han hatt
så lenge han kan huske, og
den har preget store deler av
hans voksne liv. Han satt i
styret i Sør-Trøndelag Skikrets
i tre år, og han la ned en svært
viktig innsats for å få NM til
Rennebu i 1998.

- Jeg har nok hentet energi
til jobben gjennom skiinteress-
en. De fleste tror at jeg går
mye på ski selv også, men det
stemmer ikke. Jeg smører, er
med på arrangementene og
treffer folk. Også her kan man
søke kunnskap. Dersom man
anser seg som utlært, kan man
bare pakke sammen.

Nylig var han til stede und-
er VM i Liberec, sammen med
sine barndoms helter i
Trøndersk Skilaug.

- Den opplevelsen man får
når det går bra med nordmenn
i utlandet, kan ikke beskrives.
Det sies at nordmennene
utgjør nitti prosent av trøkket
på stadion, og det kan nok
stemme. Det ville i hvert fall
vært en betydelig overdrivelse

å si at Arve Withbro forholdt
seg rolig da Northug satte inn
rykket under sluttspurten,
smiler han.

Vedhuggeren
I 1990 bygde han hytte i

Ånegga hovedsaklig med egne
hender. 

- Det vises at det ikke er
fagarbeid, for å si det sånn.
Men vi tilbringer mye tid der
ute. Her finner jeg roen, også i
forhold til jobben. Faren med å
ha hytte såpass nært arbeids-
plassen er at man tar med seg
jobben dit, men jeg mener å
takle det rimelig bra. Kanskje
blir man aldri helt sivil uansett,
funderer han.

Hjemme er det kona som
er administrator. Men i vedbua
har Arve stålkontroll.

- Jeg er en lidenskapelig
vedhugger. Jeg finner rekrea-
sjon på denne måten, og har
lagt igjen mye frustrasjon på
hoggstabben. Det er et rent og
flott arbeid.

Arve er en notorisk avisles-
er. Fem-seks titler daglig er
ikke uvanlig. Atskillig lenger er
det mellom de skjønnlitterære
verkene i hans del av bokhylla.

- Jeg har lest min Hamsun,
jeg også. Men det blir for lite
av både bøker og musikk. Jeg
liker gjerne å si at det ikke er
produsert god musikk etter
Beatles, men det er en sannhet
med modifikasjoner. Jeg setter
pris på både blues, rock og
gammeldans, sier han.

Flyskrekk
Han håper å kunne bruke

mer av tiden på å pleie
omgangen med slekt og venn-
er fra høsten av. Han har god
kontakt med slekta i Verran,
og nå som den eldste sønnen
har tatt over familiehytta der
oppe blir det kanskje enda
flere turer dit. Ellers er han
interessert i kunst og arki-
tektur, og han er glad i å reise
– innenfor rimelighetens
avstand. Sydenreiser har aldri
vært hans greie, av to årsaker.
Den ene er at han synes det
blir for varmt. Den andre er at
han har flyskrekk.

- Jeg er en Nordens mann,
som sjelden velger destina-
sjoner som krever logistikk via
luftveien. Mange sier at jeg
burde meldt meg på et
flyskrekk-kurs, men det er da
like farlig å fly om jeg tar både
ti og tyve kurs, smiler han.

Han er verken bymenneske
eller sjømenneske, og har all-
tid trivdes best på fjellet.

- Med årene har jeg lært
meg å sette stadig mer pris på
at Rennebu er et innlands- og
vintersted. Her har jeg fjellet
helt innpå meg, og jeg føler
meg vel med rennbyggen.
Livskvalitet for meg er
distriktsnorge.

Nye utfordringer
Dersom Arve E Withbro

kunne valgt om igjen, ville han
valgt den samme veien som
den han kom inn på for 25 år
siden. Et trygt lokalsamfunn,
en utfordrende jobb og mulig-
heter for rekreasjon rett uten-
for stuedøra.

- Jeg har hatt det fint, men
det ville vært naivt å tro at vi
har gjort alt rett i alle disse
årene. Jeg er forresten ikke
spesielt naiv, jeg er mer par-
anoid. Denne tilstanden
kjennestegnes blant annet ved
at man må tenke strategisk i
enhver sammenheng, man tar
ikke noe for gitt. Vi har nådd
mange av målene våre under-
veis, men det har ikke kommet
av seg selv, sier han.

- Jeg håper at min etter-
følger vil ha minst like mye
glede av jobben som jeg har
hatt. Vi har mange utfordring-
er, blant annet rekruttering av
fagfolk samt å få ungdommen
tilbake til bygda. Jeg har tatt
tak i utfordringene på min
måte, men min etterfølger må
få lov til å lage sitt eget land-
skap, legger han til.

Når den tid kommer er
Arve klar for nye oppgaver,
etter sigende fullstendig sivil.
Han vil fremdeles være en
synlig del av bygda han er blitt
så glad i – så lenge han ikke er
på reisefot, da. 

Av Merete Fossum

Det er ikke utenkelig at ski vil fylle en vesentlig del av den tiden som
måtte bli til overs når Arve E Withbro blir pensjonist.

Rådmann Arve E Withbro hadde ingen intensjon-
er om en karriere som rådmann, den skiglade
unggutten fra Verran. Men rådmann ble han, og
han har blitt ved sin lest lenger enn de fleste av
sine yrkeskolleger. Til høsten trer Arve inn i
pensjonistenes rekker, etter 25 år i rennbyggenes
tjeneste.

Analoge TV-signaler
stenges

Tirsdag 3. november stenges det analoge distribusjonsnettet
for TV-signaler her i Sør-Trøndelag. For å unngå svarte skjermer
denne dagen må en enten gå over til det såkalte Digitale bakke-
nettet (Riks-TV) eller parabol. Enkelte firma tilbyr også TV-signal
via bredbånd. Hvis en i dag tar inn TV2 over vanlig antenne, kan
en benytte seg av det digitale bakkenettet. Da trenger en ikke
parabol. 

Hvis du ønsker mere informasjon om dette, kan du f.eks. kon-
takte Rolf Kolbjørn Kjeka ved Kvikne-Rennebu Kraftlag.

Program på Radio E6
Radio E6 sitt programm Spillekveld på torsdager

endrer nå navn og litt på profil. Det nye navnet er
Torsdagskveld, og programmet sendes kl 19 – 21.
Nytt ellers er at de vil ha med gjest i studio under pro-
grammet, og gjest i programmet torsdag 2. april er
Arve Withbro. I tillegg vil det bli mye musikk, kon-
kurranse og Radiobingo.
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KjørerKjører

Trondheim - OppdalTrondheim - Oppdal
dagligdaglig

Tidligrute 930 17 977
Håvard 476 58 275  – Monica 941 31 812 www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg, 
restaurering etc

Vi tilbyr:
Allmennpraksis – Pleieartikler
HD røntgen – Tannbehandling 
ID merking av hund og katt
Specific dyrefor
Førstehjelpsett

Vakttelefon : 72 49 77 99
Klinikktelefon: 72 42 62 99

Åpningstider i påska: 
Mandag – fredag 9.00 - 9.30 etter avtale 

6. og 13. april stengt

Vi ønsker alle våre kunder – store og små
en riktig god påske!

Velkommen til vår
nye butikk på Berkåk!

Åpningstider i påskeuka: 
Mand – Tirsd 08.00- 16.00 
Onsd 08.00 – 13.00 
Påskeaften stengt

Infravarmer gass Windflame
Når behovet for hurtig oppvarming melder seg
gir gassovnen deg varme på et øyeblikk. Ovnen
har hjul og er flyttbar. Effekt 4200 watt.

Kamin-X
med utviklet teknologi som forhindrer lukt 
når ovnen slukkes! Liten og flyttbar parafinovn.
Elektrisk tenning, sikker og kontrollert 
forbrenning. Effekt 2200 watt

179000   

Nå 89000

Vi har nå et bredere
utvalg til badstu og hytte!

Vi ønsker våre 
kunder ei 

solfylt påske
BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Fax 72 42 82 81

Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

Gassregulatorsett
Gassregulator med slange og slange-
klemmer, gassalarm og lekkasjespray.

19900
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På veien for deg
Magnar startet eget firma i

fjor og søkte på brøytekon-
trakten som var lyst ut for
Nerskogsveien. Da han fikk
kontrakten, var det bare å
kaste seg ut i det. Han hadde
tidligere arbeidet hos Arne
Ramstad, og hadde brøyteer-
faring både fra E6, Rv700 og
andre veier.

— Jeg har lenge tenkt på å
starte for meg selv, og da
brøytekontrakten ble min var
det bare å ta steget, forteller
Magnar. Kontrakten er på fem
år.

Fin vinter så langt
Årets vinter har vært for-

holdsvis fin. Det har dermed
ikke vært de helt store prøvene
så langt, selv om det har vært
ganske hektisk når det har
vært dårlig vær. Men Magnar
er sikker på at utfordringene
vil komme, for veistrekningen
er utsatt og krevende.

Nord-vesten
Den mest utfordrende

vindretningen er nord-vesten.
Når den slår til på det verste
kommer det oftest store snø-
mengder og snøen legger seg
raskt over Kvenndalen, over
dammen og ved Nordeng. Da
ligger det an for kontinuerlig
kjøring. 

Sør-østen er også utfordr-

ende. Hvis det er en del løssnø
vil det legge seg opp harde
skavler, og da gjelder det å
være litt forsiktig, for skavlene
kan kaste brøytebilen med
skjær ut i veien. 

12 dager i strekk
Da den første snøen kom i

vinter ble det brøyting 12 dag-
er i strekk.  På slike lange økter
hender det at han får bragt
kaffe og mat til krysset ved
Hoel av kona, eller at han er
innom Matilde på butikken for
å kjøpe boller og brus. 

— Været kan forandre seg
raskt på Nerskogen, faktisk i
løpet av en time. Etter brøyting
i flere dager kan det plutselig
snu til mildvær og regn, og da
er det bare ut for å strø sand,
sier Magnar. 

Grus og massekjøring
Magnar har investert i

utstyr for å ta forskjellige opp-
drag. Ved siden av lastebil har
han kjøpt traktor med snøfres,
slik at han kan ta på seg brøyt-
ing av stikkveier. Traktoren
har også henger slik at han
kan kjøre grus og annen
masse. 

Magnarderfor ser derfor
lyst på fremtiden og drifting av
eget firma.

Av Dagfinn Vold

Magnar Fossmo brøyter Nerskogsveien fra krysset
på Hoel til butikken på Nerskogen. Det kan være
en strevsom jobb, men Magnar gjør den med
glede.

Ordførertrio feiret E6-satsing
«Yes, we did it» var det lite trønderske slagordet på bløtkaken de tre ordførerne i Midtre-Gauldal, Rennebu og

Oppdal delte sammen med fylkesvaraordfører Arne Braut. 
Ordførerne møttes i Oppdal fredag 13. mars for å se på forslaget til Nasjonal Transportplan som ble lagt fram

denne dagen. Men både Ola Røtvei og kollegene Bjørn Rogstad i Rennebu og Erling Lenvik i Midtre Gauldal hadde
fått tips på forhånd, og det var det grunn til å feire med bløtkake da OPP samlet trioen til direktesending i Radio E6.

For arbeidet i samferdselsutvalget de tre kommunene har etablert gir frukter. Prosjektleder Trond Jære var også
med på feiringen fredag, der de kunne juble over følgende satsinger: 70 millioner i neste fire-årsperiode til ny E6 på
strekningen Korporals bru-Vindalsliene, 170 millioner til ny E6 gjennom Oppdal sentrum 2010-2013 og 300 million-
er til videre utbygging av E6 gjennom Soknedal. Det siste krever at bilistene bidrar gjennom bompenger, som forut-
setning for staten sitt bidrag. Lenvik har vært motstander av bompengefinansiering før, men godtar løsningen nå,
understreket han i Radio E6 fredag.  Foto: avisa OPP

Etter at det nye skiskytteran-
legget på Berkåk sto ferdig i
januar 2007,  har interessen for
denne idretten blomstret opp,
og det er pr. i dag ca. 15 aktive
utøvere som møter på trening
hver uke. Initiativtakerne bak
skiskytteranlegget, og nå tren-
ere for utøverne, Harald Holm
og Olav Hårstad, er svært godt
fornøyd med den utviklingen
som har vært de to siste årene.

Skiskytterskole
De to siste årene har det vært
gjennomført skiskytterskole
for interesserte i både
Rennebu og Oppdal. ”Det
første året var det stort sett
unger fra Rennebu som deltok,

men i fjor fikk vi også mange
deltagere fra Oppdal”, forteller
Harald Holm. Skiskytterskolen
er et opplegg som er svært sys-
tematisk oppbygd fra
Skiskytterforbundets side. Her
lærer deltagerne alle grunn-
prinnsipp for hvordan man
skal bli en god skiskytter på
seniornivå, samtidig som opp-
legget er tilpasset barn helt
ned til 9-årsalderen.
”Kjempebra opplegg, som vi
også skal gjennomføre høsten
2009”, sier Harald Holm.

Artig aktivitet
Skiskyting er en aktivitet som
både for publikum og utøvere
blir sett på som spennende og

variert. Nettopp dette er noe
av drivkraften og målsettingen
for trenerne i Rennebu. Vi ser
at ungene har det artig på
trening og konkurranser, og
det gir inspirasjon til videre
satsing.

Både på bredde og topp
Både Olav Hårstad og Harald
Holm gjennomførte i fjor
sommer Trener 3 kurs i ski-
skytterforbundets regi. Dette
kurset er spesielt tilpasset sats-
ing på juniornivå. ”Vi er opp-
tatt av å gi et godt tilbud både
til dem som er med for å ha
det artig, og for dem som
virkelig vil satse for å bli
gode”, sier Holm. ”Enkelte av

våre skiskyttere begynner jo
etter hvert å nå et bra nivå, og
vi som trenere syns derfor det
er viktig å tilegne oss kunn-
skaper og kompetanse som vi
kan videreføre til ungene”. 

Samarbeid på tvers av kom-
munegrenser
Skiskyting har blitt en populær
aktivitet i Rennebu, og også i
våre nabokommuner Oppdal
og Meldal er det økende inter-
esse. ”I Meldal har man eget
skiskytteranlegg som er flittig i
bruk, og skiskyttergruppa i
Meldal IL fikk faktisk tildelt
kommunens kulturpris i år”,
forteller Harald Holm. I
Oppdal har utøverne et

midlertidig anlegg som brukes
til trening, men også her
arbeides det aktivt med å få til
et eget anlegg for skiskytterne.
”Vi har et veldig godt samar-
beid med våre naboklubber, og
er veldig glade for at interess-
en er økende i distriktet rundt
oss. 

Av Mona Schjølseth

Du kan holde deg orientert
om Rennebu il sine aktivitet
på nettsiden 
www.rennebu-il.no

Skiskyting – midt i blinken for mange!



Utlysing av sommerjobber v/ Rennebu Sykehjem

Vi søker etter sommervikarer innen pleie, renhold og
kjøkken sommeren 2009 i perioden uke 26 t.o.m. uke 33.
Ved søknad ber vi om at perioden der du kan arbeide
spesifiseres.

Ved ansettelse gjelder kommunens lover og regler.
Vi oppfordrer studenter og skoleungdom til å søke.
Nærmere opplysninger om stillingene fåes ved henvend-
else til: Enhetsleder institusjonsbasert pleie og omsorg på
tlf 72 40 25 12.

Bruk eget søknadskjema som du finner under stilling ledig
på www.rennebu.kommune.no eller ved henvendelse til
Servicekontoret i Rennebu - tlf 72 42 81 00. 

Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no eller pr brev til
Rådmannen. Myrveien 1. 7391 Rennebu. Merk konvolutt-
en "Sommerjobb". 
Søknadsfrist 15. april. 

BIBLIOTEKET
Siste åpningsdag før påske er mandag 6.4. kl. 16-19.
STENGT ONSDAG 8.4.
Vanlige åpningstider igjen etter påske: 
Mandag og torsdag: 16-19
Onsdag: 10-13

Nytt på biblioteket:
Nå kan du gå inn på våre hjemmesider via Rennebu kom-
munes hjemmeside  og søke i katalogen.
Der ser du hva som er nytt, og om boka er inne. Du kan
logge deg inn og reservere, for så å hente det du skal ha
senere.

Husk påskekrimmen!

Dette skjer i Rennebu
26.03. Formiddagstreff Voll 11.00

Friv. Sentralen
26.03. Månedsfinale – Skyting Innendørsbanen 17.00

R. Skytterlag
28-29.03.Sparebank1 Cup – fotball Rennebuhallen
31.03. Formiddagstreff Berkåk 11.00

Friv. Sentralen
31.03. Innendørsskyting Innendørsbanen 17.00

R. Skytterlag
02.04. Hørselshjelp Friv. Sentralen 10.00
08.04. Pubaften - Godt Mot Furuly, Nerskogen 20.00
14.04. Innendørsskyting Innendørsbanen 17.00

R. Skytterlag
21.04. Innendørsskyting Innendørsbanen 17.00

R. Skytterlag
21.04. Formiddagstreff Berkåk 11.00

Friv. sentralen

Gratis innrykk i kalenderen, 
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net

Kunngjøringer
Årsmøte i Rennebu IL

på Frivillighetens hus 
torsdag 23. april kl 19.30.

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp må

være styret i hende 
innen 14. april.

Velkommen.
- Styret -

Årsmøte i
Leverdalsvegen

Sandbrekka, Stamnan
tirsdag 5. mai 2009 kl 1930. 

Vanlige årsmøtesaker iht 
vedtektene.

Andre saker som ønskes
behandlet på årsmøtet må

være kommet til interimstyret
senest 7. april.
Enkel servering. 

Velkommen til det første års-
møtet etter at Leverdalsvegen
og Gamle Nerskogveg har gått

sammen til ett lag. 
- Interimstyret -

Kafé på Fjellheim
Nerskogen, 4. -13. april

kl 13 - 19.
- Nerskogen Sanitetsforening-

HUSROM
” POSTLEILIGHETA”  i

Ekretun (Jokerbutikken) på
Voll er ledig.

Leiligheta på ca 50 m2 består
av gang, stue m/ kjøkkenkrok,

soverom, bad og wc.
Månedsleia er  i dag 
kr 2.300 pluss strøm.

For visning og mer info ta
kontakt med Einar Husan, 
tlf 986 24 713 eller Kjell
Gunnes, tlf 926 03 005

VI  FEIRER  PÅSKE på Hoelsmoen bedehus

Lørdag 11. april kl. 20.00: Kveldsmøte.
Sang av Rennebu musikklag. Kaffeservering

1. påskedag kl. 11.00: Påskemorgen slukker sorgen.
Sang av Rannveig Strøm Ølstøren
kl. 20.00: Påskekveld. 
Sang av Ragnhild L. Øverland    
Ungdomsforeninga har ansvaret. 
Kveldsmåltid etter møte.

2. påskedag kl.11.00: Gudstjeneste i Rennebu kirke
kl. 13.00: Middag 
(Påmelding: Randi Oline Hoel  920 29 524)
kl. 14.30: Påske-lovsang
Sang av Ingeborg Kalseth fra Meldal.
Taler: Martha Irene Eriksrød

Fastboende og feriefolk, gammel og ung - alle velkommen!
Arr.  Normisjon Rennebu



Ledige lærerstillinger i grunnskolen i Rennebu
Fra 1. august 2009 vil vi få ledig et antall lærerstillinger,
hele- og deltidsstillinger, faste, årsvikariater og vikariater av
kortere varighet. 

Vi søker dyktige klasseledere som har kompetanse innen-
for: engelsk — norsk — matematikk — spesialundervisning
musikk — kunst og håndverk — mat og helse — “andre fag
som det vil oppstå behov for”.

For alle stillinger:
Fleksibilitet, samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli
vektlagt.
Lønn ihht. avtaleverk og pensjonsordning.
Søkere må samlet dekke fagene i grunnskolen.  
Politiattest av ny dato må fremvises før tiltredelse.

Skolene er organisert som egne virksomheter, med rektor
som enhetsleder. 
Aktuelle tjenestesteder er Innset skole (28 elever), Berkåk
barneskole (105 elever)/ Rennebu ungdomsskole (104 elev-
er), Nerskogen  skole (12 elever) og Voll skole (71 elever). 
Dersom søker har spesielle ønsker for tjenestested bør dette
oppgis i søknaden. Se fullstendig annonse på
www.rennebu.kommune.no - under Stilling ledig.

Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling ledig
på www.rennebu.kommune.no eller ved henvendelse til
Servicetorget i Rennebu - telefon 72 42 81 00
Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 15. april 2009.

- Rådmannen -
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Klar for årets lengste vakt

Smart 
gratis-

løsning kan
redde liv

Fra vår Internett-tjen-
este Norgesglasset, kan
du nå skrive ut en nød-
plakat og henge på
hytteveggen. Plakaten
angir hyttas posisjon og
kan være til god hjelp
om det oppstår en
nødsituasjon og det er
behov for akutthjelp.

Redningsmannskaper opp-
lever stadig at folk i akutt nød
ikke klarer å gi en god nok
beskrivelse av hvor de befinner
seg. Spesielt gjelder dette om
nødstedte ringer fra en hytte
eller et sted uten adresse.
Uriktig eller vag stedsangivelse
kan resultere i sløsing med
dyrebar tid for ambulansen.
Konsekvensene av dette kan
være svært alvorlige. Statens
kartverk har i samarbeid med
Hovedredningssentralene og
nødetatene utviklet en løsning
som kan bidra til bedre sikker-
het. Utgangspunktet er gratis-
tjenesten Norgesglasset som
daglig benyttes av flere tusen
internettbrukere. Her er det nå
lagt inn en egen "knapp" som
publikum kan bruke for å lage
en såkalt Nødplakat. Alt man
trenger å gjøre er å peke på
hytta i kartet, så lages
Nødplakaten. Plakaten gir en
geografisk posisjon av hytta i
et kartutsnitt, og GPS-koor-
dinatene kommer automatisk
fram samt kommune og
nærmeste stedsnavn. Til
sammen utgjør denne
informasjonen en stedsanvis-
ning som det ikke er til å ta feil
av. Nødplakaten skrives så ut
og henges lett synlig på hytte-
veggen. Ambulansene og red-
ningssentralene er utstyrt med
kartsystemer som gjør det lett
å finne fram hvis man har
GPS-koordinatene. På denne
måten spares verdifull tid ent-
en det gjelder brann, akutt
sykdom eller skade. Kartverket
håper at plakaten blir å finne
på alle hytter over hele landet
og håper den kan bidra til å
redde liv og helse. Statens
kartverk har ansvar for data-
grunnlaget; stedsnavn og kart
samt teknologien bak.

Du kan gå inn på nettsiden
http://ngis2.statkart.no/

norgesglasset/default.html
- der får du veiledning for

hvordan du skal gå frem.

Lyst til å bli med på
Jenterittet 2009

på Røros?
For info se

www.jenterittet.no

Kontakt
Solfrid - 980 65 578

Oddveig - 917 39 162
Kristin - 908 98 519

Påsken er ofte høyse-
song for ulykker i fjell-
et. Rennebu Røde Kors
Hjelpekorps stiller
også i år med full
beredskap for å bistå
uheldige påsketurister.

Hjelpekorpset i Rennebu
har i dag 62 medlemmer.
Rundt 30 av disse er aktive og
deltar i beredskap.

- Vi har absolutt behov for
flere, sier Stig Wiggen. 

Sammen med Per Magne
Krogstad har han et delt leder-
ansvar for korpset i Rennebu.

- Fra Berkåk og nedover
bygda har vi bra belegg, men
vi mangler en del medlemmer
fra andre steder i bygda. Det er
særlig medlemmer i alderen
25-40 det skorter på, sier
Wiggen.

Godt miljø
Det eneste kravet som still-

es for å være med i hjelpe-
korpset, er førstehjelpskurs og
en viss grad av fysisk form.
Korpset har i dag en variert
aldersammensetning, med
medlemmer fra slutten av ten-
årene til over fylte sytti.

- Vi har et sosialt og godt
miljø der alle er velkommen.
Mange hytteeiere stikker inn-
om korpshytta vår på Ånegga i
påskedagene, for en kopp
kaffe og en god prat. Dette er
en trivelig skikk, og vi tar
gjerne imot enda flere, sier
Wiggen.

Korpset inngår hver påske
en turnusordning, slik at med-
lemmene har vakt på skift. I år
vil korpshytta på Ånegga være
bemannet fra palmelørdag til
2. påskedag.

Mangler satelittelefon
Til fjellbruk besitter hjelpe-

korpset to snøskutere og en
ATV. I tillegg tilkalles privat-
personer ved behov, og repre-
sentanter fra Kraftlaget og
KVO stiller opp på kort varsel
dersom det skulle være nød-
vendig.

- Vi er avhengig av å ha til-
fredsstillende utstyr for å
kunne utføre jobben på best
mulig måte. Per i dag er vi på
god vei til å inneha det som er
ønskelig av redningsutstyr. I
fjor kjøpte vi en hjertestarter,
finansiert av LHL og
Gjensidige. Også når det
gjelder samband begynner vi å
komme på plass. Til martnan i
fjor fikk vi ni radioer gratis av
KVO, forteller Krogstad.

- Vi skulle gjerne hatt en
satelittelefon. På den måten
kan vi nå ut eller bli nådd på
steder uten radiosignal. Men
dette lar seg nok ikke finansi-
ere med det første, legger
Wiggen til.

Følg fjellvettreglene
Fjorårets påske ble nokså

intens, med tidvis dårlig vær
og opptil flere redningsaksjon-
er i høyfjellet. Hjelpekorpset
berget liv den gangen også. På
ti år har de kommet for sent

bare en gang. Fjellet kan være
lunefullt, og været kan slå om
på kort tid.

- Som påsketurist finnes
det en del forhåndsregler man
bør ta før man legger ut på tur.
Nok klær er kanskje viktigst av
alt. I tillegg må man snu i tide
og kjenne sine egne begrens-
ninger. Mange overvurderer
egne evner, går seg fullstendig
tomme og greier ikke å
komme seg hjem igjen ved
egen maskin. Kart, kompass
eller GPS er også kjekt å ha.
Stol i hvert fall ikke på
mobiltelefonen, oppfordrer
Wiggen.

Erfaringer viser at antall
oppdrag gjerne henger samm-
en med hvor tidlig på året
påska kommer. Jo tidligere
påske, desto flere utrykninger.
Med tanke på snømengden
spås det ”normalpåske” i år,
men det kan likevel ligge an til
å bli rasfare enkelte steder i
distriktet.

Nytt depot
I disse dager er hjelpe-

korpset i ferd med å flytte inn i
sin nye base på Berkåk.
Rennebu kommune har fullfi-
nansiert bygget, som i tillegg
til å gi større plass også dekker
langt flere praktiske behov enn
den gamle basen.

- Ambulansen måtte ha et
sted å være, og det var derfor
helt nødvendig å flytte nå. De
nye lokalene rommer både
undervisningsrom og kontor.
Både LHL samt Falch, som
drifter ambulansetjenesten,
skal leie lokaler hos oss.
Driftsutgiftene må vi betale
selv, så leieinntektene går til
dette. Det som blir til overs går
uavkortet til lokal beredskap,
forklarer Wiggen.

Av Merete Fossum

Sammen med sin dyktige beredskapsstab 
er Per Magne Krogstad (t.v.) og Stig Wiggen klar til å bistå uheldige påsketurister i fjellet.

Alarmnummer 
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps:  48 07 00 59

112 kan også benyttes som nødnummer dersom man mangler SIM-kort, 
penger på kontantkortet eller mobildekning fra sin operatør. 

Dette forutsetter at det finnes en annen mobildekning der man befinner seg.
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Vinteråpent
man - tors 14-22

fre - lør 14-23
søn 14-22

Stasjonsveien 7B 
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 55 55

Vi har også TAKE AWAY

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Åpningstider i påska:

Mandag 6. april 10.00-15.00
Tirsdag 7. april 10.00-15.00
Onsdag 8. april 10.00-13.00

Velkommen innom :-)
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Når tiden går 
og dagliglivet etter hvert blir kulturminner

For det er selvsagt
Kulturminneåret dette dreier
seg om; og at kulturminnene
står oss nærmere enn vi gjerne
vil tro.

Jeg kan ikke si jeg husker
så mye fra barndommen før
jeg begynte på skolen, foruten
at tilværelsen var mer opp-
stykket i stemninger og til-
stander enn i uker og måned-
er. Noe som føltes både
spennende og litt skremm-
ende.

Fra min skoletid på Frøya
husker jeg ganske mye.
Lukten i klasserommet; en
blanding av våt ull, blyanter,
viskelær, lunken melk og
brødskiver. Fasinasjonen når
læreren skrev med runde,
jevne bokstaver på tavla. Det
lille klasket når krittet møtte
den harde tavleflata. Hvordan
vi snek oss til å gjøre det
samme hver gang anledningen
bød seg.

I friminuttene hoppet vi
jenter paradis og strikk og så
byttet vi glansbilder. Vi hadde
egne plastmapper, som opp-
rinnelig hadde tjent som
futteral for nylonstrømper, til å
oppbevare dette skattkammer-
et i. Glansbildene ble sortert
etter tema, størrelse og bytte-
verdi; engler, blomster, babyer
og så de fineste: de med glitter.
De større jentene hadde
utklippsbøker med filmstjern-
er. Jeg arvet noen sånne, og
husket at det tok en stund før
jeg lærte koden for hvem som
var ”finest”, for det var viktig å
bli enig om det.

Med jevne mellomrom
kom ”søster Ragnild” på

besøk. Hun var helsesøster og
kjørte moped til skolen, i kjele-
dress og motorsykkelbriller
svingte hun inn på skoleplass-
en.  Men når hun entret
klasserommet hadde hun
gjennomgått en total forvandl-
ing til blendende hvitkledd og
nystrøket. Med seg hadde hun
et lite skrin med pennesplitter,
sprit, bomull og en flaske med
noe brunt. Den brune væsken
ble dryppet i to små dråper på
armen vår, før hun skar to
korte strek med pennesplitten.
Vi ble ropt opp og sto på rekke
4 og 4. En av guttene måtte ha
ekstra støtte for at han ikke
skulle besvime. Men søster
Ragnild trøstet med myk nord-
landsdialekt og vi syntes som
sagt hun egentlig var veldig
snill selv om pirquetprøven ble
karakterisert som smertefull.

Den siste skoledagen før jul
fikk vi tildelt hver vår bit med
blått kreppapir. Denne skulle
tjene som  duk på pulten. Vi
laget ”tunger”og pyntet med
glitter. Den dagen fikk vi også
lov til å dekorere tavla med
fargekritt. Brus og kjeks ble tatt
med hjemmefra. Det var en
kunst, ja rett og slett en mod-
enhetsprøve, å drikke brus
uten at det kom kjekssmuler
ned i flaska.

I småskolen var det alltid
høytlesning fra kateteret i sist-
etimen. Jeg husker stemning-
en, forventningen og roen som
senket seg. Lærerinnen, som
hun den gang ble kalt, sugde
på pastiller mens hun leste, og
jeg minnes at lukten av lakris
og mentol spredte seg i klasse-
rommet. Så sang vi ”Fager
kveldsol smiler ”, en høytidelig
og litt vemodig avslutning på

dagen, før vi styrtet ut og hjem
til ventende middag.

På lørdagskvelden var det
barnetime. Da var det å sitte
nærmest mulig radioen med
en appelsin med sukkerbit i.
Bak det grønne øyet i radioen
fikk vi kjennskap til en spenn-
ende verden med
Barnetimeboka, hørespill om
”Stompa”, ”Veien til Agra”
”Nils Holgersons forunderlige
reise”og andre fantastiske
historier. 

Så en dag var det første
fjernsynet kommet i nabolag-
et. En fantastisk nyvinning!
Falkeklubben med Rolf Riktor
var favoritten. Her var mye
forskjellig som man den gang
vurderte som pedagogisk rikt-
ig for datidens barn. Blant
annet fikk vi et kurs i
”Hvordan  sy dukkeklær”.
Fjernsynet tronet som et alter i
stua og ingen klaget på at det
var svart hvitt. Farger var fore-
løpig et helt uaktuelt altern-
ativ.

Det meste er veldig for-

andret siden den gang, mens
andre ting er nesten som før.
Når man er 8 - 10 år, så tror
man på en eller annen måte at
alt skal vare evig, samtidig som
en har  forestillinger om utro-
lige ting som skal skje i fram-
tiden. Vi trodde at i år 2000 så
kunne man reise til månen,
kanskje bo der til og med.
Kanskje måtte vi spise piller i
stedet for mat. Men vi visste
ingen ting om mobiltelefonen,
datamaskina, eller mange
andre ting som etter hvert
preger vår hverdag. Egentlig
trodde vi vel ikke at vi ville bli
merkbart eldre heller. Men vi
gledet oss veldig til å bli voks-
en. Verden lå foran oss stor,
farlig og utrolig spennende.

Det begynner faktisk å bli
lenge siden, og nå er til og
med TV-vertene blitt kultur-
minner. Verden er blitt
mindre, men fortsatt farlig og
spennende.

Av Astri Snildal 

KULTURMINNEÅRET 2009:

Livet er kort – en erkjennelse som antagelig føles mer og mer sann etter som årene ruller på. 
Og det gjør de i stadig raskere tempo. Begynner man å reflektere fra egen barndom, er det mye
som den gang kjentes naturlig og nært, men som nå allerede har fått status som kulturminner.
Her om dagen fikk vi høre at til og med TV-vertene er blitt kulturminner.

Det nye torget – en arena der ideer blir satt ut i livet!
Torget i Rennebu skal være

en møteplass for innbyggerne i
kommunen, en rasteplass for
veifarende og en arena for
kulturopplevelser. 

Anne Kristine Stavne i
arbeidsgruppa (AG) for torget
er full av lovord og planer for
det nye torget som er i ferd
med å ta form i Berkåk
sentrum. ”Vi ønsker oss et torg

som skal være en attraktiv
møteplass der ting skjer”, sier
Anne Kristine. Arbeidsgruppa
ønsker å spille på lag med det
frivillige kulturlivet, barne-
hagene, skolene og kulturskol-
en i Rennebu. 

Lag og organisasjoner
AG vil i disse dager sende

ut brev til lag og organisasjon-

er i Rennebu, med oppfordring
om å være med å skape liv og
røre på torget. 

Det framheves at det slett
ikke trenger å være de helt
store arrangement: for dem
som spiller i korps eller synger
i kor kan det kanskje være
mulig å legge en øvelse, eller
deler av denne til torget.
Kanskje idrettsskolen kan ha
noen samlinger på torget, eller
bygdeungdomslaget med
noen av sine kreative og miljø-
skapende tiltak. ”Her er det
bare fantasien som setter
grenser”, smiler Anne Kristine.

Barnehager, skoler og 
kulturskolen i Rennebu

Også barnehager, skoler og
kulturskolen i Rennebu skal få
brev fra AG. Her fremheves
betydningen av at barn og
unge i kommunen bygger et
eierforhold til torget, og at
dette vil bli en flott arena for
møtet mellom barnehagen /
skolen / kulturskolen og lokal-
miljøet. 

AG håper at barnehager og
skoler vil gjøre torget til en
aktuell arena i sine årsplaner,
og at det blir innarbeidet som
en naturlig del av virksomhet-
en. 

Årlige arrangement
AG har et ønske om at

torget skal bli en arena for en
del faste årlige arrangement. I
brevene som skal sendes ut
oppfordres alle aktuelle aktør-
er til å tenke på om det kan
være mulig å planfeste ett eller
flere faste arrangement. AG
håper at torget etter hvert blir
en integrert arena for arrange-
ment som allerede er etablert,
og en naturlig del av nye som
forhåpentligvis kommer på
banen etter hvert.

Markedsplass
AG vil også invitere nær-

ingslivet i kommunen til å ta
torget i bruk. Torget i Rennebu
skal være en markedsplass der
næringsdrivende presenterer
seg og frister med sine pro-
dukter og tjenester. Det er et
viktig anliggende for arbeids-
gruppa å få fram at torget er et
torg for alle næringsdrivende
på Berkåk og i hele kommun-
en. 

AG skal ikke primært være
en arrangør, men en initiativ-
taker. De ønsker nå alle hjerte-
lig velkommen til å ta torget i
bruk som møteplass, markeds-
plass og kulturarena. 

Åpning av torget tre dager
til ende

Fredag 12. juni skjer den
offisielle åpningen av torget.
Hele den helga skal det være
ulike arrangement som mark-
erer åpninga og det at vi nå har
fått et torg som skal være vår
felles møteplass, kulturarena
og markedsplass. Selve åpn-
ingen og arrangementene i til-
knytning til dette, er det en
egen komitè som har ansvaret
for. 

Rennebu kommune hjemmebaserte tjenester: Ledige stillinger
Ved enhet for hjemmebasert pleie og omsorg er følgende
stillinger ledig:
A: Sykepleier - vikariat 

100 % stilling i døgnturnus med arbeid hver 4. helg.
B: Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider - vikariat

82,09 % stilling i døgnturnus med arbeid hver 4. helg.
C: Hjemmehjelp-vikariat, med mulighet for fast ansettelse

50 % stilling, arbeidstid fra 08.00-15.30 på hverdager.
D: Hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider/ufaglært

- vikariat. Ca 20 % stilling, arbeidstid 3. hver helg. 
Fredager: 19-23, lørdag og søndag 07.30-15.30.

E: Ferievikarer. Hjemmebaserte tjenester i Rennebu 
kommune søker ferievikarer for sommeren 2009. 

Fullstendig annonse på www.rennebu.kommune.no - under
Stilling ledig.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved å kon-
takte nestleder HPO, Wenche Teigen, tlf. 72 40 25 25 &
hjemmehjelpskoordinator Gry Mari Røe, tlf. 72 40 25 05.
Søknad sendes: Rennebu kommune, Rådmannen, 7391
Rennebu. Søknadsfrist 20.04.08. 

- Rådmannen -

Så en dag var det første fjernsynet kommet i nabolaget. 
En fantastisk nyvinning! 
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Åpningstider
i påskeuka

Mand - tirsd 9-17
Onsd 9-15 – Lørd 9-13

Jubileumsboka 
til KVO i salg nå 

kr 100,-
Rennebu 
Turistkontor

Hold deg orientert 
om Rennebumartnan på

www.rennebumartnan.no

Velkommen 
til Rennebu

Berkåk

LED-lampe med bevegelsessensor.
Praktisk til hytta, boden, 

sikringsskapet etc.

Veil. 149,-  NÅ 98,-

Håndverksmøbler
og innredninger i heltre

GOD GOD PÅSPÅSKE!KE!

Hytter  – Boliger

www.lhbygg.no
tlf  72 40 22 00

Besøk gjerne næringsforeningas hjemmeside

www.rennebu.net

BERKÅK
Postmyrveien 22

NB! Nye telefonnr.
tlf 72 42 82 80
fax 72 42 82 81

Velkommen
til vår nye butikk!

Rennebu Nedre Handel

Smågodt
790 

pr hg

Geir Aspeggen
— TRANSPORT —

Volvo 6x4 - singel bil
massetransport - asfalt

Nyløkkja, 7391 Rennebu 
tlf. 72 42 75 38 - mobil 926 46 626
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design
trykk

reklame

www.mediaprofil.no

www.rennebusnekkeri.no



Håndlaget: 

Kviknes husflidsbutikk
Fem lokale produsenter fra Kvikne har samlokalisert seg sammen under navnet
Håndlaget, og har verksted og butikk bak Coop-markedet på Kvikne.

Bakgrunnen for navnet Hånd-
laget er at alt de produserer gjøres
med hendene, samtidig som det er
et lag/fellesskap. De fem trives godt i
hverandres selskap, og de gleder seg
med hverandre når den ene får en
bestilling eller et godt salg. 

Håndlaget åpnet lokalene i
oktober i fjor, og før det drev de hver
for seg - i egne lokaler eller ved
kjøkkenbordet. Nå har de et inspir-
erende fellesskap å gå til, og de gir
hverandre både idéer og korriger-
inger i produksjonen. — Miljøet og
samholdet har virkelig vært til felles
nytte. Det er skikkelig artig å være
på arbeid, og vi trives godt sammen.

Galleri Kirsten
Kirsten Frenstad driver med både

maling, akvarell og lager smykker i
skinn, sølv, kobber og leire. 

Når hun maler akvarell blir det
oftest landskap, mens når hun bruk-
er acryl blir det helst abstrakte bilder.
Motivene velger hun selv, og hun
gleder seg over godt salg etter at hun
flyttet hit til Håndlaget.

Stølans Ull & Filt
Anita Stølan bor på gården

Stubsjøen søndre, der hun blant
annet driver med sau og kasmirgeit.
Av ulla filter hun sitteunderlag, såler
og tøfler, og hun lager også tøfler av
skinn. Skinna av kasmirgeit er også
fin som dekorasjon på veggen.

Kvikne Salmakeri
Roy Hylen har drevet med sal-

makerarbeid i 12 år, og det går mest
på utstyr til hest og hund, men også
belter. Han lager det meste på
bestilling, og det kan være alt fra
seletøy til hele saler. Roy har stort
distrikt for sine leveranser, og han er
også fast inventar på Rørosmartnan
og andre messer.

Skredderstua
Det er Grete Granberg og Else

Støen Cothren som driver
Skredderstua, og der er ingen jobb
for liten eller for stor. De reparerer
og lager alt innen søm. Det går mye
på bunader fra Kvikne og
Østerdalen, men også fra andre

steder. Dessuten lager de festklær og
brudekjoler. 

De driver også med strikking og
toving, og et par hjemmestrikka
votter til påske måtte være godt,
mener de to.

Egen butikk
De fem har også gått sammen

om å drive egen butikk i samme lok-
alene. Foruten egne varer selger de
også varer fra andre produsenter. Av
varene i butikken vil de gjerne frem-
heve den håndlagede kaffesåpa -
som tar all lukt, og røykelyset som
fjerner all lukt av tobakksrøyk. De
har også Danny Cothrens naturbild-
er i butikken. 

Alltid velkommen
Mest av alt har de egne produkt-

er i butikken. Det er bare å stikke
innom for en handel - du blir gar-
antert ønsket velkommen av fem
glade personer med godt håndlag!

Av Dagfinn Vold

Med godt håndlag: Grete Granberg og Else Støen Cothren i Skredderstua, Roy Hylen i Kvikne Salmakeri, 
Kirsten Frenstad i Galleri Kirsten og Anita Stølan i Stølans Ull & Filt.

Påskeguide
Nettsiden www.kvikne.no blir fortløp-
ende oppdatert fram mot påsken.

SØNDAG 5. APRIL 
Eidsfjellrennet: fra Vingelen til Kvikne
kl.11 Trimmere fra kl. 9.00
Gudstjeneste: Solvang Grendehus kl. 19.30
Øysten Halling

ONSDAG 8. APRIL
Hornmusikkens Påskelotteri på Coop
Marked Kvikne og Joker Kvikne
Offentlig fest Solvang (med nytt danse-
gulv!) Musikk: Full Vræng
Biffaften ved Kvikne Fjellhotell fra 
kl 17.00-21.00

SKJÆRTORSDAG
Ridning for barn og voksne ved Kvikne
Fjellhotell kl 11-17
Offentlig fest Kvikne Samfunnshus 
Musikk: Gauldalsbandet
Rekeaften ved Kvikne Fjellhotell fra 
kl 17.00-21.00

LANGFREDAG
Ridning for barn og voksne ved
Orkelbogen kl 11-17
Koldtbord ved Kvikne Fjellhotell fra 
kl 17.00-21.00. Nabovarsel spiller i baren fra
kl 22.00-02.00. 18 års grense i baren.

PASKAFTEN 
Påskebuffé m. kalde og varme retter ved
Kvikne Fjellhotell fra kl 19.00-22.00
Påmelding innen 6. april
Nabovarsel spiller i baren fra kl 22.00-02.00
18 års grense i baren

2. PASKEDAG 
Buffé ved Kvikne Fjellhotell fra kl 13.00

2. PASKEDAG 
Gudstjeneste Kvikne Kirke Øystein
Halling
Buffé ved Kvikne Fjellhotell fra kl 13.00

ALLE DAGER: 
Tur-orientering "Kjølen" Kart og klippe-
kort finnes ved Parkeringsplassen ved
Slette. (Plasseterveien).
Betaling og retur av klippekort i bomkassa
til Plasseterveien.

Hold deg 
orientert på

www.kvikne.no

Åpningstider i påsken:
Lørdag 4. april 10 – 16
Man., tirs., ons 10 -17
Påskeaften      10 – 16

Vi holder til i den gamle doktorboligen 
- ta av fra Rv3 ved Coop Marked.

Utover våren har vi åpent:
Mandag-fredag 10-17
Lørdager          10-16

VELKOMMEN INNOM!Nytt håndverksutsalg på Kvikne 

Her vil du finne et bredt utvalg av 
håndlagde kvalitetsprodukter!
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Ski-orientering
Også i år har du muligheten for å teste dine orienteringsferd-

igheter! Poster er satt ut på "Kjølen". Kart
og klippekort finner du ved parkerings-
plassen ved Slette (Bjørklund). Det er selv-
betjent, og oppgjør legges i bomkassa til
Plasseter-veien! 

God tur!

Gi deg
med på

Eidsfjell-
rennet!

Palmesøndag arrangeres
det tradisjonelle og pop-
ulære Eids-fjellrennet, og i
år går rennet med start  i
Vingelen og innkomst på
Kvikne. Rennet er 39 km, og
det er i år Kvikne som er
arrangør.

Rennet har to klasser -
konkurranse fra 16 år og
oppover, og Trim-/familie-
klasse uten tidtaking.
Merker deles ut etter samme
regler både for konkurranse
og trim/familie. 

Det er satt opp en
vandrepokal til laget med
flest deltagere, og den
kampen står som regel mell-
om Vingelen og Kvikne. 

Nærmere informasjon
på www.kvikne.no

Norsk Ørretfiskefestival
Norsk Ørretfiskefestival arrangeres i år den 26. juni - 28. juni.
Det er for tidlig til at hele programmet er på plass, men

festivalen har blitt et meget populært arrangement som i det
siste har økt i omfang for hvert år. Det er derfor bare å sette av
helga til en uforglemmelig opplevelse. 

Festivalen vil bli annonsert på www. kvikne.no og andre
steder når det nærmer seg.

Kvikne-Rennebu Kraftlag (KRK) signerte i midten av
februar avtale med Eidsiva bredbånd om å bygge ut 
fiber på Kvikne. Avtalen sikrer Kviknedølene en lang-
siktig fiberutbygging for både internett, telefoni og TV.
Avtalen sikrer lokalt eierskap til fiberledningene og 
innhold og elektronikk fra Eidsiva bredbånd.

Avtalen ble inngått av Elverksjef Inge Olav Hatvik i
Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L og administrerende direktør

Jan Larsen i Eidsiva bredbånd AS.

Kvikne-Rennebu Kraftlag med i
Eidsiva bredbånd

Eidsiva bredbånd AS har fra før
tilsvarende avtaler med 12 kraft-
selskap i Hedmark og Oppland.
Med denne avtalen bygger KRK
fiber og eier fiberen, mens Eidsiva
bredbånd leverer tjenester på
fiberen. KRK og Eidsiva bredbånd
har allerede startet en større
utbygging av fiber i Kvikne, og de
første kundene på Nytrøa og Støa
har allerede tjenester fra Eidsiva
bredbånd. I løpet av ettervinteren
vil flere husstander på Stai bli
knyttet til nettet.

Avtalen gjelder kun den delen
av nettet til KRK som ligger i
Tynset kommune, og dekker slik
sett den delen av kommunen som

ikke Nord-Østerdal kraftlag
(NØK) har ansvaret for. Nord-
Østerdal kraftlag og KRK samar-
beider også tett om fiberutbygging. 

Sammen med Eidsiva bred-
bånd har kraftselskapene lagt fiber
fra Tynset til Børlia, og de regner
med at de i løpet av året også har
fiber over fylkesgrensa i nord.
Dette sambandet vil være viktig for
en stor kapasitetsøkning til hele
regionen, samt sikre flere førings-
veier slik at brudd på ett samband
ikke medfører at folk blir uten
bredbånd, telefon og TV.

Coop Kvikne, tlf 62 48 40 13

Vi har påskevarene du trenger!
Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan – Sanitærbark

Joker Kvikne - tlf. 62 48 41 72

Åpningstider i påskeuka:
mandag - onsdag 9-18

påskeaften 9-15

Dagligvarer,
driftsmidler,

tipping,
propan, drivstoff

Post i butikk

Åpningstider i påska: 
mand-tirsd 9-19
onsdag 9-17 
påskeaften lørdag 9-15

Post og Bank i butikk

Grillpølse 600gr

1990

Solo 1,5 ltr  1290
+ pant

Mange gode tilbud 
– følg med på kundeavisa

Sodd pr spann 7900

Kvikk Lunsj dbl   1000

Ali kaffe 250 gr 990

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON  24 t. 905 74 741

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

Hytter og caravanplasser
Oppkjørte skilyper fra campingen.

Påskeaften arrangeres tradisjon tro 
årets maskeradeskirenn

2512 KVIKNE - Tlf 62 48 41 04
camping@storeng.no

www.storeng.no

Ridetur på
hest

Arild Jensen ved Kleven
Fjellgård vil arragnere rid-
ning for barn og voksne ved
Kvikne Fjellhotell skjær-
torsdag kl 11-17. Lang-
fredag vil han være på
Orkelbogen kl 11-17.

Henvendelser  til Arild
kan du gjøre på mob 412 73
727. 
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Vi forandrer hverdagen

Kvikne Servicesenter
2512 Kvikne
Tlf/fax: 62 48 42 14

A K T I V I T E T E R  I  PA S K E N

Tlf 62 48 55 50
post@kviknefjellhotell.no
www.kviknefjellhotell.no

kioskvarer
dagligvarer

propan
skismurning

Dårlig vær?
Vi har 

det siste 
innen DVD-titler

Søndagsbuffé 
hver søndag fra kl 13.00

Biffaften onsdag 8. april 
fra kl 17.00-21.00

Rekeaften skjærtorsdag 9. april 
fra kl 17.00-21.00

Langfredag 10. april 
koldtbord fra kl 17.00-21.00
Nabovarsel spiller i baren 
fra kl 22.00-02.00
18 års grense i baren

Påskaften 11. april 
påskebuffe m. kalde og varme 
retter fra kl 19.00-22.00
Påmelding innen 6. april
Nabovarsel spiller i baren 
fra kl 22.00-02.00
18 års grense i baren

1. påskedag, buffé fra kl 13.00
2. påskedag, buffé fra kl 13.00

Alle velkommen 

Verksted på Innset med salg av dekk, olje, div. rekvisita:
Jon Arne Vinsnesbakk tlf 72 42 58 21 

Bilsalg Kvikne: Morten Buseth tlf 952 88 834

Bilsalg Trondheim: Jon Erling Arntzen tlf 913 23 319

Kontakt oss gjerne for en trivelig prat ...

Vi er hovedleverandør av 
bildeler, verktøy og verksted-
utstyr til Buseth Bil AS

Merke Regår Motor Farge KM Salgspris
Toyota Avensis stv 2006 D-4D Svart 52000 249000
Toyota HiAce 2005 D-4D Sølv 67000 119000
Toyota HiAce 2005 D-4D Sølv 80000 149000
Mitsubishi Pajero 1997 2,5 TDI Blå 188000 125000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 53000 298000
Toyota Corolla 2006 D-4D Sølv 36000 175000
Nissan Navara 2005 2,5 TDI Sølv 56000 195000
Mitsubishi SpaceWagon 4 wd 1999 2,0        Burgunder/Sølv 215000 68000
Toyota HiAce 4x4 2008 D-4D     Sølv 22000 235000
Toyota HiAce 2005 D-4D 4x4 Sølv 85000 155000
Bmw 320 2001 2,0 tdi Svart 190000 168000
Valmet 6400 Ålø 640 1998 4x4 5000 t 235000
Mazda 6 stv 2006 2,0 tdi Blå 19000 245000
Toyota HiAce 4x4 2008 D-4D Sølv 32000 229000
Bmw 520 stv 2001 2,0 tdi Svart 193000 169000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi 2005 1,6 hdi Sølv 102000 175000
MB C 220 cdi stv 2001 2,2 Grønn 149000 139000
VW Golf stv 1998 1,9tdi Burgunder 279000 63000
MB 290 stv 1998 290 d Svart 315000 89000
Toyota Hi Ace 2003 D-4D Hvit 150000 85000
Suzuki X L 7 2006 2,0 TD Blå 36000 195000
VW Caravelle Syncro 1996 2,4 D Hvit 250000 69000
Toyota  HiAce 4x4 2006 D-4D Sølv 104000 159000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Hvit 132000 105000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 234000 265000
Jeep Cherokee 2004 2,8 TDI Svart 59000 239000
VW Sharan 7-seter 1999 1,9 Tdi Blå 155000 85000
Opel Zafira 2002 /7 seter  2,0 Dti Sølv 156000 129000
VW Caravelle 1997/7 seter   2,5 tdi Burgunder 260000 85000
Skoda Octavia stv 2000 1,9 tdi Sølv 232000 89000
Mitsubishi Lancer 4wd 1994 stv 1,6 Sølv 219000 37000
Peugeot 406 1997 stv 1,9 td Blå 245000 49000

Botnan, 2512 Kvikne – mail: busethbil@kvikne.no

• BILSALG

• KOMMISJON

• IMPORT

• VERKSTED



En aktiv medspiller som har kraft, installasjon og elektrobutikk

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

Unngå svart
TV-skjerm

For å unngå svart TV-skjerm på hytta eller i hjemmet 
etter 1. november, bør du kontakte oss i god tid. 

Vi kan tilby to alternativer:
Digitalt bakkenett (Riks-TV) eller parabol.

For å få digitalt bakkenett må du i dag 
ta inn TV2 på vanlig antenne.

Våre vanlige åpningstider:
Man-tor 7.30-16 Fre 7.30-18 Lør 10-14

Ha en fin påske

8-20 (18)
tlf 72 42 71 17

Store sjokoladeplater,
Freia, 200 gr

1690 

Gilde grillpølse
600 gr. pr stk

1990 

Smågodt
løsvekt, 
pr hg

690 

Åpningstider i påska
Man-Ons 8-20 
Påskeaften 9-16

Fanta, 
alle typer

÷ 40%
Påskeskinke
pr kg

6990 

Appelsin, i nett
pr kg

500 

Prisene gjelder 
fra 30. mars t.o.m. påskeaften 
- eller så langt beholdningen rekker.


