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Til sommerbeite 
i Trollheimen

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

Vi har fått nytt design på nettsiden vår www.rennebu.net
tips oss gjerne om aktiviteter og arrangement vi kan legge ut her

Sist helg ble reinen som har gått på vinterbeite i Ilfjell- og
Grefstadfjellområdet flyttet til sommerbeite i Trollheimen.

Her er Aanta Andersson Renander i ferd med 
å få reinen til å svømme over Orkla.

Mer på side 7.



2 Rennebu Nytt

Rennebu kommune
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

oorrddfføørreerr BBjjøørrnn RRooggssttaadd
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

BByyggggeessaakksskkoonnttoorreett
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NNAAVV tlf 73 43 74 10

Rennebu Nytt
UUttggiivveerr Rennebu kommune og 

Mediaprofil as

RReeddaakkttøørr Dagfinn Vold
RReedd..uuttvvaallgg rådm. Birger Hellan (ansv.red.) 

ordfører Bjørn Rogstad 
Halldis Nyrønning 
Jan Bredeveien

AAddrreessssee Rennebu Nytt, 
c/o Mediaprofil as, 
Rebustorget Berkåk, 
7391 Rennebu 

TTeelleeffoonn 72 42 76 66
EE--ppoosstt Redaksjonelt:

dagfinn@mediaprofil.no
Annonser:
mari@mediaprofil.no

WWeebb www.rennebunytt.no
www.rennebu.kommune.no

AAbboonnnneemmeenntt Gratis alle husstander i 
Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

OOppppllaagg 2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum

22.04. HOO 09:00
23.04. MTL 09:00
29.04. Kommunestyret 19:00

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - politikk. 

Her kan du også lese referat fra 
alle kommunale møter.

Med englebarn til Ørlandet
Nei, dette handler ikke om Märtha Louise og hennes beving-
ede medhjelpere. Det handler om våre ungdommer fra
Rennebu - av kjøtt og blod. 

Anledningen var fylkeskultur-
mønstring på Ørlandet den andre
helga i mars. Jeg så at hovedlederen for
delegasjonen fra Oppdal skrøt så
uhemmet av sine deltakere i
Opdalingen lørdag den 20. mars, og da
tenkte jeg at Rennebu sin delegasjon
ikke var mindre ros verdig. 

Sjelden har jeg hatt så god mageføl-
else noen gang etter en fylkesmønstr-
ing. Fra første stund, da bussen startet
fra Berkåk, var det bare godlynt latter
og kvitring på turen utover mot de mer
maritime strøk. Gråvær og snøføyke la
ingen demper på stemningen. Det må
være en fryd å være bussjåfør med slike
passasjerer.  

På ei fylkesmønstring er det mange
veldig gode utøvere, så ambisjonene
blir fort store. Når hver deltaker bare
har noen få minutter til å vise det de
kan, er det mye som står på spill. Her

er det mye som skal stemme, og nerv-
ene er ikke alltid like enkelt å kontroll-
ere. Derfor var heller ikke alle 100 %
fornøyde med egen gjennomføring.
Men alle ble en erfaring rikere, og jeg
var som alltid mektig stolt av Rennebu
sin opptreden på UKM.

På ei slik samling er det ikke bare
de minuttene en skal vises seg på scen-
en som er vesentlig. Det er viktig at
deltakerne trives og er greie med hver-
andre, samt at de aller helst knytter nye
bekjentskaper. Dette mener jeg
bestemt ble innfridd denne gangen. 

Man skulle tro at det var en sliten
og ”daff” gjeng som entret bussen
hjem på lørdag kveld. Men nei da, og
det er her assosiasjoner til engler
kommer, for under store deler av turen
ble vi underholdt av spontan, flerstemt
og vakker englesang.

Tusen takk til en fan-
tastisk gjeng og til supre
voksne som var med og
tok ansvar under turen! 

- Astri Snildal

Mjuken Big Band
deltok på fylkesmønstringa
på Ørlandet.
Her er saksofonrekka
fra den kommunale
mønstringa.

LURingene inviterer til vårfest
LUR (landbruksungdom i Rennebu) inviterer alle bønder, de
som har tilknytning til landbruket og LURinger til vårfest på
Sandbrekka lørdag 17. april. 

Lars Arne Havdal i LUR kan fortelle at det vil bli koldtbord med dessert,
gruppekonkurranser og dans til H3 fra Soknedal. Det er påmelding til arrange-
mentet, og det kan skje til Lars Arne Havdal, Erik Kvam eller Berit Kristin. Foruten
disse tre sitter også Malin Sørløkk i styret for LUR.

— Vi i LUR vil fortsette å ha flere arrangement, og det neste blir en studietur et
sted i regionen rundt Rennebu. Ellers vil vi også minne om vår Facebook-gruppe,
som allerede har passert 80 medlemmer, forteller Lars Arne.
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Spennende idé til “Birka-bygg”
— Bygget er et funksjonelt
bygg som er lett å tilpasse nye
formål. Men i dag er det et
kjedelig bygg, sier arkitekt
Trude Often Sveen i Madsø
Sveen Arkitekter AS.

Arkitekt Trude Often Sveen var i
forrige uke og presenterte sitt idépro-
sjekt til ombygging av “Birka-bygget”
på Berkåk. Hun hadde lagt vekt på å
tenke økonomi og utnytte bygget mest
mulig slik det er i dag. Videre er det
prøvd å ivareta alle leietagere, men at
det kan bli snakk om rokkeringer innad
i bygget. Før endelig forslag vil fore-
ligge, vil huseiere kartlegge leietaker-
nes behov for arealer.

Blikkfang
Bygget skal fungere med en viss

signaleffekt, og arkitekten har derfor i
sin idéskisse foreslått et glasskarnapp i
andre etasje over inngangspartiet, et
utbygg i andre etasje mot R700 og
samtidig gi bygget en ny trefasade. Bak
glasskarnappet er det foreslått et møte-
rom til felles bruk for leietakerne.

Samme inngangsparti
Inngangspartiet foreslås ut fra øko-

nomi på samme sted som nå. Det fore-
slås fortsatt som felles inngangsparti
for alle leietakere, men at det åpnes litt
opp ved hjelp av glassflater. 

Samlokaliseres
Arkitekt Often Sveen mener at lok-

alene til Birka og turistkontoret bør
ligge mot R700, da dette er hovedfunk-
sjonen til bygget. I disse lokalene fore-
slås det også at Birka og Rennebu
Bygdearrangement samlokaliseres.

Arbeider videre
Etter innspill fra arbeidsgruppa vil

arkitekt Often Sveen arbeide videre
mot et ferdig idéprosjekt i løpet av mai.
Når finansiering av bygget er på plass
vil det bli utarbeidet et detaljert forpro-
sjekt til grunn for det videre arbeidet.

Godt mottatt
Arbeidsgruppa for ombygging av

“Birka-bygget” signaliserte at de var
meget godt fornøyd med skissene, og
de gleder seg til videre arbeid.

Av Dagfinn Vold

Arbeidsgruppa for
ombygging av “Birka-
bygget” med arkitekt.

Foran f.v.: ordfører Bjørn
Rogstad, arkitekt Trude
Often Sveen fra Madsø
Sveen Arkitekter AS og

Arve E. Withbro (styreled-
er i Birka eiendommer as).
Bak står Kenneth Teigen
(dalig leder i Rennebu

Bygdearrangement as) og
Ragnhild Borchsenius

(daglig leder i Birka as).

Arkitekt Trude Often Sveen 
foreslår en ny fasade på “Birka-bygget” på Torget i Rennebu.
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Markiser/persienner

Persienner utvendig/innvendig

Nye markiser
Vi kan også skifte duk på dine gamle markiser

BERKÅK, 7391 RENNEBU

tlf 901 07 634
joaftre@loqal.no

Gratis måltaking og pristilbud

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Har du kjøpt 
drømmehytta

bør du 
tenke på
hvordan 
du skal 
unngå 
marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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Døgntlf 91 31 30 30

Tid for vårpuss!
Avfallssekker 100 liter, pr rull 20,-
Fiskars Hagerive 701 175,- 
Gardens Svetteslange 15M 199,- 
Gardena Hageslange 20M Comfort 219,-
Trallnor Hagebåre 349,-

Når jobben er gjort er det duket for mat:
Gassgrill C3 Silver 1990,-

Tilbudet gjelder t.o.m 24. april 2010.
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Og - er det noe som må gjøres veld-
ig mye bedre? Vi inviterer alle nærings-
drivende til å delta i debatten om
hvordan Rennebu kommune skal
arbeide for å legge forholdene best
mulig til rette for næringslivet.

Det holder ikke at Rennebu kom-
mune gjør en akseptabel jobb innen
næringsutvikling. Vi må stille oss høy-
ere mål; vi arbeider for å være blant de
aller beste.

Næringsvennlig?
Hva betyr det å være næringsvenn-

lig? Hvor mener bygdas næringsdriv-
ende at skoen trykker? Finnes det
områder der kommunen er bremse-
kloss? Har dere fortalt oss at dere opp-
fatter oss som bremsekloss på dette
feltet? Hva må gjøres for å fjerne
bremseklossen?

Finnes det områder hvor dere opp-
fatter oss gode? Hvordan kan vi for-
sterke disse gode områdene? Hva kan
næringslivet selv bidra med – i samar-
beid med kommunen? For å bli enda
bedre der vi alt er ganske gode?

Næringsplan
Kommunen ønsker å utarbeide en

kort og enkel næringsplan. Her skal
det stå – svart på hvitt – hva de nær-
ingsdrivende og kommunen har blitt
enige om er viktig for å utvikle nær-
ingslivet i bygda. Vi vil ha en nærings-
plan med klare retningslinjer for kom-
munens næringsarbeid, retningslinjer
for praktisk arbeid. Lagd for og av nær-
ingslivet – i samarbeid med kommun-
en.

Planen skal være ferdig i løpet av
høsten. Vi kommer til å gi alle nær-
ingsdrivende (og andre) mange mulig-
heter til å gi sine innspill. Gjennom
åpne møter, gjennom ”postkasser”,
gjennom nye elektroniske kanaler og
gjennom deltakelse i arbeidsgrupper
for de mest interesserte.

Noen av dere har kanskje lyst til å gi
sitt første bidrag allerede nå? Ta kon-
takt med næringsrådgiver.

Næringsforeningen
Det er dagens næringsdrivende,

dere som driver en eller annen form for

Viktig spørsmål til alle næringsdrivende:

Er Rennebu en nærings-
vennlig kommune?
Hva gjør vi bra? Hva må vi gjøre bedre?

næringsvirksomhet i Rennebu i dag,
som er viktigste målgruppe for kom-
munens næringsarbeid. Kommunens
overordnede mål er å skape flere
arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene
må først og fremst skapes i eksister-
ende bedrifter.

Derfor er det dere som driver nær-
ing i Rennebu i dag, som er vår viktig-
ste målgruppe i arbeidet. Vi håper dere
takker ja til invitasjonen om å bidra.
Dere vil motta brev fra oss i løpet av
måneden.

Rennebu Næringsforening er det
felles talerøret for bedriftene i bygda.
For oss er det naturlig at næringsforen-
ingen er en sentral samarbeidspartner
- i næringsarbeidet generelt og i utvikl-
ingen av retningslinjer for kommunens
næringsarbeid. 

Rennebu 08.04.2010 Jan Bredeveien

Rennebu kommuneBerkåk, 7391 RENNEBUTlf. 72 42 81 00www.rennebu.kommune.no

jan.bredeveien@rennebu.kommune.no
Tlf. 72 42 81 14Mobil 970 94 240

Jan Bredeveiennæringsrådgiver

Fra MLT til LM
Den kommunale enheten Miljø, landbruk og tiltak  i Rennebu

fikk forrige uke nytt navn - enhet for Landbruk og miljø. 
— Bakgrunnen for den administrative navneendingen er at vi

har fått egen næringsrådgiver med Jan Bredeveien, og han er i råd-
mannens stab og ikke i vår enhet. Dermed stemte ikke organisa-
sjonskartet lenger, forteller enhetsleder Kjetil Værnes. Værnes for-
teller imidlertid at hans enhet og Bredeveien har tett samarbeid når
det gjelder næringsutvikling innen landbruket.

I tillegg til å drive med forvaltningsoppgaver innenfor landbruk
og miljø har enheten en ambisjon om å være en samarbeidspartner
for bygdeutvikling. — Enhet for landbruk og miljø ønsker å bidra
til å skape attraktive lokalsamfunn. Vi kan betraktes som et bygde-
utviklingskontor som ønsker å samarbeide med de som vil gjøre en
innsats  for sin grend eller for hele bygda. Vi kan bidra med hjelp
på ulike prosjekt både innenfor landbruk og grendautvikling  helt
uavhengig av landbruk. Vi er glade for alle spenstige tiltak og pro-
sjekt! Er det noe dere lurer på, så ta kontakt, sier Kjetil Værnes.

Navneendringen ble markert med kaffe og kake, 
og enhetsleder Kjetil Værnes er her sammen med 
de som arbeider ved enheten: Evy Ann Ulfsnes, 

Randi Stolpnes og Ingrid Skamfer.
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Leiekjøring innen landbruk og lett anlegg!

• Slått med 3 meter slepemaskin
• Raking med samlerive
• Pressing med 20 kniver kombipresse,

muligheter for ensileringsmiddel
• Sammenkjøring og stabling av rundball

Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Jan Eirik Holden 918 15 047  –  Einar Holden 975 08 544
www.sundsetgard.no   

• Transportoppdrag med boggiehengere
• Horisontalfresing med 3 meter 

horisontalharv
• Kalkspredning for Visnes Kalk AS
• Gravearbeider med 8-tonns beltegraver

På tide med en 
skikkelig bilvask?
Vask bilen hos oss!
Bilvaskemaskin – 3 Selvvaskeplasser
Gratis bruk av støvsuger

Tilbud verdikort selvvask
Bet kr 399,- vask for kr 500,-Statoil Berkåk

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

Økt satsing på gårdsvarmeanlegg �
Det vil nå bli lønnsomt for langt flere gårdsbruk å bygge fyringsanlegg. Grunnen til dette er endring av regelverket for til-

skudd fra Innovasjon Norge. Bolig på landbrukseiendom skal nå telle med i lønnsomhetsvurdering av investeringen.
Regjeringen sitt mål om reduserte klimautslipp og økt bruk av klimanøytral bioenergi er bakenforliggende årsak til endringen.
Tidligere har det vært et krav at det minst må brukes 25.000 kwh varme til næringsformål. Nå faller dette kravet bort. Det er
fortsatt et krav at det drives næringsvirksomhet på eiendommen.

� Bruk av bioenergi er bruk av kortreist energi. Dette er i seg selv viktig. Vel så viktig er det nå at bruk av bioenergi til opp-
varming bidrar til reduserte kostnader hos den som bygger anlegget og det bidrar til lavere press på strømnettet for alle andre.
I tillegg gir bruk av bioenergi lokal verdiskaping så lenge anleggene er i drift.

For mer informasjon kontakt landbrukskontoret eller se på kommunens nettsider.

Kjetil Værnes - enhetsleder landbruk og miljø

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:

– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger
– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
– Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no
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Mottok fagbrev i Gammelgruva
Orkladal Næringsforening (ONF) hadde stor deltagelse på

fag- og svennebrevsutdelingen i Gammelgruva på Løkken før
påske. Over 200 publikummere fikk se 58 kandidater som mottok
sitt fagbevis under arrangementet.

Gammelgruvas fremste ambassadør, Are Hembre, inngikk i
kulturprogrammet, og han fremførte flere vakre låter akkom-
pagnert av Åshild Mundal på piano og sang.

Fra Rennebu fikk to utdelt sitt fagbrev. Silje Aas fra Grindal var
den eneste i Gammelgruva som mottok fagbrev for Kontorfag,
mens Ivar Andre Heggvold fra Ulsberg mottok fagbrev i Bilfaget,
lette kjøretøy.

Av Aud Inger Kalseth/meldal.no

EEtttt aavv vvåårreennss vvaakkrree eevveennttyyrr

Sist helg ble reinen som har gått på
vinterbeite i Ilfjell- og Grefstadfjell-
området flyttet over til sommerbeite og
snarlig kalving i Trollheimen. Flyttinga
innebar også kryssing av Orkla nederst
i Rennebu. Etter litt venting gikk denne
kryssinga smertefritt, og reinen sprang
lett opp bakkene på vestsiden av Orkla.

Om noen uker er det kalving, og da
er det viktig at reinen får ro og ikke blir
forstyrret.

Av Dagfinn Vold

Reinen har krysset Orkla 
og er klar for å vandre inn i Trollheimen.

Brages hyllest til Pink Floyd
Lysmann i kulturhuset på Oppdal, Brage Iversen, har samlet en gjeng entusiastiske

musikere til en hyllest til sitt favorittband Pink Floyd i Kulturhuset 8. mai.
Musikerne han har hentet inn er Halvor Mjøen på trommer, Gaute og Lasse Iversen

på gitar, Øystein Garli Dragset og Knut Inge Solem på tangenter, Jeanette Paulsen og
Ragnhild Børset, Øyvind Smith på bass, Trygve Holthe Iversen på bass, Stein Harald
Bjerke på lap-steel, Arnstein Solem på saksofon, Ganges og Frode Haarstad på vokal.

— Det blir et ekstraordinært og spektakulært show, som garantert kommer til å bli
husket lenge, sier Iversen.

Jeanette Paulsen og Ragnhild Børseth synger ofte sammen.

Reinen er samlet ved bredden av Orkla,
og en venter på at den første reinen skal vandre ut i elva og svømme over.



En konsertopplevelse til stor glede
Voll skole inviterte til konsert med temaet “Til gleden” i Rennebu kirke torsdag før påske. Det
ble en mektig opplevelse.

Konserten var et samarbeid mellom
Voll skole, Rennebu mannskor, organ-
ist Gunnar Bonsaksen, Terje Uv og
Sølvi Dons Tronvoll.

Alle de 76 elevene ved skolen del-
tok i ulike grupper, kor og solistroller.
Vi fikk møte pilegrimer, munker og
Fuglefangeren og Nattens dronning fra
Mozart, og høre Beethovens "An die
Freude". Og med "Do you hear the
people sing" fra Les Miserables til slutt,
hadde vi vært med på en musikkhistor-
isk reise fra middelalderen til vår tid.

Konserten, og ikke minst forarbeid-
et til konserten, hadde vært en del av

undervisningsopplegget i musikkfaget
som dekte kompetansemål i musikk-
historie. — Vi er sikre på at dette blir
en flott opplevelse for elevene våre,
som de vil huske lenge og som gir dem
en knagg de kan henge mye ny kunn-
skap på senere, sa Ragnhild Øverland –
som har hatt mye av ansvaret for opp-
legget.

For publikum ble det også en
minneverdig kveld med mye flott mus-
ikk og flinke utøvere.

Av Dagfinn Vold

Justine Golandsky 
fremførte Velt alle dine veie på tysk.
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Ekte kjærlighet - er praktisk handling

Mandag 26. april kl 18.00 blir det gratis temakveld i
Kommunehuset på Berkåk. Det er forfatteren Paal Andre
Grinderud som snakker rundt temaet barns oppvekstvilkår.
Grinderud er vokst opp med en mor som var alkoholiker.
Han sier at det er over 120.000 barn som lider av foreldres
rusmisbruk, og at de som arbeider med barn og unge må
lære å se dem og gjøre noe med det.

— Kvelden er ment for alle som arbeider med barn og
unge, klassekontakter, foreldre og andre interesserte, sier
Halldis Nyrønning i arbeidstakerorganisasjonen DELTA
Rennebu - som arrangerer kvelden.

Minnemarkering i Nåverdalen

28. april er det på dagen 70 år siden to personer ofret sitt
liv i Nåverdalen i motstandskampen mot nazismen og
Hitler. Det var en mitraljøsestilling i Nåverdalen som gjorde
en oppofrende innsats for å hindre tyskerne i å rykke videre
frem nordover. Men stillingen ble beskutt bl.a. fra tyske fly,
og Arne Torbjørn Setnes fra Grytten ved Molde og Karl
Johan Roos fra Trondheim mistet livet. 

I den forbindelse vil det denne dagen kl 18.00 bli holdt en
enkel minnemarkering i mitraljøsegropa og sjef for HV 12
Trøndelag, Lyder Karlsen, vil avduke en minnetavle.
Oppmøte vil skje ved Nåverdalen med felles avgang opp til
stedet.



Bak fra venstre: Margrete Krokhaug, Sigrid Belsvik, Mathias Nygård, 
Ola Vinsnesbakk og Daniel Sæter Berg.

Midten: Martin Myrbekk, Therese Melby Belsvik, Dorthea Melby Belsvik, 
Amalie Eggan, Anders Vinsnesbakk og Simon Stuen.

Foran: Marta Elise Nygård, Amund Krokhaug, Mali Nygård, Sara Eggan, 
Ingeborg Melby Belsvik og Knut Ivar Belsvik.

Premiekveld på Innset
Innset skytterlag hadde før påske avslutning av innendørsskytingen for sine

medlemmer. Mange hadde vært med i løpet av vinteren og fått premie. Etter pre-
mieutdelingen var det kos med pølse, brød, lompe og brus.

Uteskole på Innset
1.og 2.klassingene ved Innset skole er en sprek gjeng. Vi er på uteskole i nær-

miljøet hver mandag. På siste uteskole fant vi et skjelett, som ble grundig studert.
Kanskje er det et rådyr eller en sau, som enten har dødd en naturlig død eller er
drept av et rovdyr. Vi har sett gaupespor i dette området tidligere. Hva som har
skjedd er ikke godt å vite , men sikkert er det at rev, kråke og ørn har spist seg
mette her.

1. og 2.klasse ved Innset skole.
Fra venstre: Sara Eggan, Oline Hyttebakk, Emilie Joramo, Sondre Eggen Haugan, 

Ranja Larsen, Mali Nygård og Hermine Gaupset Rogogjerd.

Regler for hittegods
— Det er en egen lov om hittegods,

og den sier at alt hittegods skal i
utgangspunktet leveres inn til politiet,
sier lensmann Stein Brattset. Unntak
fra plikten om å levere inn til politiet er
kirke, forsamlingshus, idretsshus,
butikker o.l. De kan oppbevare hitte-
godset selv, men i utgangspunktet skal
alt leveres inn til politiet så snart som
mulig etter det er funnet. 

Hittegods oppbevares ved politiet
etter loven om hittegods, og den sier at
oppbevaringen skal være minimum tre
måneder, og det skal utbetales finner-
lønn.

— Vi ser ofte kunngjøringer om at
hittegods er funnet, og at rette ved-
kommende vil få det igjen f.eks. mot
kunngjøringens kostnad. Dette gjorde
det aktuelt for oss å informere om regl-
ene for hittegods, forteller Brattset. 

Basar med stor suksess!
8. mars arrangerte Kvinnegruppa i

Rennebu basar i helsesenteret. Det ble
en stor suksess med ca 60 store og små
tilstede. Gevinster fikk vi fra nærings-
livet og enkeltpersoner. Givergleden
var helt enorm.

Loddsalget gikk over all forvent-
ning. På basaren var kjøpergleden på
topp for å få seg årer, tombola og katta
i sekken.  Tilbakemeldingene fra bebo-
erne var bare positive. Dette frister til
gjentagelse.

Inntekten fra denne basaren
kommer beboerne til gode i form av
nye gardiner. Styret i Kvinnegruppa
besluttet også å kjøpe inn en ny sårt til-
trengt kaffetrakter til boavdelinga.

På basaren kom det inn kr 36.562,-
dette blir det mange meter gardiner av.

Vi vil med dette takke alle for at
dette ble en basar med suksess. Nok en
gang ser vi et godt resultat når vi drar
lasset sammen. Tusen takk alle samm-
en!

Trekningsliste fra basaren er lagt ut
på Kvinnegruppas egen nettside
www.123hjemmeside.no/Kvinnegrupp
aRennebu

Takkehilsen fra 
Kvinnegruppa i Rennebu v/ Solveig
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Teknisk drift
har ledig 100 % stilling som fagarbeider ved drifts-
avdelingen. 

Fast stilling ved driftsavdelingen er ledig for tiltred-
else. Stillingen inngår i et team på 6 stillinger med
arbeidsområde drift, vedlikehold og nyanlegg for
Rennebu kommune. Dette gjelder vann, avløp, veg,
bygg, boliger samt en del arbeid for andre enheter
og private/bedrifter.

Vi ønsker at du har:
• Relevant utdannelse og allsidig praksis innen 
bruk av maskiner, lastebil og vedlikehold av 
bygg.

• Evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet og ordens-
sans.

• Maskinførerbevis, truckførerbevis og førerkort 
klasse C for stillingen eller er villig til å skaffe 
dette innen rimelig tid. 

• Kjennskap til data, da mange av våre anlegg er 
datastyrt.

For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter
kommunalt avtaleverk.

Kontaktperson: Enhetsleder teknisk drift Arne
Meland tlf.: 72 42 81 51 eller e-post:
arne.meland@rennebu.kommune.no

Bruk eget søknadsskjema som du finner under still-
ing ledig på: www.rennebu.kommune.no 
eller ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu
tlf.: 72 42 81 00.

Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no 
innen 1. mai 2010.

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

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

Sparing kan gjøre

drømmer til
virkelighet
Nå er tilbudet vårt komplett, 

fra banksparing og aksjefond til 
handel med enkeltaksjer.

Ta kontakt og vi finner
en løsning sammen. –
ring 910 09 992 eller 
stikk innom for en prat 

Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 
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Reguleringsplan for Berkåk sentrum vest 2
Varsel om oppstart av arbeid for endring av reguleringsplan for Berkåk Sentrum Vest 2, Rennebu
kommune

Arbeidet igangsettes etter et vedtak 12.03.10 i kommun-
ens MTL-utvalg.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles opp-
start av arbeidet med endring reguleringsplan for Berkåk
Sentrum Vest 2 (vedtatt 30.09.04). 

Reguleringsarbeidet omfatter et område mellom Berkåk
Kro og Rennebuhallen. Avgrensningen av området er vist på
utsnittet av gjeldende reguleringsplan. Følgende eiendomm-
er ligger innenfor det avgrensede området, Gnr/bnr: 61/16,
61/33, 61/44, 61/45, 61/187.

Bakgrunnen for å endre reguleringsplan er at arealet
regulert til Allmennyttig formål Nasjonalt senter for husflid
og håndverk ikke lenger er aktuelt å ta i bruk til dette formål-
et. Det er ønskelig å gjøre arealet tilgjengelig for nye publik-
umsrettede virksomheter som forretninger, kontor og lign-
ende.

For å sikre atkomst foreslås det at området som i gjeld-
ende plan er avsatt til Felles parkeringsplass, og som inklud-
erer søndre avkjørsel fra E6 til Berkåk Kro, endres til også å
omfatte formålet kjøreveg.

Ta gjerne kontakt med Plankontoret, 
tlf 72 42 81 60.

EEvveennttuueellllee iinnnnssppiillll sseennddeess iinnnneenn 77.. mmaaii 22001100 ttiill::
postmottak@rennebu.kommune.no eller
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu.

Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan med avgrensning av
området som omfattes av reguleringsendring kan du se på
www.rennebu.kommune.no

Voll barnehage fikk ekstern vurdering
på sitt pedagogiske arbeid

Det er 24 barnehager i 6 kommuner
som har gått sammen om ekstern
vurdering i lokalt vurderingsarbeid.
Midtre Gauldal og Rennebu i
Gauldalsregionen og Malvik, Selbu,
Klæbu og Tydal i Nearegionen skal
gjennomføre ekstern vurdering på
tvers av regionsgrenser, gjennom en
felles nedsatt vurderingsgruppe.
Formålet er at gruppa skal være til
hjelp i arbeidet med pedagogisk kvali-
tetsutvikling i barnehagen. På kort tid
og gjennom en enkel prosess får
barnehagen hjelp fra fremmede til å se
seg selv.

Voll barnehage ble vurdert på sitt
pedagogiske arbeid om ”Lærende
lekemiljø med fokus på likestilling og
fysisk miljø”. Området er valgt ut fra et
felles arbeid og en felles satsing på fag-
lig standard og beste praksis i det
pedagogiske arbeidet i barnehagene i
Rennebu kommune. Arbeidet er for-
ankret nasjonalt i Kvalitetsmeldingen
Stortingsmelding 41 om Kvalitet i
barnehagen, kommunalt i
Kvalitetsutviklingsplan og
Kompetanseplan og lokalt i barnehag-
ens Årsplan og Halvårsplaner.

Vurdererne Grete Lund fra Selbu

kommune og Anne Grete Ekker fra
Tydal kommune gav Voll barnehage
terningkast 6 for sitt arbeid med fokus-
område.

I rapporten, som ble presentert
torsdag 11.mars, la de også føringer for
hva barnehagen kan arbeide videre
med.

Rapporten kan du lese på kom-
munens nettportal under oppvekst og
utdanning - barnehage- Nerskogen og
Voll barnehager eller under
Nyhetsarkiv.

Vurdererne Anne Grete Ekker og Grete Lund overleverer rapporten til enhetsleder 
Anne Svegård ved Voll barnehage. Ordfører Bjørn Rogstad er fornøyd.
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Lærer i 80 % stilling. Behov for kompetanse i grunn-
leggende lese- og skriveopplæring og matematikkopp-
læring på 1.- 4. trinn. 
Midlertidig lærer i 15 % stilling. Behov for tysk mors-
målskompetanse. Egnethet vektlegges.

I Rennebuskolen vektlegger vi, utover gode fagkunn-
skaper, god klasseledelse.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved hen-
vendelse til den enkelte skole:
Voll skole v/ rektor Heidi Sæther, tlf.: 72 42 65 70.
Nerskogen skole, Berkåk barneskole og Rennebu ung-
domsskole v/rektor Kari Haukdal,
Tlf.. 72 42 81 83

Dersom søker har spesielle ønsker for tjenestested bør
dette oppgis i søknaden.
Politiattest av ny dato må fremvises før tiltredelse.
Hjelp til å skaffe bolig.

Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling
ledig på www.rennebu.kommune.no eller ved hen-
vendelse til Servicetorget i Rennebu, 
tlf.: 72 42 81 00

Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 1. mai
2010.

- Rådmannen

Fra 1. august 2010 vil vi få ledig et antall lærerstilling-
er, hele- og deltidsstillinger, faste, og årsvikariater. Om
det oppstår behov utover utlyste stillinger, rekrutteres
det fra søkerlista. 

Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole 
1.-10. trinn med samlet elevtall på ca 200 elever.
Skolen får helt nye lokaler for 5-7 trinn, arbeidsrom for
ansatte og skolens administrasjon etc.
Stillingsbehov:
Lærervikariater i til sammen 160 % stilling. 
Skolen er organisert i team.
Behov for kompetanse i naturfag, matematikk, norsk,
engelsk og kroppsøving. En av stillingene innebærer
kontaktlærerfunksjon.
Det er ønskelig med en 100 % stilling og en i ca 60%,
men dette må tilpasses søkernes kompetanse.

Nerskogen skole
1.- 7. trinn, to - delt skole med 14 elever.
Stillingsbehov:
Lærer i 80 % stilling. Behov for allmennlærer med
undervisning hovedsakelig på 1.-4. trinn.
Timelærer spesialpedagogikk i 15 %.
For å rekruttere til Nerskogen skole vurderes avlønn-
ing utover tariff.

Voll skole
1.-7. trinn, femdelt skole med ca 75 elever. Skolen er
organisert i to team.
Stillingsbehov:
Lærervikariat i 80 % stilling. Behov for kompetanse i
engelsk på 4. – 7. trinn. Stillingen er et vikariat for
skoleåret 2010/ 2011, men med mulighet for fast
ansettelse senere.

Ledige lærerstillinger i grunnskolen

Vi trenger 3 nye lærlinger innenfor helsearbeiderfaget. 
Fra før har vi en lærling innenfor barne- og ungdoms-
arbeiderfaget, en innenfor institusjonskokkfaget, to
innenfor helsearbeiderfaget og en innenfor IKT.
Tiltredelse fra 1. september om annet ikke blir avtalt.
Det tas forbehold om politisk godkjenning.
Kvalifikasjoner
• Bestått eksamen, grunnkurs/ VG1 og VK1/ VG2
• Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som 
samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet.

For at søknaden skal komme i betraktning må vitne-
mål og relevante attester vedlegges.

Kontaktperson: 
personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf.: 72 42 81 00 eller
e-post: per.ivar.wold@rennebu.kommune.no

Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling
ledig på www.rennebu.kommune.no eller ved hen-
vendelse til Servicetorget i Rennebu - telefon 72 42 81
00.

Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 1. mai
2010.

- Rådmannen

Lærlingeplasser 2010 - Helsearbeiderfaget
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Ledig stilling
80% svangerskapsvikariat ledig i perioden 1. juni
2010 - 21. august 2011-sykepleier ved IPO og HPO

Beskrivelse
Enheten for pleie- og omsorgstjenester i Rennebu
kommune søker i fellesskap sykepleier i 80% stilling.
Rullering mellom sykehjemmet og hjemmesyke-
pleien, men med noe forutsigbar turnus.

Ønskede kvalifikasjoner:
-ha autorisasjon som sykepleier
-ha ønske om å lære nytt samtidig som du er kreativ
-fleksibilitet
-være positiv, ha stor arbeidslyst og kunne bidra til 
et godt arbeidsmiljø
-sette verdier som respekt, omsorg, likeverd, 
lojalitet, ærlighet og rettferdighet høyt
-gi tjenester som er faglig forsvarlige
-personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
- interessante oppgaver
-lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
-pensjon og forsikringsordning

Ønsker du nærmere opplysninger - kontakt:
avd.spl. IPO Lena Bakkeid på tlf 72 40 25 14 eller 
avd.spl. HPO Wenche Teigen tlf 72 40 25 25

Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under ”stilling ledig”
eller henv. til servicekontoret i Rennebu, 
tlf 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no
Innen 27. april 2010

Trafikksikkerhetsplan 
for Rennebu kommune 2011-2015
TS-utvalget (trafikksikkerhetsutvalget) i Rennebu
kommune skal i gang med å revidere kommunens
trafikksikkerhetsplan. I den forbindelse ønsker vi inn-
spill fra kommunens innbyggere. Vi ønsker forslag til
forbedringer som vil gjøre trafikken tryggere i vår
kommune. 

Innspill sendes til sekretær i TS-utvalget Solveig
Løkken innen 15.05.2010 enten på mail:
solveig.lokken@rennebu.kommune.no eller pr brev
til: TS-utvalget v/Solveig Løkken, Rennebu 
kommune, Myrvn 1, Berkåk, 7391 Rennebu

- TS-utvalget i Rennebu

Ledig stilling
Vi har innen enheten hjemmebasert pleie og omsorg
følgende ledig stilling:
15% fast stilling som hjelpepleier/omsorgsarbeider/
helsefagarbeider. Arbeid hver 3 helg. Tjenestested er
hjemmesykepleien. Stillingen krever fagutdanning,
ufaglærte kan bli vurdert. Stillingen kan ikke deles.
Oppstart snarest.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved
henvendelse til: 
nestleder HPO Wenche Teigen tlf 72 40 25 30, eller
hjemmehjelpskoordinator Gry Mari Røe

For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht.
Gjeldende lover og avtaleverk.

Søknadsfrist: 26.04.10
Søknaden sendes: 
Rennebu kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu  

Ferievikarer
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune søker
ferievikarer for sommeren 2010. 
Vi trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/
omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere og hjemmehjelp-
erne. Vi oppfordrer også ufaglærte, elever og studenter
til å søke.

For stillingene gjelder lønn og arbeidsvilkår etter kom-
munalt avtaleverk. Søkere må disponere bil som godt-
gjøres iht. regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved å
kontakte nestleder HPO, Wenche Teigen, tlf. 72 40 25
25 & hjemmehjelpskoordinator Gry Mari Røe, tlf. 72
40 25 05.
Søknadsfrist: 07.04.10. 
Søknad sendes: 
Rennebu kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu.

- RÅDMANNEN

SMIL 
Søknader om SMIL-midler sendes Rennebu kommune
innen 1. mai.

- enhet for landbruk og miljø

www.rennebu.kommune.no
- her finner du innkallinger til kommunale møter

og referat fra møtene når de er ferdig!
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Ledige stillinger 
v/Rennebu helse og omsorg./ sykehjem

Vi søker:
Stilling 1: 100% fast hjelpepleier/omsorgsarbeider
Turnus med arbeid tredje hver helg. Stillingen kan del-
es. Vakter spesielt på kveld /helg. Personer uten
utdanning kan søke. Opplæring vil bli gitt.
Tiltredelse snarest.

Stilling 2: 13,67% fast kjøkkenmedarbeider
Turnus med arbeid tredje hver helg. 
Ledig fra 1. mai. 

Stilling 3: 50% fast Hjelpepleier/omsorgsarbeider
Turnus med arbeid tredje hver helg. 
Stillingen kan deles.

Stilling 4: ferievikarer innen pleie, kjøkken og renhold
fra uke 26 t. o.m. uke 33. Skoleungdom oppfordres til
å søke. Opplæring vil bli gitt. Det kreves at søkeren
fyller 18 år i løpet av året. 

Stillinger 5: i år som i fjor tilbyr vi skoleungdom
sommerjobb i 3 uker. 9 og 10 klassinger kan søke.

Vi ønsker  personer som er positive og tar ansvar.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Nestleder Wenche Teigen på tlf 72 40 25 25 eller 
avdelingsleder Lena Bakkeid på tlf 72 40 25 14.
Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling
ledig på www.rennebu.kommune.no/selvbetjening ell-
er ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu - telefon
72 42 81 00

Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 25. april.

- Råmannen

Hjemmebaserte tjenester
Tjenesten for funksjonshemmede

Ledig stilling miljøarbeider: 67,83% vikariat 
fra 01.06.2010, med mulighet for fast ansettelse.
Turnus med arbeid hver 3. helg.
Ved evt interne opprykk, vil andre stillinger i 
boligen bli ledige.

For stillingen gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider,
helsefagarbeider. Ufaglærte kan bli vurdert. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved hen-
vendelse til Joveien ved 
Gunhild R. Olsen tlf 72 42 77 10, eller
konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise
tlf 72 40 25 06.

For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht. gjeld-
ende lov -  og avtaleverk.
Søknaden sendes til 
Rennebu kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu 
eller pr. e-post til 
postmottak@rennebu.kommune.no 
innen 29.04.2010.

Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på 
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig 
eller ved henvendelse til servicetorget, 
tlf 72 42 81 00.

- Rådmannen

UTSTYRSBYTTEDAG
Ved Kaffe Hyggen på Stamnan 
lørdag 17. april mellom kl. 11.00 – 14.00
Ta med deg det du ikke trenger lenger, eller som ikke 
passer lenger av ski, skøyter, sykler eller lignende. 
Sett på den prisen du ønsker for det selv før du kommer.
Utstyret levers inn før kl.10.30 samme dag.
Åpen kaffe med ferske vafler, rømme og syltetøy, kaffe, saft
og kake selges. VELKOMMEN TIL BYTTEDAG  

Arr.Stamnan Grendalag

Ledig jordbruksparsell på Berkåk 
- beliggende på gnr 83 bnr 4 Skamfer statsskog
Parsellen er på 84 da, og består av 11 da fulldyrka jord, 
8 da innmarksbeite og 65 da avskoget utmarksbeite.
Parsellen er ledig fra og med i år.
Interesserte kan henvende seg til knut.rost@statskog.no 
for nærmere opplysninger.
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Takk for oppmerksomheten på dagen min.
Bodil Øverland

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse og blomster ved
Arne Gudleik Kylling sin bortgang og begravelse.
Takk for pengegaven på kr 14.400 til Rennebu Skytterlag.
Karen, Greta, Marina, Arnt Olav og Anbjørg Petra 
m/familier

HYGGEKVELD
LHL Rennebu inviterer til hyggekveld
På Frivilligsentralen Berkåk
onsdagskvelden den 21. april kl. 19.30
Hva skjer:
• Mye allsang
• Musikk av Kåre–Rolf Erik–Steinar
• Odd Myrmæl fra Meldal Lysbilde med kommentar
• Jostein orienterer om lagets aktiviteter
• Konkurranse/Trim
• Åresalg (gaver mottas med takk)

Inngang kr 50 – Servering
ALLE ER VELKOMMEN!

Sykkelkarusell 2010
1. løp: Start fra Jutulstuggu søndag 25. april kl 13.00
2. løp: Start fra Voll skole søndag 2. mai kl 13.00
3. løp: Start Torget, Berkåk torsdag 13. mai kl 13.00
4. løp: Start fra KRK, Berkåk mandag 24. mai kl 13.00

Det blir trekning på to gavekort på 500 kroner
etter hvert løp. Alle de som deltar i det siste
løpet og som også har deltatt på minst 
to andre løp, deltar i trekning på to gavekort 
og en sykkel den siste løpsdagen.
Startkontigent: voksne 30 kroner, barn gratis.
Arr: RIL og FYSAK Rennebu

Friidrettsgruppa - våren 2010
Terminliste for terrengløpene
6. mai Frambanen 

(med avslutning idrettsskolen)
20. mai Trollvang
27. mai Stamnessætrin
3. juni Berkåk, NM-arenaen (avslutning)

Alle løp starter kl 19.00. Påmelding begynner kl 18.30
kr 100,- pr deltaker for alle 4 løpene
kr 40,- pr deltaker for enkeltløp
For å få premie må 3 av 4 løp være fullført.

BUDEIA vil i år bli arrangert i Gunnesgrenda, 
torsdag 2. september kl 19.00

- Rennebu IL Friidrettsgruppa

Trekningsliste 
over heldige vinnarar frå Rennebu Sanitetsforenings
årslotteri 2010
Gev.1 bok nr 9/107  Miksar:  Mali og Per Hårstad
”      2  ”    ” 5/174  Hekla duk:  Janne Øverland
”     3  ”   ”  6/80    Pledd :       Stein Bjerkset
”     4 ”   ”    6/384  Juleduk:     Oddveig G. Rise
”      5  ”  ”    5/269 Strykejern: Ingebr. O. Rokkones
”      6  ”  ”    6/280 Løper:      Arnt J. Mærk
”      7  ”  ”    12/109 Radio:         Guri og Ola Rise
”      8  ”  ”    5/24  Stavmikser:  Fjelle
”     9  ”  ”    4/411 Herregenser  Inger Joh. Øien
”    10 ”  ”     9/161 Vasskokar    Bodil Gunnes
”    11  ”  ”    2/411 Glass lysestake Andreas Engdal
”    12  ”  ”    1/115 Lyslykt          Magne Brattset

Kvinnegruppas kulturpris
Rennebu Arbeiderparti
Kvinnegruppe vil for 28. gang dele ut sin
kulturpris 1. mai.
Prisen er på kr 1.000,- + diplom. 

Vi ber om forslag på kandidater (vedlagt begrunnelse).
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner,  
grupper eller organisasjoner/lag som har  arbeidet aktivt for
kulturlivet i Rennebu.
Forslag sendes innen 20. april 2010 til Solveig Træthaug -
tlf 926 46 471.

- RAPs Kvinnegruppe

En takk til Diakonutvalget i Berkåk menighet for boken jeg
fikk på dagen min! Halvard Brattset

Medlemsmøte 
for andelseiere

Møtet skal velge representanter til rådet for tidsrommet
2010-2014.
Kvikne krets: avholdes onsdag 28. april kl 19.00 på Kvikne
Fjellhotell.
Rennebu krets: avholdes torsdag 29. april kl 15.00 i kraft-
lagets administrasjonsbygg på Berkåk.
Vel møtt!

Rennebu Arbeiderparti
15. april kl. 19.30:  medlemsmøte,
Frivillighuset
- tema: ”Rennebuskolen – med fokus på
elevene”
- vedr. Kommunestyrevalget -11

27. april kl. 19.00:  gruppemøte/medlemsmøte,
Kommunehuset - kommunestyresaker
1. mai: tradisjonelt arrangement, Helsesenteret og
Frivillighuset Berkåk (annonse i neste nummer)
4. mai kl. 19.00: åpent temamøte, Aunan Grindal
- ”Orklalaksen – ei framtid?” 
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RREETTUURRAADDRREESSSSEE::
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt - neste nummer 29. april - frist for stoff 22. april - Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!

17.04. Gammeldans Samfunnshuset 21.00
Gammeldansklubben
Musikk: Erik`s

18.04. MIX-volleyballturnering Rennebuhallen 10.00
NUFR og R.Volley

21.04. Gruppemøte Kommunehuset 19.00
Rennebu Senterparti

25.04. Vårkonsert Samfunnshuset 19.30
Lions

25.04. Sykkelkarusell Jutullstuggu 13.00
RIL Trimgruppa

27.04. Formiddagstreff Omsorgsboligene11.00
Frivilligsentralen

29.04. Formiddagstreff Voll 11.00
Frivilligsentralen

LHL Rennebu – hjertetrim / muskelstimulator onsdager
kl.15-17, LHL Helsestudio
Rennebu Musikkorps tirsd kl 19.30-22.00 i samfsalen
Rennebu Skolekorps torsd kl 18.00-20.00 i samfsalen
Rennebu Songkor onsdag kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 Frivillighetens Hus
Linedance søndager kl 18.00 på Stamnan
NKS Berkåk kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager
Rennebu Husflidslag har åpent hus på Vonheim mandag-
er 18.00-21.00
Rennebu JFF har lerdueskyting i ”Svenskdalen” hver tors-
dag kl 18.00
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Åpningstider:
Man-tors 07.30-16.00
Fredag 07.30-18.00  –  Lørd 10.00-14.00

Zanussi komfyr keramisk topp
Frittstående komfyr med keramisk topp og grill. Kr 4398,-

Eksklusiv komfyr med keramisk topp fra Bosch 
Komfyren er utstyrt med Pyrolyse - automatisk selvrens. 
Varmluft, steketermometer, elektronisk ur og 60lʼs ovnsrom.

Førpris: 12 498,- NÅ 8998,-

Oss ha rydda 
på lageret oss…

Overraskelse til de tre første som kjøper 

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net


