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DAGENS MIDDAG

Den tradisjonelle aksjonsdagen ved Berkåk
skole er et positivt tiltak på mange plan. Ett av
målene er å samle inn penger til TV-aksjonen -
som i år går til UNICEF. I løpet av årets
aksjonsdag ble det samlet inn hele kr 21.400.

Elevene viste stort engasjement for innsam-
lingsaksjonen, enten det var å selge lodd, kjøpe
lodd eller være underholdningsartister på sce-
nen. 

Årets TV-aksjon innbrakte vel kr 135.000
samlet for hele Rennebu - noe som tilsvarer kr
62,52 pr. person.  En gedigen rekord! Meldal
fikk til sammenligning 49,91, Oppdal 48,88 og
Midtre Gauldal 37,49 pr. person. Tall pr 22.10.
kl 8.15.

De fremmøtte fikk også anledning til å prøve 
ferdighetene sine i å legge puslespill. 

Her prøver Mona Engum å legge flest mulig 
puslespillbiter på en bestemt tid, 

mens Steffen Engum, Daniel Sæther Flå og
Øystein Østerås er dommere og tar tiden.

AkAksjonsdag på Berkåksjonsdag på BerkåkUKM 2008
TTiill  aallllee  ddeerree  uunnggee
mmeelllloomm  1100  oogg  1188  åårr::
NNåå  eerr  ddeett  ttiidd  ffoorr  åå  
tteennkkee  ppåå  UUKKMM!!

Lokalmønstringa
denne gang blir den 19.
januar 2007, i sam-
funnssalen, Rennebu-
hallen. Vi starter som
vanlig kl 18.00. Også
denne gangen håper vi
på mange deltakere.

Les om mønstringen
på www.ukm.no. Her
kan dere melde dere på
fra den 1. november og
helt fram til den 15.
januar.

For å bli tatt ut til
fylkesmønstringa må
dere være fylt 13 år i
løpet av 2007. Men er
du yngre, er det likevel
fin trening å delta på en
lokalmønstring .

I år er det nabokom-
munen vår; Oppdal,
som er vertskommune
for fylkesmønstringa.
Her blir det nye kultur-
huset arena for mange
spreke kulturinnslag fra
ungdom i Sør-
Trøndelag.

Det er ingen tid å
miste – begynn og øv
nå!

Har du noen spørs-
mål, så ta kontakt med
Ingolf eller Astri på
kommunehuset.

Ivrige loddselgere på aksjonsdagen.
De tre lengst til høyre er Maren Gunnes, Tormod
Bergsrønning og Ingrid Skjerve som selger lodd til

bl.a. Mette Skjerve.



NNAAVV--eennhheetteenn
OOppppddaall//
RReennnneebbuu  bbllee
ddeett  fføørrssttee  ssaamm--
aarrbbeeiiddsskkoonnttoorr--
eett  ii  SSøørr--
TTrrøønnddeellaagg..

NAV Oppdal-
Rennebu er det
syvende NAV-
kontoret som åpner
i Sør-Trøndelag. Da
NAV-kontoret på
Berkåk åpnet sist
fredag, sa fylkes-
mann Kåre
Gjønnes at han
ikke hadde trodd at Oppdal og Renne-
bu skulle bli den første fellesenheten.
Mens Ola T. Lånke, som fikk æren av å
klippe snora, på sin side sa at det var
nettopp her han ventet at et slikt sam-
arbeid skulle skje. 

IIvvaarreettaarr  vveellffeerrddssssaammffuunnnneett
Med de gamle enhetene sosialkon-

toret, trygdekontoret og a-etat samlet i
den nye NAV-enheten, trenger en ikke
lenger å sende folk fra dør til dør. 

Leder for NAV-enheten, Trond
Meslo, sa at NAV-reformen skal ivare-
ta velferdssamfunnet og blant annet gi
mulighet til arbeid selv om helsa
skranter. Målet er å gi en god hverdag
for alle. Meslo sa videre at selv om det
er to kommuner som samarbeider, skal
det være full dekning på kontorene i

begge kommunene.
- Det er 700 tusen personer på stø-

nad i Norge, og NAV skal gi disse en
bedre hverdag. Dette kontoret skal
fungere bedre for innbyggerne. Gjør
det ikke det, så gjør de ikke jobben sin,
sa Gjønnes.

NAV-kontoret holder til i nyoppus-
sede lokaler i kommunehuset på
Berkåk, og det er et samarbeidsprosjekt
mellom stat og kommune. Kontoret
ligger til venstre innover fra
Servicetorget.
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Det nye NAV-kontoret er åpnet

Oda Tørset Holm (sang) og 
Mari Nyhaug (piano) fra Kulturskolen. 

Ordfører Ola Røtvei fra Oppdal, 
sammen med 

“gammelsosialsjefen” Ingebrigt Stavne og 
“gammeltrygdesjefen” Arne Kylling.

Byggekomité for kunstgressbane på Berkåk

FFoorrmmaannnnsskkaappeett  lleeggggeerr  ssaakkeenn  ffrraamm  ffoorr  kkoommmmuunneessttyyrreett  mmeedd  sslliikk  iinnnnssttiilllliinngg
ttiill  vveeddttaakk::

Det vises til kommunestyrets vedtak gjennom økonomiplanen for 2008, om
kommunal delfinansiering av kunstgressbane på Berkåk.

Kunstgressbanen erstatter og plasseres på eksisterende grasbane på Berkåk.
Det nedsettes en plan- og byggekomite bestående av:
En fra politisk nivå, som leder av utvalget: Knut Håstad
Fra administrasjonen: rådmann og teknisk sjef
Fra Rennebu Idrettslag: Nils Petter Gundersen og Inge Olav Hatvik
Enhetsleder for kultur og fritid fungerer som sekretær for utvalget.

Stortingsrepresentant Ola T. Lånke 
fikk æren av å klippe snora 

da NAV-kontoret på Berkåk åpnet. 
Ove Karlsvik står foran leder for 

NAV Oppdal-Rennebu Trond Meslo.
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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

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Rebustorget
tar form

TTiirrssddaagg  ii  ffoorrrriiggee  uukkee  hhoollddtt
aarrkkiitteekkttkkoonnttoorreett  CCUUBBUUSS
mmøøtteerr  mmeedd  flfleerree  ggrruuppppeerriinnggeerr
ffoorr  åå  ffåå  iinnnnssppiillll  ffoorr  ooppppuussssiinngg--
eenn  aavv  ttoorrggeett  ppåå  BBeerrkkååkk..

Det er gått ut bredt i Rennebu både
med brev, informasjon i Rennebu Nytt
og på kommunen sin hjemmeside og
oppfordret folk til å komme med idèer
og innspill til hva torget kan brukes til.
Tirsdag i forrige uke ble det holdt
møter med 9. klasse på Rennebu ung-
domsskole, lokale bedrifter, personalet
på skolen og næringsdrivende på tor-
get. 

Styringsgruppa vedtok at det skal
sees mer på innspillene om at det bør
bygges en scene med tak over og
mulighet for takoverbygging langs veg-
ger i videre planlegging. Torget plan-
legges slik at en tar hensyn til mulighet
for å skate, sykle med bmx-sykkel og å
klatre. Turbinhjul skal innpasses i pla-
nene, og det skal også arbeides videre
med bruk av glass, stein og tre på en ny
måte.

Axel Sømme i Cubus har laget en
enkel modell av torget, der elementer
en tenker seg i torget er lagt på. Disse
kan flyttes rundt, og det kan eksperi-
menteres videre med ulike utforming-
er.

Cubus kommer til Berkåk igjen den
12. og 13. november for videre arbeid.

- Styringsgruppa ved Sissel Enodd

Suksess for Rennebumartnan
RReekkoorrdduuttbbeettaalliinngg  aavv  dduuggnnaaddssppeennggeerr  ii  ffoorrbbiinnddeellssee  mmeedd  åårreettss
RReennnneebbuummaarrttnnaa!!

Torsdag 18. oktober
var det oppsumme-
ringsmøte for
Rennebumartnan 2007,
hvor bl.a. lag og orga-
nisasjoner deltok. På
møtet gikk Kenneth
Teigen på vegne av
martnaskomiteen
gjennom årets martna
med tall og evaluering-
er. Fra årets martna  vil
vi nok spesielt huske
konserten med Sissel
Kyrkjebø, temaopplegget med Barnas
Torg for skaperglede, og at både publi-
kumstilslutningen og interessen for å
handle kvalitetsprodukter på
Rennebumartnan viser en stigende
tendens. 

GGoodd  sseerrvviiccee
Det må også nevnes at det fra

utstillerhold kommer veldig gode
tilbakemeldinger på hvordan både
ansatte og dugnadsfolket yter en ser-
vice som er langt over det som mange
andre arrangement har. Og selv om det
totalt sett var et kjempearrangement
også i år, så er det ting vi både har lyst
til å forbedre og utvikle fremover. 

DDuuggnnaaddssppeennggeerr
På møtet ble også årets dugnads-

penger delt ut. Totalt ble det lagt ned
4092 dugnadstimer, og martnan beta-
ler i år 80,- pr. time som ga en rekord-
utbetaling på 327 360,- til lag og orga-
nisasjoner i Rennebu, Kvikne, Midtre

Gauldal, Trondheim, Oppdal og
Holtålen. Vi har i et par år betalt 75,-
pr. time, men når det nå ser ut til at det
blir et godt økonomisk resultat for sel-
skapet, så setter jeg pris på at vi deler
mye av overskuddet med lag og orga-
nisasjoner, for uten dem ingen martna,
sier Kenneth Teigen.

IInnssppiirraassjjoonnsskkiillddee
— Jeg føler at dugnadsånda og lys-

ten til å delta for å gjennomføre og
utvikle martnan er svært god.
Engasjementet fra dugnadsfolket er en
viktig  inspirasjonskilde for oss som
jobber med dette året rundt for å forsø-
ke og videreutvikle martnan videre.
Nå starter arbeidet frem mot en
Rennebumartna 15. – 17. august, og vi
håper at vi i løpet av en måneds tid kan
ha temaet for neste års martna klart,
sier en optimistisk Kenneth Teigen.     

Innset Husflidslag betjener Balkongen
Kafé.

SSnnaarrtt  vviinntteerr......
Høsten har kom-

met, og med den også
en forsmak på vinte-
ren. 

Nils Valland fra
Trondheim, som har
hytte på Nerskogen,
har sendt oss dette bil-
det tatt 9. oktober. Det
er tatt fra øverst i ski-
anlegget med Ner-
skogen i forgrunnen
og Gråfjellet bak.



Evaluering av prosjekt felles ledelse
for barnehage og skole
TTiill  oorriieenntteerriinngg

II  ddeesseemmbbeerr  22000044  ffaatttteett  kkoomm--
mmuunneessttyyrreett  ii  RReennnneebbuu  vveeddttaakk
oomm  ffeelllleess  ssttyyrreerr  ffoorr  IInnnnsseett  oogg
VVoonnhheeiimm  bbaarrnneehhaaggeerr  oogg  ffeelllleess
ssttyyrreerr  ffoorr  NNeerrsskkooggeenn  oogg  VVoollll
bbaarrnneehhaaggeerr.. KKoommmmuunneessttyyrreett
ffaatttteett  ooggssåå  vveeddttaakk  oomm  ffeelllleess
lleeddeellssee  ffoorr  sskkoolleennee  IInnnnsseett,,
NNeerrsskkooggeenn  oogg  VVoollll..

Gjennom å samle ledelse på
enhetsnivå for skole og barnehage på
færre stillinger, var hovedmålsetting-
ene som følger:

• Sterkere teamorganisering av
enhetsledelse innenfor skole og sko-
le/barnehage

• Et mer enhetlig grunnskoletil-
bud for elevene hvor alle skal ha sam-
me mulighet til utvikling og læring
uavhengig av hvilken skole de går på

• Effektivisering av ledelsesres-
sursene

For både barnehage og skole ble det
besluttet at ordningen skulle iverkset-
tes fra og med barnehage-/skoleåret
2005/2006, og at ordningen i første
omgang skulle gjelde som en prøve-
ordning for tre år. HOO ønsket en ori-
entering etter første prøveår. Det ble
også vedtatt at det skulle foretas en
evaluering av ordningen i god til før
tre-årsperioden var over. 

Barnehagene og skolene er inne i
siste år av prosjektperioden. For å kun-
ne følge opp vedtaket om evaluering i
god tid før tre-årsperioden er over, er
nå evalueringen i gang.

Rennebu kommune har gitt
PricewaterhouseCoopers (PwC) opp-
draget med å gjennomføre evaluering-
en. PwC representerer et tverrfaglig
sammensatt kompetansemiljø, og det

er Jan Sivert Jøsendal som er prosjekt-
leder for evalueringen. Han har bred
erfaring fra skole og har foretatt evalu-
ering av tilsvarende prosjekter tidli-
gere.

PPwwCC  hhaarr  ffååtttt  fføøllggeennddee  bbeessttiilllliinngg  ffrraa
RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee::

”Rennebu ønsker evaluering av
”Prosjekt felles ledelse” for skolene og bar-
nehagene i kommunen. Evalueringen skal
ta utgangspunkt i intensjoner med og
målsettinger for den nye ledelsesstruktu-
ren. 

Rennebu ønsker et bredt referanse-
grunnlag for evalueringen der sentrale
aktører i barnehage og skole er represen-
tert. Evalueringen skal munne ut i en rap-
port som er egnet til å danne grunnlag for
politisk beslutning om fremtidig ledelses-
struktur. Rapporten bør si noe om ”veien
videre”. Sluttrapporten bør foreligge ved
utgangen av november 2007, slik at kom-
munestyret kan vurdere rapporten i
sammenheng med beslutning om fremtidig
ledelsesstruktur.”

På dette grunnlaget har PwC plan-
lagt evalueringen. Den startet i uke 42
med nettbasert spørreundersøkelse. PwC
har selv gjort utvalget av respondenter,
og følgende målgrupper er i denne
kategorien: 

- alle lærerne ved Rennebu grende-
skole Voll, Innset og Nerskogen

- rektorer, assisterende rektor og 
stedfortreder på Voll, Innset og 
Nerskogen skoler

- FAU-representanter på Voll, Innset 
og Nerskogen skoler

- alle barnehageansatte ved Voll, 
Innset, Nerskogen og Vonheim 
barnehager

- de assisterende styrerne og stedfor-
treder ved barnehagene

- begge styrerne ved barnehagene
- FAU-representanter ved alle barne-

hagene
- tillitsvalgte for personalet i barne-

hagene og skolene
- PPT-leder
- spes ped koordinatorene
- prosjektansvarlig Ingrid Selbæk
- administrativ ledelse v/ped råd-

givere og rådmann
- til sammen 10 elever fra Voll, 

Nerskogen og Innset skoler

Evalueringen fortsetter i uke 45
med individuelle intervjuer og grup-
peintervjuer. PwC har valgt ut følgende
intervjurespondenter: 
- prosjektansvarlig 
- pedagogiske rådgivere i barnehage 

og skole
- lærergrupper fra Rennebu grende-

skole, alle enheter
- grupper av barnehageansatte ved 

alle barnehagene
- gruppe av rektorer
- gruppe av assisterende rektorer
- gruppe av styrere
- gruppe av assisterende styrere
- gruppe av FAU-representanter
- gruppe av tillitsvalgte
- PPT-leder og spes ped koordi-

natorer
- gruppe på 5 elever fra Rennebu 

grendeskole Voll, Innset og 
Nerskogen

Det vil være fortløpende dialog
mellom PwC, representanter for bar-
nehagene, skolene, tillitsvalgte og
administrasjonen under evaluerings-
prosessen.

Dette blir en spennende prosess, og
deltakelsen i evalueringen er selvsagt
frivillig. Rennebu kommune håper
likevel at de som blir bedt om å
gjennomføre spørreundersøkelse og
intervju tar utfordringen.

Evalueringsrapporten vil forhåpent-
lig bli fremlagt for kommunens admi-
nistrative ledelse i slutten av novem-
ber.

- Ingegjerd Mortensen -
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Bæstevænnan Celine og
Astrid hadde konsert etter

konkurransen - til stor jubel
for det unge publikummet.
Aldri før har det vel vært

tatt så mange bilder og film-
snutter på mobiler i
Rennebuhallen før.

OppSpinn på Berkåk
Yngve Teigen har startet med spinning i Sparebankgården på

Berkåk.
- Vi har nå kommet godt i gang, og pågangen har vært større enn

forventet, forteller Yngve som har med seg Sindre Haugerud Wold,
Oddveig Uv, Kjetil Værnes og Marita Teigen som instruktører.

Yngve forteller at de har delt spinningen i tre typer: Spinn1 - 60
min – en time for deg som ikke har syklet mye før og har lyst til å
finne ut om dette er noe for deg. Spinn2 - 60 min – en time for deg
som har syklet en del før, da denne timen er mer intens både når det
gjelder belastning og fart! Intervall – 60 min – som Spinn2, men som
navnet sier med et større fokus på intervaller.

Nettsiden www.oppspinn.net gir deg mer informasjon.
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Musicals-opplevelse
KKuullttuurruukkaa  ii
RReennnneebbuu  ssttaarrtteett
mmeedd  eett  vveellllyykkkkeett
RReennnneebbuuSSppæællll..

Det deltok 13
korps i årets under-
holdningskonkur-
ranse, med ca  900
personer tilsammen
inkludert lederne.
Arrangørene fikk
mange godord for
arrangementet, og
korps som har deltatt
over flere år mente
dette var arrange-
mentsmessig det beste RennebuSpæll. 

Gøril Meland, leder i arrange-
mentskomiteen, roser korpsene for
stor kreativitet og mye nedlagt arbeid.
Årets tema var Musicals, og det ga
mange store øyeblikk underveis.

Grenaderkorpset, som stilte for før-
ste gang, gjorde dypt inn-
hugg i premiebordet med
førsteplass sammenlagt og
i tillegg vinner av både
musikkprisen og aspirant-
prisen.

Soknedal Skolekorps - vår lokale favoritt 
i fravær av Rennebu Skolekorps 

- ble nummer fire 
under årets RennebuSpæll. 

Korpset gjorde en underholdende og god
fremføring av musicalen Bør Børson.

Miljøpenger
til Innset 
og Voll

MMiilljjøøåårrggrruuppppaa  ii  RReennnneebbuu
kkoommmmuunnee  hhaarr  bbeevviillggeett  ttiill--
sskkuudddd  ttiill  VVoollll  BBaarrnneehhaaggee  oogg
IInnnnsseett  SSkkoollee..

Rennebu kommune og Miljøår-
gruppa ønsker å premiere Innset skole
med prosjektet "Fra fjellet til bordet"
der elevene har deltatt på jakt og i
foredling av dyret. De får tildelt kr
2000,- i støtte til det positive prosjektet
uten at de har behøvd å søke.

Voll Barnehage får bevilget kr
7000,- fra Miljøårgruppa til helårs
kompostbinge og kompostkvern.
Barnehagen skal selv innhente tilbud
på kompostbinge. Barnehagen skal få
kompostkurs gjennom Grønn
Hverdag, og om mulig også besøk fra
Hamos i barnehagen.
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

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

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Gulost, 1 kg 44 90

Kylling prior, grillet  pr pk 3490

Pepsi vanlig/max 790

Egg prior, 20 stk 1290gr 2990
+ pant

Kjøp 3
betal for 2

Pizza la Mia

JJoorruunnnn  LLoovviissee  HHuussaann  ffrraa  VVoollllaaggrreennddaa  eerr    mmeedd--
lleemm  ii  vvookkaallsseekksstteetttteenn  PPUUSSTT,, ssoomm  nnyylliigg  hhaarr  hhaatttt
ppllaatteesslliipppp  aavv  ddeebbuuttaallbbuummeett  ’’FFeemmkkaanntt’’..

Albumet spenner fra rene jazzlåter og populærmelodier
fra 80-tallet, til norske og internasjonale folketoner og
Prøysen-viser.

PUST har fått svært gode tilbakemeldinger på det nylig
utgitte albumet, og Dagsavisen omtaler den som en vokal
sensasjon i sin anmeldelse 30. september. I Aftenposten for-
rige mandag fikk plata intet mindre enn terningkast seks!

Ensemblet består av seks profesjonelt skolerte sangere
som kombinerer stemmelek med et høyt musikalsk nivå.
Siden starten i 2003 har Oslo-gruppa holdt konserter i store
deler av landet og har også gjort seg bemerka i vokalmiljøer
over hele Norden. De har opptrådt på ulike festivaler, holder
jevnlig workshops for andre vokalensembler, og har hatt en
rekke oppdrag for næringslivet, blant annet tilknytta
Telenors kulturprogram.

Sist søndag opptrådte sekstetten med Jorunn Lovise som
solist i beste sendetid under NRKs TV-aksjon. 

Kanskje er albumet med PUST et julegavetips?

Foto: C.F Wesenberg

PUST med terningkast 6
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MILJØ-
TIPS

I 2006 kastet vi
417 kilo hushold-
ningsavfall hver. Fra
1.1.2008 blir Rennebu

med i Hamos og vi får økt graden av
kildesortering i kommunen, men det
viktigste vi kan gjøre for å minske mil-
jøbelastningene er å hindre at avfall
oppstår. Her kommer noen tips til
hvordan du kan bidra til å produsere
mindre avfall:
• Kjøp solide ting som heltre i stedet 

for finèr. 
• Ikke kjøp billige plastleker til ung-

ene som går i stykker etter kort tid.
• Planlegg innkjøp, unngå spontan-

kjøp.
• Kjøp og selg brukte ting, bytt med 

andre. Lag byttering.
• Gi bort opplevelser i stedet for ting 

å ha i skapet til bursdager, jul og 
bryllup.
Få mange flere ideer på 
www.gronnhverdag.no/gaver

• Reparer i stedet for å kjøpe nytt
• Oppsøk steder i lokalmiljøet du 

ikke har vært, i stedet for å reise 
langt på tur

• Unngå engangsprodukter 
• Drikk vann fra springen i Norge 

istedet for å kjøpe flaskevann
• Handle kortreist mat
• Komposter og lag deg god hagejord
• Velg tosidig utskrift
• Bruk kasserte ark til tegneark/rable-

ark til ungene
• Sett merket Reklame – nei takk! på 

postkassen din
• Reserver deg mot Telefonkatalogen 

og Gule Sider 
• Bruk biblioteket aktivt i stedet for å 

kjøpe, de skaffer det du vil ha av 
bøker, blad, lydbøker og filmer

• Del gressklipper, snøfreser og andre 
ting med naboen

• Påvirk lokalpolitikere, offentlige og 
private bedrifter i miljøriktig 
retning, vær aktiv som forelder om 
du har barn i skolen. Engasjer deg, 
det er ofte lite som skal til !

• Ta miljøsteget  på www.gronn
hverdag.no, det er det DU gjør som 
teller!

Etableringstilskudd til restaurant-
drift på Berkåk - Marino Restaurant
FFoorrmmaannnnsskkaappssvveeddttaakk::

Ayhan Kaya innvilges tilskudd på inntil 250.000 kroner til investeringer i loka-
ler (Stasjonsveien 7B på Berkåk) og driftstilbehør til bruk til serveringsvirksomhet/
restaurantdrift.

Støtten gis under forutsetning av at virksomheten kommer i gang innen 20.
mars 2008.  

Det forutsettes at planlagte investeringer på 1,5 mill. kroner omfatter både
lokaler, driftstilbehør, veirett og rett til bruk av parkeringsplasser.  Rådmannen gis
fullmakt til å avgjøre om vilkårene for utbetaling er innfridd, og eventuelt redusert
tilskuddsbeløp dersom lavere kjøpekostnader.

Nyåpninger på Berkåk
BBååddee  KKvviikknnee--RReennnneebbuu
KKrraaffttllaagg,, SSppaarreeBBaannkk11  oogg
RReennnneebbuuaa  hhaarr  ggjjoorrtt  eennddrriinnggeerr
ii  llookkaalleennee  ssiinnee..

Kvikne-Rennebu Kraftlag har gått
over til Euronics-kjeden, noe som
medfører at de utvider utvalget i butik-
ken. I tillegg til artiklene de forhandlet
før, vil de nå også føre data og mobilte-
lefoner. 

SpareBank1 har bygd om og
modernisert lokalene sine og utnytter
plassen bedre. Samtidig forandrer de
åpningstiden, slik at de fra nå vil ha
åpent mandager, onsdager og fredager.

Omgjøringen i lokalene til banken
medfører at Rennebua får etterlengtet
større plass - en vinn-vinn situasjon.

Rolf Kolbjørn og Torbjørn 
ved Euronics Berkåk kan tilby både 

bærbare pc´er og mobiltelefoner.

II  nnyyooppppuusseeddee  bbaannkkllookkaalleerr..
Stian Knutsen og  Jon Ivar Jamtøy fra Eiendomsmegler1, Tove Hallseth, Gunvor Røe,

Kjetil Halle, Turid Kjølstad og Astrid Aasmyr fra SpareBank1. 
Birger Lie var ikke tilstedet da bildet ble tatt.



 
 

Vinteren er i farta!
Vi har fått inn mange varme nyheter fra G-Sport:

* Luer, hansker, votter, pannebånd
* Ulvang sokker / Ullfrotte

* Superundertøy og Devold Undertøy
* Impregnering både til klær og sko

Velkommen innom til en trivelig handel!

Oppdal 72 40 49 90 
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Det er viktig at ditt barn er 
synlig i trafikken!

De to siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester 
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal. 

Derfor - ønsker vi å bidra til 
å gjøre ditt barn synlig i trafikken!
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VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER

Åpningstider
mandag - tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15

telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51

eksperten@c2i.net

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

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA

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

TTeennkk  vviinntteerrddeekkkk  nnåå!!

Pigg/piggfrittPigg/piggfritt
Prøv nye
Good Year
extreme!
Suverene
vinteregenskaper

VVii  uuttfføørreerr  ppåå  aallllee  bbiillmmeerrkkeerr::
• Service og oljeskift
• Periodisk kjøretøykontroll
• Reparasjoner

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
FFlleerree  ggllaaddee  bbiilliisstteerr

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

- autorisert bilverksted -

Bruktbilsalg
Merke Motor Km Salgspris
01 VW Sharan vare/7 seter 1,9 tdi 130000 132000
04 Honda cr-v 2,0 79000 249000
05 Toyota hi ace 4x4 105000 188000
00 VW Golf 4-Motion stv 1,9 td 178000 142000
05 Ford Mondeo stv 2,0tdci 34000 239000
00 Honda cr-v 2,0 108000 168000
05 Dodge ram hemi 4x4 5,7 42000 299000
01 Skoda Octavia stv 1,9tdi 138000 138000
04 Toyota hi ace 4x4 2,5 d4d 126000 178000
01 Toyota hi ace 4x4 2,4 td 106000 135000
02 VW transporter 2,5 tdi 178000 89000
02 VW transporter 2,5 tdi 105000 95000
99 VW caravelle Syncro 10 set 2,5 tdi 189000 179000
97 Audi 1,9 tdi 220000 85000
03 Nissan King cab navara 2,5 tdi 64000 196000
02 Nissan king cab navara 2,5 tdi 68000 188000
98 VW golf stv 1,9tdi 279000 79000
96 Mitsubishi space wagon 7 seter 2,0 213000 55000
94 Toyota hi ace 6 seter 2,4 d 195000 59000
98 Peugeot 806 1,9 tdi 245000 55000
96 Volvo 460 2,0 220000 29000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319
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Velkommen til Jubileumsfest!

Rennebu Musikkorps feirer i år sitt
30-års jubileum, og i den anledning har
korpset lagt opp til et trivelig jubi-
leumsarrangement den 3. november.
Britt Sølvi Løvrød i jubileumskomiteen
forteller at det blir et tradisjonelt jubi-
leumsarrangement, som selvfølgelig
starter med en korpskonsert, og kvel-
den avsluttes med middag og fest for
alle som ønsker det. Flere av medlem-
mene i dagens korps har vært med helt
fra starten, og Britt Sølvi forteller at det
var en håndfull ildsjeler som møttes en
kveld for å prøve å få i gang et korps.
Noen gamle instrument ble skaffet til
veie, men i starten var det stor mangel
både på instrumenter og penger til
drift. Mangel på pågangsmot var det

imidlertid ikke blant initiativtakerne,
og derfor kan Rennebu Musikkorps i
dag feire 30 år!

På Jubileumskonserten vil det
naturlig nok bli litt mimring i både ord
og toner, og mange gamle, kjente
korpsnummer er plukket fram igjen fra
arkivet. Jubileumsarrangementet er
åpent for alle, og Britt Sølvi håper så
mange som mulig finner veien til
Rennebuhallen denne kvelden, både
gamle korpsmedlemmer og alle andre
som ønsker å være med på feiringen.
Billetter til middag og fest er å få kjøpt
hos Rennebu Turistkontor eller hos
korpsmedlemmer.

RReennnneebbuu  MMuussiikkkkoorrppss  --  aannnnoo  11998899..
Bildet er tatt under et musikkstevne på Løkken.

Hele Norge synger
Helga 16. - 18. november arrange-

res Hele Norge Synger på Oppdal.
Rennebu er invitert til å delta. Under
familiekonserten lørdag skal Rigmor
Aas dirigere Oppdals nystartede bar-
nekor der Knut Einar Sunnset skal
være solist. 

Lars Lillo Stenberg og Herborg
Kråkevik vil sammen med det lokale
storkoret gi en festforestilling søndags-
kvelden. Dette blir selve finalen på den
store Hele Norge Synger-helga i
Oppdal.

Tid for høstfester
Tiden nærmer seg for at 4H-klub-

bene i kommunene skal holde sine
høstfester, og vise frem hva de har
arbeidet med i sommer.

Høstfest i Arbeidsviljen 4H på Voll
skole: lørdag 27. oktober, fra kl. 19.00

Høstfest i Solrenning 4H på Voll
skole: lørdag 3. november fra kl. 19.00

Høstfest i Solblom 4H på Innset
skole: søndag 4. november.
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Utbygging av 
administrasjonsfløy

på Berkåk skole

FFoorrmmaannnnsskkaappssvveeddttaakk::
Det er i økonomiplanen for 2007-

2011 avsatt midler til utbygging av
Berkåk skole, med 10 millioner kroner i
2009 og tilsvarende for 2010. Det forut-
settes at lånet nedbetales over 20 år.

Det oppnevnes en plankomite til å
utarbeide planløsning for utbygging av
skolen.  

Plankomiteen vurderer utbyggings-
behovene ved skolen og foreslår hvilke
behov som skal dekkes innenfor inves-
teringsrammen.

Administrasjonsfløya tilfredstiller
ikke dagens krav, verken teknisk eller
funksjonelt. Det må også hensyntas
behovet for arbeidsplasser for lærene.
Videre må det vurderes hvordan
mellomtrinnet kan samles. Evt. framti-
dige utbyggingsbehov må hensyntas.

Kommunestyret vedtok i tillegg føl-
gende kommentar til økonomiplanen:
Plankomiteen bes hensynta behovet
for ansatte til kulturskolen.

Planer og kostnadsoverslag legges
fram for kommunestyret, som tar en
endelig beslutning om hva som skal
gjøres – og hvor omfattende utbyg-
gingen skal bli.

KKoommiitteeeenn  ffåårr  sslliikk  ssaammmmeennsseettnniinngg::
- Leder i HOO (leder for komiteen)
- Ytterligere en politiker som blir Eli 

Krogstad
- Enhetsleder ved Berkåk skole/ 

Rennebu ungdomsskole
- En foreldrerepresentant 
- En representant for RUR

Rådmannen v/ kommunalsjef HOO
er sekretær for utvalget.



RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee
Vi inviterer til åpent 

informasjonsmøte om 
“Inn på tunet”

Tirsdag den 30. oktober på Kommunestyresalen
kl 10.00 –13.00
Fylkesmannens avdeling for landbruk og byg-
deutvikling  v/ Kari Frøseth deltar, og informerer
om mulighetene med Inn På Tunet. 
Erfaringer fra Inn på Tunet i Midtre Gauldal v/
Mona Sunnset som er gårdbruker med Inn på
Tunet-tjenester og jobber i psykiatrien i
Rennebu.
Gården kan brukes som en ressurs innen barne-
hage, skole, helse, sosial og andre offentlige eller
private velferdstilbud, og markedet er større enn
Rennebu. Rammen rundt tilbudet er  dyr, natur
og mennesker, og det kan tilpasses ulike mål-
grupper, der målet for brukerne er mestring og
en bedre hverdag.
- Små investeringskostnader
- Gården som opplevelses- og læringsarena
- Mulighet for attåtnæring
Er du interessert i å vite mer om mulighetene
innenfor Inn på tunet så er du hjertelig velkom-
men, og gjerne kom to fra samme gårdsbruk.

Enkel servering.

Arrangør: Rennebu kommune, 
Enhet for landbruk, miljø og tiltak

Husk: Friluftsdag  Buvatnet 
27. oktober fra kl 14.00

- grilling og bålkaffe 
- ta med deg mat, anna drikke, kopp  
- informasjon om isskjæringa i Buvatnet
- kanopadling
- naturstikonkurranse 

Velkommen til en trivelig dag i 
Buvatnet friluftsområde!

Arrangør: Rennebu kommune og Fysak

Kornkurs i Rennebu
- gode kornavlinger er fremdeles god økonomi!

Orklaringen arrangerer kornkurs i Rennebu ons-
dag 7. november kl. 19.00-22.00. 
Sted: Møtelokaler hos Rennebu Snekkeri på Voll. 
Hvordan skal vi legge til rette for best mulig øko-
nomi i kornproduksjonen? Dette er et viktig tema
også for deg som bruker kornet til kross!
- Valg av sort
- Gjødslingsstrategi
- Sprøytestrategi og middelvalg
- Integrert plantevern
- VIPS
Påmelding til Orklaringen innen:
fredag 2. november, på telefon 72 49 47 80 eller
på e-post orkla@lfr.no 

Velkommen!

Hjemmebaserte tjenester har 
følgende leiliget ledig for utleie:

Omsorgsleilighet i ”nye” Løkkjbakkveien 
på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 50 m2,
Husleie er på kr. 4.442,-  + strøm
Garasje kan evt. leies.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til: Hjemmebaserte tjenester, 
tlf  72 40 25 30, 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 09.11.07

Politiske møter 
åpne for publikum

25.10. Kommunestyre 19:00
01.11. HOO 09:00
02.11. MTL 09:00
06.11. Formannskap 09:00
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Valg av råd og utvalg
I kommunestyret den 4. oktober ble det valgt medlemmer og varamedlemmer i de fleste kommunale råd og

utvalg. Ved å gå inn på nettsiden til Rennebu kommune under Politikk og videre under kommunestyret får du
full oversikt. Du kan også gå direkte til siden ved å bruke følgende adresse:
http://www.rennebu.kommune.no/data/k_071004.htm



Hyggekveld
Torsdag 1. november kl 19.
Sted: God Mat, Berkåk

Hva skjer: - Dagens dikt
- Trim
- Lysbilde-kåseri (rundreise i Kina)
- Formannens kvarter
- Rebusløp på et annet vis
- Loddsalg (gaver mottas med takk)
- Mye sang og musikk

Gratis servering - Gratis inngang
Medlemmer og ikke-medlemmer er velkommen!

Takk for oppmerksomheten på dagen min.
Astrid Aspeggen

Takk for oppmerksomheten i anledning dagen
min 4/10-07. Brage

Tusen takk for blomster, helsinger og gaver på min 
75 års dag. Erling

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R

Har du problemer
på eller utenfor veien,

kommer vi gjerne
og hjelper deg!

Meldal Sparebank inviterer til
bank-kveld på Sandbrekka 
mandag 12. november kl 20.00

• Orientering om banken
og våre produkter

• Presentasjon av ansatte
• Underholdning
• Servering

Alle interesserte ønskes hjertelig velkommen!

Av hensyn til serveringen vil vi gjerne ha 
påmelding til:
tlf  72 49 80 00 eller 
e-post: post@meldal-sparebank.no 
innen 9. november

Rennebu IL 
Vi minner om ekstraordinært årsmøte 
i Rennebu IL mand  29.10.07. kl 19.30, 
på kommunestyresalen.

Sak 1. Rennebu IL´s engasjement i forbindelse med 
bygging av kunstgrasbane.

Sak 2. Evt låneopptak i forbindelse med utbygging.

Saksdokumenter blir lagt ut på: www.rennebu-il.no
Styret
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Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift. 
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Økonor Berkåk 
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no

avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen, 
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07

avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5, 
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57



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

Rennebu Nytt - neste nummer  8. november - frist for stoff 31. oktober - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

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

FASTE GULE PRISER

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

Les  kundeavisen på www.coop.no

Dette skjer i Rennebu!
25.10 Sound of Music Rennebuhallen 12.00 / 19.30

Ungdomsskolens oppsetning
25.10 Åpent bibliotek  Bibliotek 16-19.00
25.10 Minikonsert Helsesenteret 16.00
25.10 Song og spell på gammelmåten Voll Skole

Andreas Lunnan & Kåre Gjessen 18.00
26.10 Fullmånetur til Herremssetra 19.30

Oppmøte Rennebu Snekkeri
26.10 Pubkveld, m Frank Scott  Samfunnshuset 20.00
27.10 Mestermøte Grusbanen 13.00
27.10 Friluftsdag ved Buvatnet 14.00
28.10 Orgelkveld Berkåk Kirke 19.30

Gunnar Bonsaksen, Rennebu Mannskor m.fl.
30.10 Formiddagstreff Berkåk 11.00
31.10 Medlemsmøte Samfunnssalen 11.00
01.11 Normisjonsmøte Misjonshuset 20.00
02.11 Bibelfest for hele bygda Menighetshuset 19.30
03.11 Jubileumsfest Rennebu Musikkorps 19.00

Jubileumskonsert Påfølgende middag og fest 
07.11 Basar Misjonshuset 19.30

Håndball 
Mandager: G12: 17.00-18.30 - J14: 18.30-20.00 

J16: 20.00-21.30
Onsdager: J10/Barn 10: 17.00-18.15 - J12: 18.15-19.45

J14: 19.45-21.15 - J16: 20.45-22.00

www.godmat-berkak.no
Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

• Buffet m/tradisjonsmat
hver søndag

• Private arrangementer
• Catering

kafé - Berkåk

Bli medlem 
å få kjøpeutbytte

på alle varer! 
Se www.coop.no

+ pant

Kyllingkjøttdeig Prior 400g pr. pk 1990

Tynn Ribbe Skjeggerød Fryst pr. kg 2990

Kystbacon Gilde Pr. kg 7990

Pepsi Max 4 pkn 3990


