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Kan meieriet reddes?
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Meieribestyrer Bjørn Sunde og
fungerende ordfører Tora Husan
står på for å redde meieriet på
Berkåk fra nedleggelse.
Side 3.



Boligprosjektet på
Bakkan er ferdig, og
de første har allerede
flyttet inn.

Brynjar Farstad, daglig
leder i utbyggingsselskapet
Stiklestad Eiendom, fikk
overrakt blomster av råd-
mann Arve E. Withbro
som takk for godt samar-
beid da leilighetene stod
ferdige og klar til innflyt-
ting. — Dette har vært et
viktig prosjekt for kommu-
nen, og det kom som
bestilt. For hvis Stiklestad
Eiendom ikke hadde kommet på
banen, måtte kommunen selv ha gjort
fremstøt for å få bygget leiligheter på
Berkåk, sa rådmannen. Videre ville
Arve understreke at det har vært et
meget godt samarbeid med Stiklestad
Eiendom, og at kommunen er en stor
takk skyldig til familien Haugen og
Stiklestad Eiendom. 

Bare 2 leiligheter igjen
Brynjar Farstad kunne fortelle at det

nå bare er to leiligheter ledig av de 10
som ble bygd ut. — Når vi har solgt
den ene av de to som er igjen, vil vi
begynne prosjekteringen av neste byg-
getrinn på Bakkan. Det burde vært
plass til fire leiligheter i året på Berkåk
for å møte den kommende eldrebøl-
gen. Ved innflytting i disse leilighetene
frigjøres det eneboliger, som er attrak-
tive for førstegangsetablerere, sa
Brynjar Farstad - som gledet seg over
den gode responsen prosjektet har fått. 
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Klart for innflytting

Ros til kommunen
Videre sa Farstad at han aldri hadde

opplevd maken til fokus fra en kom-
mune for å få realisert et prosjekt som
dette. — Det har hele veien vært en
god dialog med en løsningsorientert
kommune. Det har vært helt unikt, sa
Farstad. 

Alle fått sine nøkler
For en uke siden fikk alle som skal

flytte inn sine nøkler, og noen har
allerede flyttet inn. 

Det gjenstår arbeid med utomhus-
området, som brustein, heller og plen,
og dette vil bli gjort så snart snøen for-
svinner, sa Brynjar Farstad - som til-
slutt kunne fortelle at det blir visning
for de to ledige leilighetene 8. april.

Aktiv Frivillighetssentral
Frivillighetssentralen i Rennebu er aktiv som aldri før, og den har stor betyd-

ning for innbyggerne i kommunen på mange plan. Under årsmøtet før påske var
deltagerne imponert over aktiviteten og bredden i  aktivitetene til sentralen.

Maj Britt Svorkdal Hess, daglig leder i sentralen, er mest stolt over antallet fri-
villige timer - som aldri har vært større. I 2006 la de frivillige ned 6.500 timer, mens
det i 2007 ble over 7.300. Folk i Rennebu er fantastisk hjelpsomme og utrolig posi-
tive, sier Maj Britt. Sentralen har mange faste aktiviteter som matombringing,
varekjøring, natteravner, følgetjenester og formiddagstreff på Voll og Berkåk. Men
det har også vært mange andre aktiviteter i året som har gått, som  Dansegalla for
funksjonshemmede, samarbeid med FYSAK, konserter i Omsorgsboligen med
Hauka Dekorum  og Rennebu mannskor, Dan Andersson konsert i Innset kirke -
bare for å nevne en noeav det Frivillighetssentralen gjør for oss som bor i Rennebu.

Rådmann Arve E. Withbro gratulerte
Brynjar Farstad i Stiklestad Eiendom 

med de første leilighetene.



Rennebu BU ble årets lag!
Lørdag 1. mars ble det avholdt årsmøte i Sør-Trøndelag bygdeungdoms-

lag. Flere av medlemmene i Rennebu BU stilte på årsmøte uvitende om hvem
som skulle motta prisen som årets lag. Det ble derfor en stor overraskelse da
det viste seg at det var lokallaget i Rennebu som fikk prisen. Begrunnelsen for
valget var at Rennebu BU har vært et aktivt og nyskapende lag som har
arrangert bl.a. kanonballturnering og Mestermøte. I tillegg har Rennebu BU
aktive medlemmer som har deltatt både på landstevnet i Vestfossen og høst-
arrangementet i Spydeberg. Tilslutt har Rennebu BU hatt medlemsvekst i
året som har gått. I tillegg til at laget fikk denne prisen fikk også Marit Bjerkås
utdelt tevlingsprisen for hennes innsats under ulike tevlinger. Velfortjent!  
Bak f.v.: Anne-Grethe Eithun, Gunnhild Halgunset, Signhild Marie Kongshaug og
Jens Petter Skårsmoen. Foran f.v.: Lars Arne Havdal og Marit Bjerkås (med trollet
som vi fikk for å bli årets lokallag).
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De står på for å redde meieriet
Den 25. april er det frist for
innspill når det gjelder struk-
turmeldinga til TINE. Både de
ansatte på TINE Berkåk og
Rennebu kommune arbeider
hardt for å finne argumenter
for at driften ved anlegget på
Berkåk skal fortsette.

Fungerende ordfører Tora Husan er
glødende engasjert i arbeidet for å sikre
videre drift ved TINE sitt anlegg på
Berkåk. — Det har stor betydning for
oss i Rennebu at driften fortsetter, da
det er en av våre store arbeidsplasser,
sier Tora. 

Kommunalt høringsutkast
Rennebu kommune arbeider med å

lage et høringsutkast. I den kommuna-
le gruppa sitter rådmann Arve E.
Withbro, fungrende ordfører Tora
Husan og Trond Jære. De har laget en
strategi for arbeidet, og Tora forteller at
de i dette arbeidet allerede har brettet
opp armene skikkelig og vil ta et tak. 

Tora sier at de har liten mulighet til
å angripe tallene i strukturmeldinga.
De må derfor finne smutthull i mel-
dinga, som blant annet å se nærmere
på CO2-regnskapet. 

— Veiene våre er overbelastet nok
som de er, om en ikke i tillegg skal
frakte melka frem og tilbake fra distrik-
tet. Meieriet på Berkåk veldig høy
kompetanse innenfor sitt område, og vi
har landets laveste arbeidsgiveravgift
her i Rennebu. Dessuten vil det være

tragisk for vårt store landbruksdistrikt
at det ikke lenger skal være et meieri-
anlegg i området. Det er ikke en opti-
mal anleggsstruktur for bøndene med
de nærmeste anleggene i Verdal og
Brumundal, sier Tora. 

Tora forteller at de vil legge mye
arbeid i god argumentasjon, og få frem
de positive sidene med Berkåk. 

Leter etter smutthull
De ansatte ved TINEs anlegg på

Berkåk arbeider også for fullt for å
finne smutthull i meldinga. — Det er
viktig at vi leter med lys og lykte og
finner viktige argumenter for Berkåk.
Vi kan ikke skjønne annet enn at dette
skal gå bra. Vi må ha troa, sier de fire
ansatte rundt bordet da RN var på
besøk. 

De ansatte har hatt flere møter med
kommunen, og de er glad for at kom-
munen trør til og gjør en slik god og
verdifull jobb. 

Felles daglig leder med Meldal
TINEs anlegg i Meldal har felles

ledelse med anlegget på Berkåk. Det
knytter seg derfor en viss spenning til
hva de vil gå inn for. 

RN tok en prat med ordfører Ivar
Syrstad i Meldal, og han forteller at de
primært vil gå inn for å berge anlegget i
Meldal, istedet for å argumentere for  å
flytte Bremyktproduksjonen til Berkåk.
— Arbeidsplassene betyr like mye for
oss, og vi mener det vil være stategisk
rett å beholde produksjonen  her også
økonomisk. Dessuten er Bremykt en
suksesshistorie for Meldal. Vi føler fak-
tisk at Bremykt er et lite stykke Meldal,
sier Ivar Syrstad. 

Ivar håper at miljøet på Berkåk for-
står at Meldal primært vil argumentere
for sitt anlegg. — Vår alternative stra-
tegi er å argumentere for å flytte
Bremykt til Berkåk for å redde ett av
anlegga, sier Ivar Syrstad.

FFeelllleess  aarrbbeeiidd  ffoorr  ffeelllleess  ssaakk - Per Dagfinn Presthus, Arve Martin Haugen, Bjørn Sunde,
Tora Husan og Kristin Emstad arbeider for å beholde TINEs anlegg på Berkåk.
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Kårkaill`n i Mjuklia Ungdomssenter
Forrige uke ble det avholdt general-

forsamling i Norsk Misjonshotell og
Gjestehus. Onsdag kveld ble
”Praksisprisen” delt ut, og en overras-
ket, glad og ikke minst rørt Jostein
Landrø ved Mjuklia Ungdomssenter,
kunne motta en velfortjent hyllest for
sitt mangeårige virke på senteret.

Selve prisen består av ett diplom og
en pengegave. Blant kriteriene for å
gjøre seg fortjent til hederen kan nev-
nes ”løfte stedet, utvikle det og gjøre
tiltak for å få folk til å trives”. Jostein
forteller at overrekkelsen kom helt
uventet, og for en gangs skyld hadde
mannen med talegavene vansker med
å finne ord. Jeg ble rett og slett så rørt,
at jeg ikke fikk frem et ord, sier Jostein.
Det eneste jeg savnet under utdeling-
en, var kona Anne Lise. Hun var ikke
til stede, men uten henne hadde heller
ikke jeg kunnet gjort meg fortjent til
denne prisen.

En kort samtale med Jostein Landrø
blir, ja nettopp, for kort. Han er ivrig
når han forteller senterets historie. Det
hele startet i 1965, som en arbeidsleir.
Da var det skogrydding og oppmåling
av tomt som var arbeidsoppgavene.
Arbeidsfolket bodde på skolen, det var
jo før det kom opp noen bygninger her.
Graving begynte i -69, og Jostein hus-
ker godt at han monterte hovedkrana
den sommeren. Selv om han hadde
jobbet med Mjuklia i fem år, ble han
ikke ansatt i selskapet før i august 1970.

Siden den gang har det vært konti-
nuerlig utbygging av stedet i over tretti

år. Mye av finansieringa av et sted som
Mjuklia er basert på gaver, og svært
mye av det praktiske arbeidet foregår
på dugnad. Med en slik arbeidsform,
må nødvendigvis nye prosjekt ta noe
tid, men ved å ”løfte stein på stein”
kommer det hele i mål til slutt. 

I dag er senterets største kunde-
gruppe konfirmantleirene. Det Norske
Misjonsselskaps leire for barn, unge,
voksne og familier er også godt besøkt,
men det er når pensjonistleirene skal
arrangeres, at det virkelig tar av. De er
fulltegnet før innbydelsene blir sendt
ut, forteller Jostein. Senteret er også i
økende grad brukt til kurs- og konfe-
ranser. Mange idrettslag bruker stedet i
forbindelse med samlinger, og ellers
brukes stedet til ulike arrangement, så
som barnedåp, bryllup, begravelser etc.
Ei helg var det stort bryllup på lørdags-
kvelden, forteller Jostein, mens neste
dag arrangerte vi seks konfirmasjons-
lag. Den helga måtte planlegges!

Å løse ting fortløpende, er på
mange måter en hensiktsmessig måte
og jobbe på. Men min tendens til å ta
ting på sparket har nok slitt en del på
de som arbeider rundt meg, medgir
Jostein. Han kan ikke få fullrost sine
medarbeidere nok. Sjefen sjøl,
Gudmund, er veldig dyktig, og han har
en fantastisk stab som står på, og sør-
ger for at våre mange besøkende gjerne
kommer tilbake. 

Jostein Landrø ser lyst på framtida
for Mjuklia Ungdomssenter. Men det
kreves kvalitet, rett prising av produk-

tet, og mye dugnadsarbeid. Det neste
prosjektet skal omfatte kjøkkendelen,
det skal bygges nytt inngangsparti, og
ny resepsjon. De store prosjektene er
snart fullført i Mjuklia, nå blir det kon-
solidering av stillingen, tror Jostein.
Den største utfordringa blir å utnytte
kapasiteten mellom helgene. For å
trekke nye besøkende, tenkes det fort-
løpende kreativt. Det siste som snart er
på plass, er et 12 meter høyt tårn.
Derfra skal det spennes en 70 meter
lang vaier. Her blir det mulighet for en
seilas utenom det vanlige…

Som alle skjønner, etter over førti år
i Mjuklia, mangler fremdeles ikke ”kår-
kaill`n” Jostein Landrø pågangsmot.
Med sin evne til å få folk til å jobbe
sammen for ting han tror på, blir det
nok samlet inn mange penger og utført
en mengde dugnadstimer for å sikre
Mjuklia Ungdomssenter fortsatt vekst
og utvikling i årene framover. 

Jostein Landrø fikk hyllest fra 
Norsk Misjonshotell og Gjestehus.

Fotballen ruller
Et sikkert vårtegn her i Rennebu er SpareBank1-cup i

Rennebuhallen. I år samlet fotballturnering i aldersbestemte klasser
rekordstor deltagelse med hele 61 lag. Lag fra nabokommunene
dominerte også i år, men det deltok i tillegg lag fra Melhus, Tiller,
Leik, Byneset, Svorkmo og Orkdal. 

Tradisjonen tro gjorde lag fra Rennebu det også bra i år. I klassen
gutter 16 deltok et samarbeidslag Rennebu/Sokna, og de ble num-
mer to i sin klasse. Jenter 14 gjorde det sterkt både med første (bil-
det) og tredjeplass. Gutter 14 ble nummer to i sin klasse, slått av
Meldal i finalen.

Ellers er det ikke pallplasseringene som er det viktigste denne
dagen. Her tas både nederlag og seier stort sett med store smil. 



avling i førsteslåt-
ten, og dermed
mindre vinterfôr.
Det er derfor ei
utfordring å få til
en bruk av inn-
marka som både
gir nok beite og
vinterfôr med til-
strekkelig god
nok kvalitet.

Innmarksbeite
om våren

Kvaliteten av
vårbeite kan være
avgjørende for tilveksten til lamma,
både om våren og senere på fjellbeite. I
forsøk på Planteforsk Sæter fagsenter,
Kvikne, vokste lamma vel 300 gram per
dag på godt vårbeite mens lam som
gjekk på dårligere beite la på seg bare
det halve i vårbeiteperioden. Godt vår-
beite var i dette tilfellet ny timotei/eng-
svingeleng med en plantehøgd på 5-6
cm. Lamma som hadde dårligste
utgangspunkt ved fjellsendinga la på
seg mindre også på fjellbeite, og om
høsten ble resultatet av slakteklassifi-
seringa dårligere.

Høstbeiting
Behovet for høstbeite på innmark

vil ofte avhenge mye av hvor tunge
lammene er når de kommer fra utmar-
ka. Ved slakting bør levendevekta til
lammene være minst 45 kg. I årene
1995-1997 var det bare ca 30% av lam-
mene ved Sæter fagsenter som veide
mer enn 45 kg ved sanking. Hele 15-
20% av lammene var lettare enn 35 kg.
Disse tallene illustrerer at en stor del av
dyra vanligvis har behov for en beite-
periode på innmark. 

Eng og grønfôr til vinterfôr
Vår- og høstbeiting er en hard

påkjenning for engvekstene. Ved eta-
blering av eng til beite og slått bør en
benytte en allsidig frøblanding med
timotei, engsvingel, engrapp og kløver.
Timotei og engsvingel tåler beiting
dårligere enn engrapp, men de etable-
rer seg raskt og gir avling med god
kvalitet. Dersom en ønsker at enga skal
ligge lenge, kan en øke delen av
engrapp og også ta med engkvein og
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Offensiv satsing på kjøttproduksjon 
Den 28. februar var det møte for

sauekjøttprodusentene i Rennebu og
Oppdal. Dårlig økonomi gjennom flere
år kan være en av de viktigste årsakene
til underdekning av mørke kjøttslag.
Når det gjelder lammekjøtt er rovdyr-
problemer en vesentlig årsak til at
mange gir seg, i tillegg til dårlig økono-
mi. Det er flere muligheter til økt lønn-
somhet både gjennom økt målpris og
økte tilskudd, men vel så viktig er det å
se på hele produksjonen på eget bruk.

Trøndelag Forskning og Utvikling
ved Leif Gunnar Aunsmo har gjennom
flere år gjennomført dekningsbidrags-
analyser av økonomien på ulike saue-
bruk i Rennebu og Oppdal. Analyser
avdekker at de bruka som er avhengig
av relativt sterk vårbeiting på enga får
et sterkt redusert avlingsnivå. 

Beite og grovfôr – sjølve grunnlaget
for saueproduksjonen

Forsker Lars Nesheim i BioForsk på
Kvithamar, har gjort en del arbeid på
langvarig eng og alternative frøblan-
dinger i forhold til den kjente timotei-
blandinga. Han sier at tilgang på nok
innmarksbeite av god kvalitet om
våren ofte er en flaskehals på sauebru-
ka. Også om høsten er det behov for
gode innmarksbeite. Ved valg av drifts-
opplegg bør hensynet til å skaffe nok
vårbeite og haustbeite telle mer enn å
produsere vinterfôr med veldig god
kvalitet. Det vil normalt være lønnsomt
å sørge for optimal tilvekst på lamma
om våren og heller kjøpe grovfôr til
vinterfôr, om det er nødvendig. Søyene
kan klare seg med grovfôr med mid-
dels kvalitet om vinteren, med unntak
for perioden rundt lamming. En må
derfor ha muligheter til å produsere
grovfôr av eng- og grønfôrvekstar med
ulik kvalitet. Det kan en oppnå ved å
skjerme deler av gården mot beiting,
og legge vekt på å dyrke grovfôr med
ønsket kvalitet på slike areal.

Litt forenklet kan en si at sauene
klarer seg godt med grovfôr med mid-
dels kvalitet, med unntak for perioden
før og rundt lamming. Videre vet en at
rikelig tilgang på godt vårbeite og høst-
beite er avgjørende for tilveksten og
slaktevekta på lamma, og at mange
bruk har problem med å få nok vårbei-
te. Beiting på innmarka vil gi mindre

rødsvingel i frøblandinga. 
Korngrønfôr med et visst innslag av

fôrraps eller raigras kan gi store avling-
er ved en høsting. Særlig i år med vin-
terskader på grasmarka kan det være
aktuelt å så slike vekster for å sikre for-
syning av vinterfôr. Bygg-fôrraps had-
de ingen uheldige virkninger på helse
og trivsel hos dyra, men det ble en del
snerp i ulla. Ved bruk av havre istedet
for bygg kan en unngå snerp.

Engasjerte brukere
Et trettitalls sauebrukere fra Oppdal

og Rennebu møtte opp til denne kvel-
den. Det var mange spørsmål fra salen
om hvordan få til økt avling når de
beitet sterkt om våren og hadde
eksempelvis en slått og høstbeiting.
Brukerne fikk gode råd for hvilke
driftsopplegg som var best egnet for
det enkelte bruket. 

Landbruksontoret i Rennebu opp-
fordrer de som har spørsmål om tema-
et til å ta kontakt. Spørsmål innenfor
frøblandinger, gjødsling og driftsopp-
legg kan også rettes til forsøkringene i
område. Landbrukskontoret kan også
være behjelpelig med å kopiere opp
hele foredraget fra Nesheim.

Den 29. april skal det være et nytt
møte for kjøttfeprodusentene. Temaet
på dette møte blir avl, foring, beiting og
helse.

Enhet for landbruk, miljø og tiltak

Forskerne Lars Nesheim og Leif Gunnar
Aunsmo deltok på saudagen.
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70-tallsshow i
Rennebuhallen

Rennebu Musikkorps skal for 3.
året på rad arrangere samarbeidspro-
sjekt mellom korps, kor, komp og
sangsolister. Første året var det ABBA, i
fjor Elton John og i år er det 70-talls
musikk som står på programmet.
Rennebu Musikkorps får støtte fra
Norsk Tipping og NMF til sitt 70-talls-
prosjekt gjennom Drømmekonsert-
ordningen tildette prosjektet.

I år samarbeider korpset med sang-
koret ”Samhald” fra Soknedal. Det er
gjennomført audition på Berkåk og i
Soknedal hvor solister ble plukket ut.

Konserten arrangeres i Rennebu-
hallen, lørdag 12. april. Voksenkorpset
har inngått et samarbeid med skole-
korpset, slik at alle ungdomsskoleele-
vene som spiller i skolekorpset får være
med på dette prosjektet.

Solister fra Midtre Gauldal og
Rennebu er Linn Elise Solberg Rognes,
Hanne Svardal Berg, Magnar Vingelen,
Mads Bonesvoll, Arnstein Storrø, Stein
Are Dragset, Christina Stokke,
Herborg Skjolden, Gunnvor Hoseth og
Stig Løfshus. Bandet består av Øystein
Garli Dragset (piano), Trond Erik
Hanshus (gitar) og Erik Olav Solberg
(bass) - alle gutter fra Soknedal .

Etter konserten vil det bli anledning
til middag og dans til levende musikk i
samfunnshuset,  for de som måtte
ønske det.

Forhåndssalg av billetter
Forhåndssalg av billetter hos korps

og kormedlemmer, samt Texaco i
Soknedal og Turistkontoret på Berkåk.

Menighetshuset var pyntet til fest,
da leder Turid Ramstad ønsket nær-
mere seksti medlemmer velkommen til
årsmøte i sanitetsforeninga. Det er ei
aktiv forening med driftige damer det
her er snakk om, men medlemstallet
går ned, og det bekymrer styret.

Ung åpning
Det var elever fra musikkskolen

som åpnet det hele. Ida Marie Øie på
althorn, Oda Margrete Sigstad, piano,
og til slutt Janne Kvam og Arve Skjerve
med firhendig spill på klaviaturet.
Sistnevnte spilte ”The Rose”, og hva
var vel da mer naturlig enn at musi-
kantene mottok en rose hver, som takk
fra sanitetsforeningas leder. 

Store pengegaver
Sanitetsforeninga er for mange

synonymt med rause pengegaver til
små og store formål i lokalmiljøet. Året
som er gått var intet unntak i så måte.
Rundt 340.000,- kroner ble bevilget i
2007, i tillegg til små og store gaver til
takknemlige mottakere. Av de større
bidragene kan nevnes 100.000,-kr til
barnehagene på Berkåk og Voll, til inn-
kjøp av automatiske døråpnere ved
helsesenteret ble det bevilget 68.000,-.
Helsesenteret trengte også et bidrag til
innkjøp av apparat som måler oksyge-
ninnholdet i blodet. ”Itt no knussel”,
tenkte saniteten, og finansierte hele
innkjøpet. Rennebu Idrettslag fikk
10.000,- i støtte til innkjøp av ny spor-
maskin og 10.000,- i forbindelse med
bygging av kunstgressbane.  

Ett varmt hjerte for de unge
Rennebu sanitetsforening gir til de

fleste, men hjertene banker ekstra for
barn og unge. Foruten den store gaven
til barnehagene, ble islegging av grus-
banen tilgodesett med 2.000,-
Rennebu Skolekorps skal på tur i som-
mer, de søkte saniteten om støtte, og
fikk 10.000,-. Et godt eksempel på
lagets hjerterom, er støtten til en han-
dikappet gutt som ønsket å delta på
vinterlekene for psykisk utviklings-
hemmede i Surnadal. Turen kostet
3.600,-, men for at gutten kunne få del-
ta på andre aktiviteter under stevnet,
ble det sporenstreks bevilget 5.000,-
kroner. 

En stor pengesum ble også bevilget
til Kvamsgrindkollektivet. Kollektivet
eies av Sør-Trøndelag Sanitetsfor-
ening, og drives av Helse Midt-Norge.
Bygningsmassen krever en del vedlike-
hold, og i kraft av å være medeiere,
bevilget Rennebu Sanitetsforening hele
100.000,- til dette formålet.

Sanitetshuset
Sanitetshuset på Berkåk krever etter

hvert store ressurser i vedlikehold.
Styret fikk under årsmøtet fullmakt til å
diskutere med Rennebu kommune om
evt. overtagelse av huset. Sanitets-
foreninga er potensielle brukere av det
nye, planlagte ”flerbrukshuset” ved
Frivillighetssentralen, og spørsmålet er
om de har behov for å eie eget hus,
med de kostnader det fører med seg. 

Snart jubileum
Rennebu Sanitetsforening fyller 100

år i 2009. I den forbindelse er det søkt
om å få arrangere fylkesårsmøtet dette
året, og Birgit Foss er i full gang med å
skrive ett jubileumsskrift.

I stiftelsesåret 1909 var 354 perso-
ner medlemmer i foreninga. I dag er
tallet sunket til 301. Dette gir grunn til
en smule bekymring, og styret oppfor-
drer medlemmene til å tenke rekrutte-
ring i tiden fremover. Det nye styret i
Rennebu Sanitetsforening består av
Turid Ramstad, Ingrid Løkslett, Olaug
Reitås, Gunnhild Fjelle, Inger Johanne
Myrmo, Halldis Havdal, Bjørg Voll,
Inga Randi Skjerve, Randi Hårstad og
Randi Jakola.

Gavmild sanitetsforening

Leder i Rennebu Sanitetsforening 
- Turid Ramstad.

Finstuggu i  Rennbuom
Jutulstuggu på Stamnan er stadig

under utvikling, takket være verdifull
dugnadsinnsats. Styreleder Eiliv Grut
kan fortelle at de nå har fått elektrisk
lys og oppvarming, vatn og avløp.
Videre vil kjøleskap og data-projektor
bli montert i nærmeste fremtid. 

Eiliv forteller at stuggu blir brukt av
både privatpersoner og lag, og de får
stadig positive tilbakemeldinger om
trivelige sammenkomster. Eiliv og sty-
ret synes at drifta av Jutulstuggu går
som planlagt, og de vil takke alle som
gjøre en innsats for denne trivelige
møteplassen.
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- Oppvarming og kjøling
- Bedre inneklima med 

aktiv luftrensing
- Lavere strømregning
- Gratis og uforpliktende 

befaring

LLaannddssddeekkkkeennddee..
TTaa  kkoonnttaakktt  mmeedd  ddiinn  llookkaallee
ssaallggssrreepprreesseennttaanntt

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu: 

Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Rennebu Musikkorps og 

Sangkoret Samhald inviterer til

Rennebu Musikkorps 
Sangkoret Samhald

Solister fra Midtre Gauldal og Rennebu
Band

Dirigent Morten Hole

70-talls SHOW
i Rennebuhallen

lørdag 12. april kl 19.00

70-talls SHOW
i Rennebuhallen

lørdag 12. april kl 19.00

Arr.: Rennebu Musikkorps og Samhald
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Forhåndssalg av billetter hos
Rennebu Turistkontor, 

Texaco Soknedal,
kor og korpsmedlemmer

Konsert - middag - dans kr 400
(PS. Begrenset antall)

Konsert kr 175/100
(Ved døra kr 200/100)

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
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Beste nybegynner 
i Finnmarksløpet

Arnt Ola Skjerve kjørte inn til
en sensasjonell 3. plass med
sine hunder i Finnmarksløpet
før påske. For det ble han
kåret til beste førstegangs-
kjører og fikk en svær hunde-
slede i premie. 

Vi gratulerer!

Arnt Ola stilte i klassen for åtte
hunder og kjørte 50 mil. Løypa gikk fra
Alta til Karasjok og tilbake, og det var
58 deltakere i klassen hans. Nærmere
halvparten brøt underveis, men Arnt
Ola kom inn til tredjeplass - bare en
time etter vinneren. Tilsammen brukte
han 2 dager 11 timer og 27 minutter på
løpet. 

— Målet var å kjøre fortest mulig,
men jeg hadde ingen ambisjoner om
noen pallplassering, forteller Arnt Ola
- som dermed ble første rennbygg som
har deltatt i Finnmarksløpet.

Tøft løp
Finnmarksløpet er en tøff opple-

velse, men Arnt Ola understreker at
det er viktig at det foregår på hundenes

premisser. Det skal være lystbetont.
Mora Anne Lise og samboeren
Ranveig var med og la tilrette for Arnt
Ola, mens det var bare han som hadde
lov til å stelle med hundene. — Jeg har
alltid prioritert å bruke mye tid på hun-
dene. Takket være den gode kontakten
jeg har med hundene, gikk løpet fak-
tisk lettere enn forventet. Vi har trent
mye i området fra Voll mot Ilbogen -
og på Skruun for å få vind.

Interessert i hunder
Arnt Ola er interessert i hunder,

men han vet egentlig ikke hvor han har
det fra.  — Mamma har ei tegning fra
da jeg var fem år gammel, og der har
jeg tegnet hundekjørere. Men det er
ikke noe miljø for hundekjøring i
Rennebu, sier Arnt Ola. 

I dag har han 15 hunder av sorten
Alaska Husky. Det er en blandingsrase
som er avlet fram for hundeløp. Før jul
var Arnt Ola til Alaska, og da hadde
han med seg tre nye hunder hjem. 

— Jeg vil fortsette å satse på hunder
og hundeløp. Jeg har planer om valper
på de tre nye hundene, da miljøet i
Alaska har kommet lengst med utvik-
ling av Alaska Husky. Men det er kost-
bart å drive med hunder, og det tar
mye tid. Det krever også mye uteliv
med slike hunder. Men er en interes-
sert, vil jeg absolutt anbefale det - for
meg har det gitt mye, forteller Arnt
Ola. Til daglig arbeider han i
Nordsjøen som industriklatrer, der han
bl.a. har ansvaret for sikkerheten til to
fagarbeidere på utvendig arbeid.

Økning ved Nerskogen Skisenter
Torleif Kristiansen forteller at årets påske fikk nesten

dobling i antall turer i forhold til påska i fjor. Samtidig er
årets påske den beste noen sinne for skisenteret. Flere og
flere oppdager mulighetene ved skisenteret på Nerskogen,
og Torleif kan fortelle at de besøkende fordeler seg jevnt
mellom hytteeiere og fra andre steder. I påska kom det folk
både fra Møre, Resdalen, Rindalen, Kyrksæterøra og
Orkdalen. 

Det har også vært mye utleie av skiutstyr denne påska. Til
tider har alt vært leidd ut, så Torleif forteller at de til neste
sesong må investere i mere skiutstyr for utleie. 

Årets sesong er snart over, men skisenteret regner med å
kjøre to til tre helger til - avhengig av været.

Økning i Trollheimen
Jonny Remmereit i TT kan fortelle at de i påska har hatt

det beste besøket noen gang. Det var ikke vær som tilsa så
godt besøk, selv om det i påskehelga ble ganske bra vær. 

— Friluftsliv er en aktivitet som er populær i tiden, og
spesielt sommerfriluftsliv. Vi har derfor merka en økning i
sommerhalvåret på våre hytter, men nå virker det som om
disse begynner å ta skrittet videre også til vinteren. Vi hadde
ikke forventet rekord i Trollheimen denne påsken, med det
var veldig artig, sier Jonny.

Nye gruppe i Trollheimen er barnefamilier og fastboende,
og spesielt er det Jøldalshytta og Gjevilvasshytta som har
hatt stor økning. 
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Slike stunt krever imidlertid både samkjørte skiløpere og
solid kjennskap til gjeldende regelverk. Grindal Grendelag
hadde sikret seg begge deler da de arrangerte sin hittil mest
prestisjefylte tilstelning søndag 9. mars. Dermed forløp
rekordforsøket bokstavelig talt som rene plankekjøringen.
196 meter lange ski, 113 skiløpere og en samlet distanse på
746 meter holdt til en solid tangering av den gamle rekorden
- som lød på 104 meter lange ski og en distanse på under
halvparten av det som ble prestert på Grindal.

Frivillige ildsjeler, spreke deltakere og gode sponsorkref-
ter gjorde det hele mulig. At værgudene var på arrangørenes
side og stilte med strålende sol fra blå himmel, var selvfølge-
lig heller intet minus. Vegard Heggem hadde stilt laksecam-
pen sin til disposisjon, og dermed var  både deltakere og
publikum sikret flotte fasiliteter under arrangementet.

Fungerende ordfører Tora Husan fikk æren av å gå i spis-
sen for følget, og de øvrige deltakerne var dermed prisgitt
hennes tekniske egenskaper i skisporet. Men den lange
køen av skiløpere hadde intet å frykte, for Tora ledet følget
både stødig og taktfast gjennom løypa. En annen som skal
ha sin del av æren for at ferden forløp uten uhell av noe slag,
er politibetjent Bjørn Trøite. Med militær autoritet fulgte han
følget med scooter fra sidelinjen, og ved hjelp av ropert ble
myndige ordre om blant annet korrekt stavbruk kringkastet
ut til løperne. På denne måten ble følget loset i mål. Sist over
streken var grunneier Vegard Heggem og stortingsreprese-
nant Ola T. Lånke, som dannet baktroppen i rekka av spreke
skiløpere.

Etter at forsøket var godkjent av politiet, var det tid for en
matbit. Driftige kvinner på kjøkkenet hadde disket opp med
både middag, kaffe og vafler, slik at både store og små kunne
innta en velfortjent matbit etter å ha spent av seg skiene. Og
av kommentarene fra deltakere og tilskuere å dømme, var
det ingen tvil om at tilstelningen ble oppfattet som svært
vellykket.

- Dette gikk egentlig over all forventning. Gode tilbake-
meldinger og et ellers knirkefritt arrangement forteller oss at
det meste er mulig når gode krefter går sammen, sier
Marianne Forslund i rekordkomiteen.

Nå gjenstår bare å sende inn de nødvendige dokumenter
til Guinness. Deretter går det ytterligere noen uker før man
får den endelige bestemmelsen om godkjenning eller ei.

Vi sier tvi-tvi og lykke til!

Av Merete Fossum

Lang lang rekke - Nils Flå på 196 meter ski.

Verdens lengste ski 
kommer fra Rennebu!

Et ualminnelig 
stort lager med 
natoplank kan 

brukes til så mangt. 
Man kan skru dem 

sammen og sette verdensrekord, 
for eksempel.

Olaug Reitås, Gunnar Vold og Tora Husan 
gleder seg over verdensrekorden.

Vegard Heggem og Ola T.
Lånke dannet baktroppen.
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Møtet skal velge representanter til rådet for tidsrommet
2008-2012.
KKvviikknnee  kkrreettss:: Avholdes torsdag 17. april kl. 19.00 
på Kvikne Fjellhotell.
RReennnneebbuu  kkrreettss:: Avholdes mandag 21. april kl. 15.00 
i kraftlagets administrasjonsbygg på Berkåk

Vel møtt!

VVaarrsseell  oomm  rreegguulleerriinngg
I henhold til plan- og bygningslovens § 27-1.1, 
kunngjøres herved varsel om oppstart av regulerings-
plan-arbeid på deler av eiendommen 22/7, på
Nerskogen i Rennebu kommune. Planen vil omfatte en
regulering av 10 tomter til fritidsbebyggelse. Arealet er
avsatt til nevnte formål i kommuneplanens arealdel. 
Kommentarer/merknader til det forestående plan-
arbeidet kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, 
Ingvald Ystgaardsv. 13A, 7047, Trondheim 
tlf 815 59 980, fax 73 80 12 01, ellen.moe@allskog.no

Mjuken Grand Prix 
Mjuken Grand Prix ble arrangert for tredje gang.

Ungene ble trekt oppover til start med tråkkemaski-
na. Starten foregikk på forskjellige plasser etter hvor
gamle deltagerne var, og de eldste startet helt på top-
pen av Mjuken. Det var noe trått føre, og med mot-
vind gikk det ikke særlig fort nedover bakkene. 

Etter at alle var kommet ned bakkene var det pre-
mieutdeling til de som har deltatt på poengrenn i
langrenn, poengrenn i skiskyting, samt klubbmester-
skap i begge grenene. Det er mange i de yngste klas-
sene som går poengrenn i Rennebu, men de eldste
som er med savner nok mer deltakelse i sine klasser.
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6 måneder fri assistanse til

kun 99,-
• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
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Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse kan
se tilbake på over 165 års sammenhengende drift.

Forsikringsselskapet ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet
– TALENTPRISEN 2008

Kjenner du noen som
fortjener en pris?

Prisen skal tildeles
- ungdom mellom 14-22 år, enkeltpersoner/lag/organisasjoner
- personer som har vist interesse og framgang for

å utvikle seg innenfor sitt felt, - kultur eller idrett 
- personer som “har noen år i faget”

Prisens størrelse er på kr 10.000,- i hver kommune. Egen uavhengig jury plukker ut vinnerne.

Frist for innsending av
begrunnet forslag er 1. juni 2008
til postboks 26, 7341 Oppdal eller
e-post merket Talentprisen 2008.

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
e-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

 
 

VVii  ssøøkkeerr  ssoommmmeerrvviikkaarr
ffrraa  ccaa.. 1144.. jjuullii  --  1177.. aauugguusstt..

Arbeidet vil stort sett bestå i informasjon og 
hjelp til turister og andre kunder 

som oppsøker turistkontoret, 
og ellers en del vanlig kontorarbeid.

Vi ønsker oss en person som har godt humør 
og liker å treffe nye folk. 

Det er en stor fordel om du har god kjennskap 
til ting som foregår rundt om i bygda.

Skriftlig søknad sendes til
Rennebu Turistkontor

Mjukliveien 1, 7391 Rennebu
Tlf: 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net 
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Demonstrasjon av bioenergi
Hans Christian Borchsenius i Orkla Trebrensel har bestilt en flishogger som skal  gjøre arbeidet med skogrydding langs

veier i kulturlandskapet mer effektivt. Samtidig kan hoggeren produsere flis av trevirke som tømmer, bak, kvist, kratt, treav-
kapp med mere, og den kan levere kortreist og fornybar bioenergi fra skogen til flisfyrte bioenergianlegg i dalføret.

I samarbeid med Jordet Grustak AS og Edvin Inge Syrstad skal utstyr og installasjoner presenteres på en demonstrasjons-
dag fredag 4. april hos Edvin Inge Syrstad på Holstad i Meldal klokken 10.00.

De som kommer vil få demonstrert klippeaggregat montert på gravemaskin for trefelling og rydding av småskog ved
Jordet grustak, og Orkla Trebrensel vil demonstrere flishoggeren Heizohack 10-500 K.

Det vil også bli anledning til å se et nybygget flisfyrt sentralvarmeanlegg som er levert av Hallenstvedt.
Han Christian kan også love kaffe og enkel servering til de som kommer.

Økte tilskuddssatser til  gårdsvarmeanlegg
Landbruket bør feie for egen
dør og etablere biovarmean-
legg for oppvarming av egne
bygninger. Derfor økes nå sat-
singen innen gårdsvarmean-
legg. 

Generelle krav for å søke tilskudd:
Med varmeanlegg menes her fyrkjel

beregnet på ved, flis, halm eller som
brensel, og at denne kobles til et vann-
bårent varmesystem.  Ordningen gjel-
der kun varmeanlegg bygd på land-
brukseiendom.  Brensel må være rent
trebrensel i form av flis eller ved eller
halm. Det gis ikke tilskudd til anlegg
basert på prefabrikkert brensel som
pellet og briketter eller til anlegg som
brenner avfall, rivingsvirke o.l.

Med landbrukseiendommer menes
her eiendom med samlet areal jord og
skog over 100 daa eller mindre eien-
dommer som jevnlig mottar produk-
sjonstilskudd i jordbruksproduksjonen.

Godkjent egeninnsats kan tas med i
regnskapet med kr 300 pr time etter
timeliste.

Det gis ikke støtte til planlegging,
forstudier eller forprosjekt for gårds-
varmeanlegg.

Type 1 – Gårdsvarmeanlegg på
landbrukseiendom med varme-
behov i  næringsvirksomhet.

Ordningen gjelder landbrukseien-
dommer som kan dokumentere var-
meforbruk eller sannsynliggjøre et

framtidig varmeforbruk på over 25.000
kWh innen landbruksproduksjonen og
eller tilleggsnæring. I tilleggsnæring
inngår turisme og hytteutleie.
Boligoppvarming medregnes ikke, ver-
ken til eget hus, kårbolig eller annen
fast boligutleie.

Vilkår:
Varmemålere må installeres slik at

det kan dokumenteres og rapporteres
varmeleveranse evt  fordelt på privat og
næring  inntil 5 år på forespørsel. 

Søknad og tilskuddsats: 
Det gis inntil 30 % støtte  av inv.

kostnad. Øvre tilskuddgrense er
250.000. IN vurderer lønnsomheten i
anlegget før støttesats bestemmes og
bevilges.

Dersom flere gårdsbruk bygger fel-
lesanlegg kan total tilskuddssum økes
men ikke prosentsats. Fellesanlegg må
minst dekke et gårdsbruk med behov
for energi i næring (>25 000 kwh)

Hva kan tas med:
Alle kostnader til fyrhus, varmean-

legg og distribusjon til landbrukspro-
duksjonen / tilleggsnæring inkluderes.
Distribusjonsnett til boliger kan ikke
medtas.

Utstyr til brenselproduksjon, lager
og transport kan ikke medtas.

Type 2 – Gårdsvarmeanlegg på
landbrukseiendommer med lite 
varmebruk i næring.

Varmeanlegget kan nyttes til en
eller flere boliger eller kombinasjon

bolig og næring. Det gis tilskudd både
der det bygges nye anlegg eller der
eldre fyringsanlegg fornyes, oljekjeler
skiftes ut etc. Det kreves imidlertid en
total kostnad innen fyrrom, varmean-
legg eller varmeinstallasjon i bygning
på minst kr 150.000. inkludert MVA.
Dette må dokumenteres. Kjøp og
installasjon av ny fyrkjel må være en
del av tiltaket.

Søknaden fylles ut på eget skjema. 
Forventet energileveranse med

basis i bioenergi må oppgis i søknads-
skjema.

Til varmeanlegg med halm eller ved
som brensel gis kr 30.000.

Til varmeanlegg med treflis som
brensel gis kr 40.000.

Kontakter
Kontaktperson hos Innovasjon

Norge på Bioenergi er Bergny Irene
Dahl (73 87 62 70).

Gå inn på innovasjonnorge.no
under tema bioenerigprogrammet der
finner dere byggeveileder og søknads-
skjema. 

Er det noe dere lurer på så ta gjerne
kontakt med Evy-Ann Ulfsnes (72 42
81 43)  på Enhet for landbruk, miljø og
tiltak. 

Enhet for landbruk, miljø og tiltak

Du kan også lese Rennebu Nytt på www.rennebunytt.no
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Kraftverkene i Orkla (KVO) ble
offisielt åpnet 19. september 1983 og

styret har bestemt at det i 2008 skal markeres at de
25 første vellykkede årene er tilbakelagt.
I den anledning er det avsatt et jubileumsfond på
500.000 kroner som fordeles etter søknad fra gode
og allmennyttige formål i vassdraget Orkla-
utbyggingens berørte kommuner.

Formålet er å stimulere fram tiltak av varig verdi for
de aktuelle lokalsamfunn.

Søknad med en kort beskrivelse av tiltak/formål 
med begrunnelse av motivasjonen bak, samt 
kostnadsoverslag og finansieringsplan rettes til:
Kraftverkene i Orkla
Terminalveien 7
7391 Rennebu

Søknadsfrist er 1.juni 2008.
Nærmere opplysninger hos Kjell Dahle
73856270/93693834.

KKRRAAFFTTVVEERRKKEENNEE  II  OORRKKLLAA

Du var med på å sette

verdensrekord!
Verdens lengste ski målte 196 meter, med

113 skiløpere.
Distansen var ikke avskrekkende: 

745 meter.
Samarbeidsevnen var imponerende!

Takk til alle som var med. 
Du som gikk på skia, du som jobba rundt omkring

og du som jubla langs løypa!
Alle har sin del i resultatet!

Takk til Rennebu Kommune, Blilyst, 
Aunan AS, Nortura, Meldal Sparebank, 

Tine Rennebu og Fysak 
som støtta forsøket økonomisk.

Hoveng Video er i gang med å 
produsere en Rekord-DVD.

Prisen blir kr 200,- pr stk. fritt levert. 
Ring eller send SMS til Oddbjørn Gorsetbakk

Tlf 918 21 554.

Grindal Grendalag

TTeennkk  ssoommmmeerrddeekkkk  nnåå

DDEEKKKKSSEERRVVIICCEE
v/ Øyvind Kjeka

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

DDeekkkk
oogg

ffeellgg

BBiill--
pplleeiiee

Kan etter avtale, hente bil for dekkskift

OOlljjee

MMeerrkkee RReeggåårr MMoottoorr FFaarrggee KKMM SSaallggsspprriiss
Nissan x-trail 2003 2,2 dci sølv 132000 225000
Toyota 2006 D-4D hvit 39000 175000
Nissan Navara 2003 2,5 TDI svart 89000 192000
Nissan Navara 2002 2,5 TDI svart 139000 179000
VW Sharan 4-mot. 2003 1,9 tdi svart 127000 169000
Citroen Jumpi 2004 1,9 D hvit 81000 85000
Mitsubishi 1999 2,0 burg./ 215000 95000
Space Wagon 4 wd sølv
MB C 180 stv 2002 2,0 sølv 53000 198000
Dajatsu Sharade 1996 1,3 grønn 173000 39000
Citroen Jumpi 2006 1,9 D hvit 65000 125000
Audi A4 quattro stv 1997 1,9 tdi blå 220000 95000
Toyota HiAce 2003 D-4D hvit 188000 115000
Toyota HiLux 2002 D-4D svart 126000 169000
Toyota HiAce 4x4 2005 D-4D blå 78000 185000
VW Transporter 2003 2,5 TDI rød 120000 115000
VW Passat stv 1996 1,8 svart 127000 169000
Valmet 6400 ålø 640 1998 4x4 5000 t 245000

Peugeot 806 1998 1,9 tdi burg. 245000 55000
VW Transporter 1998 2,5 tdi hvit 165000 55000
VW Caravelle 1998 2,5 tdi grønn 320000 97000
Kia Clarus 2001 1,8 grønn 80500 75000
VW Golf stv 1998 1,9 tdi burg. 279000 74000
Ford Scorpio 1994 2,0 burg. 252000 25000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319
Verksted - Dekk - Olje - Rekvisitasalg

Innset -Tlf 72 42 58 21
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Har du autorisasjonsbeviset i orden?

For å kunne kjøpe og bruke 
plantevernmidler må du ha 
gyldig autorisasjonsbevis. En del må for-
nye dette innen vekstsesongen starter, 
og Orklaringen arrangerer derfor kurs:

Tirsdag 15. april kl 9.00 – 16.00 
i Meldal Samfunnshus

Hvis du ikke har autorisasjonsbevis fra før, er opplæringa
mer omfattende, og du må i tillegg ta en kursdag ved res-
surssenteret på Skjetlein vgs. Si fra om dette ved påmelding!

Kursavgift kr 1100,- for medlemmer og kr 1600,- for ikke-
medlemmer. Da er kursmateriell og servering inkludert.
Påmelding til Orklaringen innen 7. april,  
tlf 72 49 47 80 eller e-post: orkla@lfr.no 

Stipend til unge utøvere
Rennebu kommune utlyser stipend til unge utøvere
mellom 15 og 30 år. Stipendet har som formål å sti-
mulere kulturarbeidet i kommunen, samt å vise at
det offentlige anerkjenner og setter pris på unge
utøvere som vil satse. Stipendet gis til enkeltperso-
ner eller grupper med sterk tilknytning til kommu-
nen. Det gis ikke til allmene utdanningsformål.
Stipendet kan gis ut fra personlig søknad, eller ved
at andre kommer med forslag til kandidat.
Stipendet er fastsatt til kr 10.000,-
Søknad, eller forslag på kandidat, må inneholde en
redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så
langt, samt hva stipendet skal brukes til.

Søknadsfrist er 1. mai 2008.
Søknad sendes: Servicetorget i Rennebu,
Kommunehuset, Berkåk 7391 Rennebu.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig

Nærmere opplysninger ved kontakt med 
undertegnede, tlf 72 42 81 67.

- Enhetsleder Kultur og fritid -

Feiing
Feiing vil bli gjennomført i mai/juni med oppstart i
uke 19 (samme som i fjor). Vanlig varsel vil bli
sendt til alle huseiere som skal ha besøk av feieren.
Feieren skal opp til mesterprøve i uke 21, 
derfor får ingen besøk da.

Tilsyn
Også i år skal det i tillegg gjennomføres tilsyn ved
noen av fyringsanleggene. Varsel vil bli sendt 
spesielt til de det gjelder. Varselet vil inneholde
informasjon om hvordan arbeidet skal gjennom-
føres og hvordan huseier bør forberede seg på
besøket. 
Det er viktig at huseier eller representant for 
huseier er til stede ved tilsynet. 

Tilbakemelding etter tilsyn
De huseiere som har hatt tilsyn ved sitt fyringsan-
legg de siste fire årene og som har fått anmerk-
ning/pålegg anført i rapporten, SKAL GI SKRIFTLIG
TILBAKEMELDING TIL BRANNSJEFEN om hvordan
og når anmerkningen/pålegget skal utbedres.
Mange har gitt tilbakemelding, men de fleste har
unnlatt å gi beskjed. Sørg for å få dette brakt i
orden!
Spørsmål rettes til Rennebu kommune tlf 72 42 81 00

Rennebu kommune

- se også www.rennebu.kommune.no

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

Invitasjon til demonstrasjonsdag 

BIOENERGI
fredag 4. april 2008, klokken 10.00
hos Edvin Inge Syrstad på Holstad i Meldal

Program/demonstrasjon av:

• Klippeaggregat for trefelling og rydding av 
småskog

• Flishogger 
• Flisfyrt sentralvarmeanlegg 

Jordet Grustak AS
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JEGERPRØVE
Rennebu Jeger og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs
for førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset er totalt på 30 obligatoriske timer, fordelt på 
9 samlinger. To av samlingene er praksis.
Kurset avsluttes med teoretisk eksamen i begynnelsen  
av juni 2008.
Påmelding innen 7. april til:
Endre Kosberg,  416 57 905

Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

Årsmøte i RIL Skigruppa
Mandag 07. april kl 19.00 på Hallandstuggu
Vanlige årsmøtesaker.

Styret

Årsmøte i Ilfjellet grunneierlag 
torsdag 17. april kl 20.00 i Hallandstuggu.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
1. Valg av møteleder og sekretær,

a) godkjenning av eventuelle fullmakter
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Jakt og fiske

Jakttider/priser
Fortsatt fredning av småvilt?
Elgjakt ut over eget jaktfelt.

7. Orientering om reinbeiteavtalen
8. Felles fiskekort - Rennebukortet
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være 
styret v/Jan Arve Nyberg i hende innen 5. april 08.

Styret

Basar 4. april kl 19.00 
i Innset Samfunnshus
- Loddsalg med hovedgevinst Weekendopphold for 
2 pers på Savalen Spa.

- Åresalg, tombola, pilkast og kaffesalg.
- Underholdning.
Alle er hjertelig velkommen.

Innset Sanitetsforening

Soknerådets årlige busstur 
går til Selbu lørdag 3. mai
Oppmøte i Menighetshuset på Berkåk kl 8.00 
til enkel frokost. Hjertelig velkommen til å melde deg på 
- også utenfor Berkåk sokn.
Påmelding til Nina-May, tlf 72 42 54 55
Arr. Berkåk sokneråd

Kristelig Folkeparti 75 år!
Rennebu KrF vil markere jubileet med
fest i Mjuklia søndag 6. april kl 19.30

- Stortingsrepresentant Ola T. Lånke kåserer
- Litt lokal historikk
- Sang og musikk
- Kveldstanker v/ Jostein Landrø
- Fungerende ordfører Tora Husan leder festen
Det serveres snitter og bløtkake
Gave til Rennebu KrF
Hjertelig velkommen!

Kvinnegruppas kulturpris
Rennebu Arbeiderparti
Kvinnegruppe vil for 
27. 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 18. april 2008 til Solveig Træthaug.

- RAPs Kvinnegruppe

Jutulstuggu på Uv BA
Andelseierne innkalles med dette til årsmøte torsdag 
17. april kl 20.00 i Jutulstuggu. Vanlige årsmøtesaker.

Styret

Søndag 6. april er det gjeterhundtrening 
hos Anders J Tronshaug på Innset kl 11.00. 
Det blir varme griller, så ta med mat og kom. 
Det blir brus å få kjøpt. Det blir instruktør til stede.

Hilsen Gjeterhundnemda

Hjertelig takk for all omtanke og deltakelse ved vår alles
kjære Ove Liens bortgang og begravelse. 
Takk også for pengegavene, tilsammen kr 16.050, 
til Rennebu Arbeidssenter.

Mari-Ann og Steinar Lien m/familie

Årsmøte i 
Rennebu idrettslag 
Mandag 28.april kl 19.30 i Kommunestyresalen.

Saker som ønskes tatt opp sendes til Rennebu il 
v/leder Liv Lian Kosberg, 7391 Rennebu senest 14.april.

Sakliste for møtet blir lagt ut på COOP Prix Berkåk og
Rennebu Nedre Handel en uke før møtet.

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
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FFAASSTTEE  GGUULLEE  PPRRIISSEERR

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

LLeess   kkuunnddeeaavvii sseenn  ppåå  wwwwww..ccoooopp..nnoo

RRøøkktt  kkjjøøttttppøøllssee Gilde 900 gr pr pk 44999900

BBaannaann pr kg 999900

DDrruueerr  rrøøddee//bbllåå pr kg 11999900

PPaapprriikkaassnnaacckk 2 pk 11449900

GGrriilllleett  kkyylllliinnggllåårr Prior 1,2kg pr pk 99559900

Dette skjer i Rennebu!
03.04 Torsdagstrening Skyting 18.00
03.04 Husmøte på Jåra, Normisjon 20.00
04.04 Sanitetsbasar Innset samf-hus 19.00
04-05.04Teleios Kurs Menighetshuset
05.04 Medl.fest Gammeldansklubben 21.00

Musikk v/ ”Gammel-Erik`s”
06.04 Nerskogsrennet, Nerskogen Skisenter 11.00
08.04 Innendørsskyting Innendørsb 17.00
08.04 Formiddagstreff Berkåk 11.00
10.04 Torsdagstr. Skyting Innendørsb 18.00
12.04 70-talls show Rennebuhallen 19.30

R. Musikkorps, Samhald, Band og solister
13.04 Småtrollrennet Berkåk
13.04 Skitur til Gråfjellet Oppm. Heldalen 11.00
15.04 Innendørsskyting Innendørsb 17.00
17.04 Stølen-Kvællj Hoelsmo bedehus19.30
17.04 Torsdagstr Skyting Innendørsb 18.00
20.04 Konsert Samfunnshuset 19.00

Rennebu Lions m/ bl.a. Rennebu Songkor, 
Rennebu Mannskor

LLaakksseekkootteelleetttteerr
Enghav 500 gr 

pr kg 55998800

pr pk 22999900  

KKvviikkkk  lluunnssjj
2 pk  kun 665500

Tid for
såing og
omplanting

Frø, jord,
potter og
graniumavleggere

MMyyee  nnyytttt  
ffrraa  BBllaacckk  DDeessiiggnn

Rebustorget, Berkåk, tlf 72 42 74 45


