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

Jaktsesongen nærmer seg, vi selger småviltkort for følgende områder:
Ilfjellet Grunneierlag, Trollheimen Grunneierlag og Austre Rennebu Grunneierlag.

Åpningstid fra 1. september: mandag-fredag: 10.00-15.00
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ACCORDEONKONSERT 
med

JOHAN ANDERSON
i Innset kirke 

fredag den 4. september kl. 19.30
inngang kr 100, barn under 16 år gratis.

To nye rådgivere

Solveig Løkken fra Soknedal er ansatt i
den nyopprettede stillingen som helseråd-
giver, mens Jan Bredeveien fra Oppdal er
ansatt i stillingen som næringsrådgiver.

Rennebu kommune har tilsatt
to nye rådgivere i rådmann-
ens stab - Solveig Løkken fra
Soknedal og Jan Bredeveien
fra Oppdal.

Solveig Løkken er tilsatt i stillingen
som helserådgiver, og innenfor sitt
arbeidsområde har hun bl.a. rådgiv-
ning om lover og regler innen området,
planlegge og utarbeide strategier for
helse-, pleie- og omsorgssektoren,
arbeide aktivt for å effektivisere og
kvalitetssikre tjenestetilbudet og utar-
beide politiske saker. 

Solveig er utdannet fysioterapeut,
og har tidligere arbeidet i Midtre
Gauldal kommune. Der var hun leder
for fysio- og ergoterapitjenesten i til-
legg til at hun hadde privat praksis.
Siden 2000 har hun vært ansatt i
bedriftshelsetjenesten, og våren 2008
tok hun masteroppgave i helseviten-
skap om betydningen av fysisk aktivitet
for helsen. 

Stillingen som helsrådgiver er
nyopprettet, og Solveig gleder seg til å
ta fatt. Pleie- og omsorg er en viktig
sektor, og hun kjenner til at Rennebu
har mange flinke og kompetente med-
arbeidere, som hun gleder seg til å
samarbeide med.

Jan Bredeveien tiltrer stillingen som
næringsrådgiver, en stilling som en tid
har vært ubesatt. De siste femten årene
har Jan primært jobbet som konsulent
og ledelsesutvikler, og han har drevet
sitt eget firma Innovox AS med tilhold
på Oppdal. Han har lang erfaring fra

ledelse innen IT-bransjen, reiseliv
(blant annet som arrangør av studie-
turer) og fra industrisektoren.

Blant arbeidsoppgavene til Jan er
saksbehandling og planarbeid tilknytt-
et næringsutvikling, samarbeid med
kommune og næringsliv for økt syssel-
setting og initiativ og veiledning for
bedriftsutvikling og nyetablering.

Jan har arbeidet en del med samar-
beid mellom Rennebu og Oppdal, og
kjenner dermed godt til Rennebu.
Rennebu har mange spennende mulig-
heter, og han gleder seg til å starte.
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Kommunale
vedtak
FORMANNSKAPET
Salg av industritomter

Formannskapet godkjenner salg av
to tomter på Postmyran industriom-
råde til hhv Borch Energi og Landskap
og Rennebu Transport AS på de vilkår
som framgår av forslag til kjøpekon-
trakt (saksdokument 1 og 2) og vedlegg
til kjøpekontrakt (saksdokument 4).
Dersom det i ettertid blir framsatt krav
om rensing av vannet i bekken fra
området skal eier av tomtene ikke være
økonomisk ansvarlig eller utførende
ansvarlig. 

Prisen settes til kr. 20 pr. m2 +
omkostninger i forbindelse med kart-
forretning og overdragelse.  Det tas
forbehold om at fradeling av tomtene
blir godkjent.

Inntektene fra salget avsettes til
kapitalfondet.

Søknad om å utgi turbok for
Rennebu i regi av Fysak

HOO finner tiltaket positivt, og til-
rår at formannskapet bevilger og finner
dekning til å støtte prosjektet med kr.
20.000,-. Rennebu kommune bidrar
med kompetanse samt kartarbeid.

Det settes ned en redaksjonsgruppe
på tre medlemmer som sammen med
Orklapostens Marit Mjøen fungerer
som redaksjonsgruppe, hvor minst ett
medlem er fra Rennebu kommune.
Mediaprofil er ansvarlig for layout.

Kommunens støtte dekkes over
budsjettposten ”etter formannskapets
vedtak”.

Takk for laget!
Mange i bygda har fått med
seg at jeg nå i høst slutter som
rådmann etter 25 års tjeneste i
kommunen. Kanskje noe
vemodig for meg dette, men
jeg er bekvem med situasjon-
en. Det er selvvalgt - heldig-
vis!

25 år er lang tid, og jeg kan nesten
ikke forstå hvor det har blitt av alle
disse årene. Det bør tyde på at jeg har
trivdes godt som rådmann i Rennebu.
Ikke alle saker har vært like enkle, men
turen til jobben har alltid vært lyst-
betont. Dette skyldes sikkert flere for-
hold. Et meget godt samarbeid med
medarbeidere og politikere er nok en
vesentlig forklaring. Jeg vil også fram-
heve kommunens innbyggere som en
ikke ubetydelig forklaring på at årene
har gått som en røyk, og at jeg har
trivdes utrolig godt i mitt daglige virke.
Litt støy en gang i blant må en i en slik
stilling regne med og kan også
”krydre” hverdagen – og faktisk gjøre
den mer lærerik og utviklende.

Uansett hvor jeg har truffet dere
innbyggere, har jeg hele tiden følt meg
vel og velkommen.  En leder i en kom-
mune må være med på en del avgjør-
elser som den enkelte innbygger ikke
nødvendigvis er like fornøyd med  -
det har jeg vært innforstått med og har
hatt forståelse for. 

Likevel har jeg møtt stor forståelse
for at systemet bare er sånn.  

Når jeg nå slutter etter 25 år skal jeg
fortsatt bo i kommunen. Og jeg er glad
for at jeg fortsatt skal bo i den kom-
munen jeg har blitt så veldig glad i og
stolt av.

Jeg vil samtidig gi uttrykk for at jeg
håper at dere vil være like sympatisk og
trivelig overfor min etterfølger. Å være
rådmann kan tidvis være en ensom til-
værelse, og derfor er det godt å ha
trygge arbeidsrammer rundt seg. Dere
innbyggere har for mitt vedkommende
vært en viktig del i dette.

Så gode innbyggere; Tusen takk for
laget  -  men  som sagt, jeg melder meg
ikke ut av Rennebusamfunnet!

Hilsen
Arve E. Withbro

Accordionkonsert i Innset kirke
Fredag den 4. september er det duket for en ny konsertopplevelse i

Innset kirke. Denne gangen er det svenske Johan Andersson som skal
traktere accordion for oss.

Johan Anderson kommer fra Luleå i nord-Sverige, og begynte å spille
trekkspill da han var åtte år gammel. Siden gikk han over til accordion
fordi det har større repertoarmuligheter.

Johan har mottatt en rekke stipendier og priser i sitt hjemland. Han
har spilt som solist med symfoniorkestre bl.a. i Sverige, Hong Kong
Russland , Ukraina, Polen og Ungarn. Nå er han på turne og arrangerer
kirkekonserter i Sverige og Norge.

Accordion som instrument er en videreutvikling av trekkspillet, noe
som gjør det mulig å spille melodier både med høyre og venstre hånd.
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Hjertelig  takk
til alle som på en eller annen måte har bidratt til at vi nok en gang har klart

å gjennomføre en fantastisk martna.
Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra publikum, kulturaktører og utstillere om at 

de har trivdes hos oss, ikke minst takket være en formidabel dugnadsinnsats.

En stor takk fra utstillerne!
Også i år har utstillerne og arrangøren gitt gaver for å vise at de setter pris på 

innsatsen og servicen til dugnadsgjengen.
Gavene skal trekkes ut blant alle som har deltatt i dugnad under årets martna.

Disse er nå utstilt i Birka-bygget. 
Vinnerne vil bli kunngjort i Rennebu Nytt torsdag 24. september.

arrangeres neste gang 13. - 15. august 2010

En spesiell takk også til
ICA Berkåk, Tine Berkåk, Byggmakker Berkåk og Sande Hus og Hytter as 

for god hjelp!

Til komitelederne
Vi kan stadig forbedre oss. Alle komiteledere har nå fått et evalueringsskjema 

som skal sendes tilbake til Rennebu Bygdearrangement as.
Her ønsker vi at dere noterer ned tips til forbedringer og gjerne nye ideer.

Opplev martnasstemningen igjen
Ønsker du å gjenoppleve årets Rennebumartna, anbefaler vi 

www.rennebumartnan.no
Her ligger det mange bilder fra årets martna og de mange kulturarrangementene.

I løpet av kort tid vil bilder av alle utstillernes boder og 
tilhørende navn, adresse, telefonnummer etc. også bli lagt ut på nettsiden.

En takk til Rennebumartnans hovedsamarbeidspartnere
for meget godt samarbeid også i år:
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«Mestermøte» på martnan
Rennebumartnan er et treffsted for mange personer. Arthur

Arntzen fikk møte vår verdensmester på treski, noe han satte stor
pris på. — Det var artig å møte han personlig, sa Arntzen.

Ellers fikk martnassjef Kenneth Teigen telefon fra en oppglødd
martnasgjest Arthur Arntzen mandag etter martnan. Da hadde
Arntzen nettopp kommet hjem etter turen nordover med hurtig-
ruta. — Han ba meg hilse til alle, og si at han selv hadde vært på
hundrevis av arrangement rundt omkring i landet, men at han aldri
hadde vært på maken når det gjelder innhold og kvalitet, forteller
Kenneth.

Arntzen sa videre i samtalen at ”da æ kom inn døra å viste ho
Randi den flotte bedningskurva æ hadde fått i gave, då blei ho så
hoppanes gla, at æ sjer fotspora ætte ho i taket enda.” Foto: Maj Britt S. Hess

En mesterlig martna
Årets Rennebumartna ble en
skikkelig suksess. 

— Vi traff med variert kultur til alle
aldersgrupper, og det var kvalitet i alle
ledd, forteller en stolt martnassjef
Kenneth Teigen etter at han har fått
martnan noen dager på avstand.
Videre har han reflektert over at temaet
Det glade vanvidd fikk større betyd-
ning enn en kunne tro. — Det har ført
til en revitalisering av hele arrange-
mentet, og vi fikk godt betalt for at vi
våget å ta spranget ut i det spreke
temaet.

Margit Aasvold (under) ble årets vinner
av Martnasprisen. Hun bor i Trondheim, 
og har porselen som levebrød. Hennes
produkter selges i butikken Sukker på
Bakklandet.

Fesjå´n er et av høyde-
punktene. Den er med på
å understreke kvaliteten
og mangfoldet blant nor-
ske håndverkere.
Her er Karin Berg Bakk
på catwalken.
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Magne fikk heder fra DIS
Magne Granhaug fikk tildelt DIS-bjørnen under

Rennebumartnan. DIS står for Data i slektsforskningen. Han
visste ikke om utmerkelsen, og DIS-bjørnen blir tildelt de
som har gjort en spesiell innsats for slektsforskning. DIS
Trollheimen er fem år, og det er Magne som er den viktigste
ildsjelen i laget. Han står bl.a. for opplegget under
Rennebumartnan, organiserer kurs i slektsforskning for nye
slektsforskere, avskriving av kirkebøker, fotografering av
gravminner og scanning og avskriving av skifteregister. 

Det var leder i DIS Norge, Torild Johnsen, som delte ut
prisen sammen med leder i DIS Sør-Trøndelag, Arthur
Antonsen.

En martna vi sent glemmer
Årets tema var av det
spenstige slaget, men mart-
naskomiteen tok utfordringen
og hoppet i det - til 20 i stil.

Rennebumartnan i år viser til fulle
hvor stor betydning temaet har for å få
et vellykket arrangement. Besøks-
tendensen har vært litt dalende, og
utenom den lokale pressa har det vært
liten pressedekning de siste årene.
Med årets tema fikk hele martnan et
løft, og martnaskomiteen lyktes stor-
ligen med å gi temaet et innhold og en
rød tråd gjennen martnan. Besøks-
tallene steg igjen, og pressen kom både
fra fjern og nær. Martnaskomiteen
hadde som mål å få bedre pressedek-
ning. Temaet og arrangement knytta til
temaet var med og åpnet dørene til
både NRK, TV Norge og Adresse-
avisen.

— I ettertid ser vi at temaet har
større betydning enn det vi trodde, og
vi er kjempeglad for at vi våget å hive
oss ut i dette temaet. Nå vet vi at vi
også kan være spenstige, sier en for-
nøyd martnassjef Kenneth Teigen.

Utstillerne er kjernen
Kenneth kan fortelle at på mart-

nans siste dag var allerede 70 utstillere
påmeldt til neste år.

— Utstillerne er kjernen i hele
Rennebumartnan, og det er viktig at vi
er tro mot dette konseptet. Jeg har fått
masse positive tilbakemeldinger fra
årets utstillere. De roser serviceånden
og profesjonaliteten til de som er med
og hjelper til. De sier at de aldri har

opplevd maken til hvordan det er her.

Fesjå´n er høydepunkt
Mannekengoppvisningen som har

fått navnet fesjå´n, samler på en måte
alle produkter i en visning. Det er et
fantastisk skue, og for mange er det et
høydepunkt i martnan. Det er under
denne visningen en skjønner at
Rennebumartnan er Norges ledende
salgsutstilling for husflid og håndverk. 

Kultur for alle
Årets martna markedsførte seg med

«kulturopplevelser for hele familien».
Kanskje aldri før har kulturen vært så

variert i innhold. Kulturen traff alle
aldersgrupper, og vi fikk oppleve alt fra
kreativt spill på gulrot i barneforestill-
ingen med The Four til en konsert til
ettertanke med Sigvart Dagsland. Og
nettopp Dagsland ble høydepunktet
for mange. Innset kirke er en stem-
ningsfull konsertarena, og den passer
kanskje best til konserter som
Dagsland.

— Det virker som at det er en helt
spesiell energi og atmosfære som
utstråles fra publikum under martnan,
og artistene gir tilbake, sier Kenneth.
Apparatet rundt Alexander Rybak
kunne fortelle at konserten i Rennebu

Martnassjef Kenneth Teigen fikk overrakt en hatt som stod i stil med årets tema. Hatten
var laget hos Ung skaperglede på lørdag, og hatten ble overrakt av Erik Rønning.
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Trivselsfaktor
Under martnan er gressbakken

mellom Rennebuhallen og skolen med
salg av kaffe fra svartkjel, smultringer
og hyllkake en viktig trivselsfaktor.
Dette er et viktig treffsted der en kan ta
en prat i det fri.  Da hører det med en
kopp kaffe som selges av Idrettsskolen
og smultringer eller hyllkaku som selg-
es av Rennebu skolekorps. Samtidig gir
dette gode penger i kassene til de to
lagene - en skikkelig vinn-vinn situa-
sjon.

Dugnadsgjeng: Lars Stokke, Aleksander Sæther Flå, Torbjørn Skjerve og Yngvar Brekke
gleder seg over ei ny utebod som er satt opp.

Smakssuksess: Stein Bjerkset smaker på laksen fra HitraLaks. Det var han ikke alene
om, mange fant veien inn til Landkrabben Lunsj og Hitra Næringsforening.

var den beste han hadde hatt til da i
sommer. 

Tubasolist Øystein Baadsvik sa det
så enkelt at det er helt fantastisk å være
her. Serviceinnstillingen og måten de
ble tatt i mot på er helt spesiell. Men
kanskje er det bare vanlig folkeskikk?

Maten smakte
I fjor ble det solgt mat for 1,06 milli-

oner på martnasrestaurantene. I år ble
det et løft i matomsetningen til hele 1,3
millioner. — Vi har hatt fokus på mat,
og bl.a. prøvd å fremstille maten mer
delikat i martnasavisa. Samtidig har vi
forbedret menyene mot det folk vil ha,
og vi har hatt fokus på kortreist mat.
Folk er også lengre på martnasområd-
et, og da vil de ha behov for mer mat,
sier Kenneth. 

Landkrabben Lunsj var en nyhet i
år, og med kokken fra Hotel Rica
Nidelven i Trondheim gikk laksen
unna i rekordfart. Utstillerne fra Hitra
Næringsforening, som holdt til i
Landkrabben Lunsj, solgte mer på
Rennebumartnan enn de gjorde på
matfestivalen i Trondheim helga før.

God dugnadsånd
Dugnadsånda er fortsatt godt til-

stede, selv om mange fikk vite oppgav-
ene sine litt nærme inn på martan. 

— Vi har vært uten komiteansvarlig
i martnaskomiteen, og det gjorde at vi
kom litt bakpå med utsending av lister.
Men vi lover å bedre dette til neste år,
sier Kenneth - som takker alle  for fan-
tastiske dager. Samtidig oppfordrer
han til å komme med innspill på tema
til neste år, da martnan blir arrangert
for 25. gang. Kenneth lover premie til
tema-forslaget som blir brukt.

Av Dagfinn Vold



Inger Grefstad staser opp en kalv med
klær fra TrønderDesign til årets mest
vanvittige visning på torget.

Det var mye fokus på svineinfluensa og
antibac før og under martnan. Men
Rune Bakk advarte mot overdådig bruk
av antibac.

Vår avtroppende rådmann Arve E.
Withbro ble under åpningsseremonien
utnevnt til den andre
martnasambassadør-
en. Eiliv Grut er
ambassadør fra før.
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Martnasminner...

— Dette var ikke det glade vanvidd, men det gjorde vanvittig godt, 
sa kulturansvarlig Maj Britt S. Hess da hun takket Sigvart Dagsland

for konserten i Innset kirke.

For mange er
kakene til kon-
ditor Annema

Sveian hos
Soknedal Bakeri

& Konditori et
høydepunkt. 

Gårdsisen fra
Galåvolden

Gård var heller
ikke å forakte.
Her danderer

Andrea Engen
iskuler i flere

smaksvarianter.
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Pris til Birka-paviljongen

Fornyelsesprisen – hederlig omtale
– gikk til to utstillere: Birka og svenske
”Mister Plant”. I juryens begrunnelse
heter det at ”prisen tildeles to utstillere
som har utmerket seg med fornyet inn-
sats gjennom sin stand og engasjement
på messen, som har inspirert til forny-
else hos de besøkende”. Førsteprisen
gikk til Hadeland Glassverk. 

Birka og de 21 bedriftene som stiller
med egen paviljong på Gave &
Interiørmessa sitter igjen med udelt
positiv respons fra publikum etter
første dag. 

Messa arrangeres på Lillestrøm i
dagene 20. til 23. august, og ”pub-
likum” er profesjonelle innkjøpere fra
gave- og interiørbransjen. Rundt 10
000 personer besøker messa, som
arrangeres to ganger i året. Ordningen
med egen håndverkspaviljong er ny av
året, og regnes som et prøveprosjekt.
Birkas stand er designet av Ole Petter
Wullum i Studio Wullum.

- Vi håper at dette kan bli et fast til-
bud til et utvalg norske kvalitetspro-
dusenter av håndverk. Responsen vi
har fått i dag har vært meget positiv, og
noen av håndverkerne har fått veldig
mange bestillinger. Evaluering må vi ta
etter at messen stenger søndag, men så
langt ser det svært lovende ut, sier
Fredrik Kosbergløkk, prosjektkoor-
dinator i Birka. 

Hyggelig fell-
eskap 

Prosjektet,
som har som
hovedmål å
gjøre norsk
håndverk mer
synlig og lettere
tilgjengelig for
forhandlere,
blir også godt
mottatt av de
21 håndverk-
erne som del-
tar.

- Jeg har fått
en del bestill-
inger. Dette er
et bra konsept,
ikke minst er
det hyggelig å
bli bedre kjent
med de andre
håndverkerne som deltar. Det blir sosi-
alt å stå på messe, samtidig som vi kan
hjelpe hverandre, for eksempel avlaste
hverandre på stand, sier Arne Solve
Strand (foto under) fra bedriften Frank
Smed på Oppdal. 

Bjørg Hustad fra Skyttel Vev er også
positiv. 

- Responsen fra besøkende går
blant annet på at det er en interessant
stand, som fremhever produktene
godt, en interessant setting. Og for oss

som utstillere er det inspirerende og
nyttig med et slikt fellesskap.

Birkas ansatte 
ved standen på Gave- og interiørmessen. 
F.v. Ane Nordvik Hasselberg, Kenneth
Teigen, Ragnhild Borchsenius, Marit

Ødegaard Hagen og Fredrik Kosbergløkk.

Birkas fellesstand for norsk håndverk mot-
tok fredag kveld ”hederlig omtale” i den 
prestisjetunge Fornyelses-prisen under 
Gave & Interiørmessen på Lillestrøm.

Kommunale vedtak
FORMANNSKAPET
Dispensasjon fra godkjenningskravet - Nerskogen barnehage

Miljøretta Helsevern gir dispensasjon til driftsendring ved Nerskogen Barnehage i perioden 1/8 09 til 31/07 10 under følg-
ende forutsetninger:
- Det foreligger et kommunestyrevedtak, der også økonomi inngår, innen 1.jan. 2010. I vedtaket må de forhold som er 

påpekt for å få godkjenning, være planlagt utbedret til 31/07 10. Tiltakene skal være godkjent av Miljørettet Helsevern.
- Heldagsbarnehagen bør legges til mandag, onsdag og fredag for å unngå opphopning av dårlig luft.
- Det bør være inneøkter på toppen 3 timer, helst fra begynnelsen på dagen, og det bør satses på mest mulig uteaktivitet når 

det er mulig.
- Lufte 5 min. gjennom vinduer når barna er ute.
- Det må sørges for midlertidig kunstig lys over alle lekeplasser.
- Sove- og hvilemuligheter for 2 åringene må være på plass og godkjent av foreldrene.
- Det må foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende vannkvalitet.
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Trenger du r¿rlegger?
ta kontakt med

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

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

Coop- og NAF-medlemmer 

30 øre
medlemsrabatt 

pr. liter drivstoff

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

Kom i trygge 
rammer!
Snakk med oss om 
personforsikring i dag. 

Behov for pukk/grus 
i Rennebu og på Kvikne?

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner, grus til diverse formål. 
Dessuten utfører vi små og store gravejobber.

Eksempelvis drenering, tomtegraving og masseutskiftning. 
Vi leverer også fra Skamfersætra pukkverk.

Ring for uforpliktende prat!

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

GrusRennebu



RIL-arrangement
på Torget

Liv Kosberg og Bodil Enget Rogstad i RIL
inviterer til aktivitetsdag på Torget.

Rennebu idrettslag arrangerer
aktivitetsdag på torget lørdag
5. september. 

— Dette er en unik dag, da ingen
kan huske at alle gruppene i idrettslag-
et har gått sammen om en tilsvarende
dag tidligere. Rennebu idrettslag har et
bredt tilbud til alle, uansett alder, og
dette håper vi skal bli synliggjort denne
dagen, sier styreleder Liv Kosberg.

Torget blir i minste laget, derfor vil
idrettslaget også bruke parkerings-
plassen vedkommunehuset til rulleski-
aktivitet. Ønsker noen å prøve seg på
rulleski, må de ta med sykkelhjelm og
egne skisko. Skigruppa stiller med
rulleski og staver. Håndball har et
spennende prosjekt på gang som heter
”håndball i ballbinge”. Fotball vil
ordne en dribleløype på plena på torg-
et, i tillegg til at de arrangerer trikse-
konkurranse.  Orienteringsgruppa er
på plass for å lære bort bruk av kart og
kompass. Trim og friidrett vil være til
stede med informasjon. Idrettsskolen
stiller med rokkeringer og hoppetau. 

Rennebu il har også invitert aerobic,
stepp og spinning til å delta denne
dagen. Disse aktivitetene er i privat
regi, men idrettslaget ønsker å synlig-
gjøre også disse aktivitetene.

Det vil bli salg av frukt, kaffe og
kaker i Frivillighetens hus, og alle som
deltar på dagen vil få premie.

— Til hver aktivitet har vi ordnet en
quiz. For å kunne vinne hovedpremien,
må innom alle aktivitetene, forteller Liv
- som gleder seg til dagen og håper
værgudene er på deres side.
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RNH i flytsonen
Rennebu Nedre Handel har i sommer gjennomgått en oppuss-
ing både inne og ute.

El-retur på KRK
Butikksjef Ann Kristin Haugerud ved Kvikne-Rennebu Kraftlag AL forteller at

de tar i mot all slags elektriske produkter folk vil kvitte seg med, uten at de bryr seg
om hvor det er kjøpt. Men de bryr seg om at det plasseres på riktig sted. Hvitevarer
som komfyrer, frysere, kjøleskap og vaskemaskiner plasseres ved den blå kontain-
eren ved KRKs bygg bortenfor Byggmakker. Annen el-retur leveres etter henvend-
else i resepsjonen hos KRK.

Etter nedleggingen av samvirkelag-
et på Stamnan har det blitt bare én
dagligvarebutikk mellom Berkåk og Å.
Dette har ført til økt kundebesøk på
Rennebu Nedre Handel på Voll, og i
den forbindelse har de pusset opp
butikken både innvendig og utvendig. 

Kaffeplass ute
Utvendig har butikken blitt malt

hvit, og inngangspartiet har blitt utvid-
et. Samtidig er det laget en kaffeplass
foran butikken, og den har vært mye i
bruk i sommer.

— Butikken ble malt hvit for at den
skal vises bedre, og det virker som at
dette har hatt ønsket effekt. Ihvertfall
har stoppeffekten økt, sier en tilfreds
leder i styret Kjell Gunnes. 

Snudd opp ned innvendig
Den største forandringen har like-

vel skjedd innvendig. Det meste er
flyttet, og butikken fremstår som en
helt ny og innbydende butikk.
Kontoret innerst i lokalene er tatt bort
og omgjort til plass for butikkreoler.
Istedet er det laget et lite kontorhjørnet
bak kassen. Kassa har også fått ny plass
- der den tidligere kaffekroken var. 

Kaffekroken er flyttet dit kassa stod
før, og den har fått en skjerming fra
butikken forøvrig.

Nye og høyere reoler gir plass til
flere varer, og gjør samtidig butikken
mer oversiktlig. 

Økt omsetning
— I løper av sommeren har omset-

ningen ved butikken økt betraktelig, og
det ser så langt lyst ut for butikken, sier
bestyrer Margrete Bjerkås. 

Hun forteller at det også virker som
om flere veifarende har stoppet på
impuls. Det har vært en økning i små-
handel, og denne handelen har i
mange tilfeller vært ukjente kunder.

Margrete gleder seg over økt hand-
el, og hun sier at høsten nå vil vise om
denne økningen vil stabilisere seg.

Det har imidlertid vært noen
utfordringer med så rask vekst. Det
hender at de har gått tom for varer -
noe de beklager. Dette kan også skyld-
es at noen varegrupper har vært feil-
kodet i hyllene. Nå har de imidlertid
kommet godt i gjenge, og Margrete
håper at kundene alltid skal finne det
de trenger i butikken - til gode priser.
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Varme - Sanitær

Prosess - Sprinkler Smått eller stort
du får det gjort!

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

A.R. HELGEMO as

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

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

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

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

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

Storås  Tlf 72 49 50 00 
www.syrstadenbil.no 

Apningstider: Mandag-fredag 08.00-16.00
Torsdager 08.00-19.00 

NNyyee
ååppnniinnggssttiiddeerr

f.o.m 31. aug 
åpner vi en time tidligere

man - fre fra kl 7
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BASSENGTRIM 
MED FYSIOTERAPEUT
tirsdager kl 10.15-11.15 på Oppdal. 
Du trenger henvisning fra lege. 
Påmelding snarest til fysioterapeut 
Jannicke R. Jacobsen, tlf 913 81 511.

Oppstart: tirsdag 01.09.09

DE UTROLIGE ÅRENE

Hvordan møte de utfordringer barn gir oss?

De utrolige årenes foreldreprogram? 
– en metode som virker

Nå kan du delta på kurs her i Rennebu! Kurset er for
deg som har barn i alderen 3 – 8 år, og som syns
grensesetting og samarbeid med barnet kan være
utfordrende. Varighet på kurset er én kveld hver uke i
12 uker. 

Tema: Lek, ros, belønning, ignorering, gi gode
beskjeder, grensesetting og konsekvenser.

Kursstart: September 2009
Ukedag/klokkeslett: Tilpasses etter gruppas behov
Sted: Berkåk 

Kurset er gratis

For nærmere informasjon, ta kontakt med en av oss:

Barbro Finanger Lande: 
barbro.lande@rennebu.kommune.no, tlf 72 42 81 37
Grete Heidi Ingul Rønning:
grete.ronning@rennebu.kommune.no, tlf 72 42 81 35
Bjørg Kjøllesdal:
bjorg.kjollesdal@rennebu.kommune.no, 
tlf 7240 25 35
Sondre Børgeson Larsen:
sondre.larsen@rennebu.kommune.no, tlf 915 67 403

Les mer på: www.deutroligearene.no 

Ambulerende stemmemottak
Ifølge valglovens §8-3 kan velgere som på grunn av syk-
dom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved ordinær for-
håndsstemmegivning eller valgting, etter søknad  til valg-
styret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg

Valgstyret har i møte 2. juni 2009 sak 2/09 gjort vedtak
om at det skal avholdes ambulerende stemmemottak 

torsdag 10. september 2009.

Søknad sendes skriftlig til Rennebu kommune,
Servicetorget, 7391 Rennebu, eller telefon 72 42 81 00. 

Søknadsfrist 9. september 2009 kl. 15.00.  

Forhåndsstemmegivning 
ved Rennebu helsesenter
Valgstyret har i møte 2.juni 2009 sak 5/09 gjort vedtak
om at det skal avholdes forhåndsstemmegivning ved
Rennebu Helsesenter:

onsdag 9. september 2009 kl.  10.00 – 13.00.

Forhåndsstemmegivning  - stemmemottak
Valgstyret har bestemt at Servicetorget i kommunehuset
Berkåk skal være forhåndsstemmemottak for forhånds-
stemmegivningen i tidsrommet 10. august – 11. septemb-
er 2009.  
Nytt ved årets valg er at det blir mulig å forhåndsstemme
allerede fra 1. juli for dem som verken kan stemme i
ordinær forhåndsstemmeperiode eller stemme på valg-
dagen(e).

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08 00 – 15 30
Lørdag 5. september kl. 10 00 – 14 00
Torsdag 10. september kl. 08 00 – 18 00

Stortingsvalget 2009



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

14 Rennebu Nytt

Rennebu
Musikkorps
starter opp igjen 2. sept
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til
en ny sesong!
OBS! Ny øvingsdag: Onsdager kl. 19.15-22.00

2 mnd prosjekt i RMK?
31. oktober arrangerer vi
Rennebuspæll for voksenkorps. 
I den forbindelse ønsker vi alle 
som vil være med oss å spille 
her velkommen til å delta på
øvelsene fram til da (og vi ønsker
selvfølgelig helst at alle nye også
blir med oss videre etterpå…). 
Årets tema for Rennebuspæll er
”Filmmusikk”, så her får vi bruk
for både sangsolister og skuespillere

For nærmere informasjon, 
kontakt Jan Arne på tlf 416 57 901

se også www.rennebumusikkorps.no

inviterer til 

aktivitetsdag
på torget i Rennebu,

lørdag 5. sept. kl 11.00 – 14.00.

Håndball i ballbingen? 
Hvordan foregår det? Møt opp!

Prøve å gå på rulleski? 
Ta med sykkelhjelm og skisko!

Er du god til å trikse med fotball? 
Hva med å prøve dribleløypa  til fotball denne dagen?

Har du glemt gamle kunstner 
med rokkeringen?

Kom å få en demonstrasjon, eller kanskje prøve selv?
Hoppetau og stavgang.

Orientering 
arrangerer en miniløype med quiz, etter at de har gitt en

kort opplæring i bruk av kart og kompass.
Friidrett og trim vil informere om sine tilbud.

Premie til alle som deltar!

Aerobic, stepp og spinning
vil også være tilstede for å demonstrere sitt tilbud. 

Også her kan du få prøve selv.

Det blir mulighet til å kjøpe 
andel i kunstgrasbanen.

Salg av frukt, kaffe, brød m.m. i Frivillighetens hus.

Møt opp til en annerledes dag 
på torget i Rennebu!

Trekningsliste for Rennebu
Sanitetsforenings jubileumslotteri
Rennebuåkle Nora Tømte, Biri
Hvit Hardangerduk Anders Sundset
Brodert juleduk Ingeborg Almskår
Heklet Kaffeduk Erlend Sæther
Rennebujakke Marte Herrem
Vevd sjal Magnhild Havdal 

Kvam
Brodert kjøkkensett Ingeborg Stavne d.e
Brodert hvit løper Viljar Bjørkeng
Brodert kaffeduk Andreas Myrmo
Strikket ullgenser Kari Ingeborg Lund
Smykkesett i Rennbusølv Arne Bårdsen
Brodert bilde m/brun ramme Tim Hansen
Brodert julebilde Malin O. Lien
Kakespade m/skaft i Rennebugranitt Britt Marit Almskår
2 broderte bilder Inger Østerås
Bunadspose m/sko- og skjortepose Oline Ytterhus
Brodert linløper Mali Hårstad
Ryggsekk fra Trygg Vesta Klara og Ingebrikt 

Stavne
Førstehjelpsmappe fra Trygg Vesta  Bodil Enget Rogstad
Førstehjelpsmappe fra Trygg Vesta  Ragnhild Nylende

Rett trekning bevitnes av Maren Lispet Lunaas, Løkken Verk

Rennebugensere/jakker selges.
Har flere størrelser. Maskinstrikket. 

Sort/hvit utførelse. 
Selger også bunadsstoff til Rennebu-bunad 

(kun vest), 
komplett med trykt vest, fòr og skråband. 

Tlf 971 12 431
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Glad i å synge og gjøgle litt?
Bli med oss da vel – vi gjør begge deler!
Rennebu Songkor starter sesongen onsdag 2. sept. kl. 19.30
på Voll skole.
Nye og ”gamle” sangere er hjertelig velkommen!

Styret

arrangerer

svømmekurs
10 ganger med oppstart tirsdag 8. september på Oppdal.

Kurset er for Fagforbundets medlemmer, uføre og 
pensjonister. Egenandel – 1.000 kr

Påmeldingsfrist 1. september.
Ring Kari Aftreth – tlf 977 60 868 for info og påmelding.

Rennebu idrettslag 
inviterer til åpent møte 
om videre klubbutvikling for idrettslaget
på Frivilligsentralen torsdag 17. september 
fra kl 18.00. – 22.00.

Dette møtet er ment som et startmøte som skal ende i en
fremdriftsplan for idrettslaget. 

Målet med møtet er å komme frem til konkrete tiltak i
klubben for å få den til å fungere bedre og samtidig ivareta

medlemmenes ønsker om aktivitetstilbud. 
Til dette ønsker vi motiverte og engasjerte personer, 

der idrettslaget settes i sentrum.
Klubbguide Kristin Engan kommer og bistår oss i prosessen.
Har du lyst til å delta, meld deg på innen 6. september til:

Bodil Enget Rogstad tlf 72 42 72 32 mob 932 06 723 

GRATIS VED 
– BARE DU HUGGER SELV!

Med motorsag og litt ledig fritid kan du nå sikre deg gratis
brensel ved selvhogst langs Holtveien.

Kontakt formann i Undal-Holtet-Skaumsjøen veilag:
Torstein Engen på telefon: 72 42 74 57 eller 944 87 876

Vedrørende Erling Austbergs begravelse
Vil med dette beklage at en bårebukett fra 

Rune, Mari og Lene ble glemt levert til kirken på Innset. 
Spiren v/Oddvar

Sokkelleilighet på Stamnan ledig for utleie, 76 m2

Ivar Gorset, tlf 950 68 913

Søte kattunger gis bort!
2 hunnkatter (svart og lys grå) og 1 hannkatt (rød). 
Kattene er leveringsklare (f. uke 26) og renslige.

Adresse Stamnan, tlf. Britt 901 90 757.

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG
Jakttider og priser for sesongen 2009 – 2010.

Småviltjakt uten hund:10.09.09 -  28.02.10.
Sesongkort kr 700,-
2-døgnskort    kr 200,-
Grunneierlaget forbeholder seg rett til å avslutte jakt på
rype før utløpet av ordinær jakttid.  Det kan ikke kreves 
tilbakebetalt kortavgift for avbrutt jakt.
Bestanden vurderes fortløpende.

Storfugljakt uten hund: 01.11.09  -  23.12.09.
Sesongkort kr  800,-
2-døgnskort kr  350,-

Harejakt med hund: 01.11.09  -  28.02.10.
Sesongkort kr  800,-

Rådyr:
Voksen rådyrbukk            10.08.09  -  23.12.09. 
Generell rådyrjakt            25.09.09  -  23.12.09.
Ett kort per dyr kr  700,-
Det selges 10 kort.  Rapporteringsplikt straks etter hvert
felte dyr.  Salg av kort for Rådyr, - kun hos forretningsfører
Knut Hårstad.    

Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS 
på Voll,  Coop Orkla, avd. Nerskogen og 
Rennebu Turistkontor på Berkåk.

Spørsmål angående jakta rettes til 
Alf Erik Lånke, telefon 918 46 029.

Trollheimen Grunneierlag
Styret. 

Ytre Seierdal Utmarkslag
Jaktsesongen 2009
Jaktkort på småvilt – rådyr
Halv pris på småvilt-kort til ungdom t.o.m. 20 år.
Fiskekort i Byna – Orkla
For info og salg, kontakt Ove Stuen, mob 928 11 250

Takk for hilsener, blomster og gaver i anledning 
75-årsdagen. Lise Teigen

Takk for oppmerksomheten i anledning min 
konfirmasjon. Jørgen, Ann Kristin og Arne Stig

Har du hageepler som du ikke trenger?
Fine og store? Eller sure og små med skurv? Alt av interesse.
Herborg og Rune Skjolden, tlf 950 53 071 eller 976 84 118

Feriestengt fra 7. sept t.o.m 21. sept -09.

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

Rennebu Nytt - neste nummer  10. sept - frist for stoff 3. sept - Rennebu Nytt

Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

Dette skjer i Rennebu!
31.08 G11 Rennebu – Buvik Kunstgrasbanen 18.00
01.09 G13 Rennebu – Budal Kunstgrasbanen 18.00
01.09 G12 Rennebu – Flå Kunstgrasbanen 18.00
02.09 Oppstart R. Songkor Voll skole 19.30
04.09 MS4  R – Sverresborg Frambanen 19.00
05.09 RIL aktivitetsdag          Torget i Rennebu 11-14
05.09 Pubkveld Furuly 20-01
08.09 Førjaktmøte Sandbrekka 19.00
08.09 Fotball:

J13 R-Sverresborg2 Kunstgrasbanen 18.00
10.09 Lerdueskyting ”Svenskdalen” 18.00

Rennebu Skolekorps oppstart torsdag 3. sept kl 18.00
Rennebu Musikkorps oppstart onsdag 2. sept kl 19.15

Påmelding Håndball (aldersbestemte klasser + damelag) 
innen 30. august, tlf 934 33 287

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

turistkontoret@rennebu.net

:-(

Vi har det du trenger,
ta kontakt
så finner vi ut av det sammen:-)

Den 3. november stenger de analoge TV-signalene.
Da blir TV-skjermen din svart, og du trenger
parabolantenne eller Riks-TV boks for å se TV.

Nå er det bare
66 dager igjen...

Hei alle som vil 
spille håndball!
Jenter 10 år – Gutter 10 år – Jenter 12 år  
Gutter 12 år – Jenter 14 år – Jenter 16 år
Damelag

Påmelding på telefon, sms eller e-post til
Anne Marit Gunnes, mob 934 33 287
e-post: Gunnes_post@hotmail.com

Påmeldingfrist mandag 30. aug

Alle lag må ha trenere/oppmenn, 
vi mangler noen så ta kontakt med 
Anne Marit hvis DU er interessert.




