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Kommuneplan for Rennebu
Rennebu kommune er i gang

med å revidere kommuneplanen,
og kommunestyret vedtok den 17.
juni 2004 samfunnsdelen for kom-
muneplanen. Den fastsetter de lang-
siktige (12 år) politiske mål for kom-
munens virksomhet og skal være
retningsgivende for arbeidet både i
de politiske organ og i kommunens
administrasjon. De overordna mål
med strategier danner utgangs-
punkt for arbeidet med handlings-
programmet (4-årige mål).
Handlingsprogrammet er igjen
utgangspunkt for de årlige virk-
somhetsplanene. Kommunen har en
rekke planer i tillegg til de som inn-
går i kommuneplansystemet.  

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel er en

del av kommunens langsiktige
planlegging. Den skal være avkla-
rende i forhold til arealbruken, slik
at det blir lettere å utarbeide mer
detaljerte planer og raskere å fatte
beslutninger i enkeltsaker i tråd
med kommunens arealpolitikk. I
løpet av hver kommunestyreperio-
de skal arealdelen rulleres, dvs vur-
deres med tanke på endringer.
Dette med tanke på kommunens
behov og/eller ut fra nasjonale eller
regionale retningslinjer. Kommune-
planens arealdel består av plankart
med tilhørende tekstdel.

Planprosessen
I april var det åpne møter på

Voll, Nerskogen og Berkåk med
muligheter for å komme med inn-
spill/ønsker.  Kommunen mottok

over 40 skriftlige innspill til planar-
beidet.  Ønskene dreier seg i hoved-
sak om hyttebygging. Det kom også
innspill på flere andre temaer som
sentrumsutvikling på Berkåk, små
kraftverk og snøskuterløyper i kom-
munen.  På forsommeren var poli-
tisk og administrativ prosjektgrup-
pe på flere befaringer i de områdene
det har kommet ønsker om endret
arealbruk.  31. august hadde kom-
munen et møte med regionale myn-
digheter for å drøfte arealspørsmål
og for å få innspill til planarbeidet.
Alle innspill til planarbeidet ble
deretter vurdert i forhold til sektor-
interesser. Rådmannen kom så fram
til et forslag til arealdel som ble
forelagt formannskapet.
Formannskapet behandlet kommu-
neplanen, kom med forslag til
endringer og la fram sak for kom-
munestyret. Rennebu kommunesty-

re vedtok den 3. februar å legge
kommuneplan, samfunnsdel og are-
aldel samla  ut til offentlig ettersyn. 

Høring
Under høringa vil planene bli til-

gjengelig på kommunens nettsider:
www.rennebu.kommune.no i til-
legg til at de kan ses på servicetor-
get i kommunehuset.  Høringa
varer fram til 1. april. Det vil bli
arrangert et åpent møte i kantina på
ungdomsskolen den 28. februar kl
1930 der det vil bli orientert om pla-
nen. Håper at mange vil benytte seg
av muligheten til å komme med
kommentarer og innspill til planen.
Hvis du har noen spørsmål
omkring kommuneplan kan disse
rettes til plankontoret for Oppdal og
Rennebu på tlf 72 42 81 62 eller mail
hs@plankontoret.net.

Rennebu Idrettslag inviterer alle til 

Jubileumsfest i Rennebuhallen 
lørdag 5. mars 2005 kl 19.00.

Inngang kr 300,-
Billetter selges hos Rennebu Turistkontor og Rennebu Nedre Handel AS. Billett kan også kjøpes på Nettbank, konto 4227.06.04212.

Salg av billetter avsluttes lørdag 26. februar.

Det anlegges et nytt byggeområde for fritidsbebyggelse fra Oppdalsgrensa og nord-
østover i lia forbi skisenteret. Adkomst til  området forutsettes fra  Leverdalsvegen.

Vegen forlenges og kobles sammen med vegen til skisenteret. 
Vinteradkomst til skisenteret skal være som i dag.
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Nytt i kommuneplanen som legges  
Noen av endringene i areal-
planen er listet opp neden-
for. For å se en fullstendig
oversikt over endringer se
plandokumentene på ser-
vicetorget i kommunehuset
eller www.rennebu.kom-
mune.no

Oversiktskartet:
- Alle LNF-områder (landbruks-, 

natur og friluftsområder) der det 
tidligere var tillatt med spredt fri-
tidsbebyggelse tas ut av planen. 
Dette gjelder områdene Ulvatnet, 
Nåverdalen, Gisnåsen, 
Brattset/Havdal, to områder på 
nordskogen, og et område ved 
Grana.

- Området med LNF sone 4 på 
Gisnåsen omdefineres til bygge-
område fritidsbebyggelse.

- Byggeområde fritidsbebyggelse i 
Gisnadalen tas ut av planen med 
unntak av et lite område på 
Stølsvang og et område lenger 
inne i dalen. 

- Det vises et byggeområde fritids-
bebyggelse rundt Berkåkssetrene 
og i området nordøst for 
Kosbergløkkjtjønna.  Det knyttes 
lokaliseringskriterier for Berkåks-
seterområdet som sikrer avstand 
til setertun og dyrkamark.

- Byggeområde fritidsbebyggelse i 
Nåverdalen snevres inn til å 
gjelde øst for Grytbekken.

- Det vises et byggeområde fritids-
bebyggelse langs hele vegen i 
100 m bredde på nordsida. Ved 
Haugasetra økes bredde til 200 m.

- Byggeområde fritidsbebyggelse i 
Ånegga reduseres i størrelse i 
Nord-øst. 

Delplan Berkåk:
- Det vises tre rundkjøringer på E6, 

en ved Mjuklikrysset, en ved 
kryss E 6 / Rv 700 og en ved 
stasjonskrysset. Rundkjøringene 
er plassert i samråd med Statens 
vegvesen.

- Det vises et båndlagt område ved 
Mjuken. Framtidig arealbruk i 
området skal bestemmes gjennom 
reguleringsplan.

- Området mellom Berkåk kirke og 
Gamle kongeveg ("NM-bakken" 
med arenaområdet) vises som fri
område.

- Bakkan vises som framtidig bolig-
område.

Delplan Innset
- Det vises trase for ny gangveg 

mellom Innset og Ulsberg.
- Det vises ny vegtrase mellom 

Korsan og Gullikstad. Endelig 
trase blir bestemt gjennom 
reguleringsplan.

Delplan Stamnan
- Boligfeltet på Stamnan (overfor 

meieriet/ bankbygget) og bolig-
området ved Årskjulan utvides.

- I samsvar med dagens bruk 
endres området mellom meieri-
bygget og bankbygget fra 
forretning/industri til allmen-
nyttig formål.

- Det vises ny gangvei langs 
Rv. 700.

”WEST SIDE STORY” 
- Regional ungdomsmusikal

Kommunene Surnadal, Rindal, Meldal og Rennebu har gått sammen om å
sette opp en av verdens mest kjente musicaler ”West side story” i Surnadal kul-
turhus og i Rennebuhallen!

Rundt 60 ungdommer, musikere og hjelpemannskap fra de fire kommune-
ne er involvert i oppsetningen, som er en unik kjempesatsning for kultursamar-
beid på tvers av kommunegrensene. Bli med på en reise i dramatikk, tårer, lat-
ter, kjærlighet og håp…..framført i tekst, sang og dans av en gjeng dyktige og
ambisiøse gutter og jenter. ”West Side Story” vises i Rennebuhallen fredag
11. mars kl. 19.00.

Forhåndssalg på kommunehuset fra 18. februar, tlf 72 42 81 00 

KOMMUNEPLAN RENNEBU 2005-2016 
revideres 

Kommunestyret har i møte 3. februar 2005 
vedtatt å legge samfunnsdelen og arealdelen ut til offentlig ettersyn.  

I den anledning arrangeres det

ÅPENT MØTE MANDAG 28. FEBRUAR KL.19.30-22.00 I ELEVKANTINA 
PÅ BERKÅK UNGDOMSSKOLE.

Kommuneplanen vil bli lagt fram til debatt, 
og publikum oppfordres til å komme med synspunkter.

Enkel servering. Vel møtt

- Ordføreren -



Kvardagstips  med  FYSAK
Ingeborg Rønning utfordret Arne Havdal i forrige Rennebu

Nytt. Det  blir  dårligere med fysisk aktivitet på vinteren oppi
"Søli’n", men to dager i uka forer han sauene hos Martin Ytterhus
– og da bruker han stort sett føttene isteden for bilen,med unntak
av når det er dårlig vær og føre. I  fjøset  er han et par ganger pr.

dag, all foring er  med handmakt, med unntak av at siloen blir hatt opp med
traktor og vinsj.

Men om sommeren – da stig både formen og humøret, for da er Arne i fjellet
på lange turer. Han  kan gå i timevis, sjå etter sauene, filosofere og lytte til still-
heten. Fjellturer er medisin  for  kropp  og  sjel  mener  Arne – gratis  er  det
også, og  bedre  ferie  finnes  ikke. Han anbefaler alle en fjelltur, for i fjellet er
det god plass for alle. Arne utfordrer  Magne  Olav  Stølen til å fortelle leserne
hva han gjør i kvardagen for å holde seg i fysisk form.
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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 Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

    ut til offentlig høring
Delplan Voll
- Byggeområde fritidsbebyggelse 

tas ut av delplanen.
- Kirkegården utvides vestover.

Delplan Nerskogen
- Det anlegges et nytt byggeområde 

for fritidsbebyggelse fra Oppdals-
grensa og nordøstover i lia forbi 
skisenteret. Adkomst til  området 
forutsettes fra  Leverdalsvegen. 
Vegen forlenges og kobles 
sammen med vegen til skisent-
eret. Vinteradkomst til ski-
senteret skal være som i dag.

- I Nerskogen skisenter vises om-
råde for ny heistrase paralellt med 
eksisterende trase.

- Preparert turskiløype vises fra 
Skisenteret og nordover gjennom 
nytt byggeområde fritids-
bebyggelse. Det vises ny turski-
løype fra Fjellheim og østover 
med kryssing av Grana. Dette for 
å knytte sammen skiløypene på 
øst- og vestsida av Nerskogen.

Søknad om 
barnehageplass

Barnehageplasser for barnehageå-
ret 2005/2006 lyses ut i dette numme-
ret av Rennebu Nytt og på kommu-
nens internetsider. Det kan søkes om
plass ved Innset barnehage,
Nerskogen barnehage, Voll barneha-
ge og Vonheim barnehage. Havdal
barnehage er vedtatt lagt ned fra
august 2005. De som opprinnelig sok-
ner til Havdal krets er selvsagt vel-
kommen til å søke plass ved en av de
øvrige barnehagene.

Det har tidligere vært svært god
tilgang på barnehageplasser i
Rennebu, og det har nesten ikke vært
ventelister de siste årene. Mange har
også søkt plass utenom hovedopptak,
og som regel fått det tilbudet de
ønsker seg. Fra kommende barneha-
geår vil det bli svært vanskelig å opp-
rettholde en slik praksis. Lavere bar-
netall har medført ledig kapasitet ved
enkelte avdelinger, og sammen med
en strammere kommuneøkonomi har
dette ført til at tilbudene samlet sett
må reduseres noe. Havdal barnehage
legges ned og antall plasser ved
Vonheim barnehage reduseres. Ved
de øvrige barnehagene videreføres
tilbudene - såfremt det er nok søkere.
Målet er fortsatt å unngå ventelister.

Vi oppfordrer derfor dere som vet
dere ønsker barnehageplass neste år,
til å søke i forbindelse med hoved-
opptaket. Dette gjelder også dere som
ønsker et endret tilbud i forhold til
det dere har dette året. Det vil gjøre
det lettere å planlegge neste barne-
hageår ut fra det reelle behovet.
Søknad i løpet av året vil fortsatt
være mulig, men det vil nok ikke bli
samme tilgang på ledige plasser som
det har vært de siste årene.

Endringer i bestemmelser og ret-
ningslinjer
- Det er tatt inn rekkefølgebe-

stemmelse for byggeområde fri-
tidsbebyggelse i Ilbogen som 
sikrer at det ikke igangsettes 
byggevirksomhet før området er 
knytta sammen med eksisterende 
vegnett.

- For byggeområdene Nerskogen 
øst og Gisnåsen foreslås det juri-
disk bindende lokaliserings-
kriterier. 

- For Mjukenområdet foreslås 
båndlegging og en juridisk 
bindende bestemmelse om krav 
om reguleringsplan før ut-
bygging. 

- Det er foreslått å ta inn i tekst-
heftet retningslinjer for bygging i 
LNF-områder og retningslinjer for 
utbygging av den enkelte tomt for 
fritidsbebyggelse.  Disse retnings-
linjer vil skape mer forutsigbarhet 
for grunneier/søker. 

- Rådmannen -

Etter ein ide frå Surnadal sanitetsforening spør vi: 

Har du ein bamse eller fleir å gje
bort til foreldrelause barn på Sumatra? Etter flodbølgekatastrofa er det ein

ufatteleg hop ungar som har mista alt! Kanskje ein bamse frå Norge kan gje
dei noko å halda i rundt? Det treng ikkje vera kosebamsen din, men det gjer

ikkje noko om den ikkje er heilt ny. 
For å få senda bamsane nedover er det organisert båtfrakt. 

Ta kontakt med Rennebu sanitetsforening ved Turid Ramstad 
på tlf. 72 42 66 47 før den 28. februar så tek ho imot bamsar. 

Rennebu Nytt gratulerer elevbedriften Pretty Angels EB ved Rennebu
ungdomsskole med 3. premie for beste utstilling under Fylkesmessa for elev-
og ungdomsbedrifter i Trondheim. Vi kommer tilbake til saken i neste utgave.
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BARNEHAGEPLASSER
2005/2006

Skjema for søknad om barnehageplass fra høs-
ten 2005 er å få ved den enkelte barnehage, på
helsestasjonen og ved servicetorget i kommu-
nehuset. Søknadsskjema er dessuten lagt ut på
Rennebu kommunes nettside
www.rennebu.kommune.no

De som i dag har barnehageplass, og ønsker
samme tilbud også neste barnehageår, trenger
ikke å søke. De som har plass inneværende år,
men ønsker å endre barnehagetilbudet neste
år, må søke om dette. 
Søknaden sendes den enkelte barnehage.

Frist for søknad om plass i barnehage/endring
av tilbud for barnehageåret 2005/2006 er satt
til 4. mars 2005. 

Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i
type tilbud som den enkelte barnehage gir.

Rennebu kommune
BIBILIOTEKET

Vi åpner mandagskveldene igjen f.o.m. 21.2. 
Åpningstidene blir : 

mandag og torsdag: 16-19.   onsdag: 10-13. 
Velkommen!

Kommunale møter 
åpne for publikum

18.02. Utvalg for MTL 09.00
01.03. Formannskap 09.00
02.03. Kommunestyre 19.00

NB: i Mjuklia ungdomssenter
03.03. Utvalg for HOO 09.00

NB: i møterom Helsesenteret
10.03. Formannskap 09.00
17.03. Utvalg for HOO 09.00
17.03. Kommunestyre 19.00
18.03. Utvalg for MTL 09.00

Dugnad ga flott HV- og skytterhus
HV Rennebu har i samarbeid med

Innset skytterlag og Rennebu skytter-
lag bygd et av landets flotteste HV-
og skytterhus.  Det meste av  arbeidet
er utført på dugnad, og arbeidet har
skapt et helt spesielt samarbeidskli-
ma som ble rost både av HV-ledelsen
og Det Frivillige Skyttervesen  (DFS)
under åpninga av huset.

1 million kroner i dugnad
Primus motor for byggeprosjektet

har vært Bjørn Trøite, leder i
Rennebu skytterlag og HV-mann.
Han kan fortelle at bygget nå står fer-
dig etter 1 1/2 års anleggsperiode.
Kostnadsrammen har vært 3,46 milli-
oner kroner, og av dette har HV gått
inn med 1,265 millioner som for-
skudd på husleie i 25 år for sokkelen
av huset. I tillegg har HV fortrinn ved
leie av hovedetasjen til matsal og
undervisningssal. Ellers har finansie-
ringen kommet i stand ved hjelp av
kroner 550.000 i spillemidler, 200.000
i støtte fra Rennebu kommune og

200.000 i egen-
kapital fra
skytterlagene
Innset og
Rennebu. Det
mest impone-
rende er kan-
skje dugnads-
innsatsen som
er verdsatt til 1
million kroner. 

Solid stavlaft
Grunnflaten til det nye huset er på

200 m2. I sokkelen har HV kontorer
og lager, mens hovedetasjen i
utgangspunktet disponeres av skyt-
terlagene. Huset er oppført i stavlaft
ved det lokale laftefirmaet Torslaft,
og mange andre lokale entreprenører
har bidratt for å få huset realisert. —
Uten hjelpa fra entreprenør-firmaene
hadde det ikke blitt noe hus, og spesi-
elt vil jeg berømme firmaenes velvilje
til å "frigjøre" HV-folkene sine når vi
trengte dem til arbeid på huset, sier

en fornøyd Bjørn Trøite etter at sno-
ren var klippet og det nye HV- og
skytterhuset formelt åpnet av dis-
triktssjef Thronæs og formann for
DFS Hans O. Kveli.

Uvurderlige gutter i byggingen av det
nye huset: Jon Austberg, Jon Arne

Vinsnesbakk, Sivert A. Hårstad, Olav
Skamfer og Trygve Næsgaard.
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 

Berk k - 7391 RENNBU
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Full radiodekning 
i Rennebu med digitalradio

Med DAB Digitalradio 
får du nå inn følgende kanaler i Rennebu:

NRK P1, NRK P2, NRK Alltid Nyheter, NRK
P3, NRK P4 + mange flere

Stikk innom Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L 
for demonstrasjon!

inkl.
Fjern-

kontroll
Kun

1998,-

www.gjensidigeoppdal.rennebu.no

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på 
hvordan du skal 
unngå marerittet!
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tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Lesestoff til VINTERFERIEN?

"Småjutulan i vinterfjellet"
"UT PÅ SKI", "TURGLEDE" 

"Fjellet i snø, vind, sol og tåke"

Vi har også ski- og turutstyr. 

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

Nye og brukte 
motorsager, 
snøfresere m.m.

B Y G G M A K K E R

NORGES STØRSTE
BYGGEVAREKJEDE Berkåk, tlf. 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60  *  Åpent 7 - 16/ 9 - 13      BeO Byggvare AS

Vi avslutter vårt lager på gulvbelegg
Våtrom/Linoleum 1/2 pris

Sundwind
Hyttekomfyr propan hvit eller sort. 4 gassbluss, med grillelement 

(før 499000) NÅ 299000

Zero gasskjøleskap 105 ltr (før 729000) NÅ kr 549000

Laminox gassovn 4.2 kw kr 89000

Sanitærbark 20 ltr kr 5550

Strøsand 20 kg på lager  -  Bytting av propan

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

- autorisert bilverksted -

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister

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

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET!

www.bademiljo.no
Åpningstider: man - fre  9 - 16 / lør stengt



Takk til alle som gledde meg på dagen min. Kr 2.300 er
sendt til Kirkens Nødhjelp, takk skal dokk ha!

Helsing Randi Olise

Helsing til Hoelsjåren sanitetsforening med takk for planta
eg fekk til jul.         Sigurd Bruholt

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning 
min 80 års dag.        Martin Kosberg

Jeg har fått nytt telefon nr 72 42 65 95.
Borghild Havdal

Tusen takk for oppmerksomheten på dagen min.
Arne Per Sundset

Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger på dagen min!
Ellinor Kosbergløkk

Tusen takk for all oppmerksomhet og gaver til Rennebu
Misjonshus i anledning min 80-årsdag. Gunnar Vold

Border collie hvalper etter gode Engelske/Skotske gjeter-
hundlinjer. Sort/hvite og tricolor. 

Kåre Ola Botnan    tlf. 91 67 26 61 

Kronerulling Sansehage
Mathilde Vognhild kr 200,-
Rolf Ibenfeldt, Jan Inge Flå, Sylvi Grandaunet Lund
Frode Mærk kr 200,-
Torstein Clausen, Rolf Arne Fredriksli, Egil Torve
Ingeborg A. Stavne kr 200,-
Margot Stavne, Marit Uv
Ingun Gil Fossum kr 200,-
Arild Stene kr 200,-
Lilly Uv kr 200,-
Inger Marie Hårstad og Magne Meslo kr 200,-
Magna Hårstad kr 300,-
Ingeborg og Gunnar Halgunset kr 400,-
Asbjørn Clausen Begravelse kr 6750,-

Kvinnegruppa utfordrer lag og organisasjoner til å støtte
saken! Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk!

Orienteringsmøte om lokal energiutredning
Dato: Onsdag 23. Februar klokka 12.00-14.00

Sted: Rennebu læresenter (KRK´s lokaler)
Tempero Energitjenester har på oppdrag fra 
Kvikne-Rennebu Kraftlag utarbeidet en lokal 

energiutredning for Rennebu kommune.
Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal
energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på

dette området. Videre skal dette bidra til en 
samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet.

Presentasjon av arbeidet vil skje i et offentlig møte, 
åpent for alle interesserte.

Send gjerne en e-post til inge@krk.no eller ring 
72 42 80 11 innen utløpet av mandag 21. februar, 

så vi vet at du kommer.      Vel møtt!
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Dette skjer i Rennebu!

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

18.02. Bør Børson Cabaret Samfunnshuset 19.30
Hauka Dekorum

19.02. TrønderCup på ski Berkåk 11.00
20.02. Burennet Berkåk 09.00
22.02. Formiddagstreff Berkåk 11.00
22.02. Innendørstrening Berkåk 17.00

R.Skytterlag
23.02. Pensjonistmøte Samfunnshuset 11.00
23.02. Merkerenn Berkåk

Påmelding senest 18.30 RIL
24.02. Formiddagstreff Staure 11.00
24.02. Årsmøte, NHF Rennebu Frivillighetssentr. 19.00
26.02. Meldalskveld Å Samfunnshus 19.30

Rennebu og Meldal historielag
01.03. Innendørstrening, R. Skytterlag 17.00
03.03. Mottak av klær til Østeuropa, Refshus skole 15-18
05.03. Barnearrangement Rennarbakken

Idrettsskolen
05.03. Jubileumsfest, RIL Rennebuhallen
06.03. Larsrennet, RIL Ski Berkåk  12.00
06.03. Ung messe v/konfirmantene, Berkåk kirke 20.00

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

e-post: turistkontoret@rennebu.net

Menighetsmøter og årsmøter, 
Rennebu prestegjeld

Prost Kirsten Almås orienterer om ny tjenesteordning for
prester ved følgende menighetsmøter:
Berkåk menighet: Mandag 7. mars kl.18, 30,
Menighetshuset, Berkåk.
Innset menighet: Tirsdag 8. mars kl.18, 30, Innset kirke.
Rennebu menighet: Tirsdag 8. mars kl.20, Misjonshuset,
Voll.
Ordinære årsmøter med årsmelding og regnskap avholdes: 
i Innset kirke etter familiegudstj. søndag 6. mars kl.11.
i Rennebu kirke etter gudstj. søndag 13. mars kl.11. 

Velkommen!

ÅRSMØTE  ved  Rennebu Frivillighetssentral  
TORSDAG  10. MARS  kl.19.30.

Saker  som  ønskes  tatt  opp  må  være  styret  i  hende
senest  en  uke  før  møtet. Alle  er  hjertelig  velkommen 

Styrer  ved  Rennebu Frivillighetssentral

Klubb – Flesk – Duppe
Hallandstuggu 22.02.05 fra kl 14.00

Arr. Orgelkomiteen

Pent brukt Rennebu-bunad str 38/40 til salgs.
Skjorte, rød vest med sølvspenne, veske med lås, stakk,

u.skjørt, hvitt vevd forkle. Selges kun samlet. Pris ca 4.000,-
Henv. Arnhild Sundset,tlf 22 88 23 27 (dagtid) 

63 84 36 52 (kveldstid) e-mail: asundset@chello.no



RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  3. mars - frist for stoff 24. februar - Rennebu Nytt

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

LLeeddiiggee  kkoonnttoorreerr  ii  NNæærriinnggsshhaaggeenn!!
- et miljø for utvikling og vekst
Lei  kontor for én time, – en dag, eller så lenge du ønsker. 

Ferdig utstyrt m/PC og bredbånd!

Hvem tenker vi på? Hva tilbyr vi? Hvem er her allerede?
● Du med hjemmekontor ● Ferdig utstyrt kontor ● Interdata Berkåk AS
● Etablerte bedrifter ● Raskt bredbånd 1 MB ● Interrevisjon Orkanger AS
● Etablerere ● Møterom m/utstyr ● Advokatene Hovstad
● Ungdom med etableringsplaner ● Kantine & Kvernrød M.N.A.
● Hytteeiere/pendlere ● Tilgang kopimaskin ● Takst-Forum Trøndelag AS
● Du som ønsker å flytte tilbake ● Skrankeservice ● Rennebu IT-service AS

● Etableringsveiledning ● ABB
● Markedsføring – nettside
● Kompetansetilbud

Gratis oppstartsmåned for etablerere!
Etableringsveiledning og kontorplass for utvikling av forretningsidé.

Ta kontakt på tlf. 72 40 42 44 eller 72 42 82 00
Rennebu Næringshage AS

- et miljø for utvikling og vekst
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu

Nærmere informasjon på vår nettside: www.rennebuhagen.no


