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Ny milepæl for Rennebu-granitt-
en fant sted mandag 16. januar
2006 kl. 14.00. Da ble den aller 
første granittsteinen montert på 
operahuset i Bjørvika. 

"Ice Green" heter granitten som er levert fra
Rennebu Granitt. — Steinen benyttes på nord-
veggen og i sonen ned mot vannet - et areal på
rundt 1.000 kvadratmeter. Granitten blir det
første publikum møter når de går over broen
til operaplassen, opplyser Randi Merethe
Rogstad i Statsbygg - opprinnelig rennbygg.

Granittplatene er sendt fra Rennebu til
Carrara i Italia hvor firmaet Campolonghi har
slipt, skåret og merket granitten før den er
sendt tilbake. Campolonghi står også for leve-
ransen av marmoren til det nye operahuset.

Granitten er festes til aluminiumsplater, og
elastisk fugemasse brukes rundt granittplate-
ne fordi steinen utvider seg når det er varmt,
og trekker seg sammen når det er kaldt. Det er
Naturstein AS som utfører monteringsjobben.

— Det er et krevende og tungt arbeid. To

mann monterer én og én stein. Arbeidet er
særlig vanskelig nå som monteringen skjer på
stillaser over vannet.

Selve taklandskapet skal kles med kunst-
nerisk bearbeidet hvit italiensk marmor fra
Carrara. Det blir også marmor på operaplas-
sen og gulvet i foajeen. De til sammen 36.000
marmorplatene vil dekke et flateinnhold på
25.000 kvadratmeter.

Første granitten på plass ved operaen

Den aller første steinen med Rennebugranitt var
på 0,7 kvadratmeter og veide 50 kilo. 

Randi Merethe Rogstad - opprinnelig fra Rennebu
- er ansatt i Statsbygg som prosjektleder for 

brukerutstyr til det nye operahuset i Bjørvika. 
Her er Randi Merethe foran  veggen der det 

monteres Rennebugranitt.

PIZZA FRA VEIKROA
– Lettvint og godt –

For bestilling
ring 72 42 72 20

Vel-
lykket UKM 

Tuva B. Larsen sang
seg til fylkesmønst-
ringa sammen med

gruppa Vi Fem.

Sist lørdag ble
lokalmønstringa av
Ungdommens Kult-
urmønstring arran-
gert her i Rennebu
med hele 18 inn-
slag. Aldersspred-
ninga var stor, noe
som lover positivt
for fremtida.

Sju aktører gikk
videre til fylkes-
mønstringa senere i
vinter - Jeanette
Brekke/Marthe Lø-
fshus, Veronica
Tollan Almskår,
Beate Dullum/
Trine Dullum, Chri-
stina Stokke, Stian
Sandhaugen, Gun-
hild Myrmo og
Joakim Bergsrønn-
ing/Therese Om-
medal/Sveinung
Hellstrøm/Ann
Sofi Sanden/Tuva
B. Larsen.



Historiens første Birka-
seminar er arrangert, til
stor begeistring fra delta-
gerne.

Birka - nasjonalt senter for
kunst og håndverk - arrangerte
sitt første seminar på Oppdal
for vel en uke siden.  Seminaret
fokuserte på produktutvikling,
design, salg og markedsføring
av håndverksprodukter.  

— Temaene på seminaret
var satt opp på bakgrunn av
ønsker, og vi la vekt på et høyt faglig
nivå og hentet derfor kunnskapsrike
og inspirerende forelesere, forteller
Audhild Øye, daglig leder i Birka. 

Stor deltagelse
Det første seminaret samlet hele

45 deltagere, og de kom fra store
deler av landet. — Det var spennende
å se hvilken interesse dette første
seminaret  ville få. Vi kan i ettertid
konstatere at det ble en suksess og
faktisk bedre enn forventet.
Engasjementet fra deltagerne var
stort, og de fikk både inspirasjon fra
foreleserne og gjennom  utveksling
av ideer og erfaringer med andre del-
tagere, forteller Audhild. 

— Vi fikk gode tilbakemeldinger
på innholdet, og vi kunne egentlig
arrangert tilsvarende seminar flere
steder i landet. Det er langt fra
Finnmark til Trøndelag. Kanskje kan
det derfor være aktuelt at Birka opp-
søker håndverkerne med slike semi-
nar, uten at vi har noen konkrete pla-
ner om dette.

Ønsker Birka videre
Under seminaret kom det også

fram at deltagerne ønsker Birka, og
det kom også flere problemstillinger
som Birka kan jobbe videre med, bl.a.
som felles talerør på vegne av hånd-
verkerne. 

Vitamininnsprøytning
Suksessen med det første semina-

ret skapte ny optimisme, og Audhild
forteller at det er godt og artig at de
nå er skikkelig i gang. 

Sist fredag var Audhild sammen
med Kenneth Teigen til Gave- og
interiørmessa for å «selge» Birka og
Rennebumartnan. Der fikk de også
mange gode tilbakemeldinger, og
Audhild fikk spesielt gode tilbake-
meldinger på nettstedet www.bir-
ka.net  som en felles arena for norske
håndverkere.
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Kvardags-
tips med

FYSAK
Utfordret denne gang - Arve

Martin Haugen.
Jeg har de senere åra begynt å gå,

jogge og sykle for å holde meg i form.
På denne årstiden går eller jogges det
runden fra Trondskogen til Nygard,
rundt Vassliveien og opp til
Trondskogen igjen. Når snøen er bor-
te går turene mye til Røåsen og på sti-
en rundt Buvatnet. Disse turene gjø-
res mye sammen med trimkameraten
Helge Sumstad, da det er en fordel å
være flere.  Noen uker kan det bli en
tur hver dag og andre noen mindre.  I
helgene utover nå tas skiene fatt ,
med turer til Slette eller Skaumsjøen.
Etter hvert som det blir lysere utover
ettermiddagen går  jeg Litjrunden
noen ettermiddager i uka.

Om sommeren blir sykkelen mye
brukt. Da blir det mange turer nordo-
ver på østsideveien og rundt til Slette
og hjem igjen om gruva. Noen ganger
kan det bli lengre tur opp til både
Skaumsjøen, Hauasetra og Døvatnet. 

Er også glad i å gå turer i marka
og på fjellet, og da er topptrimmen en
fin måte å komme seg ut på.  Postene
er lagt til alle deler av bygda som gjør
at en blir mye bedre kjent rundt om i
bygda vår. 

Har som mange andre en stillesit-
tende jobb,  som gjør det viktig å
være i fysisk aktivitet.

God fysisk og psykisk form  gir
overskudd og alt går mye lettere og
bedre. 

Utfordrer Marta Hage.

Applaus for første Birka-seminar

Barnehageplasser 2006/2007
Nytt barnehageår starter 1. august. Skjema for søknad om barnehageplass

for barnehageåret 2006/2007 er å få ved den enkelte barnehage, på helsestasjo-
nen og ved servicetorget på kommunehuset. 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 bar-
nehageår, trenger ikke å søke. De som har plass inneværende år, men ønsker å
endre barnehagetilbudet neste år, må søke om dette. 

Ny barnehagelov stiller krav om samordning av opptak, noe som innebærer
felles registrering av alle søknader sentralt i kommunen.

Søknaden skal derfor fra i år sendes: Servicetorget i Rennebu,
Kommunehuset, Berkåk. 7391 Rennebu. Frist  er satt til 1. mars 2006. 

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

Camilla Aarhaug, Dag Vasli og Audhild
Øye var alle godt fornøyd med det første

Birka-seminaret.
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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

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

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Mye uteliv ved
Nerskogen barnehage

Nerskogen barnehage har dette
året ei barnegruppe på ni barn i alde-
ren 3-6 år. Av disse barna er det fem
som er 5-åringer. Åpningstiden er
mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-
15.00.

I den nye barnehageloven som
trådte i kraft nå i januar står det at
barn skal ha medvirkning i sin barne-
hagehverdag. Det vil si at barna ikke
kan bestemme alt, men at de skal ha
reell medvirkning ved at personalet
lytter til dem, tar det de sier på alvor
og ut fra det vurderer sammen med
barna hva som skal gjøres.

Barna på Nerskogen har alltid
vært glade i å være ute i all slags vær.
I arbeidet med barn legges det vekt
på at barna skal være fysisk aktive og
at de skal få utfolde seg på sin natur-
lige måte. 

En del barn har ofte gitt uttrykk
for at de vil være ute å leke en stund
før mat. Disse utsagnene har vi tatt
på alvor og endret på dagsrytmen
slik at barna får velge om de vil leke
ute eller inne før formiddags-mat. De
må lære seg å stå for det valget de har
gjort, bli mest mulig selvstendig til å
kle seg etter vær-forholdene, og kle
på seg selv i størst mulig grad.  For
barna som velger å være inne kan vi
noen ganger tilrettelegge en aktivitet
eller de velger selv hva de vil holde
på med. Ute er det stor aktivitet med
aking på madrassputer, skigåing,
bygging av snøhuler, klatre i tre osv.

Inne kan det foregå formings-aktivi-
teter, spennende rollelek, spill osv. Vi
er bevisste på at alle barn skal være
ute en stund i løpet av dagen. 

Barna viser mye glede og latter og
de virker mer fornøyde når de selv
får være med på å bestemme noe av
innholdet i dagen sin. Vi vil i tiden
framover fortsette med å la barna vel-
ge aktiviteter slik at de føler seg
betydningsfulle og har medvirkning
på innholdet i sin barnehagehverdag. 

Ellen Moe
Nerskogen barnehage

Ved Nerskogen skole og 
barnehage i Rennebu 
kommune er følgende 

vikariat ledig:

Nerskogen skole (1.-7.)
38% vikariat for perioden 24.02.06 –
24.03.07.
Må kunne ta undervisning på 1.-2.
trinn og musikk på alle trinn.

Nerskogen barnehage.
62% vikariat fordelt 52% som
ped.leder og 10% som ass.styrer for
perioden 27.02.06 – 26.02.07.

Vi ønsker en person som:
- er førskolelærer.
- har erfaring fra arbeid i barnehage.
- er samarbeidsvillig og positiv.
- arbeider selvstendig.
- er positivt innstilt til utviklings-

arbeid og endring.

Lønn iht. avtaleverk.
For nærmere opplysninger Nerskogen
skole, kontakt enhetsleder for grende-
skolene, Ingrid Selbæk tlf.:72 42 81
25/ 922 65420.
For Nerskogen barnehage, kontakt
enhetsleder Nerskogen og Voll barne-
hager, Anne Svegård tlf. 72 42 67 70.

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

Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 13. februar 2006.

- RÅDMANNEN -

Felles internettsider for verneområdene i Forollhogna
Forvaltningen av Forollhogna nasjonalpark med tilhørende verneområder

ble fra 1.mai 2003 delegert til de berørte kommuner. Disse 7 kommunene har
nå gått sammen om et felles nettsted for verneområdene i Forollhogna, og her
skal man finne det man trenger å vite om verneområdene.

Adressen til den nye nettsiden er 
www.hognareinen.no/Nasjonalparken/Nasjonalparken.html

Helle Øyan Borsodi og Jens Anders Rise 
i full aktivitet i snøen.
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Rennebu kommune hadde i forrige uke besøk fra fylkes-
mannens avdelinger for landbruk, bygdeutvikling og miljø-
vern. Det ble fra kommunen orientert innen disse områdene,
og fylkesmannens representanter ga gode tilbakemeldinger
om arbeidet i Rennebu. Kommunen fikk også ros for at de er
bevisst i sine handlinger og fører en «egen» lokalpolitikk.

Til lunsj ble det servert lokal mat fra Rennebu -
Gårdsbakst Magnhild Kvam, Buret og Hognamat - til stor
begeistring fra til tilreisende.

F.v. ordfører Bjørn Rogstad, seniorrådgiver Per Joar
Gunnes, fagsjef mat Magnhild Melandsjø, landbruksdirektør
Tore Bjerkli, miljøverndirektør Stein Arne Andreassen og
rovdyrforvalter Beate Sundgård (delvis skjult). Bak disse sit-
ter representanter fra Rennebu kommune. Med ryggen til står
fagsjef i skogbruk Tor Morten Solem.

Besøk fra Fylkesmannen

For at folk skal bo og trivest i byg-
de-Norge, må vi ha et livskraftig og
allsidig næringsliv med interessan-
te og lønnsomme arbeidsplasser
både innen landbruket og andre
næringer.

I jordbruksavtalen er det avsatt
midler for å fremme lønnsom og
bærekraftig næringsutvikling i og i
tilknyting til landbruket. 

Bygdeutviklingsmidlene (BU-midle-
ne) omfatter: 

Fylkesvise BU-midler forvaltet av
Innovasjon Norge

Dette er midler som er rettet mot
næringsretta tiltak på den enkelte
gård eller landbrukstilknyttet virk-
somhet. Kvinner og ungdom er prio-
riterte målgrupper. 

Det kan gis tilskudd og rentestøtte
til investeringer i faste anlegg og i til-
hørende produksjonsutstyr av varig
karakter i tradisjonelt landbruk og i
nye næringer i tilknytning til land-
bruket. 

- Etablererstipend
Tilskudd for å gi etablerere gun-

stige startvilkår for utvikling av egen
virksomhet. Etablererstipend kan
innvilges til to faser i etablererproses-
sen:

- Utviklingsfasen: I denne fasen
utvikler du forretningsidéen, foretar
markedsundersøkelse/-vurdering,
utarbeider forretningsplan og plan-
legger selve etableringa. 

- Etableringsfasen: I denne fasen
har du bestemt deg for å starte opp
virksomheten, du registrerer firmaet
og får dine første salg.

- Bedriftsutvikling
Tilskudd til videreutvikling av

virksomheter, for eksempel produk-
tutvikling, testsalg, styrking av kom-
petanse og markedsføring kan gis
med inntil 50 % av godkjent kost-
nadsoverslag. For personer under 35
år og kvinner kan tilskottet utgjøre
inntil 75 % av godkjent kostnadso-
verslag.

- Investeringer
Tilskudd og/eller rentestøtte for

lån til investeringer i bl.a. nybygg og
ombygging av driftsbygninger i tra-
disjonelt landbruk og i tilleggsnæ-
ringer, samt produksjonsutstyr av
varig karakter i tilknyting til disse
bygningene. Videre kan det gis til-
skudd til etablering av felt for jule-
tre/pyntegrønt, kvalitetstiltak i frukt-
felt.

- Tilskudd ved generasjonsskifte
Tilskott til personer under 35 år,

som i forbindelse med overtaking av
landbrukseiendom trenger å gjen-
nomføre mindre investeringer.
Tilskottet kan utgjøre inntil 40 % av
godkjent kostnadsoverslag. Til kvin-
ner kan det gis tilskott på inntil 60 %
av godkjent kostnadsoverslag.

- Andre tiltak
Tilskudd til andre tiltak dersom

de er i samsvar med formålet med

BU-midlene.

Fylkesvise BU-midler forvaltet av
fylkesmannen (FMLA)

Dette er midler som er rettet mot
lokale bedriftsovergripende tiltak
som legger til rette for næringsutvik-
ling, samt praktikantordningen i
landbruket. 

Når det gjelder planlegging av
bruksutbygging, så planlegger fort-
satt fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
De tilbyr skreddersydde løsninger ut
fra bondens ønsker. Kontaktpersoner
hos fylkesmannen er Bjørn Garberg,
Trond Løkkeberg, Johan Strengen og
Per Olav Skjølberg 

På hjemmesiden til Innovasjon
Norge (www.innovasjonnorge.no) så
finnes det en kufjøs-planlegger. Der
kan dere se på ulike byggløsninger
med kostnadsoverslag. Det samme
gjelder for utbedringer av gamle fjøs.

På hjemmesiden til innovasjon
norge er det mulig å laste ned søk-
nadsskjema, det er informasjon om
finansiering og andre tips. Anbefaler
dere å ta et besøk på denne siden.

Alle søknader om BU-midler skal
sendes kommunen som gir uttalelse
til saken. Innovasjon Norge behand-
ler søknadene og gir evt. tilsagn.

Er det noe dere lurer på så ta kon-
takt med Enhet for landbruk, miljø og
tiltak v/ Evy-Ann Ulfsnes.

Midler for et livskraftig bygde-Norge
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I påska i fjor
var en del renn-
bygger så heldige
å få være med
kommunelege
Ambroise Ombga
Eloundou til hans
hjemby Mbalmayo
i Kamerun. Der
fikk vi oppleve
hans hjemland fra
innsiden i løpet av
noen hektiske
uker. Vi fikk blant
annet omvisning
på et lite sykehus i
landsbyen, hvor vi
fikk et innblikk i det veldig spartan-
ske men svært så viktige helsetilbu-
det i landsbyen.

Ambroise har lenge arbeidet for å
få skaffet en ambulanse til landsbyen.
I dag finnes det ingen ambulanse der,
så alternativet er kostbar taxi – hvis
det er å oppdrive. Det kreves tilsam-
men ca kr 80.000 for å få kjøpt en
brukt ambulanse med tilstrekkelig
utstyr.

Vi er kommet halvveis av beløpet
til innsamling til ambulanse i dr.
Ambroise Ombga Eloundou`s hjem-
by – og det enda vi ikke har gått
offentlig ut med tigginga vår! Vi
mangler ca 40.000,- og håper med
dette at de som er interessert i å hjel-
pe oss kan gi en gave på kto  i
Sparebank1 Midt-Norge kto nr
4202.02.71137.

Tusen takk til dere, lag og privat-
personer, som allerede har gitt gave
til prosjektet.

Mer informasjon kommer senere. I
løpet av mars må ambulansen være
klar.

På vegne av de som var med.
Martin Bøe, Mona Sunnset,

Wenche Hårstad og Kirsten
Langklopp.

Ambulanse til Ambroise`s hjemby
Kommunelege Ambroise har lenge arbeidet for å få skaf-
fet en ambulanse til sin hjemby i Kamerun. 

Ambulansesjåfør Martin Bøe og 
kommunelege Ambroise Ombga

Eloundou foran Rennebus ambulanse -
en tilsvarende som de gjerne ønsker skal
bli penger til for å kjøpe til Ambroises

hjemby i Kamerun. 

Bibliotek-tipset

Vi får stadig inn nye bøker på
biblioteket, og nå har vi  mange nye,
aktuelle lydbøker også. 

Leif Ryvarden: Norges nasjonal-
parker. 

Denne praktboka tar for seg alle
eksisterende nasjonalparker i tillegg
til de som er planlagt i 2006. 

Landskapsvernområder, kart,
turkart, nydelige fotografier og en
tekst som tar for seg geologi, biologi,
historie og kultur er også tatt med. 

Henning Mankell: Kennedys
hjerne. Lydbok. 

En svensk kvinnelig arkeolog fin-
ner sin sønn død i leiligheten hans.
Sammen med sin eks-mann forsøker
hun å finne ut hva som har hendt. 

De føres inn i en kynisk verden,
skapt i kjølevannet av aids-epidemi-
en, der mennesker profiterer på kata-
strofens ofre. 

Forskere utfører tvilsomme pro-
sjekter og narkotikahaier har funnet
enda en vare å selge gjennom aids-
medisinene. 

Denne har vi som bok også. 

Knut Faldbakken: Baldemar, en
fortreffelig bjørn.

Baldemar er Millas kosebamse.
Han er fornøyd når han får være med
på det hun foretar seg. 

Ellers kjeder han seg og finner på
mye rart. En gang prøvde han å fly. 

Boka har korte kapitler og egner
seg godt til høytlesning. 

Åpningstider: 
Mandag og torsdag: 16 - 19. 
Onsdag:  10-13. 

Velkommen! 

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på fastsatt 
søknadsskjema til kommunen innen 1. mars. 
For søkere som er medlemmer av Rennebu Musikkråd er det utarbeidet et eget
skjema.

Disse kan søke:
- Organisasjoner/ grupper og institusjoner som driver kulturarbeid i kommunen.
- I særlige tilfeller kan enkeltpersoner få tilskudd til spesielle formål.
Aktiviteter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

Med søknaden må følge regnskap og årsmelding.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved henvendelse kommunehuset.

- Enhetsleder kultur og fritid -
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"Knoppskyting fra fjord til fjell" 
Prosjektet startet opp i oktober 2002, og har gått sine tre år fram til
årsskiftet. I disse dager er de på oppløpsiden, med rapportskriving
og avslutning av regnskapet.

Bygdeturisme-
kampanjen 2006
Bygdeturismekampanjen er et til-
bud til småskalabedrifter innen rei-
seliv i Bygde-Norge, og målet er å
gjøre bygdeturismeproduktene
kjente, attraktive, salgbare og lønn-
somme. 

Bygdeturismekampanjen er et til-
bud til småskala reiselivsbedrifter i
Bygde-Norge om å profilere og mar-
kedsføre produktene i det norske
markedet. Deltagerne skal være land-
brukstilknyttet og de skal bli tilført
informasjon og markedskunnskap
gjennom deltagelsen. Målet er å gjøre
bygdeturismeproduktene kjente,
attraktive, salgbare og lønnsomme.

Den nasjonale kampanjen for byg-
deturisme i 2006 bygger videre på
Turtips-kampanjen i 2005 som i fjor
hadde 240 deltagere. I løpet av kam-
panjeperioden ble deltagerne presen-
tert på turtips.no og i mer enn 1000
regionale og nasjonale medier.

Årets kampanje har som mål å øke
salget til den enkelte deltager. Med
utgangspunkt i målgruppenes ulike
feriedrømmer vil de deltagende
bedriftene bli sortert under følgende
temaer:

Aktiviteter, sport og velvære 
Mat og kultur 
Samvær, hygge og romantikk 
Aktiv ferie med barn

I tillegg til presentasjon på visit-
norway.com vil de viktigste media-
kanalene være aviser, magasiner og
ukepresse i tillegg til nettannonsering
og boardskampanjer. 

Kampanjeperioden er april – okto-
ber med hovedtyngde i mai og juni.

Prisen for å delta er kr. 2.500 +
mva, men det er også mulig å være
med i en gratis listing for de som ikke
ønsker en full oppføring. Påmelding
snarest og senest innen 20. februar.

For mer informasjon og påmel-
ding se hjemmesiden til innovasjon
norge, www.invanor.no

Er det noe dere lurer på så ta gjer-
ne kontakt med enhet for landbruk,
miljø og tiltak v/Evy-Ann Ulfsnes.

Studio Solvår på plass i Rebus-bygget
Solvår Ramsberg fra Lillestrøm har

etablert seg i Rebus-bygget med tre-
ningsstudioet «Toning tables»
(www.treningforhelse.no), som Studio
Frøseth drev tidligere. Det passer godt
for alle, det er bare å tilpasse program.
— Ellers kan vi tilby aromamassasje,
kranio-sakralterapi, shiatsu-massasje,
kopping og muskelstimulator. Det
kommer også mer. Vi vil også arrange-
re forskjellige kurs, og først magedans-
kurs, forteller Solvår - som oppfordrer
til å komme innom og ta en prat. 

Med dette vil ansatte og prosjekt-
ledelse for prosjektet Knoppskyting
fra Fjord til Fjell takke for seg:

Vi er sikre på at knoppskytingen i
kommunene vil fortsette framover, vi
har blitt kjent med kommuner med
optimisme og pågangsmot. Det fin-
nes mange gode hjelpere i systemet
for den som går og ruger på gode ide-
er, og vi oppfordrer dere om å kon-
takte nærings- og landbruksavdeling-
ene i kommunene for å få hjelp videre
i systemene.

Da gjenstår det for oss å takke for
tre fine og lærerike år!!

Beste hilsen Gro G. Løfaldli,   Leif
Olav Aasløkk,   Merethe Landrø   og
Anne Saltrø Polden.

Fortsatt Knoppskyting i Rennebu
Knoppskytingsprosjektet har hatt

mange ulike oppdrag i Rennebu
kommune. Deres arbeid har økt kom-
petansen og stimulert gårdbrukerne
til å vurdere mulighetene for økt inn-
tekt fra eget bruk. Deres arbeid har
også ført til oppstart av ulike bedrif-
ter, bygging av fellesfjøs, produktut-

vikling mm.
De har også arrangert mange

seminarer, kurs og studieturer som
har vært med på å knytte nettverk og
videreutvikle tiltakshavers egne ide-
er.

Når Knoppskytingsprosjektet ble
avsluttet var det fortsatt en god del
prosjekt i Rennebu kommune som
var under arbeid. Disse brukerne sit-
ter med ideer og har sikkert en god
del spørsmål når det gjelder bistand i
forbindelse med utvikling av
næringsaktivitet tilknyttet gården.

Hvis det er noen i Rennebu kom-
mune som tenker næringsutvikling
både tradisjonelt og etablering av til-
leggsnæring i tilknytning til bruket,
så ta kontakt med enhet for landbruk,
miljø og tiltak. Vi på enheten ønsker å
hjelpe alle som sitter og ruger på
både ville og gode ideer.

Enhetens gode hjelpere er:
Randi Stolpnes, Ingrid K.

Skamfer, Svein Erik Morseth, Eli
Grete Nisja og Evy-Ann Ulfsnes.
Telefon 72 42 81 00.

SOMMERVIKARER
Vi søker etter sommervikarer innen pleie, kjøkken og renhold 

Sommeren 2006  fra Uke 26 til og med uke 33. 
Søknaden sendes til enhetsleder IPO. 

Rennebu alders og sykehjem 
Gamle Kongevei 39 A , 7391 Rennebu. 

innen 1.april 2006. 
Ansettelse etter gjeldende lover og regler.

Ordfører Bjørn Rogstad ønsker Solvår
Ramsberg velkommen til Rennebu.
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Rennebu kommune
Fornying av autorisasjonsbevis i
plantevern
Av Ragnhild Borchsenius

Mange må innen neste vekstsesong fornye
autorisasjonsbeviset for plantevern dersom en
fremdeles vil ha lov til å kunne kjøpe og selv
bruke plantevernmiddel. Dersom en ikke opp-
daterer beviset innen to år etter at beviset "gikk
ut" må en ta et 3-dagers nybegynnerkurs.
Fornyinga kan skje enten ved å delta på 7-
timers kurs med lærer, eller 12 timers studie-
ring der minst 3 timer skal være med lærer.
Etter kurset må en bestå en skriftlig prøve. 
Orklaringen vil arrangere 7- timers kurs i
Rennebu torsdag 16. februar
Sted: Rennebu rådhus ( kommunestyresalen)
Tidspunkt: Kl. 09.00 – 16.00
NB PÅMELDING INNEN 10. FEBRUAR
Kursavgifta for dagskurs vil bli kr. 400,- for
medlemmer i forsøksringen og kr. 800,- for
ikke medlemmer. Kursmateriell på ca. kr. 500,-
og eksamensavgift kommer i tillegg. 
Påmelding til Orklaringen tlf 72 49 47 80/
Rennebu kommune, enhet for landbruk, miljø
og tiltak tlf. 72 42 81 43

AVGIFTSVEDTAK FOR 2006
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres
kjent at Rennebu kommunestyre i møte den
15.12.2005 fastsatte nye gebyrsatser/ avgifts-
satser som skal gjelde med virkning fra den
01.01.2006. Følgende:
• Vannavgifter – økt med 4 %
• Kloakkavgifter – ingen økning
• Renovasjonsavgiften – økt med 4 %
• Gebyr for kart- og oppmålingsforretninger –
økt med 4 % 
• Feieavgifta – økt med 6 %
• Gebyrene for behandling av utslippssaker og
saker i.h.t. plan- og bygningsloven er endret.
Betalingssatsene er gitt en generell økning på 4
%.  I tillegg er det foretatt en del andre
endringer i regulativet. 

Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside  www.rennebu.kom-
mune.no    De kan også fås ved henvendelse
til servicetorget.  

Rådmannen

OFFENTLIG ETTERSYN
I medhold av Plan- og bygningslovens §27-1
legges følgende plan ut til offentlig ettersyn:
Reguleringsplan for Berkåk nord.
Planområdet ligger nord for Berkåk sentrum.
Planforslaget viser sanering av avkjørsler fra E6
samt nye atkomstveger til boliger.
Plandokumentene kan sees på:
Rennebu kommune sin hjemmeside www.ren-
nebu.kommune.no eller
Servicetorget i Rennebu kommune.
Eventuelle uttalelser/merknader sendes
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu
innen 03.03.06

KULTUR OG FRITID
1 delstilling som klubbarbeider i Rennebu
kommunale fritidsklubb er ledig for tiltredelse
snarest. Lønn etter regulativ og kvalifikasjoner.
Stillingen er på 6 timer pr. uke, samt turnus på
5 timer med fri hver 3. uke. Virksomheten føl-
ger skoleåret.
Det er en fordel med erfaring fra arbeid med
barn og ungdom.
Klubbarbeider tilsettes på vanlige kommunale
vilkår. For nærmere opplysninger kontakt
enhetsleder Astri Snildal, tlf. 72 42 81 67
Søknadsfrist: fredag 10. februar

Rådmannen

Sender med dette en stor takk
til foreninger og enkeltpersoner, for gaver ,
hjelp til julelutefisken og for underholdnings-
krefter i jula. 
Vi vil også ønske alle en fin vår og sommer. 

Hilsen beboere og betjening 
v/ Rennebu Helsesenter.

Ledig vikariat som kokk
Ved Rennebu alders og sykehjem er det i perio-
den 24.4.2006 - 24.3.2007 ledig vikariat som
kokk i 50 % stilling. Lønn iht. avtaleverk.
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
Borgny Lien på telefon 72 40 25 12.
Bruk eget søknadsskjema som finnes under
"Stilling ledig" på www.rennebu.kommune.no
eller ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu,
telefon 72 42 81 00. Søknadsskjemaet sendes pr.
e-post til postmottak@rennebu.kommune.no
eventuelt via post til Rennebu kommune, 
7391  Rennebu innen  20.2.2006
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Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

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

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/hytteforsikringen din
Bestiller du el-sjekk innen 10. febr. 2006 

får du i tillegg et tilskudd på kr 500,-

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 

Gavetips til morsdagen
* Fine lys fra Opp-Lys

* Bøker, bl. annet "God Mat - God Tur" i Trøndelag,
RIL`Jubileumsbok, Jon Strands turbok m.m.

* Fra G-Sport bl.a Ulvang sokker, superundertøy, skihan-
sker, pannebånd, gamasjer, termoser m.m.

Velkommen innom til en trivelig handel!

tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net 
 

turistkontoret@rennebu.net
 

Rennebu Turistkontor
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00 

Dekk-tilbud
Ferdig montert! - Batteri - Olje

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA - tlf 411 90 680

Oppstartstøtte fra 

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

Vi har motorsager og det du ellers
trenger til ved og tømmerhogst

Tilbud hele året
Bra utvalg i hydr. toppstag,
presskoplinger og slanger

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

SPILL RADIOBINGO
MED RADIO E6!

Hver torsdag kl 20.00.
Programmet "SPILLEKVELD"

starter kl 19.00

JACKPOT OPPTIL KR 36000,-!

Du finner oss på FM 102,8 (Berkåk)
FM 104,5 (nedre Rennebu)

Blokker får du kjøpt
i de fleste kolonialbutikker.

PS! Vi har byttet sender.

Oppdal - tlf 72 42 20 80

Morsdag 12. februar
Ingen morsdag uten blomster

Valentinesdag 14. februar
Send en  bukett med kjærlig hilsen på
valentinesdagen
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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

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

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

Skal du pusse opp badet?
– kom til oss for råd og hjelp!

Vi tegner badet for deg
se også www.bademiljo.no

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

Miljøtapet pr m2 kr 12,90
Glassfiberstrie (Tapet) pr m2 kr 11,90
Bostik vegglim 5 ltr kr 69,-
Makker 07 veggmaling 10 ltr kr 199,-
Jotun panellakk 3 ltr kr 249,-

Kjempefine forhold!
Åpent 11-17 i helgene, vinterferie og påskeferie

Arbeidslampe

Makker innerdør
hvit formpresset

698,-

Dooria innerdør
Furu, lakkert

Eks karm og vrider

898,-

Velkommen til
damenes aften (Jotun)

06.03.06.
Påmelding i butikken

– midt i blinken for skiaktiviteter

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no



Økonor gir deg det morsomme tilbake!

Vi vet at du trenger en som er din partner og rådgiver. En som kan lette byrden ved 
å ta på seg alt arbeidet med regnskap, skatt, moms og årsavslutning.

Økonor Berkåk
(Interdata Berkåk AS) avd. Soknedal  avd. Trondheim
Postmyrveien 19  2.etg. Meieribygningen Bratsbergveien 5
7391 Rennebu  7288 Soknedal  7493 Trondheim

Tlf: 72 42 82 00  Tlf: 72 43 34 07  Tlf: 73 82 26 57
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18.-20. august arrangeres Rennebumartnan for 21. gang

Temaet skal være
en inspirasjons-
kilde og bidra til
nytenkning og 
kreativitet. 

Nå ønsker vi dine ideer!
– om bla martnasgjest, foredragsholdere, forslag
på artister til kirkekonsert, akustisk aften, kultur-

kveld og på martnasområdet.

Bruk www.rennebumartnan.no forslagskasse 
eller kontakt oss på telefon 72 42 77 48. 

Trekning av premier blant alle 
som kommer med forslag.

Årets tema er:

K U N N G J Ø R I N G E R
Bibeltrim 2006 
5.-klassingene i Rennebu samles på Berkåk menighetshus
10. - 11. februar
Om godt og vel ei uke sparker vi igang dette nye og spen-
nende tiltaket vi har valgt å kalle Bibeltrim. 
Kommende søndagene skal det deles ut bibler i Rennebu
kirke, og da har alle  5.-klassingene i Rennebu fått hver sin
Bibel. Med Bibeltrim 2006 ønsker vi å sette fokus på
Bibelen og gi ungene en opplevelse ved å være sammen
om dette. Vi legger vekt på å skape en variert ramme med
ulike aktiviteter og trivselstiltak. Det har vært viktig for oss å
få med voksne som vi mener ungene kjenner fra sitt nær-
miljø. Det er litt tryggere, og lettere å føle tilhørighet, når en
er sammen med noen en kjenner. 
Takket være et godt samarbeid med skolene, har vi fått møtt
alle 5.-klassingene direkte med en personlig invitasjon og
informasjon. Vi ser fram til et døgn med stor aktivitet og
trivsel omkring det å bli bedre kjent med boka Bibelen.

Dåpsopplæringutvalget i Berkåk menighet

Årsmøte i RJFF
onsdag 8. februar kl 19.00 på KVOs visningsrom.

Vanlige årsmøtesaker
Visning av jaktfilm.
Saker som ønskes behandlet må være styret 
v. Endre Kosberg i hende senest  3. februar.

- styret - 

Oppstart fotballtrening G12
Torsdag 2. februar 2006 starter Rennebu IL -

fotball-gruppa med fotballtrening for gutter født 1994/1995
Dette skjer i Rennebuhallen fra  kl 17.00 til 18.30.

Velkommen!

BURENNET - Berkåk 19. febr 2006
Start trim fra kl 09.00. Start konkurranse kl 11.00

Påmeld til Rune Bakk tlf 413 05 466, e-post rba@start.no
Påmeld frist fredag 17. febr.

For mer informasjon se www.rennebu.net eller
www.skiforbundet.no/sor-trondelag

Primula 2900

10 tulipaner 6900

NYHETER
i brikker, duker og løpere fra Black Design!

Rebustorget, Berkåk - tlf 72 42 74 45

Rebustorget - tlf 72 42 76 98

Hver søndag varm buffet
med dessert og kaffe kr 125,-

Pensjonister kr 105,-
Ekstra stor buffet

på morsdagen 12.2

RENNEBU
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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
100 års dag!

Feires med åpent hus i menighetshuset lørdag 18. febr. 
kl 14.00. Gave? Kan gis i form av penger som da blir

gitt til nytt orgel i Berkåk kirke.
Vel møtt!                        Jakob Gunnes

Årsmøte i NMK Rennebu
23. febr kl 19.00 i Hallandstuggu.

Vanlige årsmøtesaker + godkjenning av regnskap
for 2004. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet 

må være styret i hende innen 16. febr.
Enkel servering.                  Styret     

Årsmøte i RRKH
24. febr kl 19.00 i Hallandstuggu.
Vanlige årsmøte saker. Servering.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet 
må være styret i hende innen 10. febr.

Velkommen.           Styret

Kurs i praktisk HMS arbeid
12 t varighet, studiering.   Arr.: Rennebu Bondelag

Temaer som omhandles i kurset:
– Hva er HMS? – Ulykkesrisiko
– Ergonomi – Brann og El-sikkerhet
– Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
– Støy – Psykisk helse
– Arbeidsgiveransvar – Opplæring, tiltak og rutiner
Påmelding innen 15. febr, tlf 959 32 476

Bedriftsskirennet
Arrangeres lørdag 18. mars. Start kl 15.00.

Invitasjon blir utsendt med påmeldingsfrist 13. mars.
Gavepremier ønskes og kan leveres LH Bygg. Årets renn

byr på nye påfunn under rennet og ved premiering.
Arr Bedriftsskirennet

All oppmerksomhet på dagen 18. februar frabedes.
Erik

All oppmerksomhet på dagen min i februar frabedes.
Astrid Skjerve

Ønsker ingen oppmerksomhet på 80-årsdagen.
S. Kvam

Tanktransport takker melkeprodusentene for alle 
julegavene.  Jan Magnar, Benn Evan og Magnar

Takk for all oppmerksomhet
i anledning dagen min.    Inge

Leilighet/hus ønskes leid på Berkåk 
Mette Herrem, tlf 63 82 90 95 

Husk felles årsmøte
i Rennebu Arbeiderparti og Kvinnegruppa
Fredag 10. februar 2006 kl 18.00 i
Hallandsstuggu. Kveldens hovedtaler, 
stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul. 
Partisekretær Tore Norseth deltar.

Styret i Rennebu Arbeiderparti og Kvinnegruppa

Usikker is?
RRKH vil sjekke isen på vann i Rennebu kommune hver
14. dag fremover. Dette medfører en del scooterkjøring inn
til vann. Prosjekt "Usikker is" i samarbeid med
NVE, Trønder Energi og Sør-Trøndelag Røde Kors.

Fin skivinter
Værgudene har invitert til fine skiturer i vinter. Mange blide
ansikter er å sjå  i løypene. De aller fleste liker å gå i fint
oppkjørte spor. Løypekjøring krever innsats, - både arbeid
og penger. Løypegjengen tar  kjøringa og vedlikeholdet av
maskina  på dugnad. Vi andre kan bidra med penger til:
forsikring, servicearbeider, maskindeler  og drivstoff m.m. 
Idrettslaget har kto. til dette formålet i 
Sparebank 1 - 4227 11 07441. 
Det er mange som gjennom åra har gitt  betydelige bidrag.
Vi oppfordrer alle som bruker løypene til å  gi for eksempel
en hundrekroning  eller to   til  denne kontoen. Da kan du
med  god samvittighet  nyte skituren i  fine løyper. 
God tur ! 

Hilsen Skisportens Venner 
v/  Tor og Eiliv

Bassengbuss
til Støren hver mandag kl 18.00 fra ICA 
– Fin trening i godt oppvarma basseng.
Bussen kjører fra Nerskogen kl 17.15, ned Lia bakkan, 
fra Stamnan ca 17.45.
Påmelding til FYSAK koordinator Maj Britt på tlf. 72 42 62 64

FYSAK Rennebu kommune

ÅRSMØTE i Rennebu Sanitetsforening
onsdag 8. mars 2006 kl 19.30. Møte blir på Sandbrekka 
– Vanlige årsmøtesaker 
– Orientering om kontingenten 2006 
– Div. underholdning 
Saker som skal avgjøres på årsmøtet må være styret i hende
innen 22.2.2006 
Servering. Åresalg. Trekking av årslotteriet. 
Velkommen til et trivelig møte. 

Leilighet til leie på Voll
Pris kr 2000,- + strøm.
Kontakt Halseth tlf 72 42 66 64 eller 909 77 464



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  16. febr. - frist for stoff  9. febr. - Rennebu Nytt

Du kan også lese Rennebu Nytt på www.rennebunytt.no

Dette skjer i Rennebu!

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

Rennebu Turistkontor

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

GULE PRISER = LAVE PRISER

Morsdag
Sfinx konfekt

Stenbakte brød
Alle varianter

1290 
EPLER

gule og grønne

990 
Isbergsalat

890 

Nakkekoteletter
Skjeggerød

2990 

NYHET
Coop Pluss
Juice sukkerfri3990 1490

Godt og grønt til gule priser

110000  åårr
==

JJuubbiilleeuummss--

PPRRIISSEERR

Ta med mor til Kvikne
på morsdag!

Varmbuffet hver søndag.
(fra menyen: saltkjøtt m. kålrabistappe, 
ferskkjøtt i løksaus, erter - kjøtt og flesk, 
ribbe, ovnsbakt laks, fjellørret, kveite)

Pensjonistpriser

Godt oppvarmet basseng!
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no

Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

Før 68,50

pr kg
pr kg pr stk

07.02 Lagmesterskap Rennebu Skytterlag
08.02. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
08.02. Malerdag Menighetshuset 14.00
11.02 Årsmøte gml-danskl. Samfunnshuset 19.00

Gammeldansfest 21.00
12.02 Tur til Heldalen, Oppmøte Søgard Hoel 11.00

Minillkroken, Herremsløkkjsætra
14.02 Formiddagstreff Berkåk 11.00
14.02 Treningsskyting Rennebu Skytterlag
15.02 Årsmøte, Berkåk arb lag Sanitetshuset 19.30
15.02 Poengrenn Gunnes 19.00
17.02. Menighetens årsfest Menighetshuset 19.30
19.02 Burennet (trimmere) Berkåk 09.00

Burennet (konkurranse) Berkåk 11.00
Håndball Piker 45 søndager kl 20-21 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22 i samfunnssalen
Berkåk Skolekorps torsdager kl 18 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdag kl 19.30-22 på Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole
Aerobic onsdager 19.30-20.30 i Rennebuhallen


