
1Rennebunytt

Mandag 12. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, 
og denne utgaven av Rennebunytt er i hovedsak viet det kommende valget. 

Her finner du de nødvendige kunngjøringer angående valget, og 1. kandidaten på hver av listene
presenterer sitt parti. Ordfører Bjørn Rogstad oppfordrer alle til å møte opp og avgi sin stemme ved valget!

Rennebunytt
INFORMASJON

Informasjonsblad og Annonseorgan      Nr 13/2011      25. aug       Årg. 34

VALG



2 Rennebunytt

Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30

NAV tlf 73 43 74 10

Rennebunytt
Utgiver  Rennebu kommune og Mediaprofil as
Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Bjørn Rogstad, Halldis Nyrønning 
 og Jan Bredeveien
Adresse Rennebu Nytt,  c/o Mediaprofil as, 
 Berkåk, 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
 Annonser: mari@mediaprofil.no
Web  www.rennebunytt.no og 
 www.rennebu.kommune.no
Abonnement  Gratis alle husstander i  Rennebu, Jerpstad, 
 Kvikne og Soknedal
Opplag 2.400 stk

Kommunale møter
    
25.08 Kommunestyret  19.00    
01.09. HOO  09.00  
02.09. MTL  09.00  
06.09. Formannskapet  09.00

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Mandag 12. september er en viktig dag – da er 
det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Særlig 
etter de groteske angrepene mot medmennes-
ker og vårt demokrati 22. juli, er det av stor 
betydning at vi svarer med MER DEMOKRATI 
også lokalt, noe vi kan vise ved å møte mann-
jevnt opp ved urnene.

Alle bor vi i en kommune, og det er kommunen som i 
stor grad tilpasser de lokale behov og former de tjenestene 
som befolkningen får tilbud om. Dette gjelder gjennom 
hele livsløpet, med helsetjenester, barnehage, skole, pleie og 
omsorg, kultur, vei, vann og kloakk osv, osv. 

Innenfor visse rammer kan vi prioritere ganske forskjel-
lig fra kommune til kommune, den lokale selvråderetten er 
ikke så liten som noen vil ha det til. Og spørsmålet er: Hva 
skal VI vektlegge? Hva er det vesentligste for OSS fremover? 
Nærhet, lokalkunnskap og ”den vet best hvor skoen…” 
er viktige forutsetninger for utøving av lokaldemokratiet. 
Derfor er det avgjørende at innbyggerne deltar ved valget, og 
dermed er med på å utvikle sitt nærmiljø og lokalsamfunn. 
Da gir du også støtte og tillit til de som stiller sin tid og sine 
krefter til disposisjon for fellesskapet de kommende fire 
årene.

De blir satt til å foreta prioriteringer og utøve skjønn i 
mange vidt forskjellige saker. Det handler om forvaltning av 
våre menneskelige, økonomiske og naturgitte ressurser. I et 
samspill med innbyggerne handler det også om å videreut-
vikle Rennebu, og de tjenester og tiltak som har sitt utspring 
i et ektefølt ønske i befolkningen har desidert størst sjanse til 
å lykkes.

Ordførerens hjørne
”Det er itj’nå som kjem tå se sjøl...”

Ved kommunevalget i Rennebu stilles det fire lister med 
fire litt forskjellige program. Alle ønsker en best mulig kom-
mune og det beste for innbyggerne, men de skisserer for-
skjellige måter å gjøre dette på; ulike prioriteringer og sats-
ingsområder, med ulikt mannskap.

Derfor, studér programmene og listene, gjør opp din 
mening, og fremfor alt: MØT OPP OG AVGI DIN STEMME!

Lykke til og godt valg til alle!

Bjørn Rogstad
– ordfører



3Rennebunytt

Fritids-
klubben 
i nye 
lokaler

het til å kjøpe 
seg en matbit, 
og ifølge Syrstad 
Hoel vil de prøve 
å legge opp til 
en sunn linje i matveien. – Menyen er 
ikke helt fastlagt enda, men det blir ikke 
Grandiosa og Cola. Det syns vi vel ikke 
ungdommene trenger sånn midt i uka, 
smiler Syrstad Hoel. 

Engasjerte ungdommer
Klubblederen vil gjerne framheve 

ungdommenes eget engasjement i 
planleggings- og oppussingsfasen. 

— Det er tydelig at det er behov for 
et slikt tilbud, og det er mange som har 
vært ivrige etter å hjelpe til. Montering 
av møbler fra IKEA var for eksempel 
noe ungdommene selv tok seg av, og 
det var ikke så rent få skruer som skulle 

Tirsdag 30. august kl  18.00 er 
det klart for offisiell åpning av 
de nyoppussede lokalene til 
Rennebu Fritidsklubb. 
– Der har det vært full fart med 
oppussing siden februar, så 
nå gleder vi oss til å ta de nye 
lokalene i bruk, sier leder for 
Fritidsklubben, Marit Syrstad 
Hoel. 

Den nye Fritidsklubben får en egen 
avdeling med spill i mange ulike vari-
anter. – Her blir det biljard, bordtennis, 
airhockey, x-box, nintendo og playsta-
tion, forteller Syrstad Hoel. Etter hvert 
vil det også bli montert opp lerret som 
kan brukes både til kino og TV-spill. 
På klubbkveldene blir det også mulig-

på plass, smiler Syrstad Hoel. - Når det 
gjelder bestilling av diverse utstyr til 
spillehallen, har vi også her støttet oss 
til nyttige råd og hjelp fra en datakyndig 
ungdom, skryter klubblederen. I forbin-
delse med flytting til de nye lokalene, 
har det også vært utlyst en navnekon-
kurranse. – Vi har nå plukket ut en vin-
ner, og navnet vil bli offentliggjort på 
åpningsdagen, avslutter Syrstad Hoel - 
som understreker at alle er velkomne til 
åpninga på tirsdag kl 18.00.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Sindre Vold Huus

Nedgang i sykefraværet i Rennebu
Ut fra de tallene som nå foreligger kan det virke som arbeidstakerne i Rennebu har blitt friskere i 
løpet av det siste året. Det legemeldte sykefraværet  for første kvartal i år var på 5,6%, og det er en 
nedgang på 1% sammenlignet med samme periode i fjor. 

Ifølge Arnt Hove, som er leder for NAV Oppdal og Rennebu, er det en markant nedgang på de kvinnedominerte arbeids-
plassene, så det er tydelig at det jobbes godt med denne problematikken flere steder. – Blant annet i helsesektoren, som er 
typisk kvinnedominert, ser vi en veldig positiv utvikling, forteller Hove. 

Fra NAV sin side jobbes det også aktivt mot å redusere sykefraværet, og Hove er glad for at det nå ser ut til å være en positiv 
utvikling på dette området. – Vi er opptatt av å få til en god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og at det for eksem-
pel kan legges til rette for gradert sykemelding i de tilfeller det er mulig, sier Hove, som håper den positive utviklingen virker 
inspirerende både for arbeidsgivere og arbeidstakere her i distriktet.
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Rennebu Arbeiderpartis 
1. kandidat Ola Øie

1. Hva vil partiet gjøre med skole-
strukturen i kommende periode? 

Rennebu Arbeiderparti ønsker 
levende bygder med gode skoler. Det 
skal ikke være kommunens økonomi 
som bestemmer skolestrukturen, men 
hensynet til at elevene skal ha gode 
læringsvilkår med gode lærere. Elevene 
fra alle barneskolene skal kunne gå 
over til ungdomsskolen med samme 
læremessige ballast.  Dette vil bli nøye 
fulgt opp av RAP, og avgjørelser vil bli 
tatt ut fra forholdene omkring den 
enkelte skole.

2. Hva vil partiet gjøre for å legge til 
rette for næringsutvikling?

Rennebu Arbeiderparti er opptatt av 
at vi i større grad må samarbeide regio-
nalt om arbeidsplasser. Vi må sammen 
med våre nabokommuner jobbe aktivt 
for å trekke næringsvirksomhet til våre 
distrikter. Vi må også være flinke til å 
markedsføre oss slik at Rennebu blir 
en attraktiv vare der folk vil bosette seg. 
Derfor er det viktig å støtte opp om det 

arbeidet Rennebu 3000 gjør, samtidig er 
det også viktig at vi får gode dialogfo-
rum slik at hele Rennebu trekker i sam-
me retning og jobber mot de samme 
målene.

3. Hvordan ser partiet på videre hyt-
tebygging holdt opp mot verning av 
landbruksinteresser?

En videre satsing på fritidsboliger er 
viktig og nødvendig for Rennebu. Dette 
må selvsagt være i samarbeid med land-
bruksinteressene i bygda som utgjør ca 
29% av den totale næringsvirksomhe-
ten i kommunen. Ved rullering av pla-
ner må det særskilt være en meget god 
dialog opp mot landbruksinteresser. Vi 
må godta at samfunnet har endret seg, 
og vi i Rennebu Arbeiderparti mener 
at et resultat av det er turisme og den 
næringen hyttebyggingen utløser er 
nødvendig. Vi må se på dette som noe 
positivt som kan være med på å utvikle 
vår kommune, samtidig som vi skal ha 
et levekraftig landbruk og være en kul-
turbærer.

Rennebu Arbeiderparti 
er meget opptatt av at vi er godt 

forbredt på en ventet eldrebølge. Vi 
skal være forutseende og ha nok reha-
biliteringsplasser, sykehjemsplasser, 
demensplasser og omsorgplasser. Vi må 

Arbeiderpartiets 
liste i Rennebu

01 x  Øie, Ola  Nordskogen
02 x  Bjerkås, May Britt  Nordskogen
03  Toset, Bjørnar  Berkåk
04  Bjerkås, Marit  Berkåk
05  Singh, Narinder  Berkåk
06  Kant, Aina Kristine  Nerskogen
07  Ulvin, Sissel Kvam  Stamnan  
08  Skamfer, Erik Olav  Berkåk
09  Uv, Heidi Anita  Berkåk
10  Kosbergløkk, Asle  Berkåk
11  Berntsen, Oda T Solberg   
    Nordskogen
12  Knutsen, Jan Erik  Ulsberg  
13  Brattset, Dagrun  Berkåk
14  Knutsen, Tommy Andre   
    Berkåk
15  Eithun, Tone  Berkåk
16  Hansen, Bjørnar Storslett   
    Berkåk
17  Rise, Siri   Nerskogen
18  Haugen, Oddmund  Berkåk
19  Smeplass, Britt  Stamnan
20  Olaisen, Rune  Innset
21  Storslett, Marit  Berkåk

også sikre at vi har en god nok hjem-
metjeneste i forhold til behovene. Vi 
må også passe på slik at de eldre og 
syke blir tatt godt vare på og ikke blir 
lagt ut på ”anbud”. Vi vil ikke spille i 
Adeccoligaen, vår politikk sikter høy-
ere enn det. Vi har stor tro på at det 
nye dagsentret som åpner først på sep-
tember vil være en suksess. Her kan de 
eldre som bor hjemme komme og være 
sammen med andre eldre i samme situ-
asjon.  

Vi må sammen med landbruket 
være med på å utvikle og skape att-
åtnæringer. Her vil turisme være en 
naturlig del. Vi må bidra til å ta vare på 
Orkla som ei levende lakseelv og støt-
te opp om den næringen elva utløser. 
For sentrum på Berkåk har vi stor tro 
på at utbyggingen i Mjuken vil styrke 
næringsgrunnlaget. Vi vil legge til rette 
for kompetanse i alle næringer, med 
enklere tilgang til nødvendig utdanning 
og flere lærlingeplasser vil vi styrke 
Rennebus næringsliv.

Til slutt håper jeg at dere benytter 
dere av stemmeretten, godt valg!

For Rennebu Arbeiderparti
Ola Øie
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1.  Hva vil partiet gjøre med skole-
strukturen i kommende periode? 

KrF legger til grunn at skolestruk-
turen ligger fast i minst to år framover, 
men at den skal evalueres i den tiden. 
Nå er det viktig å gi skolen ro til vi kjen-
ner resultatet av denne evalueringen. 
Endring av skolestruktur er et alvorlig 
inngrep i lokalsamfunnet og må ikke 
gjennomføres uten en forutgående pro-
sess, der alle berørte får delta.  KrF vil 
at skolen i Rennebu skal være en kvali-
tetsskole. Det er et overordnet mål som 
gjelder uansett antall skoler og sko-
lestørrelse.                    

2. Hva vil partiet gjøre for å legge til 
rette for næringsutvikling?

Det er viktig at kommunen ivrer 
etter å utnytte regionale og nasjonale 
nettverk for å tiltrekke seg ressurser i 
form av kunnskap og investeringsvillig 
kapital. Rennebu kan utnytte enda bed-
re nærheten til stamveier og jernbane 
og sørge for å forbedre det lokale vei- 
og bredbåndsnettet. Bygda må finn-
kjemmes med tanke på å finne egnede 
tomter til lokalisering av ny virksomhet. 
Et allsidig næringsliv er en forutsetning 
for å skape bolyst og sikre at Rennebu 
kan bestå som egen kommune.

3. Hvordan ser partiet på videre hyt-
tebygging holdt opp mot verning av 
landbruksinteresser?       

Landbruket er svært viktig for å 
opprettholde matproduksjon og kul-
turlandskap og for å sikre bosettingen 
i bygda. Vern av jordbruksarealene må 
gis høy prioritet. Rennebu har i lengre 
tid profilert seg som en attraktiv hytte-
kommune og stadig flere arbeidsplasser 
skapes i tilknytning til dette. KrF mener 
landbruk, reindrift og hyttenæring kan 
utvikles og leve side om side gjennom 
en smidig tilpasset og balansert plan-
legging.  

Rennebu har rike naturressurser 
og friluftsmuligheter, aktive nærings-
utøvere, mye frivillig innsats, lakseelv, 
attraktivt bygdearrangement, Barnas 
Naturverden m.m. Dette gjør bygda til 
et godt sted å bo i. Vi må forvalte disse 
ressursene slik at vi også ivaretar hen-
synet til nye generasjoner. 

Bygda står samtidig overfor kreven-
de utfordringer i forbindelse med ned-
legging av meieri og evt. lensmanns-
kontor og et sterkt ulykkesbelastet 
stamveinett.  På valgdagen er det viktig 
å velge personer med positive visjoner 

og kompetanse og som kan sørge for 
konstruktive løsninger, tale bygdas sak 
og bidra til en fortsatt trygg tilværelse 
for våre innbyggere. 

Den viktigste ressursen er det enkel-
te mennesket med evner og muligheter. 
Sammen vil vi skape en spennende 
framtid for alle i Rennebu. 

Vi anbefaler vårt valgprogram, der 
det er satt ord på noe av det KrF 
ønsker å arbeide for. 

For Rennebu KrF
Ola T Lånke

Rennebu KrFs
1. kandidat Ola T. Lånke

KrFs 
liste i Rennebu

01x  Lånke, Ola Torgeir  Voll 
02x  Torsen, Per Arild  Stamnan
03  Kvam-Andersen, Siri  Voll
04  Øverland, Ragnhild Løvseth   
  Stamnan
05  Kvam, Ingebrikt  Stamnan
06  Brekke, Kristin  Berkåk
07  Sugaren, Jon Sverre  Grindal
08  Grøtte, Ruth Kvam  Stamnan
09  Morken, Erlend  Havdal
10  Gunnes, Else-Mari S  Voll
11  Skjolden, Rune Jenssen,  Berkåk
12  Rokkones, Mona Sabina Lie  
  Stamnan
13  Kristiansen, Stig  Stamnan
14  Næss, Åse Marie  Stamnan
15  Nakken, Kjell  Berkåk
16  Grendal, Elisabet  Grindal
17  Brattset, Lars  Gisnås
18  Voll, Kirsti  Voll
19  Joramo, Sigmund Ingesønn   
  Innset
20  Hellstrøm, Kari  Stamnan  
21  Gunnes, Lars Magne  Stamnan  
22  Grøtte, Gerd I Skjøtskift, Berkåk
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1. Hva vil partiet gjøre med skole-
strukturen i kommende periode? 

For Senterpartiet står nærskolen 
sterkt. Det er viktig med tilhørighet til 
grenda si i ung alder. Blir skolen borte 
tror jeg det vil bli vanskelig å gi et godt 
SFO-tilbud, og på sikt også et godt bar-
nehagetilbud. Ei grend uten barnehage, 
SFO eller skole vil bli lite attraktiv som 
boplass for småbarnsforeldre. Vi ønsker 
å se på muligheten til å beholde barne-
trinn på grendeskolene og samle mel-
lomtrinn og ungdomstrinn. Det viktig-
ste er læringsmiljøet og det sosiale mil-
jøet på skolen. Blir miljøet for lite kan 
det gå på bekostning av kvaliteten på 
tilbudet. Må det velges mellom kvalitet 
og nærhet, må kvalitet prioriteres.       

     
2. Hva vil partiet gjøre for å legge til 
rette for næringsutvikling?

Senterpartiet vil stimulere det eksis-
terende næringslivet til å se på mulig-
heten til å utvide aktiviteten og ansette 
flere. Vi vil jobbe for at det skal være kort 
vei fra ide til realisering. Kommunens 
forskjellige næringsfond må i størst 

mulig grad komme næringslivet til 
gode og ikke bindes opp i lønnsmid-
ler. Kommunen bør spille på lag med 
det private næringsliv. Vi må sørge for 
at næringshagen videreføres. Det må 
legges til rette for gode IKT løsninger i 
hele kommunen, slik at det er mulig å 
jobbe stedsuavhengig. Vi må stimulere 
landbruket til å ta hele sitt potensiale 
i bruk. Familiebruket med produksjon 
av melk og kjøtt er like viktig som de 
som ønsker å se på nye måter å utnytte 
gårdens ressurser på, som for eksem-
pel turisme, videreforedling av mat, 
entreprenørskap eller grønn omsorg. 
Arbeidsmarkedet er interkommunalt. 
Skal vi lykkes som region er det viktig 
med et godt samarbeid med våre nabo-
kommuner.

3. Hvordan ser partiet på videre hyt-
tebygging holdt opp mot verning av 
landbruksinteresser?

Hyttebygging har mange positive 
sider og noen utfordringer. De posi-
tive er at det skaper aktivitet for bygdas 
entreprenører, håndverkere og hytte-
produsenter og gir mulighet for varige 
tilleggsnæringer i grendene i form av 
salg av tjenester. Salg av hyttetomter 
gir kapital til landbruket, noe som gir 
muligheter for videre næringsutvik-
ling. Bygdas fritidsbeboere gir også 

økt omsetning hos handelsstanden. 
Utfordringene går på en mest mulig 
rettferdig fordeling av fordeler og ulem-
per som endret arealbruk fører med seg. 
Det meste lar seg løse med god vilje fra 
alle parter. Senterpartiet vil stimulere til 
gode samarbeidsformer og være aktiv 
i dialogen mellom rettighetshaverne. 
Utviklingen bør på sikt gå fra salg av 
tomter til salg av tjenester.

Rennebu kommune har sto-
re muligheter til vekst og utvikling. 
Senterpartiet vil være kreative og er 
ikke redde for å tenke i nye baner. Skal 
det være attraktivt å flytte til Rennebu 
må vi kunne tilby gode offentlige tje-
nester, godt kollektivtilbud, gode infra-
strukturløsninger og legge til rette 
for flere kompetansearbeidsplasser i 
Rennebu, særlig for kvinner. Viktigst 
av alt er gode bomiljø og trivsel i hver-
dagen. Rennebu er heldig og har en 
godt fungerende Frivilligsentral, aktive 
grendelag og et rikt kultur- og idrettsliv. 
Dette vil Senterpartiet støtte opp om. 
Uten å spille på lag med en engasjert 
befolkning er det vanskelig å utvikle 
kommunen videre.  Vis engasjement og 
bruk stemmeretten din i høst. 

Godt valg!

For Senterpartiet
Knut Ingolf Dragset

Rennebu Senterpartis
1. kandidat Knut Ingolf Dragset

Senterpartiets 
liste i Rennebu

01x Dragset, Knut Ingolf  Nordskogen 
02x  Stene, Ragnhild K.  Grindal 
03  Hårstad, Knut  Stamnan 
04  Gorsetbakk, Arnhild  Innset
05  Kvam, Erik  Stamnan 
06  Vognild, John Olav  Nerskogen 
07  Stene, Marit  Grindal 
08  Lien, Endre  Voll
09  Joramo, Lisbeth Marie Innset
10  Kjeka, Øyvind  Stamnan 
11  Hinsverk, Jorid  Voll
12  Tronshaug, Birgitte Marie   
  Innset
13  Reitås, Håvard  Grindal 
14  Lund, Sylvi Elin G  Nerskogen 
15  Hårstad, Arnt  Stamnan 
16  Haugan, Bente Eggen  Innset
17  Presthus, Per Dagfinn  Berkåk 
18  Eggan, Morten Eiolf  Ulsberg 
19  Hårstad, Kjell Ove  Stamnan 
20  Røe, Gry Mari  Nordskogen 
21  Uv, Tor Gunnar  Stamnan 



7Rennebunytt

1. Hva vil partiet gjøre med skole-
strukturen i kommende periode? 

For Høyre/Venstre er det viktig at 
hver enkelt elev har best mulig faglig og 
sosialt læringsmiljø. Dette krever  gode, 
stabile lærere og  trygge omgivelser.  
Det er dette som må danne grunnlaget 
for å vurdere skolestrukturen framover.

     

2. Hva vil partiet gjøre for å legge til 
rette for næringsutvikling?

Vi må legge til rette for at eksiste-
rende næringsliv og primærnæringe-
ne har gode vilkår for utvikling. Vi må 
sørge for at vi har næringsareal å tilby 
de som eventuelt ønsker å etablere seg 
og vi må markedsføre kommunens lave 
arbeidsgiveravgift (6,4%), gunstig geo-
grafisk beliggenhet og vår næringsråd-
giver som kan bidra til hjelp og støtte 
for bedrifter som har behov for det; det 
være seg søknader om økonomisk støt-
te eller generell rådgivning. 

3. Hvordan ser partiet på videre hyt-
tebygging holdt opp mot verning av 
landbruksinteresser?

Vi vil være en hyttekommune som 
er positiv til utradisjonelle løsninger 
og oppmuntrer til kreativitet. Dette må 

gjøres på en måte som ivaretar miljø-
hensyn og landbruksinteresser. 

Rennebu Høyre og Venstre 
(Felleslista) har i siste periode hatt den 
største gruppa i kommunestyret, og 
dessuten ordføreren. Dette har gitt oss 
mulighet til i stor grad å sette dagsor-
den, og vi mener å ha bidratt sterkt til 
at kommunen er inne i en positiv utvik-
ling. Vi ønsker å videreføre den positivi-
teten og optimismen som råder.

Ved tilbakeblikk på siste periode er 
vi godt fornøyd med de investeringer 
og valg som er gjort, noe som sterkt 
har bidratt til forbedrede tilbud til barn, 
unge og eldre.

Vi gleder oss over at mange unge 
familier har valgt å flytte tilbake til 
hjemkommunen, som gardbrukere eller 
nybyggere av egen bolig. Det er avgjø-
rende  å legge til rette for at disse og alle 
andre vil oppleve Rennebu  som en god 
kommune å bo i.

Den største utfordringen fremover 
vil være å legge til rette for fortsatt til-
flytting av unge familier, noe som kre-
ver gode botilbud og arbeidsplasser.

Av investeringer i kommende 
periode, ønsker vi oss  en velværeav-
deling i tilknytning til trimrommet i 
Rennebuhallen. Bevegelse i vann og 

varme gir økt helsegevinst ved bl.a reu-
matiske lidelser og belastningsskader.

Vi vil gi næring til dugnadsånden 
og frivilligheten  som skaper samhold,  
sosiale treffpunkt og bidrar til helse-
fremming. Vi er opptatt av at vi alle 
bidrar til å ha det ryddig og pent rundt 
oss for trivselen og naboenes skyld. 

Vi viser til vårt valgprogram for peri-
oden og håper alle bruker stemme-
retten sin. 

Godt valg!

For Felleslista Venstre og Høyre
Eli Krogstad

Venstre og Høyres
1. kandidat Eli Krogstad

Fellesliste 
Venstre og Høyre 

i Rennebu
01x  Krogstad, Eli  Berkåk 
02x  Teigen, Wenche  Berkåk 
03  Eggan, John Magne  Grindal 
04  Engen, Torstein  Berkåk 
05  Reitås, Olaug  Grindal 
06  Olsen, Siri Sørvoll  Berkåk 
07  Haugset, Bjørn Inge  Stamnan 
08  Nyberg, Jan Arve  Berkåk 
09  Stuen, Ove Inge  Innset
10  Sæter, Gunhild  Berkåk 
11  Strand, Knut  Innset 
12  Drugudal, Ove Einar  Voll
13  Ramstad, Turid  Stamnan 
14  Olsen, Morten  Berkåk 
15  Stavne, Jon  Berkåk 
16  Langklopp, Kirsten  Berkåk 
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Glimt fra martnan...
Martnassjef Kenneth Teigen er strålende 
fornøyd med årets martna. Det er nok også 
utstillerne, for mange melder om meget 
godt salg og hele 66 har allerede meldt seg 
på til neste års martna. 

Det Kenneth er mest fornøyd med når det 
gjelder årets martna er martnasånda. 
—  Alle som jobber med martnan gjør en 
formidabel innsats som gjør at utstillerne 
skamroser oss alle, og dette smitter også 
over på publikum, sier en fornøyd mart-
nassjef etter et vellykket martnasarrange-
ment.

Anne Ma Sveian fra Soknedal Bakeri & Konditori 
strålte om kapp med martnassjef Kenneth Teigen 
over kakesalget i Go´biten kafé.

Sivert Hansen, ”martnans far”,  likte seg på 
martnan også i år. Her under åpninga.

Sigurd Drivstuen prøvde veven i teltet til Ung 
Skaperglede. Han hadde gledet seg lenge til veven 
i lavvoen.

Foto: Dagfinn Vold
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Tirill Reistad og Ingrid Krogstad gjorde sjarmerende 
debut på catwalken under Fesjaa´n.

Liv Strand fikk 3. pris i produktkonkurransen på kjolen 
”VIP” laget av slips. Berit Irene Løvmo bar kjolen under 
prisutdelingen.

Ragnhild Kvam fra Voll skole ble vinneren av 1.000 kroner fra Ung 
Skaperglede på fredag. Pengene skal brukes til formingsaktiviteter på 
skolen. Her sammen med Kenneth Teigen og banksjef Birger Lie.

Ida Strand (Hognamat), Inger Hilde Myrbekk (Kroken Bakeri) og 
Tora Husan (Rennebu Bygdekvinnelag) - lokale matprodusenter som 
stortrivdes på martnan.

Inger Anne Vold ble helt hekta på scrapbooking, og gleder seg til 
scrapbook-treff på Frivilligsentralen 1. september.
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DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Partering 
Maling
Pakking 

av rein, hjort og elg 

Ta kontakt med 
Odd Stein Aas, Soknedal  

tlf 480 09 342

pa kr 36.000

HVER TORSDAGSKVELD
deler vi ut over 7.000 kroner
i premier og i tillegg har vi 
jackpot på inntil kr. 36.000!

BINGOBLOKKER FÅR DU KJØPT 
DISSE STEDENE:

 
Ica Berkåk, Berkåk Veikro,
Rennebu Nedre Handel, Coop
Marked Å, Domus Støren,
Coop Soknedal, Prix Ler
og Lundamo S-lag

FM 102,8 - 104,5 - 105,3 - 107,6

JACKPOT
RADIOBINGO MED

Neste Rennebunytt 
kommer torsdag 8. september og 
Frist for stoff er tirsdag 31. august.

Tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no
mari@mediaprofil.no
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Åpent møte om Kjerkbrua
Den 29. august 
arrangeres det 
åpent folkemøte 
om framtida til 
Kjerkbrua på 
Voll. Brua har 
i sommer vært 
stengt for all 
ferdsel, og det er 
nå utarbeidet en 
rapport  som ser 
nærmere på hvil-
ke alternativ som 
fins for riving og 
bygging av ny 
bru.

Det er siv.ing Arne Mathias Selberg 
fra Trondheim som har foretatt inspek-
sjon av Kjerkbrua og konkludert med at 
den inntil videre bør stenges for all tra-
fikk, og videre undersøkelser av søyler 
og hovedkabler anbefales. Ifølge rap-
porten har brua svært redusert bære-
evne på grunn av fukt og råteskader 
i søylenes nedre del, og det påpekes 
også en del andre mangler som gjør at 
tilstanden betegnes som kritisk. – Med 
bakgrunn i denne rapporten syns vi 
ikke at vi hadde annet valg enn å stenge 
brua, sier Arne Meland, som er leder for 
teknisk drift i Rennebu kommune. 

Ulønnsomt med utbedring av eksis-
terende bru

Ifølge rapporten fra siv.ing Selberg 
vil det være ulønnsomt både på kort og 
lang sikt å utbedre skadene på dagens 
bru, og rapporten videre har derfor 
fokus på ny bruløsning.

Tre alternativ
Rapporten skisserer tre mulige 

alternativer for bygging av ny bru. 
Første alternativ er å lage en kopi av 
dagens bru, enten i tre, eller med stål-
søyler som er arkitektonisk lik dagens 

tresøyler. Ved å bygge en kopi av dagens 
bru, får man en ren gang- og sykkelbru. 
Alternativ to er en trebru med søyler i 
vannet, en kombinert veg- og gang-
bru. Det siste alternativet som er skis-
sert er vegbru med gang- og sykkelveg i 
betong. Denne vil ha stålsøyler i vannet, 
og blir en ettfelts vegbru, med separat 
gang- og sykkelfelt.

Sterke reaksjoner
Ifølge ordfører Bjørn Rogstad har 

det kommet sterke reaksjoner fra lokal-
befolkningen etter at kommunen valgte 
å stenge brua. – Vi har forståelse for at 
dette vekker reaksjoner, men det var 
vanskelig å gjøre noe annet på bak-
grunn av den rapporten som ble lagt 
fram, sier Rogstad. Han håper så mange 
som mulig vil møte opp på folkemøtet i 
slutten av august, slik at man får en god 
diskusjon omkring hva som videre bør 
gjøres med Kjerkbrua. – På møtet vil vi 
presentere rapporten, og de ulike alter-
nativene som er skissert, samt kost-
nadsoverslag for de ulike alternativene, 
forteller Rogstad. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Nytt kurs i 
bruk av GPS

I mars arrangerte vi kurs i bruk av 
GPS på Frivilligsentralen. Tilbudet var 
meget populært så vi går derfor ut med 
et nytt tilbud til eventuelle interesserte. 
For de som var med i mars blir dette et 
oppfriskingskurs, i tillegg vil det denne 
gangen bli gitt instruksjoner i praktisk 
bruk ute i felten.

Kurset blir holdt på Frivilligsentralen 
7. september, denne gangen med Jan 
Lien som instruktør. 

Det er ønskelig at deltagerne tar 
med turkart over Rennebu, målestokk 
1: 50 000 i tillegg til GPS. Vi setter et tak 
på maks 10 deltagere denne gangen, 
så her blir det først til mølla-prinsippet 
som gjelder. For eventuelle spørsmål ta 
kontakt med oss på Frivilligsentralen.

Gull til rektor Nina

Rektor ved Innset skole Nina Rise Oddan 
ble Norgesmester i banesykling den 11. 
august.

Distansen var 500 meter og tiden 
40,6 sek. — Ikke langt, men tro meg, 
det kjennes godt i lårene, sier Nina. 
Hun var ikke særlig godt fornøyd med 
løpet, og derfor var hun spent på hva 
de andre deltagerne klarte. Dette var 
egentlig ubegrunnet, i og med at hun 
slo nr. 2 med 1,3 sek.

Vi gratulerer Nina Rise Oddan som 
nå kan sykle med den norske mester-
skapstrøya i ett år.

Kilde: websiden til Støren 
Cykleklubb.

Ny bokbuss
Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek har fått en ny og 

topp moderne bokbuss. 
— Denne bussen gir et fullverdig bibliotektil-

bud, og den kommer til Voll og Innset på første tur 
torsdag 25. august. Rennebu er forøvrig én av kom-
munene som er flinkest til å bruke bokbussen, for-
teller vår bibliotekar Bente Gunnesmæl.
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011  
Står du i manntallet?

Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har 
de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1. 
I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men 
som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom 
de 

a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de 
 tre siste årene før valgdagen, eller 
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folke- 
 registerført som bosatt i Norge senest 30. juni i 
 valgåret. 

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i man-
ntallet i en kommune på valgdagen. 
Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i 
Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de 
var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. 
Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal man-
ntallsføres i den kommunen der de sist var folkeregisterført 
som bosatt. 
Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal føres 
inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkereg-
isterført som bosatt. Utenlandsboende som ikke har vært 
folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av 
de 10 siste år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om 
å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde for-
sikring om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger. 
Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller kon-
sulatvesenet og deres husstand, skal manntallsføres i den 
kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntalls-
føringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde. 
Dersom de ikke noen gang har vært folkeregisterført som 
bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 20. 
juli og fram til og med valgdagen den 12. september på 
følgende sted: Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen 
uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kom-
munen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet 
skal være skriftlig og begrunnet. Eventuelle feil blir rettet 
så langt det lar seg gjøre frem mot valgdagen.

Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu, 
7391 Rennebu, eller postmottak@rennebu.kommune.no 

Berkåk, 15. juni 2011
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Står du i Samemanntallet?

Forskrift om valg til sameting er endret.  Endringen er at 
Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår.  
Sametingets valgmanntall i år vil bestemme hvor mange 
mandater hver valgkrets får og i hvilke kommuner det skal 
være valgting i sametingsvalget 2013.  
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som 
same, og som enten har

a)  samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller olde-  
 forelder med samisk som hjemmespråk, eller
c)  er barn av person som står eller har stått i manntallet 

kan kreve seg innført i valgmanntallet.
Alle som er over 18 år, har rett til å registrere seg i mann-
tallet. 
Samemanntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn ved 
Servicetorget,  Kommunehuset, fra 20. juli til 
12. september  2011.

Berkåk, 15. juni 2011
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder 

Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Velgere som ønsker å forhåndsstemme kan avgi 
forhåndsstemme fra 10. august – 9. september 2011. 
Nordmenn som bor i utlandet kan forhåndsstemme fra 1. 
juli.
Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke har 
anledning til å avgi stemme i perioden for ordinær 
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende 
seg til Servicetorget og avgi stemmer fra 1. juli og fram til 
forhåndsstemmegivningen starter 10. august.

Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak for 
forhåndsstemmegivningen .

Åpningstider for tidligstemmegivning 
1. juli – 9. august 
mandag – fredag   kl.  08.00 – kl.15.30.
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen 
10. august – 9. september 
Mandag – fredag   kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag 3. september  kl. 10.00 – kl. 12.00
Torsdag 8. september  kl. 08.00 – kl. 18.00 

Bjørn Rogstad - valgstyrets leder
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2011  
Forhåndsstemmegivning ved Rennebu 
helsesenter 7. september 2011 

Valgstyret har vedtatt at det skal avholdes 
forhåndsstemmegivning ved Rennebu Helsesenter ons-
dag 7. september 2011 kl. 10.30 – 13.00.

Ambulerende stemmegivning torsdag 
8. september 2011

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke 
kan stemme der det avholdes forhåndsstemmegivn-
ing, eller i stemmelokalet på valgdagene, kan avgi 
forhåndsstemme der de oppholder seg.  De som ønsker 
å stemme hjemme kan gi beskjed til Servicetorget, 
Kommunehuset, tlf. 72 42 81 00 senest 7. september 
kl. 15 30.

Her kan du stemme på valgtinget 
søndag 11. september og 
mandag 12. september 2011

Søndag 11. september har følgende valglokale åpent:
Kommunehuset, Berkåk kl. 16.00 – kl. 20.00

Mandag 12. september har følgende valglokaler åpent:
Innset skole kl. 15.00 – kl. 20.00
Nerskogen skole kl. 15.00 – kl. 20.00
Voll skole kl. 10.00 – kl. 20.00
Kommunehuset, Berkåk kl. 10.00 – kl. 20.00

Berkåk, 5. august 2011
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Nå er endelig datoen satt! 
Torsdag 13. oktober er 

DAMENES AFTEN!
Kl 19.00 åpner vi dørene for dere damer!

 
Vi vil gjerne ha hjelp av dere.

Er det noen 
spesielle ønsker for kvelden? 

Maling, gulv, tak, vegger, tapet...
Kom med dine spørsmål og 
forslag, og vi skal prøve å 

mette dere så godt vi kan :)

• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål.
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
• Moderne kamera for inspeksjon 
   av avløpsrør.

TRENGER DU RØRLEGGER?

Comfort Oppdal 

Jubileum

N
år

 d

u t
renger rørlegger:

VAKTTELEFON

24t
913 13 030

Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83 
7391 Rennebu 
Tlf. 72 42 75 50

Comfortbutikken 
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5 
7340 Oppdal 
Tlf. 72 42 24  22
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Bompenger på private veier
Innkreving av bompenger på private veier reguleres 
av veilovens §56.
All innkreving av bompenger og regulering av 
størrelse på avgifta skal omsøkes og godkjennes av 
kommunen.
Henvendelser angående temaet kan rettes til enhet 
for landbruk og miljø, tlf. 72 42 81 41.

Kjetil Værnes - enhetsleder

Båndtvang
Den generelle båndtvangen i Norge er fra 1. april til 
20. august.
I Rennebu er det i tillegg vedtatt en lokal forskrift om 
båndtvang.

Vi vil på denne tiden av året særlig minne om at det 
er båndtvang:
-  hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu
-  i områder der sau, storfe og hest beiter i tida fra 
 21. august - 31. oktober

Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder, ettersøks-
hunder, hunder som benyttes i reindrift eller hunder 
som brukes til jakt.
Henvendelser angående temaet kan rettes til enhet 
for landbruk og miljø, tlf 72 42 81 41.

Kjetil Værnes - enhetsleder

GRØFTRENSK – NERSKOGSVEIEN 
Rennebu kommune skal utføre grøftrensk langs Ner-
skogsveien. Strekningen fra avkjørsel Granabogen/
Jøldalsveien retning Granasjøen prioriteres.
Arbeidet ønskes utført på timebasis, er tidsbegrenset 
til ca tre uker, og skal være utført før 15.10.11. 
Grunnlag med beskrivelse av arbeidet kan fås ved 
henvendelse til Teknisk drift.
Frist for pristilbud er 31.08.11.

SKOGRYDDING – VÅGÅSKJELET/
STØLEN
Rennebu kommune skal utføre skogrydding langs 
veien fra Vågåskjelet til Stølen, ca 4 km.
Arbeidet ønskes utført på timebasis og skal være 
utført før 01.12.11.
Grunnlag med beskrivelse av arbeidet kan fås ved 
henvendelse til Teknisk drift.
Frist for pristilbud er 31.08.11.

Kjerkbruas fremtid
Åpent møte om hvilke alternativer som kan være 
aktuelle når det gjelder Kjerkbrua. 
Voll skole, mandag 29. august kl. 19.30. 
Vel møtt!

Aktivitetskontakter - Assistent

Rennebu kommune trenger aktivitetskontakter og as-
sistenter til flere rennbygger med psykiske og fysiske 
funksjonshemminger. De er i ulik alder, men har til 
felles at de trenger å ha med seg noen når de skal 
gjøre noe på fritida.

Som aktivitetskontakt har du bl.a mulighet til å bli 
kjent med nye i bygda, gjøre noe artig sammen med 
noen og bidra til at noen får muligheten til å komme 
seg ut.

Opplæring og veiledning vil bli gitt underveis.

Vi tilbyr lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan stilles til konsulent for 
funksjonshemmede Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 
06, e-post hanne.rise@rennebu.kommune.no.

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på  
www.rennebu.kommune.no under ”stilling ledig” – 
”Rennebu kommune” – ”selvbetjening”.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved eventuelle 
spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no.

Søknadsfrist innen 02.09.2011.
Rådmannen

Røyker du? Har du tenkt på å slutte?
Frisklivsentralen i Rennebu arrangerer Røykeslutt- 
kurs med oppstart tirsdag 13. september kl 12.00 
ved Rennebu Frivilligsentral. 
Kurset holdes hver tirsdag kl 12.00- 14.00 i 6 uker, 
med opphold i høstferien. Kurset koster kr 300. 
Arbeidstakere må avtale med arbeidsgiver om fritak 
fra arbeid.
 
Ring eller send melding til  913 81 511 for å melde 
deg på, og få mer informasjon.
Kursholder er Kommunefysioterapeut  og Fysakkoor-
dinator Kari B.Tronsgård.
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Rådyrjakt i Ilfjellet
Søknad sendes Erling Grøtte. Frist 1. september. 

Nærmere opplysninger utmarksradet.no

Kontorlokaler ledig i ”næringshåggån” 
Rennebu Eiendom AS, Postmyrvn 19, 952 26 466

Forretnings- og lagerlokaler 
til utleie på Stamnan

Samlaget AS, 905 78 467

Ønsker å kjøpe gamle (før 1960) 
norske tråsykler 

med merker på ramma. Også interessert i løse merker, da 
jeg samler spesielt på lokale merker. 

Kontakt 907 80 807

PANELDEBATT
Fagforbundet avd 545 Rennebu inviterer 

politikerne i Rennebu til paneldebatt 
tirsdag 30. august kl. 19.00 på Frivilligsentralen. 

Gunn Elin Flakne, nestleder i fagforbundet 
Sør-Trøndelag, skal lede debatten. 

Vil du være med å forme fremtida for oss som innbyggere i 
Rennebu er det viktig at du bruker stemmeretten din 

og kommer for å stille spørsmål til politikerne. 
Fagforbundet avd 545 Rennebu ønsker 
alle Rennebus innbyggere velkommen!

Enkel servering. 

Nytt kurs i bruk av GPS 
på Frivilligsentralen ONSDAG 7. september kl.19.00 

Påmelding til Maj Britt innen 5. sept. NB! Max ti plasser. 
De som deltok på kurs i mars får bli med 

gratis denne gangen, kursavgift for nybegynnere kr. 200,-
Ta med egen GPS og Turkart for Rennebu 

Instruktør: Jan Lien. 
Tlf 72 42 62 64 – 917 31174

Hjertelig takk for all deltagelse og oppmerksomhet 
ved Torbjørn Sandes bortgang.

Vi takker også for gaven til Kreftforeningen.
Esben m/fam, Vegard, Tone og May Grethe

Tusen takk for all oppmerksomhet på 60-årsdagen min.
Aud Bakk

Rennebu Fritidsklubb 

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

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG
Jakttider og priser for sesongen 2011 – 2012.

Rypejakt uten hund:      01.10.11 -  28.02.12. 
Maks 3 ryper pr. dag.  Rapporteringsplikt på rype.  

Småviltjakt uten hund:  10.09.11 -  28.02.12.
Gjelder hare og annen småvilt.
Sesongkort      kr.  700.-
2-døgnskort    kr.   200.-

Det tas forbehold om å frede rypen etter at jaktsesongen 
har startet.

Storfugljakt uten hund:   01.11.11  -  23.12.11.
Sesongkort     kr.  800.-
2-døgnskort    kr.  350.-

Harejakt med hund:         01.11.11  -  28.02.12.
Sesongkort    kr.  800.-
  
Rådyr:
Voksen rådyrbukk            10.08.11  -  23.12.11. 
Generell rådyrjakt            25.09.11  -  23.12.11.
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. Det må dokumenteres at jegere kan skaffe etter-
søkshund. 

Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på 
Voll, Nerskogen Landhandel AS og Bygdasentret AS på 
Berkåk.

Spørsmål angående jakta rettes til Rolf Arne Bruholt, 
tlf 909 22 848.

Trollheimen Grunneierlag
Styret

Førjaktmøte
Onsdag 7. september kl. 19.00 på Sandbrekka

Tema: Utdeling av jaktkort, skadeskyting og ettersøk, 
 informasjon for jakta mm.
 Per’s Naturvideo viser video om skadeskyting, 
 ulike jaktsituasjoner, sikker bruk av våpen, 
 elefantjakt i Afrika

Gratis inngang - Servering
Mer informasjon på www.utmarksradet.no

Arr: Rennebu Utmarksråd



16 Rennebunytt

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

Rennebunytt -  neste nummer 8. september - frist for stoff 31. august -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
Skogdag

Lørdag 3. september kl 12 - 16

Hvor: Gammelveien, ved E6 - 1 km sør for Ulsberg
For: Skogeiere, veiforeninger, veieiere
Tema: Vedlikehold av grusveier og demonstrasjon av
 utstyr.
 
 SERVERING 

VELKOMMEN

LENSA

29.08. Kjerkbruas fremtid Voll skole 19.30
30.08. Politisk paneldebatt Frivilligsentr 19.00
01.09. Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.09. Førjaktmøte Sandbrekka 19.00
07.09. GPS-kurs Frivilligsentr. 19.00
10.09. Aktivitetsdag med grendastafett
 se www.rennebu-il.no om tid og sted
13.09. Røykeslutt-kurs Frivilligsentr 12.00

Gjeterhundtrening: 
på Innset hver tirsdag kl 18 
på Stamnan hver torsdag kl 18

Oppføring i kalenderen er gratis
- send epost til mari&mediaprofil.no

eller ring 72 42 76 66

Vi har fått inn masse nye varer!

Hjertelig velkommen!

Åpningstider:
Man-tors: 
09.00-17.00
Fre: 
09.00-19.00
Lør: 
10.00-14.00

tlf  72 42 77 04


