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Simen Sandsæter med 
fiskestang i Damtjønna, 

Barnas Naturverden. 
Foto: Ellen Beate Sandseter
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 hytteeiere i Rennebu og 
 på Kvikne i tillegg til 
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Abonnement 
Rennebu Nytt
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Legevakt i 
Rennebu!
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Vi skal ikkje sova bort sumarnatta, ho er for ljos til det.
Då skal vi vandra i saman ute,
Under dei lauvtunge tre, under dei lauvtunge tre.

Så skal vi vandre i saman ute, der blomar i graset står.
Vi skal ikkje sova bort sumarnatta,
Som kruser med dogg vårt hår, som kruser med dogg vårt hår.

De to første vers av Aslaug L. Lygres dikt ønsker denne 
gang velkommen til Rennebunytts sommerutgave. Versene 
inneholder essensen i den årstiden vi nå er midt oppe i. Gi 
deg tid til å nyte i fulle drag det som hver dag måtte bringe. 
Følg dine innerste ønsker og oppsøk de steder og mennesker 
du virkelig føler noe for, istedenfor å stresse til steder andre 
mener du burde være. Hva er vel bedre enn å sitte på ens eget 
”jordbærsted”, kanskje i nærområdet, i forundring, forvent-
ning og takknemlighet over livets mange sider.

Også denne sommeren kommer sikkert til å gå utrolig 
fort slik alle de foregående vi har vært med på, og på det aller 
lyseste nå i juni kan vi vel bli vel ”gira” og derfor slite med 
nattesøvnen. Einar Skjæraasen beskriver dette godt i diktet 
”Juninatta”, der siste linje etter min mening er spesielt tref-
fende.

Sove kan vi jo gjøre til høsten igjen.

Og det er juninatta
høgt over skog og fjell.
Og det er grøne lunder
der mørket itte fell.
Og itte får je sova, og itte vil je hell.

Ordførerens hjørne
”Vi skal ikkje sova bort sumarnatta - - ”

God, aktiv, innholdsrik og avslappende sommer 
ønskes alle av

Bjørn Rogstad - ordfører

Næring i Rennebu:

Konkurransedyktig – fra landsbygda

Økonor Berkåk har røtter 
tilbake helt til 1969. Da eta-
blerte velkjente Sivert Hansen 
regnskapskontoret. I 1980 ble 
Interdata Berkåk AS etablert, 
i 2001 overtok fire ansatte 
bedriften, og i 2006 gikk de inn 
i Økonor-kjeden. Økonor har 
et 70-talls kontorer på lands-
basis. – Kjedetilknytningen gir 
oss et sterkere faglig funda-
ment, sier daglig leder Øivind 
Frotveit, - men vi er fortsatt 
lokalt forankret med lokalt 
eierskap.

- Våre fem siste kunder 
er alle fra Trondheim, fortel-
ler Frotveit fornøyd. – Vi kjører 
lønn for mange bykunder, og 
etter hvert har vi fått en pen 
portefølje i Trondheim.

Selvsagt er hjemmeba-
sen Rennebu, hvor Økonor 
har en svært stor markedsan-
del. Men firmaet operer langs 
hele E6-aksen fra Trondheim 
til Oppdal, samt nedover 
Orkdalen. Avdelingskontor 
er opprettet i Soknedal, og i 
Trondheim var Økonor Berkåk 
med og etablerte Økonor 
Trondheim, som i løpet av to år 
har kommet opp i 11 ansatte. 
Fortsatt er Berkåksfirmaet en 
av tre store eiere.

Stor kompetanse
Tillat næringsrådgiveren 

å komme med en personlig 
betraktning, som kan tolkes 
som en anbefaling: - Sjelden 
har jeg opplevd et så kom-
petent regnskapsbyrå! Og 
jeg har gjennom et langt liv i 
trøndersk næringsliv opplevd 
mange. Noen har vært svært 
gode, andre ikke like dyktige. 
Ingen har nådd opp til Økonor 
Berkåk. Firmaets rutiner er 
svært gode, medarbeiderne i 
stand til prompte å besvare de 
fleste spørsmål, og som kunde 
føler du deg trygg på at du får 
god og riktig oppfølging.

Av 16 medarbeidere er hele 
8 autoriserte regnskapsførere. 
Frotveit understreker at firma-
et har investert mye i å rekrut-
tere og bygge opp medarbei-
dere med lokal forankring. 
Lokal tilknytning gir stabile 
ansatte, stabile ansatte med 
god opplæring gir sterk kom-
petanse. Når firmaet samtidig 
er konkurransedyktig på pris, 
er grunnlaget lagt for å vinne 
nye kunder. 

Fra overtakelsen i 2001 har 
firmaet vokst fra 9 til 16 med-
arbeidere, nesten en pr år.  

Videre utvikling
Øivind Frotveit og Økonor 

Berkåk går stille i dørene. 
Frotveit må presses til å inn-
rømme at ”jo da, det går greit”. 
Bakkekontakten er solid. Han 
vet at en god posisjon må for-
svares, dag etter dag. – Vi må 
alltid være på jakt etter nye 
løsninger, som gir kunden 
enda bedre tjenester, sier han. 

Som del av Økonor-kjeden 
kan Økonor Berkåk tilby ulike 
internettbaserte tjenester, som 
for eksempel at kunden kan 
fakturere fra egen PC med 
automatisk oppdate-
ring i eget regnskap hos 
regnskapskontoret, lover 
Frotveit.

400 kunder innen 
bedriftsmarkedet og 
primærnæringen er 
Økonor Berkåks porte-
følje i dag. Planer om å 

hente kunder fra andre områ-
der er under utvikling. 

Ved siden av høy kom-
petanse og gode rutiner har 
Økonor, som andre firma i 
Rennebu, et betydelig kon-
kurransefortrinn i den lave 
arbeidsgiveravgiften i kom-
munen. Til Rennebu kom-
mune har Frotveit et klart krav: 
- sørg for å holde på den lave 
arbeidsgiveravgiften. Den er 
viktig for bedrifter i distrik-
tene!

Økonor Berkåk er regnskapsbyrået som kaprer 
stadig flere kunder i Trondheim og andre byer. 
Firmaet er et eksempel på at firmaer i distriktet 
kan ta opp konkurransen med hvem som helst 
– når selvtilliten og bakkekontakten er til stede. 
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Bygdasenteret åpner dørene 1. juli
Mange har nok fått 
med seg at det har vært 
hektisk oppussings-
aktivitet i de gamle 
lokalene til Rennebu 
Turistkontor, like 
ved siden av Berkåk 
Veikro og Gjestegård. 
Den 1. juli er det 
offisiell åpning for 
Bygdasenteret AS 
Service og Handel, men 
allerede fra 1. juni vil 
Torgunn Fladby være 
på plass for å gjøre alt 
klart til å ta imot publi-
kum. 

– Folk må gjerne stikke 
innom, og vi håper å kunne 
formidle salg av laksekort alle-
rede i juni, sier Fladby, som er 
daglig leder i det nyetablerte 
firmaet. 

Navnekonkurranse
Tidligere i år var det utlyst 

en konkurranse for å finne et 
godt navn til det nye huset. 
– Det kom inn mange for-
slag, og til slutt falt valget på 
Bygdasenteret AS Service og 
Handel. Dette syns vi er et 
godt og dekkende navn for det 
vi har tenkt å drive med, sier 
Fladby. Det var hytteeier Inger 
Grefstad som stakk av med 
seieren i navnekonkurransen, 
men Torgunn Fladby forteller 
at det var veldig mange gode 
forslag, og hun vil gjerne takke 
alle de som sendte inn forslag. 

10 aksjonærer
Det nye firmaet består av 

10 aksjonærer som hver eier 
10% av aksjene. Som nevnt 
er Torgunn Fladby ansatt som 
daglig leder, og i tillegg vil det 
i nærmeste framtid bli ansatt 
en ferievikar. – Åpningstidene 
er ikke helt avklart enda, men 
det vil i alle fall bli åpent hver 
dag, også på søndager, forteller 
Fladby. 

Sosialt treffsted i kjelleren
Kjelleren i huset er også 

restaurert, og her har det blitt 
et trivelig lokale som kan bru-

kes i mange sammenhenger. 
– Kall det gjerne en Bygdapub, 
men i tillegg til pubkvelder 
håper vi lokalene blir brukt 
i mange andre sammen-
henger også, smiler Fladby. 
Temakvelder om jakt, fiske, 
oppussing av hytta o.l., samt 
utleie til møter og mindre sel-
skap kan for eksempel være 
aktuelle bruksområder. I fjor 
sommer var Veikroas BBQ en 
stor suksess, med servering 
på den flotte verandaen. – 
Suksessen fra i fjor skal videre-
føres også i år, og det vil kom-
me nærmere informasjon om  
dette etter hvert som planene 
kommer helt på plass, forteller 
Fladby. 

Database over tilgjengelige 
tjenester

Noe av det første Fladby vil 
ta tak i når hun starter i jobben 
på Bygdasenteret, er å etablere 
en database over firma og pri-
vatpersoner som har tjenester 
å tilby både hyttemarkedet og 
fastboende. – Dette kan være 
snekkeroppdrag, vaktmester-
tjenester, vasking m.m. Målet 

er at tilbyderne selv skal kunne 
oppdatere databasen, slik at vi 
som jobber her hele tiden skal 
ha oversikt over hvem som er 
ledige til å ta på seg oppdrag, 
forteller Fladby. Hun ønsker 
gjerne å komme i kontakt med 
aktuelle tilbydere, for målet er 
at databasen skal bli så utfyl-
lende som mulig. – Det er bare 
å ta kontakt for en uforplik-
tende prat hvis du synes dette 
høres interessant ut, oppfor-
drer Fladby.

Hyttebutikk og informa-
sjonstjenester

På det nye Bygdasenteret 
vil det også bli en liten hytte-
butikk, med en del varer spe-
sielt rettet mot hyttemarkedet. 
– Vi satser på å få inn både 
litt møbler og andre varer folk 
trenger til hytta, og i tillegg har 
vi lyst til å få inn noe lokal-
produsert mat som kan selges 
her hos oss, forteller Fladby. 
Bygdasenteret vil også tilby 
vanlig informasjonsvirksom-
het til både fastboende, turister 
og veifarende. – Beliggenheten 
like ved E6 og Berkåk Veikro 

gjør at det blir et sentralt 
stoppested her, og da er det 
naturlig at vi ivaretar en del 
Turistkontor - oppgaver, som 
lokal informasjon, salg av kart, 
lokale bøker, fiskekort, jaktkort 
o.l., sier Fladby. 

Ser fram mot en travel som-
mer

Den nytilsatte lederen gle-
der seg til å ta fatt på jobben, 
og ser fram til en travel, men 
morsom sommer. – Jeg har vir-
kelig tro på dette konseptet, og 
det er mange engasjerte folk 
som er involvert, så det skal bli 
artig å komme i gang, smiler 
Fladby. Hun håper både hyt-
tefolk og fastboende vil bruke 
kontoret aktivt. – Mottoet er at 
”Veien blir til mens vi går”, så 
vi er absolutt mottagelige for 
råd og tips som kan gjøre vårt 
tilbud bedre, avslutter Torgunn 
Fladby ved Bygdasenteret AS 
Service og Handel. 

Tekst: Mona Schjølset

Ny nettside for Utmarksrådet
I disse dager er den nye nettsiden til Rennebu Utmarksråd 
klar til å tas i bruk. Ifølge Svein Erik Morset, som er sekretær i 
Utmarksrådet, håper man at det skal bli en aktiv side med opp-
daterte nyheter for brukerne.

Stadig mer informasjon legges ut på nett, og mange av grunneierlagene i 
Rennebu har derfor vurdert å legge opp egne hjemmesider. Utmarksrådet så det 
derfor som hensiktsmessig at de opprettet en felles nettportal for alle sine med-
lemmer, og så kan det igjen legges ut egne faner, der det enkelte grunneierlag kan 
legge ut den informasjonen de ønsker. Det blir i første omgang Svein Erik Morset 
som tar på seg jobben som web-redaktør, men for å holde siden oppdatert vil han 
være avhengig av innspill fra medlemmene. – Fordelen med en slik felles nettside, 
er at mange kan komme med forslag til stoff som skal legges ut. På den måten 
håper vi det blir en aktiv og interessant side for brukerne, sier Morset. 

Jakt og fiske
Informasjon om jakt og fiske er naturlig nok noe som vil være sentralt på den 

nye nettsiden. - Dette er noe som interesserer folk, og det er derfor viktig å være 
oppdatert på dette feltet, sier Morset. Her er det aktuelt med informasjon om hvor 
man kan kjøpe jakt- og fiskekort, priser, kart over de ulike grunneierlag, fangststa-
tistikk osv. – På sikt kan det også være aktuelt å åpne for netthandel, men vi får ta 
ett skritt om gangen, smiler Morset. Det vil også bli oversiktskart inne på nettsiden, 
som viser hvor grensene går for de ulike grunneierlagene. De som for eksempel 
ønsker å kjøpe jaktkort i nærheten av hytta, kan bare klikke seg inn på kartet og se 
hvilket grunneierlag som eier der, og hvilke muligheter som fins for jakt i det aktu-
elle området. – Det vil nok bli en del prøving og feiling i starten, men vi er veldig 
glade for innspill og tilbakemeldinger slik at hjemmesiden blir best mulig, avslutter 
Svein Erik Morset.

www.utmarksradet.no 

Historiske 
vandringer på 

Innset
Mandag 13. juni: 

Miss-setra, oppmøte Svart-
tjønnveien ved Franzsetra.
Mandag 20. juni: 

Bjølstadhyttene, oppmø-
te ved hytta til Knut og Liv 
Strand. 

Oppmøte alle dager kl. 
19.00

Sykkel-
karusell på 

Innset
Mandag 13. juni: 

Fra kirka innover gam-
melveien, felles pause ved 
Andersveien.
Søndag 19. juni: 

Tysksetra – Stortjønnvoll`n, 
felles pause Stortjønnvoll`n.
Søndag 26. juni: 

Hamran – Nåvdalen, felles 
pause v/ bommen til Storhøa.

Oppmøte alle dager kl. 
11.00

Minigolf 
og El-biler 
på Halland 
Camping

I hele sommersesongen, 
fra 20. juni – 20. august, er det 
aktivitetstilbud for de minste 
på Halland Camping. Her fin-
ner man 9-hulls Minigolfbane 
med forskjellige hinder, og 
elektriske biler som passer 
aldersgruppen 3-10 år. Halland 
Camping har også et fint ute-
område med lekeplass, som 
kan benyttes av gjester ved 
campingen, eller andre som 
stikker innom for å kjøpe is 
eller kaffe. – Aktivitetstilbudet 
gjelder hovedsaklig på etter-
middagstid. Det hender vi 
stenger noen timer midt på 
dagen hvis det er rolig, men fra 
kl. 14.00 og utover ettermidda-
gen er det folk på plass her, så 
da er det bare å stikke innom, 
sier Tore Halland. 

Torgunn Fladby ønsker velkommen til det nye Bygdasenteret ved Berkåk Veikro og GJestegård.
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Åpningstider
Mand -torsd 9.30-17  Fredag 9.30-21
Lørdag 9.30-18 Søndag 14-18

Telefon 72 42 55 22

Nerskogen

landhandel

– Vi tar jobben!

Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss
Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring

Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Tlf 959 18 815 - e-post: epost@rbsba.no

www.rbsba.no

Telefon 72 49 42 12 

7335 Jerpstad

Gartneren på Å har fylt drivhuset 
med egenproduserte

sommerblomster

Åpn.tider t.o.m 19. juni
man-fre 9-18
lør 9-15
søn 12-16
1. pinsedag  stengt
2. pinsedag 12-16

Hos oss kan du få
råd og tips om sommerblomster

Nerskogen

landhandel

Ferske brød
lokal mat og lokale produkter

turbøker, topptrimkort 
rennebudressen

propan, fiskekort

Stor takk
til alle som har hjulpet meg i oppussingen av butikken. 
Takker alle som har gitt meg oppmuntring, gode ord og gaver. 

Jeg setter pris på alle som stilte opp på 
åpningsdag 9. april og gjorde dette til en fantastisk dag. 
En ekstra takk til de to ordførerene.
Også en takk til de som har bidratt 
med støtte til Nerskogen Landhandel.

Takk til alle mine kunder!

Vi tilbyr:
Allmennpraksis  – Pleieartikler 
HD røntgen – Tannbehandling 
ID merking av hund og katt
Specific dyrefor
Ultralyd

Klinikktelefon: 97 61 51 51
Vakttelefon: 72 49 77 99

Ring for timebestilling
97 61 51 51    

mandag – fredag 8.00 - 10.00

Vi ønsker alle våre kunder – store og små
en riktig god sommer!
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Krister Hoel er førskolelærer og arbeidet ved Voll barnehage 
i vinter og i sommer er han lakseguide på Aunan hos Vegard 
Heggem. Som avslutning for personalet ved barnehagen hadde 
han flue-fiskekurs på sesongens første laksefiskedag.

— Det er typisk for damer at de lærer fluekasting raskere enn menn. De er flin-
kere til å lytte, tenke og reflektere. Menn tror at de kan det, sier Krister Hoel før han 
starter instruksjonen med damene. Han regner med at personalet blir så ivrige på 
fluekasting nå at neste gang han kommer til barnehagen står de og kaster og kaster, 
mens ungene skriker og blør... Krister har forresten hatt fluebindingskurs for 4-årin-
gene på barnehagen, der de fikk lage ei flue hver.

Det virket forøvrig som at damene var mer ivrig på grillinga og kaffen, men poten-
sialet for å bli fluefiskere er nok der. 

Vi ville vite om Krister trivdes best med å arbeide i barnehagen eller å være lak-
seguide. — Det dreier seg om det samme. Det er mye pedagogikk i begge deler, men 
forskjellen er at det går an å snakke til ungene. 

Krister trives som sesongarbeider, og kan fortelle at første døgnet på Aunan var 
hektisk som vanlig. De fikk tre laks den første dagen, og den største var 9,7 kilo. 

— Det har vært en flott start på sesongen, og det er mye laks i elva, kan Krister 
fortelle. Det er lange dager å være laksegui-
de - ofte fra kl 8 til 20. Aunan har 5,5 km elv 
å fiske i, og i gjennomsnitt tar de to lakser 
i døgnet. To av tre lakser blir satt ut igjen - 
såkalt catch and release.

Det ble ingen laks på damene mens 
Rennebunytt var der, men humøret var på 
topp. Og det sosiale var tross alt det viktig-
ste...

Av Dagfinn Vold

Orklaguiden 
– online booking 
langs hele Orkla
Orklaguiden ble etablert i 

2000, og det ble nesten umiddel-
bart åpnet for online booking av 
laksefiske og overnatting. Pr. i dag 
sysselsetter de ca. 2 årsverk, og 
det har siden oppstarten vært en 
jevn økning i bruk av nett og nett-
handel, forteller driftsansvarlig i 
Orklaguiden, Karl Olav Mærk.

Salg over disk på Vormstad 
Camping

Selv om stadig flere er blitt 
vant til å handle på nettet, har 
man også sett behovet for å ha et 
fysisk utsalgssted. I 2008 kjøpte 
Orklaguiden Vormstad Camping, 
og i sesongen selges alle tilbud og 
tjenester over disk her. – Det er et 
betydelig antall fiskekort og over-
nattingsdøgn som selges her, så vi 
ser at mange setter pris på denne 
muligheten, sier Mærk. I tillegg 
til salg over disk på Vormstad, er 
Orklaguiden opptatt av å gjøre sitt 
tilbud tilgjengelig også flere steder 
langs elva. – Det kan forekomme 
en del drop-in salg i sesongen, 
og da er det en fordel at flere kan 
formidle våre tjenester, sier Mærk. 
Orklaguiden er også aksjonær i 
det nye Bygdasenteret som er eta-
blert på Berkåk, og naturlig nok vil 
tjenestene også bli tilgjengelige 
her etter hvert.  

Laksefiske er en særidrett...
Det legges stor vekt på triv-

selstiltak ved de forskjellige fis-
keplassene. Rydding av stier, skil-
ting, gapahuker osv. er viktig for å 
gi fiskerne en god opplevelse, og 
kanskje bidra til at fisketuren blir 
mer familievennlig. – Det er vel 
imidlertid sånn at laksefiske er 
og blir en særidrett, sier Karl Olav 
Mærk, og med det mener han at 
det i veldig stor grad er gutter / 
mannfolk som kommer for å fis-
ke, og at disse i liten grad legger 
det opp som en familieferie. – Det 
har vært drøftet å gjøre noen til-
tak spesielt rettet mot damene, og 
da snakker vi ikke om alternative 
fritidssysler mens mannfolka fis-
ker, men rett og slett å få damene 
interessert i laksefiske på sin egen 
måte. Med riktig tilrettelegging 
kan dette kanskje bli et artig og 
attraktivt tilbud til en jentegjeng 
som planlegger tur, filosoferer 
Mærk. 

Betinget optimist
Når dette leses er årets lak-

sesesong i gang, og selv om Karl 
Olav Mærk er forsiktig med å 
komme med noen bombastis-
ke prognoser, betegner han seg 
som betinget optimist foran årets 
sesong. – Vi har fått rapporter om 
veldig godt fiske i Scotland, både 
fin mengde og fin fisk, og dette 
kan ofte gi oss en liten indika-
sjon på hvordan det blir her til 
lands, forteller Mærk. Dessuten er 
starten for sjølaksefiske utsatt til 
begynnelsen av juli, og dette vet 
vi har positiv betydning for elve-
ne rundt Trondheimsfjorden, sier 
Mærk.  

Mer informasjon, bestilling 
av fiskekort og overnatting www.
orklaguiden.no

Jentene fikk fluefiskekurs

Rennebu kommune:
Hanne Jorunn Sølna, tlf 913 96 450

Meldal kommune:
Oddbjørn Halsetrønning, tlf 72 49 81 98
Jon Syrstad, tlf 909 11 335
Orkdal kommune: 
Vertshuset Fannarheimr, tlf 72 48 53 89
Vormstad Camping, tlf 72 48 94 30

Nærmere informasjon www.orklaguiden.no 

Desinfeksjonsstasjoner av fiske-
utstyr i Orkla 2011 :

Naturopplevelser på hesteryggen
Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr også i sommer ride-

turer med utgangspunkt fra Bulia, nord for Berkåk. Her kan 
man få være med både på weekendturer og dag- / kvelds-
turer. Driverne i Bulia kan også ta på seg å arrangere kortere 
turer i tilknytning til spesielle anledninger som bryllup, kon-
firmasjon, bursdager o.l.

Nærmere informasjon / påmelding:
Paul Paulsen, tlf.: 995 49 923
p_paulsen@hotmail.com

Kari Kvamme, tlf.: 416 04 884
caddykvamme@hotmail.com   

Ruth Kvam sørger for å få fart på grillin-
ga, mens kaffen allerede er klar på kjelen.

Riktig kasteteknikk er viktig. Krister Hoel øver 
inn håndbevegelsene med Ragnhild Langegard.
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Nerskogsrittet:

Trøndelags vakreste sykkelritt?

Det legges også i år opp til 
et familievennlig arrangement 
som kan være attraktivt for de 
fleste som liker å sykle.

Sykkelritt i trygge omgivel-
ser

Årets Nerskogsritt følger 
stort sett den samme traséen 
som i fjor, men er litt lenger. 

– Årets løype blir 4 km 
lenger, mens trimløypa rundt 
Granasjøen er den samme 
som i fjor, sier Værnes. Det er 
også et ønske fra arrangørens 
side at Nerskogsrittet skal 
være et ritt som er overkom-
melig for de fleste. - Løypa er 
ikke så veldig teknisk kreven-
de, og i denne typen ritt er det 
heller ikke tillatt med spurting, 
så dermed minsker jo risikoen 
for velt og skader, sier Værnes. 

Samarbeidsprosjekt
Det er også i år tre aktø-

rer som står bak arrangemen-
tet, Rennebu IL, Nerskogen 
Grendalag og Oppdal 
Sykkelklubb. 

– Det er et veldig posi-

tivt samarbeid, og vi kan 
fordele oppgaver på en slik 
måte at alle gjør det de kan 
best, sier Værnes. I fjor samlet 
Nerskogsrittet drøyt 270 del-
tagere, og arrangørene håper 
selvsagt på enda flere i år. – 
Det er jo naturligvis en del 
avhengig av været, men at del-
tagerantallet vil ligge en plass 
mellom 300 og 500 ser vi på 
som ganske realistisk, avslutter 
Værnes.

Positivt å være sponsor til 
Nerskogsrittet

Sparebank1 er en av spon-
sorene til Nerskogsrittet, og 
de synes det er et veldig posi-
tivt arrangement å være med 
å støtte. – Vi ønsker å støtte 
prosjekt i lokalsamfunnet, og 
spesielt slike arrangement 
som trekker både deltagere og 
publikum, noe som igjen kan 
ha positive ringvirkninger for 
både butikker, bensinstasjo-
ner og spisesteder i nærhe-
ten, sier banksjef Birger Lie i 
Sparebank1. 

– Dessuten er det positivt 

med idrettsarrangement, og 
spesielt dette som retter seg 
mot breddeidretten, sier Lie. 
En annen ting som gjør at 
Sparebank1 syns det er positivt 
å støtte Nerskogsrittet, er den 
gode jobben arrangørene gjør. 
– Her ser vi at støtten brukes 

til å videreutvikle arrangemen-
tet, og da er det artig å bidra, 
avslutter Lie. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Den 19. juni arrangeres Nerskogsrittet 
for andre gang, og forberedelsene er godt i gang. 

Arve Withbro i arrangementskomitéen 
har stor tro på at de skal klare å gjenta suksessen 

fra i fjor, og så langt ser alt lovende ut. 

Tips til 
sykkelturer!

Tur for de litt spreke:
Sletterunden 

via Skauma og 
Taubanestien - 16 km

Start på Berkåk og kjør 
Træthaugveien nordover. Rett 
før du kommer til Bjerkåsen 
tar du av til høyre og følger 
Holtveien sørover. Nå er du 
god og varm og kan dra på 
skikkelig opp mot Gravakslan, 
skrive navnet i trimboka på 
veiens høyeste punkt og suse 
ned mot Slettet. Ta til høyre 
ved låven og finn traktorveien 
på andre siden av innmarka, 
følge denne nedover langs 
Skauma. Her må du ha tunga 
rett i munnen og kjøre aktivt! 
Når du kommer ned til gruva 
må du ta av mot høyre før 
brua og kjøre Taubanestien 
videre. Delvis teknisk kre-
vende parti, tar du dette uten 
å nedi med foten er du god! 
I enden av stien kommer du 
til Taubaneveien som tar deg 
ned til Lerkeveien som du føl-
ger tilbake til Berkåk. NB! Vis 
hensyn i boligfeltet - her leker 
mange unger!

Alternativ for de som 
vil ha en litt lettere og 

mer familievennlig tur:
Nerskogen - Leverosen 

tur-retur 7 km
Start ved butikken på 

Nerskogen, sykkel nordover 
på fylkesveien og ta til høyre 
inn på Leverdalsveien. Følge 
denne i ca. 1,3 km til du pas-
serer Rokkonessætra på høyre 
hånd. Ta av til venstre ned mot 
Granasjøen og følg traktor-
veien til du kommer til brua 
over Levra. Her passer det fint 
å ta en liten rast, og å ta en tur 
langs elva for å se etter ørret! 
Ta samme vei tilbake. Vel til-
bake på butikken er det som 
regel godt med velfortjent is og 
kaffe.

Topptrim
Det er 11. topptrimsesong, 

og også i år skal vi trekke ut to 
gavekort på kr 1000,- blant alle 
som oppnår minst 8 poeng. 
Klippekortene kan hentes 
på Servicetorget til Rennebu 
kommune og skal leveres der 
innen 18. oktober.

Klippekort finnes også på 
www.rennebu-il.no.

Alle under 13 år med minst 
8 poeng og alle barn under 11 
år med minst 4 poeng blir pre-
miert.

Studer kartet på forhånd da 
høyden over havet angitt på 
klippekortet kan være viktig 
for å finne ”riktig” topp. Husk 
også å ha med kompasset eller 
GPS’en i sekken for å stake ut 
riktig kurs. Koordinater til GPS 
finnes i år også på klippekor-
tet. Opplegget er som før med 
klippetang og notisbok på top-
pen.

Årets pilegrimsvandring
De fleste har vel fått med seg at det arrangeres en årlig, lokal 

pilegrimsvandring i Rennebu. Nå har disse vandringene eksistert 
i 5 år allerede, og i sommer starter vi forfra igjen. Årets vandring 
blir gjennomført den 11. juni, nærmere bestemt på pinseaften. 
Det blir oppstart kl 11.00 ved Gisna bru på grensa til Oppdal. 
Vandringa ender ved Havdal skole. Det vil bli diverse orienterin-
ger under veis. Alle er hjertelig velkommen til å delta.

- Pilegrimsutvalget i Rennebu

Smittefare fra vannkilder 
Hittil i 2011 er det påvist en dobling av tularemitilfeller (hare-

pest, lemenpest) hos mennesker i Sør- og Midt-Norge i forhold 
til fjoråret. Samtidig er det observert store bestander av mus og 
lemen over det meste av landet.  Denne kombinasjonen gjør at 
Folkehelseinstituttet anbefaler å unngå å drikke vann direkte fra 
naturen resten av dette året. 

Samtidig anmoder vi alle med gravde eller sprengte brønner 
om å undersøke dem for utettheter, og om nødvendig rense dem 
og tette dem slik at mus og lemen ikke kan komme inn.

- Kommuneoverlegen i Rennebu

Sponsoren Sparebank1 SMN vil stille til start på Nerskogsrittet: 
Frøydis Aalberg Jacobsen, Gunvor Røe og Birger Lie sammen med 
Kjetil Værnes - som er leder for Nerskogsrittet.
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På tur i Barnas 
Naturverden

— Det er gøy og kult med tur i Barnas 
Naturverden, sier søsknene Simen og Sara 
Sandsæter.

Simen og Sara har hytte i Leverdalen sammen med mamma 
Ellen Beate og pappa Rune. De trives alle godt ute i naturen, og 
Ramsfjellet er nærmeste nabo. Derfor er det helt naturlig med 
turer i Barnas Naturverden.

— Det er så fine hytter, og så er det så enkelt å finne fram, 
sier Simen - som er størst og har mest erfaring med fjellivet. Han 
synes stien opp til Hævertjønna er spesielt fin med steiner og 
trapper. 

Det er passe avstand mellom hyttene for unger med sekk. Det 
er fint med korte turer, for da kan en enten fiske eller finne på 
andre ting når de har kommet til hyttene. Men en gang de kom til 
hytta ved Damtjønna var de bestyrtet. De som hadde vært der før 
hadde ikke ryddet etter seg! Da ble det dugnad på rydding, for de 
ville ikke at andre skulle tro at det var de som hadde rotet. Det er 
viktig å forlate hytta i skikkelig stand, er Simen og Sara enige om.

Sekk med turmat
Når en skal på tur er det viktig å ha med det en trenger på 

turen. Simen og Sara pakker sekken med Real turmat av forskjel-
lig slag, Kvikk-lunsj, seigmenn og vann. Dessuten må de ha med 
sovepose og liggeunderlag. 

— Det er fint å ligge i sovepose. Da kan en pakke seg godt 
inn, sier Sara - som skal være med å gå hele runden i sommer. 

Mange fiskevann
Simen er interessert i fisking, og kan fortelle at det er mange 

fiskevann i Barnas Naturverden. Hævertjønna, Damtjønna og 
Vidartjønnin er alle fine vann. Én gang de kom til Damtjønna 
hadde de bare en mark igjen, og jammen klarte de å få en fisk på 
den. De synes Damtjønna er spesielt fin. Der er det en kano som 
kan brukes, og det er litt trolsk å padle gjennom smale sund med 
trær på begge sider. 

En annen fin opplevelse fra Damtjønna er at de en morgen 
fikk spandert speilegg av noen som overnattet i telt der. Alle blir 
hyggeligere når en møtes i fjellet.

Det er fint med tre hytter i Barnas Naturverden, men Simen 
og Sara er enige om at det burde vært en hytte til, for det henger 
liksom ikke helt sammen. 

Tar med studenter
Mamme Ellen Beate er lærer for førskolelærerstudenter i 

Trondheim, og hun tar ofte med seg studenter både høst og om 
vinter opp i Barnas Naturverden. Hun synes det er viktig både 
som egenutvikling for studentene, og at de får gå mellom hytter 
i et område som brukes av barn. Og det har hendt at de har møtt 
på unger både fra barnehager og skoler i Rennebu på sine turer.  
— Studentene blir veldig fasinert av området, og de synes det er 
passe avstand fra Trondheim. Det er veldig koselig å sitte rundt 
bålet i hytta og diskutere verdier om friluftsliv og lese fra bøke-
ne om Barnas Naturverden som Børge Dahle har skrevet. Børge 
Dahle har også vært med flere ganger for å fortelle om prosjektet 
Barnas Naturverden, kan Ellen Beate fortelle. 

Av Dagfinn Vold

Barnas Naturverden byr på 
mange utfordringer. 
Sara (10 år 27. juni) synes det 
er spennende å klatre i fjellet 
istedet for å følge stiene. 
Simen (13 år 6. juni) trives 
godt med å fiske, og her er han i 
kanoen i Damtjønna.

Bildet nederst t.v.:
Ramshøpiken er et fantas-
tisk turmål med utsikt mot 
Hævertjønna og fjell vidt 
omkring. 

Under:
Et godt måltid til frokost er 
viktig for å få en fin dag. Pappa 
Rune og Sara koser seg med 
maten i hytta ved Hævertjønna.

Alle foto: fam Sandsæter
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i lokalene hos Frua Spa 

Åpent hver onsdag
 Ta med håndduk!

Ring for timebestilling  

Mob 913 43 836

Margeritter nå kr 35,-
Surfina nå kr 59,-

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Sammen tar vi vare på 
det du er glad i

Gebyrfri levering av avfall 

på Rennebu gjenbrukstorg 

for husholdninger og fritids-

abonnenter. 

Torsdager   12 - 19

Lørdager   9 - 14 (oddetallsuker)

Åpningstider Berkåksmoen

Grønøra - 7300 Orkanger
Grønt nummer: 800 41 888
E-post: firmapost@hamos.no
Internett: www.hamos.no Forvaltning IKS 

Sammen tar vi vare på 
det du er glad i

Sammen tar vi vare på 
det du er glad i

Din forhandler:

Våre åpningstider: Mandag - Fredag 07.00 - 16.00, Lørdag 10.00 - 14.00
Telefon 72 40 43 00  -  Telefax 72 40 43 09  -  Vakttelefon 915 15 051 (mot oppmøtegebyr)

E-mail: post@storlismia.no  -  www.storlismia.no

Blomsterbil ved 
Innset kirke 
fredag 10. juni kl 19-20

Sommerblomster
ampler og roser m.m.

Design - Trykk - Reklame

tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no
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Rennebua A/S
Rennebus husflidsutsalg,  tlf  72 42 61 51

Sommerfin
Vi har fått inn masse 

fine sommerklær
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Sommerbutikken!
Alltid ferske brød!

– helt i nærheten

Vi har bra utvalg i grillmat og
en flott frukt og grønt disk

Sommeråpent 20. juni –20. aug: man-fre 9-19  –  lør 9-17
Vanlige åpningstider etter 20. aug.

Leiekjøring innen
landbruk og lett anlegg!
Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!

Konkurransedyktige priser!

Spør om bredplast!
Vi kan fra iår tilby bredplast, 
i stedet for vanlig nett.

Jan Eirik Holden 918 15 047
Einar Holden 975 08 544

www.sundsetgard.no   

• Grashøsting (slått, raking, pressing)
• Transport (grus, rundball ol.)

• Kalkspredning (for Visnes Kalk)
• Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)

• Gravearbeid (8 tonns maskin)

Huskeliste før ferien:
•	 Er	reiseforsikringen	i	orden
•	 Kredittkortet	gyldig
•	 Bolig-	og	innboforsikring		i	orden
•	 Kjørelengde	bilforsikring	tilstrekkelig

Trenger du en gjennomgang før ferien
så ta kontakt med oss for en kundesamtale.

tlf 72 43 00 40 –  www.soknedal-sparebank.no

Klar for sommerferien?

Randi Lilleholte 
kunderådgiver, Støren

Torhild Storrø
kunderådgiver Soknedal
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Våre kunder sier det er 
lett å være kunde hos oss
 – prøv oss!
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Tohjulstraktortreff på Innset
Det fins så mange slags kjøretøy som kan brukes for å ta seg fram langs vei-
en.  Tohjulstraktor er slett ikke noe vanlig syn i våre dager, men lørdag 2. juli 
skal disse igjen bringes til heder og verdighet på Innset.

Det er Innset og Ulsberg Grendalag, som sammen med Gisnås Grendalag, arrangerer treff for 
tohjulstraktorene. –Vi legger opp til et familievennlig arrangement, og vi håper mange vil møte opp 
for å se nærmere på de spesielle doningene, sier Erlend Eithun i Innset og Ulsberg Grendalag. Det 
blir start ved bensinstasjonen på Innset, med registrering av de traktorene som skal delta i vedde-
løpet gjennom Seierdalen. – Det er vel kanskje ikke riktig og kalle det et veddeløp, men vi har satt 
opp en idealtid for løpet, og så kan publikum få tippe hvilket kjøretøy som kommer nærmest denne 
idealtiden, forteller Eithun. Innkomst blir ved Åshuset, og her legges det opp til en del aktiviteter 
utover ettermiddagen. – Alle detaljene rundt arrangementet er ikke klart enda, men vi regner med 
det blir satt opp griller som folk kan benytte, samt salg av kaffe og kaker. Kort sagt satser vi på å få 
til en sosial og trivelig dag, med både aktiviteter og noe å bite i, avslutter Erlend Eithun på vegne av 
arrangementskomiteen.

For nærmere detaljer om arrangementet www.innset.nu 

Taubanestien er klar til bruk
Idrettslaget inngikk 
i 2010 en avtale med 
grunneierne i områ-
det fra Taubaneveien 
og mot gruva (Unndal 
verk) om å rydde en sti 
i dette området øst for 
Berkåk.

Hovedformålet med stien 
er at det skal være mulig å 
komme seg til og fra de flotte 
utmarksområdene på østsida 
uten å måtte sykle eller gå 
langs E6.

Den nye stien har fått 
navnet Taubanestien og er 
klar til bruk. Nå er det altså 
mulig å sykle den populære 
”Sletterunden” om Gravakslan 
og Slette uten å måtte ned på 
E6!

Taubanestien har noen tek-
niske partier som gjør at noen 
må gå av sykkelen, og er ikke 
spesielt egnet for barnevogn 
eller sykkelhenger.

Skilt til merking av stien er 
bestilt, men disse er ennå ikke 
kommet på plass.

Idrettslaget ønsker å takke 

Marit Skamfer, Statskog v/ 
Knut Røst og Undal verk AS v/ 
Jon Bachke for den velvilje de 
har utvist som grunneiere.

Ryddegjengen: Tor Olav 
Østerås, Geir Fjellstad, 
Arnt Ytterhus, Arild Bruheim, 
Frode Kjerstad, Robert 
Krogstad, Kjetil Værnes og 
Kenneth Løkslett.

Mjuklia 
40 år

Mandag 13. juni - 2. 
pinsedag -  blir det 
feiring av Mjuklia 
Ungdomssenter og 
Leirsted sitt 40-års jubi-
leum.

Mjuklia  åpnet i 1971 som 
Det Norske Misjonsselskaps 
leir-, overnattings- og serve-
ringssted. Dyktige dugnads-
folk og trofaste givere har 
gitt stedet en økonomi som 
fremdeles gjør stedet aktuelt å 
bruke til det opprinnelige for-
målet. 

Mange har vært innom 
Mjuklia, men bare én per-
son kan omtales som mis-
ter Mjuklia - Jostein Landrø. 
Jostein og kona Anne Lise kom 
til Rennebu for 40 år siden 
med Jostein som bestyrer ved 
Mjuklia og har siden blitt 
værende. Jostein har lagt ned 
adskillige timer på Mjuklia. 

Jostein har alltid mange 
ideer, og hans siste idé er kla-
tretårnet som skal innvies 
under 40-års jubileet. På top-
pen av klatretårnet i 12 meters 
høyde skal det festes et per-
manent luftløypesystem som 
skal ende ved verandaen på 
hovedbygget. Ett av høyde-
punktene på jubileumsdagen 
blir nok når Jostein kommer 
seilende hengende i denne 
løypestrengen. 

Programmet for jubileet 
er ennå ikke helt spikret, men 
Kåre Gjønnes vil sikkert kom-
me med en hilsen på vegne 
av Landsstyret i NMS. Selve 
jubileumsdagen starter med 
frokost i Mjuklia kl 9, og etter 
gudstjenester i Rennebu og 
Berkåk kirker starter selve 
jubileumsprogrammet.

Tar de lensmannskontoret fra oss?

Politimesteren i Sør-
Trøndelag Nils Kristian Moe 
og stortingsrepresentant Jenny 
Klinge (SP) var innledere, og 
etterpå var det anledning til 
innlegg og spørsmål fra salen. 

Bakgrunn for møtet var 
omorganiseringen av politidis-
triktet som omfatter Oppdal, 
Rennebu, Midtre Gauldal, 
Holtålen og Røros, der en 
arbeidsgruppe mot ordfører 
Bjørn Rogstads stemme fore-
slår å legge ned kontorene i 
Rennebu og Holtålen. 

Lov og orden
Det var tydelig at møtet 

engasjerte, for kommunestyre-
salen var helt full. Politimester 
Moe kom absolutt ikke til sine 
egne, for hans innlegg som 
naturligvis forsvarte arbeids-
gruppas forslag om å legge 
ned kontoret i Rennebu ble 

ikke nådig tatt imot. Han argu-
menterte bl.a med at målet er 
å levere best mulig polititje-
nester og service til innbyg-
gerne. Det skal være trygghet, 
lov og orden. 

Nærpoliti
Stortingsrepresentant 

Jenny Klinge tok til orde for 
å beholde nærpolitiet - som 
folk kjenner. Hun understreket 
at det betyr mye å ha kunn-
skap om hva som rører seg i 
lokalmiljøet. — Nærpoliti som 
samarbeider godt lokalt bidrar 
positivt i flere sammenhen-
ger. Og stort oppmøte her i 
kveld viser stort engasjement 
for kontoret, sa Klinge - som 
understreket at dette ikke 
bare måtte handle om penger 
i politiet, men også folk der de 
bor. 

De fremmøtte i salen var 
raske til å komme med inn-

legg. Alle argumenterte for 
hvor viktig det er å oppretthol-
de kontoret i Rennebu, og de 
som arbeider ved lensmanns-
kontoret fikk mye ros for job-
ben de gjør og engasjementet 
de har i lokalmiljøet. De ansat-
te driver forebygging hele døg-
net, og som en i salen sa - vi 
ønsker trygghet der vi bor og 
ikke blålys når noe har skjedd. 

Det kom også til uttrykk at 
arbeidet i arbeidsgruppa var 
gitt på forhånd, og politimes-
teren hadde på forhånd sagt 
at han kom ikke til å forandre 
mening etter dette møtet. Men, 
det ble understreket at et lens-
mannskontor ikke kan legges 
ned uten vedtak i Regjeringa.

Av Dagfinn Vold

Rennebu kommune inviterte til møte med temaet 
Hvordan løse polititjenesten i en distriktskom-
mune?

Politmesteren i Sør-Trøndelag Nils Kristian Moe (nærmest) ble 
ensom i sin argumentasjon for å legge ned lensmannskontoret i 
Rennebu. Lensmann Stein Brattset til høyre.

Turboka med fine turer
Turboka ” 40 turer i Rennebu”  er like aktuell 
fortsatt, og den inneholder turer for både sommer 
og vinter - store og små. 

Boka selges for kr 190 på følgende steder:
Frivilligsentralen - Servicetorget - Notabene, Oppdal, 
Nerskogen Landhandel - Joker Rennebu - Berkåk Veikro
Esso Berkåk - Coop prix Berkåk - Statoil Berkåk
Nerskogen Skisenter - ARK, Orkanger  - Notabene, Orkanger

- og hos www.orklaposten.no, nettbokhandel.
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Tomter med fin beliggenhet 
på Nerskogen

Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Bygg varige verdier

Ny 
webside!

• Brøyting – strøing med traktor

• Transport – traktor m/henger

• Massetransport 
   – lastebil m/henger

• Levering av Grus og pukk i 
samarbeid med Lauvåsen Pukk

Palmer Steinar Bjerkli, 950 76 753

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-/innboforsikringen din

Å-bua 
Jerpstad – Tlf 72 49 86 50

www.coop-aa.no – aa@marked.coop.no

Dagligvarer – Hyttetorg

Fiskekort – Propan

Bunadsavdeling/manufaktur
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På museumsbesøk i Rennebu

Haugen Gård
Bygdetunet på Haugen har 

en egen omviser på sommers-
tid, og rundt Sankthans arran-
geres hvert år Bygdetundagen. 
Dette har blitt en fast tradisjon, 
med underholdning, matser-
vering og forskjellig opplegg. 
– På Haugen finner man et 
gårdsanlegg slik det vanligvis 
så ut rundt 1850 – 1900, og det 
er jevnlig i bruk, både til ulike 
arrangement og i skolesam-
menheng, som en del av Den 
kulturelle skolesekken, for-
teller Oddbjørn Gorsetbakk 
som er leder i Rennebu 
Bygdemuseum. 

Gammelbua 
Ifølge Gorsetbakk har 

Gammelbua på Voll fått mye 
positiv oppmerksomhet. 

– Folk som har vært litt 
rundt på lignende typer muse-
um er veldig begeistret over 
hvor komplett inventar og 

utstyr er. En annen kuriositet 
er at det fins komplette utgaver 
av regnskap fra alle års drift på 
bua. - Disse papirene oppbe-
vares på biblioteket, så det er 
ikke tilgjengelig for publikum, 
men det er en veldig artig 
dokumentasjon å ha for etter-
tiden, sier Gorsetbakk. Både 
Haugen gård og Gammelbua 
har faste dager med omvisning 
i perioden 26. juni – 31. juli. I år 
blir dette på søndager mellom 
kl. 12.00 og 17. 00. 

Nerskogsmuseet
Gorsetbakk fremhever også 

tilbudet ved Nerskogsmuseet, 
som han synes fortjener litt 
ekstra oppmerksomhet. 

– Her er det både 
slåttastuggu, høyløe, seterstug-
gu, fjøs og en samisk jord-
gamme, forteller Gorsetbakk. 
På Nerskogsmuseet er opp-
legget slik at besøkende kan 
låne nøkkel og besøke museet. 

Nøkkelen henger på kafeen på 
Fjellheim, og kan hentes her i 
kafeens åpningstid.

Tekst: Mona Schjølset

Rennebu Bygdemuseum består av flere avdelin-
ger. Noen av dem har tilbud om omvisning på 

sommerstid, og det er også fullt mulig å ta 
en tur på egenhånd til de anleggene 

som ikke tilbyr omvisning. 

Åpningstider Haugen gård og Gammelbua
søndag 26. juni - 31. juli: søndager kl 12 - 17.
- eller etter avtale med Oddbjørn Gorsetbakk, 
mob 918 21 554.

Den kulturelle 
skolesekken

Skolene i Rennebu har fast samarbeid med kulturenhe-
ten i kommunen om Den kulturelle skolesekken. Enhetsleder 
for kultur og fritid Astri Snildal kan fortelle at de for 5. klassin-
gene har et opplegg rundt den sørsamiske kulturen med besøk 
på Nerskogen. For 7. klassingene har de bakedag sammen med 
Bygdekvinnelaget på Sandbrekka og besøk i Jutulstuggu. 

3. klassingene har en dag på bygdemuseet Haugen gård, der 
de får innblikk i hvordan livet på en gård artet seg i gamle dager. 
Her får de bake flatbrød, være med på å kinne smør, karde ull for 
å spinne garn, besøke smeen i smia og se hvordan de gjorde korn 
om til mel. 

— Dette er populære dager, og det er veldig fint at lokale kref-
ter stiller opp for å formidle lokal kultur og tradisjon videre, sier 
Astri Snildal.

Gammelbua på Voll er en nærmest autentisk butikk fra slik den var på 1930-tallet.
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Soft-iS

10,-
Statoil BERKÅK

7391 RENNEBU
Tlf. 72 42 71 50

t i l B u d E t  g j E l d E R  u t  j u n i

F O R S I K R I N G

P E N S J O N

B O L I G L Å N

R Å D G I V N I N G

B A N K D E R D U E R

Har du vokst ut av 
privatøkonomien din? 
Ta en prat med oss om små og
store behov i hverdagen din. 

Bank. Boliglån. Og ditt liv.

RÅDGIVNING Bygdetundag
25. juni kl 16.00

Salg av kaffe og mat

Inngang kr 100,-

16.00 Museet åpner
19.00 Program
	 •	 Trønderkaillan
	 •	 Randi	Olise	Hoel,	
  fortellinger fra oppveksten
	 •	 Arnt	Stene,	utdrag	fra	Peer	Gynt
	 •	 Musikalsk	kabaretkåseri	
	 			 v/Tor	Hoel
	 •	 Aud	Renander	
  stiller ut samisk håndverk
	 •	 Kultursti,	Arbeidsviljen	4H
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Ny giv for Pilegrimsleden
De siste årene har 
man opplevd en 
større interesse rundt 
Pilegrimsleden, både 
nasjonalt og internasjo-
nalt. 

I fjor ble den norske leden 
viet stor oppmerksomhet i et 
tysk TV-program, og man har 
allerede merket at interessen 
fra tyske pilegrimer og turar-
rangører har vært økende. I 
den forbindelse ble det derfor 
arrangert et informasjons-/ 
diskusjonsmøte på Voll sko-
le, der Hans Jacob Dahl fra 
Pilegrimssenteret på Dovrefjell 
var tilstede og fortalte om sine 
erfaringer og synspunkter. 

Hva forventer pilegrimene 
av oss?

Mange grunneiere har pile-
grimsleden rett gjennom eien-
dommen, og for enkelte pas-
serer den rett utenfor stuevin-
duet. Dette medfører naturlig 
nok noen utfordringer både for 
de fastboende og for pilegri-
men. Hans Jacob Dahl har gått 
leden årlig gjennom de siste 
10 årene, og har ofte hatt med 
seg større grupper på vandrin-
gene. Gjennom sitt arbeid ved 
Pilegrimssenteret har han også 
snakket med mange andre 
som har gjennomført vand-
ringer langs leden, og har god 
kunnskap om hva slags for-
ventninger pilegrimene har. 

– Møte med mennesker 
står nesten bestandig sentralt 
når pilegrimene forteller fra 
sine vandringer, fortalte Dahl, 
og det kan være så enkelt som 
en hilsen fra en forbipasseren-
de på veien, noen som vinker 
fra et bilvindu, eller at man blir 
invitert inn på en kaffekopp 
hos fastboende som bor langs 
leden. 

Markering ved kommune-
grensene?

Et annet tiltak som kunne 
være med å heve opplevelsen 
for pilegrimene, ville vært det 
å bli ønsket velkommen når 
man passerer grensen til en ny 
kommune. 

– Vi snakker ikke om at 

noen fysisk skal stå ved kom-
munegrensene og ønske dem 
velkommen, men f. eks. en 
postkasse med et velkomst-
brev, og en del sentral infor-
masjon om kommunen ville 
vært positivt, sa Dahl. Dette 
kan være informasjon om når 
kirka er åpen, aktuelle arran-
gement å delta på, overnat-
tingsplasser, toalettmuligheter 
o.l. Pilegrimsvertinne Ingrid 
Meslo kunne fortelle at det-
te allerede er på trappene i 
Rennebu.  

– Vi er en gruppe som har 
arbeidet med Pilegrimsleden 
her i Rennebu, og det er i dis-
se dager på gang å få opp en 
informasjonstavle som ønsker 
Pilegrimene velkommen til 
Rennebu, fortalte Meslo.

Viktig med god merking
En annen ting Dahl påpek-

te var merking av leden. – Hvis 
man hele tiden har god over-
sikt fram mot neste merkestol-
pe, kan man slappe av og la 
tankene vandre selv om man 
går langs ukjente stier, sa Dahl. 
Merking og rydding av stier 
er et ansvar som ligger til den 
enkelte kommune, og det er 
stor forskjell på hvordan dette 
blir ivaretatt. 

– Vi ønsker oss at det skal 
bli slik at det f. eks kan fin-
nes noen fylkeskommunale 
midler, som kommunene kan 
søke på til å gjennomføre sli-
ke tiltak.. Selv om det ikke er 
de helt store kostnadene det 
er snakk om her, kan det alli-
kevel virke motiverende for 
kommunene å få litt støtte til 
dette, mente Dahl. En annen 
spennende utfordring til kom-
munene kan være å finne et 
sted som egner seg til bønn / 
meditasjon. 

– Dette trenger ikke nød-
vendigvis være et kirkerom, 
det kan like gjerne være et 
avskjermet punkt langs leden, 
hvor pilegrimene kan sitte litt i 
fred og ro, sa Dahl. 

Lokal bruk av leden
I sitt innlegg framhevet 

Dahl også betydningen av at 
man bruker leden lokalt. 

– Gjennom skolens ram-

meverk er det store mulighe-
ter, og samarbeid kirke – skole 
er absolutt noe som bør utnyt-
tes her, sa Dahl. Andre grupper 
kan også godt oppfordres til å 
bruke leden i tursammenheng. 

– Dette vil gi et større lokalt 
engasjement og en sterkere 
tilknytning til leden, noe som 
igjen kan virke positivt med 
tanke på vedlikehold og mer-
king, sa Dahl.  I Rennebu har 
det vært vanlig å gjennomføre 
en pilegrimsvandring som en 
del av konfirmantopplegget, 
og i tillegg har den lokale pile-
grimsgruppa arrangert vand-
ringer hvert år, fortalte Ingrid 
Meslo. – Vi har nå gjennomført 
vandringer langs hele leden 
gjennom Rennebu, unntatt 
strekningen fra Oppdalsgrensa 
til Havdal skole. Denne strek-
ningen skal vi gå den 11. juni, 
og det er bare å bli med, opp-
fordret Meslo. 

10-milsmerket
For pilegrimsleden til 

Nidaros er det laget et fint 
pilegrimspass, eller Olavspass, 
som brukes til å dokumentere 

vandringen. Har man van-
dret de siste 10 milene inn til 
Nidaros er man også beretti-
get til å få Olavsbrevet. Denne 
ordningen er noe som gjør 
Rennebu til et veldig aktuelt 
startssted for pilegrimer, for 
herfra til Trondheim passerer 
man akkurat denne grensen. 
Det har vært en diskusjon 
innad i miljøet om denne ord-
ningen, fortalte Berit Lånke, 
som er direktør for Nasjonalt 
Pilegrimssenter. Både hun og 
flere andre var litt redde for at 
det kunne virke diskrimine-
rende for folk som av en eller 
annen grunn ikke greier å gå 
så langt. 

– Vi har vel imidlertid inn-
sett at dette er en riktig måte 
å gjøre det på, og jeg tror etter 
hvert at alle leder kommer 
til å få sine 10-milsmerker, sa 
Lånke. 

Informasjon til pilegrims-
vandrere

Mange av de frammøtte på 
informasjonsmøtet hadde hatt 
flere møter med pilegrimer, og 
det var mange positive inn-

trykk som satt igjen. Behovet 
for informasjon til pilegrimene 
ble også drøftet, og om det for 
eksempel kunne vært hen-
siktsmessig å ha egne guider 
som kunne følge folk langs 
leden. Dette kan jo også by 
på noen språklige utfordrin-
ger hvis det kommer en del 
utlendinger. Ingrid Meslo har i 
mange år tatt imot pilegrimer, 
og hadde avslutningsvis en 
grei og enkel oppsummering: 

– I møte med pilegrimer er 
det viktig å huske på at dette 
er mennesker som er akkurat 
som oss andre, veldig forskjel-
lige. Vi må derfor være fleksi-
ble i vårt møte med dem, og 
deres behov for og ønske om 
informasjon må imøtekommes 
på forskjellig vis.  

Av Mona Schjølset

Modelljernbanemuseet på Stamnan
Like ved rv700 på Stamnan ligger en relativt sjelden attraksjon. Her har Gert Gisle Jensen slått seg ned, og bygd opp sitt eget modelljernbanemuseum. 

Thamshavnbanens Kongevogn
Det er mange forskjellige modeller å se i det lille museet, men Gert ønsker likevel å 

fremheve Thamshavnbanens Kongevogn som en helt spesiell attraksjon. – Denne ble pro-
dusert i forbindelse med 100-års jubileet til banen i 2008, og nå er den faktisk også å få 
kjøpt som startpakke for de som har lyst å prøve å bygge selv, forteller Gert. Pakken inne-
holder element både til selve Kongevognen, samt skinner og det som hører med. 

Åpent alle dager unntatt søndag
Modelljernbanemuseet er tilgjengelig for publikum gjennom hele året, men i sommer-

sesongen utvider de åpningstidene en god del. Fra 23. juni til 13. august blir det åpent for 
publikum hver dag unntatt søndag, fra kl. 11.00-15.00, og ellers etter avtale. 

Nærmere informasjon www.gertsimport.no 

Hans Jacob Dahl fra Pilegrimssenteret på Dovrefjell og Berit Lånke, daglig leder for Nidaros 
Pilegrimsgård i Trondheim, er begge engasjert for å få flest mulig til å gå Pilegrimsleden mellom Oslo og 
Trondheim.
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Distriktets lokale

inkassobyrå 
Alt innen inkassotjenester og kredittrådgivning

Tlf 72 49 90 70 – firmapost@orklacredit.no – www.orklacredit.no

Nytt kjøkken?

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. 
Fre 7-18. Lø 9-14

Kampanje på kjøkken 
fra 14. juni til 5. august.

Vi kommer gjerne hjem til 
deg og tar mål, og hjelper 
deg med å planlegge ditt 
nye kjøkken.

Vi er behjelpelig
med montering.
Ta kontakt med Kjell Ove 
på tlf 72 42 82 80 eller 
kjell.ove@bm-beo.no
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— Det er et bra poten-
siale for å drive butikk på 
Nerskogen med alle hyttene i 
tillegg til fastboende, sier Toril 
- som i sin tid nærmest vokste 
opp på butikken på Nerskogen 
da faren hennes var bestyrer. 

Toril luftet idéen om å 
starte med butikk overfor 
Rennebu kommune, og hun 
fikk så positiv respons at det 
var bare å gå igang med forbe-
redelsene. 

Hun etablerte bedriften 
som aksjeselskap, og hele 
oppstartfasen gikk etter pla-
nen med god hjelp fra bl.a. 
Rennebu kommune, Meldal 

Sparebank, 
Nerskogen 
sameielag 
og Kvikne-
Rennebu 
Kraftlag.

— Jeg har 
fått fantastisk 
god mottagel-

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

- autorisert bilverksted -

Klimaanlegget på bilen
trenger også vedlikehold

 – ta service på klimaanlegget hos oss!

Starter sine egne bedrifter

Dette skjer i Rennebu!
16.06 Formiddagstreff Voll 11.00
22.06 Busstur til Røros Berkåk menigh.råd 08.30
07.07 Mottak av klær Refshus skole 16-18
06.07 Ekstraord Årsmøte Refshus skole 16-18
 Innset og Rennebu Skytterlag
29.07 Basar Fjellheim 19.00
04.08 Mottak av klær Refshus skole 16-18

Jutullstuggu 
åpen hver lørdag i juni, juli og august fra kl 11-15
Sommerkafe på Fjellheim 
åpent lørdager og søndager fra 25. juni, kl 12-19
Gjeterhudtrening 
på Innset hver tirsdag kl 19 og hver søndag kl 12
Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

— Når kvinner starter 
egen bedrift er det som 
regel mer gjennom-
tenkt enn for menn, og 
dermed blir det også 
mer varig, sier nærings-
rådgiver i Rennebu 
kommune 
Jan Bredeveien.

Jan Bredeveien synes det 
er for få damer som starter for 
seg selv. Derfor er det viktig 
å ta vare på de som gjør det. 
Han vil derfor rose Toril Lund, 
Inger Hilde Myrbekk, Mona 
Schjølset og Ingrid Koksvik 
som har startet eller er i ferd 
med å starte egen bedrift.

Kroken bakeri
Inger Hilde Myrbekk var 

først ute av de kvinnelige 
gründerne, og utgangspunktet 
for henne var etterspørselen 
etter at hun bakte flatbrød til 
en viltaften ved Innset skole. 

— Jeg fikk så god respons 
og flere spurte om å få kjøpe. 
Etterspørselen gjorde der-
med oppstarten mulig, for-
teller Inger Hilde. Dermed 
var hun i gang med Kroken 
bakeri som enkeltmannsfore-
tak i fjor. Det som skulle bli en 
deltids arbeidsplass førte raskt 
til at hun måtte si opp jobben 
hun hadde på Oppdalsporten 
og bare konsentrere seg om 
bakeriet. Og responsen har 
ikke bare vært av nyhetens 
interesse - den varer. 

Inger Hilde og man-
nen har bygd eget bakeri og 
stenovn på gården. Det star-
tet med flatbrød, men i dag 
baker hun både lefse, stor-
brød, kaffebrød, pizza og hun 
har åpen kafé på fredager. 
Bakevarene hennes selges i 

tillegg ved Oppdalsporten og 
ved Nerskogen Landhandel.

Inger Hilde har fått økono-
misk støtte fra Rennebu kom-
mune, Innovasjon og Rennebu 
Bygdekvinnelag, og hun har 
blitt nominert til årets gründer 
i Oppdal og Rennebu.

Nerskogen Landhandel
Toril Dullum Lund hadde 

et annet utgangspunkt da hun 
startet Nerskogen Landhandel. 
Butikken på Nerskogen stod i 
fare for å bli lagt ned, og med 
Torils sterke kjærlighet til 
Nerskogen ville hun unngå at 
det skjedde. 

se både fra fastboende og hyt-
teboere, noe jeg er takknemlig 
for. 

Toril ser at det er et poten-
siale for lokal mat, og det ten-
ker hun å satse mer på. Men 
hun vet at det å drive butikk 
er å stå på - kundene må stole 
på at de finner varene de har 
behov for når de trenger det.

Snertne Sneller
Ingrid Koksvik og Mona 

Schjølset er i ferd med å for-
late startgropa, og så langt har 
opplevelsene med å være kvin-
nelige gründere vært positive. 

Ingrid tenkte i utgangs-
punktet å starte for seg selv, 
men syntes det var litt skum-
melt. Hun tok kontakt med 
Mona som sa raskt ja. Dermed 
dannet de aksjeselskap med 
50% av aksjene hver. Den 15. 
august starter de med egen 
klesbutikk på Berkåk I tillegg 
til klær vil de også ha vesker, 

sko, smykker og litt interiør i 
butikken. 

— Vi har fått kjempebra 
respons på at vi starter butik-
ken, sier Ingrid - som tidligere 
også har arbeidet i klesbutikk.

God hjelp
Ingrid og Mona tror det er 

en stor fordel å være gründere 
på landsbygda. Det er enklere 
å få kontakt med rette ved-
kommende for å få hjelp, sam-
tidig med at en etablering her 
betyr mer enn i en by.

De er alle fire enige om at 
hjelpen de har fått fra Rennebu 
kommune har fungert meget 
godt, noe de også har vært 
avhengig av. De ble alle møtt 
med en positiv holdning, 
og har bare positive erfarin-
ger med å være kvinnelige 
gründere.

Av Dagfinn Vold

Næringsrådgiver i Rennebu kommune stiller gjerne opp for å hjelpe kvinnelige gründere med å etablere egen bedrift. Toril Dullum Lund 
(Nerskogen Landhandel), Mona Schjølset og Ingrid Koksvik (Snertne Sneller) og Inger Hilde Myrbekk (Kroken Bakeri) setter pris på hjelpen.
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Bruer i Rennebu - verdt et besøk

Sivert Brubygger
I våre dager blir ordet brubygger ofte brukt i noe overført betydning. Sivert Gunnes fra Rennebu 

var virkelig en brubygger i ordets rette forstand. På slutten av 1800-tallet fikk han se bilde av en 
hengebru i et amerikansk tidsskrift, og begynte straks å fundere på å få til noe slikt også i Rennebu. 
Ved hjelp av en mekaniker-håndbok klarte han å beregne konstruksjonen, og i 1895 fikk han bygd 
ei tilsvarende bru over Orkla ved Grøtan i Rennebu (bildet), et par kilometer opp fra Gunnes. 
Herredsstyret i Rennebu bevilget den gangen 5.000 kr til dette dugnadsprosjektet. Sivert ble etter 
hvert kjent som en svært dyktig brubygger, og han bygde i alt åtte bruer. To av disse står fortsatt, ei 
ved Grøtan og ei på Kvikne. Brua på Kvikne over mot Vollan har gjennomgått en betydelig restau-
rering de siste årene, med støtte bl.a. fra TrønderEnergi sitt jubileumsfond, som ble opprettet i 2008.

Døåbrua – lett tilgjenge-
lig langs Holtveien

I gamle dager gikk trafikken over store strekninger gjennom 
landet i fjellområdene der det var lett å ri og gå, og ikke i dale-
ne slik som nå. En del av en slik hovedåre nord – syd i landet er 
Holtveien øst i Rennebu, en såkalt kongevei. Denne ferdselsåren 
var viktig i hvert fall fra 1600-tallet, særlig for vandringen mot 
Nidaros, men også for gruvedrift som det var mye av i området. 
Veien krysser Døåa, ei lita tilførselselv til Orkla, og her ligger en 
av bygdas minste, men meget vakre steinhvelvsbruer, Døåbrua. 
Holtveien var i sin tid så viktig at kong Christian VII i 1795 befalte 
at brua skulle settes i stand, og bygges hele 6 alen bred (ca. 3,60 
m). Brua ligger også i dag lett tilgjengelig langs en skogsvei, og er 
et flott turmål både til fots og med sykkel. Her kan man få kom-
binert både bading, pølsegrilling og fisking med litt historieun-
dervisning. 

Mange bruentusiaster i Rennebu
Med Orkla som en sentral livsnerve gjennom bygda, har folk her gjen-
nom alle tider fundert ut ulike måter å krysse elva på. I Rennebu fins det 
både steinhvelvsbruer, hengebruer,   slengbruer, fagverksbruer og moder-
ne betongbruer. Det er derfor heller ikke unaturlig at mange i Rennebu 
har fattet interesse for bruer, og ikke minst historien bak de ulike kon-
struksjonene. En av dem som virkelig har gått litt dypere inn i materien 
er Gunnar Bruheim. Han er pensjonert kunst- og håndverkslærer, og er 
svært opptatt av både den kulturhistoriske verdien bruene representerer, 
og ikke minst at bruene rundt om i bygda er fine turmål. – Folk trenger 
ikke nødvendigvis gå på en fjelltopp når de skal ut på tur, det kan jo like 
gjerne være en bru som er målet for utflukten, sier Bruheim.

Slengbruer
Mens en hengebru er en solid konstruksjon, konstruert for å 

tåle datidens kjøretrafikk, er en slengbru en enkel konstruksjon 
bygd for fotgjengere. På Grindal fins det en skikkelig slengbru. 
Den ble bygd allerede i 1907 for barna som måtte krysse elva for 
å komme seg på skolen. Spennet her er på over 50 meter, og man 
opplever virkelig at brua slenger når man går over. Det er lagt ut 
netting for å ivareta sikkerheten, så det er en spennende, men 
sikker vandring over elva. Ei tilsvarende bru (bildet under) finner 
en over Orkla ovenfor Berkåksmoen. Denne ble brukt for å korte 
veien mellom Havdal og Berkåk. 

Hengebrua 
på Voll

Hengebrua på Voll er bygd 
av Jakob Gunnes, som var sønn 
av Sivert Gunnes. Denne er 
bygd på midten av 1930-tallet, 
og bortsett fra at noe av bord-
kledningen på tårnet er byttet 
ut med bølgeblikk, står den 
som den gjorde den gangen. 
Rødmalt, med stålwire-spenn 
og høyt trerekkverk, som er 
en del av konstruksjonen. – En 
ekte Gunnes-bru, sier de som 
har kjennskap til slikt. 

Opprinnelig var det også 
en slengbru over Orkla her, 
men den ble tatt av flom i 
1934. Den siste som gikk over 
slengbrua var Anders Hoff, og 
da gikk vannet opptil brua er 
det sagt.

Mærk bru
Mærk bru ble bygd i 1899 og avløste en eldre bru på samme 

sted. Da brua ble bygd for hundre år siden var den Norges stør-
ste steinhvelvsbru. Den er noe forsterket og utvidet, men det er 
fortsatt den opprinnelige konstruksjonen som bærer trafikken. 
Mærkjesbrua, som den kalles til daglig, fører Rv700 over Orkla, 
og det er lett å stoppe opp for å ta byggverket nærmere i øyensyn.
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100 år siden byggestart på 
Orkla Bru

Orkla Bru på Innset er den 
største steinhvelvsbrua langs 
det norske jernbanenettet, og 
trolig også den lengste stein-
hvelvsbrua i Nord-Europa. 
Den er 85 meter lang, med 
et hovedspenn på hele 60 
meter, og har på grunn av den 
imponerende konstruksjonen 
fått tilnavnet ”Dovrebanens 
Mesterverk”. Selv om brua 
er i full bruk og trafikkeres av 
20-30 tog i døgnet, kan den 
sees på som et levende kultur-
minne av høy ingeniørhisto-
risk verdi. 

Bratt og ulendt terreng
I mai 1911 kom 15-16 

ingeniører og arbeidere fra 
Statsbanenes Brukontor for å 
begynne arbeidet med Orkla 
Bru. Terrenget det skulle byg-
ges i var både bratt og ulendt, 
noe som stilte ekstra store krav 
til de som skulle gjennomføre 
byggingen. Brua sto ferdig i 
1915, og i løpet av byggepe-
rioden var både ingeniører, 
tømmermenn og steinhuggere 
involvert. Som en kuriositet 

kan nevnes at arbeiderne, som 
var privat innkvartert hos fast-
boende i Berkåksmoen, hadde 
12 timers arbeidsdag, og time-
lønna varierte fra 43 øre til 1 
kr. Som en avslutning på byg-
gerapporten nevnes at ”under 
hele broarbeidet indtraf intet 
uheld, hvorved arbeidere eller 
funksjonærer kom tilskade.” 

Veisyn-prosjekt
På grunn av den vanskelige 

tilgjengeligheten, er det ikke 
mange som har fått oppleve 
Orkla Bru på nært hold. De 
togreisende farer fort over, og 
har liten utsikt til brua både på 
tur sørover og nordover. Det er 
naturlig nok heller ingen bilvei 
fram til brua. For noen år siden 
fikk man imidlertid midler 
gjennom det såkalte ”Veisyn” 
prosjektet, til rydding av skog 
for å gjøre brua mer synlig for 
de som kjører forbi, og for å få 
ryddet en tursti fram til brua. 
Dette er nå gjennomført, og 
det er ryddet sti fra Øien Gård 
ned til brua. 

Langs denne stien er det 

også andre kulturminner, blant 
annet flere steder hvor man 
ser spor etter bombenedslag i 
forbindelse med trefningene 
i Nåverdalen i april 1940. Ved 
startpunktet på Øien Gård ser 
man også bekken som i noen 

Åpent møte om ny E6
Som de fleste har fått med seg, er det på trappene med ny trasé for E6 gjennom eller utenom Berkåk sentrum. I den forbindelse 

ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se litt på de ulike alternativene for framtidig E6, og utarbeide en såkalt stedsanalyse for 
Berkåk. 

Kort og intens arbeidsperiode
Arbeidsgruppa ble nedsatt i slutten av januar, og har nå hatt en kort og intensiv arbeidsperiode. Rapporten fra arbeidsgruppa slutt-

behandles nå på plankontoret, og vil bli presentert på møte 14. juni. I tillegg vil det bli orientering om Statens Vegvesen sin planprosess 
for ny E6. Audhild Bjerke og Norunn Fossum fra plankontoret poengterer at rapporten ikke er ment å ta noe standpunkt i saken, men 
så bredt som mulig å belyse de ulike alternativene. 

5 ulike alternativ
I rapporten er det fem ulike alternativ som er behandlet. Tre av alternativene følger dagens trasévalg for E6, ett alternativ har tun-

nel fra Trondsskogen til Postmyran, mens det siste alternativet er at E6 legges helt utenom sentrum. Alle alternativ har sine positive og 
negative konsekvenser, som arbeidsgruppa har prøvd å belyse i rapporten. 

Viktig med innspill 
Bjørn Rogstad har vært leder av arbeidsgruppa, og han sier at den rapporten som nå er utarbeidet vil være et redskap for kom-

munen i den videre kontakten med Statens Vegvesen. – Vi har prøvd å være i forkant av planarbeidet, slik at vi skal ha et best mulig 
grunnlag for å komme med innspill til Statens Vegvesen. Det er derfor viktig at folk møter opp og sier sin mening den 14. juni, slik at vi 
har noe å arbeide videre med, sier Rogstad. 

Nils Havdal tok mange bilder under bygginga av Orkla bru. 
Dette bildet viser stillasjeverket som måte til for å få de nærmere 1 tonn steinene dit de skulle.

år på 1650-tallet markerte 
grensen mellom Norge og 
Sverige.

Tekst: Mona Schjølset - Foto: 
Dagfinn Vold
Foto Døåbrua: Bjørn Rogstad

Kilder: artikler i Adresseavisen 
av Stein Arne Sæther og skrift-
lige dokumenter fra bygginga 
av Orklabrua.
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Når man reiser rundt i 
Norge og øvrige Europa kan 
man trekke linjer mellom vår 
lokale historie og historien i et 
videre og større perspektiv, og 
man kan se at Rennebu er en 
del av verden. I denne artik-
kelen skal vi se på paralleller 
i vår egen historie og histo-
rien rundt oss – hva skjedde 
i Europa da jutulene bygde 
hus på Uv, da bergverksdrif-
ten blomstret på Innset, da 
Dovrebanen ble bygd gjen-
nom kommunen, eller da 
Nerskogen utviklet seg fra 
slåtteng til gårdsbruk? Vi tar 
et sveip gjennom historien og 
ser på noen av kunstens ulike 
epoker slik de defineres i euro-
peisk kunsthistorie, og trekker 
linjer fra kultur, kunst, arkitek-
tur og historie i Rennebu til 
tilsvarende i Trøndelag, Norge 
og Europa. Det sier seg selv 
at dette kun kan bli bittesmå 
smakebiter, men jeg håper de 
smaker godt!

Middelalder
I Rennebu, som de fleste 

andre steder, er det vanskelig 
å finne mange eksempler på 
kulturelle uttrykk som stam-
mer fra de første 1000 år etter 
vår tidsregning starter. Opp 
gjennom de siste tusen årene 
får vi naturlig nok fler og fler 
bevarte kunst- og byggverk, og 
sikre historiske kilder som kan 
fortelle oss om livet i bygda. I 
denne sammenhengen kom-
mer vi ikke utenom Rennebus 
kirkehistorie, som er lang og 
solid plantet i den felles euro-
peiske arven. De første kir-
ker i Rennebu antas å ha lig-
get ved Kjønnan-Flå og Voll, 
den sistnevnte vet man var en 
stavkirke. Antakelig var disse 
stedene gamle hedenske kult-
steder, og i Europa er det kjent 
at man etter kristendommens 
framvekst tok i bruk heden-
ske hellige steder og tilpasset 
disse til den nye religionen. 
Dette vil for det meste si at 
det ble bygget kirker over de 
gamle hov og templer. Det 
antas at stavkirken på Voll lå 
ved Korshaugen, en liten haug 
beliggende i området mel-
lom dagens skole og butikk, 
og at den ble bygget rundt år 
1150, kanskje noe senere. Vi 
er på denne tiden inne i det 
vi nå kaller middelalderen (ca 
år 500-1500), og i Norge var 
vikingtiden nettopp avslut-
tet; ved kristningen av landet 
rundt år 1030. I Nord-Europa 
er perioden arkitektonisk pre-
get av overgang fra romansk 
byggeskikk til gotikk, hvor kir-
kebyggene streber etter him-
melen med sine høye søyler og 
slanke tårn og spir. I Norge ble 
dette uttrykt gjennom bygging 
av mange stavkirker rundt 
omkring i landet, samt reising 
av Nidarosdomen. Man antar 

at det ble reist minst 750 stav-
kirker i Norge, de første allere-
de på siste halvdel av 1000-tal-
let. Da var ennå den romanske 
byggeskikken rådende. Stav-
teknikken er å regne som vårt 
lands mest betydningsfulle 
bidrag til europeisk bygge-
skikk. Samtidig er det grunn til 
å minne om at dette grunnris-
set, med et større midtskip og 
ofte mindre sideskip på hver 
side av hovedskipet stammer 
fra de romanske basilikaer, 
som opprinnelig var steinbyg-
ninger for handel og offentlig 
virksomhet i Romerriket, en 
bygningstype som etterhvert 
ble tatt i bruk av kirkebyggere. 
Og der man i Europa for det 
meste bygget i stein, var det 
en naturlighet at man her til 
lands bygde i tre – dette var 
allerede et etablert materiale, 
man hadde gode bygningstek-
nikker for trekonstruksjoner 
og man hadde god tilgang på 
skog, den gang som nå. Hvis 
vi går ut fra at stavkirken på 
Voll ble bygget engang mel-
lom 1150 og 1200 – hva så med 
Nidarosdomen på den tiden? 

I 1090 står den før-
ste Kristkirken ferdig ved 
Nidelvens bredd. Denne 
erstatter en trekirke, antagelig 
bygd på 1030-tallet. Av denne 
Kristkirken er kun fundamen-
tet tilbake, og er å finne under 
gulvnivå på dagens kirke. 
De eldste delene av dagens 
Nidarosdom er tverrskipet 
(1140-1180) og Kapitellhuset 
(1170-1180). Oktogonen, der 
høyalteret står, er fra perio-
den 1183-1210. Langkoret i 
øst med tårnet samt skipet 
i vest er fra perioden 1220-
1320. Dette viser altså at kir-
kebyggingen foregikk tilnær-
met parallelt i Trondheim og 
Rennebu! Det er ikke over-
raskende at det er steinkirken 
i byen som har overlevd tidens 
gang, og at ny kirke ble bygget 
i Rennebu i 1660-årene. Totalt 
er bare 28 stavkirker igjen i 
landet nå. Mange stavkirker 
råtnet og falt under mangel 
på vedlikehold, mange brant 
og mange ble revet og erstat-
tet av større kirkebygg. Dette 
siste er antakelig grunnen til 
at stavkirken på Voll er borte. 
Likevel har vi i Rennebu all 
grunn til å være stolte over et 
klenodium fra middelalderen: 
Krusifikset som i dag står over 
korbuen i Rennebu kirke. Det er 
naturlig nok litt usikkerhet om 
akkurat når det ble laget, men 
at det har stått i stavkirken er 
sikkert. Det er nærliggende 
å sette det i sammenheng 
med andre lignende krusifik-
ser fra denne tiden, og da ser 
man i hovedsak på hvordan 
Kristi kropp framstilles. I den 
romanske perioden fram til ca 
år 1200 framstilles han ståen-

de oppreist foran korset på et 
fotbrett og med en kongekro-
ne på hodet – et bilde på den 
seirende Kristus. I den påføl-
gende perioden, den gotiske 
med start rundt år 1200, er 
gjerne bena krysset og festet 
med nagler til korset, kroppen 
henger tung etter armene som 
er naglet til tverrtreet, hodet 
henger og har en tornekrone 
og figuren er preget av smer-
te – et bilde på den lidende 
Kristus. Dette har sin grunn 
i kirkens ulike vektlegginger 
på lidelseshistorien, om man 
fokuserte på oppstandelsen 
påskedag eller på offerdøden 
langfredag. Riktignok har ikke 
figuren i Rennebu kirke krys-
sede ben, men stemmer ellers 
godt overens med en lidende 
framstilling. Om krusifikset er 
fra før eller etter 1200 er min-
dre viktig – det  sentrale er at 
man ser klare sammenhen-
ger mellom store Europa og 
lille Rennebu, at både kunst og 
historie henger sammen og at 
det hele tiden vises en gjensi-
dig påvirkning mellom Norge 
i nord og de store landene på 
kontinentet. For ordens skyld 
må det nevnes at korset som 
figuren er montert på er av noe 
nyere dato.

Har forresten noen besøkt 
det gotiske mesterverket 
Notre-Dame-katedralen i Paris? 
Den er oppført i årene 1163-
1250. Eller det morsomme 

skjeve tårn i Pisa? Det ble 
bygget mellom 1174 og 1350. 
Ikke helt heldig med grunnfor-
holdene sine der, men det ble 
en suveren turistmagnet! Og 
dette bygget ville neppe vært 
så godt kjent over hele verden 
var det ikke for dets skakke 
framtoning... Stødigere sto nok 
vår egen Jutulstuggu oppunder 
Uvshåmmårn da den ble byg-
get på 1200-tallet. Og dagens 
kopi på Stamnan trekker både 
vanlig dødelige og folk med 
blått blod til kaffe og hyllkaku, 
etter det jeg hører.
Barokken

Vi tar et langt sprang fram-
over til 1600-tallets Innset 
(neida, Innset hørte ikke 
Rennebu til da). Tettstedet ble 
bygget opp rundt Kvikne kob-
berverk, som startet driften 
rundt 1630. Typisk nok ble det 
i samfunnet rundt verkene og 
smeltehyttene (den siste gjen-
værende av disse finner vi i 
Nåverdalen!) både på Kvikne 
og Innset bygget nye kirker, 
henholdsvis i 1652 
og 1642. Paralleller 
kan trekkes til Røros 
hvor de samme som 
bygde opp Kvikne 
og Innset også star-
tet utvinning av 
kobber i 1645. Her 
ble Røros kirke, kalt 
Bergstadens Ziir (ziir 
betyr pryd), ferdigs-
tilt i 1784. Alle disse 
kirkene er dermed 
bygget i barokk stil. 
Denne stilarten i 
europeisk kunst og 
arkitektur oppsto i 
Roma rundt år 1600, 
den varte i bortimot 
200 år, og kjenne-
tegnes av storslått 
prakt, detaljrikdom, 
dramatiske følelser 
og rik ornamentikk.

Også nåvæ-

rende Rennebu kirke (1669) 
med altertavle og prekestol fra 
1672 er fra samme tidsperio-
de. Der Kvikne kirke framstår 
i fordums gjennomdekorert 
prakt med rosemalte og orna-
menterte vegger, er Rennebu 
kirke etter siste restaurering 
i 1952 svært dempet i uttryk-
ket i sammenligning. Ser 
man på de to kirkenes alter-
tavler og prekestoler ser man 
derimot stor likhet og tydelig 
slektskap som skriver seg fra 
den rådende kirkemote med 
bruskornamentikk, benevnt 
slik fordi formene minner om 
menneskets ørebrusk. Andre 
barokke bygninger i Norge 
er for eksempel slottet ved 

Baroniet Rosendal i Hordaland 
(1665). Dette er et flott belig-
gende sted i lun og frodig vest-
landsnatur, og må kunne sies å 
stå i skarp kontrast til de mer 
karrige livsmuligheter i ei kob-
ber- og jordbruksbygd øverst 
i Hedmark. I Trondheim ble 
Johan Caspar de Cicignons 
nye byplan utformet i 1681, 
og byens sentrum preges fort-
satt av denne planen, med sine 
brede gater og sitt store torg. 
Mange har nok spasert over 
Gamle Bybro – og som Otto 
Nilsen spøtta i elva – uten å 
tenke på at den første brua på 
dette stedet ble anlagt samme 
år som byplanen ble utferdi-
get. Riktignok er dagens bru 
fra 1861, men historiens sus 
svever jo over vannet her som 
andre steder. Og mens bybor-
gere i Trondheim flanerte over 
Gamle Bybro og innsetingene 

RENNEBU – ei bygd i Europa
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dyrka jorda og drev kobber ut 
av malmen, malte den italien-
ske kunstneren Caravaggio 
(1571-1610) bilder som er 
blant undertegnedes favorit-
ter. Et par eksempler her kan 
være Bacchus (1595) og Kurv 
med frukt (1599), eksempler 
på profane bilder av kunstne-
ren. Nær sagt selvfølgelig mal-
te han også sakrale arbeider, 
gjerne på oppdrag fra kirken, 
hvilket de fleste kunstnere på 
denne tiden gjorde. For meg er 
det den drømmeaktige realis-
men, dramatikken med lys og 
skygge og følelsen av tilstede-
værelse som tiltaler meg hos 
denne kunstnerens arbeider. 
I likhet med de nevnte alter-
tavler fra Kvikne og Rennebu 
er det hos denne kunstneren 
ikke spart på noe – det er far-
ger, former og iscenesettelse 
som vitner om stor skaperlyst 
og god fantasi, koblet med 
utmerkede ferdigheter. Og der 
Caravaggio sannsynligvis var 
omgitt av mange likesinnede 
som han kunne hente inspira-
sjon fra, var våre contrafeiere 
– portrettmalere som malte 
disse altertavlene – sannsyn-
ligvis mye alene om kunsten 
sin. Naturligvis hadde de reist 
til steder, sett og fått ideer og 
inspirasjon, enten sør i Norge 
eller på kontinentet, men i 
fjellbygdene i Trøndelag måt-
te de nok jobbe mye alene, 
bortsett fra samarbeidet med 
treskjæreren – bildtsnideren – 
men han visste kanskje ikke så 
mye om farger?

Modernismen
Vi tar et nytt hopp i tiden 

og lander i 1919. Da åpnet 
jernbanestrekningen mellom 
Støren og Oppdal. To år senere 
var hele Dovrebanen ferdig-
stilt. Selv om det hadde vært 
ferdsel gjennom kommunen 
i uminnelige tider, både fra 
Gudbrandsdalen over Dovre 
og Østerdalen gjennom Kvikne 
og Innset, og videre nedover 
Orkladalen eller Gauldalen, 
var det intet mindre enn en 
revolusjon når jernbanen ble 

anlagt. Ikke bare for Rennebu 
selvsagt, men for hele omlan-
det til banen, fra Trondheim 
til Oslo (som het Christiania 
fram til 1925). Det ble plutse-
lig enkelt å ta seg fram over 
lange avstander, og transport 
av folk, dyr og gods ble en 
egen industri. Og selve ideen 
jernbane er et lysende eksem-
pel på den industrielle revolu-
sjon som startet i England i ti-
årene rundt 1800. På godt og 
vondt førte industrialiseringen 
til en rivende utvikling av pro-
duksjonsmuligheter, transport 
og etterhvert også jordbruk. 
Innvirkningen på folks hver-
dag var enorm – for mange 
lettet den arbeidsbyrden, men 
påførte mange andre stor lidel-
se i dårlig ventilerte fabrikker 
med uendelig lange arbeids-
dager. For bøndene i Rennebu 
var nok ikke utviklingen hver-
ken rivende eller direkte nega-
tiv i første omgang. Man tok i 
bruk nye redskaper når man 
hadde mulighet til det og følte 
behovet for det, men fortsatt 
var mennesket og hesten de 
viktigste kildene til arbeids-
kraft på gården enda noen 
ti-år. Derfor vil jeg tro det var 
med både frykt og begeistring 
man så jernbanen krype seg 
gjennom bygda ved hjelp av 
rallarens krumbøyde rygg og 
svarte hatt. For ikke og snakke 
om den første gangen toget 
kom dampende på sporet og 
stoppet ved Berkåk stasjon! 
Stasjonsbygningen sto for-
øvrig ferdig i 1921. Den gang 
Dovrebanen sto ferdig var alle 
små og store stasjoner langs 
sporet viktige, og det var gjerne 
et yrende liv hver gang toget 
kom. Ikke var rutetabellen så 
stram heller, så passasjerene 
rakk gjerne å trekke frisk luft 
og spasere litt på perrongen 
før toget beveget seg videre. 
Dessverre er det ikke samme 
livet på Berkåk stasjon len-
ger, og det er lenge siden det i 

det hele tatt var liv på Ulsberg 
stasjon. Har du forresten sett 
hvor vakker jernbanebrua over 
Orkla, som man ser fra E6 
over Kløftbrua, er? Den, på 
lik linje med resten av jernba-
netraseen, er et imponerende 
eksempel på ingeniørkunst, og 
den smelter den gamle stein-
hvelvsteknikken sammen med 
et moderne framkomstmiddel. 
Brua er 84 meter lang og består 
av to hvelv. Steinhvelvbroer 
ser vi i Norge fra 1600-tallet, 
altså fra tiden med kobberverk 
i Kvikne og Innset. I det hele 
tatt er det mye imponerende 
steinarbeid å spore i tilknyt-
ning til jernbanen gjennom 
kommunen. Se bare på de flot-
te steinrøysene som reiser seg 
fra E6’en mot jernbanesporet 
enkelte steder sør for Berkåk. 

Ikke lenge etter at jern-
banen kom gjennom bygda 
startet en forvandling et annet 
sted i kommunen. Nerskogen 
gikk i 1920-30-åra fra å være 
utmark og setergrend til å huse 
mange nye 
gårdsbruk - 
bureisings-
bruk. Mens 
de første 
fastboende 
rydda mark, 
bygde hus 
og fjøs i tra-
disjonell stil 
og dyrka 
jorda si 700 
m.o.h, og 
mens mine 
oldeforel-
dre setra på 
Igelbogen 
i små tøm-
merhus fra 
1700-tal-
let – og 
moder-
nisme var 
et ord de 
knapt had-
de hørt – da 

drev arkitekter i Europa og teg-
net hus som mange ennå i dag 
synes er alt for moderne. Se 
bare på sveitsiske le Corbusiers 
Villa Savoye (1928-29) utenfor 

Paris. Et fantastisk eksempel 
på funksjonalistisk arkitektur, 
en stilart på 1920-30-tallet. 
Og fantastisk i sin enkelhet! 
Selv om flatt tak og takter-
rasse kanskje ikke er så prak-
tisk i snø og regn i Rennebu... 
I samme ærend har jeg lyst 
til å reise en kjapp tur fra 
Europa, over dammen til New 
York. Allerede i 1913 sto Cass 
Gilberts Woolworth-bygning 
ferdig, og med sine 260 meter 
var den verdens høyeste byg-
ning i 17 år! Utover 1920- og 
30-tallet kom stadig nye sky-

skrapere til og skapte det vi i 
dag kjenner som Manhattan 
Skyline. Skulle likt å høre hva 
oldefar hadde å si om en slik 
tildragelse! Regner i grunnen 
med at han hadde mer enn 
nok med å venne seg til elek-
trisitet, telefon og automobiler 
som etter hvert putret forbi 
hesten hans på veien disse tid-
lige årene i det 20. århundre...

Ved reisens slutt er nye 
begynnelser

Enhver reise vil, om den 
reisende er mottakelig for 
det, føre til utvidet horisont 
og enda større reiselyst. Har 
man først fått smaken på nye 
lukter, smaker, farger og lyder 
er det vanskelig å stoppe. 
Sånn tror jeg det har vært 
med menneskene opp gjen-
nom hele historien. Det er 
vår fantastiske nysgjerrighet 

som har ført oss videre, blant 
annet fra middelalderen, via 
århundrer til barokken og via 
enda flere århundrer opp til 
modernismen og vår egen tid. 
Menneskene har alltid hatt 
smaken på forbedring og for-
andring, men samtidig vært 
bevisst på hvor man kommer 
fra, hvor man har sine røtter. 
Dette er en avgjørende kom-
binasjon også for mennesker 
i framtiden – å vite hvor man 
kommer fra for å kunne vite 
hvor man skal. Rennebu er ei 
bygd i Europa. Som alle andre 
bygder og byer i vår verdens-
del har den sitt særpreg, men 
den deler også mye med sine 
nærmeste naboer. Selv om 
jeg her har skildret noen kon-
traster, finnes det også mange 
paralleller – til og med mellom 
Rennebu og Italia. Det er fordi 
mennesker alltid har vært på 
reise i tid og rom. Hvilke rei-
ser vi kommer til å gjøre siden 
er det ingen som vet. Men vi 
har erfaring nok til å kunne 
si at reisene våre vil endre oss 

og vår historie. Noen ganger 
kommer vi kanskje til å trå feil. 
Da er det viktig å kjenne røt-
tene slik at man kan korrigere 
seg før man har rotet seg bort. 
For mange slektsledd siden 
bygget vi stavkirker. For tre 
slektsledd siden gjetet vi dyr 
i skogen. I dag finner vi alt vi 
trenger på internett. Likevel vil 
jeg fortsette å reise – i Rennebu 
og Europa – se sammenhen-
ger i steinmurer og trevegger, 
i malerienes farger og skulptu-
renes kurver. Så skal jeg tenke 
på hvor jeg kommer fra for å 
kunne vite hvor jeg skal gå.

Øystein Voll
kunsthistoriker@gmail.com 

Rennebu er full av historiske minnesmerker. Ikke alle like tydelige, 
kanskje, men like fullt verdifulle. Noen minnesmerker er mest 
verdifulle for oss med tilknytning til bygda, men vi har også lysende 
eksempler som har interesse utenfor kommunegrensene. 
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John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

Utebord og benker

Vi har flere modeller – 
og lager bord og benker etter dine behov

Priseks
lengde 2,0 m
kr 14.000,-

Priseks på Gapahuk:
2x3m: kr 38.000,-

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Telefon butikk:  72 42 64 64
Mobil:  46 44 92 72

•	Hytteprodukter	gjennom	Hyttetorget

•	Varme-	og	sanitæranlegg

•	Modernisering	av	bad

•	Varmepumper

•	Vann	og	energibrønner

Din lokale rørlegger

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 13.00

Behov for blikkenslager?
Pipebeslag, takrenner, beslag, nytt tak, klokketårn, 

ovnsrør, luftehatt, piperehabilitering

Ta kontakt for råd, hjelp, befaring, måltaking og pris.

Tlf 477 10 998 – johansen.blikk@hotmail.no
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Rennebumartnan 2011:

NYTTA PÅ NYTT
Årets martnastema NYTTA PÅ NYTT har allerede 
inspirert mange, utløst stor kreativitet og skapt et positivt 
engasjement. 
Med NYTTA PÅ NYTT ønsker vi å skape forundring og 
begeistring, engasjement og provokasjon - ja rett og slett gi 
publikum grensesprengende martnasopplevelser!  
NYTTA PÅ NYTT gir assosiasjoner til den internasjonale 
retrotrenden, der redesign og gjenbruk er sentrale begreper. 

Det kan også lett benyttes i et miljøperspektiv. Men 
kanskje handler det først og fremst om å ta ting ut av sin 
vante sammenheng og presentere dem på en ny og uventet 
måte. 
Når vi kommer til august og martna, lover temaansvarlig 
Anne Kristine Stavne at hun på vegne av martnaskomiteen, 
kan by publikum på mange spennende opplevelser, der 
nettopp temaet har vært en viktig inspirasjonskilde.

Utstillerne 2011: 

Noen nye – og noen nytta på nytt!
Blant de ca. 160 utstil-
lerne som får delta på 
årets martna, er hele 25 
helt nye av året. En av 
dem er Grethe Engerud 
i Krepsen Design som 
driver med søm og 
design av tilbehør og 
interiørprodukter – i 
fiskeskinn!  

Puter, smykker, vesker, 
belter og oppbevarings-
poser er noe av det Krepsen 
Design tilbyr. Og materialet? - 
Fiskeskinn fra steinbit og laks! 
Et spennende materiale, nytta i 
en ny kontekst, kan en kanskje 
si. Krepsen Design har verkste-
det i Son i Akershus, og Grethe 
har svennebrev i 
kjole - og drakt-
syerfaget, i tillegg 
til utdannelse som 
interiørkonsulent og 
teknisk tegner. Hun 
etablerte bedriften 
i 2006, og produk-
tene har blitt godt 
mottatt. Sammen 
med 24 andre nye 
håndverkere skal 
hun altså nå teste ut 
Rennebumartnan 
som salgskanal. 

Flere “gamle kjenninger” 
er selvfølgelig også å møte på 
årets martna, som altså har fått 
temaet  “NYTTA PÅ NYTT”.  

- Nå håper vi at vi kan friste 
både nye og gamle kunder til å 
ta turen til Rennebu i august 
i år. Vi er stolte over å kunne 

presentere så mange flotte 
representanter for norsk hånd-
verk. Muligheten til å gjøre en 
god handel av produkter av 
varig verdi er absolutt til ste-
de, sier martnassjef Kenneth 
Teigen.

Sing With a 
Stranger: 

Elg Band og 
Dugnadskoret

Et spennende samarbeids-
prosjektet innleder martnas-
uka i Rennebu søndag 14. 
august.  Konserten er med 
Elg Band og tre av de fire fra 
Dance With a Stranger, samt 
Hilde Nordbakken på key-
board/vokal og et regionalt 
Dugnadskor satt sammen, 
ledet og dirigert av Ann Kristin 
Haugerud. Årets kulturkveld 
blir med andre ord en flott 
blanding av nasjonale artis-
ter, lokal kompetanse og flotte 
representanter for dugnadsfol-
ket! 

Konsert i 
Rennebuhallen
søndag 14.august kl 19.30

Frode Alnæs 
trio 

– nytta på nytt  

Etter den forrykende kveld-
en under Rennebumartnan i 
2005, nytter vi mer enn gjer-
ne Frode Alnæs på nytt i år! 
Den gangen sto stemningen 
i taket. Det kommer den nok 
til å gjøre denne gangen også, 
når Frode og hans medmusi-
kanter Rune Arnesen og Per 
Mathisen entrer den intime 
scenen i samfunnssalen på 
martnasområdet. 

De siste årene har stadig 
flere oppdaget Frodes mange 
og varierte talenter, som kom-
ponist ved festspill, som opp-
havsmann for revy, som ellevill 
komiker eller som utsøkt gita-
rist. 

Akustisk aften i 
Samfunnsalen Berkåk 
fredag 19. august kl. 21.00

Rita Eriksen trio i Innset kirke 
Årets kirkekonsert i Innset kirke under 
Rennebumartnan blir med den kjente artisten Rita 
Eriksen.

Rita Eriksen forbindes av de fleste med den kvinnelige stemmen 
på Vamps «Tir n’a Noir». Høsten 2008 feiret hun 20-års jubileum som 
artist og ga ut soloalbumet ”Hjerteslag” som solgte til gull på kort tid, 
og ble spellemann-nominert i genren country. Hun regnes som en av 
Norges dyktigste vokalister, og har samarbeidet med en rekke kjen-
te navn i det norske musikkmiljøet. Bjørn Eidsvåg, Hellbillies, Vamp, 
Jonas Fjeld, Reidar Larsen og Tre Små Kinesere er bare noen få som 
har benyttet seg av hennes kvaliteter.

I løpet av 2009 kom samlealbumet ”De aller beste” med ERIKSEN, 
og Rita var også Frelsesarmeens representant for årets Juleplate, 
”Velkomme inn”. Begge har passert platinasalg, og Rita Eriksen må 
vel være den eneste i Norge som har nådd slike salgstall for 3 album 
innenfor ett år. Med seg til Rennebu og Innset kirke har Rita med seg 
Stian Tønnesen på mandolin/gitar og Frank Eriksen på gitar. Denne 
trioen og Innset kirke vil passe hverandre meget godt, og martnasko-
miteen lover en flott kulturopplevelse i Innset kirke denne kvelden.  

Kirkekonsert i Innset kirke, onsdag 17. august kl. 21.00
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Panorama soltak og nedfellbare bakseter 
som gir deg et helt flatt lasterom

Ryggekamera, navigasjon og iPod/usb 
tilkobling med betjening fra rattet

Se hva pressen skriver:
«Dette er en perfekt bil for 

Norge. Og den har antagelig 
landets beste garanti.»

DinSide, 15.10.2010

*4,75% nom. rente. (Gjelder tom 14. juni). Eff. rente er beregnet ut fra bilens pris kr 189.950,-. Egenkapital kr 75.980,-. 10 års nedbetaling. Etableringsgebyr og tinglysning er inkludert. Kredittkjøpspris er kr 234.740,-. Veil. pris levert Drammen. 
Lokale frakt- og lev.omkostninger, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Blue Drive leveres ikke på biler med automatgir. Drivstoff forbruk blandet kjøring: fra 0,43 l pr mil. CO2 utslipp: fra 114 g/km. Bilde kan avvike fra tilbudt modell.

Kvalitet fra verdens 
5. største bilprodusent

Den helt nye Hyundai ix20 er en 
velutstyrt flerbruksbil med god 
plass til hele familien. De fleksible 
baksetene gir optimal utnyttelse 
av bagasjeplassen, som gjør at du 
kan tilpasse bilen etter familiens 
behov - komfortabel til turer, god 
nok plass til shopping, perfekt til 
ferien eller til sportsaktiviteter. 

Hyundai ix20 kan leveres med 
flere motorer og utstyrsversjoner, 
også med automatgir. 

Pris fra kun 
kr 189.950,- 
Pr mnd kr 1.323,-*

Hyundai ix20

www.ix20.no

Ubegrenset kjørelengde

Hyundai ix20
Velutstyrt flerbruksbil med komfortabel innstegshøyde. 

Storås, tlf 72 49 50 00 – www.syrstadengbil.no

Pris fra kun

kr 198.950,-

Behov for pukk/grus?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner. Grus til 

diverse formål. Dessuten utfører vi små og store 
gravejobber, eksempelvis drenering, tomtegraving 

og masseutskiftning.
Vi påtar oss også oppdrag på Kvikne.

Ring for uforpliktende prat!

Torstein Engen, Telefon 944 87 87
te@rennebu-grus.no – www.rennebu-grus.no

GrusRennebu

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

Kjører
Trondheim - Oppdal

daglig

Tidligrute 979 64 449
Håvard 476 58 275  – Monica 941 31 812

930 17 977
Velkommen inn

til hyggelig
sommerhandel

ESSO Berkåk 
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Veil pris lev Storås
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Liv og røre 
på Hever-
fallsetra

Fra slutten av juni 
blir det liv og røre på 
Heverfallsetra. Ingunn 
Holden er også i år på 
plass med ulike aktivi-
tetstilbud til ungene. 

Ingunn Holden lager drikke til 
kalvene sammen med Konrad, 
Eskil og Amund.

- Vi jobber også med å få 
godkjenning til produksjon av 
rømme, så vi håper at dette går 
i orden til vi starter opp, sier 
Ingunn. 

Dyreliv på setra
Når Ingunn flytter på 

setra, har hun med seg både 
sauer, kyr, kalver, høner, kani-
ner m.m. – Det blir ikke så 
mange kyr som tidligere, for 
melkeproduksjonen skal i år 
foregå hjemme på gården, 
forteller Ingunn. Både sau-
ene, kaninene og hønene er 
bevaringsbesetninger fra Øya 
Landbruksskole.

Barnas Dag 17. juli
Søndag 17. Juli blir det 

Barnas Dag på Heverfallsetra, 
med ulike aktiviteter på seter-
vangen. – Det blir åpent fra 
kl. 11.00 – 15.00, og i tillegg 
til aktiviteter blir det salg av 
kaffe og noe å bite i, forteller 
Ingunn. 

Bli med i fjøset
Som tidligere vil det også 

i år være mulighet for å bli 
med på kveldsstellet i fjøset på 
Heverfallsetra. Dette tilbudet 
er i hovedsak åpent på tors-
dager, med påmelding dagen i 
forveien. Etter fjøsstellet serve-
res kveldsmat inne på setra. – 
Dersom noen skulle ha ønske 
om å være med på dette en 
annen dag enn torsdag, er det 
bare å ta kontakt, så ser vi om 
det går an å få til, sier Ingunn. 

Ingunn tilbyr overnatting i 
Storstuggu, nærmere informa-
sjon om dette og andre ting 
finner du på www.sundset-
gard.no

Vårslepp på Torget i Rennebu!

Paintjamartist Vegard 
Bakke Larsen åpner Vårsleppet 
med en forrykende forestil-
ling. Stikkord her er fôrhøs-
ter i ny kontekst! (les mer 
om Larsen på www.vebala.
no). Kenneth Teigen, daglig 
leder i både Birka og Rennebu 
Bygdearrangement, vil være 
konferansier for et vårlig og 
variert program.  

- Vi er veldig glade for at 
så mange aktører er involvert i 
arrangementet. Det har blitt et 
skikkelig samarbeidsprosjekt, 
med mål om å få til liv og røre 
på det flotte torget vårt. Ikke 
minst er vi glade for samarbei-
det vi har hatt med Voll skole 
og Bondelaget om Fórhøstere 
NYTTA PÅ NYTT. Vi vil gjerne 
slå et slag for landbruket! sier 
Anne Kristine Stavne, ansvar-
lig for arrangementet, og som 
Teigen, ansatt i både Birka og 
Rennebu bygdearrangement. 

 
Nytta på nytt

Kulturskolen i Rennebu 
har i vår jobbet med inspi-
rasjon fra temaet for årets 
martna, nemlig “NYTTA PÅ 
NYTT”, og det får vi resul-
tatet av på Vårsleppet. Vi får 
blant annet oppleve Mjuken 
Bigband, og flere andre aktø-
rer fra Kulturskolen. Det blir 
kammerkonsert i Birka-bygget. 
Og Sparebank1 SMNs har 
stilt sine lokaler til disposisjon 
for utstilling med elvene ved 
Kulturskolens bildefaglinje.

Rennebumartnan starter 
sitt billettsalg til Kulturkveld, 
kirkekonsert og akustisk aften 
på Vårsleppet. Det blir også 
salg av gavekort, årets mart-
nas-t-skjorte – og en nyhet i 
anledning NYTTA PÅ NYTT. 

Månedens håndverker og 
salgsutstilling

Vi får presentasjon av 
månedens håndverker i Birka 
x3, det vil si de som er kåret 
for juni, juli og august: Jumina 
design, Othilies Keramikk 
Brekkestø og Østerdalssmia. 
Jumina Design lager barne-
klær i naturmaterialer, og har 
sterkt fokus på miljø og etikk 
i produksjonen. Othilies kera-
mikk byr på keramikk inspi-
rert av hav og hei, svaberg 
og sand, sjømerker og fisk, 
kort sagt livet på Brekkestø. 
Østerdalssmia har et bredt 
produktspekter i smijern, og 
har ellers spesialisert seg på 
bearbeiding i smijern og mes-
sing. I Birkabygget blir det salg 
av produkter fra disse tre, og 
flere andre spennende produ-
senter. Stavne oppfordrer folk 

til å komme og se den flotte 
nye utstillingen i Birka-bygget. 

- Utstillingsrommet har fått 
et realt ansiktsløft i år, så det er 
vi veldig stolte av å vise fram, 
sier hun. 

Frivilligsentralen sørger 
for matservering, 
og Bjørn Trøite vil 
være auksjona-
rius av hittegods 
fra lensmanns-
kontoret og sis-
te rest av varer 
etter Rennebu 
Turistkontor.  

Se programannonse annet 
sted i avisa og www.birka.no 
for detaljer. 

Hjertelig velkommen til 
en trivelig kveld på Torget i 
Rennebu! 

Birka, Rennebumartnan, Kulturskolen og 
Frivilligsentralen ønsker velkommen til 

“Vårslepp” på Torget i Rennebu, 
onsdag 15.juni kl. 17 – 20. 

Arrangørene lover et spennende 
og spenstig program 

for hele familien.

Paintjamartist Vegard Bakke Larsen dekorerte en forhøster sammen med elever fra Voll skole hos 
Magnar Skjerve. Foto: Dagfinn Vold

Kopp fra Othilies 
keramikk.
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Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu

 tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Graving – Planering – Transport sommer/vinter   
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser

Male hus? Lei lift hos oss!

Bygg varige verdier
Tomter med fin beliggenhet

på Nerskogen

Laft – Stavlaft – Bindingsverk

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

tlf 72 42 64 21 – mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

- mellom Jerpstad og Berkåk
Oddvar Lien: 901 64 232 

www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/stavlaft
tillbygg
restaurering etc.

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
for en hyggelig hytteprat.

Gravemaskinarbeid og rørleveranse
Graving       
Transport     ADK-1
Snøbrøyting
Formidling av tjenester

Erik: 92 42 52 49 - John Egil: 97 07 97 92
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Brødrene Strand ingeniørfirma AS

Eldstemann Knut var ferdig 
utdannet bygg- og anleggsin-
geniør i 1980, og startet umid-
delbart opp med ingeniørtje-
nester, noe som ble forløperen 
til firmaet Brødrene Strand 
Ingeniørfirma AS. Jan var også 
involvert fra oppstarten, og 
deltok i virksomheten gjen-
nom hele studietiden. I 1988 
var han ferdig utdannet sivil-
ingeniør, med spesialisering 
innen bygg og byggforvalt-
ning. – De første årene jobbet 
vi mye med landmåling, pro-
sjektering, tegning og anleggs-
ledelse. Vi bygde også en del 
hytter, forteller de to. Dette var 
jo på 80- tallet, og det var opp-
gangstider i bygg- og anleggs-
bransjen. Firmaet driver i dag 
innenfor to hovedområder, 
eiendomsutvikling og utvik-
ling av datasystemer for bygg- 
og eiendomsforvaltning. 

Ny teknologi – nye mulig-
heter

I løpet av de drøye 30 årene 
brødrene Strand har drevet 
ingeniørfirma, har det vært en 
rivende teknologisk utvikling. 
Knut var en av de første på 
Innset som kjøpte seg mobil-
telefon. – Den var vel borti-
mot 6 kg, og lignet på en liten 
koffert, men du verden for en 
følelse det var å kunne ta med 
seg telefonen når man skulle 
ut på oppdrag, forteller Knut. 

Vedlikeholdsprogram til 
kommunene

Da Jan var ferdig utdannet 
i 1988 hadde dataalderen gjort 
sitt inntog i norsk næringsliv, 
og det var mye som skjedde på 
denne fronten. Ingeniørene i 
Flatmobakken begynte også å 
se på hvilke muligheter som 
lå i dette markedet, og ideen 
om et databasert vedlikeholds-
program for kommunene kom 
opp. Det var Jan som arbeidet 
videre med denne ideen, og 
etter noen år var programmet 
V-Pro ferdig utviklet. Dette 
programmet går på drift, ved-
likehold, oppfølging av alle 
lovpålagte kontroller som skal 
gjennomføres i offentlige bygg 
osv. – Programmet er bygd 
opp slik at det kan også kan 
generere SMS varsling når det 
er noe som skal følges opp. Et 
ødelagt dørhåndtak på et klas-
serom kan f. eks. genereres 
som en varsling direkte inn på 
mobilen til den vaktmesteren 
som skal reparere dette, fortel-
ler Jan. Som så mye annet brø-
drene Strand har gitt seg i kast 
med, ble også dette datasyste-
met en suksess, og pr. dato er 
programmet solgt inn til borti-
mot ¼ av alle norske kommu-
ner. Det er Jan som har ansvar 

res utbygging og 
salg av ferdige pro-
sjekter. Også dette 
selskapet er organi-
sert som et AS, og all 
aksjekapital eies i sin 
helhet av brødrene 
Strand. – Vi eier og 
driver ting selv, og 
det fungerer bra for 
oss, smiler Knut. 

Distriktskontor i 
Oslo

Siden 2004 har 
også lillebror Thore 
Strand arbeidet i fir-
maet sammen med 
brødrene. Thore er 
utdannet sosialøko-
nom, og har tidligere 
arbeidet i kommu-
naldepartementet 
i bortimot tjue år. 
Etter hvert som fir-
maet ekspanderte, 
syntes vel også Thore at han 
måtte tre støttende til. 

– Han så vel at det begyn-
te å bli såpass mye action her 
at han fikk lyst å bli med ja, 
smiler Jan. Thore er fortsatt 
bosatt i Oslo, og har ansvar 
for å følge opp prosjekter i 
Østlandsområdet og Risør. 
– Det sparer oss for mye rei-
sing, for utbyggingsprosjekt 
bør jo følges opp omtrent 
ukentlig, og da går det mye 
tid når det blir snakk om sto-
re avstander, sier Knut. - Det 
er jo helt klart at Brødrene 
Strand Ingeniørfirma AS for 
all framtid vil ha postadresse 
på Innset, men det er artig å 
kunne poengtere at man har et 
lite distriktskontor i Oslo, sier 
de to på hovedkontoret.    

Kontoret er med overalt
Alle de tre brødrene som er 

involvert i firmaet har mange 

for denne delen av virksom-
heten, og mens han sitter på 
Innset og bestemmer hva som 
skal legges inn i programmet, 
er det et firma i Tallin som sit-
ter og utfører selve program-
meringen. – Selvfølgelig blir 
det jo noen turer til Tallin, men 
det meste av kommunikasjo-
nen foregår via datamaskinen, 
forteller Jan. 

Nyttig og velfungerende 
program

Rennebu kommune har 
også kjøpt inn V-Pro systemet, 
og ifølge Arne Meland, som 
er sjef for teknisk drift, funge-
rer systemet bra. – Vi kjøpte 
programmet allerede tidlig på 
90- tallet, og har vært veldig 
fornøyd med både systemet 
og oppfølgingen fra brødrene 
Strand, forteller Meland. Det 
er mye som skal følges opp i 
forhold til kommunale byg-
ninger, vedlikehold som skal 
utføres, rapporter og statistik-
ker som skal skrives ut osv. – Vi 
ser jo at desto flinkere vi er til 
å legge inn detaljer, jo bedre 
nytte får vi av systemet, sier 
Meland. 

Bruker lokale firma
Gjennom sine prosjekt har 

brødrene Strand mye bruk for 
ekstern arbeidskraft, og de har 
lagt stor vekt på å bruke lokale 
firma til slike oppdrag. – Til 
alle byggeprosjekt i Oppdal og 
Rennebu har vi f. eks benyttet 
oss av Joramo og Tørset Bygg, 
forteller Knut, og i tillegg har 
vi et formalisert samarbeid 
med flere andre bedrifter i 
nærheten, hvor vi kjøper tje-
nester når det trengs. Selv om 
de legger vekt på å benytte 
seg av lokal arbeidskraft, er 
den største forutsetningen at 
arbeidet utføres på en tilfreds-
stillende måte. – De lokale 
håndverkerne vi samarbeider 
med er flinke og pålitelige, og 
da er det både lettvint og greit 
for oss å bruke dem, sier Knut 
og Jan. 

Jobber kun med egne pro-
sjekt

De siste ti årene har brø-
drene Strand arbeidet kun 
med sine egne prosjekt. Da 
kjøper de opp områder og tar 
selv hånd om alt fra regule-
ringsplaner til salg av ferdige 
hytter. – Det er naturligvis ikke 
slik at vi selv rent fysisk står 
for bygging, salg o.l. men det 
er vi som planlegger og styrer 
alle prosjektene, så leier vi inn 
andre firma der vi trenger det, 
forteller Knut. De har også eta-
blert et eget eiendomsselskap, 
som heter Tellus Eiendom AS. 
Gjennom dette selskapet utfø-

jobbrelaterte reisedøgn i løpet 
av et år. – Det blir noen timer 
både i bil, tog og fly, men i 
våre dager er det jo slik at du 
kan ta med deg kontoret over-
alt, så vi er operative nesten 
uansett hvor vi befinner oss, 
sier Knut. Har man med seg 
mobiltelefon og pc, kan man 
jo både lese e-post og logge 
seg på nettet, så det er veldig 
lettvint i forhold til tidligere. 
– Uten moderne kommunika-
sjonsmidler hadde det heller 
ikke vært mulig å følge opp det 
programmeringsarbeidet som 
utføres i Tallin, poengterer Jan. 

Tjener godt nok
Vi prøver avslutningsvis 

å få de to til å si noe om den 
økonomiske situasjonen for 
virksomheten, men på dette 

Midt i Seierdalen, like ved grensesteinen mellom 
det Sønnenfjeldske og Nordenfjeldske, ligger 
Brødrene Strand ingeniørfirma AS. Siden 2004 har 
de riktignok hatt et distriktskontor i Oslo, men 
hovedkontoret har helt siden starten i 1980 vært 
på Innset. 

området er det ikke så lett å få 
noen konkrete svar fra de to 
på hovedkontoret. – Det kan 
variere mye fra år til år, fortel-
ler Knut. Selger vi f. eks. noen 
hytter på Oppdal eller i Risør 
vil dette gi store utslag i regn-
skapet det året, mens vi kan-
skje neste år bare driver med 
utbygging, og da vil dette gi 
motsatt utslag i regnskapet. 

– Vi kan vel imidlertid si 
det slik at vi tjener godt nok 
på det vi driver med, og har i 
grunnen aldri vurdert å prø-
ve noe annet, så da er vel det 
svar godt nok på spørsmålet, 
avslutter Knut og Jan. 

Av Mona Schjølset

Knut Steinar Strand foran pc´n med deres prosjekt i Risør på skjermen.

Jan Atle Strand med programmet V-Pro på skjermen.
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BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Fax 72 42 82 81

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Sommeren er her!
Denne gressklipperen er utstyrt med VIKINGs unike ReadyStart motor: et enkelt 
drag i snoren og motoren er igang! RVS-systemet gir et perfekt klipperesultat, og 
maskinen er meget lett å kjøre med 1-girs drift. Klippehøyden kan justeres i hele 7 
posisjoner, håndtaket har ‘softgrip’ og hjulene er stabile og myktrullende med doble 
kulelager. Klipperen er perfekt for plener opptil 1200 kvm.

kr 3990,-

STIHL motorsag med svært lave vibrasjoner og utrolig høy komfort. Utstyrt med f.eks langtids 
luftfiltersystem med forfiltrering, hurtigstramming av kjedet (B), Easy2Start (E) og STIHL 2-MIX 
motor som tilfredstiller verdens strengeste avgasskrav. Ideell til å sage ved, bygningsarbeide og 
til å felle mindre trær.

STIHLs allroundsag blandt de elektriske. Effektiv med mange komfort- og sikkerhet-
sdetaljer som hurtigstramming av kjedet (B), 4 meter kabel, kjedebrems QuickStop 
Super (Q), overbelastningsvern og automatisk kjedesmøring.

kr 2490,-

STIHL Bensindrevet ryddesag FS130
Komfortable, robuste og kraftige trimmere. 
Med rett riggrør, fast drivaksel og ergonomisk tohåndsstyre. 
For gress- og krattrydding. Komplett med trådhode og sirkelblad.

Viking bensin gressklipper MB448T – bestselger

STIHL motorsag for hjem og fritid MS 181C-BE

STIHL Elektrisk kjedesag (allround) MSE 180 C-BQ

kr 3990,-

kr 2990,-

Viking bensin bioklipper MB2R
VIKINGs MB 2 R er en kompakt og robust bioklipper for mellomstore plener mellom 500 
og 1500 kvm. Maskinen er lett å manøvrere, takket være sine kompakte dimensjoner og 
lave vekt. Håndtaket er sammenleggbart, hvilket gjør klipperen lett å transportere og å 
oppbevare. Den spesielt utformede bioklippkniven finfordeler gressavklippet så fint at det 
kan komposteres i jordbunnen.



Rennebunytt 29

Fiske på 
Kvikne?

Kvikne fjellstyre har et 
meget godt fisketilbud ved 
Litj-Hiasjøen. 

— Tilbudet kan benyt-
tes av alle, og det er en enkel 
hytte med adkomst f.eks. via 
sti fra enten Sverjesjøen eller 
Falningsjøen.  Litj-Hiasjøen er 
betraktet som et meget bra fis-
kevann, sier Rune Olaisen på 
vegne av styret.

Hytta leies ut for kr 50,- pr. 
person pr. natt, og leie av båt 
og inntil 6 garn koster kr 300,- 
pr døgn. 

Bestilling skjer til kvikne@
fjellstyrene.no - tlf 992 74 943.

Bygdetun-
dagen på 

Haugen Gård
Tradisjonen tro arrangerer 

Rennebu Historielag også i år 
Bygdetundag på Haugen Gård. 
Arrangementet går av stabelen 
den 25. Juni, og Historielaget 
håper på flott vær og mye folk. 

Mye sang og musikk
- Vi har prøvd å legge opp 

et program med mye sang og 
musikk, og samtidig en del 
humoristiske innslag, forteller 
Arnfinn Engen, som er leder i 
Rennebu Historielag. Museet 
blir åpent fra kl. 16.00, og da 
er det omvisere på plass i alle 
rom og ute på tunet. - Klokka 
19.00 starter programmet og 
da er det Trønderkaillan som 
starter opp med flott musikk. 
Utover kvelden får folk høre 
Randi Olise Hoel med fortel-
linger fra oppveksten, Arnt 
Stene framfører utdrag fra Peer 
Gynt, det blir musikalsk kaba-
retkåseri ved Tor Hoel, og ikke 
minst er vi glad for å ha med 
oss Aud Renander som stil-
ler ut og forteller om samisk 
håndverk, reklamerer Arnfinn 
Engen. 

Det blir naturligvis anled-
ning til å få kjøpt seg kaffe 
og mat, og Arbeidsviljen 4H 
har laget en Kultursti som 
publikum kan gå gjennom. 
– Programmet bør vel inne-
holde noe for enhver smak, så 
møt opp til en trivelig kveld 
på Haugen Gård, oppfordrer 
Engen på vegne av arrangø-
rene.

Gjerding, grinder og piggtråd

Det er viktig at en tar 
ansvaret og vedlikeholder gjer-
dene. Det er også viktig at en 
gjør en innsats i arbeidet med 
å fjerne gammel piggtråd som 
ligger på bakken. 

Ferdes du i utmarka er det 
viktig at du lukker grindene 
etter deg. Står det åpne grinder 
-  vær vennlig og lukk de! 

Har du hund så husk 
båndtvangbestemmelsene! 

I Rennebu er det vedtatt 
egne bestemmelser for båndt-
vang, vil spesielt nevne pkt e 
- der båndtvangen utvides; ”i 
områder der bufe beiter i tida 
fra 21. august til 31. oktober. 
Dette gjelder i hele Rennebu 
kommune.”

Er det spesielle krav til utse-
ende til et gjerde? 

Er hovedfunksjonen at 
gjerdet skal verne mot husdyr, 
og det er jordbruks- eller skog-
brukseiendommer på den ene 
siden, bør gjerde være minst 
1,10 meter høyt, og sterkt og 
tett nok til å hindre at sau, 
storfe og hest kommer inn på 
det området gjerdet er ment å 
beskytte. 

Hva sier lovverket om bruk 
av piggtråd? 

 Bruk av piggtråd regule-
res både gjennom dyrevern-
loven § 15 og gjerdeloven § 3. 

Nye eller gamle gjerder skal 
ikke være farlige eller kunne 
skade dyr eller mennesker. I 
Rennebu kommune er det til-
latt å nytte piggtråd ovenpå 
et lovlig gjerde. En bonde kan 
med full rett sette opp et pigg-
trådgjerde, såfremt det ikke er 
til fare for dyr eller mennesker.

Et godt vedlikeholdt gjerde 
utgjør sjelden fare for verken 
dyr eller mennesker. 

Hva er gjerdeproblematik-
ken rundt hytter/fritidsbo-
liger?

I kommuneplanens are-
aldel er det spesifisert at 
”Inngjerding av tomter ikke er til-
latt. Etter søknad kan et begrenset 
inntun tillates inngjerdet.”

I tillegg er det i en rekke 
reguleringsplaner lagt inn spe-
sielle bestemmelser når det 
gjelder gjerdehold. Er du usik-
ker for hva som gjelder for din 
egen hytte så se i regulerings-
planen. Hvis det ikke står noe 
i gjeldende reguleringsplan så 
er det kommuneplanen som 
gjelder.

I tillatelser til oppføring av 
gjerde vil det i de fleste tilfeller 
bli satt vilkår.

Dette gjelder særlig krav 
til utforming, vedlikehold, 
adkomstmulighet til frilufts-
områder og hensyn til beitedyr.

I Rennebu kommune er det 
byggesak som har myndighet 

til å behandle søknader vedrø-
rende gjerdehold rundt fritids-
boliger og fritidsboligområder. 
Myndigheten gjelder også 
gjerdesøknader som krever 
dispensasjon.

SMIL-tilskudd
Etter oppfordring fra land-

bruksnæringa selv, har kom-
munen innført  tilskudd til 
fjerning av gammel utgard. 
Det er en del av SMIL-midlene 
(tilskudd til spesielle miljøtil-
tak i jordbruket) vi har valgt å 
bruke til dette formålet. 

Det kan gis kr 10,- pr meter 
utgard. Alle foretak eller eiere/
brukere av en landbrukseien-
dom kan søke.

Søknadsskjema finnes på 
nettet, eller ved å kontakte 
Enhet for landbruk og miljø. 
Søknadsfristene er 1. mai og 1. 
oktober.

Enhet for landbruk og miljø
Byggesak

Vårens eventyr hos lammeprodusentene er nå på 
topp. Nå slippes det sau både på innmark og etter 
hvert i utmarka. Totalt slippes det ca 10.000 lam og 
ca 6.000 sau i utmarka i Rennebu.  For å få til en 
minst mulig konfliktfylt og sikker sommer er det 
viktig at vi alle prøver å ta hensyn samt ivaretar 
våre plikter. 

Sommerkaffe på Torget 25. juni!

Nye rennbygger ønskes 
spesielt velkommen, men vi 
ønsker også at ”gamle” renn-
bygger skal komme. 

Møt opp og opplev:

Loppemarked
Alle som vil kan levere lop-

per og selge. Ta kontakt med 
Maj Britt på Frivilligsentralen  
innen 20. juni. Gå gjerne 
sammen med en organisasjon 
eller lignende og nytt sjansen 
til å tjene litt penger.

Fotoutstillingen  ”Rennebu 
gjennom mine øyne”

De beste bildene fra foto-
konkurransen ”Rennebu gjen-
nom mine øyne” blir stilt ut på 
Frivillighuset. 

Rennebu 3000-stunt
Rennebu 3000 vil gi svar på 

”skiltstøntet” fra Innset. Hva 
dette er, vil dere som møter 
opp få oppleve.

Næringslivet er utfordret 
til å ha sommerlige priser på 
utvalgte varer, og Kulturskolen 
vil komme og underholde. Og 
naturligvis blir det salg av kaffe 
og noe å bite i.

Bli med og gjør torget 
levende!

Vertsgruppa for nye innflyttere til Rennebu har 
tatt initiativ til sommerkaffe på torget i Rennebu 
den 25. juni.

Lørdag 25. juni kan du komme til et levende Torg og samtidig kjøpe 
deg en kaffekopp. Bildet er fra et tidligere arrangement på Torget.
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Berkåk, Sør-Trøndelag, 19. – 21. august 2011

Du finner oppdatert informasjon om blant annet utstillere, temaaktiviteter og kulturprogram på 

www.rennebumartnan.no
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Kulturopplevelser	for	hele	familien

Kirkekonsert med 

Rita Eriksen trio

Akustisk aften med 

Frode Alnæs trio
Frode Alnæs 
Rune Arnesen trommer 
Per Mathisen bass
Samfunnssalen Berkåk 
fredag 19. august 
Dørene åpnes kl. 21.00

Billetter kr 300,- 
(18-års aldersgrense)

Billettsalg kirkekonsert og akustisk aften:
Rennebu Bygdearrangement as i Birkabygget Berkåk 
tlf 72 42 77 48.
Åpent mandag – fredag kl 8 - 15.30
Billettsalg fra 15. juni

Kulturkveld 

Samarbeidsprosjektet 
Sing with a Stranger

Martnans åpningstider
Åpningstider
Fredag 19. august  kl. 11–20 
Lørdag 20. august  kl. 10–18 
Søndag 21. august  kl. 10–18

Priser
Dagsbillett voksne kr 150,-
3-dagerspass kr 350,-
Alle under 16 år gratis
Gratis parkering

Rita Eriksen, 
Stian Tønnesen og 
Frank Eriksen i 
Innset kirke
onsdag 17. august
kl 21.00

Billetter kr 300,-

Konsert med Elg Band 
og Dugnadskoret 
under ledelse av Ann 
Kristin Haugerud. 
Rennebuhallen Berkåk 
søndag 14. august 
kl. 19.30 

Billettpriser: 
Voksne 250,- 
Under 16 år: 150,- 
Billettsalg ved inngang.

Hjertelig velkommen til 
Kulturkafé i samfunnssalen etter konserten!

Elektronisk gavekort 
Ypperlig gave - lades 
med ønsket beløp, 
og kan brukes i 
alle terminaler på 
martnasområdet.

T-skjorter og handlebag
i salg fra 15. juni
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BIBLIOTEKET
 

Vi holder stengt i sommer, så husk å låne nok 
ferielitteratur! 

Siste åpningsdag  før ferien er 
torsdag 30. juni, kl 16-19.

 
Vi åpner igjen   mandag 15. august,  kl 16-19.

God sommer  og velkommen tilbake i august!

Sommerblomster fra Spiren
Sen påske i kombina-
sjon med godt vær, 
gjorde sitt til at mange 
ble fristet til å starte 
tidlig med planting i år. 

– I år startet salget av ste-
morsblomster allerede i april, 
og det har vi ikke opplevd på 
mange år, forteller Oddvar 
Skjerve ved Spiren på Berkåk. 

Folk pynter opp rundt hyt-
tene

Ifølge Skjerve merkes det 
godt at hyttefolket i Rennebu 
er opptatt av å pynte opp 
litt rundt hyttene sine, og på 
Spiren selger man mye av 
både blomster og ulike typer 
frø til denne kundegruppen. 
- Natureng er populært blant 
hyttefolket, forteller Skjerve. 
Dette er en type plenfrø som 
egner seg spesielt godt i litt 
høyereliggende strøk, og det 
kan godt brukes både på tak 
og uteområde ellers. 

Mindre blomsterbed
- Markedet for blomster 

og planter er ikke i veldig stor 
grad styrt av trender og moter, 
men vi kan vel si at det er en 
trend at det plantes mer i 
krukker og ampler i stedet for 
blomsterbed, sier Skjerve. Folk 
synes det er trivelig å pynte 
opp en platting eller veranda 
der de oppholder seg, og da er 
det jo supert med ulike typer 
krukker som man kan flytte 
litt på. Som regel har man også 
mulighet til å sette disse under 
tak, og det kan jo være greit 
hvis sommerværet er litt lune-
fullt…

Husk gjødsel til plantene
Selv om folk er flinke til 

å pynte opp rundt seg både 
hjemme og på hytta, har gart-
ner Skjerve et aldri så lite tips 
det kan være verdt å ta med 
seg. – Folk er ikke alltid så 
flinke til å tenke på gjødslin-
gen når de planter. Nå fins det 
langtidsgjødsel å få kjøpt, og 
da er det faktisk tilstrekkelig 
å ha på dette når man planter 
så holder det hele sesongen, 
avslutter Skjerve.

Hytte 
sentralt ved Berkåk

Til tross for at vått og mildt vær medførte noen 
små forsinkelser, er veien inn til de første hytte-
tomtene i Mjuken nå ferdigstilt. Nå står oppmå-
ling og graving av de to første hyttetomtene på 
programmet før man starter selve byggingen. 

– Vi må også 
rydde litt skog 
når veien er fer-
dig, men alt i alt 
synes vi ting har 
gått relativt knir-
kefritt så langt, 
forteller Per Joar 
Gunnes i Mjuken 
Grunneier-
samarbeid.

Visningsdag
Ifølge Gunnes 

har det vært en 
god del henven-
delser fra folk som kan være 
interessert i å kjøpe hyttetomt i 
Mjuken, og for å gjøre det enda 
mer realistisk for potensielle 
kunder, skal det nå arrangeres 
en visningsdag der man kan 
få se nærmere på de to første 
tomtene. 

– Visningsdagen skjer 
i samarbeid med Meldal 
Sparebank og de involverte 
hytteprodusentene, og målet 
er å få det til før sommerferien, 
forteller Gunnes. 

Mye papirarbeid
Mjuken Grunneier-

samarbeid har fått mye ros for 
sin vilje og evne til å samar-
beide om utbygging og tilret-
telegging, både fra fylkeskom-
munalt hold og andre offent-
lige instanser.  Det er likevel 
ikke slik at regelverket nød-
vendigvis er tilpasset et reelt 
grunneiersamarbeid når det 
kommer til skatt, merverdiav-
gift og lignende. - Det har vært 
noen runder med papirarbeid 

den siste tiden ja, men vi har 
en advokat som hjelper oss å 
finne ut av hvordan ting skal 
gjøres, forteller Gunnes. – Det 
må jo være en fordel for alle 
parter, ikke minst kundene, 
at grunneiere samarbeider 
om utbygging og salg, og da 
bør det også gjenspeiles i det 
regelverket man skal følge, sier 
Gunnes. 

Deltar på martnan
Mjuken Grunneier-

samarbeid deltar i år med egen 
stand under Rennebumartnan. 
– Martnan er en flott mulig-
het for oss til å presentere sta-
tus for prosjektet, og vi håper 
og tror vi kan treffe mange 
potensielle hyttekunder disse 
dagene, sier Gunnes. Dato 
for ferdigstilling av den første 
hytta er satt til 28. august, men 
utbyggerne satser på at de har 
kommet såpass langt at det 
går an å vise fram hytta under 
årets Rennebumartna.  

Av Mona Schjølset

Voksende hyttekommune
Rennebu var hyttekom-
munen med nest størst 
vekst i Trøndelag i 2010 
med 48 fullførte hyt-
ter. Oppdal hadde flest 
med 53. Røros hadde 10 
færre enn Rennebu.

Rennebu kommune har 
satset på hytteutbygging de 
senere årene, og satsingen 
har gitt resultater: Rennebu 
er pr januar 2011 Trøndelags 
femte største hyttekommune. 
Røros (3.113), Oppdal (3.093), 
Levanger (2.094) og Midtre 
Gauldal (1.988) ligger foran 
Rennebu (1.770) i totalt antall. 

Lovende 
En stadig økende andel 

velger altså Rennebu når de 
skal velge hyttekommune. 
I sine kommentarer skriver 
reiselivsekspert Klaas van 
Ommeren fra Oppdal: 

Rennebu kommune gene-
relt og Nerskogen spesielt 
(skisenter - hyttefelt) kan gi 
svært stor uttelling ved mode-
rate hyttepriser. Rennebu blir 
det nye ”nesten-Oppdal” til 
folkelige priser.

”Hele bygda” tjener på hyt-
teutbyggingen. Mange tjener 
direkte - på salg av hyttetom-
ter, på å bygge hytter eller på 
å selge varer til hytteeierne. 
Andre tjener indirekte - på å 
selge tjenester til bedrifter som 
har store deler av sine inntek-
ter fra hytteutbyggingen. Og 
hytteutbyggingen er den vik-
tigste enkeltfaktor i arbeidet 
for å opprettholde folketallet i 
bygda.

– og forpliktende
Den store hytteveksten 

krever gjennomtenkning. Vi 

  Vekst 2010 Vekst siste 5 år Ant. pr jan. 2011
   2006 - 11 
  1 Oppdal 53 513 3093
  2 Rennebu 48 237 1770
  3 Røros 38 184 3113

(Kilde: SSB, bearbeidet av Klaas van Ommeren)

ser at det kan oppstå mot-
setninger mellom nærings-
interesser og fritidsinteresser. 
Rennebu har deler av både 
Forelhogna og Trollheimen 
innen sine grenser, og det må 
vises stor omtanke for den 
viktige landbruksnæringen i 
bygda. Samtidig har Rennebu 
reindriftsinteressene og 
samisk kultur og tradi-
sjon med sine helt spesi-
elle behov.

Det pålegger oss et 
stort ansvar for å plan-
legge slik at konfliktene 
blir minst mulig, og slik 
at alle interesser og 

synspunkter blir best mulig 
hensyntatt.

Fortsatt satsing
Hytteutbygging er og vil 

fortsatt være et satsingsområ-
de i Rennebu. Vi ønsker stadig 
nye fritidsinnbyggere velkom-
men til kommunen!

Lyst på en kaffekopp?
Jutulstuggu på Stamnan åpen lørdager kl. 11.00-15.00, juni 

– juli – august.

Kroken Bakeri på Innset fredager kl. 10.00-19.00, onsdager i 
partallsuker kl. 11.00-15.00.

Fjellheim på Nerskogen lørdager og søndager kl. 12.00 – 
19.00, salg av middag og kaffe. Åpent fra 25. juni – 31. august.

Berkåk Veikro og Gjestegård, midt i Berkåk sentrum, åpent 
hver dag 08.00 - 23.00.

Foto: Mari Vold
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Coop Kvikne, tlf. 62 48 40 13

Velkommen til en trivelig 
sommerhandel i butikken vår!

Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan – Sanitærbark

Åpningstider: mand-fred 9-19 / lørdag 9-18

Post og Bank i butikk

Post i butikk

Familiehelg på Kvikne 
24. - 26. juni 

Kanotur
Pubaften med fiskequiz

Andeløp
Fiskekonkurranse

Gjenforening med 70-tallets Kvikne Gutta
Markedsdag med aktive boder
Lekeland og aktiviteter for barn

www.nøff.com  – fiske@kvikne.no 
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Søndag 19. juni kl 12.00
52/18 km sykkelritt 
på Nerskogen i Rennebu. 
Start og mål ved Granasjøen

Traséen går langs grus- og asfaltvei. 
Premier til 1/3 i ungdomsklassene, 
de tre beste i voksenklassene, 
og til bestemann 
og bestedame. 
Deltagerpremier 
og uttrekkspremier.

Nerskogen grendalag - Oppdal sykkelklubb - Rennebu IL
i samarbeid med

For mer informasjon: www.nerskogsrittet.no

Nett – sikker strømforsyning Kraft – markedspris eller fastpris

Installasjon tilknyttet Euronics Berkåk

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Vi ønsker
våre kunder en
riktig God påske

Åpningstider i påskeuken:

Soknedal:
mandag og tirsdag  9.00-15.00

Støren:
mandag 10.00-17.00
tirsdag 10.00-15.30

Onsdag stengt begge avdelinger

tlf 72 43 00 40

Påmeldingsfrist 13. juni!

Fritidsboliger med høy standard på Nerskogen i Rennebu, 
med Trollheimen som nærmeste nabo!

VISNING
Ta kontakt med ånegga Eiendom aS ved

Trond Narve Stavne - tlf 915 73 627 - ånegga.no

Ånegga 
Hyttegrend
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RNs Påske-X

Vinnere av RNs Påskekryss: 
Anne I. Alfsen, Skogn - Bjørg Tverdal, Levanger - Dagfinn Leraand, Sjetnemarka

Kjente du 
desse orda?
Dialektord  Riktig svar
1 svæl rom
2 turru kjøkenreiskap
3 banfost barnevakt
4 sprått åpning
5 enkærre einer
6 agnor mothake
7 kvare kant 
8 ambo bestikk
9 obært opprådd
10 bå se bade
11 jetslep snigle
12 spik furuved

Vinnere av én inn-
gangsbillett kvar til 
Rennebumartnan søndag 
21. august 2011:

- Rolf Bjørgan, 
Sjetnemarka

- Kristine Rokkones, 
Rennebu

- Ingeborg Rønning, 
Berkåk

DIALEKT-KONKURRANSE

Norsk Ørretfiskefestival på Kvikne

På programmet står selvfølgelig fiskekonkurransen, og i 
tillegg blir det andeløp, pubkveld, kanotur, salgsboder, hop-
peslott og andre aktiviteter for barn. Sist men ikke minst blir 
det fest med 70 – talls besetningen av Kvikne Gutta, noe 
mange gleder seg til!

Kanotur
Festivalen innledes fredag kveld, med kanotur fra Yset til 

Kvikne Camping. – Folk må gjerne stille med egne kanoer, 
men det er selvfølgelig også mulighet til å leie kano, sier 
Mjøen. Det er viktig at de som ønsker å leie kano melder fra 
om dette på forhånd, slik at arrangørene får en viss oversikt 
over hvor mange kanoer de trenger. Første stopp på turen 
nedover Orkla blir på Vollan Gård, hvor det blir servert Tapas 
og forfriskninger i Gapahuken. Når man så kommer fram til 
endestasjonen på Kvikne Camping blir det pubaften med 
fiskequiz og trubadur.

Andeløp på web-TV
Lørdag formiddag er det Andeløp som står på program-

met. Her kan folk kjøpe så mange ender de vil for å konkur-
rere om førstepremien på 25.000 kr. – En artig sak her er at 
Hoveng Media er på plass for å filme andeløpet, og hvis alt 
går etter planen blir dette sendt direkte på web-TV, forteller 
Mjøen.  

Fiskekonkurransen
Lørdag går startskuddet for selve fiskekonkurransen, og 

da er det bare å slenge ut snøret så mange ganger som mulig 
før det blir innveiing på Kvikne Camping. – Vi legger vekt på 
å ha en familievennlig profil, så både lørdag og søndag vil 
det være Hoppeslott og andre aktiviteter for barn, forteller 
Mjøen. 

70-tallets helter spiller opp til dans
Lørdagskvelden blir det dans og moro ved Kvikne 

Fjellhotell. – Det er kjempeartig å presentere kveldens 
band, som er 70-talls besetningen av Kvikne Gutta, fortel-

ler Mjøen. De ble gjenforent for å spille en konsert tidligere 
i vinter, og dette ble en skikkelig suksess, så nå gjentar vi 
dette under festivalen, sier Mjøen.

Aktive boder og premieutdeling
Festivalen avsluttes søndag, med det arrangørene kaller 

”Aktive boder”. – Vi har lagt vekt på å være publikumsvenn-
lige, og at det skal være aktivitet i bodene, forteller Mjøen. 
Her blir det demonstrasjon av flatbrødbaking, utskjæring 
av kubbestoler med motorsag, toving m.m. I tillegg blir det 
underholdning av elever i kulturskolen og andre lokale kref-
ter. - Som avslutning på festivalen blir det naturligvis pre-
mieutdeling, og det er mange flotte premier som skal deles 
ut, blant annet reisegavekort på 10.000 kr. – Selv om vi har 
bestilt godvær til helga, har vi også leid to store telt som skal 
settes opp i tilfelle bestillingen ikke går inn, så alt ligger til 
rette for ei flott helg på Kvikne, avslutter festivalsjefen opti-
mistisk. 

Mer informasjon om festivalen finner du på 
www.nøff.com 

Samhandlings-
reformen i 
Rennebu

I disse dager 
får alle husstan-
der med adres-
se Rennebu 
utsendt en bro-
sjyre om SiO 
(Samhandlings-
reformen i 
Orkdalsregionen). Den beskriver hvor-
dan 13 kommuner i Orkdalsregionen 
(deriblant Rennebu) samarbeider for å 
være så godt rustet som mulig til å møte 
utfordringene som ligger i den nye hel-
sereformen, også kalt samhandlingsre-
formen. 

Bakgrunn for helsereformen beskri-
ves i brosjyren. Flere oppgaver skal over-
føres fra helseforetaket (HF – St. Olavs) 
til kommunene. Det betyr at dette er 
en desentraliseringsreform og at ingen 
kommuner vil få et dårligere tilbud enn 
det som man har i dag. Som det frem-
går av modellen ovenfor vil hoved-
tyngden av helse- og omsorgsoppgaver 
foregå lokalt i den enkelte kommune. 
En del av oppgavene som overføres fra 
helseforetaket vil imidlertid være så 
krevende at vi ikke greier å takle dette 
alene. Derfor har vi gått sammen med 
12 andre kommuner for å utrede hvor-
dan vi sammen skal løse disse oppgave-
ne regionalt. Kommunestyret vil vedta i 
august om Rennebu skal videreføre sam-
arbeidet i SiO (Samhandlingsreformen i 
Orkdalsregionen).

Hva betyr samhandlingsreformen for 
folk flest?
•	 Lettere	å	få	helsehjelp	lokalt.
•	 Folk	skal	få	bistand	til	koordinering	av	
 behandling og oppfølging.
•	 Tilbudet	i	kommunene	blir	bredere.
•	 Oppfølging	av	personer	med	kroniske	
 lidelser blir bedre.
•	 Det	vil	bli	flere	tilbud	til	dem	som	
 ønsker hjelp til å legge om levevaner 
 som kan føre til sykdom, for eksemp-
 el å endre kosthold, komme i gang 
 med fysisk aktivitet og stumpe røyken.
•	 Mer	fokus	på	helsefremmende	arbeid	
 i nærmiljøet.

Reformen trer i kraft 1. januar 2012. 
Man starter med gjennomføring av noen 
få tiltak i reformen fra denne datoen og 
planlegger å bruke ca 5 år på innfasing 
av alle tiltakene. Kommunene vil få over-
ført 5 milliarder kroner fra neste år til nye 
oppgaver i forbindelse med reformen. 
Fra og med 2012 blir det innført kommu-
nal medfinansiering av spesialisthelse-
tjenesten og kommunalt betalingsansvar 
for utskrivingsklare pasienter.

I følge kommunal- og regionalminis-
ter Liv Signe Navarsete skal det lønne 
seg for kommunene å holde folk friske. Vi 
skal bli bedre på forebygging og flinkere 
til å tilby det som skal til i forkant i stedet 
for å reparere i etterkant. Her i Rennebu 
er vi godt i gang med dette arbeidet ved 
at vi blant annet tilbyr mestringsgrupper 
(Frisklivssentral) og røykesluttkurs.

Mer informasjon om gjennomføring 
av samhandlingsreformen vil komme 
etter hvert.

Solveig Løkken,
helserådgiver

24. - 26. juni er det klart for årets Ørretfiske-
festival på Kvikne, og festivalsjef Hallvard 
Mjøen lover full rulle for både store og små 
hele helga. 
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Det norske Arbeiderparti  
01 x  Øie, Ola  Nordsk.  7391  RENNEBU 
02 x  Bjerkås, May Britt  Nordsk.  7391  RENNEBU 
03  Toset, Bjørnar  Berkåk  7391  RENNEBU 
04  Bjerkås, Marit  Berkåk  7391  RENNEBU 
05  Singh, Narinder  Berkåk  7391  RENNEBU 
06  Kant, Aina Kristine  Nerskogen  7393  RENNEBU 
07  Ulvin, Sissel Kvam  Stamnan  7392  RENNEBU 
08  Skamfer, Erik Olav  Berkåk  7391  RENNEBU 
09  Uv, Heidi Anita  Berkåk  7391  RENNEBU 
10  Kosbergløkk, Asle  Berkåk  7391  RENNEBU 
11  Berntsen, Oda T Solberg
  Nordskog.  7391  RENNEBU 
12  Knutsen, Jan Erik  Ulsberg  7397  RENNEBU 
13  Brattset, Dagrun  Berkåk  7391  RENNEBU 
14  Knutsen, Tommy Andre  
  Berkåk  7391  RENNEBU 
15  Eithun, Tone  Berkåk  7391  RENNEBU 
16  Hansen, Bjørnar Storslett  
  Berkåk  7397  RENNEBU 
17  Rise, Siri  Nerskogen  7393  RENNEBU 
18  Haugen, Oddmund Berkåk  7391  RENNEBU 
19  Smeplass, Britt  Stamnan  7392  RENNEBU 
20  Olaisen, Rune  Innset  7398  RENNEBU 
21  Storslett, Marit  Berkåk  7391  RENNEBU 

Senterpartiet 
01 x  Dragset, Knut Ingolf Nordsk  7391  RENNEBU 
02 x  Stene, Ragnhild K.  Grindal  7393  RENNEBU 
03  Hårstad, Knut  Stamnan  7392  RENNEBU 
04  Gorsetbakk, Arnhild, Innset  7398  RENNEBU 
05  Kvam, Erik  Stamnan  7392  RENNEBU 
06  Vognild, John Olav Nerskogen  7393  RENNEBU 
07  Stene, Marit  Grindal  7391  RENNEBU 
08  Lien, Endre  Voll  7393  RENNEBU 
09  Joramo, Lisbeth Marie, Innset  7398  RENNEBU 
10  Kjeka, Øyvind  Stamnan  7392  RENNEBU 
11  Hinsverk, Jorid  Voll  7393  RENNEBU 
12  Tronshaug, Birgitte Marie 
  Innset  7398  RENNEBU 
13  Reitås, Håvard  Grindal  7393  RENNEBU 
14  Lund, Sylvi Elin G,  Nerskogen  7393  RENNEBU 
15  Hårstad, Arnt  Stamnan  7392  RENNEBU 
16  Haugan, Bente Eggen, Innset  7398  RENNEBU 
17  Presthus, Per Dagfinn, Berkåk  7391  RENNEBU 
18  Eggan, Morten Eiolf Ulsberg  7398  RENNEBU 
19  Hårstad, Kjell Ove  Stamnan  7392  RENNEBU 
20  Røe, Gry Mari  Nordsk  7391  RENNEBU 
21  Uv, Tor Gunnar  Stamnan  7392  RENNEBU 

Kristelig Folkeparti 
01 x  Lånke, Ola Torgeir  Voll  7393  RENNEBU 
02 x  Torsen, Per Arild  Stamnan  7392  RENNEBU 
03  Kvam-Andersen, Siri, Voll  7393  RENNEBU 
04  Øverland, Ragnhild Løvseth  
  Stamnan  7392  RENNEBU 
05  Kvam, Ingebrikt  Stamnan  7392  RENNEBU 
06  Brekke, Kristin  Berkåk  7391  RENNEBU 
07  Sugaren, Jon Sverre, Grindal  7393  RENNEBU 
08  Grøtte, Ruth Kvam  Stamnan  7392  RENNEBU 
09  Morken, Erlend  Havdal  7397  RENNEBU 
10  Gunnes, Else-Mari S, Voll  7393  RENNEBU 
11  Skjolden, Rune Jenssen
  Berkåk  7391  RENNEBU 
12  Rokkones, Mona Sabina Lie  
  Stamnan  7392  RENNEBU 
13  Kristiansen, Stig  Stamnan  7392  RENNEBU 
14  Næss, Åse Marie  Stamnan  7392  RENNEBU 
15  Nakken, Kjell  Berkåk  7391  RENNEBU 
16  Grendal, Elisabet  Grindal  7393  RENNEBU 
17  Brattset, Lars  Gisnås  7397  RENNEBU 
18  Voll, Kirsti  Voll  7393  RENNEBU 
19  Joramo, Sigmund Ingesønn  
  Innset  7398  RENNEBU 
20  Hellstrøm, Kari  Stamnan  7392  RENNEBU 
21  Gunnes, Lars Magne Stamnan  7392  RENNEBU 
22  Grøtte, Gerd I Skjøtskift
  Berkåk  7391  RENNEBU 

Fellesliste Venstre og Høyre 
01 x  Krogstad, Eli  Berkåk  7391  RENNEBU 
02 x  Teigen, Wenche  Berkåk  7391  RENNEBU 
03  Eggan, John Magne, Grindal  7393  RENNEBU 
04  Engen, Torstein  Berkåk  7391  RENNEBU 
05  Reitås, Olaug  Grindal  7393  RENNEBU 
06  Olsen, Siri Sørvoll  Berkåk  7391  RENNEBU 
07  Haugset, Bjørn Inge, Stamnan  7392  RENNEBU 
08  Nyberg, Jan Arve  Berkåk  7391  RENNEBU 
09  Stuen, Ove Inge  Innset  7398  RENNEBU 
10  Sæter, Gunhild  Berkåk  7391  RENNEBU 
11  Strand, Knut  Innset  7398  RENNEBU 
12  Drugudal, Ove Einar , Voll  7393  RENNEBU 
13  Ramstad, Turid  Stamnan  7392  RENNEBU 
14  Olsen, Morten  Berkåk  7391  RENNEBU 
15  Stavne, Jon  Berkåk  7391  RENNEBU 
16  Langklopp, Kirsten  Berkåk  7391  RENNEBU 

Offisielle valglister til Kommunevalget 2011
Valgstyret har i møte den 10.05.2011 godkjent  følgende lister  som offisielle valglister til kommunevalget 2011:
 - Det norske Arbeiderparti
 - Senterpartiet
 - Kristelig Folkeparti
 - Fellesliste Venstre og Høyre

Ifølge valglovens § 6-8 er det adgang til å klage på vedtaket.  Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av de godkjente 
valglilstene.

Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Rydding av stier, gamle ferdselsårer
Gjennom SMIL-ordningen (tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket) kan kommunen gi tilskudd til rydding og utbe-
dring av sti- og turveinett. Det kan da dreie seg om rydding 
av selve leia, fjerning av overflatevann, grøfting, oppsetting 
og vedlikehold av gjerde, grind, gjerdeklyv og bro, samt 
merking og enkel informasjon. Ypperlig som fellesprosjekt.

Det er et økende behov for tiltak for å bedre atkomst, opp-
levelser og ferdsel til fots i kulturlandskapet. Et sammen-
hengende sti og turveinett kan knytte sammen gårds- og 
driftsveier og linjedrag i landskapet. 

Kontakt kommunen for mer informasjon.

Rennebu legekontor
15., 16., og 17. juni er legekontoret stengt pga 
installering av nytt dataprogram.

Trenger du øyeblikkelig legehjelp ring 72 42 77 00, 
eller ved akutt behov for lege ring 113.

- Rennebu legekontor

Formannskapets forslag til økonomi-
plan for perioden 2012-2015 
er lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget, biblioteket 
på Berkåk og på www.rennnebu.kommune.no. 
Kommunestyret behandler økonomiplanen i møte den 
16. juni.     

- Rådmannen

kommunale kunngjøringer

Sauekadaver 
i utmark
Hvis du som turgåer finner 
sauekadaver i utmark – hva bør 
du gjøre?

1.	Se	om	du	finner	øremerket	på	
	 sauen.	På	innsiden	av	merket	
	 står	dyreeiers	navn	og	telefon-
	 nummer.	Ta	kontakt	med	dyre-
	 eier.	Angi	hvor	du	er.	Har	du	GPS	
	 marker	funnplass	på	denne.	
	 Denne	bør	være	innstilt	på	kart-
	 datum	WGS84	og	posisjons-
	 format	UTM/UPS.
2.	Hvis	dere	ikke	finner	noe	øre-
	 merke,	ring	rovviltkontakt	Frode	
	 Mærk,	telefon	917	06	440.	
3.	Merk	funnplassen.	Prøv	å	beskriv	
	 hvor	du	er.
4.	Om	mulig	er	det	flott	om	kadaveret	
	 kan	dekkes	til,	så	en	slipper	
	 ytterligere	”forringelse”	etter	at	det	
	 er	funnet,	da	øker	mulighet	for	å	
	 finne	dødsårsak.
5.	Poenget	er	at	varslingen	skjer	så	
	 raskt	som	mulig	og	at	dyreeier	
	 blir	informert	og	rovviltkontakt	
	 varslet,	og	med	korrekt	steds-
	 angivelse	så	en	enkelt	klarer	å	finne	
	 kadaveret.	
6.	Rundt	omkring	i	beitesonene	
	 henger	det	tilsynsplakater.	
	 På	disse	tilsynsplakatene	står	det	
	 navn	på	dyreeiere	og	telefon-
 nummer.
7.	Har	dere	fotoapparat	med,	ta	
	 gjerne	bilde.	

Navn	på	beitelag	med	ledere/
kontaktpersoner:	
Grindal Beitelag: 
Bjørn Heggem 
414	57	268	-	bjhegg2@online.no
Ilfjellet Beitelag: 
Jon Kvam 
918	12	279	-	jon_kvam@yahoo.no
Innset-Vest Beitelag:
Marianne Dolpen 
986	03	738	-	tyskseter@loqal.no
Klevgårdene-Buan Beitelag: 
Odd Roger Eggan 
976	80	808	-	oreggan@start.no
Nerskogen Beitelag: 
Jon M. Fjellstad 
992	47	693	-	jomfjell@online.no
Ramsfjell Beitelag: 
Sissel Kvam Ulvin 
415	45	121	-	teigan@c2i.net
Rennebu Øst Beitelag:
Anita Gunnes 
950	79	971	-	a.gunnes@loqal.no
Rennebuskogen Beitelag: 
Ole Kristian Olsen  
970	34	726	-	olekrolsen@c2i.net
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kunngjøringer

Båndtvang
I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle 
båndtvangen i perioden 1. april - 20. august holdes i 
band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det 
går fram av punkt a-e nedenfor.

a)  hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu.
b)  på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det 
 tidspunkt de blir preparert og fram til og med 
 31. mars.
c)  i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset 
 slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner.
d)  Viltnemnda i Rennebu gis fullmakt til å innføre 
 båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det 
 påkrevd for å beskytte viltet.
e)  i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 
 31. oktober. Dette gjelder i hele Rennebu kommune.

Sikringsreglene i punkt a-e gjelder ikke for hunder som 
brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

Åpent møte tirsdag 14. juni kl 19.30

NY E6 UTENFOR ELLER 
GJENNOM BERKÅK?
Statens vegvesen utreder alternative løsninger for ny E6 
forbi Berkåk. For å kunne vurdere vegvesenet sine pla-
ner har en lokal arbeidsgruppe sett på fordeler og ulem-
per for 5 ulike løsninger for ny E6.
Arbeidsgruppa og plankontoret vil presentere dette 
arbeidet. Innledningsvis vil det bli informert om Statens 
vegvesen sin planprosess. 
Det gis mulighet for å komme med innspill fra salen.
Enkel servering.
Sted:  Kommunestyresalen
Tid:  tirsdag 14. juni kl 19.30
Arr:  Rennebu kommune

Austre Rennebu grunneierlag
Priser og jakttider 2011/12
Småviltjakt: Rype / Skogsfugl og Hare – uten hund
 Jakttid rype 10.9 – 23.12
 Jakttid skogsfugl 1.10 – 23.12 
 Jakttid hare 10.9 – 28.2
 To-døgnskort kr 200,
 Ukeskort kr 500,-
 Sesongkort kr 900,-
  
 Rype  / Skogsfugl med hund
 Jakttid rype 10.9 – 23.12
 Jakttid skogsfugl 1.10 – 23.12 
 Sesongkort kr 1.500,- antall kort begr til 5 stk.
 To-døgnskort kr 500,- ant kort begr til 2 stk/dag

 Rypejakt inntil 3 stk. pr. jeger/dag. 
 Skogsfugl 1 stk. pr. jeger/dag.

 Hare – med hund
 Jakttid 10.9 - 28.2 
 Sesongkort kr 1.200,-
 To-døgnskort kr 500,-  

Alle hunder som slippes i jaktsammenheng skal ha godkjent 
renhetsbevis på sau.

Austre Rennebu grunneierlag forbeholder seg rett til å avslutte 
jakt på rype før utløpet av ordinær jakttid. Bestanden vurderes 
forløpende. Det kan ikke kreves tilbakebetalt kortavgift for 
avbrutt jakt.

Jaktkort småvilt selges fra 1.8.2011 hos Bygdasenteret AS.
(tidligere turistkontoret ved Berkåk veikro).

Jaktkort for rådyr fås kjøpt ved kontakt Austre Rennebu 
grunneierlag. 
Kontaktperson: Nils Petter Gundersen mobil: 913 21 234  
e-post: nils-p-g@frisurf.no
  

Austre Rennebu grunneierlag - styret

Småviltjakt og Reinsjakt på Haugasætra

Søknader sendes til Roger Skamfer, Trondskogveien 12, 
7391 Rennebu, innen 15. juni.

Takk for all omtanke og 
blomsterhilsinger i forbindelse 
med Bjørn`s bortgang og 
begravelse.
En spesiell takk til familie og 
naboer.
Mathilde og barna m/ familier

Hjertelig takk for all deltakel-
se ved Olga Volls bortgang.
Takk også for pengegaven til 
Rennebu Helsesenter.

                 Ola m/fam.

En stor takk for pengegaven 
til boligavd. i forbindelse med 
Anders Sundset si begravelse.

For boligavd. 
Anne Marie Nyhus

Rennebukatalogen 
2011
er nå ferdigtrykt og vil bli 
solgt på dørene. 
Dessuten vil den bli lagt ut for 
salg i butikker, banker og ben-
sinstasjoner i bygda.

Voksent ektepar ønsker 
å LEIE HYTTE på åremål/
evt kjøpe. Nerskogen 
- gjerne i Leverdalen. 
Tlf 411 22 765.

Leilighet i Berkåk 
sentrum - Bakkan
85 m2 leilighet til salgs, 
alternativt til leie.
Åpent kjøkken/stue med hvite-
varer, soverom, to andre rom, 
bad med dusjkabinett i glass, 
vaskemaskin og tørketrommel. 
Stue med vedovn i kleberstein 
og glassdør. Loft med utbyg-
gingsmuligheter. Bod ute og 
inne. Fantastisk flott utsikt. 
Ca. 100 m til butikker, kom-
munehus, skole og barnehage. 

Vennligst ta kontakt via epost 
athh@msn.com eller telefon 
9756 6337 for mer informa-
sjon og visning.

Jegertrening/
oppskyting 2011 

10. og 24. mai, 28. juni, 
5., 12., 19. og 26. juli og 
2., 9. og 16. august.
Oppstart fra kl 1900 alle 
dager. 
Avgift kr 80 pr kveld og kr 80 
for oppskyting.
Merk siste kveld er 16. august 

Annonse  2-spalter variant B 

Velkommen til infomøte 
om...  

Utdanning i 
helsesektoren 

 
¸  Torsdag 9. juni kl 19 -21 
¸  Gauldal skole- og kultur- 

 senter på Støren 
¸  Orientering om høstens kurs: 
¸  Helsefagarbeider 
¸  Barne- og ungdomsarbeider 
¸  Vernepleie 
¸  Sykepleie 

 
Kontakt oss idag for påmelding og nærmere info: 

  
 

Tlf 73 86 65 62/63 
 www.gauldal.vgs.no/ressurssenter 

 

 

Fakturaadresse: 

Sør-Trlndelag Fylkeskommune 

Fakturamottak 

Postboks 2350 Sluppen 

7004 Trondheim 

Merk: 2216 Atle Øien 

Rennebu Pensjonistforening arrangerer 
tirsdag 28. juni dagstur til Sverige og grensebyen Storlien 

med middag i Teveldalen.
Kl 08.30 avreise fra Stamnan - kl 09.00 fra Berkåk.

Tilbake til Berkåk kl 18.00.
Pris pr. person kr 650,-

Påmelding til Turid Ramstad eller Sven Øverland 
innen 15. juni.

Ekstraordinært felles årsmøte 
for Innset og Rennebu skytterlag

i.h.h.t. skyteboka paragr. 2-7 i Gammelstødalen 7. juli kl 19.00
Sakliste:	1.	Godkjenning	av	innkalling	og	sakliste

2.	Valg	av	møteleder	og	sekretær
3.	Vedtak	vedr.	standplassbygg

Velkommen!		-	styrene	i	Innset	og	Rennebu	skytterlag

Beitedyr i utmark
Nå	har	beitedyra	våre	kommet	ut	i	utmarka	igjen,	og	vi	vil	
derfor	minne	om	å	unngå	løshunder	og	respektere	båndtvangen,	
og	samtidig	viktigheten	av	gjerder/grinder,	så	dyra	kan	gå	en	
trygg	og	trivelig	beitesesong	i	møte.	Vi	takker	for	godt	samarbeid	
med	hyttefolk	og	turgåere,	som	er	flinke	til	å	varsle	når	de	ser	
noe	unormalt	med	beitedyra	våre.

God sommer til alle som ferdes i skog og fjell!
Rennebu	Sau	og	Geit

Ferie fra uke 26 til uke 29
Første	dag	etter	ferien:	18.	juli.

Tar imot bestillinger pr tlf i 
denne perioden - 922 83 592



Rennebunytt36

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

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre 07.30-17.00 Lør 10.00-14.00

Hva består strømregningen av?
Det du betaler for strømforbruk består av tre deler:

1. Du betaler for den strømmen du faktisk bruker. 
 Det er kraftprisen, og den fastsettes i kraftmarkedet.
2. Du betaler for å få strømmen fraktet dit du bor. 
 Det er nettleien. Den varierer rundt om i landet, 
 fordi transportkostnadene varierer med befolknings-
 tetthet og naturforhold.
3. På toppen betaler du forbruksavgift, moms og 
 Enova-avgift. Avgiftene går direkte til staten.

Grafen viser denne fordelingen for en husholdningskunde 
med et forbruk på 20.000 kWh og som i fjor kjøpte kraft til 
markedspris. Grafen viser at kraften utgjorde den største 
delen av strømregningen i 2010.

Markedspris på kraft
Våre kunder foretrekker markedspris på kraft. 
Markedspris er vår innkjøpspris i spotmarkedet med 
et påslag på 1,88 øre/kWh.

Så langt i år har prisene pr. måned vært:
 
Januar   70,84 øre/kWh 
Februar  65,88 øre/kWh
Mars  64,68 øre/kWh
April  55,08 øre/kWh

I tillegg kommer et fastbeløp på kr 20,- pr måned.

Vi selger også kraft til fastpris. 

For mer informasjon og enkel bestilling, 
se våre nettsider www.krk.no

Bærbar PC
Gratis Acer ryggsekk med regnsett følger med på kjøpet.
eME528 T3500. 3GB 500G. Numeriske taster

Den står utstilt i butikken – kom og prøv!  kr 3498,-

Pakketilbud på SONY

Sony 40” led TV
USB, 4x HDMI, MPEG4. 100 Hz. Internett-TV. Wi-Fi integrert – 
koble deg enkelt til det trådløse hjemmenettverket uten bruk av kabler.

Sony - hjemmekinoanlegg
Brukervennlig hjemmekinoanlegg med DVD-spiller og avspilling av musikk og 
film via USB. Automatisk høyttaleroppsett for best mulig lyd DVD-oppskalering 
til tilnærmet Full HD 1080p-kvalitet

Pris TV og hjemmekinoanlegg kr 9998,-   Begrenset antall!

Velkommen til en hyggelig handel!

illustrasjon


