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Et godt sted å være
- også i framtida?
Rennebu – et godt sted å være! Dette slagordet ble i sin tid
lansert som ledd i markedsføringen av Rennebu som et attraktivt sted å slå seg ned, enten for å bosette seg, bygge hytte eller
søke arbeid. Vi skal være forsiktig med å mene noe om hvilken
betydning et slikt slagord kan ha. Men siden det har blitt stående og stadig går igjen i ulike sammenhenger, er det grunn
til å tro at folket i bygda har identifisert seg med dette mottoet;
jo, det er godt å være i Rennebu!
Samtidig er det nok dessverre slik at like lite som en svale
kan ”gjøre en sommer”, er et slagord tilstrekkelig for å få fart
på bosettingen i en bygd. Det må sterkere virkemidler til.
Tallenes tale er utvetydig; Rennebu mister fortsatt innbyggere
– i 2012 ble vi 35 færre. Pr. 1. januar 2013 var folketallet 2534.
Langtidstrenden viser en gradvis nedgang, samtidig som gjennomsnittsalderen hos bygdefolket øker. Det betyr færre barn
og unge, flere pensjonister.
Det finnes heldigvis lyspunkter. Om Rennebu taper i folketall får kommunen stadig flere fritidsinnbyggere. Selv om vi
skal være nøktern, kommer vi ikke fra at hyttesatsingen har
vært en suksess for Rennebu. Vi er av de kommunene i fylket
med størst økning i antall fritidsboliger og er i ferd med å passere 2000. Fortsetter utviklingen som hittil, vil vi snart ha like
mange hytter som innbyggere, men det er selvsagt ikke noen
målsetting.
Vi bekymrer oss ikke over økningen i antall hytter. Tvert
i mot skal vi ha enda flere. Bygda har utrolig flotte utmarksområder med flere attraktive hytteområder på Nerskogen, i
Gisnadalen, på Innset og i området rundt Berkåk, der Mjuken
bør være en spennende ”nykomling”, med akkurat passe kjøreavstand fra Trondheim. Utbyggingen av fritidsboliger generer er viktige arbeidsplasser for håndverkere og serviceytere av
ulike slag, i handelsnæringen osv. Dessverre taper vi sysselsetting bl.a. i landbruket, og derfor betyr hyttenæringen en viktig
kompensasjon. Tap av arbeidsplasser er kanskje den viktigste
årsaken til folketallsnedgangen.

Vår målsetting er selvsagt å prøve å leve opp til vårt flotte
slagord, at Rennebu skal være et godt sted å være for alle,
enten de bor eller tilbringer fritid her. Alt i alt tror vi at innbyggerne er fornøyd med tjenestene vi som kommune tilbyr.
Det underbygges for så vidt også av undersøkelser. Vi håper
det også gjelder fritidsinnbyggerne. Uansett vil det alltid være
et forbedringspotensial, lite eller stort. For å kunne lykkes er
vi avhenging av å få til et samspill med de som bruker våre
tjenester. Derfor vil vi gjerne ha tilbakemeldinger. Fortjener vi
ris, skal vi ha det. Skulle vi bli tatt i å gjøre noe som er riktig, er
det heller ikke helt å forakte.
Akkurat nå er Rennebu kommune i gang med et viktig
kommuneplanarbeid. I første fase foretar vi en kritisk gjennomgang av kommuneplanens samfunnsdel. Deretter vil vi
se nærmere på arealdelen. Det er satt opp tre viktige stikkord
som angir retningen for planarbeidet i denne valgperioden.
Stikkordene er ”boattraktivitet”, ”næringsattraktivitet” og
”interkommunalt samarbeid”. De to første stikkordene går rett
inn i temaet som er berørt foran. I denne sammenheng inviterer vi alle som har interesser i bygda, enten som innbyggere,
hytteeiere eller næringsdrivende, til å komme med innspill.
Det har vært holdt flere temamøter. Planprogrammet ligger
ute til ettersyn, slik at det fortsatt er mulig å være med å si sin
mening. Høringsfristen er 19. april, og du er herved invitert til
å delta! Skal Rennebu fortsette å være et godt sted å være, må
alle bidra med sitt.
God påske!
Med vennlig hilsen
ordfører

Passer på i påskefjellet
Også i år er mannskaper fra Rennebu Røde Kors Hjelpekorps
på plass i vakthytta på Ånegga gjennom hele påskeferien. – På
vakthytta er det døgnkontinuerlig vakt med minimum tre personer i beredskap, så vi er godt rustet dersom uhellet skulle være
ute, forteller Ove Einar Drugudal, som er leder i Rennebu Røde
Kors.
I fjor hadde mannskapet på vakthytta ei rolig påskehelg, og de
håper jo naturligvis det samme i år også. - I løpet av påskeferien
i fjor hadde vi bare to oppdrag, og det forteller vel om ei fredelig
påskehelg uten de helt store uhell, sier Drugudal.
Ny scooter
Med seg på vakthytta i år, får Røde Kors-mannskapet en splitter ny scooter. – Dette er et stort pluss for beredskapen vår, og vi
vil rette en stor takk til de som har støttet oss økonomisk og gjort
dette mulig, sier Drugudal. I brevet som ble sendt ut da Røde
Kors søkte om støtte til nyinvesteringen, fremheves det at dette

er hjelp til å hjelpe andre, og det er vel nettopp dette det handler om for mannskapene fra Røde Kors. – Vi har mange positive
ungdommer med i troppen vår, som kommer hjem for å hjelpe
til med avviklingen av påskeberedskapen vår, og det setter vi stor
pris på, sier Drugudal.
Vakttelefon Rennebu Røde Kors 480 70 059

Gisnadalen - et ferieparadis
Nils Henrik og Berit Eggen bygde seg hytte
i Gisnadalen i 1968. Det ble en innertier, og
Gisnadalen har blitt som en del av dem selv.
Nils Henrik Eggen er en
meritert arkitekt, og er gründeren bak Eggen Arkitekter as i
Trondheim. Han fikk jobb med
å tegne skole og samfunnshus i Oppdal i 1963, og ble i
den forbindelse introdusert for
Gisnadalen av en oppdaling.
Eggen fikk kjøpt seg hyttetomt
nede ved Gisna, og etter at han
hadde tegna hytta kom han
i kontakt med Jo Langklopp
som tok på seg jobben å bygge den opp. Hytta stod ferdig
til innflytting påska 1968, og
siden har de fleste ferier blitt
tilbragt i Gisnadalen.
Eget arkitektkontor
Eggen arbeidet ved andre
arkitektkontor frem til 1963, da
han startet sitt eget arkitektfirma. I 1969 flyttet han inn i
nye lokaler på Havstein gård,
og der holder arkitektfirmaet
fortsatt hus. Men firmaet har
vokst siden den gang, og blitt
ett av de mest betydningsfulle
arkitektkontor i Midt-Norge.
— Det var en fin tid å starte
arkitektkontor. Det skjedde
mye i samfunnet med skoleutbygginger og andre utbygginger i kommunal sektor, så det
ble mange interessante jobber,
forteller Eggen. Selv om han
kunne gått av med pensjon
for lenge siden, er han fortsatt aktiv på arkitektkontoret.
Men, som han sier selv – han
er pensjonist på fredagene.
– Jeg føler at jeg fortsatt
kan medvirke som ressurs og
bakspiller, og jeg synes det er
viktig å støtte de unge, sier
Eggen.
Oppdrag også i Rennebu
Eggen synes et hvert prosjekt er det viktigste når en
arbeider med det, likevel vil
han trekke frem arbeidet
med gjennoppbyggingen av
Erkebispegården som spesielt
utfordrende og lærerikt.
Han har også hatt flere arkitektoppdrag her i
Rennebu, og vi kan nevne to
utbyggingstrinn av skolen på
Berkåk, utvidelse av sykehjemmet og den nye omsorgsboligen på Berkåk.
Alltid ferie i Gisnadalen
Nils Henrik og Berit er
samstemte om at de alltid
har trivdes godt på hytta i

Gisnadalen. De er der minimum to uker hver sommer, i
vinterferien og i påskeferien.
— Hvis vi summerer alle
døgnene vi har vært på hytta
må det bli nærmere fem år til
sammen, sier Eggen. Han forteller at de også er igang med
den sjette hytteboka.
Da hytta ble bygd var den
på 43 m2, og det er den fortsatt. I ettertid er det bygd et
anneks på 16 m2 for å få flere
sengeplasser.
Et verdispørsmål
Da de bygde hytta var det
ikke så mange som hadde
hytte i Gisnadalen. Da var det
heller ikke snakk om innlagt
strøm, vann og kloakk, og slik
har de valgt å beholde hytta.
De vil heller ikke gjerde inn
tomta, for de mener det skal
være fri ferdsel i utmark.
— Vi liker å ha det veldig
enkelt. Det handler om verdinormer for vår del, og for oss
er det nettopp det enkle hyttelivet som er hytte. Både barn
og barnebarn er også glad i
denne formen for hytteliv, og
vi har blitt enige om at vi klarer
oss med solpanel, hente vann
i Gisna og gå på utedoen. På
den måten får vi en nærhet til
basale ting som er verdifult. Vi
ser en kvalitet i det at å være
på hytta er en annen ting enn
det å være hjemme. Dette blir
en diskusjon om verdier, og
vi setter stor pris på roen og
det å høre stillheten, sier Nils
Henrik.
Tråkket sine egne spor
Familien har fartet mye
i fjellene rundt omkring
Gisnadalen. I påska var det å
tråkke sine egne spor, og da
var det viktig å være nøye med
sportråkkinga i motbakkene
slik at det ble fine spor til de
skulle renne ned igjen.
De har gått mange turer i
fjellene både sommer og vinter, og kaffebålet er alltid et
høydepunkt. De har aldri vært
noen aktive fiskere, selv om
det ligger flust opp med fiskevann i nærheten.

Nils Henrik og Berit Eggen trives veldig godt på hytta i Gisnadalen,
og tilbringer minimum to uker av sommerferien der.

dugnaden er et viktig sosialt
treff, og han synes det er viktig at en ikke betaler seg ut av
arbeidsoppgavene. Hyttelivet
må ikke bli så tilrettelagt at
en ikke trenger å gjøre noe.
Dugnadene er fin både for de
som kommer som ny og for de
som tar over som neste generasjon.
— Det er viktig å huske på
at fordi om du har hytte så eier
du ikke området – du har det

bare til låns, understreker Nils
Henrik.
Takknemlig for alle årene i
Gisnadalen
Årets påske skal naturligvis tilbringes i Gisnadalen,
men med Nils Henriks kunstige hofte må skiturene tilpasses
etter
forholdene.
Langfredagen er vanligvis én
av høytidsdagene, for da blir
den store dusjkjelen fyrt opp

så det blir en dusj for alle.
— Vi er veldig takknemlig
for alle årene i Gisnadalen og
Rennebu. Vi håper at gårdene
og kulturlandskapet både i
Rennebu og Gisnadalen blir
opprettholdt, avslutter Nils
Henrik – og avslører et stort
hjerte og stort engasjement for
Gisnadalen.
Av Dagfinn Vold

Dugnadsfellesskap
Nils Henrik fremhever det
gode samarbeidet som alltid
har vært mellom hytteeierne
og grunneierne. Den årlige

Veilaget i Gisnadalen har årlig dugnad,
og det er et høydepunkt både for hytteeierne og grunneierne.
Bildet er fra en dugnad for en del år tilbake.
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Skigard

Kom innom for en

trivelig påskehandel!
Coop rabatt på drivstoff
÷ 35 øre pr liter

fra Rennebu

God påske ønskes alle fra oss på

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

Innset, 7348 Rennebu
tlf 481 99 394
www.skigard.biz

D S Drugudal
maskin as & Sanden

– 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

kogen
s
r
e
N
lan

d h a n d el

Nystekte brød
Aviser
Lokale produkter

Åpningstider i påska
Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid – Avløpsanlegg

Tlf 480 48 100
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Fredag 22. mars
Lørdag 23. mars
Palmesøndag
Mandag 25. - fredag 29. mars
Påskeaften
1. og 2. påskedag

09.30
09.30
10.00
09.00
09.00
10.00

-

21.00
18.00
17.00
19.00
17.00
17.00

Velkommen til en trivelig handel!
Telefon 72 42 55 22

Løsning for løypekjøring
på Nerskogen

Som de fleste sikkert har
fått med seg, har det en periode vært en del uoverensstemmelser i forbindelse med
oppkjøring av skiløyper på
Nerskogen. Nerskogen løypeforening har hele tiden jobbet
sammen med Rennebu kommune og en del grunneiere for
å komme fram til en løsning
på dette, slik at flest mulig får
benyttet det flotte skiterrenget
som fins i området. Nylig ble
det klart at partene har kommet til enighet, og Stein Mjøen
i Nerskogen løypeforening
uttrykker stor glede på vegne
av hytteeierne i området.
En annen utfordring for
løypekjøring har vært en
økende tendens med overvann
på Minnilla. Dette hindrer løypemaskina å komme fram.
- For å redusere dette problemet er løypetraséen lagt
om rett inn for Nordeng og
Varhaugkjølen hyttefelt, slik at
Minnilla krysses bare en gang,
forteller Stein Mjøen.
Slår et slag for folkehelsa
Mjøen ser også på løsningen i et bredere perspektiv, og
peker på den samfunnsmessige gevinsten dette vil ha.

– Vi vet jo at det å ha lett
tilgang til oppkjørte skispor
bidrar til at langt flere kommer
seg ut på tur, og dette fører
igjen til en stor helsemessig
gevinst som vi ikke skal underslå betydningen av, sier Mjøen.
Nettopp med tanke på dette
synes han også det er meget
positivt at Rennebu kommune bidrar til å sikre fremtidig
løypekjøring, slik at alle med
tilknytning til Nerskogen kan
fortsette å nyte godt av dette
tilbudet.
Trenger økonomisk støtte
Ifølge Mjøen har økonomien i løypeforeningen vært
vanskelig en periode, på bakgrunn av de problemene man
har hatt knyttet til usikkerhet
omkring hvilke traséer man
har kunnet kjøre.
– Det er derfor viktig for
oss å nå fram med nyheten om
at dette nå er avklart, og vi vil
oppfordre alle som er glade i å
gå på ski til å betale inn økonomisk bidrag til vårt arbeid
med løypekjøring, sier Mjøen.
Nerskogen løypeforening
har en støttekontingent på kr.
500 pr. år, og nærmere informasjon om kontonummer og
lignende finnes på hjemme-

siden. Giroer ligger også på
Nerskogen Landhandel.
Glad for kjørebru
Stein Mjøen sier at
Nerskogen løypeforening er
svært glad for at noen hytteeiere og grunneiere har tatt initiativ for å bygge kjørebru for
løypemaskin inn for Nordeng
og Varghaugkjølen hyttefelt på
Nerskogen. Ei kjørebru kan ha
svært stor betydning for løypeforeningens mulighet til å fortsette sitt virke med å kjøre opp
skiløyper i fremtiden. Årsaken
til dette ligger i økende forekomst av overvann på Minilla
slik at løypemaskina ikke
kommer over. Dette betyr at ei
kjørebru vil være med å sikre
at de på nordsiden av Minilla
blir sikret oppkjørte skiløyper gjennom hele sesongen.
Driften av løypeforeningen er
avhengig av at de på nordsiden
av Minilla får et like godt løypetilbud som de på sørsiden,
for at vi ikke skal miste økonomisk støtte fra dem.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Stein Mjøen

GPS i tråkkemaskina
Nylig fikk skigruppa i Rennebu ILmontert GPS-tracking i tråkkemaskina, og dermed er det lett
å oppdatere seg på hvor det til enhver tid er nykjørte skispor. – Dette er kjempebra for både fastboende og hyttefolk, og gjør informasjonen fra løypegjengen vår rask og lett tilgjengelig, sier Kjetil
Værnes, som er leder i skigruppa.
Ifølge Værnes har skigruppa lenge ønsket seg slikt utstyr, men det har ikke latt seg realisere på
grunn av økonomi tidligere. – Når Berkåk veikro og gjestegård sa seg villig til å inngå et samarbeid
om investeringen fikk vi det imidlertid til, og det er vi veldig glade for, sier Værnes.
Ved hjelp av sporingen, kan
man nå se hvor lenge det er
siden tråkkemaskina har kjørt i
de ulike løypene. - Til å begynne med kan det nok være noe
mangelfullt, men så snart vi har
kjørt gjennom hele løypenettet
med maskina vil vi korrigere og
kvalitetssikre, og etterhvert vil
vi kunne presentere et flott og
oppdatert kart over løypenettet,
sier Værnes.
Tråkkemaskina følger du på
http://skisporet.no/sortrondelag/rennebu - eller via nettsiden
til idrettslaget.

Kjørebru over Minilla
Nerskogen utvikler seg til virkelig å bli et
eldorado for de som liker å komme seg ut i
naturen både sommer og vinter.
Området har ikke stresset som en opplever på Oppdal
både med hensyn til folk og trengsel. Det ligger inn mot
Trollheimen med uberørte vidder og villmark. I grensa
mellom Nerskogen og Trollheimen har en et nord-sør terreng som gjør at f.eks. skiløyper tilnærmelsesvis kan gå på
samme kote i milevis. Hvor ellers finner en det i Trøndelag?
Videre gjør koplingen mot Oppdal at en her har et sammenhengende løypenett på ca. 11 mil. Dette er til glede for
både tilreisende og lokalbaserte barnefamilier, turgåere og
treningsivrige personer.
Men det finnes ett skår i gleden her; mer ustabile vintre
har ført til at kryssing av elva Minilla er blitt mer problematisk på grunn av overvann eller at elva til tider kan gå
åpen på vinteren. Dette skaper problemer både for skigåere
og løypemaskin. Når dette oppstår blir hytteeierne nord for
Minilla uten oppkjørte skiløyper. Disse hytteeierne og noen
grunneiere har derfor tatt et initiativ til å bygge en enkel
kjørebru over Minilla slik at løypemaskinen kan krysse elva
selv om den har overvann eller går åpen. Kjørebrua som
prosjekteres planlegges plassert rett inn for Nordeng og
Varghaugkjølen hyttefelt. Brua fundamenteres i fjell og bygges med én pilar ute i elva for å unngå sjenerende dimensjoner. På denne måten vil to stålbjelker med tversgående
tredekke sørge for en lavtliggende og enkel kryssing av elva
både sommer og vinter. Det er selvsagt tatt høyde for flomsituasjoner.

Bildet viser stedet for den tiltenkte kjørebrua.
Det er mange fordeler ved å bygge ei slik bru, men det
viktigste vil være at det sikrer oppkjørte skiløyper til alle
hyttefeltene fra Minilla nordover til Bløtslettet 3 km nord
for dammen. Et annet viktig moment er at det i lengre tid
har vært ytret ønske i Nordeng og Varghaugkjølen hyttefelt
om ei bru som gjør det mulig å krysse Minilla om sommeren når man skal gå innover fjellet på fottur. Derfor vil ei
kjørebru for løypemaskin være en god måte å etterkomme
behovene på både sommer og vinter.
Arbeidet med prosjektering av kjørebrua ble startet opp
tidlig høsten 2012, og forventes å være ferdig til våren. Det
er også skaffet til veie hovedtyngden av byggematerialene,
slik at byggestart vil stå og falle på hvor lang tid søknadsprosessen for nødvendige byggeløyver vil ta. I så henseende er vi optimistiske da vi har fått svært positive signaler fra
Rennebu kommune på prosjektet, slik at vi har et håp om
at dette ikke vil ta så lang tid.
Noen fakta om bruprosjektet:
• Formålet med prosjektet er primært å sikre oppkjøring av skiløyper til alle på Nerskogen og bidra til
en positiv næringsutvikling
• Byggematerialer: trevirke på stålbjelker
• Byggestart er ønskelig høsten 2013 (avhengig av
søknadsprosessen)
• Med byggestart høsten 2013, antas brua å være ferdig
til bruk senvinteren 2014 (påska neste år)
• Hvis lengre saksbehandlingstid, regnes ett års
forskyving
• Kjørebru over Minilla er påkrevet for å sikre alle lik
tilgang på gode skiløyper
• Krysningen av Minilla er påkrevet for å sikre at
tilstrekkelig antall hytteeiere støtter løypekjøringen
økonomisk slik at dette blir bærekraftig.
Tiltaksgjengen for kjørebru v/ Sveinung Løset
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Bruktbilsalg
Merke

Regår

Motor

Farge	KM Salgspris

Toyota Hi ace 4x4
2011
D4D
Sølv
58000
Mitsubishi L200, 5 seter
2003
2,5 TDI Sølv/Svart 135000
Toyota Hi Ace 4x4
2010
D4D
hvit
59000
123000
VW Caravelle 4 Motion 9 seter 2007 2,5 Tdi Hvit
Opel Insignia Automat
2009
2.0 Cdti Sølv
172000
2006
D4D
Svart 137000
Toyota Rave 4
VW Transporter
2009
4 Motion Sølv
93000
2005
1,9 Tdi
Blå
99000
Skoda Octavia stv
2003
1,7 TD
Blå
90000
Opel Combo
VW Passat 4 motion
2003
1,9Tdi
Sølv
245000
4x4
Rød
3000 T
Valtra N111 Q 55 Laster 2009
VW Passat 4 Motion
2010
2,0 Tdi
Sølv
78000
2011
D4D
Hvit
82000
Toyota Hi Ace 4x4
Suzuki XL 7
2006
2,0 TDI Svart
85000
2002
1,9 Tdi		
220000
VW Passat stv 4 motion
VW Sharan 7 seter
2003 4x4 1,9 tdi Svart 190000
2000
2,0 Hdi Sølv
172000
Peugeot 406 Stv
Toyota Camry
1989
2,0
Sølv
220000
2007
1,9 tdi
Sølv
160000
Skoda Octavia, 4x4 stv
Seat Alhambra, 7seter
2002
1,9 TDI Grønn 250000
2005
2,0 Tdi
Sølv
128000
Nissan X-Trail, 4x4
Skoda Octavia, 4x4Stv
2000
1,9 tdi
Sølv
250000
2006
2,0 Tdi
Svart 155000
VW Touran

235000
155000
191000
378000
215000
195000
198000
99000
47000
105000
398000
317000
198000
159000
98000
79000
65000
10000
155000
57000
134000
75000
145000

Vi reparerer frontruteskader gratis
for dem som har kasko/delkasko.

Nett

– sikker strømforsyning

Installasjon tilknyttet

Kraft

– markedspris eller fastpris

Euronics Berkåk

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no
2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Ønsker dere fortsatt
oppkjørte skiløyper på Nerskogen?

Nerskogen løypeforening kjører
opp skiløyper med løypemaskin
fra Skarbakkan i syd til
Bløtslettet i nord. I tillegg kjøres
Skrikdalsløypa som er ei rundløype
rundt Minilldalsmyrene.
6
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Støtt Nerskogen Løypeforening sitt
arbeid ved å betale støttekontingent.
Støttebeløp er 500 kr pr år som
betales inn på kto 4260.71.02567

Eiendomsmegler 1
omsetter hytter over
hele Rennebu, men
hyttene det er størst rift
om er de som ligger på
Nerskogen.
I løpet av januar og
februar har Stian Knutsen i
Eiendomsmegler 1 solgt fem
hytter i Rennebu. Det er både
vanlige hytter og et småbruk
solgt som fritidsbolig, og størrelsen varierer fra 50 m2 – 120
m2. Prisene varierer også, da
den billigste hytta uten vei
og vann/kloakk gikk for kr
490.000 til kr 2,6 millioner for
den dyreste hytta. Det vil si en
kvadratmeterpris på kr 7.000
som det billigste og kr 25.000
for den dyreste hytta.
— Beliggenhet og standard er avgjørende for prisen, og Nerskogen er desidert mest populær. Hytter på
Nerskogen blir solgt i løpet av
14 dager, og det skyldes nok
at Nerskogsområdet er populært og at det er for få enheter
i markedet i forhold til kjøpere, forteller Knutsen. Han
forteller at også hyttetomtene
på Nerskogen gir høy pris, og
det er lettere å selge kostbare
tomter på Nerskogen enn på
Oppdal.
Prisene på tur opp
Etterspørselen etter hytter
på Nerskogen er stor, og hyttene der går stort sett til prisforlangende.
— Prisene i Rennebu er
på tur opp, og det kan også
skyldes at prisene i Rennebu
tidligere har vært lave, sier
Knutsen. Prisveksten vil nok
fortsette her i Rennebu en
stund til før prisene stabiliserer seg. Til sammenligning vil
prisene på Oppdal holde seg
jevn eller det vil bli en liten
nedgang.
Fjellhytter selges først
Knutsen forteller at ved
siden av Nerskogen er det
Innerdalen som er det beste
området i Rennebu, men også
hytter i Gisnadalen selges
raskt unna.
— Det er typiske fjellhytter
som selges først. Hytter som
ligger nærmere bebyggelse og
i skog tar det litt lengre tid å

Nerskogshyttene
mest populær

selge. Ellers er den nye trenden at hytter ved skiløyper er
mer populære enn de som ligger ved alpinbakker. De som
kommer på visning spør alltid
om hvor nærme oppkjørte skiløyper ligger. Folk vil tydeligvis
ha turmulighetene nærmest
mulig, og vi har opplevd konkrete salg i Rennebu på grunn
av nærhet til oppkjørte skiløyper, forteller Knutsen.
Helårshytter med tre soverom
Det er størst etterspørsel
etter helårshytter, og her har
også Nerskogen et fortrinn.
Det er nære muligheter for
både bortover- og nedoverski,
Trollheimen ligger i nærheten for aktiviteter både sommer og vinter. Samtidig er det
kort vei fra Trondheim, kort
vei fra Nerskogen til Oppdal
og Berkåk – og Nerskogen har
egen butikk med godt utvalg.
— Vi har inntrykk av at
butikken på Nerskogen betyr
mye for hyttefolket, og at de
er flinke til å bruke butikken.
Folk vil gjerne ha det enkelt på
hytta, sier Knutsen.

Familiehytta
Den typiske helårs familiehytta som er mest etterspurt
er på 80 – 90 m2, har tre soverom og to oppholdsrom. Da
kan ungene ha med venner og
være for seg selv, samtidig som
at de voksne kan være på et
annet oppholdsrom. Hytta er
mer og mer en samlingsplass
for hele familien, og da bør det
helst være vei helt frem og hytta og området bør helst ha noe
å tilby alle.

Hytter på snaufjellet der en
må gå et stykke er fortsatt litt
tungsolgt. Men, det er de som
er ute etter akkurat slike hytter
også.
Bra potensiale
— Rennbyggene er flinke
til å samarbeide – flinkere enn
oppdalingene. Det er viktig å
unne andre å tjene penger, for
da kan det også dryppe på en
selv, sier Knutsen. Han peker
på at hyttefolket bidrar til økt

omsetning både på butikker og
for de som selger andre tjenester. Knutsen spår at Rennebu
fortsatt vil ha en prisoppgang,
og at potensiale for videre hyttebygging er stort.
Av Dagfinn Vold

Kjempeforhold ved Nerskogen Skisenter
Skisenteret på Nerskogen
er godt forberedt på påskeinnrykket, og Torleif Kristiansen
forteller at selv om det har
vært lite snø i vinter har alle
traséene vært veldig godt preparert og det har vært fine forhold.
Sesongen har vært veldig
bra så langt, selv om de ikke
åpnet før til nyttårshelga på
grunn av lite snø.
Nye skiløyper
I fjor ble det kjørt opp skiløyper for bortoverski i en ny
og lengre trasé. Kristiansen

kan også by på en nyhet i år
– de oppkjørte skiløypene er
knyttet sammen med den oppkjørte løypa langs Sørøyåsen,
og løypene møtes ved Vik.
Dette gir et løypenett som til
sammen er helt unikt. I tillegg er det en trasé som går
fra toppen av skiheisen over
fjellet om Storkvelva og ned til
Leverdalen – der løypa møter
den oppkjørte traséen.
”Trimkasser”
Kristiansen forteller at de
i år vil sette opp ”trimkasser”
med bok, og der vil de også
legge inn en oppfordring til

frivillig innbetaling for oppkjøring av løypene.
Kaffe og solskinn
Skisenteret er et fint
utfartssted både for nedoverog bortoverski. For de som
bare ønsker å ta seg en tur ut
i solskinnet for en kaffekopp,
er skisenteret også en ypperlig
plass.
Av Dagfinn Vold
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Vask bilen hos oss!
• Bilvaskmaskin
• 3 Selvvaskplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coopog
medlem NAFm
÷30 ør
e på d er
rivstoff

“Rene biler varer lengst”

E6 Berkåk

Vi ønsker alle
ei GOD PÅSKE

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Kjøkken
Bad
Spise
Garderobe
Soverom

ennebu
snekkeri

A
S

7393 Rennebu - Tlf. 72 42 67 30 - Fax 72 42 67 20

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no

Hos oss kan dere leie:
Gravemaskin
2.0
Kompaktlaster
0.8 t
Minidumper
0.5 t
Biltransporthenger 2.5 t/nyttevekt
Maskinhenger
2.1t/nyttevekt
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr
Maskinene kan også leies
med fører for mindre oppdrag

Ta kontakt
for et uforpliktende tilbud
Tlf 909 54 130/476 37 302

Din lokale rørlegger
• Hytteprodukter gjennom Hyttetorget
• Varme- og sanitæranlegg
• Modernisering av bad
• Varmepumper
• Vann og energibrønner
Telefon butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu
8
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Åpningstider:
Mandag-fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Påskehandel
på
Å-bua
Påskehandel på Å-bua
Tilbudene gjelder t.o.m. onsdag 4. april

Tilbudene gjelder fra og med mandag 18. mars til og med onsdag 27. mars.

Dagligvare

Dagligvare
Korni flatbrød pr. pk.

9,90
90
Kvikk-lunsj dobbel, pr stk
12
Ritz cheese kjeks pr. pk.
19,90
00
Coop Pizza,
Norwegian
Trondhjems
brun
lapskaus 1/1 bx2 for 50
19,90
00
Gilde
grillpølse
600gr
2 for 50
Coop
kaffe
gul og rød
– 40%
00
Fanta
2 for 25
Solo
1 ½ l1,5l ass.
– 40%
Hølondamorr
pr. kg. ass
169,90
Maarud potetgull
1990
90
Lutefisk
fra Enghav
frosset pr. kg.
29,90
Hølondamorr
pr kg
179

1990

Mors flatbrød

Jernvare

Gass til påske?

239,139,-

Bytte pr. flaske 11/10 kg

Jernvare

5 kg

Gass til påske?

Bytte pr. flaske 11/10 kg

Terassebord

5 kg

23900
13900

22 x 95

pr. m.

28 x 120

pr. m.

Green Viking sanitærbark

199,Manufaktur/hus & hjem

Håndkle ID 75 x 100 i vårfarger

Høie Nordic Comfort Helårsdyne 140 x 200

Vi rydder!

Comfort 90 x 200

– stort tilbudstorg av nedsatte varer

Green Viking
sanitærbark

69,-

79

Karoline kaffeservise 18 deler

Westnofa madrasser Gjest 90 x 200

!
p
p
u
K

8,90
11,90
00

Manufaktur/hus & hjem
Ting og tang til påskehytta

Vi retter en stor takk
Vi retter en stor
til alle våre
TAKK
trofaste til alle våre
kunder!
trofaste kunder!

69,299,490,990,-

Alle tilbud med forbehold om utsolgt

Coop
Marked
ÅÅ
Coop
Marked
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51

Bestill på nett & hent hos oss!

Åpningstider ii påska
Åpningstider
påska
Kiosk
Butikk

Onsdag 4.4.
Onsdag
27.3
Skjærtorsdag
Skjærtorsdag
Langfredag
Langfredag
Påskeaften
Påskeaften
1. påskedag
1. påskedag
2. påskedag
2. påskedag

Kiosk
18 - 21
18-21
12 - 21
12-21
12 - 21
12-21
16 - 21
16-21
12 - 21
12-21
12 - 21
12-21

Butikk
09 - 18
09-18
Stengt
Stengt
Stengt
Stengt
09 -16
09-16
Stengt
Stengt
Stengt
Stengt

dagligvare • hytteavdeling • jernvare
dagligvare
• hytteavdeling
husflid
• storkiosk
• propan • jernvare
husflid • storkiosk • propan

Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no
www.coop-aa.no
aa@marked.coop.no
aa@marked.coop.no
jern@marked.coop.no
jern@marked.coop.no
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Meldal Trykkeri - Tlf. 72 49 83 60
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Sommervikarer/
Ekstrahjelp

Medarbeider
Vi søker etter en person med godt humør,
som er ansvarsbevisst og arbeidsvillig,
og som kan stå på når det trengs.

Vi søker etter ekstrahjelp i forbindelse med
sommersesong og ferie/helg.

Hos oss får du varierte arbeidsoppgaver på
kjøkken og kiosk, og du får møte mange
hyggelige mennesker.

Hos oss får du varierte arbeidsoppgaver på
kjøkken og kiosk, og du får møte
mange hyggelige mennesker.

Vi har gode personalfordeler, godt
arbeidsmiljø og tarifflønn.

Søkere som kan tenke seg å jobbe både sommer,
og litt ellers i løpet året, vil bli foretrukket.

Det er mulig med større og mindre
stillingsandeler. Tiltredelse snarest.

Du kan ta kontakt med
Anne Karin på tlf 415 58 838 eller
på mail post@berkaak-veikro.no.

Du kan ta kontakt med
Anne Karin på tlf 415 58 838 eller
på mail post@berkaak-veikro.no

Berkåk Veikro Berkåk Veikro
Drivstoff Mat Overnatting

Drivstoff Mat Overnatting

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
600gr Gilde grillpølse

2 for 4000

Smågodt løsvekt

690 pr hg
Fanta 1,5l, 4pk

4950 +pant
Åpningstider i påska:

Mandag - onsdag
Påskeaften

10
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8-22
9-16

Polly peanøtter, 300 gr
Tørkerull, Coop 4pk
Pizza baguette, Coop
Pizzafyll, Toro

2 for 3000
2 for 4000
2 for 2000
2 for 3000

Lammestek m/hvitløk, Coop

14900

pr kg

Reinskjøtt - rent produkt fra ren natur

Torill er klar
til påske
Nerskogen Landhandel
står foran sin tredje
påske, og Torill
Dullum Lund er klar
for innrykket.

Det beste utgangspunktet for et uforglemmelig måltid –
fint reinskjøtt fra rein
som har beitet på gode
beiter i Trollheimen.
For å få et godt kjøtt er prosessen med å behandle reinen
på fjellet via slakting til ferdig

produkt viktig. Gustav Kant på
Nerskogen har eget godkjent
slakteri for å få denne prosessen best mulig, og han er veldig godt fornøyd med å slakte
selv.
— Det er viktig at slaktinga
går i kontrollert og sakte fart,
da får en det beste produktet.
Det er noe som heter Slow
food, og reinkjøtt behandlet på

den riktige måten er sakte mat.
Så er den også lokal, sier Kant.
Kant legger både tid og sjel
i slakteprosessen for å komme
frem til et best mulig produkt.
Flere og flere er opptatt av
kvalitet på maten, og samtidig
få ekte mat. Reinskjøtt kommer fra 100% naturlig beitende dyr som lever på fjellet
med en variert spiseseddel
som inneholder flere hundre arter. Dermed blir reinskjøttet et unikt kjøtt, og ikke
mange andre typer kjøtt kan
vise til den samme renheten.
Reinskjøttet er på en måte ferdig foredlet i utgangspunktet.
Reinen i Trollheimen har
fine og stabile beiteforhold
både sommer og vinter, og det
var snøfritt beite langt utover
sist høst.
Jerngryta er viktig
Gustav Kant leverer blant
annet skav, filet, stek, grytekjøtt, kokkjøtt, tunge, margebein, skank og tørkakjøtt. Selv
har Kant mest sans for kjøtt
som tilberedes i jerngryte, og
som står og putrer sammen
med grønnsaker i flere timer.
Det får frem den gode smaken.
— Gryta må passes og
pleies utover dagen. Kjøttet
må ikke krydres så hardt, for

da svir en bort smakcellene
og en mister den gode smaken. Koker en kjøttet sammen
med margebein får en samtidig beinkrafta med i kokningen. Dette gir en ekstra god
smak. En må bare eksperimentere selv, og her er det mange
muligheter. Men, den gode
gamle jerngryta må være med,
understreker Kant.
Snacks til påskefjellet
En annen favoritt for Kant
er tørka reinskjøtt – enten
sider eller hjerter. Det synes
han er snacks å ha i sekken når
en skal på tur.
— Tørka kjøtt kan en spise
både til lunsj og middag, men
en kan også ha det i kaffen på
tur eller som et mellommåltid
på fjellet. Det er viktig at kjøttet ikke er for salt, for da blir en
bare tørst, sier Kant.
Kant selger reinskjøttet sitt
fra boplassen på Nerskogen,
og han har både veifarende og
lokale som kunder. Så har du
lyst på en skikkelig god reinssteik til påske, er det bare å
stikke innom.
Av Dagfinn Vold

Nettside med værstasjon i Ånegga
Mange lurer på hvordan været er på Nerskogen
før de drar på helgatur til hytta. Nå kan du studere
været på nettet før du drar.
Tor-Hartvig Bondø, leder i Ånegga Vasslag SA, forteller at de
har laget en nettside for vasslaget. På denne siden vil de presentere små nyheter fra Rennebu, samt gi tilgang til en ”live” værstasjon og webkamera. Værstasjonen står plassert på Ånegga
Vasslag sitt pumpehus, som er 790 moh. På samme sted står også
webkameraet som viser et ”live” bilde av utsikten fra Ånegga over
Granasjøen mot Leverdalen. Med webkameraet og værstasjonen skal en kunne danne seg et godt bilde av værsituasjonen på
Nerskogen.
Bildet viser hva som vises på nettstedet
når du går inn på værstasjonen på www.anegga.no

Torill Dullum Lund gleder seg
over at hyttefolket er flinke
til å bruke butikken.
— Vi fikk trene på påska
nå i vinterferien, for da var det
skikkelig trøkk. Hyttefolket er
veldig flink til å bruke butikken, forteller Lund. Hun forteller at de selger mye av alt ,
og inntrykket er at hyttefolket
kjøper mye av det de trenger
på butikken på Nerskogen.
To års erfaring
Nå står påska for døren, og
butikken har startet forberedelsene i god tid.
— Egentlig starter vi bare
tidligere og tidligere med forberedelsene til påske. Vi har nå
to års erfaring, og vet hvilke
varer som skal på plass, forteller Lund. Vi prøver å ha det
meste som etterspørres, også
skismurning, vasskanner og
spader – foruten et godt utvalg
innen mat og andre nødvendige varer. Lund forteller
at de også har lokal mat fra
Kroken bakeri, Hognamat og
Småbruket.
Gleder seg til påske
Når påska kommer blir det
full fart og de vil være mange
på jobb. Lund forteller at da er
nesten hele familien på jobb
det meste av påska, og det er
noe alle er innstilt på. De har
åpent alle dager med justerte
åpningstider.
— Disse dagene kan trykket være stort og det kan koke
litt. Men, alle kundene er blide
og positive. Det gjør at vi virkelig gleder oss til påske, forteller Lund.
Av Dagfinn Vold
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Bygdas Forsikringssenter
Brannkassa i Oppdal og Rennebu
- nærhet og trygghet siden 1842
FORSIKRING - BANK - PENSJON
Privat - Næring - Landbruk

Vi ønsker alle våre husholdningog fritidsabonnenter

en riktig god påske!
Les mer om hytterenovasjon og tømming av
slam på vår hjemmeside www.hamos.no

Trygghet levert av dyktige og trivelige ansatte
- slik har det vært hos oss i 170 år!
STOLT HISTORIE - MODERNE LØSNINGER
72 40 49 90
Nyveien 1 på Oppdal

72 42 82 50
Næringshagen på Berkåk

www.GORB.no
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Forvaltning IKS

Nettverk Reiseliv inn i en ny fase
Pilotprosjektet med
etablering av et nettverk for små og store
aktører innen reiselivet
i Rennebu ble avsluttet
ved årsskiftet, og prosjektet går nå inn i en
ny fase.

Lørdag 6. april ligger
det an til en spennende
ettermiddagskonsert
med aktørene bak det
lokale Mamma Miaprosjektet.

Merethe
Fossum
ved
Bygdasenteret, og Evy Ann
Ulfsnes fra Rennebu kommune, har vært pådrivere i arbeidet og hatt ansvaret for gjennomføring av både markedsaktiviteter og andre tiltak. De
har nå evaluert prosjektet så
langt og kommet med forslag
til videre framdrift, basert på
innspill fra deltagerne i nettverket.

Her får publikum høre
mange av de kjente ABBAslagerne tolket av våre lokale
musikalstjerner.
– Det er bare å glede seg,
for det jeg har hørt fra både
sangere og musikere på øvingene så langt lover meget bra
for konserten, sier Ann Kristin
Haugerud i arrangementskomiteen.

Ifølge de to har det vært
veldig positive tilbakemeldinger fra aktørene i nettverket,
og alle ønsker å delta videre i
prosjektet.
– Det er tydelig at mange små tilbydere har savnet et slikt forum der de kan
treffe andre og diskutere
aktuelle
problemstillinger.
Samarbeidstanken har også
vært sentral på samlingene
våre, og det håper vi utvikler
seg enda mer i tiden framover,
sier Merethe Fossum.
Fra idé til handling
Når man nå skal ta nettverkssamarbeidet ett steg
videre, vil det i første omgang
bli valgt et interimstyre som
skal se på hvordan det vil være
hensiktsmessig for aktørene å
organisere seg framover.
– Den 20. mars inviterer vi
til et mobiliseringsmøte. Da
kommer Guri Heggem, som
representerer fylkesmannen,
og forhåpentligvis en representant for visitnorway, forteller Fossum. På denne samlingen vil det også bli spesiell
fokus på hvordan man skal
sette gode ideer ut i livet.
– Det er ofte en utfordring
å komme fra idéfasen over i en
handlingsfase. Vi håper derfor at samlingen kan motivere
flere til å sette i gang prosessen
med å konkretisere sitt eget til-

Evy-Ann Ulfsnes, Ola Øie og Merete Fossum har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet i nettverket.
bud, og ikke minst omsette det
i praktisk arbeid, sier Fossum.
Støtte fra Innovasjon
Norge
Nettverkssamarbeidet har
også fått økonomisk støtte fra
Innovasjon Norge, og disse
midlene har blitt brukt til kvalitetssikring av de produkter
og tjenester den enkelte aktør
i nettverket har. Rent konkret
har dette blitt gjort ved at Tina
Selbæk fra Nasjonalparken
Næringshage har reist rundt
og intervjuet aktørene om
deres tilbud, sjekket at alle
opplysninger er riktige, og
kommet med forslag til vide-

re fremdrift. Ola Øie ved
Langklopp Fjellgård er en av
aktørene som har hatt besøk
av Tina Selbæk, og ifølge Øie
var dette en veldig matnyttig
prosess.
– Hun ga oss en fyldig tilbakemelding, med konkrete
forslag til hvordan vi skulle
jobbe videre, og vi syns at dette var til god hjelp for virksomheten, sier Øie.
Verdiskapning
En overordnet målsetting
for nettverket videre framover,
er naturlig nok at hver enkelt
aktør skal få til en verdiskapning i kroner og øre.

– Det er selvfølgelig det alle
ønsker å jobbe mot. Gjennom
pilotprosjektet har aktørene
vist stor vilje og evne til samarbeid, og det syns vi lover veldig
godt for det videre arbeidet.
Tanken om at sammen er vi
sterke har virkelig slått rot hos
aktørene, og vi gleder oss til å
jobbe videre med dette, avslutter Merethe Fossum og Evy
Ann Ulfsnes.
Av Mona Schjølset

Rennbygger på Ungdommens Fylkesmønstring
Flinke ungdommer fra
Rennebu er i vinden for tiden,
og vi er mektig stolte av dem.
De aller fleste, om ikke alle,
som markerer seg innen kunst,
musikk, dans og nå også litteratur har vært gjennom kulturskolen og UKM. Helga den
16. og 17. mars arrangeres fylkesmønstring av UKM i Midtre
Gauldal. Da deltar ungdommer fra hele Sør-Trøndelag
som har vært så heldige å bli
plukket ut til å representere sin
hjemkommune.
Rennebu stiller med følgende innslag:

Mamma
Mia i
konsertversjon

7up & The Moviemakers –
musikk og video, LODI - rockeband, Yatzy-alternativ rock,
Jo Erik Ramlo- rock/ballade,
Alexandru Gros Grindvollklassisk musikk og Marcus
Karlsen – skulptur.
Rennbyggene
skal
”i
ilden” på søndag formiddag,
første forestilling kl 10.00.
Arrangementet foregår i kulturhuset og er åpent for alle.
Vi anbefaler å ta en tur Støren
denne søndagen, det er en fryd
å høre og se på de fantastiske
ungdommene.
- kulturkontoret

Den opprinnelige planen
var å sette opp musikalversjonen av Mamma Mia allerede
nå i vår, men det viste seg etter
hvert at tiden ble litt knapp for
å få på plass alle aktører og
opplegget rundt.
– Det er en relativt tidkrevende prosess å få på plass
alle skuespillerne, og da vi var
ferdige med auditionrundene
fant vi ut at vi fortsatt manglet
en god del statister, forteller
Haugerud. I stedet for å gjennomføre en musikaloppsetning med begrenset omfang
valgte altså arrangørene å
utsette dette et år, og heller
kjøre en konsertversjon med
de aktørene som allerede er på
plass.
Håper å friste flere
Ifølge Haugerud håper
arrangørene at konserten vil
friste enda flere til å bli med
fram mot neste års musikaloppsetning.
– Det er jo så utrolig mye
god musikk i denne musikalen, så vi regner egentlig med
at mange blir inspirert etterpå.
Det er jo slik at det trengs ganske mange statister til en full
oppsetning, og det er roller
som er overkommelig for de
aller fleste, smiler Haugerud.
Hun presiserer også at alle de
aktørene som har fått tildelt
roller stiller på scenen 6. april.
- Dette blir en flott mulighet til å se lokale sanghelter i
aksjon, så jeg vil oppfordre alle
som har mulighet til å ta turen
denne lørdagen. Jeg tar sjansen på å love alle at dette blir
en bra start på helga, avslutter en entusiastisk Ann Kristin
Haugerud på vegne av arrangementskomiteen.
Av Mona Schjølset

Rockegruppa LODI under den kommunale mønstringa.
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Kvinnegruppas kulturpris

• Brøyting – strøing med traktor

Vi ber om forslag på kandidater (vedlagt begrunnelse).
Aktuelle personer eller organisasjoner/lag som har arbeidet
aktivt for kulturlivet i Rennebu. Prisen deles ut 1. mai.
Forslag sendes innen 1. april 2013 til Solveig Træthaug tlf 926 46 471
- Kvinnegruppa i Rennebu

• Transport – traktor m/henger
• Massetransport
– lastebil m/henger

Tema
2013

Rennebumartnan as søker etter

• Levering av
grus, singel og pukk

BE R GTATT

KJØKKENANSVARLIG
ca. 10% stilling

Da vår nåværende kjøkkensjef slutter i stillingen etter Rennebumartnan
2013, søker vi nå etter ny kjøkkenansvarlig for Rennebumartnan 2014.
Det er ønskelig at den som ansettes kan
være med på noe opplæring under årets martna.

Skiopplevelse
på Nerskogen!

Send en kort skriftlig søknad til
Rennebumartnan as, Myrveien 2 Berkåk, 7391 Rennebu
kenneth@rennebumartnan.no - innen 8. april.

www.mediapriofil.no

Før martnan består arbeidet å innhente anbud og bestille varer, utvikling
av menyer, og sørge for nødvendig antall gode kjøkkenmedarbeidere.
Under martnan administrerer kjøkkenansvarlig
alt arbeid med mat og restauranter, og sørger for at
både kjøkkenmedarbeidere og lag og organisasjoner som deltar
med frivillig innsats trives og blir i stand til å gjøre en god jobb.
Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for jobben.
Vi legger vekt på personlig egnethet. Lønn etter avtale.

Skisenteret er åpent hver lørdag og søndag 11 - 17,
og i påsken hver dag.
Oppkjørte turløyper – Spennende kjelkenedfart

Skiinstruksjon?

Spørsmål kan rettes til daglig leder Kenneth - 72 42 77 48 // 917 83 500

Ta kontakt med

Berkåk, Sør-Trøndelag, 16. - 18. august 2013

Sommerdekk

Åpningstider
Fredag 16. august kl. 11–19
Lørdag 17. august kl. 10–18
Søndag 18. august kl. 10–18

Priser
Dagsbillett voksne kr 150
3-dagersbill. kr 350
Barn under 16 år gratis
Gratis parkering

Informasjon
Rennebumartnan as
Telefon 72 42 77 48
post@rennebumartnan.no

kjøper du hos oss

www.rennebumartnan.no

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

– midt i blinken for skiaktiviteter.

Liv Bakken tlf 900 71 410

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Kinamat – Norsk mat
Ta med hjem

Bilen trenger også pleie
– vi hjelper deg!

Bygg varige verdier

Dekkhot

ell

Kjøpt dekk på internett?
vi hjelper deg med montering

Tomter med fin beliggenhet
på Nerskogen
Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Ny
e!
websid

Ta kontakt for å få tilbud!

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680
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Åpent alle dager 12.00 - 21.30

Berkåk, tlf 72 42 72 74

Lund Hyttebygg as:

Nytt navn – tradisjonsrikt firma

Bedriften Lund Handlaft as har skiftet navn
til Lund Hyttebygg as for å markere at de også
driver med andre ting enn laft.

— Det at vi har skiftet navn
til Lund Hyttebygg istedenfor
Lund Handlaft, betyr ikke at
vi slutter med lafting. Vi vil ta
vare på håndverket og fortsatt
levere laft, og akkurat nå går
det mest i stavlaft. Men, vi ser
for oss at veksten vil komme
på bindingsverkhytter – noe vi
allerede ser på forespørslene vi
får, forteller daglig leder Stig
Holthe-Berg. Holthe-Berg tr0r
at dette har med totalkostnadene å gjøre, samtidig som at
myndighetene er opptatt av
bygningstekniske detaljer som
tetthet og isolasjonsevne. Men,
Holthe-Berg forteller at de
vil ha hovedfokus på stavlaft,
samtidig som at det er enklere
å kjøpe seg kapasitet på bindingsverk for å etterkomme
etterspørselen der.
Omprofilering
Navneendringen medfører
også en del andre endringer.
Det er utarbeidet ny logo, og
ny nettside er under arbeid.
Den nye nettsiden skal etter
planen stå ferdig til påske. Ny
brosjyre med bindingsverkmodeller i tradisjonell stil er under
utarbeidelse, og Holthe-Berg
forteller at de også har tanker
om å utvikle nye hyttemodeller.
— Konkurransen blir større og større, og flere aktører
kommer også på Nerskogen.
Skal vi møte denne konkurransen må vi tilby en god
totalpakke med lokale aktører
og god service på kort tid. Vårt
mål er at vi alltid skal være tilstede, sier Holthe-Berg. Han
understreker at også de lokale
samarbeidspartnerne må være
konkurransedyktige, for kostnadene må holdes ned i alle
ledd for å få en god totalpakke.
Stor aktivitet
Økt etterspørsel må nødvendigvis også føre til økt produksjon. Da den nye laftehal-

len ble bygd var det meningen
å ha kapasitet til å bygge to
hytter samtidig. Etter at hallen
er blitt bygd har størrelsen på
hyttene gått opp, så nå er det
i praksis bare plass til en hytte
og eventuelt et anneks eller
lignende samtidig.
— Vi vurderer å bygge på
nyhallen vår for å øke kapasiteten. I vår gamle hall produserer vi veggelement til
stavlafthyttene og bindingsverkhyttene. Vi har derfor
behov for større kapasitet på
selve laftinga, forteller HoltheBerg.
Lund Hyttebygg har 10
ansatte, og blant dem er det
et eget snekkerlag som er ute
på montering av hytter. Utover
dette leier de inn snekkerlag
for montering, og i de mest
hektiske byggeperiodene om
sommeren og høsten kan de
ha 3 – 4 innleide snekkerlag.

ter eller avtale om tomter hos
andre grunneiere. Derfor har vi
tomter på Nerskogen på flere
områder hos flere grunneiere,
og disse tomtene er i forskjellige prisklasser alt etter plassering, forteller Holthe-Berg.
Holthe-Berg kan fortelle at
de ved kapasitet også har et
egenprosjekt der de gjør ferdig
en hytte som de selger innflytningsklar. Som regel blir det
ett slikt prosjekt i løpet av året.

Handler lokalt
Holthe-Berg forteller at
flere og flere kunder ønsker
en totalentreprise der Lund
Hyttebygg står for hele prosjektet. Da leier de inn underleverandører, og de fleste
er lokale leverandører fra
Rennebu. Drugudal og Sanden
leies inn til grunnarbeid og
betongarbeid, mens KvikneRennebu Kraftlag leies inn til
det elektriske, Rørlegger´n Jan
Erik Havdal til rørarbeid, Impex
Byggevare Stokke til mur og
flis, Rennebu Snekkeri til kjøkken og bad. Laftetømmer kjøper de fra Surnadal, takåsene
for de dreid ved Sande Hus
og Hytter, og andre materialer kjøper de hos Byggmakker
på Berkåk. Hyttebyggingen til
Lund Hyttebygg på Nerskogen
gir derfor mange ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Det går raskt å sette opp
råbygget til en hytte når lemmene er produsert på forhånd.

”Normalhytta”
Hyttene som produseres
mest for tiden er på 80 – 100
m2, men de produserer både
noen mindre og noen større
hytter. Som regel er tre soverom nokså vanlig, mens noen
vil ha fire soverom. Kundene
til Lund Hyttebygg er stort
sett godt voksne, og dermed
blir det snakk om plass både

til barn og barnebarn. Mange
som kjøper hytte er opptatt
av hems for å utnytte plassen.
Etterspørselen etter oppstuggu-modeller svinger derimot.
Fra katalogmodeller til
justerte tegninger
Lund Hyttebygg har som
alle andre egne katalogmodeller som utgangspunkt for
kundene. Som regel blir det
tilpasninger på disse modellene i de aller fleste tilfellene,
og dette gjelder både størrelse
og rominndeling.
— Det er alltid et interessant samarbeid med kunden
der vi lærer å kjenne kunden
og se hvilke behov de har, sier
Holthe-Berg.
Holthe-Berg forteller at de
har mye arbeid på gang, og de
har solgt flere tomter som det
skal bygges på. Omsetningen

har fra 2011 til 2012 økt fra
14,3 millioner til 17,3 millioner,
noe de er meget godt fornøyd
med.
Da Rennebunytt var på
besøk, ble det lagt ut ei ny
ramme på ei murplate, og dette blir ei fantastisk hytte med
utsikt både sørover mot Skaret
og mot Trollheimen.
— Det er naturen og de
fantastiske
turmulighetene
som gjør Nerskogen så populær. Her får en natur helt inn til
døra, det er både skiløyper og
skiheis, og Trollheimen ligger
der både til sommer- og vinterbruk. Nerskogen Landhandel
er også viktig for de som bygger hytte her, og det er også
lett tilgang for å kjøpe ved, forteller Holthe-Berg.
Av Dagfinn Vold

”Egne” tomter
— Vi har valgt en strategi
med å ha enten egne tom-
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Har Rennebu nok arbeidsplasser?
Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går gjennom Rennebu. De siste årene
har vi registrert en markert økning av vandrere langs leden. I hovedsak er
det vandrere fra lenger sør i Europa som utgjør de nye pilegrimene. Som
en følge av dette ønsker Rennebu kommune å satse ekstra på leden og
pilegrimsvandrerne sommeren 2013. I og med at Rennebu kirke har en
avstand på 101 km til Nidaros domkirke vil vi i sommer prøve oss med et
servicesenter for pilegrimsvandrere på Gammelbua på Voll.

Pilegrimsverter søkes!
Det søkes med dette etter tre personer over 18 år som kan
bemanne Gammelbua og Rennebu kirke. Arbeidstiden er i
utgangspunktet fem timer hver dag, men kan bli justert dersom behovet endres. Sesongen strekker seg primært fra
24. juni – 10. august, med mulighet for en ukes forlengelse.
Man kan søke både på hele perioden og deler av den.
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å gi informasjon
og service til pilegrimer og andre vandrere.
Tilleggsoppgaver må påregnes i rolige
perioder. Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.
Må ha gode engelskkunnskaper.
Tyskkunnskaper er en fordel.
Det tilbys lønn etter tariff samt ordnede arbeidsforhold.
Rimelig bolig kan ordnes på stedet.
Interessert? Ta kontakt med Bygdasenteret,
telefon 72 42 77 05 eller
bygdasenteret@rennebu.net innen mandag 15. april.

Hva skal til for at ungdom
skal bosette seg i hjembygda? Hvilke arbeidsplasser har
Rennebu å tilby? Er det enkelt
å starte ny virksomhet? Har
vi gode bredbåndsløsninger
som åpner for hjemmebaserte
arbeidsplasser? Er det mulig å
benytte kollektivtransport til
og fra jobb? Rennebu kommune ønsker innspill fra dere
som driver virksomhet, ønsker
å starte virksomhet eller som
har forsøkt, men ikke lyktes i å starte ny virksomhet i
Rennebu.
Rennebu kommune starter opp arbeidet med å revidere kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet skal ha
hovedfokus på boattraktivitet
og næringsattraktivitet. For å
kunne lage gode strategier for

framtida inviterer Rennebu
kommune
til
temamøter.
Alle møtene vil handle om
næringslivet i Rennebu sine
sterke sider, svake sider, trusler
og muligheter. Vi håper på stort
engasjement og gode innspill
som kan ledes ut i gode strategier for framtidsutviklingen av
Rennebusamfunnet.
Torsdag 14. mars kl 19.30,
næringsattraktivitet – reindrift i kommunestyresalen.
Møtet vil starte med noen korte betraktninger fra Maja-Britt
Renander og Gustav Kant.

John Olav Vognild. Vi vil også
få besøk av Norsk Kylling som
kommer for å fortelle litt om
sin virksomhet i distriktet.
Onsdag 20. mars kl
19.30, næringsattraktivitet
– bedrifter på KVO (inngang
på oversiden). Møtet vil starte
med noen korte betraktninger
fra noen bedrifter i Rennebu.
Hvem som kommer er ikke
avklart ennå, men det vil vi
komme tilbake til når møtet
nærmer seg.
Vi ønsker alle velkommen
til møtene med diskusjon og
kreativt engasjement.
Vi sees!

Mandag 18. mars kl 19.30,
næringsattraktivitet – landbruk i kommunestyresalen.
Møtet vil starte med noen
korte betraktninger fra Lars
Arne Havdal, Ingrid Meslo og

Norunn E. Fossum
Plankontoret

Påskestengt i Rennebuhallen

Rennebuhallen vil bli stengt i selve høytidsdagene, men det vil bli anledning til å bruke treningsrommet på mandag, tirsdag og onsdag i dagene før påske - det vil si den 25. og 26. mars fra kl
08.00 - 14.00 og den 27. mars fra kl 08.00 - 12.00.
Vi regner med at påska er tiden for å nyte sol og frisk luft, derfor anbefaler vi alle de flotte skiløypene våre som trenings- og rekreasjons-arena. Med forbehold om vær og føreforhold har vi også
som intensjon å brøyte turveien rundt Buvatnet til denne påskehelga.
God påske!

VELK

OMM

EN

Alle muligheter
- for hele familien!
Nerskogen har unike kvaliteter for friluftsliv.
Her kan du boltre deg i urørt natur, gå i flotte
oppkjørte skiløype, ta utfordringen i slalåmbakken, handle det du trenger på nærbutikken,
kjøpe deg nydelig reinskjøtt eller besøke kunstgalleri. Får du lyst på hytte - får du kjøpt både
hyttetomter og hytter på Nerskogen.
Nerskogen har alle muligheter!

www.mediaprofil.no

Fjellheim - overnatting, selskapslokaler, kafédrift
Ivar Smed - smed-arbeid
John Olav Vognild - grunnarbeid, betongarbeid
Lund Hyttebygg - tegninger, bygging m.m.
Nerskogen Landhandel - matvarer,
tar også mot bestilling

Nerskogen Løypeforening
- oppkjøring av skiløyper

Nerskogen Skisenter - skitrekk/slalåmbakker,
kafeteria og overnatting

Nerskoglaft - hyttebygging
Siri Kulseng Wikan - overnatting,
galleri , keramikkverksted

Svengård - rideturer m.m.
Trollheimen Kjøtt - reinskjøtt
Trollheimen Sijte - reinsdrift
Øyvind Bakk - hyttetomter
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Mer informasjon på www.nerskogen.net

Godt inntrykk av Rennebu kommune
Fylkesmann Jørn Krog synes at Rennebu kommune har orden i de fleste
”sysakene”, og har god kompetanse og god kapasitet.
— Utfordringen blir å finne frem til gode læringsmiljø
og samtidig vurdere sentralisering – ikke sentralisering.
Det er viktig å kunne se langt
nok fremover, og det virker
som at kommunen er veldig
bevisst på denne situasjonen,
sier Krog.

For godt og vel en måned
siden hadde Fylkesmannen
et møte med åpen dialog om
Rennebu kommunes situasjon
og utfordringer. Slike dialogmøter er et ledd i å holde kontakten med kommunene, og
fylkesmann Jørn Krog forteller
at de har slike møter med alle
kommuner i løpet av en valgperiode.
Som bakgrunn for møtet
ble det utarbeidet et ”kommunebilde”, der fylkesmannen
forteller hva slags inntrykk de
har av kommunen og utfordringer de mener kommunen
står ovenfor. Dette er et forholdsvis langt notat som de
ønsker tilbakemelding på, og
denne tilbakemeldingen skal
inneholde kommunens egen
beskrivelse, eller bilde, på seg
selv.
— Dialogmøtene er godt
forberedte møter, og hensikten
er å kunne danne seg et godt
bilde av kommunene vi besøker og sammen komme med
tips om hvordan kommunene
kan løse eventuelle utfordringer de står ovenfor, sier fylkesmann Jørn Krog.
Dialogtema
Tema
for
dialogmøtet
var ”Rennebu kommune –
bærekraftig samfunn eller
fraflyttingskommune?”,
og
for å belyse dette hadde
Fylkesmannen satt opp tre
dialogtema: interkommunalt
samarbeid, tidlig innsats i alle
livsfaser/overganger – utvikling av tjenesteområdet og
næringsutvikling/samferdsel.
Aktuelle stikkord for den
videre dialogen var folketallsutvikling, etablerte og framtidige samarbeid med andre
kommuner, folkehelse, attraktivitet, kompetanse, hyttebygging, bygdeservice, reindrift og
landbruk.

Orden i ”sysakene”
Fylkesmann Krog synes
at Rennebu er godt stilt på de
fleste områder. Rennebu er en
liten kommune og kan være
sårbar når det gjelder tjenesteproduksjon. Krog har derimot det inntrykket at Rennebu
kommune har både god kompetanse og god kapasitet
innenfor sine tjenesteområder.
— Kommunen er heldig
som har en god inntektsstrøm,
og kan dermed leve lenger
med kostnadskrevende tjenester. Jeg er imponert over pleieog omsorgstjenestene og hvordan de løser utfordringene der.
Det virker som de har en gjennomtenkt strategi for å takle
de utfordringene som kommer, og kommunen er derfor
langt fremme når det gjelder
pleie- og omsorg, sier Krog.
Krog påpeker at kommunen vil kunne få en utfordring frem i tid når det gjelder
befolkningsstruktur, og dette
vil kunne virke inn på blant
annet grendeproblematikk og
skolestruktur.

Utfordringer med interkommunalt samarbeid
Rennebu kommune har
samarbeid med flere kommuner – både mot Oppdal,
nedover Orkdalen og mot
Gauldalen. Krog sier det er
viktig å se på hvilke oppgaver og tjenester en vil
samarbeide med andre
kommuner om og på hvilken måte samarbeidet skal
foregå på.
— Vi hadde en interessant
diskusjon om samarbeidsklimaet med en nabokommune
som er storebror, og her kom
vi inn på både plusser og
minuser, sier Krog – uten å
utdype det noe mer.
God plankompetanse
Krog er imponert over
kompetansen Rennebu kommune har innenfor planarbeidet. Plankontoret er et stort
kontor med flere fagfolk, slik
at de slipper å være ”ensomme
ulver” som kan være tilfelle i
andre små kommuner. Han
har lagt merke til reguleringsplanarbeidet med ny E6 som
har gått raskt og effektivt, og
at arbeidet ble gjort så godt at
de også hurtig kunne komme
frem til enighet.
Rennebus utfordringer
Krog sier at Rennebu har
de samme utfordringene som
andre små kommuner i innlandet. Det handler om demografisk utvikling med synkende barnetall og over tid økende andel eldre i befolkningen.
Dette har betydning for kom-

munens
tjenesteproduksjon
både med hensyn til barn og
unge og pleie/omsorgssektoren. Å snu denne utviklingen
er vanskelig for de fleste kommuner som har et tilsvarende
utgangspunkt. Avgjørende er
utviklingen i arbeidsmarkedet
lokalt eller i samfunn innenfor
en akseptabel pendlingsavstand. Å få ny virksomhet til
å slå seg ned i en kommune
av typen Rennebu virker å
være stadig vanskeligere. At
Hoffseth BioCare har etablert
seg skal en derfor være svært
glad for! Bedre infrastruktur
(vei og raskere jernbane) kan
øke sannsynligheten for at folk
vil slå seg ned i kommunen
selv om de har jobb så langt
borte som Trondheim.
— Så er det slik at en hver
liten kommune blir sårbar når
det gjelder å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse og kapasitet
til å utføre de stadig mer komplekse oppgavene kommunen
har ansvar for. Dagens akademiske arbeidskraft trives oftest
best om de kan være en del
av et større fagmiljø. Mange
kommuner har f.eks ikke egen
juridisk kompetanse. Med alle
de lover og regler en skal forholde seg til, kan nok det være
en vanskelig situasjon i lengden. Så Rennebu, som mange
andre, må finne nye måter å
løse disse utfordringene på.
Interkommunalt
samarbeid
har jo vært et mantra i noen år
nå, og mange ordninger er etablert. Jeg tror det er nødvendig
å gå videre på denne veien, og
finne stadig nye løsninger. Og
noen av de utfordringene som
er nevnt kan ikke løses selv om
en har bra økonomi, sier Krog.
Så går det kanskje an å
gjøre Rennebus geografi til en
utfordring. Kommunen har en
form og en bosettingsstruktur
som gjør at en forholder seg

til nabokommunene på veldig
forskjellig måte avhengig av
hvor en bor. Det å gjøre Berkåk
til et attraktivt og naturlig sentrum for kommunen tror jeg er
en viktig oppgave.
Rennebu en fremtid?
På spørsmålet om Rennebu
kan fortsette som egen kommune svarer Krog at det er jo
først og fremst et lokalpolitisk
spørsmål.
— Kommunestyret er det
forum som må ha initiativ
og meninger i en slik debatt.
Det viktigste spørsmålet er jo
hvilken struktur eller organisatorisk løsning en tror best
vil gavne de innbyggerne en
har gjort seg til talsmann for.
Rennebu har en bedre økonomi enn mange, og dermed
bedre forutsetninger for også
av den grunn til å kunne «stå
på egne ben» om en mener det
er den beste løsningen, svarer
Krog.
Vil du bo i Rennebu?
— Det er vakkert i
Rennebu, og kommunen har
et sjeldent fint tilbud for folk
som er glade i natur og fjell.
For meg ville det vært en flott
kommune å ha hytte i! Men
siden jeg er fra Røros, er det
vanskelig å gi en objektiv vurdering av «konkurrerende
alternativer». Å bo der, nei, det
tror jeg ikke. Er nok blitt litt for
avhengig av urbane tilbud og
omgivelser, om ikke de skal
trenge å være på nivå med det
Trondheim kan by på. Og så
har det jo noe med røtter og
tilhørighet å gjøre, sier Krog.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Janne Havdal Nordbø
og Dagfinn Vold

Bildet er fra dialogmøtet mellom Rennebu kommune og Fylkesmannen.
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Vi er mest kjent for
våre kvalitetskjøkken...

Ta kontakt med oss for en prat.
Vi vil gi deg et raskt svar, slik at du er klar
når budrunden starter.

Men visste du at vi også leverer

innredinger til hele boligen?
Dette betyr at du kan finne et
personlig og helhetlig designuttrykk
i hele hjemmet.

Kontakt oss på telefon 72 43 00 40 eller
e-post til post@soknedal-sparebank.no

Vi hjelper deg å finne gode
løsninger til bad, garderober,
soverom, stue, entre, vaskerom

- kun fantasien setter grenser!

Å i Meldal - 7336 Meldal
Tlf. 72 49 58 00 - post@fossline.no

tlf 72 43 00 40

Åpningstider: Man-fre: 8-16 - Torsdag 8-19

www.fossline.no

Du finner oss i Orkdalsveien 77
Tlf. 72 48 67 00 - www.fossline.no

Åpningstider: Man-fre: 10-16 - Tors. 10-18 - Lør. 10-13

Gaveidéer

BE R GTATT

Gavekort

for å bruke på martnan
- både elektronisk og papir
Innehave

r

å handle

Innehave

r

varer for

250,-

kroner to

gis rett til

mti
hos valgfr
i ut
Rennebum stiller på
artnan 20
13
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-

Kenneth

Teigen
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250,-

hundre fe

Utstilleren
leve
hos arrang rer kortet og får
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13

Utstilleren
leve
hos arrang rer kortet og får
kr 250,øren av Re
nnebumar
tnan.
stempel

-

Kenneth

Teigen

www.mediapriofil.no

Tema
2013

på martnaskontoret
gis rett til

God kvalitet og service!

Kjøp av ny bolig er en viktig
avgjørelse. Da er det godt å
kunne snakke med noen for
å få verdifulle råd.
Som en liten lokalbank legger
vi vekt på personlig og god
kundebehandling i tillegg til
konkurransedyktige betingelser
både på lån, plassering og
forsikring.

Lok aL pr od u sen t

Ny bolig?

for hele huset

Vi selger også bøkene til

- Anne Kristiansen Rønning:
Finn din kreativitet
- DUODU: De vakreste kjolene 		gis rett til å handle varer for
har vi ennå ikke laget
250,kroner to
- Mari Stokke-Bakken: Nesten for alvorlig
hundre fe
mti
Innehave

r

Stikk gjerne innom for en hyggelig
martnasprat - du finner oss på Torget!
Utstilleren
leve
hos arrang rer kortet og får
kr 250,øren av Re
nnebumar
tnan.
stempel

-

Kenneth

Teigen

r

gis rett til
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varer for

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

50,- Sør-Trøndelag, 16. - 18. august 2013
Berkåk,

kroner to

hundre fe
mti
hos valgfr
i utstiller
på
Rennebum
artnan 20
Åpningstider
13

Utstilleren Fredag 16. august kl. 11–19
leverer ko
rteaugust
hos arrangLørdag
t og får kr
kl.25
10–18
øren av 17.
0,Re ebum
Søndag 18.nn
august arkl.
10–18
tnan
.
stempel

18

å handle

-

Kenneth

Teigen

Priser
Dagsbillett voksne kr 150
3-dagersbill. kr 350
Barn under 16 år gratis
Gratis parkering

Informasjon
Rennebumartnan as
Telefon 72 42 77 48
post@rennebumartnan.no

www.rennebumartnan.no

hos valgfr
i ut
Rennebum stiller på
artnan 20
13

Innehave

Fersk bakst
fra Kroken

Driften av Kroken Bakeri på Innset har gått bedre
enn det Inge Hilde Myrbekk trudde da hun startet
opp, og før jul bygde de på kafédelen.
Da Inger Hilde Myrbekk
bakte flatbrød for første gang
til viltaften på Innset skole
i 2008, ble det starten på et
bakeeventyr.
Mottagelsen
ble så bra at hun fikk lyst til
å bake mer, og planen ble å
starte for seg selv med baking
i 50% og fortsette i sin stilling
ved Oppdalsporten redusert
til 50%. Hun kom i gang med
bakeriet for to og et halvt år
siden. Planen med 50-50 gikk
ei stund, men 1. mars i 2011
sluttet hun på Oppdalsporten.
— Jeg har ikke angret en
dag på valget. Jeg trives godt.
Det er kort arbeidsvei, og det
er fint å kombinere med familie og skolebarn. Jeg er alltid
tilgjengelig, sier Myrbekk.
Åpen kafé
Produksjonen går nå jevnt
og trutt, og flatbrødet er fortsatt den viktigste produksjonen – sammen med smurt
lefse. Hun leverer flatbrød
helt opp til Nordland og ned
til Stavanger. Ellers går det
i tjukklefse, smurt lefse og
potetlefse. De dagene kaféen
er åpen baker hun kanelsnurrer og storbrød – som undertegnede kan underskrive på er
meget velsmakende. Kaféen er
åpen hver fredag, og onsdag
og lørdag i partallsuker.
Annenhver fredag er det
bondekaffe på Kroken, og det
har det vært siden bakeriet
ble bygd. Nylig var det rundt
30 personer i kaféen en fredag – det var bønder sammen
med andre som hadde lyst på
en god kopp kaffe med fersk
bakst.
Myrbekk forteller at hun nå
fremover har bestilling på års-

møter i lokalene. Ellers hender
det at firma legger lunsjen sin
til Kroken bakeri, men da må
de bestille på forhånd.
Leverer brød på bestilling
Storbrødene
bakt
på
Kroken er blitt populær, og
hun leverer fast til barnehagene på Berkåk og Innset hver
fredag.
— De som ønsker kan
bestille brød for levering på
fredag, men da vil jeg ha
bestillingen tidlig i uka, sier
Myrbekk. Hun synes det må
være et godt tilbud til hyttefolk
som passerer – fersk bakst når
en kommer til hytta er ikke å
forakte. Som et tips har hun
åpent til kl 19 på fredagskveldene.

Inger Hilde Myrbekk har bakt brød
og mor Hildur Lilleindset smør lefser
som hun deler opp til delikate biter.
Den utvidete kaféen har plass til
30 personer.

Suksess på
Rennebumartnan
Da Myrbekk deltok på
Rennebumartnan for første
gang hadde hun med seg 170
esker med flatbrød – noe hun
syntes var veldig mye. Det
gikk som ”varmt hvetebrød”,
og utpå lørdag var alt borte.
Det andre året fikk hun i tillegg levering av smurte lefser
som martnan selger fra sine
egne kaféer. Så det er naturlig
at hun deltar på martnan hvert
år.
Ellers kan en få kjøpt
bakevarer fra Kroken på
Bygdasenteret på Berkåk,
Nerskogen Landhandel – og
hos hennes gamle arbeidsgiver
Oppdalsporten.
Av Dagfinn Vold

Kulturkveld i Innset kirke
Søndag 21. april er det igjen klart for Kulturkveld i Innset kirke, og også i år legges det opp
til en trivelig kveld, som kan passe de fleste. ”Det er godt å kåmmå hemmat” er tema for
årets kulturkveld, og ifølge Kåre Haugan, som er leder i Innset menighetsråd, vil publikum
få både ord og toner som passer dette temaet i løpet av kvelden.
— Vi har vært så heldige å få med oss Ivar Simastuen, som jo er velkjent for de fleste. Han har akkurat utgitt en ny
visebok der han har samlet sine kjente og kjære slagere. I tillegg kommer pensjonert oberst og prest Arne Svilosen,
som vil kåsere over temaet ”Livets øyeblikk”. Tilsammen kommer dette til å bli en kveld med både latter, sang og ettertanke, lover Kåre Haugan, leder i menighetsrådet.
Ønsker hyttefolket velkommen
Det har etter hvert blitt en tradisjon med en slik kulturkveld i Innsetkirka etter påske, og selv om det har vært bra
oppslutning, er det plass til enda flere i den romslige kirka.
– Vi har jo en del hytteeiere i området, og vi vet også at mange av dem er flinke til å få med seg arrangement og konserter i kirka, så vi håper riktig mange av dem finner veien hit denne aprilkvelden også, avslutter Kåre Haugan.
Ivar Simastuen kommer til Innset kirke søndag 21. april.
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Vi utfører

Tømrer-/
snekkeroppdrag

Din drømmehytte
Høy kvalitet, tuftet på
solide byggetradisjoner
Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu
tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

J. O. Vognild

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru

Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 72 42 64 21 – mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

Tradisjonell handlaft

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056

Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com

Nerskoglaft as

Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Hus / Hytter
Anneks
Utebord etc.

www.torslaft.no

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid
Ta kontakt på telefon 416 56 996
for en hyggelig hytteprat.

Din lokale leverandør av
• småhus i tradisjonell handlaft etter dine tegninger og ønsker
• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen

Utebord og benker
Priseks på Gapahuk:
2x3m: kr 38.000,-

Priseks
lengde 2,0 m
kr 14.000,Vi har flere modeller –
og lager bord og benker etter dine behov

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951
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Trening med idrettssjefen i
Påskefeiring
Norsk Skiskytterforbund
Per Arne Botnan kommer opprinnelig fra Innset, og er idrettssjef i Norsk
Skiskytterforbund. Etter at det suksessrike VM i skiskyting var over dukket
Botnan opp på trening til de unge skiskytterne i Rennebu idrettslag.
Botnan har vært idrettssjef i
Norsk Skiskytterforbund siden
2008, og under siste VM var det
en fornøyelse å være norsk.
— Vi må kanskje innrømme
at det ble mye stang inn for
oss, og vi hadde marginene på
vår side. Aldri før har det vært
så jevnt nivå, og derfor må vi
være ekstra godt fornøyd med
prestasjonene til våre utøvere,
sier Botnan.

Vi har møtt noen sambygdinger og spurt litt om deres
påsketradisjoner og hvordan årets påske skal tilbringes.
Trude Nygård, Berkåk
I påska tar Trude med seg
hele familien til sine foreldres
hytte på Innset. Trude er opprinnelig fra Innset, men er nå
bosatt på Berkåk. Hver påske
har familien tradisjon med å dra
på hytta, som har et fantastisk
utgangspunkt for mange fine
skiturer i fjellet. Datteren på 4 år
er etterhvert blitt en ivrig skiløper og de ser frem til å tilbringe
noen ekstra fridager i forhåpentligvis strålende vintervær med
mange skiturer.
Familiens tursekk inneholder den tradisjonelle påskematen, som består av Kvikk Lunsj, pølser og brød, samt
brødskiver med hvitost som blir stekt på bålet. Appelsinene
er selvfølgelig med i tursekken.

Jordnær gjeng
Skiskytterlandslaget består
av en bra blanding av type utøvere, som både er jordnær og
byr på seg selv.
— Spesielt Tora Berger er
en jordnær type som tar vare
på alle og som ikke har et snev
av stjernenykker. Vi har en fin
atmosfære i laget og har tid
til både grilling og kaffe for
å ta vare på miljøet, forteller
Botnan.
Mange reisedøgn
Etter at Botnan fikk jobben
som idrettssjef flyttet han til
Oslo, og har kontortilhold på
Ullevål. Det blir imidlertid lite
tid til kontorsitting, for gjennom et år blir det ca 150 reisedøgn i forbindelse med samlinger og konkurranser. Men,
han trives i jobben og har kontrakt ut 2014. Hva som skjer
etter det vet han ikke. Det er
VM i Oslo i 2016, og kanskje er
det andre også som kan tenke
seg å ha det som et mål?
Møtte på trening
Rennebu IL har et aktivt
skiskyttermiljø, og har fått
frem flere unge og lovende
løpere. For å holde kontakten
med skiskyttergruppa møtte
han forleden opp på en treningskveld.
— Rennebu IL har et fint
anlegg for rekruttering, samtidig som at de har ildsjeler

I Norge har vi lange tradisjoner når det gjelder påskefeiring og mye av den norske påskefeiringen knytter seg til en lang påskeferie.
Den tradisjonelle norske påskeferien tilbringes i påskefjellet og feires med appelsiner,
sol, Kvikk-Lunsj og skiturer. At alle reiser
bort i påsken er faktisk en myte, mange slapper av hjemme, og for noen har bypåske blitt
populært.

Per Arne Botnan, idrettssjef i Norsk Skiskytterforbund,
ledet treningen til skiskytterne i Rennebu idrettslag.
som er med og støtter opp, sier
Botnan.
Terping på rutiner
De unge skiskytterne fikk
denne kvelden ha idrettssjefen
som trener, og han la opp til de
samme øvelsene som de også
kan bruke på landslaget - terping på rutiner.
— Hvis dere gjør de innøvde rutinene 90% riktig, så
er det sjans for at alle blinkene
detter ned. Emil og Tora trener
på akkurat det samme som det
dere også gjør, sa Botnan.
Et viktig tips fra Botnan var
å se på blinken når de kommer
inn på standplass før de legger

seg ned for å skyte. Etter riktig
innretning på midterste blink
skulle de slippe pusten vel
halveis ut før de fikk beskjed
om å skyte ett skudd. Før de
løser skuddet skal de puste 2-3
ganger.
Det var en lydhør treningsgjeng Botnan hadde, og han ga
ros for at de var flinke til å se
på blinken når de kom inn til
skyting. Kanskje får vi en gang
oppleve noen fra Rennebu
som kommer på landslaget i
skiskyting?

Solveig Vaagen, Berkåk
Tradisjonelt tilbringes påska på Dovre hvor familien har
campingvogn eller på jobb på
Statoil. Når hun har noen ekstra
fridager prioriterer hun å komme seg ut på tur, og påska er
intet unntak. Hun benytter gjerne anledningen til å komme seg
ut på fotturer, og fortsetter med
å fortelle at skikarrieren har hun
lagt opp.
Hun vet ikke helt hvor hun
skal tilbringe årets påskeferie.
Mest sannsynlig blir det hjemmepåske siden hun for tiden er sykemeldt, men om været
tillater det, blir det muligens en liten tur til Dovre eller en tur
ved sjøen.
I tursekken har hun med seg Kvikk Lunsj, appelsiner,
kaffe, pølser og bacon for å lage ostesmørbrød.

Av Dagfinn Vold
Aslaug Krovoll, Berkåk
Før reiste familien alltid på
hytta på Nerskogen for å feire
påske. Der er det mange muligheter for skiturer om vinteren
og fjellturer om sommeren.
Selv bruker hun ikke hytta mye
på vinteren lenger, men tar seg
gjerne flere turer dit i løpet av
sommeren. Nå er det sønnen og
barnebarnet som bruker hytta
mest. De tar gjerne turen dit i
sine ferier og siden barnebarnet
er en ivrig skiløper, tar de ofte
turen dit i påskeferien.
Aslaug skal tilbringe årets påske hjemme. Hun forteller
at sønnen kommer hjem på påskeferie, noe hun selvfølgelig
ser frem til.
Da jeg var yngre og tursekken skulle pakkes var alltid
Kvikk Lunsj, kaffe og brødskiver med.

På trening med Per Arne Botnan, idrettssjef i Norges Skiskytterforbund.
F.v.: Simen Hårstad, Ranja Larsen, Audun Reistad, Torbjørn Stuen, Håkon Halseth, trener Olav
Hårstad, Vegard Uv Værnes, Indre Halseth, Per Arne Botnan, Mathias Halseth, Henrik Uv Værnes,
Sigurd Stuen, Tiril Reistad. Vanligvis er det 6 stk til på treningene.

Av Lillian Toset
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Rennebutun

under martnan
Det var et meget vellykket samarbeid om
Rennebutun under
Rennebumartnan i
2012, der 35 av medlemmene i Rennebu
Næringsforening profilerte seg på en utmerket måte. I år ønsker
næringsforeninga å
videreutvikle fjorårets
suksess.

— Vi håper at så mange
som mulig melder seg på for
å være med på Rennebutunet
også i 2013, og bidrar med
gode utstillinger, tilbud og
gjerne aktiviteter, sier sekretær i næringsforeninga Inger
Måren.
Årets tema- Bergtatt
— Med årets martnastema Bergtatt som ekstra
inspirasjonskilde, håper vi
på mange kreative og gode
påfunn, som vil bidra til å
trekke folk både til martnan og Rennebutunet, sier
Måren. Med årets tema blir
det naturlig å involvere både
lokal og regional steinindustri, og Måren oppfordrer til å
tenke på aktiviteter som passer for mannfolk. Kanskje
er det naturlig for enkelte å
tenke enda mer i retning av
hytte- og friluftsliv denne
gangen?
Veien videre!
Måren forteller videre at
når de har fått inn alle søknadene, vil de se på disponeringen av området de har
fått tildelt. Etter påske vil de
invitere alle som har søkt til
et planleggingsmøte for å se
på plassering, innhold, aktiviteter osv.
Inger Måren oppfordrer flest mulig av Rennebu
Næringsforening sine medlemmer til å melde seg på
årets Rennebutun, og at de
sammen skal ha som mål å
bergta årets martnaspublikum!
Av Dagfinn Vold

Anne Kristiansen Rønning:

”Finn din kreativitet”
Har du noen gang lurt på hvordan kunstnerne går frem når de lagedet vakre
de gjør? Og drømt om å gjøre noe lignende selv? Det gjorde også frilansjournalist Anne Kristiansen Rønning – opprinnelig rennbygg, nå bosatt på
Melhus.
Idéen til å skrive ei bok om
kreativitet kom da Rønning
hadde fødselspermisjon for tre
år siden. Hun hadde arbeidet
som frilansjournalist en tid, og
hadde lyst på å gjøre noe som
var litt mer langsiktig.
- Jeg satte meg ned og
tenkte over hva jeg hadde

mest lyst til å skrive om. Det
endte med kreativitet. Jeg har
alltid lurt på hvordan de som
skriver bøker, lager musikk og
bildekunst egentlig gjør det.
Hva som er hemmelighetene
deres. Etter få minutter satt
jeg der med et A4 ark med 12
navn på forfattere, musikere og
billedkunstnere jeg kunne ha
god lyst til å snakke med, forteller Rønning.
Fikk tak i store navn
Hun hadde ikke hørt om
en lignende bok, og søkte om
prosjektstipend i en forfatterforening hun er medlem
i. Stipendet ble det avslag

på, men samtidig hadde hun
sendt en e-post med idéen til
forlaget Cappelen Damm. Og
ganske snart fikk hun svar fra
forlaget, som syntes idéen var
spennende.
- Jeg begynte å ringe rundt.
Sporet opp Anne B. Ragde sitt
hemmelige telefonnummer og
ringte, ganske spent. Det var
utrolig artig da hun sa ja med
en gang. De aller fleste jeg
spurte syntes en slik bok var
en god idé og ønsket å delta,
sier Rønning, som til slutt satt
der med følgende stjerneregister: Lars Lillo-Stenberg,
Liza Marklund, Ingrid Olava,
Jan
Kjærstad,
Henning
Sommerro, Håkon Bleken,
Torkil Damhaug, Inger Sitter,
Anne B. Ragde, Simone Larsen
og Pia Myrvold.
Inngående samtaler
- Det var utrolig artig å få
med alle disse. Jeg la lista høyt,
men var likevel slett ikke sikker på at jeg ville lykkes med
å få med meg navn av et slikt
kaliber, forteller Rønning, som
etter hvert måtte plotte inn
en del reising på programmet.
Hun fikk reisestipend fra forfatterforeningen.
- Jeg gikk inn i intervjuene
med veldig mange spørsmål.
Det var utrolig spennende å
få anledning til å møte disse
menneskene og snakke med
dem på tomannshånd, i timesvis. Alle hadde mye interessant
å komme med. Jeg kom ganske
tett innpå dem, og fikk høre
om hva som ligger bak det de
gjør og hvordan de tenker og

gjør det, helt fra den aller første idéen til resultatet er klart,
sier Rønning, som syntes det
var spennende å se hvor forskjellig de jobbet:
- Mens noen av dem visste
omtrent hva de ville ende opp
med helt fra starten av, jobbet
andre mye mer intuitivt og visste lite i starten om hvordan
det ville bli.
Oppdatert forskning
Cappelen Damm anbefalte
henne om å ha med en fagperson på kreativitet i boka også,
og hun fant Geir Kaufmann,
som er psykolog og professor
i organisasjonspsykologi ved
Handelshøyskolen BI i Oslo.
- Han viste seg å være perfekt til å gi kommentarer og
gode råd. Kaufmann er oppdatert på ny kreativitetsforskning og øser av kunnskapen
sin i boka. Ifølge ham er den
kreative prosessen mye den
samme, enten man skaper
kunst eller noe annet, som for
eksempel en forretningsidé, en
studentoppgave eller lignende.
Han fortalte dessuten at bare
30 prosent av oss utnytter
vårt kreative potensial, ifølge
forskning. Mange av oss har
altså mye å hente på å bli mer
bevisst på kreativiteten vår, og
det er mange konkrete ting
som hjelper. Jeg håper boka
kan være en veiviser til personer som ønsker å finne og
bruke mer av sin egen kreativitet, enten det er på hobbybasis
eller i jobbsammenheng, sier
Rønning.
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Boka ”Finn din kreativitet” selges hos bokhandlerne
og på martnaskontoret på
Berkåk. Rønning selger også
boka selv.
Av Dagfinn Vold

Påskeutstilling på Galleri Håggåsetra
Galleri Håggåsetra i Gisnadalen vil lørdag 23. mars ha offisiell åpning for sin påskeutstilling.
Galleriet ønsker å lage en utstilling for både okalbefolkning og hyttefolk.
Jan Berg fra Melhus vil stille ut flere skulpturer som er laget av skrotet landbruksredskap - en kunstutstilling basert på gjenbruk. I tillegg vil han stille ut
landskapsbilder. Utstillingen vil være åpen gjennom hele påska på ettermiddagene.
Onsdag 27. mars om kvelden blir det
bokprat med forfatter Mari StokkeBakken som vil fortelle fra sin nyutgitte
bok ”Nesten for alvorlig”. Boka har fått
rosende omtale, og bl.a. Adresseavisen har
gitt Stokke-Bakken positiv kritikk for sjangeren boka har.
Etter påske, den 8. april, vil forfatter
og frilansjournalist Anne Kristiansen
Rønning holde et foredrag rundt sin bok
om kreativitet. Foredraget starter kl 10.00
og varer frem til lunsj, og er åpent for alle.
T.v.: Én av Jan Bergs skulpturer som er laget
av skrotet landbruksredskap.
T.h. Mari Stokke-Bakken.
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Har fått takkebrev
Det er mange mange tips
å hente. Boka handler om den
kreative prosessen og er bygd
opp som en reise.
-Jeg ble nylig oppringt av
en lærer fra Norges Kreative
Fagskole, som fortalte at han
hadde lest boka. Han sa han
ikke hadde sett en lignende
bok før og lurte på om jeg
kunne komme og gi elevene
hans noen tips. Jeg er veldig
fornøyd med responsen så
langt, både i media og fra folk
som har lest boka. Kreativitet og bruk av intuisjon - er i vinden. Intuisjon er noe håndfast
som vi alle kan ha god nytte av
å bruke mer, ifølge Kaufmann,
og her er det mye å lære av
kunstnerne. Jeg ser at noen blir
veldig truffet av boka, jeg tror
det spesielt gjelder personer
som selv har en eller annen
form for kreativ driv i seg. Og
da jeg for noen uker siden fikk
et brev fra en dame om skrev
at hun syntes boka var fantastisk og hadde åpnet noen nye
veier for henne, ble jeg veldig
glad.

Kreativt Fesjaa på
årets Rennebumartna
I forbindelse med den
tradisjonsrike Fesjaa`n,
som bruker å være et av
høydepunktene under
Rennebumartnan,
ønsker arrangørene å
låne gamle tursekker.
– Vi fant ut at det var
greit å gå ut med denne
etterlysningen nå i
påskenummeret, for det
er vel en del gamle
sekker som skal frem
fra skapet nå i påska,
smiler temaansvarlig
Anne Kristine Stavne.
Ifølge Stavne er det ikke
fancy nylonsekker med mye
ekstrautstyr som står på ønskelista, men derimot velbrukte
ryggsekker som har vært med
på mange turer. Hvordan sekkene skal brukes under Fesjå`n
skal foreløpig være en godt
bevart hemmelighet, men
arbeidstittelen ”Stein på Stein”
er vel noe som gir de kreative
damene i DuoDu fritt spillerom. – Denne arbeidstittelen
har jo naturlig nok bakgrunn i
årets martnastema ”Bergtatt”,
og vi kan vel røpe såpass mye
som at Fesjå`n kommer til å få
en enda mer sentral rolle under
årets martna, sier Stavne. Men

for å få gjennomført dette på
den måte man har sett for seg,
trenger man altså en del gamle tursekker. – Har du en slik
sekk du kan tenke deg å låne
bort, blir vi kjempeglade hvis

du stikker innom martnaskontoret med den, oppfordrer
Anne Kristine Stavne.
Av Mona Schjølset

Martnasvennene DUODU jubilerer
Klesdesignerne
DUODU, Rita
Nylander og Anne
Grut Sørum, markerte
i forrige uke sitt 15-årsjubileum med å gi ut
”DUODU - norsk strikkedesign”.
Det er kunsthistoriker Eva
Furseth som har forfattet boka,
og den inneholder historien
bak DUODU, og historien bak
de forskjellige kreasjonene.

DUODU befinner seg i
skjæringspunktet
mellom
kunst,
kunsthåndverk
og
design, og boka forteller også
om hvordan Nylander og Grut
Sørum arbeider kreativt for å
komme frem til nye kreasjoner.
Boka er spekket av illustrasjoner, og det er også
fire sider som omhandler
DUODU sitt engasjement

rundt Rennebumartnan, der
de hvert år er medarrangør av
den populære Fesjaa´n.
Boka er å få kjøpt på
Martnaskontoret på Berkåk.
Av Dagfinn Vold

Knapstad glass
månedens håndverker
I mars er Knapstad glass kåret til månedens
håndverker av Birka, nasjonalt senter for
kunst og håndverk.

Jarle og Camilla Knapstad driver glasshytten i
Kristiansand sammen. De er glassblåsere, og lager hovedsakelig skulpturelle drikkeglass, vaser, skåler og karafler.
- Det hele startet med en sterk fasinasjon for det vakre
og forførende yrket som glassblåsing er. Sammen bestemte
vi oss for å satse alt på å lage vårt eget verksted og kunne
utfolde vår skaperkraft i dette underlige materialet, forteller
Camilla Knapstad.
Drømmen ble realitet, og de har begge arbeidet på fulltid i verkstedet siden oppstarten i 1995.
Gleden ved å skape
For Jarle og Camilla har det blitt klart at det er gleden
ved å skape som er det sentrale i tilværelsen.
- Å se den røde tråden i eget liv krever en viss avstand,
men flere mønstre har blitt tydelige i vårt arbeid og i vår
livsveg. Noe som utmerker seg spesielt er den helt åpenbare
sammenhengen i hvordan arbeid og hjem har utviklet seg,
på en dynamisk og organisk måte. Arbeidene våre har blitt
mer kompliserte og detaljerte, samtidig som utforming av
hjem og hage har nådd til full blomstring, skildrer Camilla.
Det skaperglade paret ønsker også å dele stemningen i
og opplevelsen av glassverkstedet med publikum, og inviterer til omvisning og muligheter for å prøve glassblåsning.
Midt i Kristiansand
Kapstad glass har nå verksted og galleri midt i
Kristiansand sentrum, sammen med gullsmedene Randi og
Bjørnar Knapstad. Der kan du altså komme innom for å se
hva de arbeider med for tiden, og følge arbeidsprosessen fra
flytende glassmasse til ferdig objekt.
Arbeidene er representert ved en rekke gallerier og
kunstforeninger i Norge - se www.knapstadglass.no.
Trendy
Knapstad glass stilte sammen med 26 andre håndverksbedrifter på Birkapaviljongen under Gave- og
Interiørmessen i januar. Der ble produktene deres plukket
ut og vist i trendutstillingen.
Trekkes fram av Birka
Og i mars er de kåret til månedens håndverker av Birka,
nasjonalt senter for kunst og håndverk, med følgende
begrunnelse:
Camilla og Jarle Knapstad lager vakre og fantasifulle
glass og andre gjenstander, ofte med skulpturelt tilsnitt. De
står for godt håndverk, og formidler både håndverket og sin
oppriktige skaperglede på en god måte, blant annet ved å
drive et åpent verksted. De er seriøse og profesjonelle utøvere, som har gjort bevisste valg, og satset friskt.
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Din transportør
Vi påtar oss alle typer
transportoppdrag

Tilbud uke 12 og 13

karbonadekaker

3990

gilde 800gr

stider i påska:

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

Åpning

rs
Lørdag 23. ma
ag
Mandag - tirsd
Onsdag
aften
Lørdag, påske

Utleie av containere i
samarbeid med

mob 971 85 666 – retrans@loqal.no

9-17
9-18
9-16
9-16

Alltid ferske brød

Vi har en
flott frukt- og grøntdisk
Gladmandagsrabatt: ÷5%
på alle dagligvarer hver mandag

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

Støren 72 43 02 20/fax 72 43 02 21
Oppdal 47 01 88 50/fax 72 42 40 31
www-bb-entreprenor.no – post@bb-entreprenor.no

PÅSKE I OPPDAL KULTURHUS

Badeanlegget
åpent hver dag

The Meltdown
DJ Broiler, Hartzon, Lars Aar
Skjærtorsdag 28. mars.
kl 22.00 - 03.00.
18 års aldersgrense. 250,-

Et behagelig oppvarmet velværebasseng,
barnebasseng, 25-meters sportsbasseng
m/vannsklie, boblebad og badstu.
Det er også servering fra
kaféen inn til badeanlegget.
Åpningstider:
Lørdag 23. og søndag 24. kl 12.00 - 18.00
Mandag 25. kl 12.00 - 20.00
Tirsdag 26. kl. 07.00 - 20.00
Onsdag 27. – lørdag 30. kl 12.00 - 20.00
Søndag 31. kl 12.00 - 18.00.
Mandag 01. stengt.

CROODS

Se fantastisk
og flere andre filmer på kino i påska.
Kino hver dag.

Program, åpningstider,
priser osv.
www.oppdalkulturhus.no
tlf 72 40 15 00
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Pilgrimsforeningas
planer for sommeren

Pilgrimsforeninga
i
Rennebu hadde den 13/2 sitt
første ordinære årsmøte etter å
ha tilbakelagt et aktivt år siden
stiftelsen 21/3-2012. Foreninga
har sitt utspring på Voll, men
det er meningen at den skal
ha blikk for hele Rennebu,
og gjerne også for resten av
pilegrimsleia innover mot
Trondheim. Hovedoppgaven
for foreninga har vært, og vil
fortsette å være, å bidra til at
pilegrimer får gode opplevelser på sin vandring. Bl a kan
det skje ved bidrag til at alle
praktiske forhold ved en vandring blir godt ivaretatt. Det de
fleste husker etter å vært med
på en vandring, er møter med
mennesker underveis. Der kan
vi alle sammen bidra, på hver
vår måte, f eks ved å veksle
noen hyggelige ord når vi
møter vandrere langs vegen.
For kommende sesong har
foreninga planlagt et andeløp i Hurunda den 15/6. Det
er et lotteri, der loddet er ei
plastikkand/”badeand”, med
et nummer på. De ”loddene”
som er solgt, skal slippes fra en
sekk ut i Hurunda ved snekkeribrua og seile på bekken
ned til mål ved ei bru lenger
ned. Den første anda som
kommer dit, blir vinner av en
pengepremie. Kanskje også
den andre og den tredje. Dess
flere lodd som selges, dess
større blir premiesummen.
Det blir 100 kroner for et lodd,
der en viss prosent går rett i
premiepotten. Foreninga satser på at det ikke blir for mye
vatn i Hurunda den dagen.
Det er for øvrig mer som skal
skje i Rennebu den helga, bl a
Nerskogsrittet på sykkel søndag den 16/6. Helga avslutter
også ei uke med markeringer

av ett hundre år med alminnelig stemmerett for kvinner.
Ei mobil utstilling om temaet
kommer kanskje til Voll den
lørdagen? Og fredag den 14.
skal det være et arrangement
på Torget på Berkåk. Grendalag
og Museumsstyre utfordres til
å bidra med andre aktiviteter.
Kan det bli noe vi f eks kan
kalle ”Rennebuhelga”?
Den
7.-12. juli
står
Pilgrimsforeninga i Rennebu
som arrangør for en fellesvandring fra Voll til
Trondheim. Fem dagsetapper
på ca 20 km hver. Vandreleder
blir Rolf Martin Synnes,
tidligere
pilegrimsprest
i
Trondheim. Søndag 7/7 mottas deltakerne med middag i
Jutulstuggu og kveldsgudstjeneste i Rennebu kirke, før de
overnatter på gårder ved Voll.
Vandringen mot Trondheim
starter mandag morgen den
8/7 og ender i Trondheim fredag ettermiddag den 12/7.
Mer informasjon finnes ved
å gå inn på hjemmesida til
Nasjonalt
pilegrimssenter,
www.pilegrimsleden.no. Det
er anledning til å melde seg på.
Rennebu
næringsforening, og ordførere fra
Oppdal, Rennebu, Meldal og
Skaun står bak en studie av
Gudbrandsdalsleia fra Dovre
til Trondheim som reiselivsprodukt. Ett av de konkrete
forslagene studien har kommet med er at det på Voll må
etableres et pilegrimssenter.
Stedet er Voll fordi der ligger
Rennebu kirke, pilegrimsleia
går der, og det er 100 km fra
Trondheim. Pilgrimsforeninga
deltar i ei arbeidsgruppe som
utreder mulighet for en felles
innsats mellom Normisjon,
Pilgrimsforeninga, Rennebu

kommune og kanskje flere for
å få til et flerbrukshus på Voll,
der Normisjon blir største bruker og pilegrimssenter blir én
av funksjonene. Et slikt bygg
kan f eks bli realitet som et
tilbygg til Voll skole, der gymnastikksalen uansett må utbedres. Rennebu kommune har
signalisert at dette kan være et
prosjekt som kommunen kan
være med på. Konkretisering
av planen vil vise om dette,
eller et annet alternativ kan bli
realisert.
På Gammelbua på Voll blir
det i juli etablert en informasjonsdisk for pilegrimer,
andre vegfarende og bygdafolk som kommer innom. Bua
og kirka skal ha åpningstider
hver dag hele uka fra slutten
av juni til midten av august, og
kan kanskje betraktes som en
forløper til et pilegrimssenter.
Det er selvsagt anledning til å
stikke innom for andre også.
Muséet, Bygdasenteret, Kirka
og kommunen samarbeider
om dette, som er et direkte
resultat av at Rennebu kommune har bevilget 100.000
kroner til pilegrimsarbeid for
2013. Pilgrimsforeninga håper
å kunne fortsette med en tilsvarende ordning også kommende sesonger.
Alle som har såpass interesse for pilegrimsarbeid at
de leser dette, har anledning
til å støtte arbeidet ved å bli
medlem av Pilgrimsforeninga
i Rennebu. Kontakt foreningens leder Joar Fjellstad, så vil
det bli ordnet. Medlemskap vil
være et bidrag til arbeidet for
foreningens
hovedoppgave,
som er å gjøre det trivelig for
de som besøker bygda.

Nerskogsrittet
for fjerde gang
Søndag 16. juni arrangeres Nerskogsrittet for
fjerde gang, og etter tre vellykkede arrangement fastslår arrangørene at det nå er i ferd
med å bli en tradisjon.

– Vi lærer litt hvert år, og prøver hele tiden å gjøre små
forbedringer som gjør at opplevelsen blir bra både for deltagere, publikum og arrangører, sier Kjetil Værnes i arrangementskomiteen.
Som de foregående årene, er Nerskogsrittet også i år et
samarbeidsprosjekt mellom Rennebu Idrettslag, Nerskogen
Grendalag og Oppdal sykkelklubb.
– Dette er et samarbeid som har fungert helt utmerket,
og vi ser at det er veldig positivt at flere er involvert og får et
eierforhold til arrangementet, sier Værnes.
Sponsorer
Som en påskjønnelse til de som samarbeider om
Nerskogsrittet, har det også hvert år blitt utbetalt en bonus.
Det første året fikk de tre arrangørlagene utbetalt 8.000 kr
hver, og de to neste årene lå utbetalingen på 10.000 kr.
– Vi er veldig fornøyd med at vi så langt har hatt mulighet
til å gi en slik bonus til eierne, og uten at vi legger så sterke
føringer på det har vi oppfordret til at lagene skal bruke pengene til noe som gir en varig verdi, forteller Værnes. Takket
være godt arbeid mot sponsormarkedet har økonomien i
Nerskogsrittet vært brukbar helt fra starten.
– Det er lagt ned mye arbeid her, og vi har lykkes med å få
sponsorer som dekker markedsføringsutgiftene rittet har. På
den måten har vi mye større frihet til å bruke inntektene vi
har til andre nødvendige driftsutgifter, forklarer Værnes.
Målet er 500 deltagere
Ifølge Værnes ser det også ut til at deltagerantallet har
stabilisert seg på et antall som passer arrangementet.
– Vi ser vel at rundt 500 deltagere er et greit antall å
håndtere, og derfor er målet å holde det der, sier Værnes.
Arrangørene foretar også hvert år en evaluering av traseer og
mat-/drikkestasjoner, og ifølge Værnes fungerte dette bra i
fjor, og dette blir derfor likedan i årets Nerskogsritt.
– Vi har prøvd oss litt fram i forhold til plassering av mat
-/drikkestasjoner, for dette er ganske viktig for at deltagerne
skal få en god opplevelse. Nå mener vi å ha funnet de punktene som fungerer best, og da prøver vi det slik også i år, sier
Værnes.
Ønsker mange lokale deltagere
De årene Nerskogsrittet har vært arrangert, har man stort
sett samlet deltagere fra Trondheimsregionen, Møre, og fra
nabokommunene, og dette er en trend arrangementskomiteen regner med kommer til å fortsette. I tillegg håper man
på stor lokal deltagelse, og spesielt i turklassen er det en trase
som er overkommelig for de aller fleste. - I den korteste løypa rundt Granasjøen er det mulig å sykle både med og uten
tidtaking, så her håper vi å se mange små og store syklister
i årets utgave av Nerskogsrittet, avslutter Kjetil Værnes på
vegne av arrangørene.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Av Joar Fjellstad
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Hyttetomter til salgs i Nyløkkja på Berkåk
med panoramautsikt utover Oppdalsfjell, Trollheimen og Iglfjellet
Drøye 600 moh, høyt og fritt på sørøstsiden av Berkåk.
3,9 km til Berkåk sentrum. Vei, vann, strøm og avløp.
Turområde rett utenfor døra. Her kan du ut til fots, på sykkel og på ski.
Det er også gode jakt- og fiskemuligheter i området.

tlf: 926 46 626 – geir_aspeggen@hotmail.com – www.grusirennebu.no

Masse
vårnytt
Åpningstider påska
man 25. mars 9-17
tirs 26. mars 9-17
ons 27. mars 9-14
påskeaften
stengt

Unngå dekkslitasje og problemer med
klimaanlegget før sommersesongen.
Vi utfører firehjulskontroll og ac-service.
Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

følg oss på
facebook
Berkåk
tlf 72 42 77 04

Søndag 16. juni 2013
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
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7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Lesetips fra biblioteket
Påska er tradisjonelt
høysesong for krimbøker av alle slag, og
ifølge bibliotekar Bente
Gunnesmæl er dette en
trend som fortsatt holder stand.

Lydbøker
Ifølge Gunnesmæl er det
også populært med lydbøker,
og en spennende nyhet i så
måte er Trude Teiges roman

Vi kan friste med gulkake
til påske for 150,-.
Varme ullsåler,
strikkede luer og sokker
til skituren.
Tørr og fin påskeved i
40 l sekker for 49,Vi selger også
kaffe og cupkakes!
Velkommen!

Kåre Grøtte
ny leder i
pensjonistforeningen
”Svik”. Her skildres et bygdemiljø på Sunnmørskysten,
der mange mennesker bærer
på mørke hemmeligheter.
Også her flettes fortid og nåtid
sammen til en spennende
leseropplevelse. Anne Holts
”Skyggedød” er det femte bindet i serien om politietterforskerne Inger Johanne Vik og
Yngvar Stubø. I skyggen av
22. juli tragedien etterforsker
de dødsfallet til åtte år gamle
Sander, som tilsynelatende
omkommer ved en ulykke i sitt
eget hjem.
Lokale forfattere
I tillegg til nyheter fra våre
etablerte forfattere, fremhe-

Skriveverkstedets
spalte

ver også Gunnesmæl at det
nylig har kommet utgivelser
fra noen lokale forfattere. – Vi
har allerede fått boka til Mari
Stokke-Bakken i bibliotekhylla, og forhåpentligvis kommer også Anne Kristiansen

Rønning sin nyutgivelse snart.
Dette er jo spesielt artig, og
vi håper jo mange tar seg tid
til å lese disse bøkene, sier
Gunnesmæl.
Av Mona Schjølset

BIBLIOTEKET
Vi holder stengt i påska.
Åpent som vanlig igjen fra onsdag 3. april.
Vi har mye god påskekrim og annet lesestoff.
Riktig god påske!

På besøk i band-rommet

Journalist Kristoffer har
vært på besøk i band-rommet
på Berkåk skole. Han har laget
en liten reportasje fra besøket.
I bandrommet er det store
og små gutter og jenter som
øver. Her er det mange ting.
Det er høgtalere, skrivebord
og til og med en gammel hylle
med skuffer. Oppi skuffene er
det noter og mye annet papir.
De instrumentene som er der
er keyboard, bass, gitarer og
slagverk.
Da journalist Kristoffer
fra ”skriveverkstedet” var på
besøk, var det heldigvis også
noen gitarelever som øvde
sammen med gitarlæreren
Robert. De het Mari og Saga.
De spilte en låt sammen og
journalisten synes det hørtes
veldig bra ut…
Tekst/Foto:
Kristoffer Vognild

Rennebu Arbeidssenter
Torsdag 21. mars kl.10-17
Fredag 22. mars kl.10-14

I tillegg til den tradisjonelle
påskekrimmen har biblioteket
også et godt utvalg barnebøker, aktivitetsbøker o.l. som
kan være gode lesetips enten
man feirer påska på hytta eller
hjemme.
Når det gjelder krimbøker,
er det naturlig nok vanskelig å
komme utenom P.D. James og
inspektør Dalglish nå i påska.
I den siste romanen ”Døden
kommer til tempelet” bruker
James noen av de kjente skikkelsene fra Jane Austin sitt
persongalleri, og fletter disse
inn i en utspekulert mordsak.
Anne B. Ragde har lenge vært
en av våre mest populære forfattere, og til påske anbefaler
bibliotekaren
novellesamlingen ”Aften Rød, Morgen
Død”. Den litt utradisjonelle
privatetterforskeren Varg Veum
er også på sporet i romanen
”Der hvor roser aldri dør”.
Her nøster man opp en gammel sak om en tre år gammel
jente som forsvant for flere år
siden, og denne historien flettes sammen med en brutal
hendelse i nåtiden.

Påskesalg

Mari og Saga øvde på en låt sammen. Det hørtes veldig bra ut!

Rennebu pensjonistforening avholdt sitt årsmøte 30.januar.
Etter valgene har styret
denne sammensetning;
leder Kåre Grøtte,
nestleder John Myran,
kasserer Tor Næve,
styremedlem Gunnar
Lindemark og sekretær
Bodil Enget Rogstad.
Pensjonistforeningen har
medlemsmøtene sine en gang
i måneden i vinterhalvåret.
Vi møtes i samfunnshuset på
Berkåk kl 11.00. Møtet starter
med ord for dagen, dette går
på omgang blant medlemmene noe som gir en variert
start på samværet. Deretter blir
eventuelle saker som angår
laget tatt opp. Programmet
videre kan være foredrag om
ulike emner, eller noen som
har vært ute og reist og forteller og viser bilder fra turen. Litt
trim hører med og den avsluttes med marsj og en kort vals.
Med et eget trofast orkester
blir det mye sang og musikk
mellom programinnslagene.
Kaffe med karbonadesmørbrød, skuffkake og en god
prat hører med. Det gjør også
utlodningen til slutt.
Pensjonistforeningen har
en busstur i løpet av sommeren. Da alle begynner å bli mer
og mer glad i sin egen seng er
dette nå en dagstur.
Vanligvis er det siste onsdag i måneden som er fast
møtedato, men nå i mars blir
denne onsdagen i påska, og
derfor blir møtet holdt allerede
onsdag 20.mars.
Nå er det 95 medlemmer i
pensjonistforeningen, men det
er plass for flere.Møt opp å se
om dette kunne være noe for
deg. På plakatene som settes
opp på butikkene vil det stå
hva som er programmet på
møtet.
Bodil Enget Rogstad

Rennebunytt

27

Ledige lokaler

DET LIGGER MYE
HARDT ARBEID BAK
GODE RESULTATER

I Birkabygget på Berkåk (ved Torget i Rennebu)
finnes det ledige lokaler for kontor eller annen
egnet næringsvirksomhet. Kontorene ligger i
andre etasje, med heis.
For mer informasjon, kontakt styreleder
Turid Hårstad, mobil 992 83 652

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap
med over 900 ansatte over hele landet.
For mer informasjon, kontakt oss på:
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.
Les mer på:
www.bdo.no

Til påsketuren
har vi skismurning og turutstyr
Kortreist mat fra Rennebu
Tørr og god bjørkved i 40 l sekker

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd 1

01.03.2012 08:56:11

Påskepøbb
med Frode Haarstad
langfredag kl 20.00

Åpningstider
i påskeuka
mandag - onsdag
10.00-16.00

år 19
0
1
r
fylle
m til
Birka kom inno
mars. kaker
og
kaffe

Kaffekos?

Aldersgrense 18 år
Inngang kr 100,-

VELKOMMEN!

Blomster i stort utvalg
Potteliljer (9cm potte)

NÅ kr 19,-

Fast følge?
Kopp laget av
Torunn Måseidvåg

Evig din?

Veske laget av
Aud Lavik Skinndesign

Ring laget av
Ura smykkedesign

Varme følelser.

I Birkas salgsutstilling finner du vakre og
varige kunst- og håndverksprodukter fra hele landet. Klær, smykker,
keramikk, pyntegjenstander, tøfler, krus og mye, mye mer.
Åpningstider: Man - fredag kl. 10 -15
Åpningstider i påsken: Man - onsdag kl. 10 - 15
Velkommen innom Birkabygget,
på torget i Rennebu! www.birka.no
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Nytt fra Black Design,
Trade Man, Pipserien
Åpningstider:
man-fre 10-17
lør
10-14

Frøstativ
et
er på pla
ss

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Hofseth Biocare

- godt i gang på Berkåk
Fra årsskiftet overtok
Hofseth Biocare lokalene til TINE Meierier
på Berkåk, og ifølge
fabrikksjef Oddvar
Myrmo har man kommet godt i gang med
produksjon av proteinpulver. – Egentlig er
det jo samme type drift,
bare med en ny type
råstoff, så overgangen
har gått ganske smertefritt, forteller Myrmo.
Det er pr i dag ti arbeidere
som er ansatt i Hofseth Biocare
sin produksjon på Berkåk. Sju
av dem er tidligere TINE ansatte, og i tillegg er det ansatt to
nye produksjonsarbeidere og
en ny på vedlikehold. Ifølge
Myrmo vil dette være den faste
arbeidsstokken nå det første
halvåret, så vil det bli foretatt
en vurdering etter hvert om
det blir behov for flere.
Mange utenlandske kunder
Hofseth Biocare er et norsk
selskap med hovedsete i
Midsund, og ifølge Myrmo har
selskapet en tid vært på utkikk
etter egnede produksjonslokaler i Norge.
– Fram til nå har videreforedlingen av lakseavskjær foregått i Danmark og Sverige, og
derfor var det ønskelig for eierne å få flyttet en del produksjon hit, forklarer Myrmo. Selv
om det er et norsk selskap, er
mange av kundene utenlandske. Mye av det som blir produsert på Berkåk, skal etter
hvert til Chicago og området
rundt. Med internasjonale
kunder, må naturlig nok en
god del kommunikasjon foregå på engelsk. Så langt syns

Påska er
høysesong
for hyttebrann
I Norge er det over 400.000
hytter og fritidsboliger, og
antallet hyttebranner har økt
de senere årene. De fleste
av disse brannene er forårsaket av uoppmerksomhet,
glemsomhet,
uforsiktighet,
slurv og mangel på kunnskap.
Med andre ord menneskelig svikt, som i mange tilfeller
kunne og burde vært unngått.
Etterjulsvinteren og påska er
høysesong for hyttebranner,
og den 25. mars deltar representanter fra vårt lokale brannkorps sammen med det lokale
el-tilsynet i informasjonskampanjen ”Trygg hyttekos”.

fabrikksjefen på Berkåk dette
har fungert relativt greit. – For
en stund siden hadde vi besøk
av et par kunder fra Chicago,
og de var i alle fall veldig positive til nordmenns generelle
engelskkunnskaper. I forhold
til for eksempel italienere og
franskmenn opplevde i alle
fall de at nordmenn er greie å
forstå. Vi prater sikkert sakte
og tydelig når vi slår over til
engelsk, smiler Myrmo.
Proteinpulver med god
helseeffekt
Ifølge Myrmo er det mange
virkemåter for proteinpulver
fra marint råstoff, og spesielt
lakseavskjær som man benytter i produksjonsprosessen på
Berkåk.
– Det er lett å ta opp i kroppen, og hjelper til med å bygge
opp cellene, forklarer Myrmo.
Veldig mange bruker nok denne type pulver for å restituere
kroppen etter trening, men en

like viktig virkemåte er bruk
til restitusjon etter sykdom, og
for eldre mennesker som kanskje ikke får i seg nok proteiner gjennom kostholdet. – For
Hofseth Biocare er det jo et
naturlig mål at denne typen
proteinpulver etter hvert blir
en enda viktigere del av legemiddelindustrien. Dette vil ha
stor betydning både økonomisk, og ikke minst fordi vi
mener det har god helsemessig effekt, sier Myrmo.
Tror ikke lukta blir verre
enn før
Når det blir snakk om videreforedling av fiskeavskjær, er
det nok mange som tenker at
det kommer til å bli vond lukt i
forbindelse med produksjonsprosessen. Ifølge Myrmo tror
man imidlertid ikke dette skal
bli et særlig stort problem, verken for de ansatte eller befolkningen rundt om på Berkåk.
– At det lukter litt i forbindelse

Dalig leder Oddvar Myrmo
gleder seg at produksjonen har
kommet godt i gang.

med en produksjonsprosess er
jo helt naturlig, men så langt
har vi bare opplevd et par ganger at det har vært sjenerende
lukt, forteller Myrmo. Det som
er avgjørende er at råstoffet
er ferskt og godt når det blir
levert fabrikken, og at temperaturen ikke på noe tidspunkt
overstiger 4 grader.
– Generelt sett er vi godt
fornøyd med hvordan den nye
typen produksjon har fungert
på alle måter, så nå håper vi
bare tilgangen på godt råstoff
blir stabil, slik at det blir full
fart i produksjonslokalene på
Berkåk framover, avslutter
fabrikksjef Oddvar Myrmo.
Av Mona Schjølset

Flotte turer i Rennebu
I boka ”40 turer i Rennebu”, som ble utgitt i 2010,
finner du mange forslag til flotte turer både sommer og vinter. Turene er merket med fargekoder,
som gir en god pekepinn på hvor krevende turene
er. Vi har her plukket ut to turforslag som det kan
være vel verdt å prøve seg på
i påska.

Ånegga – Gråfjellet
Ta av fra Nerskogsveien to kilometer sør for demningen ved
Granasjøen, og kjør innover Heldalsveien som er bomvei. Hele
vinteren er det parkeringsplass ved Røde Kors-hytta. Fra påske er
det mulig å kjøre til parkeringsplass ved Heldalssætrin.
Gråfjellet ligger i Trollheimen landskapsvernområde, og om
sommeren er dette beiteområde for tamrein. Ta på skiene ved
Røde Kors-hytta, og gå innover Heldalsveien. På venstre side ser
man sætrene ved Minillkroken. Fortsett et lite stykke før du tar

av løypa til venstre. Løypa fører deg videre innover dalen mellom
Pikfjellet og Grønlihamran. Fortsett innover til foten av Gråfjellet.
Gå til høyre og fortsett oppover. Den siste lia er bratt. Toppen av
Gråfjellet ligger på 1243 m.o.h. Her har du storslagen utsikt til
Svarthetta, Trollhetta og Trollheimen i sin helhet. Fra toppen av
Gråfjellet er det også flott utsikt mot Ramsfjella.
Innset kirke – Damtjønna
Parkeringsplassen ved Innset kirke er utgangspunktet for en
flott skitur til Damtjønna. Det er ulike alternativ til turen. Man
kan gå rett til Damtjønna, eller variere med en tur til Eggasætra,
eller gå turen om Lykkja og Øyasætra, og så videre til Damtjønna.
Alle løypene er merket, og de er tegnet opp på ei tavle ved kirka. I
området er det tre mil med oppkjørte skiløyper, og det også et fint
turområde om sommeren.

Stasjonsmester
Stein
Bjørgen i Trøndelag brann- og
redningstjeneste er sammen
med Knut Ingvar Havdal fra
Kvikne – Rennebu Kraftlag
ansvarlig for den lokale kampanjen. For å nå flest mulig
hytteeiere vil markeringen
foregå på Nerskogen om
ettermiddagen den 25. mars.
– Vi regner med at vi treffer
en god del hyttefolk her, så vi
kommer til å ha en stand ved
Nerskogen Landhandel. I tillegg kommer vi til å ta en runde på en del av hyttene i området etterpå, forteller Bjørgen.

”Bli ny” på
Innset
Innset og Ulsberg grendalag gjentar suksessen fra 2011
og ønsker velkommen til ”Bli
ny-kveld” i Innset samfunnshus onsdag 10. april kl 19.00.
— Vi har også i år ei dame
fra Rennebu som blir ny i løpet
av kvelden. I tillegg har vi mannekenger fra hele Rennebu
som viser klær fra Snertne
Sneller, Rennebua, Intersport
og Freequent, forteller Lillian
Kleffelgård. Kveldens frisør
er Astrid Grut, og May Britt
Svorkdal Hess stiller som konferansier. På inngangsbilletten
blir det en velkomstbit i foajeen, samt servering av kaffe
og kaker.
— Aktørene har trolig med
seg artikler for salg også, så det
kan være lurt å ta med kontanter. Vi har også noen planer
som ikke er helt i boks enda,
men håper dette blir et interessant innslag, sier Kleffelgård
– som ønsker alle damer velkommen til Innset samfunnshus.

Av Mona Schjølset
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Kunngjøringer

Oversikt over leiekjørere snøscooter
for vintersesongen 2012/2013
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.

Regler for
snøscooter-kjøring

Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i
motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter
Grindal
et ønske at ved motorferdsel i utmark skal
SONE 2
leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes.
SONE 5
Nerskogen Ilfjell-området
For å redusere kjøringen, bør nødvendig
Grindal SONE 3
transport med snøscooter i størst mulig
Furusjøen- Voll
utstrekning skje som leiekjøring.
Hestvatnet

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk fattet i
møte 9. desember 2009 vedtak om nye vilkår
for bruk av snøskuter i utmark (ofte omtalt som
kjøretidsbestemmelser).

E6

en

Orkla

an

as
jø

Berkåk

Gr

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner
for leiekjøring.
Det er for perioden 2009 – 2014 godkjent
45 leiekjørere, alle sonene har god dekning.

SONE 1
Trollheimen
landskapsvernområde

SONE 4
Stor-Ramsfjellområdet

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som:
• transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav
med hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport
det må gjelde.)
• tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
• transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
• transport for massemedia på reportasjeoppdrag
• transport av funksjonshemmede
• transport av ved
• transport etter dispensasjon gitt av kommunen.

Orkla

SONE 6
Berkåk - Innset østområdene
Orkla

SONE 8
Forollhogna
nasjonalpark

rv 3

SONE 7
Innset vest Innerdalen

Motorferdsel i utmark:

FOR LEIEKJØRING I RENNEBU KOMMUNE 2009-2014
Ved spørsmål kan Rennebu kommune,SONER
Enhet for
landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Navn
Telefon
Adresse
1 Arne Egil Botnan
72 42 75 05 / 905 07 746
Innset, 7398 Rennebu
2 Asbjørn Stavne/Olav Stavne
908 80 986 / 482 83 580
Stamnan, 7392 Rennebu
3 Bjørn Berntsen
72 42 59 48 / 997 03 320
Nordskogen, 7391 Rennebu
4 Bjørn Eithun
414 15 147
Innset, 7398 Rennebu
5 Bjørn Tore Dullum
970 79 005
Stamnan, 7392 Rennebu
6 Bård Tore Berntsen
901 62 935
Nordskogen, 7391 Rennebu
72 42 56 57 / 975 08 544
Ulsberg, 7398 Rennebu
7 Einar Holden - Jan Eirik Holden
8 Erling Nygård
72 42 58 26 / 997 42 551
Innset, 7398 Rennebu
9 Grindal Transp. & Hytteservice v/H. Reitås og A. Stene
909 15 413 / 906 04 207
Ramlo, 7393 Rennebu
			
10 Gunnar Nyberg/Bjørn Nyberg
72 42 77 63 / 916 32 084
Berkåk, 7391 Rennebu
11 Harald Kvam
997 42 552
Nerskogen, 7393 Rennebu
12 Ivar Næverdal
72 42 52 28 / 926 12 899
Innset, 7398 Rennebu
13 Ivar T. Hoel
907 21 336
Stamnan, 7392 Rennebu
14 Jan Eirik Holden
918 15 047
Ulsberg, 7398 Rennebu
15 John Arve Nybro
918 37 209
Bergslia 23, 7336 Meldal
16 John Olav Halgunset
72 42 58 66 / 995 80 775
Innset, 7398 Rennebu
17 John Olav Vognild/Arne Vognild
72 42 64 21 / 416 54 516
Nerskogen, 7393 Rennebu
18 Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 415 33 967 / 909 15 448
Ulsberg, 7398 Rennebu
19 Kjell Lund/Henrik Lund
72 42 64 14
Nerskogen, 7393 Rennebu
20 Kjell Sæther
906 37 293
Grindal, 7393 Rennebu
21 Knut E. Sponaas
72 42 61 38 / 951 50 145
Grindal, 7393 Rennebu
22 Knut Haugen /Arnt Haugen
926 61 100 / 988 15 525
Stamnan, 7392 Rennebu
23 Kristian Aasbakk
982 32 644
Berkåk, 7391 Rennebu
24 Kåre Inge Nygård
928 15 475
Ulsberg, 7398 Rennebu
25 Kåre Jan Flotten
72 42 56 69 / 481 07 217
Ulsberg, 7398 Rennebu
26 Lars Stokke/Hallgeir Stokke
72 42 58 92 / 72 42 52 25
Innset, 7398 Rennebu
27 Magne Havdal
72 42 54 16 / 976 80 803
Gisnadalen, 7397 Rennebu
28 Morten E. Eggan
72 42 56 60 / 482 92 857
Ulsberg, 7398 Rennebu
29 Nils Flå/Martin Grendal
72 42 61 63 / 415 53 904
Grindal, 7393 Rennebu
30 Oddvar Bjerkås
916 39 558
Berkåk, 7391 Rennebu
31 Ola Bruholt
72 42 67 42 / 416 09 610
Stamnan, 7392 Rennebu
32 Ole Kristian Olsen
72 42 62 68 / 970 34 726
Gisnadalen, 7397 Rennebu
33 Ove Einar Drugudal
951 85 362
Voll, 7393 Rennebu
34 Ove Roger Rømo
918 56 323
Grindal, 7393 Rennebu
35 Rennebu Grus v/Torstein Engen
72 42 74 57 / 944 87 876
Berkåk, 7391 Rennebu
36 Terje Frøseth
72 42 62 25 / 901 91 579
Grindal, 7393 Rennebu
37 Torbjørn Sanden
72 42 62 50 / 906 23 507
Grindal, 7393 Rennebu
38 Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen 72 42 66 35 / 976 80 819
Stamnan, 7393 Rennebu
39 Arnulf Toresen
909 56 041
Ulsberg 7397 Rennebu
40 Torstein Aaland
72 42 62 16 / 917 33 447
Grindal, 7393 Rennebu
41 Nils Skamfer/Tommy Skamfer
917 93 082 / 971 68 564
Berkåk, 7391 Rennebu
42 John Håkon Hoset
481 15 515
Grindal, 7393 Rennebu
43 Even Aaland
995 72 990
Grindal, 7393 Rennebu
44 Rune Hilstad
993 07 823
Grindal, 7393 Rennebu
45 Karl Magnus Holberg
412 72 597
Nerskogen, 7393 Rennebu
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Vilkårene gjøres gjeldende fra 1. januar 2010
og lyder som følger:
1. Kjøring kan foregå på snødekt mark og på
islagte vann/vassdrag til og med 20. april
evt. 2. påskedag når denne kommer senere
enn 20. april.
2. På hverdager er det tillatt å kjøre mellom
kl. 07.00 – 21.00.
3. På lørdager og dager før helligdager er det
tillatt å kjøre mellom kl. 08.00 – 18.00.
Dette gjelder også påskeaften, og julaften
når denne faller på lørdag.
4. På søndager og helligdager er det tillatt å
kjøre mellom kl. 08.00 – 10.00 og
16.00 – 21.00.
5. Kjøretider spesielt for påska:
5.1 Ingen kjøring tillatt langfredag
5.2 Første påskedag er det tillatt å kjøre
mellom kl. 16.00 – 20.00.
5.3 Andre påskedag er det tillatt å kjøre
mellom kl. 10.00 – 21.00.
6. For dispensasjoner gitt etter §5b (funksjonshemmede) er kjøretider for alle dager
(inkl. høytider) mellom kl. 08.00 – 21.00.
Vilkårene er vedtatt med hjemmel i § 7 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag.
Det medfører at vilkårene gjelder for alle
dispensasjoner gitt med hjemmel i forskriftens
§§ 5 og 6. I tillegg gjelder kjøretidsbestemmelsene der kommunen har satt de som vilkår i
tillatelser til motorferdsel uavhengig av hvilken
hjemmel som er brukt.
For motorferdsel som foregår innenfor rammen
av motorferdselloven (dvs. som ikke er omsøkt)
gjelder ikke kjøretidsbestemmelsene. Dette
gjelder bl.a. motorferdsel i jord- og skogbruksnæring.
Stillinger ledig:

Assistent Vedsentralen

55 % vikariat i 1 år fra 01.05.2013, med
mulighet for fast ansettelse.
Stillingen er innen Tjenesten for funksjonshemmede. Det er et tett samarbeid med
Rennebu Arbeidssenter.

Aktivitør

80% vikariat fra 12.05.13 til 30.04.14 ved
Rennebu Arbeidssenter
Stillingen er innen Tjenesten for funksjonshemmede.
Søknadsfrist for begge stillingene innen 27.
mars 2013.
For fullstendig stillingsutlysning se
http://www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig/
Rennebu-kommune

Kunngjøringer
Bjørn og bjørnejakt

Påskemøter
27.-29. mars
i Hoelsmoen
bedehus

Foredrag av Hermann Sotkajärvi!
Tirsdag 19. mars, kl. 19.00 på Skogtun, Fagerhaug
Påmelding innen 18. mars. Ring eller send SMS til
Ola Arne Aune 970 79 868, eller Bjørg Havdal 980 20 728.

FERIEVIKARER

Pleie –og omsorgstjenesten
Sommeren 2013 - uke 26 - 33
Til ferievikariat ved hjemmesykepleien, sykehjem (pleie,
kjøkken og renhold), boligavdeling, hjemmehjelp, boliger
for fysisk/psykisk funksjonshemmede og avlastning barn og
unge søker vi:
• Sykepleiere, vernepleiere
• Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
• Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter,
ufaglærte eller andre med relevant praksis eller
utdanning.
• Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp forutsetter
førerkort kl. B
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• I søknaden er det viktig å oppgi hvilke arbeidsområder
det søkes på, og i hvilket tidsrom søker er aktuell som
vikar
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”.
Hvis dere ønsker opplysninger om arbeidsområdene kontakt Borgny Lien tlf. 72 40 25 23, Wenche Teigen
tlf. 72 40 25 25, Hanne Kristin Rise tlf. 72 40 25 06
Søknadsfrist: snarest, og senest 07.04.2013
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, Tlf. 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Off.-loven § 25.
Rådmannen

Sykepleier - 100% vikariat

Stillingen er for tiden organisert under Enhet for
Hjemmebasert pleie og omsorg,
Ca. 1 års vikariat. Tiltredelse snarest.
Hovedarbeidsområder:
• Sykepleiefaglige oppgaver, pleie og omsorgsoppgaver
• Andre relevante oppgaver tilknyttet hjemmetjenesten
Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier
• Stillingen forutsetter førerkort kl. B
• Det er ønskelig at stillingen ikke deles
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Turnus med for tiden arbeid hver 4. helg
• Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
• Gode pensjons - og forsikringsordninger
For nærmere opplysninger, kontakt nestleder HPO,
Wenche Teigen tlf. 72 40 25 25 eller Mildri F. Gjersvold.
tlf. 72 40 25 05.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling
ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” innen
02.04.2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om søknadsskjema, tlf. 72 42 81 00 eller postmottak@rennebu.
kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentlighetsloven
§ 25.
Rådmannen

Pris: kr. 50 for medlemmer i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.
Kr. 200 for andre (Kr. 100 for ungdom under 25 år).
Salg av kaffe og matbit.
Medlemskap kan tegnes ved inngangen, og er inkludert i prisen.

Årsmøte FNR Oppdal og Rennebu

samme dag og sted kl. 18.00.

Arr: Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Oppdal og Rennebu

Trekking på årsmøtelotteriet for
Rennebu Sanitetsforening 2013
Bok nr lodd.nr Gevinst		
Vinner
13
131
Sitteunderlag
Bjarne Presthus, Berkåk
06
123
Sitteunderlag
Liv og Jakob Nielsen m/fam,
				Stamnan
03
9
Bokssett
Jorhild Aas, Rennebu
09
103
Radio 		
Randi og Erik Nordbø, Grindal
03
284
Piedestal
Jon Arne Drugudal, Grindal
06
98
Puter 		
Mette Meslo, Stamnan
11
257
Gavekort Joker Aud og Arnt Voll, Berkåk
04
391
Gavekort Coop Tessa Ramstad, c/o T. Ramstad,
				Stamnan
05
68
Pledd		
Inge Fjelle, Voll
06
413
Bestikksett
Inger Marita og Per Morten
				Lorentzen, Stamnan
13
294
Utelykt
Trond Alan Reitås Moeykens,
				Grindal
08
335
Gradestokk
Siri Pernille Johansen, Berkåk
08
34
Gryte 		
Fam. Reitås Sæther, Grindal
12
392
Bilde 		
Randi Jakola, Berkåk
11
136
Kaffemaskin
Liv Heidi Langklopp, Berkåk
04
181
Microbølgeovn Matias Kjeka, Stamnan
12
181
Gavekort Rimi Arild Bruheim, Berkåk
04
24
Kompottskje
Olav O. Lien, Voll
04
392
Teskjeer (12 stk) Tessa Ramstad, c/o T. Ramstad,
				Stamnan

Varsel om oppstart av arbeid
med detaljreguleringsplan Tørset fritidshytte/
boligområde, del av gnr/bnr. 226/1,
Rennebu kommune
I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om
oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Tørset fritidshytte/boligområde. Hensikten med planen er å utarbeide et
område med kombinert bebyggelse og anleggsformål - fritidsog boligbebyggelse.
Området er vist som byggeområde for fritidsbebyggelse i arealdel - kommuneplan Rennebu kommune.
Planområdet er ca 60 da.

med Martha Irene Eriksrød
Tema: Alt av nåde
Onsdag kl. 20.00 Møte
Sang av Rennebu musikklag
Torsdag kl. 11.00
Gudstjeneste i
Rennebu kirke
Torsdag kl. 20.00 Møte
Fredag kl. 11.00 Møte
Fredag kl. 20.00
Ungdomsmøte-åpent
for alle.
Julie og Christoffer Weyde
(Kvam) vil delta med sang og
musikk på fredag
Alle er velkommen!
Arr: Normisjon Rennebu

Årsmøte
Austre Rennebu
grunneierlag SA
Onsdag 10/4 2013
kl. 19.00 på skytterhuset
Gammelstødalen.
Dokumenter legges ut på
http://www.utmarksradet.no
Styret

Ønsker ingen
oppmerksomhet

på dagen min den 5. april
– vennligst men bestemt.
Per Stavne

Tusen takk for all oppmerksomhet på dagen min
den 18.02.
Gunnar Bruheim

Spørsmål eller innspill kan rettes til:
Ola Fjøsne, 7340 Oppdal, E-post: post@olafjosne.no
Tlf mob - 936 39 487 eller 72 42 12 47
Frist for innspill er 28. mars.

Vaktmester(e) til Torget på Berkåk søkes

Snøbrøyting/strøing om vinteren, plenklipping om sommeren +
annet forefallende arbeid gjennom året.
Kontakt Tore - 952 16 601 eller Dagfinn - 901 10 907.

PÅSKEUTSTILLING

– naturglede - inspirasjon og ettertanke
Galleriet Håggåsetra, Gisnadalen
22. mars - 2. april
Jan Berg: Bilder og skulpturer

Åpningstider: Alle dager fra kl 16.00 - 19.00

Rennebu Røde Kors
vil rette en stor takk til

-

Lions Club Rennebu
Røde Kors Omsorg
Sande Hus og Hytter
Rennebu kommune
Gjensidige Oppdal og
Rennebu Brannkasse
- Rennebu Sanitetsforening
- Rennebu Næringsforening
for økonomisk støtte til kjøp
av ny snøskuter!

Onsdag 27. mars kl 19.00:
Bokprat med Mari Stokke-Bakken

Rennebunytt
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Dette skjer i Rennebu!
14.03	Årsmøte Grindal Grendalag
Fredheim
16.-17.03 Sparebankcup, fotball Rennebuhallen
16.03	Årsmøte Normisjon Rennebu Menighetshuset
17.03 Søndagsmøte
Hoelsmoen
18.03 Rennebu Soul Children
Mjuklia
19.03 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
19.03 Bjørn og bjørnejakt
Skogtun Fagerhaug
20.03 Medlemsmøte
Samfunnshuset
Rennebu Pensjonistforening
20.03 Mjuken Grand Prix		
21.03 Formiddagstreff
Staure
21.03	Årsmøte i NHF Rennebu
Friv.sentralen
22.03-02.04 Påskeutstilling
Galleri Håggåsetra
26.03 Seniordans
Samfunnshuset
27.-29.03 Påskemøter
Hoelsmoen
02.04 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
04.04 Mottak av klær
Refshus skole
08.04 Rennebu Soul Children
Mjuklia
09.04 Seniordans
Samfunnshuset
10.04	Årsmøte Austre R. gr.eierlag Gml-stødalen
04.05 Loppemarked i Åshuset Gisnås forsaml.hus

20.00
11.00
20.00
17.30
11.00
19.00
11.00

Åpningstider i påskeuka:
Mand – tirsd 08.00 - 16.00
Onsd 08.00 - 14.00
Påskeaften stengt

18.00
11.00
19.00
14.00
11.00
16-18
17.30
14.00
19.00
9-16

Vi ønsker
alle ei riktig
god påske!

Hørselshjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.

BERKÅK

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

Gratis innrykk i kalenderen– kontakt Rennebunytt
på tlf 72 42 76 66 eller send epost til mari@mediaprofil.no

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

Knust noen egg?
Lag pannekake eller vaffel

Wilfa vaffeljern veil kr 799,- kr 499,med justerbar termostat og ringelyd.

Melissa pannekakejern
veil kr 599,-

kr 399,-

Diameter på pannekakene maks 23cm.

Prisene gjelder så lenge lageret rekker, eller tom. 6 april.

Mandag 25. mars fra kl 10-15 vil det lukte nystekte
vafler hos Euronics Berkåk. Kom innom og smak!!!
Åpningstider i påska:
Mandag og tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag 09.00-12.00. – Påskeaften stengt
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En
aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
Rennebunytt

