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STBU i Rennebu

Rennebu Bygdeungdomslag
(RBU)
var i helga vertskap
for årsmøtet og årsfesten til Sør-Trøndelag
Bygdeungdomslag
(STBU).

Vel 30 glødende
bygdeungdommer
var samlet til årsmøte. Foruten vanlige årsmøtesaker var
det mye fokus på bl.a.
landsstevnet i 2008,
som skal arrangeres
av STBU i Hoston.
Nils Håvard Øyås
fra Horg/Flå BU ble
gjenvalgt som leder
av STBU, mens Marit
Bjerkås fra RBU ble
valgt som Bygdepolitisk nestleder i STBU.
Bygdeungdommene som hadde tatt
turen til Rennebu
denne helga, var godt
fornøyde med opplegget og ramma rundt
både årsmøtet og
banketten. RBU innfridde forventningene,
og gjorde suksess med
god støtte fra lokalt
næringsliv og frivillighetssentralen.

Nr. 4/2007,

1. mars Årg. 30

Vonheim utvider tilbudet
Økt behov for barnehageplasser gjør at
Vonheim barnehage
utvider tilbudet fra
midten av mars og
ut barnehageåret.
Innset og Vonheim barnehager ble i formannskapet
gitt en tilleggsbevilgning på
kr 113.000 til utvidelse av barnehagetilbudet ved Vonheim
barnehage for tidsrommet ca
15.03.2007 og ut barnehageåret. I tillegg utløser utvidelsen økt statstilskudd på kr
109.000 og økt foreldrebetaling på kr 17.000.
Økt etterspørsel
For noen år tilbake ble tilbudet ved Vonheim
redusert på grunn av mindre etterspørsel av
barnehageplasser. Dette førte til at avdelinger
ble lagt ned.
Nå har imidlertid etterspørselen økt igjen,
noe som også kan skyldes økt sysselsetting
blant folk. Arbeidsledigheten i Rennebu er nede
i historiske ca 1%, og det vil nok automatisk
føre til økt behov for barnehageplasser i og med
at småbarnsforeldre kommer seg ut i arbeid.
Vilje til løsninger
Økt etterspørsel har ført til venteliste på barnehageplasser, og i og med at Rennebu kommune
ønsker å markedsføre seg med tilnæret full barnehagedekning ble det aktuelt å finne ei løsning
for de som stod på venteliste.
— Vi gjorde derfor et vedtak i formannskapet om å opprette en ny barnegruppe midt i et
barnehageår. Dette gjøres vanligvis ikke, men vi

GOD kaffe – GOD mat
GOD stemning

Rennebu kommune viser fleksibel holdning og
utvider barnehagetilbudet ved Vonheim.
vil gjerne vise at Rennebu er et godt sted å
være, og valgte derfor å imøtekomme behovet for flere barnehageplasser, sier ordfører
Bjørn Rogstad - som roser barnehagen for å
finne fleksible løsninger. — Da kostnadene
heller ikke ble større, synes vi dette ble en
grei løsning både for kommunen og for de
som stod på ventelisten.
To baser ved Kammersstuggu
Det blir ikke opprettet en ny avdeling ved
Vonheim, men avdelinga Kammerstuggu
utvides til ei storavdeling med to baser Kammerset for barn over 3 år og Litjstuggu
for barn under 3 år. Utvidelsen innebærer en
stillingsøkning på 1,8 stillinger, hvorav en må
være førskolelærer.

www.berkaak-veikro.no
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Ny renovasjon og
septikkordning for
hele kommunen
Rennebu kommune innfører
tvungen renovasjon og septiktømming for hele kommunen.
Det tas sikte på at ordningen
trer i kraft fra 01.01.2008.
Rennebu kommune
tar sikte på å slutte seg
til Hamos, som er et
interkommunalt avfallsselskap. De betjener innbyggere og næringsliv
i kommunene Hemne,
Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord,
Skaun, Rindal, Hitra og Frøya.
Rennebu kommune går inn for sluttforhandlinger med Hamos med sikte
på å få alt avklart vedrørende kartlegging av verdiene i Berkåksmoen, avtale
om drift av anlegget i Berkåksmoen,
og avklare hvordan hytterenovasjonen
skal drives. Framdrift for innføring av
tvungen renovasjon for fastboende
avklares. Målet er å få alt avklart innen
utgangen av august 2007 og å starte
samarbeidet fra 01.01. 2008.
Rennebu kommune har som mål å
bli medlem av Hamos i løpet av 2008.
De vil for 2007 benytte avtalen som
Hamos har for septiktømming med
avvanningsbil og levering av slam
til Meldal Miljøservice. Medlemskommunene i Hamos har vedtatt likelydende forskrifter for avfall og slam.
Et medlemskap i Hamos krever at også
kommunestyret i Rennebu tilslutter
seg de samme forskriftene. Prisene vil
bli like for alle kommunene.

”Sommerens topptrim er en fin utfordring som jeg benytter meg
av. Det gir fysisk og psykisk helsebot i tillegg til at en blir kjent i nærområdet.
Vinterstid benytter jeg meg av de fine oppkjørte løypene i ”litjrunden” eller en
snartur inn til Aunrøa.
Det hender også at jeg benytter et tilbud på jobben om step- og aerobictrening.
Der får en opp pulsen samt at koordineringsevnen blir satt på prøve noe som ikke
alltid er like vellykket. Viktigst er god trim.
Jeg utfordrer Arve Withbro.”
Jon Einar Værnes

Rennebu i
Rennebu kommune inviterte i forrige uke til møte for å sette
fokus på hvordan kommunen skal møte framtida og hvordan
de skal få ungdommen til å bosette i kommunen.
Odd Ustad var invitert for å sette
fokus på Rennebu sett utenfra. Han
fortalte innledningsvis at han er en fornøyd ferieboer i Rennebu med hytte i
Jøldalen i 20 år. - Folks oppfatning er at
Rennebu er et stort veikryss der det er
fort gjort å kjøre forbi, da det er lite som
forteller at en skal stoppe. Dette er en
tankevekker når en vet hva Rennebu
har å by på, sa Ustad. Rennebu har
Trøndelags vakreste natur, og det er
ro og fred og trygt og godt i kommunen. Samtidig sa han at Rennebu er litt
søvnig, men at vi er et trivelig vertskap.
Ustad foreslo som et tips at det er viktig at kommunen bestemmer seg for
hva den vil være!
Flere hytteboere enn fastboende
Ustad framholdt at det fortsatt er
overkommelige tomtepriser i Rennebu.
Det har faktisk blitt flere hytteboere
enn fastboende i kommunen. Likevel
syntes Ustad at vi legger oss for mye
i skyggen av Oppdal og blir litt for
underdanig. - Dere har en del å gå på
som hyttekommune. Vi savner løpende informasjon fra kommunen, og
ikke bare det årlige kravet om renovasjonsavgift. Jeg er stolt av å ha hytte i
Rennebu, men er Rennebu en stolt
hyttekommune?
Ønskeliste fra Ustad
Det er viktig å ta med hytteboerne
på råd, og spør oss gjerne om hva vi

savner. Ustad kom med en ønskeliste:
løype- og turkart for hele kommunen,
informasjonsbrosjyre med hytterelaterte tilbud, oppkjørte skispor i de mest
konsentrerte hytteområdene og informasjonsmøter. Samtidig ønsket han
at hjemmesida til Rennebu kommune
kunne være informativ og spennende.
Ville – våge - vokse
Steinar Skjerdingstad fra Blilyst
fortalte at de arbeider mot potensielle
tilflyttere, og gjerne småbarnsfamilier. – Vi arbeider nå mer målretta og
resultatorienterte prosjekter, der målet
er å få flere til å bo og flere til å jobbe
på landet. Vi vil synliggjøre muligheten
til å realisere det gode liv på landet, sa
Skjerdingstad.
Blilyst, som har mottoet ville – våge
– vokse, vil også være en bidragsyter i
tettstedsutviklinga, og de har i den forbindelse lyst ut en arkitektkonkurranse
for å komme fram til moderne boløsninger. Rennebu er også med i denne
konkurransen, der det blir foreslått
boløsninger lagt til ei tomt i det nye
boligområdet i Trondskogen. Skjerdingstad oppfordret kommunen til å
bygge et visst antall hus for å satse som
bostedskommune. – Det er viktig med
alternative boformer, sa Skjerdingstad
– som minnet om prosjektet på Bakkan.
Entreprenørskap i skolen
Atle Øien og Tove Mette Bjerkenås
arbeider med entreprenørskap i skolen,
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Rennebu kommunes
KULTURPRIS 2007

Formålet med prisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen,
og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris
på det frivillige kulturarbeid som utføres. Kulturprisen deles ut til
enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til Rennebu kommune. Lag, foreninger og institusjoner i Rennebu kan også tildeles prisen. Prisen er fastsatt til
kr 10.000,- Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende skriftlig og begrunnede
forslag til kandidater til kulturprisen. Forslagsfristen for 2007 er satt til 1. mai.
Forslaget sendes til Rennebu kommune. Utvalget for HOO vurderer kandidater
og tildeler prisen. Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig.
Astri Snildal - Enhetsleder kultur og fritid

fremtiden

og de understreket at det er viktig å gi
ungdommen framtidstro. Entreprenørskap står på skolens planer, men det
er viktig at også næringslivet kommer
på banen for å skape et meningsfullt
og godt samarbeid. For at ungdommen
skal føle arbeid som meningsfullt, er
det også viktig at kommunen kan tilby
sommerjobb for ungdom. - Rennebu
står for mange for kvalitet og kultur.
Dette kan også knyttes til entreprenørskap i skolen, sa Øien og Bjerkenås.

Sats på ungdommen
Kenneth Teigen, som hadde innlegg på vegne av næringslivet, understreket også viktigheten av den første
sommerjobben. Dessverre er det ikke
så mange slike jobber i kommunen,
men det har stor betydning for ungdom at de får sommerjobb. Kenneth
etterlyste også støtte til bedrifter som
tar inn ungdom.
Når det gjelder ungdoms ønsker
for å flytte tilbake til Rennebu henviste Kenneth til Rennebu Nytt, der det
i et tidligere nummer stod at ungdom
ønsket seg arbeidsplasser, boliger, fritidsaktiviteter og møteplasser. – Det
er også viktig å nå ut med informasjon til ungdommen. Dette kan gjøres
på flere måter, som ”brevet hjemmefra” – månedlig nyhetsbrev som epost.
Ellers kan Rennebu Nytt sendes til alle
ungdommer mellom 15 og 25 år. Det
er også viktig at Rennebu Nytt tar inn
stoff om næringsliv og ungdom, sa
Kenneth – som også etterlyste en sprekere kommunal nettside.
Konkrete forslag
Asle Kosbergløkk og Petter
Sandhaugen fra Rennebu ungdomsråd
kom med konkrete forslag til hva som
kan gjøres for å gjøre Rennebu mer
attraktiv for ungdom. Idretten bør stå

sentralt, og skibakken i Mjuken, skatepark, vannsport på Buvatnet og kunstgressbane vil være viktig bidrag. De
minnet også om at Rennebu for tiden
har tre spillere på Rosenborg som er
gode ambassadører for kommunen –
Vegard Skjerve, Torbjørn Skjerve og Jo
Sondre Aas.

Rennebu kommune

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

ordfører Bjørn Rogstad

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

Bibliotek-tipset

Da spørs det…
Naturligvis var alle enige om at det
hadde vært en fin kveld. Men det skjer

ikke noe fremover med bare fine kvelder. Det er viktig at både kommune og
næringsliv tar tak i problemstillingen
og velger ut noen områder for å satse
på fremover – og kanskje finne ut hva
kommunen vil være.

Ayaan Hirsi Ali: Mitt liv, min frihet.
En selvbiografi.
Ali er fra Somalia. Hun flyktet fra et
arrangert ekteskap til Nederland i 1992.
Hun er en frittalende politiker, har provosert mange med sine synspunkter
på islams kvinneundertrykking, og er
i dag beskyttet av sikkerhetspoliti døgnet rundt.
Anne B. Ragde: Ikke gi meg mat!
Janna har alltid ønsket seg katt. En
dag sitter en sulten katt på trappa og vil
inn. Rundt halsen har den et halsbånd
der det står: Ikke gi meg mat. Janna
spionerer litt rundt for å finne ut hvem
som eier katten. Lettlest bok for småskole-/mellomtrinnet.
Åpningstider:
mandag og torsdag: 16-19.
onsdag: 10-13.

Rettelse fra forrige RN:
I artikkelen om skiskytteranlegget kom
vi i skade å skrive at den totale kostnad
på Rennebu Skisenter gjennom 40 år
var 40 millioner kroner. Riktig tall er 4
millioner kroner!
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Tre Rennbygger
på topp 15
Magne Myrmos VM-gull på 15 km
i Falun i 1974, RBKs seier over Milan i
Champions League i 1996, hvor Vegard
Heggem scoret seiersmålet og selvsagt
Vebjørn Rodals gull-løp fra Atlanta-OL
i 1996 ble alle tre med blant Norges
største idrettsøyeblikk gjennom tidene
i NRKs kåring. Vebjørn ble best med 9.
plass, og Johan Olav Koss sin 10 000
meter fra Lillehammer- OL i 1994 toppet listen.

Elton John var der...
Herborg Skjolden og Kenneth Løkslett

Nytt

Rennebu Bygdearkiv

De siste årene har ildsjeler med Birgit Foss i spissen tatt initiativ til å samle
bilder, protokoller, historisk arkivmateriell fra lag, organisasjoner, bedrifter og
institusjoner, personarkiv, samlinger og oversikt over legater, i et eget felles arkiv.
Dette er en veldig viktig del av Rennebu sin historie og tidligere var alt dette materialet spredd rundt om i bygda. Ved f.eks. brann ville mye verdifull dokumentert
historie fra bygda gått tapt.
Nå er alt dette materiellet samla i et brannsikkert hvelv ved siden av biblioteket
på Berkåk. Det er igangsatt katalogisering av alt materiale som er samla inn. Det er
et viktig arbeid som påbegynt, men dette vil naturlig nok ta tid. Alle de samla skriva, protokollene, bildene m.m er tilgjengelig for publikum når de måtte ha behov
for det, etter avtale med bibliotekaren, kun til utlån på biblioteket. For å skape litt
blest om dette, arrangeres det åpen kveld på biblioteket, med tilgang til arkivet,
mandag 12. mars fra kl.19. Alle interesserte ønskes hjertelig velkommen.

Varm middag
kjørt på døra!
Siden 1998 har frivillige kjørt rundt i bygda med middagsmat.
I oppstarten var det åtte personer som benytta seg av tilbudet,
pr. i dag er antallet kommet opp i tjueni.

avsluttet med en sjarmerende fremføring
av Don`t go breaking my heart.
Rennebu
Musikkorps
klarte
sammen med Rennebu Mannskor,
band og lokale solister å følge opp suksessen med Abba-konserten fra i fjor.
Faktisk var årets konsert med låter fra
Elton John bedre enn fjorårets.
Dirigent for musikkorpset, Håvard
Hinsverk, var kapellmester for kvelden
og idémaker bak konserten. På forhånd var det holdt audition for å velge
ut sangsolister, og solistene holdt mål
i massevis. Det var god aldersmessig spredning på solistene, samtidig
som det også var fire mannlige solister. Herborg Skjolden og Kenneth
Løkslett avsluttet konsertprogrammet
med en sjarmerende fremføring av
Don`t go breaking my heart. Berit Irene
Løvmos fremføring av Sorry seems to
be the hardest word var en av kveldens
beste. Arve Grytbakk fra bandet fremførte Made in England på en måte som
gjorde han til kveldens favoritt blant de
yngste. Bandet bestod ellers av Øystein
Dragset og Trond Erik Hanshus.
Da lurer vi bare på – hva blir temaet
for neste års konsert?

Tre dager for uka hentes varm
vakumpakka mat på kjøkkenet i helsesenteret, dette kjøres i løpet av et
par timer rundt til de som har bestilt.
På møtet med de tretti matkjørerne
på frivillighetssentralen i februar, var
enhetsleder Helge Aalbu på plass for
å spandere bløtkake. Han rosa innsatsen og forsikra om at dette var en av
de viktigste tiltaka i Rennebu når det
gjaldt forebyggende helsearbeid. I tillegg kommer trivsel og trygghet med
at noen kommer på døra di tre dager i
uka og slår av en liten prat. Maten som

blir tillaga på kjøkkenet høster mange
lovord, og kokken Roy Sitter var veldig
glad for å få så hyggelige tilbakemeldinger. Likevel understreka han hvor
viktig det var at både positive og ikke
fullt så positive tilbakemeldinger ble
meldt til de ansatte på kjøkkenet – de
hadde bestandig et forbedringspotensiale mente han. Praten gikk livlig, og
det var ingen tvil, verken for de som
kjørte, enhetslederen eller kokken –
matkjørerne gjør en flott jobb, som veldig mange setter stor pris på.

Det er godt med en “kaffesup” etter en tur rundt omkring i bygda med mat.

Rennebu Nytt

												

Eiendomsskatt for 2007

Eiendomsskattelisten for 2007 er lagt ut til alminnelig gjennomsyn i
ekspedisjonen på kommunehuset fra 1. mars til og med 31. mars 2007.
Eiendomsskatteseddel for 2007 blir bare sendt ut for eiendommer med ny eier
eller andre endringer. Ønskes eiendomsskatteseddel for 2007 kan den fåes ved
henvendelse til eiendomsskattekontoret i Rennebu kommune. En eventuell klage
må fremsettes skriftlig til Rennebu Kommune v/eiendomsskattekontoret innen
31. mars 2007. Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til Rennebu
kommune v/eiendomsskattekontoret. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to
like store terminer med forfall 1. april 2007 og 1. september 2007. Dersom
eiendomsskatten ikke blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.
Rennebu kommune - Eiendomsskattekontoret

Barselstrim
Hver mandag er det barseltrim
i møterommet på ”nye” helsesenteret mellom klokka tolv og tretten.
Fysioterapeut Kari Brattbakk Tronsgård
instruerer mødrene, hun legger vekt på
utholdenhet, styrke, bevegelighet og
bekkenbunnstrening.
Musikk med skikkelig fart motiverte til full innsats for de fire mødrene
som var til stede denne mandagen.
På det meste har det vært ni stykker.
Ungene er med, og sitter/ligger og
betrakter sine sprettende mødre med
en viss forundring. Kari understreker at
det viktigste med denne treninga er å
motivere til mer aktivitet på egen hånd
og bedre den generelle formen. Det

er hun overbevist om kommer både
ungene og mødrene til nytte. Mødrene
var fulle av lovord om opplegget – de
syntes det var motiverende, sosialt og
veldig bra. Det er ikke bestandig like
enkelt å komme i gang på egen hånd.
Instruktøren er veldig flink synes
de, og de kjenner øvelsene gjør godt
for både kropp og humør. Når de i tillegg slipper å organisere barnevakt, og
aktiviteten er lagt til en gunstig tid på
dagen, ja da er tilbudet midt i blinken..
De fire mødrene oppfordrer mange flere nybakte og gravide mødre til å være
med på trening hver mandag – oppfordringen er herved gitt videre.

Astrid Kjeka, Anja Fossum, Gunhild Sæther og Marianne Forslund trimer,
mens barna Eivor, Jenny og Matias lurer på hva som foregår.
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Kan du tenke deg å
jobbe med barn?
Innset og Vonheim
barnehager trenger
tilkallingsvikarer.
For nærmerer opplysninger
ta kontakt med
Marta Hage
tlf 72 42 81 90
eller 977 70 294

Løypeforening
Nerskogen

Hytteeierne og grunneierne på
Nerskogen har gått sammen om å
etablere ei Løypeforening som skal
arbeide med å bedre strukturen og
dekningen på oppkjøring av skiløyper
i området.
— For at det skal være mulig å
utvikle og drifte et godt løypetilbud
på Nerskogen, er det en forutsetning
at alle er med og trekker i lag. Derfor
må både hytteeiere, grunneiere, kommunene og næringslivet være med på
å støtte opp om prosjektet, sier Stein
Mjøen i Løypeforeninga. Det er naturlig at Rennebu og Oppdal kommune
blir involvert, samtidig som grunneierlagene og næringslivet vil bli invitert til
å bidra med et årlig støttebeløp på kr
2.000. Hytteeierne vil i første omgang
bli bedt om å støtte opp ved å betale kr
200 i årlig løypeavgift. Antall hytteeiere
som støtter opp vil være avgjørende for
kvaliteten på løypenettet, og størrelsen
på løypeavgiften.
Det legges vekt på at løypenettet skal være tilgjengelig for alle ved
at løypene legges bortom de oppmerkede parkeringsplassene. Totalt vil det
bli ca 65 km løyper som blir kjørt opp,
og løypene skal kjøres hver helg fra 1.
februar til 20. april - utenom juleferie,
vinterferie og påskeferie.
Støttebeløpene og årsavgiftene
betales inn til Nerskogen løypeforening
på bankkonto 4202 09 87418 innen 15.
mars. De som ikke får informasjon om
tiltaket før i Rennebu Nytts påskenummer (der vi vil komme tilbake med fyldig reportasje), kan fristen utvides til
etter påske.
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Rennebu kommune
Ferievikarer hjemmebaserte tjenester

OFFENTLIG ETTERSYN
I medhold av Plan- og bygningslovens §27-1
legges følgende plan ut til offentlig ettersyn:
Reguleringsplan Stølsvang gnr. 103 bnr. 38.
Planområdet ligger ca. 3 km inn i Gisnadalen helt
inntil Gisnadalsveien. Planen omfatter 8 tomter
for fritidsbebyggelse, hvorav 3 allerede er bebygd.
Plandokumentene kan sees på: Rennebu kommune sin hjemmeside www.rennebu.kommune.no
eller Servicetorget i Rennebu kommune.
Planen ligger ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. mars 07 til 1.april 07, eventuelle uttalelser/
merknader sendes Rennebu kommune, Berkåk,
7391 Rennebu, innen 01.04.07.

IGANGSETTING AV PLANARBEID
I henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1 vedtok Kommunestyret 08.02.07 oppstart av følgende
reguleringsplanarbeid:

VEDTATTE PLANER
Rammeplan for avløp hytteområde Dalen II, ved
Jøldalsveien på Grindal. Kommunestyret godkjente i møte 08.02.07, avløpsplan for hytteområde
Dalen II , gnr. 163 bnr. 3 som omfatter 12 hytteenheter, i medhold av plan- og bygningsloven
§27-1 nr. 2 og §66, og forurensningslovens §7.
Viser til fullstendig vedtak på kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no .
Rammeplan for avløp Vågåskjelet hytteområde,
Gisnåsen. Kommunestyret godkjente i møte
08.02.07, avløpsplan for Vågåskjelet hytteområde, gnr. 98 bnr. 2 som omfatter 14 hytteenheter, i medhold av plan- og bygningsloven
§27-1 nr. 2 og §66, og forurensningslovens §7.
Viser til fullstendig vedtak på kommunens
hjemmeside: www.rennebu.kommune.no.

Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune
søker etter ferievikarer for sommeren 2007.
Vi trenger vikarer for sykepleiere/hjelpepleiere/
omsorgsarbeidere innen hjemmesykepleien.
Videre trenger vi vikarer for hjemmehjelperne.
Spørsmål ang. jobbene kan rettes til enhetsleder HPO, tlf 72 40 25 30 eller infotorget i
Helsesenteret, tlf 72 40 25 05
Personer uten relevant utdanning kan søke.
Søknadsfrist: 1. april.
Søknader sendes til: Rennebu Kommune
v/ enhetsleder HPO, 7391 Rennebu

Postmyran industriområde
Endring av reguleringsplan for Postmyran industriområde. Området ligger på østsiden av E6 på
Berkåk. Formålet med reguleringsarbeidet er å
endre området, som i dag er terminalområde,
til industriområde, og å oppdatere plankart og
bestemmelser.
Forlengelse av Løkkjbakkveien
Området ligger vest for E6 på Berkåk, fra den
nordre enden av Løkkjveien til og med gnr/bnr
63/224. Boligene gnr/bnr 63/38, 63/76 og 63/224
har i dag trafikkfarlige avkjørsler direkte til E6.
Formålet med reguleringsarbeidet er å avklare
arealer for nye avkjørsler til disse boligene.
Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan rettes til Plankontoret v/Sissel Enodd, tlf 72428166,
eller e-post: sissel@plankontoret.net
Eventuelle skriftlige innspill til reguleringsarbeidet
sendes Rennebu kommune, 7391 Rennebu, eventuelt e-post til: postmottak@rennebu.kommune.no
innen 1.4.2007.
ETTERLYSNING FRA RENNEBU HELSESTASJON
Rennebu Helsestasjon låner ut elektriske brystpumper ved behov. Vi etterlyser nå den ene pumpen. Kan det være noen som har glemt å levere?
Vi har behov for å få den tilbake, - takk!
EKSTRAORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE
Tirsdag 20.mars kl. 09.00. Hovedtemaet er avtalt
budsjettrevisjon, som en deretter tar sikte på å
behandle i kommunestyret 29. mars -07.
Merk dere dagen.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Krav om erstatning for tap i forbindelse
med reguleringsplanen framsettes for Rennebu
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.
Rådmannen
FERIEVIKARIATER
V/RENNEBU ALDERS- OG SYKEHJEM
Vi søker etter ferievikarer i pleie/renhold og kjøkken v/Rennebu alders- og sykehjem fra uke 26 til
og med uke 33. Opplæring vil bli gitt.
Vi oppfordrer skoleungdom og andre til å søke.
Det vi forlanger er at du har fylt 18 år og at du er
arbeidsvillig og positiv.
Ansettelse etter kommunens lover og regler.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes
hos enhetsleder på tlf 72 40 25 12.
Søknadsfrist: 01.04.2007
Søknaden sendes til
Rådmannen i Rennebu, Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt

												

5 ÅR
VI FYLLER

Vi feirer med bredbåndstilbud i 5-dager,
fra 26.februar – 2.mars 2007:
Fri etablering!
Fem måneder til kr. 5,- pr. måned!
ADSL Modem med innebygget
trådløs ruter til kr. 5,-

NB! F.o.m. 1. mars 2007 setter vi opp hastigheten
på vår laveste hastighetsklasse! Før 750/180 Kbps

Nå 2200/300 Kbps, for kun 298,-/mnd.
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Tlf.: 980 36 666

www.loqal.no

Tilbudet gjelder nye bestillinger fra deg som har telefonlinje fra en telefonsentral oppgradert av Loqal, og at ADSL kan leveres på linjen. Avtaletiden er 18 måneder fra leveringsdato.
Dersom fasttelefon ikke er installert tilkommer åpning av telefonlinje med kr. 750,- og tillegg på kr. 60,- pr. måned. Installasjon Rett på Nett kr. 595,-. Normal leveringstid 2 – 4 uker fra bestilling. Alle oppførte priser er inklusive merverdiavgift.

Viktig informasjon til
våre kunder
Åpningstider

mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

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

Ombygging og planlegging av
nytt kjøkken er snart ferdig.

• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

Inter Revisjon Orkanger AS

Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

E-post: orkanger@interrevisjon.no www.interrevisjon.
no

Vi utvider
tilbudet vårt
med tradisjonell
norsk mat dagens middag
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Nytt

Banken som gir deg
de gode betingelsene!
Vi kan tilby deg:

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring Vann og energibrønner
Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47 – Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

Innskudd 4,35% på beløp over 1,5 mill
Gode betingelser på forsikring/leasing
Innskuddspensjon
uten administrasjonsomkostninger
Gratis nettbank/betalingsformidling

Ta kontakt og vi vil gi deg
et uforpliktende tilbud!

www.soknedal-sparebank.no
mail: post@soknedal-sparebank.no
tlf 72 43 00 40

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Flatskjerm – stor eller liten?
LG
42”

Grundig
32”

kr 14.99900

kr 8.99900

27”

kr 6.99900

Kjøkkenmaskin Kenwood

Inkl kjøttkvern/stålbolle
Kun kr 299900

Rennebu Nytt
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Fortsatt en del Miniprisbilletter
igjen rundt påske...

Bestill nå for å få en billigst mulig togreise!
Billettene kan bestilles på www.nsb.no
eller kom innom for nærmere informasjon og bestilling!

Velkommen!

Velkommen!
Nyåpnet på Rebustorget

Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening

I forbindelse med Rennebumartnan 2007
og temaet:

har vi hatt en idedugnad, og fått inn mange
gode forslag. Blant alle som har kommet med ideer til oss har vi
trukket ut tre vinnere:
Eli Krogstad, Solveig Angelen og Eivind Flå –
som alle får et gavekort på 250,- som de kan bruke hos valgfri utstiller
under martnan 17. – 19. august!

• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering
Gamle og nye gjester er velkommen

Vi gratulerer, og takker samtidig alle som har engasjert seg og kommet
med ideer til årets martna!

www.godmat-berkak.no
tlf 72 42 76 98/ 958 19 742
Arr: Rennebu Bygdearrangement as –
sammen med 1000 frivillige i over 20 år!

Vi søker etter en person
i Martnaskomiteen 2007
Ansvarlig for lag og organisasjoner

Har du problemer
på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne
og hjelper deg!

Arbeidet består hovedsakelig i å koordinere dugnadsinnsatsen under Rennebumartnan, slik at de som deltar
med frivillig innsats blir i stand til å gjøre en god jobb.
En fordel med noe kjennskap til bruk av data.
Det forventes at den som får denne jobben møter fast i
Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i både gjennomføring og utvikling av Rennebumartnan.
Det er utarbeidet egne stillingsinstrukser jobben.
Vi legger vekt på personlig egnethet. Lønn etter avtale.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i et kreativt
miljø, og ønsker å være med å bidra til å utvikle Rennebus
fremste identitetsbærer, sender du en kort skriftlig søknad til
Rennebu Bygdearrangement as Berkåk 7391 Rennebu
innen 15. mars i post eller e-post: rennebub@online.no
Ev. spørsmål kan rettes til
daglig leder Kenneth Teigen i Rennebu Bygdearrangement as
på telefon 72 42 77 48/917 83 500
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Inviterer DEG til treffkveld
på Sandbrekka tirsdag 6. mars 2007 kl 20.00
Program:
1. Pensjon for sjølstendig næringsdrivende - du har
ennå muligheten til å kjøpe deg en pensjonsforsikring som gir deg inntektsfradrag for 2006.
2. Kaffe og noe å bite i
3. Vi setter fokus på Helse og miljø:
- du får se filmen “en dag i mårrå...”
- Landbrukets HMS-tjeneste v/Johan Glein
4. Blir det tid, snakker vi litt om våre “nye forsikringer”. Behandlingsgaranti, operasjonsgaranti og
kritisk sykdom.
Ta med deg din ektefelle, her treffer du kanskje
naboen og i tillegg kan det være smart å møte opp
for å høre hvordan du sparer skatt!
Velkommen!
Arr: Rennebu Bondelag og

Nytt

Dette skjer i Rennebu!
04.03 Larsrennet
Berkåk 12.00
Barneskirenn (årskull 2002 – 1995)
05.03 Årsmøte
Myrhaug bedehus
20.00
i Grindal Grendalag
05.03 Årsmøte UL Framtidsvon
Sandbrekka
06.03 Treningsskyting
Innendørsbanen
17.00
07.03 Klubbmesterskap / Merkerenn Berkåk
19.00
08.03 Årsmøte i Voll Grendalag
Staure
20.00
09.03 Lysbildekåseri
Menighetshuset 19.30
”Skaperverket i bilder, ord og toner”
11.03 Skitur til Stavåstuggu
Kvenndalen
11.00
13.03 Treningsskyting
Innendørsbanen 17.00
13.03 Formiddagstreff
Berkåk
11.00
14.03 Formiddagstreff
Menighetshuset 11.00
15.03 Årsmøte NHF Rennebu
Friv.sentralen
19.00
19.03 Nominasjonsmøte KRF
Mjuklia 20.00
Gjeterhundtrening f.o.m. uke 3
torsdager Kristin Skjerve. Mandager Anders J. Tronshaug
Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole
”Frisktrim” onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
P45 søndager kl. 19.30-21.00
Gratis innrykk i kalenderen,
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

FINDUS stort fryseshow ÷40%
Gilde svinestek fersk/surret pr kg
Gilde røkt svinekam, pr kg		

3990
5990

Prior Kyllinglår, frosset 		
selges kun i 2,5 kg kartong, pr kg

1990

Prior gårdsegg, 20 stk, 1.290 gr

3490
2490

Poteter, 5 kg pose		
Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00
lørdag 09.00 - 18.00

Post i butikk

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Rennebu Nytt

												

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Bedriftsskirennet
Lørdag den 10. mars kl.15.00 v/Rennebuhallen

Startnummer fra kl.13.30
Påmelding til Rennebu kommune, servicetorget,
innen mandag den 5. mars
Startkontingent kr 70,- ( betales ved påmelding)
Rennebu BU har barneparkering i NM-bakken med
servering av pølse og saft!

Lite Traktorskjær ønskes kjøpt.
Rolv K. Kjeka tlf 930 52 139

Takk til Berkåk Sanitetsforening for pakken til jul.

Elise Mosand

Årsmøte i RIL Håndball

Fest med premieutdeling i Samfunnshuset kl 21.00.
Trekning av midtbysjekk til en verdi av kr 1500,blant festdeltakerne som har deltatt i skirenn
Musikk: The Hitmakers
Arr.: barnehager, skoler og
Rennebu kommuneadministrasjon.

Årsmøte i Ilfjellet grunneierlag

mandag 26. mars 2007 i Jutulstuggu, Stamnan.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær,
a) godkjenning av eventuelle fullmakter
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Jakt og fiske
Ny driftsplan 2007-2009 for hjortevilt
Rapport fra rypetaksering
Jakttider og priser
7. Eventuelt
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styre i
hende innen 12. mars -07.
Servering
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Mandag 26. mars -07 kl 19.00
Saker må være styret i hende innen 10. mars.
Vanlige årsmøtesaker.
Styret

Årsmøte i RIL Skigruppa

Onsdag 11. april kl 19.30 på Hallandstuggu.
Vanlig årsmøtesaker.
Innkomne saker må være i styret i hende innen 20. mars.
Ril skigruppa

Årsmøte i O-gruppa Rennebu

avholdes onsdag 14. mars 07 kl. 19 30 på
Kommunehuset.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i
hende innen 1. mars 07.

Styret

ÅRSMØTE I LHL RENNEBU
onsdag 14. mars KL 19.30
på Torgkroa på Berkåk

Styret

Fjellbygdbunad selges
med sølv. Str 44. Nyrenset. Tlf 72 42 71 49 etter kl 16.00
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1 varsles oppstart av
reguleringsarbeid med sikte på å endre

REGULERINGSPLAN FOR
FURUSJØEN- HESTVATNET
Hensikten er å legge til rette for å utbedre og å
legge om vegen fra Neskogvegen til Hestvatnet
slik at vegen kan brøytes, og samtidig også skal
kunne legges inn vatn i hyttene. Plankontoret vil
utarbeide forslag til endring på vegne Storslette
veilag.
Ta gjerne kontakt med:
Plankontoret v/Sissel Enodd, tlf 72 42 81 66,
e-post sissel@plankontoret.net
Eventuelle skriftlige innspill sendes til:
Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu, innen
01.04.07.

SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Styrets beretning
3. Regnskap og revisjonsberetning
4. Arbeidsplan for året
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Bevilgninger
8. Valg
Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må være
styret i hende innen 10. mars.
Underholdning/Bevertning/Utlodning.

Du er hjertelig velkommen.

Styret

Nominasjonsmøte for
Rennebu KrF
i Mjuklia mandag 19. mars kl 20.00

Årsmøte i
Rennebu Røde Kors besøkstjeneste

i omsorgsboligene på Voll, Staure torsdag 8. mars kl 13.00
Vanlige årsmøte saker.
Styret

innbyr interesserte til møte på
Folkebiblioteket på Berkåk
måndag 12. mars kl 19.00

Da vil du få sjå kva som finst i arkivet no, og høyre meir
om planene framover. Det er mykje interessant bygdehistorie som er lagra i arkivhyller, og enda meir kan det bli!
Kom og sjå! Enkel servering og hyggeleg prat kan du også
rekne med, og frå kl 16-19 er biblioteket open for utlån, så
dette kan bli ein fin kulturkveld. Velkommen!

RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 15. mars - frist for stoff 7. mars -

Rennebu Nytt

- en aktiv medspiller
- Kraftsalg

2512 Kvikne

- Installasjon

Legg søndagsturen til Kvikne!
Flott turterreng med fine oppkjørte løyper

- Elektrobutikk

Fra varmbuffeen:

Stekt fjellørret, kveite, grillet laks, saltkjøtt,
reinsdyrstek, oksestek, røkt svinekam.
Dessert og kaffe
Pensjonistpriser
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no

Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

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

1,5 kg pose, pr kg

Pærer
pr kg

Coop grillpølser
600 gr, pr pk

Prior grillet kyllinglår
1,12 kg, pr pk

790
990
1990
6990

Medlemstilbud
Skismurning i koffert 39900 (799
Bjørn Dæhli skidress
Voksen 79900 (1799 )
Barn 69900 (1499 )

00

00

00

Les kundeavisen på www.coop.no

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

)

