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Maiken Helgeton og
Helene Dragset fra Løkken
koser seg i sola på
Nerskogen Skisenter.
Foto: Dagfinn Vold

Påskeliljer i stor potte kr 39

00

Tulipaner – Påskeliljer – Buketter – Potteplanter

Mye nytt fra
Black Design!
Berkåk - tlf 72 42 74 45
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Administrasjon
Berkåk,
7391 Rennebu
E-post:
post@rennebu.
kommune.no
Telefon:
72 42 81 00
Telefax:
72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordførerens hjørne

Adresse:

ordfører Bjørn Rogstad
Telefon:
E-post:

72 42 81 10
bjorn.rogstad
@rennebu.
kommune.no

Rennebu
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Rennebu kommune og
Mediaprofil as

Redaktør Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan
(ansv.red.)
ordfører Bjørn Rogstad
Halldis Nyrønning
Jan Bredeveien
Adresse

Telefon
E-post

Også i år gir vi ut et spesielt påskenummer – en tabloidutgave - av Rennebunytt. Bladet går i tillegg til husstandene i
Rennebu også til alle hytteeiere og til våre nærmeste nabobygder.
Vi håper det gir hyggelig, variert og informativ lesning, og
at påskenummeret kanskje kan være et blad en kan ta frem og
legge bort flere ganger i løpet av de nærmeste ukene.
Vi regner med at når de fleste hyttene i kommunen inntas
i påska, vil bygdas befolkning fordobles for noen dager. Det
setter vi pris på, og ønsker våre fritidsinnbyggere hjertelig velkommen til noen dager med avslapning, hygge og trimturer i
fjellet.

Blåveis og hvitveis og sneklokker åpner
De blanke små øynene, smiler og ler,
Myser mot solen og morgenrøden,
Og tror ikke alt det rare den ser.
Og seljen den står der med grenene fulle
Av svulmende rakler med silkehår –
De ligner små lubne kattepuser
Som soler seg i den deilige vår.

Fjell har vi rikelig av, med Trollheimen i vest, der
Jøldalshytta er et utmerket utgangspunkt, Forollhogna i øst,
Ramsfjellet med ”Barnas naturverden” og sælehusene i sør, og
det ville Iglfjellet i nord. Her er det bare å ta for seg, både for
de som bor på hyttene og dagsturister.
Allerede i førkristen tid ble det feiret påske, da som en
overgang til våren og en ny tid.
Navnet påske kommer fra hebraisk paesha som betyr
”gjennomgang” eller ”forbigang”. Dette henspeiler både på
oppstandelsen og overgangen til våren og alt nytt liv som
igjen dukker frem fra vinterdvalen.
Denne overgangen og vårtegnene fascinerer egentlig meg
personlig mer enn snødekte vidder. I stedet for å trekke etter
snøen opp i fjellet etter en lang og hard vinter foretrekker
jeg å gå rundt husveggene og enda en gang la meg forundre
og imponere over løkblomstene som med ukuelig vilje og
pågangsmot skyter opp. Gabriel Scott beskriver ellers årstiden
vakkert i diktet ”Vår”:

Alle lesere, om de nå er vinter
– eller vårmennesker, ønskes en god og trivelig påske!
Bjørn Rogstad
- ordfører

www.mediaprofil.no
www.rennebu.
kommune.no

Legevakt i
Rennebu!
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Opplag dette nummer
4.500
Sendes ut til alle
hytteeiere i Rennebu og
på Kvikne i tillegg til
vanlig distribusjon.
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Abonnement Gratis alle husstander
i Rennebu, Jerpstad,
Kvikne og Soknedal.

Gr

Web

Rennebu Nytt,
c/o Mediaprofil as,
Rebustorget Berkåk,
7391 Rennebu
72 42 76 66
Redaksjonelt:
dagfinn@
mediaprofil.no
Annonser:
mari@mediaprofil.no

Velkommen til ”Påske i Rennebu”
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INNERDALEN
OPPDAL

Legekontoret - 72 40 25 40
er åpent til og med
onsdag 20.04. kl 12.00
Akutt dagtid - 72 42 77 00
ELLERS:
Legevakt kveld/natt
- 72 48 01 00
Akutt hjelp/ambulanse
- 113
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Alarmnummer Rennebu Røde Kors Hjelpekorps: 48 07 00 59
112 kan også benyttes som nødnummer dersom man mangler SIM-kort,
penger på kontantkortet eller mobildekning fra sin operatør.
Dette forutsetter at det finnes en annen mobildekning der man befinner seg.

Påsketurer i Trollheimen
Enten du bor i Rennebu eller er så heldig å ha
egen hytte på Nerskogen eller i Jøldalen, så har
du enorme turmuligheter rett utenfor stuedøra.
I år må du nok dra lengre
til fjells enn vanlig for å finne
de gode skiforholdene. Noe
som for noen av dere kan bidra
til å utvide tur-repertoaret. Det
er en klar økning blant lokalbefolkningen som går i fjellet
og benytter seg av turisthyttene. Det samme ser vi blant
hytteeierne. Stadig flere bruker
sin egen hytte som utgangspunkt for en hytte til hytte
tur. Å dra til en turisthytte
hvor man kommer til dekket bor, med tre-retter tradisjonsmat, setter flere og flere
pris på. Både lokalbefolkningen og hyttefolket er i ferd
med å oppdage disse kvalitetene som nærmest ligger
rett utenfor stuevinduet. Både
Gjevilvasshytta, Jøldalshytta,
Trollheimshytta , Viongen og
Barnas Naturverden danner et
godt utgangspunkt for mange
turmuligheter for kortere og
lengre turer.
Til hjertet av Trollheimen
3 – 4 dager
Fra
Nerskogen
til
Jøldalshytta
og Trollheimshytta.
Denne gangen tar vi
utgangspunkt i Nerskogen
hvor det finnes mange startpunkt. Ta kurs innover
Minillamyran og Skriktjønnin,
videre mellom Skrikhøa og
Gråfjellet. Her treffer man på
kvistaløypa som kommer fra
Gjevilvasshytta og følg den til
Jøldalshytta.
Videre følges vintermerkinga som går langs Bjøraråvatnet
nord for Trollhetta. Her kan

man en godværsdag ta en
avstikker til østtoppen. Når
du kommer ned i skogsgrensa slutter merkingen. Fra
Trollheimshytta anbefales det
på en godværsdag å legge
turen i umerket vinterrute om
Finnskardet og Litlsvartådalen
til Jøldalshytta. Siste etappe
går tilbake til Nerskogen.
Turen kan gjennomføres i sin
helhet eller deler av den, alt
etter erfaring og lyst. Turen
til Jøldalshytta egner seg for
eksempel godt for barn over
7 år. Resten av turen krever
at det er flere erfarne fjellfolk
med i følget. For at turen skal
bli triveligst anbefaler vi overnatting på alle turisthyttene
man er innom.
”Nerskog-trekanten” 3
dager
Fra
Nerskogen
til
Jøldalshytta og Gjevilvasshytta.
Ta også denne gangen
kurs innover Minillamyran og
Skriktjønnin, mellom Skrikhøa
og Gråfjellet hvor du igjen
treffer på kvistaløypa som
kommer fra Gjevilvasshytta, og
følg den til Jøldalshytta. Neste
dag følger du i motsatt retning
langs kvistaløypa som byr på
storslagen utsikt over fjellet og
ned til Gjevilvasshytta. Neste
dag følges samme kvistaløype
ca. 5 km tilbake mot Jøldalen.
Ta av fra merkinga og følg
dalen mellom Tyrikvamfjellet
og Høghøa via Grøntjønna og
ut til Nerskogen. En tur som
egner seg for turvante familier
med barn over 9 år.

Rutebeskrivelser:
I boka TUR-GLEDE , 118 turer i Midt-Norge finner du en
rekke andre spennende turforslag fra Trollheimen, Dovrefjell,
Femunden, Sylan, Nord-Trøndelag og beskrivelser av kano- og
sykkelturer.
Kart:
Turkart Trollheimen 1 : 50 000 anbefales.
Jøldalshytta
Jøldalshytta, 740 moh Betjent: 1. – 25.4, 80 senger/2 hunderom i annekset. Hund: egne hunderom
Selvbetjent: 16 senger/ hunderom i gamle annekset. Tlf i sesongen: 947 24 870
Jøldalshytta ligger nordøst i hyttenettet i Trollheimen med Gjevilvasshytta og Trollheimshytta som naboer.
Turmulig¬heter til Svarthetta, Geithetta og Trollhetta.
Isfiske på Jølvatnet. Meget barnevennlig skiterreng. Fast opphold på Jøldalshytta er meget attraktivt.
Adkomst: Tog til Berkåk, buss «Nerskogruta» til Flåseter på Nerskogen, herfra 12 km til hytta. Alt. buss fra
Trondheim til Grindal, herfra 20 km. Alt. med bil, E6 til Berkåk, Rv 700 til Grindal. Også mulig å kjøre om Orkanger/Å
til Grindal. Ta av til Nerskogen og ta av fra Ner¬skogveien når du møter skiltet til Jøldalshytta. Bomvei. Brøytes til
påske. Parkeringsplass. 4 km inn til hytta.

Gjevilvasshytta, 710 moh
Betjent: 1. – 25.4, 62 senger/egne hunderom. Ubetjent: 10 senger/hund i vedskjulet eller i Tippen.
Noen påstår at Gjevilvasshytta er den vakreste turisthytta i landet. En fredet hytte fra 1819, med tømmer fra
helt tilbake til 1739, gjør Gjevilvasshytta til landets eldste bygning som i dag er i bruk som turisthytte. Dette er i
seg selv verdt turen. Hytta ligger sørøst i hyttenettet i Trollheimen, som hovedinngangs¬port, med Jøldalshytta,
Trollheimshytta og Bårdsgarden som naboer. Området er barnevennlig, men gir også utfordringer for de som ønsker
det med bl.a Okla, Blåhø og Hornet som spennende turmål. Isfiske bl.a. i Gjevilvatnet.
Adkomst: Med bil langs E6 til Oppdal, Rv 70 til Festa bru hvor man tar av til høyre (nordover) og følger bomveg
som er brøytet til Osen ved sørenden av Gjevilvatnet. Parkering. Ca 8 km skitur i spor til hytta. Ev. tog til Oppdal,
buss/taxi videre til Festa. Herfra er det 12 km til hytta.

Trollheimshytta, 540 moh
Betjent: 15. – 25.4, 80 senger/1 hunderom i selvbetjeningshytta. Selvbetjent: 26 senger/1 hunderom i selvbetjeningshytta.
Den eldste delen av Trollheimshytta er over 100 år. Hyttas sentrale beliggenhet gjør den til knutepunktet for
fjellvandrere fra Gjevilvasshytta, Jøldalshytta, Bårdsgarden og Kårvatn. Turmuligheter er mange midt i Trollheimen
og hytta danner et godt utgangspunkt for topptur til Snota og andre spennende topper.
Adkomst: Buss fra Trondheim mot Surnadal. Gå av bussen ved Kvammen, drosje til Gråsjøen, vinterbrøytet.
Herfra 16 km inn til hytta.

FJELLREGLEN
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Foto: Milan Markovic

Drømmepåske
i Oppdal!
Masse snø!
Topp forhold i bakken!

Møteplassen

i Påsken

ÅDALEN
16.-24 april:

DJ Erlend og snøvolleyballturnering
Skjærtorsdag:

Farriskameratene
Langfredag:

Farriskameratene
Påskeaften:

Trond Johansen Band
m/gjester Special guest:
Øivind Elg Elgenes

Påskemoro i bakken!
500 billetter til RBK-Vålerenga 2.påskedag.
Delta på våre påskeaktiviteter og
vinn kampbillett!
Finn RBK påskesekken i bakken.
Delta på volleyballturnering i Ådalen hver dag.
RBK ballslipp i Stølen Skjærtorsdag kl. 14:00
RBK ballslipp i Vangslia Langfredag kl. 14:00
Spill humanfussball i Vangslia
Møt MGP jr. vinner

Torstein
og delta på
karnevalsrennet i
Vangslia Skisenter
Palmesøndag
kl. 13:00.

Gratis påmelding
Premier til alle

NOEN SMAKEBITER FRA PÅSKEN I OPPDAL SKISENTER:
16.04 Barneskirenn, påskeeggjakt og Nardo Bil-påskequiz.
17.04 MGP jr. vinner Torstein og karnevalsrenn i Vangslia
18.04 Skattejakt i skisenteret og barneskirenn.
19.04 Vinterpatruljen i Vangslia og skattejakt
20.04 Finn RBKs påskesekk og kuli barneskirenn.
21.04 Barneskirenn, RBK Human Fussball og ballslipp,
Påskeeggjakt og Coca-Cola shootout.
23.04 MMS-konkurranse, skattejakt, kuli barneskirenn, spill
Human Fussball med RBK stjerner i Vangslia.
24.04 Kuli barneskirenn og påskeeggjakt.

Sjekk vår hjemmeside

www.oppdalbooking.no
for oppdaterte skiforhold og oversikt over våre påskeaktiviteter!
4
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Nerskogen Landhandel:

Ny butikk på Nerskogen
I forrige uke åpnet
Nerskogen Landhandel
- til glede for både fastboende og hyttefolk.

Det er Toril Dullum Lund
som har tatt over butikken på
Nerskogen og skal drive den
videre under navet Nerskogen
Landhandel. Butikken er tilknyttet NærButikken-kjeden
(tidligere Nærmat), som er en
del av Kjøpmannshuset.
— Planen var å åpne tidligere i vinter, men stor pågang
til kjeden gjorde at det tok lengre tid enn planlagt, forteller
Toril.
Pusset opp
Det er pusset opp innvendig i butikklokalene, og det er
også gjort forandringer i tilstøtende rom. Nytt spiserom og
nytt kontor har det også blitt.
— Innvendig har butikken fått seg et strøk med lys
maling, og det er lagt nytt
gulvbelegg. Det blir fort mer
arbeid enn en tror, men vi har
blitt godt fornøyd med resultatet, sier Toril.
Nytt og stort kjølerom
Butikken har blitt annerledes innredet enn tidligere, og
det er montert et stort kjølerom med plass for alle meierivarer. Dette gir en god oversikt
og det er delikat for kunden,
samtidig med at det gjør det
enklere å fylle inn varer.
Kjølerommet har frigjort
den tidligere kjøledisken, og
denne skal fylles med et bredere utvalg av ferskvarer - og
nå til påske med påskevarer.
Alltid nystekte brød
En annen vare Toril vil satse en del på er nystekte brød.
— Det skal alltid være

Ordførerne i Rennebu og Oppdal gledet seg over butikkåpning:
ordfører Bjørn Rogstad, Toril Dullum Lund, Ingrid Frøset Ytterhus, Bente Dullum Lånke og ordfører Ola Røtvei.
nystekte brød, som baguetter,
wienerbrød og storbrød. Vi vil
ha en egen brødkrok, og der
vil det også bli en kaffekrok.
Her vil det bli anledning til å
ta en kaffekopp og slå av en
prat med naboen eller en hyttenabo.
Torill forteller at de vil tilby
ferske brød til helga for de som
skal på hytta, og samtidig kan
de også steke pizza som de
kan komme innom å hente når
de er på vei til hytta.
Lokal mat
En annen spennende varegruppe er lokalprodusert mat.
Nerskogen Landhandel blir en
av de få som selger både varer
fra Hognamat og fra Kroken
Bakeri. I tillegg vil en finne
smedarbeid fra Ivar Fjellstad

Ivar Hoel gir en hjelpende hånd for å fylle butikken med varer.

og husflidsprodukter fra Pie
Design.
Hytteboerne
- et stort marked
Toril er bevisst på å prøve
å ha et vareutvalg som hytteboerne vil ha. Derfor ønsker
hun tilbakemeldinger fra både
dem og andre kundegrupper,
og hun lover å være lydhør for
tilbakemeldingene.
— Det er også viktig å ha
åpningstider som er tilpasset
når kundegrunnlaget er størst.
Derfor vil vi til vanlig ha åpent
til kl 21 om fredagskveldene,
kl 18 om lørdagene, samtidig
som vi vil prøve å ha åpent
noen timer på søndagene.
Men i påska blir det åpent alle
dager fram til kl 19.
Torill har fått mange gode

tilbakemeldinger, og med tilpassede åpningstider og godt
vareutvalg vil kundene støtte
opp og handle.
Bestill på forhånd
— Som en service til hytteboerne vil Torill tilby en ordning der kundene kan bestille
varer over nettet, og at varene
ligger klar til henting når de
kommer til butikken.
Vil være kjøpmann
Toril er nesten vokst opp
på butikken på Nerskogen, da
faren i sin tid drev butikken.
Hun forteller at hun lærte en
del om det å drive butikk på et
lite sted, og hun har et ønske
om å være en kjøpmann som
driver en landhandel. Det
medfører et vareutvalg som er

litt mer - noe ekstra å plukke
fra hyllene.
— Jeg ønsker at butikken
skal være mer enn en butikk.
Det skal også være en møteplass der folk kan møtes for å
snakkes. Jeg vet ikke om jeg
lykkes, men det er ihvertfall
intensjonen, sier en entusiastisk butikkeier.
Gleder seg
— Det blir nok butikkpåske på familien i år. Men vi
gleder oss til å komme i gang,
og jeg gleder meg til å realisere
det jeg har tenkt på i lang tid.
Det skal bli artig å sette kjøpmannstanken ut i livet, og
spesielt gleder jeg meg til kontakten med hytteboerne, sier
Toril.
Av Dagfinn Vold

Ingrid Frøset Ytterhus og Toril Dullum Lund forbereder seg til påskehandelen.
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Trives godt på Søgard
For Even Martin Meslo har det aldri vært noe spørsmål om han skulle flytte tilbake til Rennebu
eller ikke, spørsmålet har bare vært når han skulle flytte tilbake.
Under studietiden i Oslo
møtte han kona Ingvild, og det
ble raskt avklart at også hun
med tid og stunder var villig til
å gjøre Rennbygg av seg.
Klar til skolestart
Når vi ringer på døra hos
familien Meslo, er det to blide småfrøkner som ønsker
velkommen og inviterer inn
på det trivelige kjøkkenet.
Kaffen er klar, og snart står det
nystekte kanelsnurrer på bordet. Det er storesøster Signe på
5 år (og et halvt…) som i første
omgang tar ansvar for å gi oss
en del viktig bakgrunnsinformasjon, både om seg selv og
resten av familien. Signe har
nylig vært på innskriving til
skolen, og til høsten begynner
hun i første klasse på Voll skole.
– Vi blir sju stykker i klassen,
forteller Signe, og ramser fort
opp navnene på alle sammen.
Det er helt tydelig at eldstejenta har funnet seg godt til rette
i lokalmiljøet, og at hun har
det meste klart til skolestarten
er det i alle fall ingen tvil om!
Etter hvert synes nok Ane på
3 år at det blir litt vel mye prat
om skolestart og løse tenner,
så vi flytter fokus over til fotografering i forskjellige spreke
og til dels uvante posisjoner.
Før fotoseansen starter må hun
naturlig nok en tur på loftet for
å ta på seg den kjolen hun har
planlagt. Når vi har pratet litt
mer og tatt noen bilder, foretar
hun et nytt klesskift, og får på
seg en nydelig Askepott-kjole.
Etter litt nøyere vurdering finner hun likevel ut at den kjolen
ikke er i helt riktig størrelse, og
derfor ikke egner seg på bilde.
(Dette er jo en problemstilling
enhver kvinne kan kjenne seg
igjen i….) Ane trives også veldig godt i barnehagen på Voll,
og har fått mange venner her.
– I morgen skal jeg på besøk

til Sigrun, og det skal bli artig,
forteller Ane.

ut denne løsningen, smiler
Ingvild.

Oppussing
Familien flyttet tilbake til
Rennebu i 2008, og da tok de
umiddelbart fatt på arbeidet
med oppussing av det gamle
huset, som hadde stått tomt
siden 1985. Even er oppvokst
på Meslo, som ligger bare et
steinkast unna, mens Ingvild
har trådt sine barnesko i Volda.
I fjor sommer var det endelig
klart for innflytting i nyoppusset hus, og noen måneder
etterpå kom familiens yngste
medlem til verden. Kristin på
seks måneder ligger fornøyd
på gulvet, og er helt uanfektet av at storesøstrene hopper
både over og rundt henne. –
Kristin er veldig heldig som er
født etter at vi flyttet hit, kan
Signe fortelle, for her i huset
har vi varme gulv som er bra
for babyer å ligge på. Slik var
det visst ikke da hun ble født
og de bodde i byen…..

Tante Ingrid skal overnatte
på hemsen
Vi blir også invitert inn på
soverommet til Signe og Ane,
lyst og trivelig, med både køyeseng og hems. De to jentene
har hver sin seng inne på rommet, mens det er god plass for
eventuelle overnattingsgjester å sove på hemsen. – Tante
Ingrid skal overnatte her,
forteller de ivrig. Nå har det
seg slik at tante Ingrid bor på
Meslo bare noen hundre meter
unna, men hun har likevel
tenkt seg på overnattingsbesøk, og det ser de to småjentene fram til. – Det er trivelig
å ha familie i nærheten ja, det
setter vi alle pris på, sier Even.
Godt mottatt i lokalsamfunnet
Både Even og Ingvild

føler at de er blitt godt mottatt i lokalsamfunnet. – Det er
mange som har kommentert at
det er trivelig å se at det lyser
i vinduene her igjen, forteller
Ingvild. – Både vi og ungene
har kommet godt inn i lokalmiljøet, og vi opplever det faktisk som ganske sentralt å bo
her i Rennebu. Avstanden til
Trondheim er relativt kort, og
forbindelsen til Oslo er også
bra, mener Even. Både han
og Ingvild pendler til jobb,
Even jobber som lærer på Øya
videregående, mens Ingvild
er ansatt som fysioterapeut i
Midtre Gauldal kommune. Til tider kan det jo by på noen
logistikkutfordringer,
men
etter hvert som ungene blir
større blir jo dette også lettere,
sier de to optimistisk. Akkurat
nå har Ingvild mammapermisjon, sammen med vesle
Kristin, og fra høsten er det
Even sin tur til å være litt mer

hjemme sammen med minstefrøkna.
Kort vei til friluftsliv
Hele familien vet å sette pris på den nærheten til
naturen som de opplever i
Skjervgrenda. Jentene liker
å være med både på fjøsstell
og traktorkjøring hos tante
Ingrid, og har et naturlig forhold til slakting både i forbindelse med gårdsdrift, og når
pappa har vært på jakt. – Tenk
å kunne ta med seg tursekk
og gevær ut av stuedøra, og
så befinner man seg i jaktterrenget uten å starte opp bilen
engang. Da lever man virkelig
det gode liv på landet, smiler
Even.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

TV inne i kista
Det ligger i det hele tatt
mye omtanke og god planlegging bak oppussingen. Mange
gamle detaljer er bevart, i
smakfull kombinasjon med
nye, funksjonelle løsninger.
I andre etasje er en nydelig
gammel loftsstue godt bevart,
og jeg følger spent med når
Signe og Ane setter seg ned
for å se på barne-TV. Det fins
jo ingenting som minner om et
TV-apparat i den gamle stua….
Jentene kniser hemmelighetsfullt, og løfter opp lokket
på ei flott, gammel kiste. Jeg
får det ærefulle oppdraget å
trykke på fjernkontrollen, og
vips kommer det et moderne
TV-apparat opp av kista. – Vi
syntes jo ikke det passet så
godt med TV i denne gamle
stua, og dermed pønsket Even

God påske fra Rennebu lensmannskontor
ved lensmann Stein Bratseth

Velkommen til Rennebu i påska. Politiet håper at alle skal trives og ha en fin påske.
Dette er en litt spesiell påske, da den kommer utrolig sent på året. Vi rekker knapt å komme ned fra fjellet, før vi har kommet til første mai. Dette kan gi noen ekstra utfordringer i forhold til vår opptreden i fjellet. Mange av oss håper på en tradisjonell påske, med mye sol og godt skiføre. Det blir spennende å se om snøen holder seg til over påske. Vi fikk jo litt hjelp i
den siste helga i mars, da vi hadde flere dager med kraftig snøfall.
Det er utrolig viktig at alle husker på at naturen har noen utfordringer i forhold til vær og snøforhold. Jeg tenker da først
og fremst på snøskred og trygg forsering av islagte vann. Jeg håper at alle er bevisst på forsering av fjellsider og prøver å unngå skredområder. I tillegg kan isforholdene på elver og vann, være en utfordring. Vi ser allerede nå at en del plasser begynner
å få overvann på grunn av mildvær i første del av april. Først og fremst vil jeg advare kraftig mot å gå over oppdemte vann,
dette gjelder først og fremst i Innerdalen og på Granasjøen. I forhold til andre vann kan man sjekke isforholdene på nettsiden www.usikkeris.no.
I tillegg til dette vil vi også minne om båndtvangbestemmelsene. Fra 1. april er det absolutt båndtvang. Det er viktig at
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Skjerve

Signe og Ane tegner ved det tradisjonsrike langbordet
- inne på det nyoppussede kjøkkenet.

Trappa fra kjøkkenet fører opp til stua med åpen himling. Himlinga i andre etasje bæres av en mønsås med en dimensjon en skal lete lenge etter.

alle hundeeiere merker seg dette. Den strenge båndtvangen er for å ta vare på de dyrene som lever
i fjellet. På grunn av den seine påska, har vi nesten kommet inn i reinskalvingen i fjellet. Det betyr
at vi har drektige dyr som vi må ta vare på. Det er også på denne tiden at hjortedyrene er på det svakeste etter en lang vinter. Det er derfor viktig at vi ikke får jaging av viltet på råtten snø av løshunder.
Vi har tradisjonelt svært rolige påskefeiringer i Rennebu. Det håper vi på i år også. Vi må alle
sammen ta hensyn til hverandre og se at vi hører til i et fellesskap. Dette gjelder vår opptreden i trafikken, i skibakken og skiløypene. Dere som har løyve til å kjøre snøskuter må merke dere reglene
for påskekjøring.. I påska er denne bruken strengt regulert i bestemmelser for utmarksområder i
Rennebu kommune. Den enkelte snøskuterfører plikter å orientere seg om dette.
Til slutt vil jeg oppfordre alle til å hygge seg i vår kommune i påskehøytiden. Påska er en tid for
koselig familieliv, fine turer og masse hygge. Jeg håper også at alle fester og omgås alkohol på en slik
måte at vi ivaretar alles ve og vel. Ikke minst for barnas skyld, som ønsker seg trygge gode samvær
med de voksne. Ha en god og skadefri påske i Rennebu, og kjør pent både til og fra fjellet.

Gudstjenester i påska
Søndag 17.04, helsesenteret kl. 1100, Tore Samuelsen
Søndag 17.04, Nerskogen kapell kl. 1100, arr. Oppdal
Skjærtorsdag 21.04, Rennebu kirke kl. 1100, Tore Samuelsen
Skjærtorsdag 21.04, Berkåk kirke kl. 2100, Tore Samuelsen
Skjærtorsdag 21.04, Nerskogen kapell kl. 2000, arr. Brattset
Langfredag 22.04, Nerskogen kapell kl.2000, Tore Samuelsen
1. påskedag 24.04, Berkåk kirke kl.1100, Tore Samuelsen
1. påskedag 24.04, Innset kirke kl. 2000, Tore Samuelsen
2. påskedag 25.04, Rennebu kirke kl.1100, Tore Samuelsen

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

Tid for sommerdekk!
Stikk innom
for en dekkprat

Priseks
lengde 2,0 m
kr 14.000,-

GOD PÅSKE ønskes alle fra oss på

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

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

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

TRENGER DU RØRLEGGER?
V

TTELEF

Comfort Oppdal

Jubileum

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

–Vi tar jobben!

ON

u

N år d

24 t

g e r:
eg

• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål. trenger rørl
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
913 13 030
• Moderne kamera for inspeksjon
AK
av avløpsrør.

Comfortbutikken
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5
7340 Oppdal
Tlf. 72 42 24 22

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
Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg
Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor 480 48 100

Aviser
Lokale produkter

Åpningstider i påska
Mand 18.4 t.o.m langfredag 9-19
Påskeaften
9-17
1. og 2. påskedag
10-17
Åpningstider
Mand -torsd 9.30-17
Fredag
Lørdag
9.30-18
Søndag
Telefon 72 42 55 22
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9.30-21
12-16

Vi utfører

Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

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

Bygg varige verdier
Tomter med fin beliggenhet
på Nerskogen
Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

Laft – Stavlaft – Bindingsverk

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

Tradisjonell handlaft
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg,
restaurering etc

Etablert 1989

Brønnboring – Biovarmeanlegg
www.torslaft.no

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

Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
Rennebunytt
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Planer om å bytte
bankforbindelse?
Enklere enn du tror!
Ta kontakt på tlf 72 49 80 40 og vi finner en løsning sammen.
Du finner din nye lokalbank i nye lokaler på Torget.
Åpen alle hverdager 9-15.30 for privatkunder og bedriftskunder.

Vi spiller på lag
med lokalsamfunnet!
Noen av våre samarbeidspartnere i Rennebu er:

Rennebu
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Ny styreleder i Rennebu Bygdearrangement
Odd Ustad (59) fra Orkanger er påtroppende styreleder i
Rennebu Bygdearrangement, en oppgave han gleder seg til å
ta fatt på. Den nye styrelederen er godt kjent i Rennebu, og
har vært hytteeier i Jøldalen siden 1989.
Hytta i Jøldalen er ofte i bruk. –
Jeg og kona er nok her 60-70 døgn
i året, forteller Ustad, og i tillegg blir
den flittig brukt av våre to sønner
og deres familier. - Vi har også ofte
besøk av venner på hytta, og det er
mange som har latt seg begeistre
av det flotte turterrenget i området.
Ustad er en ivrig rypejeger, og hytta
har vært utgangspunkt for mange
fine jaktturer opp gjennom årene. Et
besøk på Rennebumartnan er også
noe de prøver å få med seg når de
er på hytta. – Det har blitt fast tradisjon at vi setter av den helga til hyttebesøk ja, smiler Ustad, og da har vi
ofte med oss venner og bekjente for
å vise fram det martnan har å by på.
Rennebu har en gunstig beliggenhet
Som hytteeier ble Ustad for
noen år tilbake utfordret til å holde
et innlegg i kommunestyret, med
fokus på Rennebu som hyttekommune, både på godt og vondt. – Jeg
er av den oppfatning at Rennebu har
helt unike muligheter med tanke på
beliggenheten. Hvis man tenker seg
et geografisk område innenfor halvannen times kjøring når man tak i
et utrolig stort omland, og dette bør
man se på som et positivt fortrinn,
i stedet for å tenke på at man kommer til kort i konkurransen mot for
eksempel Oppdal og Trondheim,
sier Ustad. Dette fokuset er også noe
han vil ta med seg som styreleder i
Rennebu Bygdearrangement. – Det
finnes vel ingen annen martna som
arrangeres så å si midt på E6, så det
er et helt unikt utgangspunkt, sier
Ustad.
Ingen revolusjonære tanker
Den nyvalgte styrelederen har
ingen revolusjonære tanker for
Rennebumartnan i årene framover.
– Martnan har vært veldrevet gjennom 25 år, og her er det allerede gjort
mange smarte grep både når det
gjelder å ta vare på det som er bra,
og ikke minst for å utvikle seg videre. Min oppgave blir derfor først og
fremst å videreføre det gode arbeidet som har vært gjort tidligere, sier
Ustad. Han har imidlertid gjort seg
noen tanker når det gjelder markedsføring mot spesielle målgrupper.
– Jeg ønsker å få med meg styret å se

litt på markedsføringstiltak rettet mot
aldersgruppen 25–50 år. Dette er ofte
familiefolk med stor kjøpekraft, som
i tillegg ofte ligger langt framme på
trendbølgen. I tillegg etterspør de ofte
aktivitetstilbud, og vil være en svært
attraktiv kundegruppe å nå tak i, sier
Ustad.
Allsidig bakgrunn
Den nyvalgte styrelederen har
en allsidig yrkesbakgrunn. Han er
utdannet journalist, og har arbeidet
både i Adresseavisen og NRK Radio
og fjernsyn, blant annet som programleder for Norge Rundt. Han har
arbeidet seks år i Fiskeoppdretternes
Salgslag, og i forbindelse med OL på
Lillehammer fikk han jobben som
informasjons- og PR sjef. Etter at
”the best Games ever” var avsluttet,
vendte Ustad nesen hjemover igjen,
og tiltrådte stillingen som turistsjef i
Trondheim. Her jobbet han i seks år,
mens han de siste 12 årene har vært
bedriftsrådgiver i TotalConsult. I tillegg til sin yrkesfaglige bakgrunn, har
Ustad opp gjennom årene også hatt
en rekke styreverv, både innen reiseliv
/ turisme og annet næringsliv. – Det
meste av det jeg har arbeidet med går
på kommunikasjon og arrangement,
og jeg føler meg derfor godt rustet til
å ta fatt på oppgavene som styreleder
i Rennebu Bygdearrangement, sier
Ustad.
Spennende tema
”Nytta på Nytt” er tema for årets
martna, og den nyvalgte styrelederen synes dette er et spennende
tema. – Dette er et tema jeg håper vil
virke inspirerende på utstillerne, slik
at publikum får mange spennende
opplevelser under årets martna, sier
Ustad. – Samtidig er dette et tema
som ikke virker begrensende, og det
kan også sies å være en trend i tiden.
Ustad har allerede satt av dagene
for årets martna i kalenderen, og
vil prøve å få med seg så mye som
mulig disse dagene. – Jeg ser på årets
martna som en opplæringsarena, og
håper å få mye ny input jeg kan bruke i det videre arbeidet, avslutter den
påtroppende styrelederen i Rennebu
Bygdearrangement.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Spennende med nye krefter inn i styret
Daglig leder i Rennebu Bygdearrangement, Kenneth Teigen, er godt fornøyd med valget av ny styreleder. – Det blir spennende å få nye krefter inn i styret, og Odd Ustad tror jeg kan ha mye å bidra med i det
videre arbeidet, sier Teigen.
Kompetanse og erfaring
Teigen har allerede hatt sitt første møte med den nye styrelederen, der han informerte om virksomheten i Rennebu Bygdearrangement og utvekslet noen tanker og ideer om veien videre. – Ustad er positiv
og lydhør, og har mye erfaring og kompetanse som kan bli nyttig for oss videre, sier Teigen.
Kristin Reitan ny i styret
I tillegg til ny styreleder, har Kristin Reitan kommet inn som nytt styremedlem i Rennebu
Bygdearrangement. – Kristin har også kompetanse på flere områder, og vi gleder oss også til å få med henne på laget, sier Teigen. Foruten Odd Ustad og Kristin Reitan består styret i Rennebu Bygdearrangement
av Trond Narve Stavne (valgt blant medlemmene i Rennebu Næringsforening), Knut Hårstad (leder i
Rennebu Næringsforening) og Jan Bredeveien (næringsrådgiver Rennebu kommune).

Rennebunytt
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Det gode liv på Nerskogen
Har du lyst på en tur i
hundesleden, eller kjøre hundespann sjøl - da
kan du ta deg en tur til
Granali på Nerskogen.
Beate Berg og Karl Magnus
Holberg flyttet fra Børsa til gården Granali på Nerskogen sist
høst, og de stortrives sammen
med barna Anniken og Oliver.
— Vi har vært på utkikk
etter et småbruk, og da vi fikk
tilbud om å leie her slo vi til
med en gang. Vi er interessert
i hunder og har drevet med
hundekjøring i mange år, derfor er denne plassen helt midt i
blinken. Her har vi Trollheimen
like utenfor stuedøra, og det er
bare å kjøre i vei med hundespannet fra gårdsplassen, sier
Beate og Karl Magnus.
Boltreplass for ungene
Et annet argument for å
flytte på gård var at de ønsket
at ungene skulle få vokse opp
i frie omgivelser og se bondelivet. Anniken og Oliver har
funnet seg godt tilrette, og de
går henholdsvis på skolen og
barnehagen på Nerskogen.
Men, under styggværet for
et par uker siden måtte de
være hjemme i to dager.
Snøstormen stengte veien.
Anton er best
Hundetilbudet
drives
under navnet Trollheimen
Huskies, og de har 17 huskier og en elghund på gården.
Lederhunden heter Hyper, og
har allerede lært seg veien til
Jøldalshytta. Ellers finner en
både Zalo, Omo, Lynet, Kikki
og Dorte.
— Det er Anton som er
best. Han er så snill og god å
kose med, sier Anniken.
Anniken og Oliver skal
også bli hundekjørere, og pappa skal bygge hundeslede som
passer dem. For pappa bygger
sleder på bestilling, og han har
allerede bygd en barneslede
som er solgt.
Hundekjøring på skjærtorsdag
— Vi ønsker å tilby kjøring med hundene våre, og på
skjærtorsdag blir det familie-

Anniken, Beate, Karl Magnus og Oliver koser seg med hundene. Til
venstre ”kosehunden” Anton.
Anniken og Oliver trives godt i fjøset - her med godt tak på hønene.
dag på Granali, der de som vil
kan komme for å kjøre hundespann eller sitte på. Da blir det
også bål og kaffe fra svartkjel.
Turer med Trollheimen
Huskies
Beate og Karl Magnus forteller entusiastisk om turer
innover Trollheimen. Disse
opplevelsen ønsker de å dele
med andre, og tilbyr derfor
turer for publikum innover
fjellet. Turene kan være etter
ønske, og de vil etter hvert
kunne tilby tre hundespann til
bruk på disse turene. I tillegg
kan de også låne hunder hvis
det er behov for flere spann.

på Granali, og de nyter hver en
dag.
Beate er nå vikar på skoler og barnehager i Rennebu.
Karl Magnus er snekker og
er med og bygger hytter på
Nerskogen. Innimellom kan
han også være litt avløser på
gårder.
Etter hvert håper de å få
drive med sau på gården, og
det er allerede kommet en del
sauer i fjøset. Ellers er det både
høner, kasmirgeiter og kaniner i fjøset. Og som det oftest
går - snart blir det kaninunger,
kunne Anniken stolt fortelle.
Av Dagfinn Vold

Det gode liv
Familien trives veldig godt

Lærte å bake av radiokokken
Jan Kåre Johansen, kjøkkensjef ved Mære Landbruksskole og radiokokk i Trønderradioen har
hatt bakekurs for Bygdekvinnelaget på Sandbrekka. Han er en ivrig forkjemper for trøndersk mat,
mattradisjoner og lokalmat - og en bakerfantast.
— De som var på kurset var en kjempegjeng og har holdt på med baking i en mannsalder, så
kom jeg og skulle lære dem noe nytt. Det ble litt omstillingsproblemer, sier Jan Kåre med et smil.
— Min måte å bake på er å ha god tid, bruke lite gjær og bruke lengre hviletid på deigen. Dette
gir ennå mer smak og tar bedre vare på næringsstoffene i baksten. Bedre tid gir også flottere brød.
Det handler mye om planlegging og du skal være i godt humør når du skal bake. Det skal gjøres
med kjærlighet, understreker Jan Kåre.
Jan Kåre sier at vedfyrt bakerovn er en helt annen verden å steke i, og ovnen lever sitt eget liv
og er en utfordring. — Ovnen er en kjempeovn og lokalene er ypperlig. Vi storkoste oss, og jeg vil
garantert benytte meg av ovnen flere ganger.
Gerd Krovold, Jan Kåre Johansen, Randi Nordbø og Astrid Øverland Kjeka i ivrig bakediskusjon.
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Sentrumsnær
hyttegrend
under
utbygging

Ny hytte til påske

I disse dager er det
full fart med bygging
av vei inn i Mjuken
Hyttegrend.

Hvis alt går etter planen
kan ekteparet Ingrid Salvesen
og Knut Hjelt tilbringe påskeferien
i splitter ny hytte i Ånegga.
Nå er det bare den siste finpussen som gjenstår,
og hele familien gleder seg til å ta i bruk hytta.
Det er Rennebu Hytteservice som har vært entreprenør for hytteprosjektet, og
Ingrid Salvesen er full av lovord om samarbeidet med dem.
– Trond Narve Stavne og resten
av gjengen har vært imøtekommende og fleksible på alle
vis, og har virkelig gitt oss et
godt inntrykk av Rennebu, sier
Ingrid.
Jobbsamling på Nerskogen
Ekteparet Salvesen / Hjelt
har tidligere hatt hytte på
Tynset, og det var vel i grunnen litt tilfeldig at valget denne
gangen falt på Rennebu og
Nerskogen. – For en tid tilbake hadde vi en jobbsamling
på hytta til en kollega av meg,
som har hytte på Nerskogen.
Jeg ble veldig fascinert av
området og naturen rundt her,
og dermed startet prosessen
med å realisere vår egen hyttedrøm i dette området, forteller
Ingrid Salvesen.

Gleder seg til å bli kjent
med bygda
Foreløpig har ikke de nye
hytteeierne rukket å gjøre seg
så godt kjent i bygda, men
de regner med det kommer
etter hvert. – Fram til nå har
vi vært opptatt med hyttebyggingen, og alt det som følger med, men utover våren
og sommeren regner vi med
det vil bli bedre tid til å gjøre
seg mer kjent både i området
rundt hytta og resten av bygda,
sier Ingrid Salvesen. De har
allerede satt av helga 19. - 21.
august, og gleder seg til å oppleve Rennebumartnan for første gang. – Vi har hørt mye flott
om arrangementet, og som
hytteeiere i bygda må vi naturligvis prøve å få med oss den
begivenheten, avslutter Ingrid
Salvesen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

Far Knut Hjelt, Siri, Markus og Are tar en matbit i solskinnet utenfor
hytta.

Samlingssted for hele familien
Salvesen og Hjelt har tre
barn i alderen 14-23 år, og hele
familien gleder seg til å få en
ny samlingsplass. – Hytta blir
bygd med tanke på at vi er
flere som skal bruke den ja, og
både vi og ungene gleder oss
til å samles her, og til å ha med
oss venner på besøk, forteller
Ingrid Salvesen.

Hyttemarkedet i Rennebu
Etter en litt roligere periode, er nå hyttemarkedet
på tur opp igjen.
Ifølge Jon Ivar Jamtøy hos Eiendomsmegler 1 er det mest
etterspørsel etter hytteobjekter på Nerskogen, men det selg-es
også både i Gisnadalen og Gisnåsen.
Høy aktivitet på Nerskogen
Han forteller at det er høy aktivitet på hyttemarkedet på
Nerskogen, og her er det mange gode tomteobjekter lagt ut for
salg. - Når folk skal kjøpe hyttetomt er det faktorer som utsikt,
nærhet til skiløyper, infrastruktur og lignende som har betydning, forteller Jamtøy. – Generelt kan vi si at de fleste etterspør
moderne bekvemmeligheter, men det fins naturligvis også dem

som ønsker enklere standard og ikke synes at helårsåpen vei er
av avgjørende betydning.
Bra priser også i Rennebu
Mange har nok den oppfatning at straks man passerer kommunegrensa mellom Oppdal og Rennebu, blir hyttetomtene mye
billigere. – Denne oppfatningen stemmer ikke alltid med virkeligheten, forteller Jamtøy. Nerskogen er jo et område som strekker seg over kommunegrensa, og ifølge Jamtøy er det ikke de helt
store forskjellene på tomtepriser. - Det handler mye mer om hvor
bra hytteobjektet er, enn hvilken side av kommunegrensa det ligger, sier Jamtøy.
Av Mona Schjølset

- Vi må utnytte perioden før teleløsninga setter
en stopper for anleggstrafikken i Kosbergveien, så nå
er det full rulle ja, sier Per
Dagfinn Presthus i Mjuken
Grunneiersamarbeid.
Innflyttingsklare hytter til
høsten
Hvis alt går etter planen vil
de to første hyttene stå innflyttingsklare til høsten. – Hvis
noen skulle være interessert
er det tomt A5 og A6 som nå
er under opparbeiding, og på
vår hjemmeside finner man
en tomtefordelingsplan som
viser hvor disse tomtene ligger,
forteller Presthus. De to første
hyttene som settes opp, er det
Skjåk-/Heddahytter som har
kjøpt opp, og Presthus mener
det vil være en stor fordel for
det videre salget at potensielle
kunder får se området med
ferdigstilte hytter.
Salg av tomter og ferdige
hytter
Mjuken
Grunneiersamarbeid går nå
inn i en ny fase i sitt arbeid. –
Jobben framover nå blir å få
solgt tomter og ferdige hytter,
sier Per Dagfinn Presthus. Før
påske er det også planen å få
på plass driftsselskapet som
skal drifte hyttefeltet. – Mjuken
Grunneiersamarbeid skal ha
51% av aksjekapitalen i den
nye driftsselskapet, og ellers
har vi fått god respons fra både
næringsliv og privatpersoner som vil være med å bidra,
forteller Preshus. – Det er helt
tydelig at mange ser potensialet i Mjuken-prosjektet, og det
er vi veldig glade for!
Mjuken inn i framtida
Etter å ha jobbet med
Mjuken prosjektet i mange år
er grunneierne nå glade for å
se den hektiske anleggsvirksomheten i forbindelse med
veibyggingen. – Dette vitner
om framdrift i prosjektet, og
det er artig for oss som har
arbeidet med dette i lang tid,
sier Presthus. Han er også
optimist med tanke på framtida for Mjuken. – Jeg håper og
tror at det i løpet av en 5-års
periode vil være bygd og solgt
mange hytter, og at vi er i gang
med regulering enda lenger
oppe i feltet.
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Vi ønsker
våre kunder en
riktig God påske
Åpningstider i påskeuken:
Soknedal:
mandag og tirsdag 9.00-15.00
Støren:
mandag
tirsdag

10.00-17.00
10.00-15.30

Nett

– sikker strømforsyning

Kraft

– markedspris eller fastpris

Onsdag stengt begge avdelinger

Installasjon tilknyttet

tlf 72 43 00 40

Euronics Berkåk

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

Søndag 19. juni kl 12.00
52/18 km sykkelritt
på Nerskogen i Rennebu.
Start og mål ved Granasjøen
Traséen går langs grus- og asfaltvei.
Premier til 1/3 i ungdomsklassene,
de tre beste i voksenklassene,
og til bestemann
og bestedame.
Deltagerpremier
og uttrekkspremier.

Nerskogen grendalag - Oppdal sykkelklubb - Rennebu IL
i samarbeid med

For mer informasjon: www.nerskogsrittet.no
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Påskestemning i skiheisen
De siste ukenes påfyll av snø har gjort at man kan
ønske påskegjestene velkommen med stabile snøforhold i bakkene på Nerskogen Skisenter.
Hver dag fra lørdag 16. april
og fram til og med 2. påskedag er Skisenteret åpent fra kl.
11.00-19.00 – Sånn som det
er akkurat nå ser det faktisk
ut til at vi kan ha åpent helga
etter påske også, sier Torleif
Kristiansen på Skisenteret.
Middels bra sesong
Torleif Kristiansen beskriver årets sesong som middels
bra. – Vi har hatt lange perioder med temmelig ekstreme
værforhold når det gjelder
både kulde og vind. Nerskogen
er jo et værhardt område, så
de temperaturene vi har hatt i
vinter har naturlig nok satt sitt
preg på besøkstallene, forteller
Kristiansen.
Unik kjelkenedfart
Nerskogen har 7,5 km nedfarter, med mange muligheter
når det gjelder trasévalg. I tillegg er det en kjelkenedfart
på 1,2 km. – Jeg vil påstå at
kjelkenedfarten på Nerskogen
er ganske unik også på landsbasis. Den er lang og romslig,
og vi har spesialbygde kjelker med både ratt og brems,
forteller Kristiansen. Dette
er viktig i forhold til å ivareta
sikkerheten til de som kjører,
for det kan bli relativt stor fart
nedover bakken.
Egen kafeteria
På Nerskogen Skisenter er
det også en egen kafeteria som

holder åpent i skianleggets
åpningstid. – Her er det god
plass, gode sanitærforhold,
kaffe, kaffebrød, hamburger,
pølse og annen varmmat, forteller Torleif Kristiansen. – De
besøkende er svært fornøyd
med kaféanlegget, og synes
det er deilig å kunne slappe
av med litt mat og drikke, og
varme seg hvis det trengs.
Flotte turløyper
Foruten alpinanlegget er
det flotte muligheter for dem
som vil ta en tur på langrennsski, forteller Kristiansen. Til
påska kjøres det opp doble
spor fra Skisenteret mot
Leverdalen, forbi Kjellsetra.
Dersom været tillater det
kjører man også opp sporet gjennom Kvelva. Da tar
man heisen opp, går sørvest
for Rundhaugen, videre ned
til Levra og følger den gamle
Nerskogsrenntraséen tilbake
til Skisenteret. – Dette er en
kjempefin tur, men vi får ikke
til å kjøre opp spor her hvis
det er snøvær og vind, forteller Kristiansen. Nå har alle
de involverte på Nerskogen
Skisenter full fokus inn mot
påske, og snøforholdene ser
så langt veldig bra ut. – Vi har
mye snø, og selv om det skulle
bli en del mildvær nå inn mot
påske vil nok dette holde godt
gjennom hele påska, avslutter
Kristiansen optimistisk.

Nerskogen Skisenter i strålende
solskinn. Ruben (øverst) og Håvard
(t.h.) trives i skiheisen.
Under: Morten Jerpstad, Wenche
Gjervan, Tore Stene og Marit Gjervan
slapper av med en matbit i sola.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Supre skiløyper på
Nerskogen

— Ut i fra tilbakemeldinger og hva vi ser av aktiviteter i løypene, har tilbudet med oppkjørte skiløyper på Nerskogen blitt
svært godt mottatt av hytteeierne og lokalbefolkningen. Det mest
gledelige er at det er en økning av familier med barn som benytter løypene, slik at disse får en god start med det å venne seg til et
aktivt uteliv, sier Stein Mjøen, leder i Nerskogen Løypeforening.
Mjøen forteller videre at Løypeforeningen for tiden strever
med å opprettholde det løypetilbudet som det er lagt opp til på
grunn av at Fylkesmannen ikke har vært villig til å videreføre dispensasjonen til bruk av løypemaskin fra Sørøyåsen og innover
i Skrikdalen. I tillegg har Fylkesmannen ikke gitt dispensasjon
til løypekjøring etter 20. april, av hensyn til reindrifta i området.
Løypeforeningen vil fortsette å arbeide med å forsøke å få til en
løsning, slik at hytteeierne og lokalbefolkningen på Nerskogen
skal få oppkjørte skiløyper i hele påska.
— Løypeforeningen vil også informere om at nå har det
blitt lagt ut egne web-sider på www.nerskogenloypeforening.
no. Dette har tatt noe lengre tid enn vi hadde forventet, slik at
vi er noe forsinket når det gjelder å tilrettelegge for innbetaling
av sesongens støttekontingent. Vi håper derfor at brukerne av
løypene, som ennå ikke har betalt støttekontingent, går inn på
våre web-sider og betaler selv om det er på slutten av sesongen.
Styret i løypeforeningen arbeider for å legge til rette for dere, og
da trenger vi også litt drahjelp fra dere for å komme i mål, sier
Stein Mjøen - som samtidig vil benytte anledningen til å ønske
alle en riktig god påske!

Pub på
Nerskogen
i påska!
Onsdag 20. april og fredag 22. april arrangerer
Grendalaget Godt Mot pub
på Furuly. Lars Vognild, som er
leder i grendalaget, forteller at
dette bruker å være et populært tiltak både for fastboende
og hyttefolk. – Det er jo mye
folk på Nerskogen i påska, og
mange setter pris på et sosialt
treffsted, sier Vognild.

Åpen tursti rundt
Buvatnet
Rennebu kommune vil
sørge for at turstien rundt
Buvatnet skal være brøytet til
påske. Vi håper dette kan være
et av mange bidrag til at flest
mulig kan komme seg ut og
nyte våren.
God tur og god påske!

Det lyser i stille
Uansett om man bor her
hele året eller er på besøk i
helger og ferier – vi setter pris
på Rennebus gjestfrie natur
og lar oss forføre av hver vår
paradisiske plett, enten det er
på Innset eller i Gisnadalen,
på Igelbogen eller Nerskogen.
Rennebu har en lang hyttetradisjon, men har samtidig
vært mer edruelig enn enkelte
naboer når det gjelder utbygging av nye områder. Måtte det
forsette slik! Det er selvsagt
bra for næringslivet – ikke bare
tomteselgere og hyttebyggere – at utabygdes folk trives
i kommunen. Samtidig ønsker
nok mange å nyte freden og
roen som hersker i Rennebunaturen også i framtiden,
framfor å mingle i hytteghettoene som vokser opp andre
steder.
Hvem er så hytterennbyggen? Mange er selvsagt fastboende i bygda og har kort vei
til helgefreden, mens andre
kommer mer eller mindre
langveisfra. Felles er sannsynligvis ønsket om et sted
for rekreasjon midt i naturen.
Noen finner roen etter et par
dager i jaktkoia si, kanskje
i gangavstand fra hjemmet.
Noen parkerer bilen etter et
par timers kjøretur for så å gå
de siste kilometrene til hytta
utenfor allfarvei, mens andre
igjen kommer til ferdig brøytet
parkeringsplass i hyttetunet og
varme på peisen (og i badegulvet såklart!) når de ankommer fritidseiendommen. Og nå
begynner det å bli spennende!
For selv om det er typisk norsk
å dra til fjells, ikke bare i påska,
har vi alle våre egne ønsker og
drømmer hva standard og fasiliteter angår.
Hyttedrøm og romantikk
Hyttedrømmen
sitter
dypt i mange nordmenn, og
opprinnelsen til dette kan
spores tilbake til 1800-tallet, da nordmenn lærte å
være turister i eget land av
besøkende briter og tyskere.
Nasjonalromantikken blomstret i kunsten og man var
opptatt av det norske særpreget og nasjonsbygging. Den

gang var bonden den mest
framtredende skikkelsen i
landet, og gården og den tilhørende setra var avgjørende
brikker i menneskenes liv. Her
møter vi naturligvis hus av tre,
oftest i laftet tømmer, siden
det var dette som var tilgjengelig materiale. Ut fra gårdens
økonomi og geografiske beliggenhet ser vi ulik utsmykking,
spesielt rundt inngangspartier
og på takmøner. Her kan vi
trekke paralleller bakover til
drageskurdornamentikk kjent
fra stavkirkene fra middelalderen, også dette bygninger i
tre. Senere får vi en oppblomstring av ornamentikken gjennom sveitserstilen, nettopp på
1800-tallet. Gjennom nasjonens oppvåkning på 1800-tallet ble dermed det norske
knyttet til bonden og hans
hus. Ennå i dag kan vi altså se
spor av dette i rådende hyttetrender. Hytter som bygges
i dag ser ikke vesensforskjellige ut fra hytter som ble bygget for 50 år siden, og disse
igjen kan tydelig spores tilbake
til bondens hus, og da spesielt seterhusene. De var gjerne
lave, brunbeisede og med torvtak. Det samme som vi ser i de
aller fleste av dagens hytter,
gamle som nye.
Rundt midten av 1900-tallet skjedde en voldsom utvikling i norsk landbruk. Blant
annet ble den tradisjonelle
seterdrifta etterhvert avviklet,
og ny rasjonalisert setring oppsto på store fellessetre utover
1970- og 80-tallet. Gamle
seterhus i tømmer var erstattet av moderne bindingsverk,
og håndmelking i bøtter var
byttet ut med maskiner i blank
stål og gummi. Tankbilen kom
til seters og hentet melka,
og man kunne ikke lenger
nyte egen ost og rømme eller
smøre ekte setersmør på skiva.
Setergrendene var avfolka og
gardkjerringene hadde fått en
enklere hverdag. Med dette
kunne de gamle setergrendene rundt om kring ha vært
en saga blott, men takket være
driftige og bevaringsivrige
bønder er mange gamle seterhus tatt vare på. Dermed kun-

Fri tok hjem Vinterpokalen
Nylig ble det arrangert Vinter-NM for fuglehunder, og her var det en korthåret Vorster fra
Rennebu som gjorde det svært bra i konkurranse med firbente fra hele landet.
Ola Øie er den stolte eier av hunden Fri, og duoen stilte til start både i lagkonkurransen og i den individuelle konkurransen.
Beste hund på vinnerlaget
Fri og Ola Øie var plukket ut på laget til KV (korthåret Vorster), og dette laget gikk helt til topps i lagkonkurransen. Fri var
siste hund ut, og avgjorde hele konkurransen med flott fuglearbeid. Innsatsen gjorde at Fri ble kåret til beste hund på det vinnende laget, og en stolt hundeeier kunne dermed ta med Vinterpokalen hjem til Rennebu.
Nr. 4 i individuell konkurranse
Etter den strålende innsatsen i lagkonkurransen, var det en topp motivert duo som stilte til individuell start. Her var det
200 hunder som stilte til kvalifisering, og 60 av disse gikk så videre til neste runde. Så var det ny runde med kvalifisering, før
18 hunder stilte til finalerunde. – Vi klarte oss godt gjennom alle kvalifiseringsrunder, og i selve finalen klarte Fri en 4. plass, så
dette har vært en flott opplevelse, avslutter en godt fornøyd Ola Øie.
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ne jeg som barn på 1970- og
80-tallet nyte sommerdagene
på Igelbogen, da mamma og
pappa tok meg med på setra.
Dette ble for meg det paradis
som mange andre barn har i
tilknytning til sin seter eller
hytte.
I dag regnes det å være
nærmere 400.000 fritidsboliger i Norge, mange av disse i
den kategorien vi kaller hytte.
Men hva er en hytte? Her finnes det mange ulike svar etter
som hvem man spør, men man
kan nok være enig i at hyttebegrepet spenner fra små gamle
tømmerhus (gjerne ei tidligere
seterstuggu eller høyløe eller
et ombygd stabbur), via små
bindingsverkhus uten strøm
og vann til dagens større eller
mindre hus med full eneboligstandard, kamuflert som
hytte enten den er laftet eller
bare pyntet med smårutede
vinduer, dragestilelementer og
gress på taket.Forenklet kan
vi si at dagens hyttebygging
fortsatt streber etter gamle
dagers ideal, og derfor bygges
mange hytter fortsatt i tømmer
og pyntes med ornamenter.
Hovedsaken er at eieren drar
hit for å slappe av fra hverdagen, det være seg ved sjøen
eller på fjellet.
Tre arketyper
Rennebus varierte natur,
fra kulturlandskap til stille
skoger og snaufjell ser ut til å
friste mennesker til rekreasjon
og ferie. Og hytteeiere flest er
vel nettopp opptatt av friluftsliv i en eller annen form. Noen
liker å pusle rundt hytta si,
hogge ved, reparere et gjerde,
invitere til grillfest, fiske ørret i
vannet – mens andre har hytta
som utgangspunkt for lange
turer i fjellet sommer som
vinter. Ingen hytteeier er lik,
dermed blir heller ingen hytter like. Hovedsaken vil være
at selve bygningen gir beskyttelse mot vær og vind, mulighet for matlaging og sosialt
samvær, mulighet for søvn og
hvile samt nødvendig hygiene.
Samtidig kan vi skissere noen
grupper både når det gjelder
menneskene og hyttene som

hyttegrender
finnes rundt i Rennebus mange attraktive hytteområder.
Etter mitt syn kan man
grovt dele norsk hyttearkitektur i tre arketyper – den
opprinnelige primitive, den
kopierende og den modernistiske. I første kategori ser vi
bygninger som i dag benyttes
som hytte enten alene eller
som del av et større hele, et tun
eller ei lita grend. Det typiske
her vil være ei gammel seterstuggu, kanskje datert helt tilbake til 17-1800-tallet. Eierne
av bygningen ser verdien av
det opprinnelige, og selv om
nødvendige justeringer gjøres
legger man vekt på å endre
minst mulig både innvendig
og utvendig. I aller enkleste
form kan dette være ei høylue
som nå fungerer som jaktkoie
eller hvilebu på utilgjengelige
steder. Disse bygningene vil
ofte være av laftet tømmer da
de stammer fra den tiden dette
var vanligste byggemåte i norske bygder.
Den kanskje mest typiske
norske hytta er en en-etasjes
bygning med saltak, gjerne
brunbeiset eller rødmalt, med
smårutete vinduer, enten i laftet tømmer eller bindingsverk.
Den representerer den norske ur-hytta, enten den ligger på fjellet eller ved sjøen.
Opprinnelig er ikke disse hyttene utstyrt med innlagt vann
og strøm, men noen hytteeiere
har modernisert etterhvert og
lagt inn en kran for kaldt vann
rett inn fra bekken, og også
installert solcelle-ladbare batterier slik at man kan få elektrisk belysning. Oftest er likevel disse hyttene fortsatt enkelt
utrustet med vedfyring og propanbrenner på kjøkkenet. Og
det er en selvfølge med utedo.
Eiere av slike hytter setter pris
på det primitive livet og har
hytta som utgangspunkt for
friluftsaktiviteter i nærområdet. Her ser vi det vi kan kalle
kopier av de primitive bygningene, og da er ikke kopiering ment negativt, det er et
utslag av nordmannens ønske
om tilhørighet i historien. Og
med kopi menes heller ikke at
hytta er som et 1800-tallshus.

Det er en god norsk påskemyte at alle nordmenn drar
til fjells denne uken. Selv om det reelle tallet nok
er langt fra 100% er det likevel mange som legger ut
på tur i løpet av helgedagene. Noen drar til Roma og
feirer påske sammen med paven, andre liker å pusse
båt i fjæra. Atter andre snører sekken og gir seg av
gårde til Trollheimen eller Herremssetra. Mange
utflytta rennbygg kommer hjem til familiepåske,
og andre er ferieinnbyggere og tar med familien til
hytta i Rennebu.

— Den kanskje mest typiske norske hytta er en en-etasjes bygning med saltak, gjerne brunbeiset eller rødmalt, med smårutete vinduer, enten
i laftet tømmer eller bindingsverk. Den representerer den norske ur-hytta, enten den ligger på fjellet eller ved sjøen, skriver Øystein Voll.
Det er husets idé og identitet
som ønskes bevart. I forlengelsen av dette har det blitt mer
og mer vanlig å bygge hytter
med oppgradert standard. Selv
om de i det ytre ligner på de
tradisjonelle hyttene, gjerne
oppført i én etasje, brunbeiset
og med snirklete utskjæringer, er de langt mer komfortable enn sine forgjengere.
Man har naturligvis strøm og
innlagt vann, man har gjerne
fullt utstyrt kjøkken og bad
– og naturligvis ikke utedo.
Dette er hytta for folk som vil
ha hjemmestandard også på
fjellet. Og det er jo forståelig
at man kan ønske seg fasiliteter slik at mor (eller far?) ikke
blir opptatt med å varme vann
og vaske opp for hånd etter
hvert måltid. Så kan man heller samles rundt brettspillet
eller Nintendoen mens oppvaskmaskina går. Dette krever
naturligvis at man bygger hytta

i et område som er forberedt
med infrastruktur deretter. Det
interessante her er at man kan
kalle denne typen hytte en
kopi av kopien. Og igjen – kopi
er ikke negativt ment.
En hyttetype som foreløpig ikke er veldig utbredt nord
for Dovre er de modernistiske
bygningene i glass og betong.
Dette er hytter som skaper en
viss diskusjon der de oppføres,
siden de skiller seg ut fra den
tradisjonelle hytteformen og
de forventninger mange har
til hvordan en hytte skal være.
De bygges gjerne i utkanten
av annen bebyggelse, og ligger lavt og skjermet i terrenget. Samtidig har de ofte store
glassflater som gir fantastisk
utsikt mot den omliggende
naturen. Også blant disse bygningene kan man finne både
enkel og påkostet standard,
men oftest med en minimalistisk utforming både innendørs

Økt fokus på hyttemarkedet
I disse dager går Kvikne-Rennebu Kraftlag ut med tilbud rettet spesielt mot
hytteeierne i kommunen. Målet med kampanjen er å synliggjøre for denne gruppen at det faktisk fins en lokal bedrift som tilbyr elektriske varer og tjenester.
Du ringer – vi bringer!
Ann Kristin Haugerud er butikksjef på Euronix Berkåk, og hun vil gjerne ha
flere hyttekunder innom butikken. – Vi på KRK ønsker å gjøre vårt for at også hyttekundene skal få de varer og tjenester de har bruk for, så det er bare å ta kontakt
for å få pristilbud og annen informasjon, sier hun. Ann Kristin skryter villig vekk av
sine mannlige kolleger, som ifølge henne er kompetente både på snøscooter og ski
dersom det ikke finnes bilvei helt fram til hytta. – Det med ski er kanskje å trekke
det litt vel langt hvis det er snakk om å få levert tunge elektriske artikler, men vi
disponerer i alle fall scooter som er effektiv i slike tilfeller, smiler Ann Kristin. Når
varene er trygt levert og installert på hytta, tar montørene med seg emballasje og
tomgods tilbake, så hytteeierne slipper ekstra bryderi med oppryddingen.

og utendørs. Her finner man
selvsagt ikke ornamenter og
smårutete vinduer. Gress på
taket er derimot ikke en umulighet!
Signalbygg
Det finnes hytter for enhver
smak og enhver lommebok,
naturligvis. Det har foregått en
voldsom utvikling hva muligheter angår. Likeledes hva
nordmenns kjøpekraft angår.
Og enten man har en primitiv
eller velutstyrt hytte, om den
er tradisjonell eller modernistisk, blir dette eierens eget
signalbygg. Man sender en
beskjed til naboene, alt etter
som hvilken hytte man har.
Det kan være individualisten
som skiller seg ut med en primitiv hytte i et område med
luksushytter, eller det kan være
et ønske om fornyelse når man
bygger i glass og betong i nærheten av ei gammel seter. I all

hovedsak ser vi altså fortsatt en
stor overvekt i tradisjonell hyttearkitektur, både i Rennebu
og ellers i landet. Hvis man
tenker etter er det litt rart med
denne veldige konservatismen
når det gjelder hyttearkitektur.
Man kjører mer enn gjerne til
hytta i en moderne bil, kledd
i siste skrik av turklær, kjører
slalåm på twintipski og spiser spansk tapas eller indisk
tikka masala til søndagsmiddag før man kjører hjem igjen
til sitt moderne urbane liv.
Men når det kommer til hyttebygningen må den fortsatt
være basert i våre stavkirker og
seterhus. Hvorfor er det slik?
Handler det fortsatt om røtter
og nasjonsbygging, mon tro...
Øystein Voll
kunsthistoriker@gmail.com

Mest TV og Parabol
Ifølge Ann Kristin er det TV apparat
og Parabol hytteeierne etterspør mest,
men også en del hvitevarer går unna. –
Vi kan stort sett skaffe alle typer varer, og
mener vi er ganske konkurransedyktige
på pris sammenlignet med andre elektrisitetskjeder, sier hun. Sammen med resten
av gjengen på Kraftlaget ser hun nå fram
mot påska, og håper på mange positive
henvendelser fra hytteeierne i kommunen.

Ann Kristin Haugerud
gjør klar ei vaskemaskin for levering.
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Egne hjemmesider for
Nerskogen
og Innset

Fritidsboliger på Nerskogen

Både Innset og
Nerskogen har vært
operative på nett en
stund nå, og her legges
det ut informasjon om
aktiviteter, arrangement og andre nyheter
som er aktuelle for
både fastboende og
hyttefolk.
www.innset.nu
På Innset er det Ann Marit
Myran som har tatt på seg
ansvaret for å legge ut stoff
på hjemmesida til grendalaget. – Vi er veldig fornøyd
med responsen så langt, folk
er flinke til å bruke siden og
melde fra om stoff som kan
legges ut, forteller Myran. I
nærmeste framtid planlegges
et møte mellom styret i grendalaget og styret i Innerdalen
Hytteforening, for å se på
muligheter for å gjøre siden
mer attraktiv og brukervennlig
også for denne brukergruppen.
– Hytteeierne er jo en gruppe
vi ønsker å spille på lag med,
så det blir spennende å se hva
vi kan få til her, sier Ann Marit
Myran.
www.nerskogen.net
Siri Kulseng Wikan er den
som styrer hjemmesiden til
Nerskogen Grendalag, og her
finner man smått og stort om
det som foregår på Nerskogen.
I tillegg til å legge ut egne
saker, har nerskogen.net lagt
ut informasjon og linker til en
rekke aktuelle bedrifter og frivillige lag / organisasjoner. –
For oss er det også viktig å tenke på at Nerskogen hører til
både i Rennebu og Oppdal, og
det må vi få fram på hjemmesiden, sier Siri Kulseng Wikan.
Også på Nerskogen ser man
betydningen av at hjemmesiden skal være matnyttig både
for fastboende, hyttefolk og
andre besøkende. – Vi ønsker
rett og slett at hjemmesiden
vår skal bli en slags ”Storstue”
for alle som har noe med
Nerskogen å gjøre, avslutter
Siri Kulseng Wikan.

Ånegga Hyttegrend ligger i sørhelling i lia opp fra Granasjøen.

Det har tradisjonelt vært bygget det en kan kalle
frittstående hytter i Rennebu. Nå vil Ånegga
Eiendom as prøve å bygge fritidsboliger der to og
to hus er bygd sammen med en carport mellom.
— Dette er noe nytt i Rennebu, og vi har allerede fått tilbakemeldinger fra personer som er interessert i å kjøpe leilighet i
det vi kaller Ånegga Hyttegrend, forteller Trond Narve Stavne som eier Ånegga Eiendom sammen Siri Mette Haugset, Magnar
Skjerve og Arve Bøe.
Hver enhet er på 109 kvm, der hoveplanet er på 48,5 kvm og
hemsplanet på 22 kvm. I tillegg kommer utvendig bod og carport. Bygningene vil oppføres i bindingsverk, og taket tekkes
med Royalimpregnert trepanel. Det er planlagt seks enheter på
området.
— Det er Fridar Skjerve som har tegnet fritidsboligene, og han
har tegnet inn store vindusflater vendt mot sør og Granasjøen.
Dette gir en unik utsikt, spesielt fra stua på hemsplanet, sier
Trond Narve. Foruten stue på hemsen er det også to soverom.
Hovedplanet inneholder stue med kjøkken, bad og et soverom.
Trond Narve sier at det blir spennende å se hvordan slike fritidsboliger blir tatt imot i markedet.
Av Dagfinn Vold

Tomtene er plassert i Ånegga ned mot Granasjøen.

Mobilt bredbånd til Innset og Innerdalen

Sommeren 2012 kan mobilt bredbånd være utbygd på Innset og i Innerdalen. Og hvis alt går på
skinner, kan utbyggingen være ferdig allerede senhøstes 2011.
Et spleiselag mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Rennebu kommune, næringsaktører som
KRK og KVO, grunneierlag og hytteforeninger kan samme løfte fram denne saken som har vært et
problem i mange år.
For kort tid siden møtte lokale krefter (Jan Bredeveien fra Rennebu kommune, Ottar Olsen fra
Innerdalen hytteeierforening, Erlend Eithun fra Innset grendalag og Kenneth Løkslett fra KvikneRennebu Kraftlag) fylkeskommunen og en av de mulige leverandørene av mobilt bredbånd i
Innerdalen/Innset. Prosjektleder Pål M. Dahlø fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune og dekningsdirektør Tommy S. Johansen fra Netcom har begge bidratt aktivt til å få til en løsning som næringsliv,
fastboende og hytteeiere vil bli tjent med.
— Vi har gitt saken prioritet og er svært tilfreds med at den nå ser
ut til å bli løst, sier næringsrådgiver Jan Bredeveien i Rennebu
kommune - nummer tre fra høyre.
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Mobilt bredbånd
Utbyggingen vil være mobilt bredbånd. I praksis betyr det at det blir både mobiltelefon og bredbånd via mobilnettet. Basestasjonen blir montert på Gråhøa, i et av de byggene som allerede er der.
Dermed reduseres kostnadene, i og med at strøm, mast og bredbånd allerede er montert der. Også

Suksess med baking

Forsamlingshuset Fjellheim
på Nerskogen eies og drives av de driftige damene i
Nerskogen Sanitetsforening. I
det innholdsrike huset finnes
både overnattingsplasser, dusjmuligheter, kafèdrift og middagsservering. Nå står Hanna
Vik og Tove Stavrum igjen
klare til å åpne dørene for årets
påskegjester.

Hun hadde egentlig
tenkt å se det an i 2-3
år før hun eventuelt
sa opp jobben sin på
Oppdalsporten, men
allerede etter et halvt
års drift kunne Inger
Hilde Myrbekk gi
sin forhenværende
arbeidsgiver beskjed
om at hun ville satse
for fullt på bakerivirksomheten. Hun
har ikke angret på den
avgjørelsen, og så langt
ser det ut til at Kroken
Bakeri skal bli en suksesshistorie.
Inger Hilde har nylig
fått ferdigstilt en steinovn i
bakeriet, som hun tenker å
bruke både til brød og pizza
etterhvert. Hun har prøvekjørt ovnen én gang og det
var ikke særlig vellykket, kan
hun fortelle. – Det ble temmelig røyklagt i rommet her
ja, og pizzaen ble heller ikke
gjennomstekt, forteller Inger
Hilde. Hun har imidlertid en
klar teori på hva som gikk galt.
– For å få et godt resultat i en
slik ovn, er det veldig avgjørende med tørr og ren ved, og
den jeg brukte var nok litt for
rå, forklarer hun. Tykkelsen på
kvisten har også stor betydning, så til sommeren er det
helt klart at sønnene Martin og
Jon Ingebrigt vil få jobben med
å kappe og bunte sammen ved
som er tilpasset bruk i steinovnen. – Litt innkjøringsproblemer må man regne med, og
med noen justeringer skal jeg
nok få til dette etterhvert, smiler hun optimistisk.
Stor etterspørsel
Fram til nå har Inger Hilde
hatt mer enn nok med å ta
unna bestillinger etter hvert
som de kommer inn. Hun gikk
raskt tom for varer under fjorårets Rennebumartna, og det
samme skjedde da hun deltok
på Fjellmessa på Oppdal litt
senere på høsten. Fram mot
jul fikk hun så mange bestillinger, at hun faktisk ble nødt
å si nei til noen. – Jeg må vel

Påskekafé
på Fjellheim

si at bakerivirksomheten tok
av mye raskere enn jeg hadde
forestilt meg, sier Inger Hilde.
Etter et års drift har hun gjort
seg noen tanker om hvordan
hun skal imøtekomme etterspørselen i de travleste periodene. – Jeg må bake så mye jeg
kan i rolige perioder, slik at jeg
har en del på lager. Ut fra de
erfaringene jeg sitter igjen med
så langt, ser det ikke ut til at
det er noen stor risiko, smiler
hun.
Nominert til Gründerprisen
Inger Hilde er slett ikke en
person som liker å sette fokus
på egen person. – Fram til nå
har vel markedsføringen i
grunnen gått av seg selv, men
jeg må nok bli litt mer aktiv
på den fronten framover, sier
Inger Hilde. Selv om hun ikke
liker å være i media, er hun
svært glad for den gratisreklamen hun har fått gjennom
omtale både i Opdalingen og
Rennebunytt. Tidligere i vinter
ble det også klart at Inger Hilde
og Kroken Bakeri er en av kandidatene til årets Gründerpris
for Rennebu og Oppdal, noe

hun setter stor pris på. – Jeg
synes det var kjempeartig å
bli nominert, og det ser jeg på
som en anerkjennelse av det
arbeidet jeg har gjort så langt,
sier hun.
Artig å være sin egen sjef
Selv om det er travle tider
med eget bakeri, setter Inger
Hilde stor pris på den friheten det tross alt gir å være sin
egen arbeidsgiver. – Selv om
jeg jobber mye, er jeg i alle fall
hjemme og tilgjengelig når
ungene kommer fra skolen,
sier hun. Hun har også hatt
en klar prioritering på å ta seg
fri i helgene. – Dette bestemte
jeg meg for tidlig i prosessen,
og har prøvd å holde fast på
det så langt det lar seg gjøre,
sier Inger Hilde. Minstejenta
Ingeborg på 4 år setter også
stor pris på at mamma er litt
mer hjemme. Når vi er på
besøk har hun installert seg i
kaffekroken på Bakeriet, med
Hello Kitty film på PC’en.

setter Inger Hilde ut skiltet i
veikanten, og mange stikker
innom for å handle litt, og de
som har tid setter seg ned og
tar en kopp kaffe. – Jeg har
absolutt inntrykk av at folk setter pris på dette tilbudet, og
det er sosialt å treffes slik over
en kaffekopp, sier Inger Hilde.
I tillegg er det også hjemmebakt brød å få kjøpt på fredager, og det er også noe som har
slått an. Kaffekroken kan også
leies ut til møter og lignende.
– Det er plass til ca. 10 personer rundt langbordet her, og
noen har allerede benyttet tilbudet, forteller Inger Hilde. Til
sommeren håper hun på mye
godvær slik at det også går an
å bruke plassen utenfor bakeriet til kaffeservering. – Det er
viktig at det er noe som skjer
i lokalmiljøet, så da håper vi
det skal bli litt liv og røre rundt
her, avslutter hun.
Av Mona Schjølset

Kaffekrok og møtelokale
Hver fredag er det åpen
kafé på Kroken Bakeri. Da

Oppdal e-verk viser velvilje og stiller fasiliteter de har i området til disposisjon. Dekningen vil bli god på vestsiden av elva Inna nedenfor Hostoa og oppover dalen til Bustaden. På østsiden kan dekningen bli noe svakere. På Innset vil dekningen bli god. Hele bildet
har vi ikke før senderen er montert og vi får testet i praksis. Det finnes også tanker om utvidelse dersom enkelte områder faller i ”dekningsskygge”.
Spleiselag
Kostnadene vil bli godt over ½ million kroner, kanskje opp mot det dobbelte. Sør-Trøndelag fylkeskommune har fått stilt statlige
midler til disposisjon for å bidra til utbygging i kommersielt ulønnsomme områder. Fylkeskommunen dekker halvparten av utbyggingen på Innset/Innerdalen. Leverandøren kan enten bli Telenor eller Netcom, og den som velges p.g.a. beste anbudet, må bidra med en
betydelig del av utbyggingskostnadene.
Lokalt regnes det med at Rennebu kommune, KRK, KVO (begge har virksomhet i Innerdalen), grunneierlag, hytteforeninger og
hytteeiere vil ta resten av kostnadene. Hvis alle bidrar, vil prosjektering starte i løpet av sommeren/høsten.
Rennebu
Dette har vært en viktig sak å finne en løsning på for Rennebu kommune. — Vi ønsker å gi våre innbyggere og hytteeiere så gode
tilbud som mulig. I 2011 er bredbånds- og mobildekning en selvfølgelighet. Ikke minst for de næringsdrivende på Innset er dette
avgjørende. Vi har gitt saken prioritet og er svært tilfreds med at den nå ser ut til å bli løst, sier næringsrådgiver Jan Bredeveien.

Helårsåpent tilbud
Tove Stavrum vil gjerne
framheve at Fjellheim er et helårsåpent tilbud. – Det er mange som tror at vi har åpent her
bare om sommeren, men her
er det mulighet for overnatting
og ulike typer arrangement
gjennom hele året, sier hun.
På Fjellheim leier man ut 4 –
manns rom, men man betaler
kun for senga, så det blir ikke
tillegg i prisen hvis man bare er
en eller to personer, presiserer
Stavrum. Kaféen på Fjellheim
er åpen i påske- og sommerferien, og da tilbys det både
kaffe, kaffebrød og varmmat.
– Menyen til årets påske er i
skrivende stund ikke helt fastlagt, men det vil helt sikkert bli
middag å få kjøpt i år også, sier
Stavrum.
Dusjmuligheter
For mange hyttefolk er tilbudet om dusjing på Fjellheim
kjærkomment. Ikke alle har
dusj på hytta, og har man mye
besøk kan det være greit å
benytte denne muligheten. – Vi
tar 30 kr for en dusj, og dette
tilbudet er tilgjengelig i kaféens
åpningstid. I påska vil dette si
hver dag fra palmesøndag til 2.
påskedag, fra kl. 12.00- 19.00,
forteller Stavrum.
Håndarbeid og hjemmebakt
brød
Nerskogen
Sanitetsforening holder et bra aktivitetsnivå, med faste medlemsmøter hver 14. dag gjennom
året. Her er det mellom 5 og
10 damer som møter fast til
trivelig samvær, og de nevenyttige damene sitter ikke bare
med hendene i fanget når de
treffes. - Det blir produsert en
god del håndarbeid på møtene
våre ja, smiler Stavrum, og noe
av dette er lagt ut for salg på
Fjellheim. - I tillegg til salg av
håndverksprodukt, satser vi i
år på hjemmebakt brød, som
vi håper å kunne friste gjestene
til å kjøpe med seg, avslutter
Stavrum.
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ØKONOR Berkåk -

Helse er helhet – senk skuldrene hos meg.
45 min rygg- og nakkemassasje kr 375,-

Gi gave
k
til noenort
du er g
la i!

Tilbud til 1. mai: Ansiktsbehandling kr 400,Åpningstider i påska:
Man 12-19 – Ons 12-20
Lør 23. april 12-17

Tove Solem Helgemo
tlf 922 83 592

www.okonor.no

– en oase på fjellet

berkak@okonor.no

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering
Inkasso
Etablering
Generasjonsskifte
Online regnskap

For deg som vil noe

Berkåk tlf 72 42 82 00
Soknedal tlf 72 43 34 07

i lokalene hos Frua Spa

Åpent hver onsdag
Ta med håndduk!
Ring for timebestilling

Mob 913 43 836

DIN LOKALE RØRLEGGER
• Hytteprodukter
gjennom Hyttetorget
• Varme- og
sanitæranlegg
• Modernisering
av bad
• Varmepumper
• Vann og
energibrønner

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

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Industriveien 4, 7391 Rennebu
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Bruktbilsalg
Merke

Regår

Case 988 Gravemaskin
1998
Toyota Hi Ace 4x4
2005
Toyota Hi Ace 4x4
2001
Volvo EC 45 Gravemaskin 2001
Ford Mondeo stv
2001
Ford Mondeo
2005
Valtra 6750 laster
2003
Nissan King Cab
2008
Toyota Hi Ace 4x4
2006
Toyota Hiace
2007
Valtra N111 Q 55 Laster 2009
Valtra M120 Q55 Laster 2005
John Deere 6330 Q 45
2010
Suzuki XL 7
2004
Ford 7840 Sle Laster
1995
VW Caravelle, 8 Seter
2004
Peugeot 406 Stv
2000
Suzuki XL 7
2004
VW Caravelle, 8 seter
2004
VW caravelle
2001
VW Transporter
2006
Mazda 6 stv
2006
Audi A 4 stv Qattro
2004

Motor

Farge

Diesel
D-4D
D-4D
D
25,0 Tdi
2,0 Tdi

Gul 114000 t
Rød
130000
Rød
180000
Gul
3200
Blå
109000
Blå
125000
Rød
3000 t
Sølv
25000
Hvit
175000
Hvit
19000
Rød
3000 T
Sølv
2880 T
Grønn 800 T
Svart
71000
Blå
6000 T
Svart 155000
Sølv
172000
Svart
78000
Svart 140000
Svart 270000
Sølv
75000
Blå
189000
Sølv
239000

2,5 Tdi
D-4D
D-4D
4x4
4x4
4x4
2,0 TDI
4x4
2,5 tdi
2,0 Hdi
2,0Tdi
2,5 TDI
2,5 tdi
1,9 Tdi
2,0 TD
1,9 TDI

Fra lager

KM Salgspris
225000
129000
89000
150000
109000
123000
328000
205000
138000
145000
405000
375000
495000
168000
159000
255000
65000
210000
285000
125000
135000
69000
149000

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

på gamle Ulset Samvirkelag leveres
• Drivstoff, parafin og BP olje fra Max Bensin
• Motorsagbensin, kjedeolje og deler fra Jonsered
• Landbruksvarer fra Felleskjøpet Agri
• Propan fra LPG

Ta kontakt på tlf 915 35 038
Vi har påskevarene du trenger!
Vi kan tilby et stort varespekter

Post og Bank i butikk
Åpningstider i påska:
mand-tirsd 9-19
onsdag 9-17
påskeaften lørdag 9-15

Dagligvarer – Faghandel
Tipping
Propan – Sanitærbark

Coop Kvikne, tlf 62 48 40 13
Post i butikk

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Velkommen til vår
butikk på Berkåk!

Alle våre besøkende i uke 15
er med på trekning av

Byggmakkerpåskeegg
Trekkes lørdag 16. april 2011

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

Utstillingskjøkken selges

kr 30.000,inkl hvitevarer

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Fax 72 42 82 81
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Hva forventer du av
banken ved kjøp av bolig?
9 lav rente
9 gunstige betingelser
9 nærhet til banken
9 god rådgivning

Behov for blikkenslager?
Ta kontakt for råd, hjelp, befaring,
måltaking og pris.
Tlf 477 10 998 – johansen.blikk@hotmail.no

Ring 07300 eller se smn.no

Jon Haugen

Din leverandør av grus i Rennebu
leverer alle fraksjoner i
knust fjell fra Lauvåsen
pukk, Markøya.

Entreprenør

Vegbygging • Planering • Drening

Transport med lastebil og traktor
Snøbrøyting med bil og traktor.
Har også hyttetomter!
Produksjon av ved.

Transport • Fjellsprenging
Hyttetomter til salgs

Stamnan, 7392 Rennebu
tlf 72 42 66 94 – Mobil 950 25 434

Vask bilen hos oss!
• Bilvaskmaskin
• 3 Selvvaskplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coopog
medlem NAF
me
÷30 ør
e på dr r
ivstoff

“Rene biler varer lengst”
Statoil Berkåk
72 42 71 50

Vi ønsker alle
ei GOD PÅSKE

GA

Geir Aspeggen
— TRANSPORT —

Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626
geir_aspeggen@hotmail.com

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

Erik: 92 42 52 49 - John Egil: 97 07 97 92

FOSSLINE

Kjøkken & bad
i alle prisklasser

Lokal produsent,
god kvalitet
og service!

sove@statoilfuelretail.com
www.statoilberkaak.no

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

Vi har
de beste
løsningene!

Alltid ferske brød!
ORKANGER

Ukens JOKER -nye tilbud hver uke

Vi har en flott frukt og grønt disk

Helt i nærheten!

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50
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www.fossline.no
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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

Tlf. 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: Man-fre: 8-16 - Torsdag 8-19

Besøk Birkas salgsutstilling

med månedens håndverkere i mars, april og mai
fili - tradisjonssølv til moderne mennesker, www.fili.as
EDEL DESIGN - www.edeldesign.as
ID GLASSDESIGN - www.idglassdesign.no
Birkabygget, Berkåk
tlf 72 42 52 00 - www.birka.no

EDEL DESIGN

Nerskogsrittet for andre gang

Den 19. juni arrangeres Nerskogsrittet
for andre gang, og forberedelsene er godt i gang.
Arve Withbro i arrangementskomitéen
har stor tro på at de skal klare å gjenta suksessen
fra i fjor, og så langt ser alt lovende ut.
Da man startet planleggingen av Nerskogsrittet for
første gang, så arrangementskomitéen for seg de tre første
årene som en prøveperiode,
for å se om dette var noe som
hadde livets rett. Til tross for
dårlige værforhold, ble det første året en større suksess enn
arrangørene hadde turt å håpe

på. – Hvis den positive trenden
fortsetter, kan vi vel fastslå at
Nerskogsrittet er et arrangement som er kommet for å bli,
sier Withbro.
Positive sponsorer
Ifølge Withbro har arrangementet fått positive tilbakemeldinger fra sponsorene.

– Sykling er populært, og det
er forholdsvis lett å selge det ut
til markedet. Alle sponsorene
som bidro i fjor, er med også
i år, og det tyder vel på at de
var godt fornøyd med profileringen de fikk under arrangementet, sier Withbro.
Positivt med samarbeid
Det er flere samarbeidspartnere i Nerskogsrittet, både
Nerskogen Grendalag, Oppdal
Sykkelklubb
og
Rennebu
Idrettslag er involvert, og ifølge
Withbro er dette en stor fordel.
– Når vi er flere aktører som
jobber sammen, er det lettere
å få med seg frivillige, og ikke
minst det at vi har nedslagsfelt
i to kommuner er positivt for
oss, fastslår Withbro. Foruten
Arve Withbro består hovedkomiteen av Kjetil Værnes fra
Rennebu IL, Arve Krovoll fra
Nerskogen Grendalag og Jan
Ove Henriksen fra Oppdal
Sykkelklubb. – Vi i hovedkomitéen har fått en god kjemi oss
imellom. Møtene har vi hatt
hjemme hos hverandre, så vi
har etter hvert blitt godt kjent,
forteller Withbro.
Wenche Teigen i full fart rundt
Granasjøen.

Både for mosjonister og
aktive
Nerskogsrittet er delt inn i
to klasser, konkurranseklasse
og trim-/ familieklasse. Den
lengste løypa er ca. 53 km lang,
og i år går den også innom
kommunegrensa til Oppdal.
Trim-/ familieklassen sykler
også i år rundt Granasjøen,
en rundtur på ca. 18 km. I fjor
samlet Nerskogsrittet 270 deltagere, og i år håper arrangørene på enda flere. – Vi har
ambisjoner om å nå opp mot
400 deltagere, og ser vel egentlig på det som et ganske realistisk antall. Vi har jo blant
annet merket oss at det fins
en god del spreke hytteeiere
på Nerskogen, og vi regner jo
med at mange av disse stiller
til start, sier Withbro. Selv om
mye er klart foran årets sykkelritt, er det fortsatt mange
detaljer som skal på plass før
den 19. juni. – Vi i hovedkomiteen er i full gang med planleggingen, og hvis noen har
tips og råd til oss, er det bare
å ta kontakt, avslutter Withbro.
Se www.nerskogsrittet.no
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Vis hensyn
til reinen
Områdene i Trollheimen
benyttes som beiteland for
tamrein gjennom store deler av
året, mens områdene i Igelfjell/
Grefstadfjell er vinterbeiteområde. Ettersom påska i år
er svært sein vil reinen være
flyttet tilbake til områdene i
Trollheimen før påske. Dermed
vil en kunne treffe på rein i
områder der det andre år vanligvis ikke er rein i påska.
— Reinen nærmer seg nå
tiden for kalving. Perioden
før, under og like etter kalving er den mest sårbare tiden.
Forstyrrelser i denne perioden
kan få svært uheldige konsekvenser. Hunder som får
løpe løs vil derfor kunne gjøre stor skade, sier Maja Britt
Renander.
— Vi ber derfor folk som
ferdes både med og uten
hund, i områdene opp mot og
innenfor Trollheimen i påska
og tiden framover, om å vise
hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes.
Den som oppholder seg
og ferdes med hund bes spesielt å vise ansvar og følge
båndtvangsbestemmelsen
av hensyn både til rein, men
også annet vilt. I tidsrommet 1.
april – 20. august er det generell båndtvang for hunder med
hjemmel i både viltloven og
reindriftsloven.
I Rennebu kommune skal
hunder ut over den generelle
båndtvangen i perioden 1.
april – 20. august holdes i band
eller forsvarlig innestengt eller
inngjerdet slik det går fram av
punkt a-e nedenfor.
a) hele året på og ved
idrettsanleggene i Rennebu.
b) på og ved merkede
og preparerte skiløyper fra det
tidspunkt de blir preparert og
fram til og med 31. mars.
c) i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte
reguleringsplaner.
d) Rådmannen gis fullmakt til å innføre båndtvang
under ekstraordinære forhold
som gjør det påkrevd for å
beskytte viltet.
e) i områder der bufe
beiter i tida fra 21. august til
31. oktober. Dette gjelder i
hele Rennebu kommune.

300.000 i gave til lag og organisasjoner!
Meldal Sparebank arrangerte forrige mandag den årlige gavefesten der deler
av bankens overskudd ble utdelt.
Tradisjon tro deler Meldal Sparebank hvert år ut gaver til allmennyttige formål der banken oppfordrer lag og organisasjoner til å søke. Denne kvelden ble det utdelt til sammen kr 300.000 fordelt på 76 lag- og organisasjoner fra Svorkmo i nord til Innset i sør.
Mandag kveld var 130 oppmøtte til en hyggekveld i Meldal Samfunnshus. Foruten gaveoverrekkelsen var det en orientering fra U.L. Nybrott ved Anne Rikstad og fra MÅL 4 H ved Arnt Erik
Stene. Meldal Sparebank har en rekke sponsoravtaler, og denne kvelden ble skiguttene presentert
og benyttet som servitører. Elitesmører Kai Selbæk og verdensmester Eldar Rønning ble også hedret
med kake og blomsterhilsen fra Banksjef Odd Bjørnli. Kveldens høydepunkt var utdeling av Meldal
Sparebank sin kulturpris for året 2010 som består av en diplom og kr 20.000. I år gikk prisen til
rockegruppa Barbed Wire som består av gitarist Atle Steigedal, på trommer Kristian Resell, gitarist
Roger Steigedal og vokalist Svein Erik Syrstad som framførte ”rock med trøkk”!
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Gjør deg klar til våren
STIHL Kaldtvann høytrykksvasker RE98
Vår minste modell. En lett og håndterlig kaldtvannsvasker som uten problem tar seg av rengjøringsoppgavene rundt huset. Utrustet med en praktisk kobling for enkelt bytte av munnstykke, hjul for enkel
transport og flytting. Leveres med rotor- og flatmunnstykke samt sprøytesett for rengjøringsmidler.

kr 1490,STIHL Motorsag MS171 for hjem og fritid

STIHL motorsag med svært lave vibrasjoner for hjem og fritid.
Omfattende basisutstyr som f.eks langtids luftfiltersystem med forfiltrering
og STIHL 2-MIX motor som tilfredstiller verdens strengeste avgasskrav.
Ideell til å sage ved, bygningsarbeid og til å felle mindre trær.

kr 1990,STIHL Bensinmotorsag med M-Tronic MS241C
Lett proffsag med M-Tronic som setter en ny standard i denne effektklassen.
Drivstoffdoseringen reguleres elektronisk og tilpasses automatisk til omgivelsesbetingelsene.
Motorsagene har dermed alltid optimal motoreffekt.Ingen manuelle innstillingsendringer er
nødvendig lenger. Utstyrt med langtidsluftfiltersystem, mengderegulerbar oljepumpe,integrert
mutter på kjededrevdeksel,toppdeksel med hurtiglåser og minnefunksjon for rask oppstart etter
arbeidspauser.

kr 4990,-

STIHL Elektrisk kjedesag (allround) MSE180
STIHLs allroundsag blandt de elektriske. Effektiv med mange komfort- og sikkerhetsdetaljer
som hurtigstramming av kjedet (B), 4 meter kabel, kjedebrems QuickStop Super (Q), overbelastningsvern og automatisk kjedesmøring.

kr 1880,STIHL Bensindrevet ryddesag FS130 med 4-MIX
Lett å starte og å bære! Ryddesagen FS 130 har mange fordeler, bl.a. STIHLs 4-MIX motor som gir et
lavere lydnivå,høyt dreiemoment og utvikler opp til 80% mindre utslipp av skadelige avgasser.
Maskinen leveres med både sagblad, vernedeksel og trimmerhode som standard, en behagelig bæresele og
justerbart styre med multifunksjonshåndtak.

Vernebukse snekker, classic kr
Motorsagbensin 5l

kr 98,-

Tilbudet gjelder f.o.m 14. april t.o.m 7. mai
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990,-

kr 3990,BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Fax 72 42 82 81
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Slike bedrifter
– ja, det vil Rennebu ha!

”Innset-lua”
skal kåres
Innset og Ulsberg
Grendalag har stadig
nye prosjekter på gang,
og akkurat i disse dager
skal det avgjøres hvilken lue som blir den
nye ”Innset-Lua”.

Rennebu Transport
AS er en vekstbedrift.
En bedrift som vokser,
bygger stein på stein
og skaper arbeidsplasser. I 2009 ble bedriften
gasellebedrift. Hva,
hvorfor og hvordan får
du svar på her.
Rennebu Transport har nå
8 ansatte. I fjor var det 7, i 2006
var det 2. I løpet av 2012 vil
det være 10, har eieren Rune
Aftreth bestemt. Og da blir
det slik. Bedriften vokser jevnt
og trutt, tar små skritt, men
velfunderte skritt. Slik skapes
arbeidsplasser i Rennebu!
Knutepunktet Berkåk
I 2009 flyttet Rennebu
Transport inn i nye lokaler på
Berkåk.
– Berkåk er et ypperlig sted å være når du driver i
transportbransjen, sier Rune
Aftreth. E6 til både Oslo og
Trondheim og riksvei 700 til
Orkdal og Nordmøre er viktige
i vår bransje, og bedre plassering enn midt i krysset for disse to viktige veiene, finns ikke.
- I år planlegger vi å etablere verkstedvirksomhet. Vi
reparerer allerede i dag våre
egne biler, planen er å kunne tilby verkstedtjenester for
andre. P.g.a. beliggenheten
ved E 6 vil vi tilby 24 timers
dekkservice, og vi vil starte
med påbygging av lastebiler.
Denne virksomheten regner vi
med vil gi to nye arbeidsplasser, forteller Aftreth.

Eksempel på innkomne forslag
på Innset-lua.
Rune Aftreth er eier og driver av Rennebu Transport AS.
I Rennebu Transport AS
tenkes det smått. Og stort! En
ny kontrakt her, en litt mindre
der, og så en litt større. Slik blir
det smått om senn nok arbeid
til å ansette en ny arbeidstaker.
Det er de mange små skrittene
som teller. Systematisk vekst
uten å ta store sjanser.
Gaselle
Dagens næringsliv kårer
hvert år såkalte gassellebedrifter. Det er bedrifter som har
vokst hvert år de siste fire år,
og har hatt overskudd i perioden. I 2009 var det kun en gassellebedrift i Rennebu.

Turboka med
fine turer

- Nå er det nok på tide
å stoppe opp en stund, sier
Aftreth. – Selv om vi har vokst
rolig, blir det mye mer administrasjon, når vi blir flere. Nå
må vi få ting på plass, før vi
tenker på ytterligere utvikling.
Men jeg vil oppfordre andre til
å tenke litt som oss. Å skape
nye arbeidsplasser i bygda er
en jobb for oss alle.

Veolia Miljø Metall kan firmaet
hente/kjøpe alle typer bilvrak i
hele Midt-Norge og kjøre disse til godkjent oppsamlingsplass og sørge for sanering.
De tilbyr også reparasjoner av
landbruksutstyr og selger dekk
for lastebil og landbruk. I disse
dager har de fått på plass forhandleravtale for olje og batteri.

Tjenester
Rennebu Transport har
en moderne og ny bilpark
med mye forskjellig utstyr, og
kan påta seg det meste innen
transport. I samarbeid med

Mer informasjon på www.
rennebu-transport.no.
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Fra Låddvikgjerdet følges Burenntraséen nordover. Når løypa dreier vestover
må du fortsette nordover mot Ilbogen og Hestvatnet. Videre oppover mot
fjellet er det greit å følge sporet fra de som har gått før deg, men er det
første gangen du er i området anbefales det å bruke kart og kompass, GPS
eller eventuelt ta følge med en kjentmann. Dette er en skitur som egner seg
godt litt utpå vinteren når været er rolig,
og skia har vært brukt noen ganger
tidligere. Det vil helt sikkert være mulig
å følge spor fra andre skiløpere, for
denne turen er veldig populær. Spesielt
i påska vil du treffe mange på denne
turen! Ilfjelltoppen ligger 1218 moh.
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Ta av vestover fra E6 ved Buan (ved bussholdeplassen) fem kilometer nord for Berkåk. Kjør oppover bakkene og ta til høyre mot
den øverste gården (Låddvikgjerdet) og parker der.
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Boka selges for kr 190 på følgende steder:
Frivilligsentralen
Servicetorget
Notabene, Oppdal,
Nerskogen Landhandel
Joker Rennebu
Berkåk Veikro
Esso Berkåk
Coop prix Berkåk
Statoil Berkåk
Nerskogen Skisenter
ARK, Orkanger
Notabene, Orkanger
- og hos www.orklaposten.no,
nettbokhandel.
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– Det er artig at folk engasjerer seg, og jeg er imponert
både over kreativitet og ikke
minst faglig dyktighet hos
dem som har levert bidrag, sier
Håvard Roggogjerd, som er
leder i Grendalaget.

Lengde: 11 km
Stigning: 840 m

5

Hikefjella

962m

Turboka ” 40 turer i Rennebu”
er like aktuell fortsatt, og den
inneholder turer for både sommer og vinter - store og små. Vi
har valgt ut tur 14: Buan - Ilfjellet.
Dette er en fantastisk tur som
anbefales på en varm og solfylt
dag i påska.

Av Jan Bredeveien,
næringsrådgiver i
Rennebu kommune

Tidligere i vinter gikk
Grendalaget ut og inviterte
til Luedesignkonkurranse, og
mange har kastet seg ut i produksjonen med både fantasi
og dyktighet. Noen dager før
fristen går ut har det kommet
inn ca. 10 bidrag, og man regner med det kommer til noen
flere helt mot slutten.
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Begravelsesbyrået

Orkla

7336 Meldal
Vakttelefon: 960 14 510
Arnt Bjørkhaug og Nils Erik Syrstad

Sjekk når bilen din skal på

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no
Service og reparasjoner på alle bilmerker
Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

RADIOBINGO MED

JACKPOT
pa kr

36.000

BINGOBLOKKER FÅR DU KJØPT
DISSE STEDENE:
Ica Berkåk, Berkåk Veikro,
Rennebu Nedre Handel, Coop
Marked Å, Domus Støren,
Coop Soknedal, Prix Ler
og Lundamo S-lag
HVER TORSDAGSKVELD
deler vi ut over 7.000 kroner
i premier og i tillegg har vi
jackpot på inntil kr. 36.000!

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

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

Tema 2011: NYTTA PÅ NYTT

Kraftverkene
i Orkla

– en kraft
i nærmiljøet
Telefon 07273, faxnr. 73 54 16 50
ﬁrmapost@tronderenergi.no
Besøksadr.
Terminalveien 7, 7391 RENNEBU

Berkåk, Sør-Trøndelag, 19.-21. august 2011
Åpningstider
Fredag 19. august kl. 11–20
Lørdag 20. august kl. 10–18
Søndag 21. august kl. 10–18
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Priser
Dagsbillett voksne kr 100
3-dagersbill. kr 230
Barn under 16 år gratis
Gratis parkering

Informasjon
Rennebu Turistkontor
Telefon: 72 42 77 05
turistkontoret@rennebu.net

Innsamling av dialektord
Joar Fjellstad vil
sammen med Rennebu
Historielag, Rennebu
Mållag og Rennebu
kommune slå et slag
for Rennebu-dialekta.
For en tid tilbake ble det
arrangert dialektkveld i kommunehuset på Berkåk. Stian
Hårstad orienterte om målformer i Trøndelag og om
Rennebu-dialekta sin plass i
dette området. Han snakket
også om språkendringer og
mekanismer som bidrar til slike endringer. Oppslutningen
var overveldende på en travel
fredagskveld. Det burde indikere at interessen for dialekter
generelt, og Rennebu-dialekta
spesielt, er stor.
I etterkant av møtet er en
del hjul satt i sving med hensyn til kartlegging av ord og
uttrykk i Rennebu. I Moskva
har faktisk Joar Fjellstad fra
Rennebu brukt sin fritid til å
registrere en anselig mengde
med Rennebuord og –uttrykk.
Han bygger på et stort inn-

samlingsarbeid som allerede er
utført av Arnt Skjerve og Sivert
Hansen. I sin utlendighet har
den godeste Joar rett og slett
gjort et storarbeid. Alt som er
samlet er nå trykt opp og sendt
ut til grendelaga i kommunen
for at de skal kunne supplere
og korrigere. Vi har også lagt
ut et eksemplar av det innsamlede materiale på biblioteket
på Berkåk. Vi oppfordrer alle
interesserte til å supplere med
aktuelle ord og uttrykk eller
komme med annet matnyttig
innspill om de har noe å bidra
med. Dette kan dere gjøre ved
å ta direkte kontakt med Joar
Fjellstad på e-postadresse:
joar.fjellstad@gmail.com eller
dere kan sende e-post til astri.
snildal@rennebu.kommune.
no, alternativt ringe eller ta en
tur innom kulturkontoret.
Målet med innsamlingen er
at den skal bli så komplett som
mulig, og så drømmer vi om å
få materialet gitt ut mellom to
permer.
Sammen med seg har Joar
Fjellstad støtte i Rennebu
Historielag, Rennebu Mållag
og
Rennebu
kommune.

Begavet grøss
HÅKAN NESSER:
De ensomme.
Gyldendal.

Håkan Nesser hører så
avgjort til ”mine” forfattere.
Jevn og trygg, og med hodet
på plass uansett intrigenes
form og innhold. Nå er han
ute igjen med en sterk fortelling om kameratskap, svik og
drap.
Ikke hvilke som helst drap
med skudd fra hoften, som i
krim fra USA (unnskyld), men
med bakomforliggende intriger, eller personlige problem
som leseren forsøker å være
med på å løse.
Det lykkes naturligvis ikke,
selv om man av og til tror at nå
er det nære på, saken er biff,
men det er den selvsagt ikke.
Nesser er en luring til å lure,
og det skal mye til for å lure
tilbake.
I ”De ensomme” grøsser
leseren på en innvendig måte,
noen vil kanskje si sjelelig. Det
blir opp til enhver. Men bare

Sammen må vi kunne slå et
slag for Rennebu-dialekta.

DIALEK
TKONKU
RRANS
E
Kjenner du desse orda?

- Astri Snildal, enhetsleder
Kultur og fritid

Dialektord
svæl
turru
banfost
sprått
enkærre
agnor
kvare
ambo
obært
bå se
jetslep
spik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Alternativ A
rom
kjøkenreiskap
oppvekst
åpning
einsamt
mothake
snøskavl
slede
litt snø på marka
bade
røyk etter fly
furuved

Alternativ B
blankis
tørr furu
liten brunost
linerle
trillebår
aks
kant
bo borte
opprådd
teikne sjølportrett
snigle
spekepølse

Alternativ C
nakke
kvernstein
barnevakt
blomsterknopp
einer
gjerdestaur
vogn
bestikk
utan bart
gifte seg
geiteragg
jarnbolt

Har du samstundes lyst på å kunne vinne inngangsbillettar til Rennebumartnan 2011? Da
kan du finne dei rette forklaringane og sende dei i brev til Rennebunytt c/o Mediaprofil as,
Berkåk 7391 Rennebu eller e-post til dagfinn@mediaprofil.no.
Frist for innsending av svar er 3. mai 2011.
Tre uttrekne av dei med flest rette svar får en inngangsbillett kvar til
Rennebumartnan søndag 21. august 2011.

Vår bokanmelder Elisabeth Berkaak
anbefaler bok!
dette å følge seks unge mennesker, kamerater, gjennom
studietiden i Uppsala, senere i
en observasjons- og lærereise i
Øst-Europa, er et slit. Et takknemlig, ofte rystende og forunderlig slit, men slik er boka.
Hvis det ikke var for at
forfatteren stiller krav, ikke
bare til sine bokpersoner, men
også til leseren, ville han ikke
være ”min”, eller mange andre
leseres
forfatter.
Hjernen
trenger den knivskarpe trim
Håkan Nesser gir oss gjennom drapsetterforsker Gunnar
Barbarotti, i jakten på morderen bak den merkelige dobbeltforsvinningen med 35 års
mellomrom. Begge i en forhenværende Ættestupa, også
kalt Gåsaklyftan, som ventelig
har sett mange avsjelete skrotter gjennom tidene.
Visste jeg ikke bedre, og
kanskje jeg ikke gjør det, vil-

le jeg tro at Nesser mellom
mangt annet også var professor i sjelegransking, psykiater,
prest eller forsker i biologi osv.
Nesser er en merkverdig allsidig og, det må ikke glemmes,
elegant forfatter av grøss og
gru. Ikke så mye blod, ikke noe
snusk og hjernemassesprut,
men på et vis en stillferdig
gransker av menneskets ”innmat”. En kriminalromanens
gentlemann som setter oss i
sving, uten å be om hjelp. Uten
å vise vei inn til disse seks personenes personligheter, det
er alvorlig godt gjort. Få kan
gjøre Håkan Nesser etter i den
slags fortellerkunst, om noen.
Påskekrim eller ikke, denne boka må leseren selv oppleve, rystes og ristes av. Med
velbehag, selsomt nok. Boka er
sterk nok, men ikke s t y g g ...

BIBLIOTEKET
Biblioteket holder
stengt i påskeuka. Siste
åpningsdag før påske er
torsdag 14.4. kl 16-19.
Vi åpner igjen onsdag
27.4. kl 10-13.
Vi har fått inn mange nye
bøker, også påskekrim,
så sørg for å låne med
nok til hele påska!
Alle lesere , små og store,
ønskes en riktig god
påske!

Åpningstider:
Mandag og torsdag
kl 16-19
Onsdag kl 10-13
Du kan også søke
etter bøker på internett: http://asp.bibits.
no/Rennebu-fb/

- Elisabet Berkaak

Påskevarer fra Arbeidssenteret
På Rennebu Arbeidssenter er det mange flittige hender, og de har i lengre tid
produsert flotte produkter.
Den 19. april mellom kl. 11.00-14.00 blir de å finne på ICA på Berkåk. – Påskesalget er ett av
årets høydepunkt, så det gleder vi oss til, sier Ingrid Hatvik Løkslett ved Rennebu Arbeidssenter.
Pynt og kaker
Det er mange forskjellige artikler som er under produksjon når vi stikker innom Arbeidssenteret.
Luer, forkle, eggevarmere, vinholdere, sokker, votter og påskepynt ligger utover bordet, og mer blir
det etterhvert som salget nærmer seg. - I tillegg til håndarbeid, har vi også mange brukere som er
ivrige på kjøkkenet, så vi regner med at det vil bli en del påskegodt å få kjøpt også, forteller Ingrid
Hatvik Løkslett.
Kjellrun Solli viser frem noen av påskevarene som er til salgs ved Arbeidssenteret.
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• Brøyting – strøing med traktor
• Transport – traktor m/henger
• Massetransport
– lastebil m/henger

Sommerdekk
kjøper du hos oss

• Levering av Grus og pukk i
samarbeid med Lauvåsen Pukk

Palmer Steinar Bjerkli, 950 76 753

Bilen trenger
også pleie
– vi hjelper deg!

Skiopplevelse
på Nerskogen!

Kaffe mens du venter

Skisenteret er åpent hver lørdag og søndag 11 - 17,
og i påsken hver dag.

Ta kontakt for å få tilbud!

Oppkjørte løyper – Spennende kjelkenedfart

Skiinstruksjon?
Ta kontakt med
– midt i blinken for skiaktiviteter.

Liv Bakken tlf 900 71 410

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Distriktets
kontorleverandør

Vi leverer alt
av kontorrekvisita,
maskiner og inventar
– til bedrifter og privat

Vår mann i Oppdal og Rennebu,
Øyvind Kjeka 907 20 667

Vi leverer varene direkte til deg!

Hans-John
LØ
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G
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HURRA VI ER GODKJENT *
* etter retningslinjer gitt av
forsikringsnæringens
hovedorganisasjon (FNO)
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RNs Påske-X

Navn:

Adresse:

Send kryssordet til Rennebu Nytt, c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu innen 3. mai 2011.
Tre med riktig løsning får tilsendt Rennebu kommune-pins og Flax-lodd.
Vinnerne blir offentliggjort i neste hyttedistribusjon - sommernummeret 2011.
Vinnere av RNs Julekryss:
Gunhild Grefstad, Løkken Verk - Martha Rognes, Kvål - Målfrid og Klaus Grendal, Berkåk
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kommunale kunngjøringer

E6 utenfor Berkåk sentrum?
Rennebu kommune ønsker å kartlegge mulige konsekvenser av en eventuell
omlegging av E6 utenfor Berkåk sentrum. Hvis E6 ikke flyttes må en uansett
regne med at veien øker i bredde og krever større areal enn i dag.
I forbindelse med vurderingene rundt plasseringen av E6
gjennomføres i disse dager en
spørreundersøkelse blant både
lokalbefolkning, hytteeiere og
næringsliv.
Hva betyr E6 for Berkåk
sentrum?
Kommunestyret har tidligere vedtatt at ”E6 skal gå
gjennom Berkåk sentrum
og ta hensyn til næringslivets interesser.” – Gjennom
denne undersøkelsen håper
vi å få fram et bedre kunnskapsgrunnlag for hvilken
betydning E6 har for Berkåk
sentrum, både når det gjelder
handel og servicetilbud, og
ikke minst trivsel for lokalbefolkningen, sier Audhild Bjerke
på Plankontoret. Hun presiserer imidlertid at undersøkelsen
ikke er ment å trekke noen
bastante konklusjoner eller
anbefalinger for hvor E6 skal
ligge i framtida. – Målet er å
få belyst konsekvenser ved de
ulike alternativene på en best
mulig måte, forklarer Bjerke.
Nettbasert undersøkelse
Undersøkelsen som gjen-

nomføres er delt i forhold til 3
målgrupper; fastboende, hytteeiere og næringsliv. Alle vil i
disse dager motta et informasjonsskriv i posten, men selve
undersøkelsen er nettbasert.
– Folk finner påloggingsinformasjon i brevet, og da skal det
være ganske greit å gjennomføre selve undersøkelse via
nettet, sier Audhild Bjerke.
Rennebu som eksempel
Undersøkelsen som nå
gjennomføres skal bli en del
av stedsanalysen for Berkåk.
Denne skal igjen brukes som
et grunnlagsmateriale for
Rennebu kommune i samarbeid med Statens Vegvesen
og deres E6 planer. – Både
Rennebu 3000, Rennebu kommune ved næringsrådgiver
og Rennebu Næringsforening
har kommet med innspill i
forhold til undersøkelsen. I
tillegg har fylkeskommunen
bidratt økonomisk, forteller
Bjerke. – Fylkeskommunen gir
økonomisk støtte med tanke
på at de vil bruke resultatene
fra Rennebu som et eksempel
i forhold til andre kommuner
hvor E6 deler et sentrum, og er

dominerende i forhold til tettstedet, sier hun.
Økt bevissthet om E6 sin
betydning
Gjennom undersøkelsen
håper Bjerke at flere vil få et
enda mer bevisst forhold til
hva E6 egentlig betyr for sentrum, og hvilke konsekvenser
en eventuell flytting / omgjøring vil få. – Vi håper på høy
svarprosent i alle målgrupper,
dette vil gi oss et godt grunnlag for det videre arbeidet med
stedsanalysen, sier Bjerke.
Det er Bård Jystad i Oppdal
Næringshage som skal bearbeide svarene i undersøkelsen videre. Han har erfaring
fra den type arbeid gjennom
lignende undersøkelse for
Oppdal kommune. – Vi regner
med at de ferdig bearbeidede
data fra undersøkelsen kan
presenteres i løpet av mai, og
det skal bli spennende å se hva
som kommer fram her, avslutter Bjerke.

Miljøarbeider - 16,91% vikariat
Det er ledig vikariat som miljøarbeider innen hjemmebaserte tjenester. Det er arbeid hver tredje helg, arbeidstiden vil for øvrig avvike fra vanlig turnusarbeid. Det kan
variere med antall timer pr uke.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan stilles til konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise telefon 72 40 25 06,
eller e-post hanne.rise@rennebu.kommune.no.
Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 28.04.2011.
- Rådmannen

Koordinator dagsenter
- 60% fast stilling
Til nyopprettet dagsenter søker vi etter koordinator med
snarlig tiltredelse. Dagsenteret har bakgrunn i samhandlingsreformen og økt fokus på forebygging. Det kan bli
aktuelt å utvide stillingen senere. Stillingen er organisert
under pleie og omsorg.
For nærmere opplysninger, kontakt kommunalsjef Lill H
Bøe, tlf. 72 42 81 13/ mob. 456 19 590 eller helserådgiver Solveig Løkken, tlf. 72 42 81 39/ mob. 416 44 741.
Søknadsfrist er 1. mai 2011.

Av Mona Schjølset
For begge stillingene:
Full utlysningstekst finner du på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig”.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune”
- ”Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved eventuelle spørsmål
om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 elller postmottak@
rennebu.kommune.no

Tegneserie laget av Ellisiv ved Voll skole
- som en del av et prosjekt på skolen.

- Rådmannen
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Ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk
Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr 4112,- + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Hjemmebaserte tjenester, tlf. 72 40 25 05,
72 40 25 30.
Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte
tjenester, 7391 Rennebu. Søknadsfrist: 28.04.2011

Stor treningsiver på Trimrommet
Etter vel to måneders bruk, kan vi vel slå fast at det nye
trimrommet i Rennebuhallen er blitt en suksess. Tilbudet
er stadig benyttet av en svært sammensatt brukergruppe,
og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at tiltaket
er populært.
Nå har vi bare et par oppfordringer til publikum:
• Det ene er at tilbudet er rettet mot et voksent
publikum og at små barn ikke bør være med i trimrommet. Mye av utstyret kan rett og slett være farlige
for de minste.
• Det andre er at det finnes en del nøkler til hallen
rundt omkring i Rennebu. Vi har opplevd at svært
unge personer har fått låne nøkler fra foreldre. Dette
synes vi ikke noe om.
Vi er avhengige av at det nye treningstilbudet brukes
med vett og forstand, og håper på god effekt for både
kropp og sjel.
Åpningstider fra 1. mai
mandag 18-20.30 / onsdag 18-21.30 / torsdag 17-20.30
- Astri Snildal

kunngjøringer
Vi feirer påske!
Langfredag
20:00 Kveldsmøte med en smakebit fra Israel.
Påskeaften
10:00 Bibeltime.
12:00 Ut i påskefjellet, oppmøte Kvenndalen.
20:00 Vitnemøte, matsalg etter møtet.
23:00 Visning av filmen “The Passion of the Christ”.
1. Påskedag
10:00 Påskefrokost. Ta med frokosten din til bedehuset,
vi ordner med drikke.
21:00 Lovsangskveld m/Ragnhild Øverland.
Taler: Bjørn Roger Karlsen.
Sted: Hoelsmoen bedehus.

Jesus kommer, kommer du?

Avløser
søkes
Plassen avløserring som ligger på Innset
i Rennebu søker etter landbruksavløser i
100% stilling f.o.m 01.05.2011.
Ringen består av 8 medlemmer, hovedsak
melkeproduksjon, sau og pelsdyr.
Vi ønsker en person med interesse for landbruk som har erfaring
med husdyrstell, og gjerne landbruksutdannelse. Arbeidet er
allsidig. Søker må ha førerkort klasse B og T, da jobben også
omfatter fôrdyrking, skogsarbeid m.m.
Søker må kunne beherske norsk. Lønn etter avtale.
Spørsmål og søknad med referanse sendes til Sigrund
Halgunset, Innset 7398 Rennebu, tlf 72 42 58 66 / 984 35 132
e-post: sighalg@loqal.no innen 28.04.2011.
For spørsmål kan også Rennebu Avløserlag kontaktes
på tlf 72 42 77 22, eller e-post; rennebu.avloserlag@n-lt.no

Skogkveld på Sandbrekka!
Leiekjøring snøskuter
vintersesongen 2010 / 2011
Alle regler som gjelder motorferdsel i utmark, og
oversikt over leiekjørere på snøskuter er å finne på
Rennebu kommune sine hjemmesider under Miljø- og
tekniske tjenester.
Det viktigste å merke seg for påska, er at kjøring ikke er
tillatt på langfredag. Første påskedag tillates det kjøring
i tidsrommet 16.00-21.00, og andre påskedag mellom
10.00 og 21.00. Det gis dispensasjon fra reglene for
kjøring som gjelder funksjonshemmede.
Nærmere info på www.rennebu.kommune.no
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.

Vilkår for bruk av snøskuter
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).
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 (inkludert høytider)
mellom kl. 08.00 – 21.00.

Rennebu Skogeierlag arrangerer skogkveld mandag 18. april
kl. 20 på Sandbrekka.
- Feiring av at Rennebu har passert 20 000 m3 i hogstkvantum
i 2010 med god gryterett med tilbehør.
- Som fagstoff tar vi opp tilskuddordninger, nye skogbruksplaner og nettside bruk.
- Vi får besøk av Per Forsetlund som viser film med jakt i
Forellhogna med mer.
Velkommen!
- Styret i Rennebu Skogeierlag

Rennbyggen trimmer!

Trimgruppa i Rennebu IL er stolte over at så
mange slutter opp om de arrangementene og
aktivitetene vi tilbyr. Topptrimmen har virkelig
fått folk til å bestige nye topper i kommunen
vår. Stadig flere deltar på sykkelkarusellen og trimpostene er
populære turmål gjennom hele året.
Sykkelkarusell 2011
Sykkelkarusellene våre har blitt stadig mer populærere. Vi setter
nye rekorder for hvert år. I 2010 deltok 198 syklister og dette er
en rekord vi håper å slå i år.
Men først må det sykles – og det skjer:
1.løp: Start fra Jutulstuggu, søndag 1.mai klokka 13.00
2.løp: Start fra Voll skole, søndag 8.mai klokka 13.00
3.løp: Start fra torget på Berkåk, søndag 15.mai klokka 13.00
4.løp: Start fra torget på Berkåk, torsdag 2. juni klokka 13.00
Det blir trekning på to gavekort på 1000 kroner etter hvert løp.
Alle de som deltar i det siste løpet og som også har deltatt på
minst to andre løp, deltar i trekning på to gavekort og en sykkel
verdt 5000 kroner den siste løpsdagen. Sykkelen er gitt av Esso
Berkåk og Intersport Oppdal.
Vi vurderer også å finne ei lengre løype for de som ønsker ei
større utfordring. Som vanlig blir det kaffe og sosialt samvær
etter løpene.
Startkontingent: Voksne 50 kroner, barn gratis.
Idrettsmerket
Mens nye trimaktiviteter vinner tilslutning, går det motsatt veg
for idrettsmerkeprøvene. I fjor var det bare fire som gjennomførte prøvene.
Det blir bare én prøve-kveld også i år. Det blir tirsdag 16.august
på idrettsbanen på Berkåk til friidrettsøvelsene og onsdag 17.
august til sykkel-prøver. Begge dager klokka 18.00.

Familiedag med
Hundekjøring
Nerskogen,
skjærtorsdag
kl 11 - 14

Granali - 3 km fra Granasjøen
mot Grindal.
Kom og prøvekjør
hundespann. Vi har hundene
og alt utstyret.
Karusellkjøring kr 20,- pr person pr runde.
Salg av kaffe fra svartkjel!
Åpent for alle!
Velkommen!

Ønskes kjøpt!

Småbruk/hus med god plass
rundt ønskes kjøpt.
Bor og jobber i Rennebu nå
men ønsker mitt eget, da jeg
trives så godt her :)
Er åpen for å leie først hvis
dere ønsker å bli kjent med
meg, Berit Kristin Staverløkk
- 482 96 209

Enebolig på
Berkåk til salgs

Enebolig med fin og solrik
beliggenhet i Kosbergveien på
Berkåk til salgs.
Gangavstand til butikker,
skole, barnehage, servicefunksjoner, off. transport med mer.
Stor tomt - ca. 2200 kvm
eiendomsgrunn. Beplantet m/
lettstelt hage.
Primærareal/bruksareal ca.
88/153 kvm.
Garasje.
Byggeår 1967. Velholdt og
vesentlig opprustet siden
2004.
Nærmere opplysninger
og avtale om visning tlf
456 01 196.

Takk til alle lag/foreninger

og privatpersoner for pengene
vi fikk i 2010 til nye bord i
spisesalen. En spesiell takk til
Ånegga vasslag som satte det
hele i gang!
Nerskogen Sanitetsforening

Mulig tiltenkt oppmerk-

somhet den 14.5. frabedes.
Marit Ø

HYGGEKVELD

Slutt på tur etter merket løype!
Trimgruppa beklager at tilbudet tur etter merket løype utgår. Det
skyldes manglende kapasitet da vår fremste drivkraft på dette
området bor utenlands i deler av året. Kanskje kommer vi tilbake med dette tilbudet senere.

LHL Sentret Berkåk
torsdag 5. mai kl 19.30
Hva skjer:
• Musikk av Kåre m/flere
og allsang
• Kåre Paulsen og Kanada,
fortsettelse
• Diktlesning
• Trim
• Åresalg (gaver mottas med
takk)

Sokkelleilighet ledig på Berkåk. Tlf 977 60 868 / 992 27 385

Inngang kr 50 – Servering
ALLE ER VELKOMMEN!

Takk for blomster og gaver jeg fikk til jul, og blomster

LHL Rennebu

jeg fikk på dagen min. Hilsen Ragna Engen
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RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Berkåk, 7391 RENNEBU

Miele oppvaskmaskin G 5100
med bestikkskuff

kr 8499,kr 8999,-

Begrenset antall

Miele vaskemaskin W 3241
6kg, 1400 omdreininger, skånetrommel
Miele Støvsuger S 5211 hvit.
2200 watt

kr 1999,-

Sony Hjemmekinoanlegg:
FM-mottaker, Full HD DVD, USB

DAVDZ330

kr 1499,-

Åpningstider i påska:
Mandag og tirsdag: 07.30-16.00
Onsdag 07.30-12.00. – Påskeaften stengt

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

Ha en fin påske

Åpningstider i påska
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8-20 (18)
tlf 72 42 71 17

Fre 15.4
Man 18.4
Tirs 19.4

8-22
8-22
8-22

Ons 20.4
8-20
Påskeaften 9-16

