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Hurra
for
Rennebu

I siste utgave av
bladet Hytteliv får
Rennebu uforbeholden ros på lederplass.
Bakgrunnen er kommunens satsing på
byggeskikkveileder,
og redaktør Turid
Røste skriver at “i
uttallige ledere opp
gjennom årene har
mine forgjengere og
jeg etterlyst vilje og
tiltak hos planleggerne i kommunene
til å ta fast grep, og
ha klare rammer om
utviklingen av nye
hyttefelt.
Uttalige
eksempler fra hytteNorge viser at svært
få kommuner evner
å se den totale hyttebyggingen i et langsiktig perspektiv...
... jeg synes tiltaket Rennebu kommune nå ligger i startgropen med er forbilledlig og viser at her
er det planleggere
som er sitt ansvar
bevisst. Ved å ivareta og videreføre sin
egen byggeskikk og
kultur, skapes identitet, stolthet og fellesskap. Det er jo gode
verdier og ta med seg
inn i morgendagens
hytteverden.”

Nr. 5/2004, 18. mars Årg.

Ønsket velkommen!
Sist søndag inviterte den lokale blilyst-gruppa til ”velkomst-kveld” i Mjuklia for de som

har flyttet til kommunen
i løpet av de siste tre
årene. Det er faktisk vel
300 som har flyttet hit til
kommunen i løpet av
disse tre årene, og vel 40
av disse hadde tatt imot
invitasjonen.
Kvelden hadde som
formål å informere om
Rennebu og hva som
finnes her. Derfor var
bl.a. en del lag og organisasjoner tilstede for å
informere om sin aktivitet. De fremmøtte fikk
hver sin ”Velkommen til
Rennebu”-mappe med
velkomstord fra ordfører
Trond Jære, oversikt over lag og organisasjoner med kontaktpersoner og diverse kart.
Det var alt fra nesten nyfødte til godt
voksne som møtte til velkomst-kveld, og det
var flere yngre par med små barn. Det lover
godt for fremtiden her i Rennebu.
Blant de fremmøtte var også Zoran og
Lidija Kontic med barna Jelena og Petar. De
kommer fra det tidligere Jugoslavia, og kom
hit til Rennebu i fjor. Lidija er utdannet lege
og søkte opprinnelig på en legestilling her
for to år siden, men da hun manglet en norsk
tilpasning av sin legeutdannelse kunne hun
ikke få stillingen selv om hun hadde arbeidet som lege i 18 år hjemme i Jugoslavia.
Familien ønsket imidlertid så gjerne å komme til Rennebu, så nå arbeider hun som hjelpepleier på helsesenteret samtidig som hun
studerer for å få godkjent sin legeutdannelse
her i Norge. – Vi trives godt her i Rennebu og
vi har blitt så godt mottatt at vi ønsker å bli.

Påskeutgaven av Rennebu

Zoran og Lidija Kontic satte pris på velkomstkvelden som Rennebu kommune arrangerte.
Her i kaffeprat med Odd Kjøllesdal.
Vi har faktisk kjøpt oss tomt i Trondskogen,
forteller Lidija. – Vi føler oss velkommen og
akseptert, og denne ”velkomst-kvelden” setter vi stor pris på. Zoran er utdannet ingeniør
i elektrofag og han har også godt håp om å
få seg en jobb snart. Han er fortiden morsmålslærer for familiens to barn på skolen,
samtidig som han selv får 10 timer norskundervisninger i uka. Og målet er klart – de
ønsker å bli rennbygger, for her føler de at de
har en fremtid!

Nytt kommer torsdag 1. april.

og blir sendt ut til alle som har hytte i Rennebu og Kvikne.
Frist for stoff er tirsdag 23. mars. Tlf 72 42 76 66 - epost:volds@online.no
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Nytt
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Kommunestyret har vedtatt at arbeidet med revisjon av
kommuneplanen skal igangsettes. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 1998.
Det legges opp til en omfattende prosess som starter 25. mars med idéseminar for kommunestyret, kommunale ledere, repr. fra næringsliv, lag og organisasjoner m.fl. 25. mars. I flere av arbeidets faser gis befolkningen mulighet til
påvirkning. Nå i oppstarten bes det om forslag/ideer/innspill til hva som skal
være kommunens hovedsatsningsområder i 12-årsperioden. Videre er tiden
inne for å komme med evt. ønsker om endringer i arealdelen. Frist for innspill
er satt til 1. mai.

Nytt
om
førerkort
blilyst:-)
informasjon
Blilyst:-)
– angår det meg?
Mandag 29. mars innbyr den
lokale blilyst-gruppa her i
Rennebu til åpent møte med orientering om blilyst-programmet.
Møtet åpner med at prosjektleder Steinar Skjerdingstad orienterer om hva blilyst-programmet
står for og hva som er hensikten
med programmet.

Etter orienteringen er det anledning til spørsmål. Deretter blir det
lagt opp til gruppearbeid eller idedugnad om hvordan en kan medvirke i programmet og få flest mulig
positive ringvirkninger av programmet her i Rennebu.
Kvelden vil ha mest fokus på
bolyst-delen av programmet, og derfor vil det gå ut spesiell invitasjon til
enkelte lag og organisasjoner. Bolystdelen har som mål å bidra til at det
skal bli bedre og mer attraktivt å bo
i de kommunene som deltar i blilystprosjektet.
Møtet starter kl 19.30 og vil vare
til 22.00. Her har du anledning til
å komme for å gi ditt bidrag til økt
bolyst i Rennebu.
Denne spalten Blilyst-informasjon
vil komme jevnlig med informasjon
om blilyst lokalt og fra andre steder.

Fra 1. mars 04 er det en del nye bestemmelser å forholde
seg til mht førerkortbestemmelsene, opplæring mv. Alt
nytt er ikke tatt med her og er du i tvil om noe, ring enten
trafikkstasjonene eller kjøreskolene.

Krav til eleven
Øvingskjøring med kjøretøy må ikke finne sted tidligere enn 2 år fra det
prøve. Ryker du ut på den praktiske
tidspunkt eleven etter sin alder kan
prøven - da må du vente i 4 uker.
få førerrett (eks personbil 18 år - kan
begynne å øvelseskjøre ved fylte 16 år
Traktor
- traktor 16 år for å få førerkort - her
Kjører du opp for traktor etter
kan man begynne å øvelseskjøre fra
1.
mars
har du ikke anledning til å
fylte 15 år.
føre
to-hjuls
moped. Du må ha eget
Førerkortkandidater som etter 30.
mopedførerbevis.
Du kan kjøre opp
juni 03 har nådd fastsatt minstealder
for
3
eller
4-hjuls
moped (førerfor øvingskjøring i klasse B (bil) eller
kortets
kode
er
for
øvrig
M 147). Er
klasse T (traktor) må ha fullført tradoningen
under
150
kg
er aldersfikk alt grunnkurs ved godkjent oppgrensen
16
år
er
den
over
150 kg er
læringsinstitusjon (kjøreskole). Mer
grensa
18
år.
utfyllende bestemmelser får du ved
Etter 1. mars kan du ikke - hvis
å henvende deg til trafikkstasjonene
du
kjører opp for traktor eller lett MC
eller kjøreskolene.
(inntil 125 ccm) - føre snøscooter. Du
må avlegge egen førerprøve for snøLedsagere ved privat opplæring
scooter. Det er ting “på gang” mht
Hun/han må ha fylt 25 år og innesnøscooter, men det er foreløpig lagt
hatt førerkort uavbrutt for aktuell
på is.
motorvognklasse i minst 5 år. Bilen
må ha ekstra speil og være utstyrt
Det er mye nytt pågang, les kunnmed “L”. Fra 1. mars er det ikke lengjøringene
i pressen evt ta kontakt
ger krav om at ledsager skal kunne
med
trafikkstasjonene
eller kjøreskonå håndbrekket. Det har nok sin baklene
der
får
du
førstehåndskunngrunn i at enkelte bilmerker (som
skap om det nye.
f.eks. Mercedes) ikke har håndbrekk
mellom forsetene, men er plassert på
venstre side i kupeen.
- lensmannen i Rennebu Karensdager
Nå blir det enda strengere krav til
førerkortkandidaten ved stryk. Det
innføres karensdager, og klarer du
ikke den teoretiske prøven må det gå
minst 2 uker før du kan gå opp til ny

Rennebu Nytt
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Dårlig stell med middagsmaten?
Tre dager i uka kjøres det ut varm mat fra kjøkkenet på helsesenteret
til folk i bygda som av forskjellige grunner ikke lager seg middag sjøl.
Noen benytter seg av tilbudet alle tre dagene, mens noen benytter seg av
tilbudet en gang i blant.
Folk fra frivillighetssentralen bringer maten til døra, og den kommer i
thermo - kasser som gjør at den holder seg varm. Høres dette ut som det
kan være noe for deg eller for noen av dine? Ta kontakt med kjøkkenet,
eller Nelly på hjemmebasert omsorg.
Og husk; God og næringsrik middag gir grunnlag for ei bedre helse!

Rennebu Kommune

Adresse:
E-post:
no
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Ordfører Trond Jære

har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

Nye koster feier best

Feiingen for 2004 skal i vår kommune utføres av feiere fra Trondheim feiervesen. Arbeidet vil bli forskriftseren varsles.
messig utført av faglærte feiere. Det
- Kvittering for utført feiing vil
er meningen å starte arbeidet i midtbli levert ved besøket eller lagt igjen
en av mai måned. Varsel om feiing
ved hovedinngangen.
vil bli utsendt på samme måte som
- Dersom feiing av forskjellige
tidligere.
årsaker ikke blir utført til avtalt tid,
vil dette gå fram av kvitteringen og
Inngåtte avtaler om redusert
nytt varsel bli utsendt.
feiehyppighet står fortsatt ved lag.
- Dersom årsaken er at huseieren
Feieren skal, i tillegg til å feie pipa,
ikke har oppfylt de krav som stilles,
også kunne være rådgiver
vil vi beregne oss en tilleggsavi forbindelse med bruk av
gift (frammøtegebyr) til ordinær
fyrings-anlegget. Snakk
feieavgift, som blir innkrevd ved
derfor gjerne med feieren
utsending av kommunale avgifter
når han kommer.
til høsten.
Flere fallulykker blant
feiere de siste årene har
ført til skjerpede krav fra
Arbeidstilsynet.
Huseier plikter å legge til rette
for sikker adkomst for feieren. I vår
kommune er dette ivaretatt på en
tilfredsstillende måte ved de fleste
bygninger, men huseieren må påse
at følgende punkter er overholdt når
avtale om feiing er inngått:
- Alle ildsteder skal være slukket og alle ovnsdører, luker og spjeld
lukket slik at utstøving unngås.
- Husstige skal være reist og sikret mot gliding. Stigen skal stikke
minimum en meter over takrenna.
- Takstige er påbudt på alle tak.
Den skal ligge inntil pipa og være forsvarlig festet.
- Piper med høyde mer enn 120
cm skal ha plattform.
- Dersom det er flere piper på
samme tak, skal det være montert
takbru mellom pipene eller reist stige
til hver pipe.
- Dersom sotet skal tas ut må fei-

Vi kan ikke garantere at feierne
fra Trondheim er så godt kjent som
våre tidligere feiere. Vi kan oppleve å bli spurt om veien til naboen ved
feierbesøket i år.
Vi kan imidlertid garantere at feieren, nå som tidligere, ønsker å utføre sin jobb på best mulig måte og yte
den service som forholdene tillater.
Spørsmål rettes til
Rennebu kommune ved
Geir M. Fjellstad
tlf 72428152/91566319
Arne Meland
tlf 72428151/91566317
Servicetorget, tlf 72428100
Med hilsen Rennebu kommune og
Trondheim kommunale feiervesen

Innbyggerinitiativ

Det er gitt anledning for innbyggerne fra 1. januar 2004 i en kommune eller fylkeskommune å sette en sak
på dagsorden i kommunen/fylkeskommunen. De folkevalgte har ikke
plikt til å vedta forslaget, men de skal
ta stilling til det innbyggerne foreslår.
Enkeltpersoner i vedkommende
kommune har rett til å sette frem innbyggerinitiativ. Det er ikke krav om
at vedkommende har stemmerett, det
vil si at initiativ kan fremmes også av
personer under stemmerettsalderen.
Det må dokumenteres støtte til
forslaget fra 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller
500 i fylkeskommunen. Det er naturlig at støtten dokumenteres i form av
underskrifter.
Forslaget må gjelde kommunens
eller fylkeskommunens ”virksomhet”. Begrepet omfatter både lovpålagte oppgaver og andre oppgaver de
utfører.
Når kravene til innbyggerinitiativ
er oppfylt, skal kommunestyret/fylkestinget selv ta stilling til forslaget.
Kommunestyret/fylkestinget
kan
imidlertid vedta at eventuell videre
behandling av forslaget skal skje i
administrasjonen eller andre underliggende organer.
Initiativtakerne har ikke krav på
noe bestemt utfall av saken. Forslag
som er satt frem gjennom innbyggerinitiativ og som blir nedstemt i
kommunestyret eller fylkestinget,
kan derfor ikke påklages med mindre
dette følger av særlige regler.
For nærmere informasjon besøk
nettsidene www.valg.no, eller ta kontakt med ordføreren.
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Nytt

Årsmøte i Rennebu Pensjonistforening
Rennebu Pensjonistforening har
hatt årsmøte. 2003 var et år med normal virksomhet i laget. Det ble holdt
8 vanlige medlemsmøter pluss julebord. På møtene har det som regel
møtt ca. 50 - 60 personer.
En del av medlemmene deltok i
det årlige sommerstevne, som i år var
arrangert på Røros. Det var en fin
dag, med godt program og flott vær.
Den 12. juni ble det arrangert tur
til Selbu, med fullastet buss. Dette ble
også en fin opplevelse, takket være
godt program og omvisning i Selbu,
og guiding underveis av Selbyggen /
Rennbyggen Inga Wennberg !
Lengre turer over flere dager har
det etter hvert blitt vanskelig å få nok
oppslutning om.
Laget
er
engasjert
i
Frivillighetsentralen og det arbeidet
sentralen driver. Mange av lagets
medlemmer deltar i bl. a. utkjøring
av varm mat til eldre rundt i bygda.
Det er trivelig arbeid som blir satt
pris på av de som trenger maten.

Rennebumartnan er ei viktig kilde
til inntekt for alle lag i bygda, også
for pensjonistene, som selger billetter
i en av inngangene.
Laget er medlem i Norsk
Pensjonistforbund,og styret har engasjert seg i saker som forbundet arbeider med, bl. a. framtidige pensjoner,
og har i denne forbindelse hatt innlegg i Rennebu Nytt og i Opdalingen.
Økonomien i laget er tilfredsstillende. Den er basert på medlemspremie (kr. 150,.), inngangspenger
på møtene ( kr. 50, ) og loddsalg.
Av medlemspremien går vel 2/3 til
Norsk Pensjonistforbund og fylkeslaget, men dette ser vi på som vel
anvendt. Det er forbundet som forhandler med myndighetene om pensjonene våre og om andre forhold
som gjelder de eldres velferd og helse.
Laget har hatt nedgang i medlemstallet. Som et lag av eldre har vi en
jevn og naturlig avgang, samtidig

Rennebu kommune
Kommuneplanen
for Rennebu revideres

Kommunestyret har vedtatt at arbeidet med
revisjon av kommuneplanen skal starte
opp.
Kommuneplanen består av
- Felles planforutsetninger med langsiktige, overordnede mål for
kommunens virksomhet
- Handlingsprogram med fireårige mål
innenfor de enkelte ansvarsområder
- Arealdelen som består av oversiktskart
og delplaner som fastsetter arealbruken.
Interesserte invitereres til å komme med
innspill til felles planforutssetninger/ kommunens hovedsatsingsområder og eventuelle endringsforslag til arealdelen. Disse
sendes Rennebu kommune innen 1. mai
2004.
- Rådmannen -

som vi har lykkes dårlig med å fange
interesse hos de yngre pensjonistene.
Som et forsøk sendte styret ved årsskiftet ut ca. 130 brev til pensjonister
født i årene 1930 - 37, for å gi et lite
puff. Dette har virket over all forventning, og har gitt 13 nye medlemmer
allerede. Hjertelig velkommen til
dere, og til andre som vi håper vil
melde seg etter hvert !
Laget har idag 112 medlemmer.
Etter årsmøtet har styret slik sammensetning:
Leder: Arne Haugen
Nestleder: Mali Lien
Sekretær: Ingebrigt Stavne
Kasserer: Jørgen Hoel
Styremedlem: Leif Bøe
Varamedlemmer: Mette Skjerve
og Reidun Dalsegg

UKM,
FYLKESMØNSTRING
Av Rennebu sine innslag som deltok på fylkesmøn-

stringa i Orkdal gikk ingen videre til landsmønstringa,
men Heidi Mette Paulsen 16 år fra Rennebu ble sammen
med Tone Landrø Jørgensen og Johanne Resell tatt ut til
å representere Norge under «Ung i Norden» i Danmark i
sommer. Jentene er elever ved Meldal videregående og har
laget en ”Middelalderbok”. «Ung i Norden» arrangeres
i år i Hurup, Danmark i tidsrommet 28. juni – 4. juli. Fra
Norge blir 40 ungdommer i aldersgruppen 14 – 18 år tatt ut
fra 5 fylker: Hordaland, Oppland, Sogn og Fjordane, NordTrøndelag og Sør-Trøndelag.
For nærmere informasjon om fylkesmønstringa: www.
UKM.no/st

Tore André i Tommys Popshow
Tommys Popshow reiser
denne sesongen rundt for å finne nye talenter innen sang og
musikk. Sist torsdag var audition i Trondheim, og vinneren
ble tatt ut av en fagjury i tillegg
til publikums respons.
Tore André Helgemo vant i
Trondheim, så nå får alle følge
med i sendingene på TV2 søndager kl 20.00 for å heie frem sambygdingen vår.

Rennebu Nytt

												

Markedspris en suksess!
Vi flyttet 5. januar alle våre kraftkunder
med variabelpris over til markedspris.

Fra 05.01 til 01.02 ble markedsprisen med påslag
32.57 øre/kWh + kr 15,- pr. måned.
Middelprisen i samme periode for alle landsdekkende
leverandører var 39.31 øre/kWh.
Fra 02.02 til 29.02 ble markedsprisen med påslag
31.63 øre/kWh + kr 15,- pr. måned.
Middelprisen i samme periode for alle landsdekkende
leverandører var 35.73 øre/kWh.

De åtte første ukene med markedspris, har derfor
spart våre kunder for kr 255.000,i forhold til landsgjennomsnittet.
I samme periode har vår markedspris vært
mye lavere enn billigste landsdekkende kraftleverandør
av variabelpris!
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Gårdbrukere se her!

Fritak for forbruksavgift fra 01.01.04 til 30.06.04.
Myndighetene har innført overgangsregler for forbruksavgiften!
Næringsdrivende med næringstariffer får fullt fritak, men også
kunder med felles måling på husholdningstariff NH4, kan få fritak
for den andelen av strømforbruket som omfatter næringsvirksomheten.
Vi må derfor ha tilbakemelding fra kunder med felles måling om
hvor stor prosentandel av strømforbruket som er definert som
næring. Det brukes samme fordeling som for strøm i næringsregnskapet for 2003. Kunder med et næringsareal på under 20 %,
får ikke fritak!
Husk at det er du som kunde som har ansvar for å påberope deg
rett til fritak og oppgi korrekt prosentfordeling av forbruket til
kraftlaget. Hvis vi ikke mottar krav om fritak, er vi pliktige til å
betrakte alt forbruk som avgiftspliktig!
Vi håper at de fleste som dette gjelder kan benytte vår internettside www.krk.no til registeringen, da dette vil forenkle videre
behandling for oss! Dersom dette ikke lar seg gjøre, så send et
brev til oss!

Frist for tilbakemelding er 25.03.04.

tlf 72 42 80 00 l www.krk.no

Cherrox

298

00

tlf 72 42 80 00 l www.krk.no

RENHOLDER

Vi søker renholder annenhver helg og til ferieavvikling
til sommeren. Jobben består i renhold av kro og motellrom.
Jobben passer godt for skoleungdom.
Henvendelse til Anne Karin ved spørsmål.
Skriftlig søknad for ansettelse snarest.

Berkåk

V eikro og Gjestegård

Løpere
fra 50

00

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 72 20

Konfirmasjon?
Ledig kapasitet både på
selskapslokaler og
gode tilbud på catering!

BYG G MAK K E R

Berkåk, tlf. 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60 *
Åpent 7 - 16/ 9 - 13
BeO Byggvare AS

Rebustorget - tlf 72 42 76 98
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Mye utstyr fra G-sport
Fleecehalser - Tøffe luer - Solbriller
Skismurning - Gamasjer
Skihansker og fleecehansker
Skiposer, også for barneski

Velkommen innom til en trivelig handel!

Nytt

Regulering
i Rennebu
I h.h.t. PBL §27-1, annet ledd, kunngjøres herved
at det vil bli igangsatt planarbeid
på nedenfor nevnte eiendom.
Del av gnr. 173/ beliggende ved Nåva.
Forslag om utvidelse av Haugasetra hyttefelt.
Nærmere opplysninger:
7398 Innset – tlf. 72 42 58 75

Rennebu Turistkontor
Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening

tlf 72 42 77 05 e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger
- 20 år i bransjen -

Vi fortsetter
vårrengjøringen
og har derfor en mengde sko til
sterkt reduserte priser!

70%

Inntil
rabatt
på noen utvalgte modeller.
Nå er det kommet nyheter fra

Velkommen
innom til en
trivelig vårfornyelse!

Det nærmer seg konfirmasjon!
Vi har
selskapslokaler til leie eller vi
kan bringe maten hjem til deg

Bademiljø-kjeden
gir deg inspirasjon og gode idéer!
Vi tegner badet for deg
• Plantegning av
bad, toalett og vaskerom
• Perspektivtegning som gir romfølelse
• Pristilbud
Vi leverer
• Varmepumpeanlegg
• Vannbåren varme
• Sentralstøvsuger
Se også www.bademiljo.no
Åpningstider:
man - fre 9 - 16 / lør 10 - 14

Våre åpningstider:
Man-tors 10 -17
Fred. 10 -18 Lørd 10-14

Klær og Sko for hele familien!

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

Rennebu Nytt
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Har du lyst til å renne/ake/hoppe på brett/ski/kjelke
så innbyr vi til

Minner om årsmøtet på frivillighetssentralen
i kveld TORSDAG 18. MARS kl.19.00

Familiens dag i Mjuken
Lørdag 27.3. kl. 14.00 – 17.00

Det arbeides med planer om en ”Rennarbakke i Mjuken”.
Med familiens dag ønsker vi å lodde interessen for en slik
rennarbakke, vise fram bakken så langt arbeidet er kommet
og orientere om foreliggende planer.
Oppmøte: Bredalsveien (150 m vest for Tyskveien)
Eller: Gammelgarden i Mjuklia
for dem som trenger scooterskyss helt nedenfra.
Den delen av bakken som er ryddet vil bli tråkket.
Transport med snøscooter opp bakken.
Gratis kaffe og varm saft ved bålene.
Salg av pølser og kioskvarer.
Motto for dagen er LYST og MORO på SKI.
Alle er velkommen!
Grunneierne ved Mjuken

Innføring i klikkertrening for hund

25. mars kl 18.00 – 21.00 på Kommunehuset.
Instruktør Lill Hemmingsen.
Pris kr 75,- pr. person.
Bindende påmelding til Wenche – mob 926 39 053
innen 22. mars.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse,
hilsener og besøk i forbindelse

med Jon Magne Rønnings bortgang og begravelse.
Vil også takke så mye for pengegavene som kom inn
på en sum bestående av 78 690 kroner.
Heidi og Tone og nærmeste familie
Magni Aune Fjellstad fyller 50 år den 27. mars. Alle er
velkomne til en enkel feiring på Nørgar Voll fra kl 15.

Hus til salgs

Frittliggende enebolig på Stamnan - 1 mål tomt, garasje.
Takst foreligger.
Henv. Eivind Flå, tlf 72 42 65 87 / 911 13 906
Jakka mi forsvant på Sandbrekka fredag 12.3. om kvelden.
Jakka er svart og har blå jo-jo for heiskort.
Har du ho? Kontakt Eivind Flå.

Bedriftsskirennet

Stor takk til KVO, MESTA og Rennebu Hytteservice,
samt alle andre som bidro til et vellykket bedriftsskirenn.
Veldig bra!
styret v. Eivind Flå

Ingen oppmerksomhet den 24.03. Bortreist.
A.E. Voll

Alle er velkommen!

Årsmøte i RIL, O-gruppa
på Hallandstuggu tors. 25.mars kl 19.30
Vanlige årsmøtesaker.

- Styret -

Årsmøte i Træthaugveien Veiforening
2. april 2003 kl. 20.00 på Hallandsstuggu.
Vanlige årsmøtesaker – Servering

Austre Rennebu Grunneierlag

Årsmøte holdes på Mikkels Kro torsdag 1. april kl 20.00.
Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Årsmelding og regnskap
4. Jakt og fiske
- jakttider/-priser
5. Revidering av vedtekter
6. Valg
Servering. Vel møtt! 			
– styret –

Ilfjellet Grunneierlag

Årsmøte i Ilfjellet grunneierlag
onsdag 24. mars kl. 20.00. i Jutullstuggu, Stamnan.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og sekretær
a) godkjenning av eventuelle fullmakter
3. Årsmelding og regnskap.
4. Valg
5. Jakt og fiske - jakttider / priser.
6. Innmelding i Rennebu storviltvald.
7. Eventuelt.
Servering!				- styret -

FOTTERAPEUT
Mari Øverland er oppe i
Helsesenteret hver tirsdag.
Timebestilling: 913 43 836

Biblioteket på Berkåk
har vanlig åpningstid igjen
fra onsdag 14. april.
GOD PÅSKE !
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Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
18.03. Inspirasjonstreff NMS
Mjuklia
19.00
Berkåk Menighet
18.03. Årsmøte Frivilligh.sentralen
20.03. Håndballkamper i Rennebuhallen
Kl. 15.00 Rennebu J14 – Lundamo
Kl. 16.00 Rennebu D4 - Støren
22.03. Gammeldans
Sandbrekka
20.00
UL Framtidsvon
23.03. Treningsskyting
Innendørsbanen
17.00
Rennebu Skytterlag
23.03. Formiddagstreff
Omsorgsboligene
Frivillighetssentralen
25.03. Årsmøte Ilfjellet gr-lag
Jutullstuggu
25.03. Formiddagstreff
Staure, Voll
Frivillighetssentralen
25.03. Innføring klikkertrening Kommunehuset
25.03. Årsmøte O-gruppa
Hallandstuggu
26.03. Sanitetsbasar
Samfunnshuset

19.00

11.00
20.00
11.00
18.00
19.30
18.00

Sanitetsforeninga
27.03. Familiens dag
Mjuken
27.03. Åpen Kirke
Berkåk Kirke
18.00
28.03. Tur til Bredalen/Meslosetrene, Fra RIMI
11.00
Rennebu Turforening
28.03. Småtrollrennet
Nerskogen
13.00
RIL ski
29.03. Gammeldans
Sandbrekka
UL Framtidsvon
30.03. Treningsskyting
Innendørsbanen
Rennebu Skytterlag
31.03. Blomsterdekorasjonskurs Gmlskolen, Innset
Innset husflidslag		

14.00

20.00
17.00
19.00

31.03. Pensjonistmøte
Samfunnshuset
11.00
Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening
Rennebu pensjonistfor
31.03. Inspirasjonssamling
Hoelsmo bedehus
19.30

Aero - svevemadrassen
Kom inno

m for å
prøveligg
e!

Vi leverer alle typer madrasser fra

I N D U S T R I E R

Vinterkampanje
inntil
Åpningstider: 08.00 - 15.30

20%

www.rennebusnekkeri.no

Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!
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