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I den siste 20-årsperioden har vi i Rennebu
hatt en nedgang i folketallet. Fra toppåret 1982
med 3109 innbyggere er vi i følge de siste tal-
lene fra Statistisk Sentralbyrå nå nede i 2654.
Samtidig vet vi at mange mennesker i byer -
både innenlands og utenlands, ønsker å ta del
i de godene vi har på bygda med gode boplas-
ser, trygge nærmiljøer for både barn og voks-
ne, levende natur og gode muligheter for fri-
luftsliv. Rennebu kommune har derfor den
siste tida satt fokus på å få økt tilflytting og
bosetting i kommunen og deltar nå i flere pro-
sjekter som vi håper skal gi en positiv utvik-
ling for både folketall og næringsutvikling.

I regi av Blilyst :-) ble det i perioden 25.
april til 11. mai 2005 gjennomført en kampanje
- "Kom til noen som virkelig vil ha deg",  med
annonser i Adresseavisen med fokus på tilflyt-
ting. Hovedmålgruppen her er unge mennes-
ker i Trondheimsområdet som er i etablerings-
fasen, og som har en drøm om å flytte på lan-
det.

Parallelt med  tilflyttingskampanjen som er
beskrevet ovenfor, er også Rennebu sammen
med  flere kommuner med i en satsing på
internasjonal tilflytting og da i første rekke fra
Nederland,  Belgia og Tyskland. 

Gjennom Blilyst :-) er det etablert kontakt
med Placement rekruttering ved Gert
Rietman, som har etablert tilsvarende prosjek-
ter i flere andre kommuner (bl.a. Fyresdal,
Stordal, Ringebu og Ibestad) med positive
resultater. Fra dette prosjektet sin side presise-
res det at det legges stor vekt på å få inn
arbeidskraft som kan supplere den lokale
kompetansen, slik at man unngår at innflytter-
ne legger beslag på arbeidsplasser som har til-
strekkelig lokal dekning. I kommuner med
god nok rekruttering til ledige stillinger lokalt,
vil man søke etter personer som kan ta med
seg eksisterende arbeid til et nytt bosted eller

gründere som kan etablere ny virksomhet der
de kommer. Videre legges det også vekt på
barnefamilier, da de normalt vil være mest
stabile om de finner et godt og trygt oppvekst-
miljø for barna.

For begge disse prosjektene har Rennebu
alt fått noen henvendelser fra folk som er
interesserte i å vurdere vår kommune som sitt
nye bosted.  Skal vi lykkes med denne satsing-
en er det helt avgjørende at vi har noe å tilby
de som ønsker å komme hit, og da er det et
godt sted å bo som er det første kravet som må
oppfylles. 

Derfor ønsker vi at dere som har et ledig
hus, leilighet, tun, småbruk eller gårdsbruk
for utleie eller salg ser muligheten til å gi noen
nye innbyggere et godt sted å bo hos oss i
Rennebu!

Ta kontakt med Servicetorget i Rennebu,
og vi vil følge opp henvendelsen slik at
Rennebu kan bli et godt sted å være for flere!!

Bjørn Rogstad
Fungerende ordfører

SPIREN
tlf 72 42 74 45

Skjerve Gartneri
tlf 72 42 66 14

Fortsatt godt utvalg i 

sommerblomster 
på 

Skjerve Gartneri og Spiren

Tilbud!
2-årig nellik Nå kr 10,-

Tageter Nå kr 8,-

Rennebu – et godt sted å være for flere?!Gave til
Hjelpe-
korpset

Ann Karin Krog-
stad og Stig Wiggen
fikk 2.132 kroner fra
fjerde klasse på
Berkåk - her repre-
sentert ved Einar
Uvsløkk og Katrine
Brekke.

4. klasse ved
Berkåk skole arran-
gerte loppemarked
til inntekt for
Rennebu Røde Kors
Hjelpekorps. Elev-
ene i 4. klasse had-
de samlet inn lop-
per  hjemme og hos
besteforeldre. Peng-
ene skal gå til inn-
kjøp av klatreut-
styr, som korpset
har lånt inntil nå.

Ann Karin Krog-
stad og Stig Wiggen
i hjelpekorpset tak-
ker for pengene. De
kommer godt med i
hjelpekorpsets ar-
beid. Hjelpekorpset
teller 60 medlem-
mer, som arbeider
på frivillig bassis.
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Kvardagstips
med FYSAK

Ragna Myrmo
utfordra Gudveig
Drugudal i forrige

Rennebu Nytt.
Gudveig er ei aktiv og sprek

dame, som er utrolig glad i marka og
i fjellet. Ho er flittig bruker både som-
mer og vinter, på sykkel, ski og til
fots.

Gudveig er leder i Rennebu tur-
forening og har stor glede av fjelltu-
rer på kjente og ukjente steder i byg-
da og litt i nabobygdene Oppdal og
Meldal, sammen med andre turglade
vandrere.

Ho har ei sterk helse som mange
kan misunne henne, mye takket være
at hun bestandig har vært aktiv… Ja
så aktiv er damen at trass i gjentatte
forsøk på å få tak i henne på telefo-
nen, så lyktes vi ikke med det, så vi
snakka med dattera Ann Karin iste-
den. "Ho mor e over alle haua bestan-
dig ho" var kommentaren som umid-
delbart kom over telefonen.

Vi håper både Gudveig og andre
turglade får en fin og aktiv sommer.
Nyt dagene og naturen til fulle nå i
denne lyse og fine årstida.

Vi kommer tilbake med nye kvar-
dagstips over sommeren, og Ann
Karin utfordra Per Herrem til neste
utgave.

Riktig GOD SOMMER alle sam-
men. 

Hilsen FYSAK-koordinator 
Maj Britt

Byggeskikkveileder klar på nettet
Byggeskikkveileder for Rennebu - del 1 og 2 er lagt ut på
nettsiden til Rennebu kommune. 

Del 1 inneholder en generell
beskrivelse av lokal byggeskikk,
mens del 2 er en veileder for fritids-
bebyggelse. Først til vinteren når del
3 landbruksbebyggelse og del 4 sen-
trumsbebyggelse er ferdig, vil alle bli
utgitt i papirutgaver. 

Det er arkitektene Lie Gilberg i
Budal som står for den faglige utar-
beidelsen av byggeskikkveilederen.
Sissel Enodd ved Plankontoret er
prosjektleder, og hun kan fortelle at
de har prioritert den generelle delen
og veilederen for fritidsbebyggelse
først. 

Nyttig for hyttebyggere
— Byggeskikken er i stadig utvik-

ling, men det er viktig med lokal til-

pasning, sier Sissel Enodd og leder i
MTL Tora Husan. Fritidsbebyggelse
er aktuelt tema i Rennebu for tiden,
og veilederen skal derfor brukes vei-
ledende og sende signal om hva kom-
munen ønsker å legge vekt på når det
gjelder utforming av fritidsbebyggel-
sen. Sissel og Tora understreker at
det er viktig å komme tidlig inn med
veiledning  i prosessen for hyttebyg-
geren. 

Ta et besøk
— Byggeskikkveilederen presen-

teres i lett oppfattelig tekst og et hen-
dig format. Vi synes den har blitt
informativ, og det er vel verdt å ta et
besøk på nettsiden
www.rennebu.kommune.no for å
studere den nærmere.

Tora Husan (leder i MTL) og prosjektleder Sissel Enodd 
viser frem de to første byggeskikkveilederene.

Elever bak 
hittegodsauksjon

Lensmannen hadde hittegod-
sauksjon i samfunnshuset på
Berkåk i forrige uke. Elever i 9.
klasse på ungdomsskolen var
auksjonariuser og sekrateriat for
auksjonen. Vareutvalget var
mangfoldig, men alt ble solgt.
Her byr Rasmus Trøite og Jan
Håvard Eidem frem en barber-
maskin. Prisen ble heller ikke
her avskrekkende.
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Rennebu kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

fung. ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Bruksutbygging
Mange norske melkeprodusenter står ovenfor viktige valg
framover; bygge nytt, eller bygge om eksisterande kubåsfjøs til
lausdrift? Gå inn i samdrift med nabobruk, Hvilke planløsing
er aktuell? Hva koster fiskebein kontra tandem som melke-
system? 

De fylkesvis BU-midlene innenfor
tradisjonelt bruksutbygging har prio-
ritering innenfor utviklingsprogram
for melk og storfe.

Prioriteringslisten i hver kommu-
ne som ble benyttet tidligere innenfor
tradisjonelt landbruk er fjernet, så nå
er det "første mann til mølla-prinsip-
pet" som gjelder. 

Innovasjon Norge har allerede
benyttet store deler av årets pott.
Men det er alltid rom for gode søkna-
der. Samt at det kommer nye midler
til neste år.

Tips i forbindelse med planlegging
av ny driftsbygning

Tenk langsiktig når du planlegger.
Du skal ALLTID legge til rette for at
det skal være mulig å utvide og byg-
ge om. Velg fleksible løsinger som
gjør det enkelt og billig å utvide og
endre ved behov. 

Ta deg god tid til planlegginga.
Det skal være tid til å finne det riktige
fjøssystemet og tid til å tenke gjen-
nom alle funksjonene i fjøset. Det tar
ofte 1,5 år fra start av planlegginga til
nytt fjøs blir tatt i bruk. Det er van-
skelig å endre på noe når en først har
gått i gang, endringer koster! 

Snakk med andre gårdbrukere
som har bygd nytt. Bruk andre gård-
brukere og rådgivere som samarbeid-
spartnere. 

Få utarbeid skisseforslag, helst fle-
re, som grunnlag for diskusjon med
produksjonsrådgivere, familie og
andre du har tillit til. Fullstendig teg-
ning og kostnadsoverslag blir utar-
beidet først når du har valgt den
endelige løsninga.

På hjemmesiden til Innovasjon
Norge (www.innovasjonnorge.no) så
finnes det en kufjøs-planlegger. Der
kan dere se på ulike nybyggløsninger
med kostnadsoverslag. Det samme
gjelder for utbedringer av gamle fjøs.
Videre finnes det informasjon om
finansiering og andre tips. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
planlegger fortsatt og tilbyr skredder-
sydde løsninger ut fra bondens
ønsker. Kontaktpersoner hos fylkes-
mannen er Bjørn Garberg, Trond
Løkkeberg, Johan Strengen og Per
Olav Skjølberg 

Evy-Ann Ulfsnes 
- enhet for landbruk, miljø og til-

tak. 

Rennebu Granitt produserer til operaen
350 m3 granitt fra Rennebu skal totalt

leveres til operaen i Oslo. I år skal det
leveres stein til veggen mot gaten. Dette
medfører en stor økning av omsetninga i
forhold til tidligere år, fortalte Knut
Hårstad under åpen dag i granittbruddet. 

Det var i 2001 at Rennebu Granitt kom
igang skikkelig, og de siste årene har de
produsert 200-300 m3 pr. år.

Det er ikke bare stein til operaen som kommer
fra Rennebu Granitt, men også pynte- og

bruksgjenstander er å få ved Rennebua.

BU-MIDLENE
Det kan gis tilskudd og rentestøtte

til investeringer i faste anlegg og i til-
hørende produksjonsutstyr av varig
karakter i tradisjonelt landbruk og i
nye næringer i tilknytning til land-
bruket. 

Tradisjonelt landbruk
Prioriteringer:
- Tiltak innen melke- og storfe-

kjøttproduksjon gis høyeste prioritet.
- Tiltak med sauehold og innen

grøntsektoren i områder med gode
vilkår og med gode forutsetninger
kan støttes.

- Samarbeidstiltak prioriteres
-Kraftforbaserte produksjoner pri-

oriteres ikke.
Tilskott gis med 20% av godkjent

kostnadsoverslag, begrensa oppad til
500.000 i støtte.

Rentestøtte kan gis på lån opptatt
til investeringsformål. Maks lånebe-
løp er 1.500 000 pr foretak.
Rentestøtte kan ytes for lån tilsvaren-
de 40% av godkjent kostnadsover-
slag.

Det er også mulig å søke om ren-
telån hos Innovasjon Norge.
Nominell rente på nye lån til land-
bruksformål pr. 30. mai 2005 er;

Flytende rente 3,1%

Fastrente:
3 år (denne uke) 4,0 %
5 år (denne uke) 4,4 %

Alle søknader om BU-midler skal
sendes kommunen som gir uttalelse
til saken. Innovasjon Norge behand-
ler søknadene og gir evt. tilsagn.

Er det noe dere lurer på så ta kon-
takt med Evy-Ann Ulfsnes - enhet for
landbruk, miljø og tiltak. 
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De utgir et nyhetsbrev der en kan
lese om ulike arrangement. Det er
korte artikler om aktuelle tema slik
som merkeordning, mat i endring,
design, besøksordninger, gardsmat-
utsalg, hospitering, smakspanel o.l..
Det er mulig å abonnere gratis på det-
te nyhetsbrevet. Kontakt navet tlf. 74
17 04 30.

I siste nyhetsbrev fra kompetanse-
nettverket ble det informert om føl-
gende studieturer:

1. Melk og kjøttforedlingstur til
Tsjekkia og Slovakia 11. -  16. oktober.
Hovedtema er Kvark, og kvarkpro-
dukter, creme fraice, rømme og you-
gurt. Av kjøttprodukt vil du få sett
pølser og vurst, kjøttpålegg, posteier
og pateer. Påmelding til Skjetlein
Ressursenter v/ Sonja Olaussen tele-

fon 72 59 47 80 innen 8. august.
2. Øke verdiskaping gjennom

produksjon og videreforedling av
kjøtt i Danmark i oktober. Møte
andre småskalaprodusenter for å få
inspirasjon til nye produkter og til
nytenkning i egen bedrift.
Påmelding til Mære landbruksskole
v/Arne Bratberg telefon 74 17 94 30

3. Mat og opplevelser. Studie og
motivasjonstur til Nord-Trøndelag
og Nordland 14. - 16. september. For
deg som planlegger å starte med
småskala matforedling, eller som
ønsker å benytte gården som
utgangspunkt for mat og kulturopp-
levelser. Målet er å få til et variert
program  der en skal besøke produ-
senter med melkeforedling, kjøttfo-
redling, bakst, fisk og turisme. 

4. Smakfull mat på gammelmå-

ten. Bli med på en spennende reise til
Sør –Sverige (22. – 25. september) der
du i praksis får se alt det en bakerovn
kan brukes til. Denne turen en spesi-
elt egnet for privatpersoner og bedrif-
ter som har eller tenker å bygge/res-
taurer bakerovn, og som tenker på å
bruke denne til produksjon  og salg
av bakervarer. Påmelding til Mære
landbruksskole v/Tove Jystad
Hatling telefon 74 17 04 30 innen 5.
august.

Ønsker dere mer informasjon om
de enkelte kursene/studieturene ta
kontakt med Evy-Ann Ulfsnes enhet
for landbruk, miljø og tiltak. For de
som har mulighet anbefaler jeg også
internettadresse www.matnett.com

Kurs og temadager:
Type kurs Tidspunkt Sted
Kurs i stykking/nedskjæring av sau/lam, storfe/vilt. 2 – 3 september Stranda vgs
Foredling av bær og grønt 8 – 9 september Levanger vgs
Matopplevelser i det fri 16 – 17 september Stranda vgs.
Grunnleggende Ystekurs 4 – 5 oktober Ladejarlen vgs
Råpressing og konservering av bær og grønt 11 – 12 oktober Levanger vgs
Syrnede melkeprodukter – produksjon av yoghurt og rømme 18 – 19 oktober Ladejarlen vgs
Kurs i prissetting for småskala reiselivsbedrifter oktober 2005 Mære landbruksskole
Etiketter 22 – 23 oktober Skjetlein vgs
Vakumpakking høsten 2005 Trondheim
Slakting av sau og lam høsten 2005 Ytre Namdal
Kurs i laging av spekepølse høsten 2005 Steinkjer vgs
Kurs i bruk av vedfyrt bakerovn 23 –24 september Rennebu

Tradisjonsmat i skuddet
Mat og mattradisjoner er i vinden som aldri før. Som dere kanskje vet er det etablert et
kompetansenettverk for småskala matproduksjon i Midt- Norge. Dette nettverket har
mye kunnskap innenfor mat og matproduksjon og er til hjelp for de som er kommet i
gang med produksjon og for de som er i "tenkeboksen".

Med E6 rett gjennom opp-
fordret Kirsten I. Værdal
rennbyggene til å bli mer
kremmere. Værdal er dag-
lig leder i Oi! Trøndersk
Mat og Drikke AS, og hun
mener Rennebu har mange
attraksjoner, men feilen er
at de ikke samkjøres og
markedsføres samlet.

Det var under samlingen
Tenkeloft Rennebu Værdal var innle-
der. Tenkeloftet har utgangspunkt i
den reviderte Landbruksplana for
Rennebu, der tenkeloftet skal være
med å gi liv til plana ved å sette ting
ut i livet.  Tenkeloftet er dermed ment
å være utvikling av både bygda og
landbruket. 

— Tenkeloft Rennebu skal med
tiden bli et nettverk  med idéer og
kreative tanker. På denne første sam-

linga var det dessverre mindre frem-
møte enn forventet. Men det var et
godt initiativ og en vellykket dag for
oss som møtte, sier fungerende ord-
fører Bjørn Rogstad. 

Målet er å få etablert ei gruppe
med landbrukskontoret som sekreta-
riat. — Det vil være viktig å få bredde
for at det ikke skal bli for snevert tan-
kegods. Derfor er det viktig å koble
miljø som ikke møtes til vanlig. Det
har allerede kommet mange kreative

De tenker sammen på loftet...
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Produksjonstilskudd - Miljøtilskudd
Nå går det fort til 20. august, som

er søknadsfristen for disse ordninge-
ne. Har fått en del henvendelser fra
brukere som har nye arealer de vil ta
med på søknaden denne omgangen.
Det kan dreie seg om nydyrking, inn-
marksbeiter, bratt areal eller miljøare-
al. Er det flere som har arealer som
må godkjennes må vi få beskjed. For
å garantere at vi rekker det, slik at
dere får det med nå på denne søk-
nadsomgangen, må vi ha beskjed før
1. juli. 

Som dere sikkert begynner å bli
kjent med er det tre ordninger som nå
blir tatt ut fra produksjonstilskuddet.
Dette gjelder: setertilskuddet, fôr i
fjellet og brattlendte bruk. Disse ord-
ningene vil dere finne igjen på søkna-
den om Miljøtilskudd til jordbruket i
Sør-Trøndelag. Her vil dere også finne
tre helt nye ordninger: Tilskudd til
prioritert beitelandskap, tilskudd til
miljøareal og tilskudd til ugrashar-
ving i korn.

Tilskudd til prioriterte beiteland-
skap

Her har Fylkesmannen foretatt en
prioritering. I Rennebu er det Innset
kirke og omegn, og Berkåk –
Eggabakkan – Slipran som er priori-
tert i 2005. Ordningen skal utvides i
2006, med mulighet til å få med flere
områder. Kravet er at arealet må
være klassifisert som innmarksbeite
og motta areal- og kulturlandskaps-
tilskudd i denne kategorien med de
krav det stiller. Foreløpig sats for
2005 er kr 150 pr dekar.

Tilskudd til miljøareal
Dette er en tredelt tilskuddsord-

ning. Vi har tilskudd til skjøtsel av
gammel kulturmark, tilskudd til
skjøtsel av areal med arkeologiske
kulturminner på innmark og tilskudd
til skjøtsel av kystlynghei. Kravet for
å få tilskudd til skjøtsel av gammel
kulturmark er at arealet må være
gammel kulturmark og dette må
være dokumentert. Enten gjennom
Nasjonal registrering av verdifulle
kulturlandskap i Sør-Trøndelag,
Oppfølging av særlig verdifulle kul-
turlandskap i Sør-Trøndelag eller
Kartlegging av naturtyper – verdiset-
ting av biologisk mangfold. De to før-
ste er registreringer som er avsluttet.
Så hvis dere har arealer som kvalifise-
rer til tilskudd, men som ikke er
registrert må vi prøve å få det med i
kommunens kartlegging av naturty-
per – verdisetting av biologisk mang-
fold. Til dette arbeidet har vi fått
engasjert Ragnhild Grefstad en
måned i sommer. Hun skal kartlegge
naturtyper og biologisk mangfold i
Rennebu. Har dere arealer dere lurer
på kommer inn under denne ord-
ningen, gi oss beskjed før 1. juli. Dette
er en gyllen mulighet dere ikke må gå
glipp av.  Foreløpige satser for 2005
er kr 250 pr dekar som blir beitet og
kr 500 pr dekar som blir slått.

Tilskudd til skjøtsel av areal med
arkeologiske kulturminner på inn-
mark knyttes til arkeologiske kultur-
minner på innmark som er registrert
på økonomisk kartverk eller i offent-
lige register og arkiver, og knyttes til

antallet. Arealet må ha blitt holdt i
hevd sammenhengende eller være
restaurert. Bare arkeologiske kultur-
minner som er synlige på overflata og
som ikke er sterkt skadet eller ødelagt
er tilskuddsberettiget. Foreløpige sat-
ser for 2005 er kr 500 pr arkeologisk
kulturminne. Inntil kr 10.000 pr fore-
tak. 

Tilskudd til skjøtsel av kystlyng-
hei er lite aktuelt i Rennebu. Tilskudd
til miljøareal krever at miljøplan trinn
2 er på plass.

Tilskudd til ugrasharving i korn
Kravet for å få tilskudd er minst

en gangs ugrasharving i vekstsesong-
en og det skal ikke benyttes ugras-
middel på arealet før etter høsting.
Arealer som mottar omleggingstil-
skudd eller arealtilskudd for økolo-
gisk korn til modning er ikke til-
skuddsberettiget. Foreløpig sats for
2005 er kr 50 pr dekar. 

Tilskudd til endra jordarbeiding
er også blitt videreført gjennom regi-
onalt miljøprogram for Sør-
Trøndelag. Dette gjør at også denne
ordningen blir å finne på søknads-
skjemaet for miljøtilskudd til jordbru-
ket i Sør-Trøndelag. Dette skjemaet
vil Fylkesmannen sende ut rett etter
at dere har mottatt søknad om pro-
duksjonstilskudd, til alle som søkte
om produksjonstilskudd i fjor. 

Randi Stolpnes
Enhet for landbruk, miljø og tiltak

innspill, og disse må vi arbeide videre med, forteller
Rogstad. 

Værdal sier at Rennebu har mange muligheter med E6 -
markedet kjører dermed rett gjennom. Dette må utnyttes.
— Med Rennebumartnan, setrer, Nerskogen, lafting, matbe-
drifter og husflid er det mange attraktive «deler» der sum-
men kan bli bra. Men tilbudene er ikke samkjørt. Det er vik-
tig å profesjonalisere slik at dere kan gi et helhetlig tilbud.
Her er det bare å tenke videre, oppfordrer Værdal.

På tenkeloftet 
Innleder Kirsten I. Værdal oppfordrer Monica Gunnes og funge-
rende ordfører Bjørn Rogstad til å arbeide videre med Tenkeloft
Rennebu. 



6 Rennebu NyttRennebu Nytt 6

Rennebu kommune
Hjelpepleier SKO 7076/omsorgsarbeider SKO
7512
A. 69% vikariat i hjemmesykepleien er ledig fra 

01.09.05 til 31.08.06. For stillingen taes det 
forbehold om at permisjon blir innvilget.

B. 15% vikariat i hjemmesykepleien er ledig fra 
01.09.05 til 31.12.05

For stillingene i hjemmesykepleien innebærer
det døgnturnus med jobb hver 4.helg. For disse
stillingene kreves det at søkere disponerer bil.

For samtlige stillinger er lønns og arbeidsvilkår
etter kommunalt avtaleverk. Bruk av egen bil
godtgjøres etter regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes
til infotorg helsesenter ved Nelly Svedahl telefon
72 40 25 05 eller nestleder HPO, Wenche
Teigen telefon 72 40 25 25.

Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget i
Rennebu, tlf.: 72 42 81 00.
Søkere må i søknaden vise til hvilken stilling det
søkes på.

Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: postmot-
tak@rennebu.kommune.no innen 15. juli 2005.

- Rådmannen -

Ergoterapeut, vikariat
Vikariat som ergoterapeut i 60% stilling er
ledig fra 01.09.05 til 31.07.06.
Stillingen innebærer ansvar for ergoterapitje-
neste til kommunens innbyggere. Stillingen er
organisert under hjemmebasert pleie og
omsorg, men vil medføre samarbeid med øvri-
ge enheter. Søker må være fleksibel og omstil-
lingsdyktig
Hovedvekten av oppgaver knyttet til vikariatet
ligger på formidling av tekniske hjelpemidler.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forutset-
tes at søker disponerer bil.

Aktivitør/fagarbeider
Vikariat i stilling som aktivitør/fagarbeider i
75% stilling ved kommunens arbeidssenter er
ledig fra 12.09.05 til 11.08.06. Arbeidssentret
gir arbeidstilbud til mennesker med funksjons-
hemming. Arbeidet består i ulike aktivitetstil-
bud og utegruppe. Stillingens arbeidsområde
vil være tilrettelegging av arbeidsoppgaver for
den enkelte, og målrettet samarbeid med opp-
læringstilbud og bolig.
Kvalifikasjonskrav:
* Fagutdanning som er relevant for oppgavene
* Erfaring fra praktisk arbeid for mennesker 

med hjelpebehov
* Kreativ og nytenkende

Sykepleier
Vikariat som sykepleier i 50% stilling er ledig
fra 01.09.05 til 31.12.05. Stillingen innebærer
jobb innen hjemmesykepleien.

Hjemmebaserte tjenester
STILLING LEDIG

Ånegga hyttefelt – gnr. 32, bnr. 1.
Melding om oppstart avløpsplan.

I samsvar med plan- og bygningslovens § 27-1
kunngjøres oppstart av planarbeid for avløps-
plan for hyttegruppe i Ånegga hyttefelt. Planen
omfatter 10 tomter, hvorav 9 av tomtene er
bebygd.  Området inngår i reguleringsplan. 

Spørsmål og merknader til planleggingen  ret-
tes til grunneier Trond Narve Stavne, 7391
Rennebu, tlf. 72426572, 91573627 
innen 01.07.05. 

Kommunale møter 
åpne for publikum

23.06. HOO 09.00
23.06. Kommunestyret 19.00
01.07. MTL 09.00

Rennebu kommune 
ønsker en 

riktig god sommer til alle!
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OFFENTLIG ETTERSYN
I medhold av Plan- og bygningslovens §27-1
legges følgende planer ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for E6 Storpynten
Planområdet ligger ca 5 km sør for Berkåk
sentrum hovedsakelig øst for dagens E6.
Planforslaget viser omlegging og utbedring av
E6 på en 700 m lang strekning, areal til kon-
trollplass, motorsport og jord- og skogbruk.

VEDTATTE PLANER
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-2
nr. 3 vedtok Utvalg for miljø, teknikk og land-
bruk i møte den 03.06.05 følgende mindre
vesentlig endring av reguleringsplaner:

39/1 Ånegga delplan B og delplan C, mindre
vesentlig endring
Bestemmelsene til planen er endret slik at vin-
terparkeringsplass ikke må opparbeides før det
gis byggetillatelse.

112/4 – Reguleringsplan for Nylende, mindre
vesentlig endring
Endringen omfatter kjøreveier i området, samt
inngjerding av tomtene.

Plandokumentene kan sees på: 
Rennebu kommune sin hjemmeside
www.rennebu.kommune.no eller 
Servicetorget i Rennebu kommune.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes 
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu 
innen 25.07.05.

Rådmannen

Biblioteket har 
sommerstengt til 

15. august.
God sommer!

Står du i 
manntallet?
Hvis du ikke står i manntallet,
kan du ikke stemme ved stortings- og same-
tingsvalget søndag 11. september og mandag
12.september 2005.

Du kan undersøke om du står i manntallet i
Rennebu kommune i manntallslistene som er
lagt ut på følgende steder:
- Kommunehuset, Berkåk 
- Orkla S-lag avd. Berkåk
- Rennebu Nedre Handel A/S 
- Orkla S-lag avd. Stamnan
- Orkla S-lag avd. Nerskogen 
- Opdal S-lag avd. Innset

Samemanntallet er lagt ut på følgende steder:
- Kommunehuset, Berkåk
- Orkla S-lag avd. Nerskogen

Manntallslistene blir liggende ute fra og med
27. juni til og med 12. september 2005.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og
melding om flytting ikke er mottatt i folkere-
gisteret innen 31. mai 2005, står du fremdeles
i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da
kan du velge om du vil stemme på valgdagen
i den kommunen du flyttet fra – eller du kan
forhåndsstemme.
Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene
som er lagt ut, eller det er andre feil i listene,
kan du klage til valgstyret. Klagen må være
skriftlig og begrunnet, og være innkommet til
valgstyret i god tid innen valgdagen.
Valgstyret oppdaterer/retter feil i manntallet så
lenge det er mulig inntil valgdagen.
Valgstyrets adresse er:
Valgstyret, 
Rennebu kommune, 
7391 Rennebu.

Se også valgsiden på Rennebu kommunes
hjemmeside,
www.rennebu.kommune.no

Berkåk, 02.06.2005
Bjørn Rogstad
Valgstyrets /samevalgstyrets leder
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7335 Jerpstad Tlf 72 49 86 50

TILBUDTILBUD
Fra 23/06-09/07

Billettsalget har startet!
Onsdag 10. august kl. 19.00 - Konsert i Innset Kirke

Annbjørg 
Lien og 
Sondre 
Bratland
Inngang kr 200,- 

Fredag 12. august kl. 20.30
En akustisk aften med

Frode Alnæs
i samfunnssalen på martnas-

området. Inngang kr. 200,-

Forhåndssalg av billetter til begge konsertene fra 
Rennebu Turistkontor - tlf 72 42 77 05

Forbehold om at billettene kan være utsolgt.

Hold deg orientert på www.rennebumartnan.no

GJØDNING/HAGE
Veksttorv 150 ltr. kr 85,00
Plantejord 50 ltr. kr 49,00
Leca kuler 8 ltr. kr 40,00

Luktfri hønsegjødsel 20 ltr. kr 82,00
Fullgjødsel 11-5-18(B) kr 215,00

BYGG/JERN
All Lady interiørmaling i 3 ltr. kr 319,00
Butinox 1 Oljebeis 10 ltr. kr 529,00
Butinox 2 Oljedekkbeis 10 ltr. kr 619,00
Tyrilin Tjærebeis 10 ltr. kr 791,00
- 10 % på Tyrilin tjæredekkbeis
Kom å se alle nyheter vi har fått 
på rosemalte treting.
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Vis meg ditt sikringsskap

Et gammelt elektrisk anlegg som har vært forandret eller for hardt belastet, vil være
en brannrisiko.
Over tid vil alle skruforbindelser og elektriske koblinger kunne løsne og gi varm-
gang og branntilløp!

Få derfor utført en fagmessig kontroll av det elektriske anlegget i boligen din. 
Du vil da få beskjed om nødvendige utbedringer som MÅ utføres, samt et forslag
til en sikrere installasjon med jordfeilbrytere.
Vi tar elsikkerheten på alvor og tilbyr utskifting av gamle
skrusikringer til automatsikringer 

Kr 450,- pr. kurs ferdig montert (2-pol)

Kr 550,- pr. kurs 3-pol                                             Priser er inkl.mva

Gjelder til 01.10.2005

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

DEN NYE GAVEBUTIKKEN!
Vi har mange fine gavetips i butikken -

både til deg og badet!

www.bademiljo.no
Åpningstider: man - fre  9-16 / lør 10-14

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Flintstek 
3990

Fenalår/Spekeskinke
550/750 gr - skåret 18900

Norsk nypotet 
løs vekt, pr kg 1090

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Sommer og solSommer og sol
Coca Cola 4 pk 4x1,5 l 

2990
+ pant

Moreller
pr hg 890

Hel frossen Indrefilet
pr kg 14900

Tones Frisørsalong
Tlf 72 42 74 68

Rebustorget
ved Torgkroa, Berkåk

Innehaver Tone M. Lien

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Laksesesongen er i gang!
Vi har fått inn mye nytt fiskeutstyr.

Vi har også 
soveposer, liggeunderlag og annet turutstyr.

Vi ha også mye til sykkelen, gåstaver, fotballutstyr.
Velkommen innom til en trivelig handel.
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Sommerstengt i juli
Rennebu Frivillighetssentral holder 

kontoret stengt fra 11. juli fram til 1.august.
Vi ønsker alle i Rennebu en riktig god sommer.

Hilsen Arild og Maj Britt

Takkeannonse
Tusen takk for pengegaven på kr 4.650,- 
i forbindelse med Olav Liens 60-årsdag, 

der Olav ønsket å gi pengene til barnehjemsbarn i Tallinn.
På vegne av styret i RAPs Kvinnegruppe - Solveig Træthaug

Bedriftsskirennet
Årsmøte i Bedriftsskirennet mandag 27. juni kl 20.00

på Hallandsstuggu.
Vanlige årmøtesaker. Servering.

Rennebu Nytt tar sommerferie
og neste nummer kommer torsdag 4. august.
Frist for innlevering av stoff er torsdag 28. juli.

Rennebu Nytt 11

K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Hjertelig takk for helsinger,blomster og gaver 

i anledning min fødseldag. En spesiell takk for gaven fra de
to ukjente beundrerinner fra Berkåk. 

Olav Lien Ulsberg

Tusen takk for hilsener, blomster og gaver 
i anledning vår konfirmasjon. 
Katrine og Charlotte J. Kjeka

Takk for all opmmerksomhet i anledning konfirmasjon min.
Rasmus Trøite

LHL Rennebu vil med dette takke
de pårørende for den store pengegaven som ble gitt til LHL

Rennebu, Minnegavekonto i forbindelse med Aud Inger
Gunnesmo sin begravelse.

LHL Rennebu - styret

Lagmesterskap i stang- og feltsh.kyting
Fredag 1. juli etter kl 17.00 blir det stang- og felth.skyting
på banen. Ta med mat for grilling. Sosialt samvær etterpå.

Velkommen! Rennebu skytterlag

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 

Midtsommertilbud!
VOLDs FotoGrafiske 

har skiftet navn -
men du finner oss på samme sted og 

med samme telefonnummer!

Vi tar fortsatt passbilder, men har 
sluttet med portrettfoto og innramming.

Rebustorget, Berkåk - tlf 72 42 76 66

Hølondamorr

10900

pr kg

Grillpølser, Gilde
600 gr. 1990

Vannmelon - pr kg 990

Berkåk, tlf 72 42 71 17 - Åpningstider 9-20 (18)



Gule priser = lave priser

Berkåk

Tlf 72 42 72 10  -  BERKÅK - Åpent 9 - 22 (20)

Gule priser

et godt valg

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  4. august - frist for stoff 28. juli - Rennebu Nytt

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

Brasiliansk
Ytrefilet

9900pr kg

Coop
Grillpølser

600 gr 1490

Solo bestikk
Plastbeger 50 stk 

3490

Pappbeger 15 stk 
1990

Papptallerken 50 stk 
2990

Bestikk 24 stk 
1790

Ørret
Peru 230 gr

1490

Se vår
store

kundeavis

Dette skjer i Rennebu!

Legg søndagsmiddagen 
til Kvikne!

Varmbuffet hver søndag.
(fra menyen: saltkjøtt m. kålrabistappe, 
ferskkjøtt i løksaus, erter - kjøtt og flesk, 
ribbe, ovnsbakt laks, fjellørret, kveite)

Pensjonistpriser

Godt oppvarmet basseng!
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no

Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

24.06 Gutter 16 Frambanen RIL – Egge 19.00
24.06 PUB Sandbrekka 20.00
24.06 Bygdetundagen R.Bygdemuseum 18.00

Program starter kl 19.30
26.06 Krf Seterstevne, Setra til Olav Uv i Leverdalen 13.00
28.06 Treningsskyting Gammelstødalen 18.00
03.07 Tur til Andreashøa ICA 10.00
05.07 Treningsskyting Gammelstødalen 18.00
06.07 Mottak av klær til Østeuropa Refshusskole 15-18
12.07 Treningsskyting Gammelstødalen 18.00
18.07 Pilgrimsvandring Oppdal – Langklopp 27 km 09.30
19.07 Treningsskyting Gammelstødalen 18.00
19.07 Pilgrimsvandring Langklopp – Rennebu 24 km 09.30
20.07 Tur til Langsmilla Minnilbrua 19.00
20.07 Pilgrimsvandring Rennebu – Meldal 22 km 09.30
26.07 Treningsskyting Gammelstødalen 18.00
04.08 Mottak av klær til Østeuropa Refshus skole 15-18
07.08 Tur til Svarthetta Coop Nerskogen 10.00
07.08 Kulturkveld Rennebuhallen 19.30
09.08 Treningsskyting Gammelstødalen 18.00


