
Rennebu Nytt
INFORMASJON

www.berkaak-veikro.no

DAGENS MIDDAG

Informasjonsblad og Annonseorgan       Nr 3/2007,   14. febr.  Årg. 31

w
w

w
.r

en
ne

b
un

yt
t.

no
 /

 w
w

w
.r

en
ne

b
u.

ko
m

m
un

e.
no

Vellykket “skaperlyst”

Elevbedriften HårstadHagen fra Rennebu ungdomsskole fikk 3.premie i klassen beste stand. 
Mere om messen Ung Skaperlyst på side 2 og 3.



Ljungaverk, og sa heller at de kom fra 
Sundsvall. 

Håkki gikk på kunstskole i 
Trondheim, og var mye sammen med 
to norske kunstskolestudenter. Ved en 
tilfeldighet møtte de i Sverige en ung-
dom med moped og håkki-sveis som 
hadde en kul t-skjorte med vikingski-
pet til Norsk Hydro. De fikk servert 
historien om Ljungaverks skjebne. 
Dette inspirerte de tre kameratene til 
det som senere ble Håkki-prosjektet. 

De tre kameratene begynte å pro-
dusere t-trøyer med motiv under nav-
net Håkki. Mange av trøyene har et 
politisk budskap, og hver utgave pro-
duseres i et begrenset opplag. Samtidig 
la Eriksson an en litt harry stil, med 
håkki-sveis, Amazon og det som hørte 
med. De åpnet etter hvert butikk på 
Bakklandet i Trondheim, og salget av 
trøyer tok av. 

Håkki-prosjektet har etter hvert 
blitt et “eventyr”, og penger fra salget 
av t-trøyer går tilbake til Ljungaverk, 
og det har ført til at optimismen har 
kommet tilbake. For pengene har de 
bl.a. leid inn en skotsk fotballspiller 
som har bidratt til at de har fått et godt 
fotball-lag. De har kjøpt inn utstyr til 
ungdomsklubben, og er med og arran-
gerer diverse tilstelninger. 

Dette har ført optimismen tilbake til 
Ljungaverk, og folk er igjen blitt stolte 
av å komme fra stedet. — Vi prøver å 
ha det så gøy som mulig, og dette har 
ført til et utrolig samhold på stedet. 
Sammen er vi sterke. Kjør så det ryker, 
folket, sa Håkki - som mente at vi alle 
har grunn til å være stolte av å komme 
fra gläsbygden!
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Kjör så det ryker, folket!
Under messen “Ung ska-
perlyst” snakket svensken 
Thomas Håkki Eriksson med 
engasjement om å være stolt 
av å komme fra små steder i 
distriktet.

Thomas Håkki Eriksson, som til 
daglig går under navnet Håkki, har 
erfaring fra et prosjekt i Ljungaverk i 
Sverige. Stedet hadde 700 innbyggere, 
og en fabrikk drevet av Norsk Hydro. 
Da fabrikken og hjørnestensbedriften 
ble lagt ned, startet den store nedtu-
ren.  De som bodde der ble etterhvert 
lei av å skjemmes av at de kom fra 

SAUEMØTE 
- for brukere 
i Oppdal og 
Rennebu
Er det mulig å utnytte vårbei-
te bedre og få til økt avling?
dette blir tema på et møte 
torsdag den 28. februar 
klokken 19.30 i Kommune-
styresalen i Rennebu

Trøndelag Forskning og Utvikling 
ved Leif Gunnar Aunsmo har gjennom 
flere år drevet med analyse  av øko-
nomien på ulike sauebruk i Rennebu 
og Oppdal. Analysene som er foretatt 
avdekker at de bruka som er avhengig 
av relativt sterk vårbeiting på enga får 
et sterkt redusert avlingsnivå. 

Det er grunn til å reise spørsmål om 
de bruka som er avhengige av vårbei-
ting på dyrka mark, bør vurdere om 
en skulle brukt ei anna frøblanding, og 
gått over til ei mer langsiktig eng.

Forsker Lars Nesheim i BioForsk på 
Kvithamar, har gjort en del arbeid på 
langvarig eng og alternative frøblan-
dinger i forhold til den kjente timotei-
blandinga. Han vil på møte legge fram 
en del tanker om denne problemstil-
lingen, med bakgrunn i de forsøka han 
har gjort.

Dette er først og fremst aktuelt for 
de sauebruka som er avhengig av vår-
beiting på dyrkajordarealet. For disse 
bruka vil dette kunne være et grep for 
å bedre det økonomiske resultatet på 
garden.

De som ønsker å delta på møte kan 
melde seg på til Rennebu kommune på 
telefon 72 42 81 00 innen 21. februar 
2008.

Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Arrangør:
Rennebu kommune  
Trøndelag Forskning og 

Utvikling 
Bioforsk Kvithamar

Oppfølging av ”Framtidsverkstedet og 
ung gårdbruker” i Rennebu

Det ble i uke 2 sendt ut spørreskjema til alle brukere og unge gårdbrukere i 
Rennebu. Det kom inn svar fra 36 brukere noe som gir en svarprosent på 20%.

I Rennebu Nytt ble det annonsert at de som besvarer skjemaet og underskriver 
med navn er med i trekningen på to gavekort.

Nå har vi gjennomført trekningen av de to gavekorta og de heldige vinnerne er 
Jon M. Fjellstad (gavekort fra Felleskjøpet Oppdal) og Per Ivar Stavne (gavekort fra 
Rennebu avløserlag og Rennebu kommune)

Takker samtidig Felleskjøpet Oppdal for gavepremien på kr 750,-.

Enhet for landbruk, miljø og tiltak
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Ungdommer med skaperlyst

“Drip” fra Østersund ble kåret til beste ungdomsbedrift.
F.v. Maria Midbjer, Sofia Cärdin, ordfører Bjørn Rogstad, 

Hanna Lindroth og Zandra Schwartz.

1. februar ble det arrangert en meget 
vellykket messe for entreprenør-
skap i skolen i Rennebuhallen. 
Messen samlet rekordmange sko-
leelever som hadde høy kvalitet på 
sine produkter.

Årets messe var den tredje i rekken, og 
den går på rundgang mellom Meldal, Midtre 
Gauldal og Rennebu. Messen er for mange 
elever avslutningen på en periode med faget 
entreprenørskap i skolen. Her deltar barnesko-
ler, ungdomsskoler og videregående skoler. 

Årets messe hadde ny deltagerrekord, og 
ved siden av bedrifter fra samarbeidskommu-
nene deltok det hele 16 bedrifter fra videregå-
ende skoler i Østersund. Våre svenske venner 
var godt fornøyd med oppholdet, og de viste en 
kvalitet på sine varer og en fremtreden på sine 
stand som var imponerende. Dette resulterte 
også i at de ble tildelt mange priser i den eld-
ste klassen. Bekjentskapet med deltagerne fra 
Østersund var så positivt, at de allerede er invi-
tert til neste års entreprenørskapsmesse.

Denne messa viste at entreprenørskap i sko-
len har hatt en positiv utvikling, for både messa 
og bedriftene har utviklet seg positivt siden før-
ste gang den ble arrangert.    Kulturinnslagene 
var også av meget god kvalitet, så dette gir håp 
for distrikts-Norge.

Noe å satse på
Ordfører Ivar Syrstad fra Meldal, som skal 

være med å arrangere neste år, er glad for at 
denne typer messer arrangeres. — Det er viktig 
for skolen å vedlikeholde den praktiske delen 
av skolens innhold gjennom slike elevbedrifter. 
Vi trenger å utdanne arbeidsskapere ved siden 
av arbeidstakere, sier Ivar.  — Vi må stimulere 
ildsjelene bak denne messa til å løfte den ennå 
mer, og vi politikere må gi rom for messa gjen-
nom kommunebudsjettet. 

Videre kunne Ivar fortelle at årets messe 
bevisst var krydret med kulturinnslag fra kom-
munenes kulturskoler underveis. — Det er ei 
messe for ungdom, og da er det viktig at de får 
være med å sette rammen.

Bildet i midten:  Arne, Erik, Øystein og Vegard i 
bedriften Rennbygg! solgte smijernsprodukter, og 

fikk førstepris for beste elevbedrift. 

Nederst: En glad gjeng fra Nerskogen skole fikk 
førstepris for prosjektet “Nerskogen før og nå”.
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Gratulerer alle sauebønder
Under arrangementet 
LAMMEKONGRESSEN, som var i 
Bergen 2.-3. februar, ble dere hedret 
som flinke brukere. Dere produse-
rer etter Norturas utsagn et produkt 
i verdensklasse.

Mer lam er et markedsønske
Tidligere var det en dyr overpro-

duksjon på lam. Nå er det for lite 
lammekjøtt til å dekke det norske 
markedet. Bakgrunnen for dette er 
både nedgang i antall sau i Norge og 
en økt etterspørsel etter norske lam. 
Markedssituasjonen er i en unik situa-
sjon både når det gjelder lam, storfe og 
gris. I løpet av de kommende årene ser 
det ut som at gapet mellom etterspør-
sel og tilbud blir bare større og større 
for alle disse produksjonene.

Vi vet at de gjenværende produsen-
tene de siste åra har gjort en formidabel 
innsats i å få bedre kvalitet på råvarene. 
Siden 2001 har kvalitetshevingen vært 
helt unik. Det betyr at produsentene 
har tatt kvalitetsutfordringen på alvor. 

Mange av brukerne som driver med 
sau har stor interesse for denne pro-
duksjonen. De har og  engasjement i 
og glede av produksjonen. Det som er 
viktig for alle brukere er at de har et 
godt  felleskap med andre brukere, noe 
som en har her i Rennebu. 

Det som er utfordringen er å moti-
vere nye drivere til å satse og kanskje få 
etablerte bønder til å utvide.

Utfordring
Hvordan få mer norske lam - er det 

mulig å øke produksjonen i Rennebu?
Er det mulig å produsere flere lam 

pr sau? Er det mulig å få ned lamme-

tapet i fjøset eller ute på beite? En må 
prøve å snu trenden med nedgang i 
sauetallet gjennom bedre økonomi og 
rasjonelle driftsløsninger både på går-
den og på beite.

Økt kjøttproduksjon 
I løpet av året vil Enhet for land-

bruk, miljø og tiltak i samarbeid med 
ulike organisasjoner  legge opp til en 
møteserie der tema vil være økt kjøtt-
produksjon innenfor lammeproduk-
sjon. 

Det første møte er et samarbeid 
med Trøndelag Forskning og Utvikling 
og BioForsk der vi retter søkelyset på 
avlingsnivå, vårbeite og frøblandinger. 
Møtet skal være torsdag 28. februar.  

Neste møte er et samarbeid med 
Nortura og vil ta for seg lammetap. En 
ønsker å fokusere på mulighetene til å 
redusere lammetapet fra fødsel og til 
lamma slippes på sommerbeite. 

Enhet for landbruk, miljø og tiltak
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Offensiv satsing på kjøttproduksjon

Det er behov for å fokusere på 
mulighetene innenfor produksjonen av 
storfe- og lammekjøtt i Rennebu. Dette 
ønsker kommunen å se nærmere på. 
I samarbeid med lokale og regionale 
aktører er det i 2008 blitt iverksatt et 
arbeid for å bygge opp omkring pro-
duksjon på kjøtt i kommunen. Dette 
er viktig, ikke bare for landbruket, men 
også for næringslivet for øvrig. Målet 
for satsingen er økt kjøttproduksjon 
basert på grovfor og økt yrkesstolthet.

Kommunen har lagt opp til en 
møteserie med hovedvekt på praktisk 
og relevant informasjon for alle aktuel-
le typer grovforbasert kjøttproduksjon, 
og første møte ble holdt sist i januar. 
40 deltagere fra Rennebu og nabokom-
muner møtte, og det ble en interessant 
dag med mye matnyttig informasjon. 

Tar vare på kulturlandskapet
Brit Eldrid Barstad, fylkesagronom 

i husdyrfag, kunne fortelle at Rennebu 
har i dag forholdvis liten andel kjøtt-
produksjon. Det er 100 ammekyr 
(kjøttproduksjon) og 1.460 melkepro-

duserende kyr. Til sammenligning er 
det i Midtre Gauldal 558 ammekyr og 
2.305 melkekyr.

De som slutter med melk har lett 
for å brakklegge gården. Da er amme-
kyr et meget godt alternativ. Kultur-
landskap og beitebruk vektlegges sta-
dig sterkere, og i denne forbindelse er 
også ammekyr et godt alternativ. 

— Målet er at Trøndelag skal utvi-
kles til å bli den ledende regionen i 
Norge på produksjon av kjøtt, sa Brit 
Eldrid Barstad.

Bærekraftig bygdesamfunn
Fylkesagronom Per Olav Skjølberg 

kom i sitt foredrag inn på at gårdsbruk 
med attåtnæring vil være en viktig 
bidragsyter til et bærekraftig bygde-
samfunn i fremtiden. 

Skjølberg kom også inn på at man-
ge av driftsbygningene er fra 70- og 
80-tallet. I Sør-Trøndelag er det derfor 
et årlig investeringsbehov på 200 mill 
kr, mens de årlige bruttoinvesteringer 
bare er på 100 mill kr. Han stilte der-
med et stort spørsmålstegn om tilstan-

den til driftsbygningene som ble levert 
over til neste generasjon. 

Limousin Unik
Kjøttfeprodusent og daglig leder i 

Limousin Unik, Odd Arne Hoel, snak-
ket om sin erfaring med omlegging til 
ammekyr. Han fortalte om bl.a. økt 
lønnsomhet ved aktiv produktutvikling 
og tilpasning til markedet. Eksempler 
viste at det er mulig med en betydelig 
merpris til produsent ved kvalitetsslakt.

Som en kuriositet kan vi (red.) for 
egen regning legge til at Borggården 
Biffrestaurant i Oslo bruker Limousin 
Unik. VG hadde nylig Borggården 
Biffrestaurant i sin restaurantguide, 
der de fikk terningkast 5 og meget god 
omtale av biffen.

Tilskuddsordninger
Fagkonsulent ved LMT i Rennebu, 

Randi Stolpnes, orienterte om til-
skuddsordninger for kjøttproduksjon.

Når det gjelder produksjonstil-
skudd til husdyr, likestilles melkeku 
og ammeku - kr 3.120 for de 16 første. 
Driftstilskudet er derimot forskjellig.  
For melkeproduksjon får du kr 59.800 
pr ku (5 kyr eller mer), mens for spesia-
lisert kjøttfeproduksjon får du kr 1.420 
pr ku (min 6 kyr). Det tilsier en forskjell 
i tilskudd 18 melkekyr og 18 amme-
kyr på kr 34.240. En må dermed ha 42 
ammekyr for å få like mye i driftstil-
skudd – maks kr 71.000.

En kan få hjelp til investeringer 
gjennom bygdeutvikllingsmidler med 
tilskudd på 20% - maks kr 500.000. 
Med landbrukslån kan en få rente-
støtte, og rentestøtteprosenten i 2008 
er 2,4%.

Positive reaksjoner
Deltagerne hadde mange positive 

reaksjoner på møtet. Mange er alene 
i jobbben til hverdsags, og ga uttrykk 
for at det er viktig å møtes for å skape 
felles optimisme. Landbrukskontoret 
i Rennebu oppfordrer de som har 
spørsmål om temaet til å stikke innom. 
Kontoret kan også være behjelpelig 
med videre planer.

28. februar skal det være tilsvarende 
møte for sauekjøtt-produsenter.

Etter vel 20 år med overproduksjon av de fleste jordbruksprodukter er det 
nå en underdekning på flere produkter. Derfor har Rennebu kommune i år 
satt fokus på hvordan en kan få flere gårdbrukere til å satse på kjøttproduk-
sjon. 

Det var stort fremmøte da Rennebu kommune arrangerte møte om kjøttproduksjon.
Foto: Landbrukskontoret
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Nå er det snart Vinterferie 
og vi har mye nyttig til skituren!

* Mye nytt superundertøy, både til barn og voksne
* Ulvang sokker / Norheim sokker
* Skismurning * Gamasjer * m.m.

Velkommen innom til en trivelig handel!

Nyheter 
fra            og  
Ellers mye nytt i leker, 
smykker, potter mm
Tid for jord, gjødsel - potter til omplanting.

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

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

www.scandic.no Tlf. 800 49 900

Landsdekkende. 
Ta kontakt med din lokale 
salgsrepresentant.

- Oppvarming & kjøling
- Bedre inneklima 
  med aktiv luftrensing
- Lavere strømregning
- Gratis og 
  uforpliktende 
  befaring

www.scandic.no Tlf 800 49 900

- Oppvarming og kjøling
- Bedre inneklima med   
 aktiv luftrensing
- Lavere strømregning
- Gratis og uforpliktende   
 befaring

Landsdekkende.
Ta kontakt med din lokale 
salgsrepresentant

Tlf 72 42 74 45

Vit at vi er der.

Sparerne 
blir vinnerne

Nesten annenhver pensjonist sier de angrer på at
de ikke sparte mer penger mens de var i jobb. 
Så mye som 49% mener de ikke har forberedt seg
godt nok på sin nye tilværelse. 

Ring oss og vi kan fortelle deg:
• hvor mye du får i pensjon
• hvor mye du må spare for å få den inntekten 

du har behov for som pensjonist.

Ring 07300 – Spør om pensjon og sparing 
Be om ØkonomiService©
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Smijern og 
filosofi i Sund
Smeden i Sund kåret til 
månedens håndverker i Birka

Hver måned kårer Birka, nasjo-

nalt senter for kunst og håndverk, en 
”månedens håndverker”. I februar 
er det Tor-Vegard Mørkved, alias 
”Smeden i Sund” fra Flakstad i Lofoten 
som er valgt. 

Tor-Vegard Mørkved, også kjent 
som ”nysmeden”, tryller fram konge-
skarver og andre skapninger fra smia i 
Sund. Han viderefører arven fra Hans 
Giertsen, den første smeden i Sund, 
som var kjent for sin håndverksmessige 
dyktighet, sin humor og sitt vidd.

Kongeskarven er nok den mest 
kjente figuren fra smia i Sund. Giertsen 
smidde den første skarven tidlig på 
60-tallet, etter modell av en skarv han 
fikk øye på sittende på et skjær utenfor 
smia. Kong Olav fikk en skarv i gave 
da han kom på åpningen av Europavei 
10 i -63. Siden har fuglen blitt som et 
varemerke å regne for smia i Sund, 
og en stor del av de rundt 20 000 
turistene som besøker smia og Sund 
Fiskerimuseum i løpet av sesongen vil 
gjerne ha med seg en skarv som minne.

Filosofi er en svært grunnleggende 
og sentral menneskelig aktivitet, mener 
smeden.  - Ja, filosofi bør inn som fag i 
grunnskolen. Jo tidligere folk begynner 
å tenke over de store og grunnleggen-
de spørsmålene i tilværelsen, jo bedre. 
Det er viktig å få forståelse av hvor 
man står i livet til enhver tid. Dette er 
en livslang lære som må starte tidlig, 
sier han.

På www.birka.no kan du lese mer 
om smeden, bl.a. om hva som er hans 
egen livsfilosofi!  

Jøran åpner butikken
Lørdag 16. februar 
åpner Jørans Ovner 
& Antikk i Snekkeriet 
på Berkåk.

Jøran Sundseth har vært i 
gang med oppussing av ovner 
en tid, og nå utvider han 
geskjeften med å åpne butikk 
i nyoppussede lokaler. For 
snekkeriet til Jean har fått seg 
en skikkelig oppussing, og er 
ikke til å kjenne igjen. — Jeg 
har lagt ned mye arbeid i loka-
lene. Vi gravde ut alt i gulvet, 
og fylte på  80 m3 grus før vi 
støpte. Jeg fikk god hjelp av 
mange kamerater, og er stor 
takk skyldig til dem, forteller 
Jøran. 

Ovner
Oppussing av ovner vil fortsatt 

bli hovedgeskjeften. Det vil bli stilt ut 
noen nyoppussede ovner i mange stør-
relser i butikken også. Jøran forteller at 
han helst pusser opp ovner på bestil-
ling, men han har også kjøpt opp ovner 
som han pusser opp og selger videre. 
— Jeg har mange ovner inne inne til  
opppussing. Er det noen som har ovner 
som trenger en ansiktløftning, er det 
bare å ta kontakt.

Antikk
Butikken vil også inneholde mye 

antikk. Jøran driver oppkjøp av varer 
som han selger videre. Ellers vil det 
også bli en del salg på kommisjon for 
Hugo Fiksdal. 

— Det er mye fint å få kjøpt i antikk, 
og jeg kjøper inn fra gårder og på auk-
sjooner, forteller Jøran. Da RN besøkte 
butikken var Jøran i full gang med å 
stille ut skattholl, skuvsenger, kister, 
bord, parafinlamper, klokker, måne-
skinnslamper og andre lamper og por-
selen. 

Åpent på lørdager
Jøran vil holde åpen butikk på lør-

dager, og ellers etter avtale. I sesonger 
vil han derimot utvide åpningstiden.

Men kommer du førstkommende 
lørdag, åpner dørene for første gang kl 
10.00.

Jøran Sundset vil også selge antikk.

Ferievikarer hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune søker etter ferie-
vikarer for sommeren 2008. 
Vi trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, 
videre trenger vi vikarer for hjemmehjelperne.
Ufaglærte med erfaring innen pleie kan søke.
Spørsmål angående jobbene kan rettes til 
nestleder HPO Wenche Teigen, tlf  72 40 25 25, eller 
Infotorget v/Gry Mari Røe, tlf 72 40 25 05.
Søknadsfrist 1 april. 
Søknad sendes til:
Rennebu kommune v/enhetsleder HPO, Berkåk, 7391 Rennebu
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Ut for en 50 – lapp 
Under møte i HOO,  fremmet Senterpartiet et forslag om å gi de over 67 år et tilbud om å komme seg ut på tur, innenfor 

kommunegrensene, og til en fast pris til 50 kroner turen. Med alle mulige forbehold før endelig vedtak er fattet, vil ordningen 
tre i kraft fra 1. mars i år. 

Det hele går ut på at pensjonistene får tilbud om å dra på tur med drosje, og så lenge det hele foregår innenfor kommune-
grensene, vil turen komme seg på 50,- kr, uansett avstand. Ønsker brukerne å dra utenfor bygda, begynner taksten å ”løpe” 
fra grensa. Hver bruker får tilbud om opptil 12 turer i året.

Prosjektet er tenkt som en prøveordning i 2008, og frem til neste HOO møte 28. februar, vil en arbeidsgruppe bestående 
av Endre Lien fra HOO, Jon T. Uv fra eldrerådet og Arne Lundaløkk fra Frivillighetssentralen, utarbeide retningslinjer for pro-
sjektet. Fra politisk hold er det vist interresse for  tiltaket, og Endre Lien sier han har god tro på at ordningen iverksettes etter 
planen. I framlegget i budsjettdebatten, er det avsatt 50.000,- kroner til tiltaket, og det er Rennebu Frivillighetssentral som 
administrerer ordningen.

Utvider vareutvalget
Klesbutikken Det Grønne Eplet på Berkåk satser videre og 
utvider vareutvalget.

Kommunalt 
tilskudd til 
kulturarbeid

Søknad om tilskudd til kulturar-
beid kan fremmes på fastsatt skjema til 
kommunen innen 1. mars hvert år.

For søkere som er medlemmer i 
Rennebu musikkråd finnes eget skje-
ma.

Disse kan søke:
- Organisasjoner/ grupper og insti-

tusjoner som driver kulturarbeid i 
kommunen.

- I særlige tilfeller kan enkeltperso-
ner søke til spesielle formål.

Aktiviteter for barn og unge vil bli 
prioritert.

Med søknaden må følge regnskap 
og årsmelding.

Enhetsleder kultur og fritid

Vedtekter for 
barnehagene i 
Rennebu

Kommunestyret vedtok nye ved-
tekter for barnehagene 13. desember 
2007

 Vedtekter for barnehagene med til-
leggsinformasjon av 3.10.2002 er i løpet 
av 2007 revidert. Forslag til endringer 
har vært på høring til samarbeidsut-
valg og organisasjoner, og ble endelig 
vedtatt i kommunestyret 13. desember 
2007.

Foreldre med barn i barnehagene 
vil få utdelt de nye vedtektene.

Vedtektene kan lastes ned i pdf-
format på www.rennebu.kommune.no

I stedet for å trappe ned klesbutik-
ken på Berkåk gjør eierne det motsatte. 
De utvider vareutvalget og satser ennå 
mere. 

— Vi har fått med oss et flink tre-
kløver til betjening på butikken. Med 
Astrid Aspeggen, Randi Hårstad og 
Anne Haugen har jeg stor tro på frem-
tiden til butikken, forteller  eier Nina 
Overå fra Melhus. Nina kan fortelle 
at vareutvalget aldri har vært større 
ved butikken på Berkåk. Det Grønne 
Eplet satser mest på dameklær, og kan 
tilby klær for fritid, penklær og klær for 
enhver annen anledning til aldersgrup-
pen fra 20 til 100 år og til alle størrel-
ser. De har også barneklær i utvalget. 

Vareutvalget  har nå blitt så stort at det 
er få butikker i distriktet som kan tilby 
tilsvarende til sine kunder. 

Alle varer selges til ÷50%, og det er 
gode innkjøp som gjør at de kan tilby 
slike priser. 

Det er to år siden Nina og ekte-
mannen startet på Berkåk. De to eier 
Hammersetra, som de bruker til fri-
tidsbolig. Det var på en handletur på 
Berkåk at de tilfeldigvis så at lokalene 
på torget var ledig. 

Ved siden av butikken på Berkåk, 
driver Nina og mannen også en kles-
butikk under navnet Mandarin på 
Melhustorget. 

Randi Hårstad, eier Nina Overå og Astrid Aspeggen 
pakker ut nye varer til klesbutikken på Berkåk.
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NB: Kartet kommer ikke helt til sin rett når det trykkes i 
svart-hvitt. 
Blå løyper kjøres opp hver helg samt hver dag i påske- og 
vinterferien
Røde løyper, som kjøres opp vinterferie og påskeferie, 
er forlengelsen av løype 5 fra Slette til 
Skaumsjøen, 
løype 7 Heverfallsetra-Olsmedalen, 
forlengelsen av løype 8 Innset 
Nåverdalen 
og løype 10 Ånegga-Heldalen.
Røde prikkede løyper er staka 
løyper til vinterferie og påskeferie
Kartet kan lastes ned i farger 
på nettadressen
www.rennebu.kommune.no

Vinterferie - og fjellet venter...
Vinterferien er like om 
hjørnet, og forholdene ligger 
fantastisk godt tilrette for de 
som vil ut i naturen på ski. 
Det er kjørt opp mange ski-
løyper rundt om i hele kom-
munen, og i vinterferien blir 
det ekstra innsats på løype-
kjøring.
Da er det bare å fylle termos-
en, smøre matpakke og finne 
frem appelsiner og sjokolade. 
Kanskje kan det være en idé å 
ta med både solbriller og sol-
krem også - i tilfelle...

Foto: Trond Moksnes

Løyper:
1.  Nerskogen skisenter - Leverdalen (parkering Nerskogen skisenter)
2.  Litjhauktjønna - Ramsjøen (parkering Kvenndalen/Litjhauktjønna)
3.  Meåskloppa - Vora - Telmyran - Meåsvollen (parkering Meåskloppen)
4.  Rennebu Skisenter - Litjrunden (parkering Rennebu skisenter)
5.  Trondskogen - Røåsen - Slette - Skaumsjøen (parkering Trondskogen)
6.  Hevra - Stølsvang (parkering Havdal skole)
7.  Heverfallsetra - Olsmedalen (parkering Gisnadalen)
8.  Innset - Nåverdalen (parkering Innset kirke)
9.  Fjellheim - Skriktjønnin (parkering Fjellheim)
10. Ånegga - Heldalen - Jøldalshytta (parkering ved Nerskogveien)
11. Storhøa - Leverdalen ((parkering Nerskogen skisenter)

Kartet er 
utarbeidet av 
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6 måneder fri assistanse til

 kun 99,-
•	Hjelp	til	bilen	-	hvor	som	helst	i	Norge			
 og Europa, når som helst  - uansett årsak.
•	Ingen	egenandel	og	ubegrenset	antall
 assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og 

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!

KORSEN AUTOSERVICE
S.A. Knutsen - Berkåk, 7391 Rennebu - Tlf. 72 42 73 37 
Fax 72 42 62 60 - Mob. 917 41 179 - 958 66 161

NYHET!
Prøv vår

hamburger!

NAF	Veitjeneste	-	Døgnåpen	telefon	810	00	505

Åpningstider servicehall
Hverdager 9.00 - 17.00 - Lørdag 10.00 - 13.00

Rennebu kommune har inn-
tekter fra kraftutbyggingen 
via naturressursskatt, eien-
domsskatt, konsesjonsavgift 
og konsesjonskraft.

Naturressursskatten er en sær-
skatt for kraftforetak som pålegges 
det enkelte kraftverk og beregnes på 
grunnlag av gjennomsnittet av de siste 
7 års produksjon. Denne skatten utgjør 
1,1 øre/KWh til kommunene, og for 
Rennebus del vil det si 6,6 millioner 
kroner for 2006. Denne skatten inngår 
i kommunenes beregningsgrunnlag for 
størrelse på rammeoverføring til kom-
munene, noe som medfører at denne 
inntekten ikke er ren “nettoinntekt”.

Eiendomsskatt
Dette er en ren kommunal skatt 

som kommunene selv avgjør om de 
vil innføre, og den kan maks utgjøre 7 
promille av taksert verdi. 

Rennebu kommune hadde i 2006 
eiendomskatteinntekt på 4,4 millioner, 

men i 2007 vil den bli på ca 7,1 millio-
ner. Denne økningen er særlig relatert 
til  prisen på kraft de siste årene.

Konsesjonsavgift
Alle kraftkonsesjoner for erverv av 

fallrettigheter og regulering av vass-
drag, er pålagt å betale de berørte 
kommuner konsesjonsavgift. Dette er 
som en andel av verdiskapningen og 
for ulemper som ikke blir erstattet på 
annen måte. 

Denne avgiften blir fastsatt som et 
beløp pr. naturhestekraft, og indeksre-
guleres automatisk hvert 5. år. Avgiften 
skal inngå i fond med vedtekter god-
kjent av fylkesmannen, og fondets 
avkastning kan bare brukes til støtte 
eller lignende til næringslivet. 

Rennebu kommune mottar for 
tiden kr 1,8 millioner i konsesjonsav-
gift.

Konsesjonskraft
Kraftforetakene er pålagt å avgi en 

andel av kraftproduksjonen til berørte 
kommuner - såkalt konsesjonskraft. 

Da konsesjonskraft ble innført var det 
for å sikre kraft til de distrikter som 
avsto naturressurser til byer og sentrale 
strøk, og på den måten være med å 
sikre distriktet samme velstandsutvik-
ling.  Kommunen kan benytte konse-
sjonskraften på fritt grunnlag og selge 
til hvem som helst - innen gjeldende 
konkurranseregler. 

Rennebu har konsesjonskraft fra 
Orkla- og Granautbyggingen med til 
sammen 44 GWh. I tillegg har kom-
munen en tilleggskraft fra Grana på 
18,9 GWh som de kjøper til en pris 
til 50% over konsesjonspraftprisen. 
Denne kraften er en som følge av tidli-
gere eierandel på 15% i Grana, som ble 
solgt i 1994. 

Andre inntekter
I forbindelse med konsesjons-

behandlingen ble Renenbu gitt et 
næringsfond på 5 millioner kroner. 
Dette utgjorde i 2006 10,6 millioner.

I tillegg gir KVO verdifulle arbeids-
plasser i kommunen, som også medfø-
rer skatteinngang.
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ballgruppa besøk av tidli-
gere landslagsspiller Trine 
Haltvik. Alle spillere på lage-
ne fra Barn10 opptil J16 var 
invitert.

Kvelden startet med en teoridel fel-
les for alle lagene. Denne seansen ble 
innledet av initiativtaker for kvelden, 
Bjørn Trøite, som presenterte og for-
talte litt om Trines bakgrunn. Deretter 
snakket Trine om hva som må til der-
som noen har lyst til å oppnå det hun 
har fått gjennom mange år på hånd-
ballbanen. Hun poengterte viktighe-
ten av å ha det gøy på trening og godt 
miljø innen laget. Trening, skole, kost-
hold, søvn, hvile, venner, familie og 
ikke minst humør er alle komponenter 
som satt sammen på riktig måte legger 
et godt grunnlag for å nå de mål en set-
ter seg.

I en liten kommune som Rennebu 
er ofte mange barn med på ulike akti-
viteter, og det kan være vanskelig å 
få tiden til å strekke til. Trine snakket 
varmt om at med god planlegging og 
organisering kan det meste av slike 
utfordringer løses.

Neste økt foregikk i hallen med 
ball. Her ble ungene delt inn i to pul-
jer. J10, G10 og J12 hadde første økt, 
og deretter var det G12, J14 og J16 sin 
tur. Trine la stor vekt på pasninger, 
mottak og bevegelse med og uten ball. 
Den siste puljen fikk også prøve Trines 
varemerke, “stegskuddet”, og bedre 
lærer til det kunne de vel ikke fått.

Tidspunktet for denne kvelden kun-
ne ikke vært bedre. Flere av Rennebu-

lagene var like før herrelandslagets EM 
inn til Trondheim og så Norges gutter 
spille. Dette vekket en voldsom inter-
esse før Norges EM-kamper på TV.

At håndballmiljøet i bygda 
gror godt, beviste denne kvelden. 
Håndballgruppa har pr. i dag ca 80 
spillere på de aktuelle lagene, og det 
var ikke mange som manglet denne 
mandagskvelden. Kanskje kan bygda 
snart få lag igjen på seniornivå?

Selv syntes Trine det var artig å 
komme hit og møte så mange aktive 
og lærevillige håndballspillere. Kanskje 
kan vi få nyte godt av hennes kompe-
tanse ved en senere anledning. 

Det var populært med autografen 
til Trine Haltvik.

Trine-kveld
Mandag 28. januar hadde hånd-

Trine Haltvik sammen med G12-laget i Rennebu.

Skiløyper på Nerskogen
Nerskogen Løypeforening fortsetter sitt arbeid med oppkjøring av skiløyper, da responsen har vært bra og er stadig øken-

de. I vinter startet løypeforeninga med oppkjøring av løyper allerede før jul og i romjula. Det vil bli kjørt opp løyper hver helg 
frem til 20. april, og i tillegg vil det bli kjørt hver dag i vinterferien og i påska. Hver dag vil si hvis det er behov for å kjøre, og at 
værforholdene gjøre det hensiktsmessig.

Trond Narve Stavne og Stein Mjøen i 
Løypeforeninga kan fortelle at det fremdeles er 
behov for at flere støtter opp om løypekjøringen. 
Dermed oppfordrer de interesserte til å støtte arbei-
det med å betale årsavgift inn til Nerskogen løype-
forening på bankkonto 4202 09 87418. Årsavgiften 
er på 300 kroner.

Løypeforeninga ønsker alle velkommen og god 
tur i sine løyper!
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Mazda6 Limited Edition

Mazda best for
tredje år på rad

“Mazda aller best i stor
kvalitetsundersøkelse”

www.warrantydirect.co.uk 299 000,-

Verdi: 20.900,-

Prisen inkluderer følgende:
Xenonlys // Sportsseter // Regnsensor // Metallic lakk //
Cruise Control // Kjørecomputer // 16” lettmetallfelger //
Automatisk klimaanlegg // Pianosorte interiørdetaljer //
BOSE lydanleggmed CD-veksler

www.mazda.no

M A Z D A  P Å  O P P D A L

TLF. 72 49 50 00 – STORÅS

Kåsenveien 3 - 7340 Oppdal
Tlf. 72 42 27 00 - Fax 72 42 27 02

Kåsenveien 3 - 7340 Oppdal
Tlf. 72 42 27 00 - Fax 72 42 27 02

www.syrstadengbil.no

LEVERT STORÅS/OPPDAL

Vår selger 
Geir Presthus 

treffes hos 
TOTAL

AUTOSERVICE 
etter avtale.

Ring tlf 
905 29 215 

for en hyggelig 
bilprat!

2,0 diesel 121hk stasjonsvogn

KUN KR

Komplette vinterhjul.

Åpningstider:
Mandag-fredag 08.00 -16.00
Torsdager 08.00-19.00 - Lørdager 10.00 -14.00

M  A  Z  D  A    P  Å   O  P  P  D  A  L

I vinterferien (uke 7 og 8) og påskeferien
kjører heisene hver dag kl 11-17.

Ellers åpent hver lørdag og søndag kl 11.00-17.00. 
 Anlegget passer godt til all slags skiaktiviteter,

her er egen kjelkenedfart og mange tur- og trimløyper!

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu 
edvin.eide@oppdal.com

Tlf 72 42 61 08 - 976 80 819

L A G E R S A L G !

Opptil 50% rabatt 
på lagerførte dekk

50% Dunlop piggfri og Kleber pigg
Begrensede dimensjoner

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA/BERKÅK

tlf 411 90 680 – e-post kjeka@start.no

Et sted for positiv fritid!
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FORMANNSKAPET

Innspill til nasjonal transport-
plan 2010-2019
Riksveger 

Rennebu kommune beklager den 
dårlige standarden som stamvegene 
har sørover fra Tonstad til Oppland og 
Hedmark grense.  Den dårlige stam-
vegstandarden er en stor ulempe for 
utviklingen i regionen og næringslivet 
spesielt.  Trafikkulykkene på streknin-
gen påfører samfunnet urimelig store 
belastninger. Det er beklagelig at vik-
tige stamvegprosjekter i vår region sta-
dig blir utsatt i tid selv om de har vært 
med i Nasjonal transportplan.

Ut ifra standard, framkommelighet 
og ulykkesbelastning gir en følgende 
prioritering av aktuelle utbedringspro-
sjekter:
1  Rv.  3 gjennom Sør-Trøndelag 
 representerer et markert standard-
 brudd på Rv. 3  mellom Oslo og 
 Trondheim.  90 % av  tungtrans-
 porten mellom nord og sør går på 
 RV3.  Hver 3. bil på RV3 er et tungt 
 kjøretøy.  Tungtrafikken øker 
 sterkt.  På bakgrunn av den store 
 andelen  tungtrafikk kreves det 
 minimum 8,5 m vegbredde på RV3 
 - også gjennom  Østerdalen.
2  Store  deler av E6 mellom Korporals 
 bru og Ulsberg har en meget dårlig 
 standard  med høye ulykkestall, 
 spesielt strekningen Skauma bru – 
 Storpynten.  Det er svært viktig at 
 disse  vegstrekningene blir utbed-

 ret.   Strekningen Korporals bru – 
 Soknedal innbefattet Soknedal sen-
 trum  bør gis 1. prioritet på denne 
 strekningen.
3  E6  fra Tonstad og sørover har en 
 meget høy trafikkbelastning.  
 Vegstandarden er uforsvarlig lav – 
 noe  som går ut over framkomme-
 ligheten.   Det er behov for utbed-
 ring av E6 på strekningen Tonstad 
 til  Jaktøyen.
4  Rennebu  kommune støtter de vei-
 prosjektene som er beskrevet i 
 rapporten fra  prosjektet 
 Samferdselsutfordringer i 
 Orkdalsregionen.  RV 700 har en 
 økende tungtrafikk med  store ver-
 dier fra aktivitet på kysten.   For 
 Rennebus vedkommende nevnes 
 spesielt Merk bru og  Berkåks-
 bakkene. 

 
Fylkesveger

Rennebu kommune anbefaler føl-
gende prioritering av fylkesveiene i 
Rennebu:
1  Fv.  512 Granasjøen – Oppdals 
 grense, utbedring, forsterkning og 
 dekke
2  Fv.  510 Lund-Kjerkbrua, forsterk-
 ning og fast dekke
3  Fv.  501 Gorset, generell opprusting

 
Jernbane

Det må jobbes videre med togtilbu-
det, spesielt hurtigtogsløsninger ut fra 
et miljøperspektiv.

 
Vedrørende åpningstider for 
utsalgssteder

Rennebu kommune ber 
Fylkesmannen godkjenne Berkåk og 
Nerskogen som typiske turiststeder  
slik at det kan åpnes for at utsalgsste-

der på disse stedene kan gis anledning 
til å holde åpent på helligdager.  Denne 
tillatelsen bør gjelde hele året.

 
Det vises til at Rennebu kom-

mune har nærmere 2.000 fritidsboli-
ger.  Nerskogen har alene 950 – 1.000 
fritidsboliger.  I tillegg er det mye 
nybygging på gang.  Fritidsboligene 
er svært mye brukt i helger og ferier.  
Fritidsboligene på Nerskogen brukes i 
gjennomsnitt 45 døgn pr. år.

I tillegg har Rennebu mange tilrei-
sende i helgene som søker mulighe-
tene for friluftsliv i kommunen.  Både 
fjellturer og fiske i Orkla er viktige 
turistattraksjoner.

Berkåk har stor gjennomgangstra-
fikk – og er et viktig trafikk-knutepunkt 
i regionen. 

Berkåk passeres i gjennomsnitt av 
ca. 5.000 biler pr. døgn. 

På Berkåk planlegges det å etable-
re et skitrekk i området ved Mjuken/ 
Mjuklia ungdomssenter.  Et slikt ski-
trekk vil øke turisttrafikken i området.

 
Tilreisende utgjør en viktig del av 

utsalgsstedenes kundegrunnlag.  Dette 
gjelder både Berkåk og Nerskogen.   
For butikken på Nerskogen er hyttefol-
ket og andre  tilreisende avgjørende for 
butikkens eksistens.

Tilskudd til rekordforsøk 
Grindal Grendalag gis støtte til 

betaling av avgift til Guiness Book of 
Records og annonsering i forbindelse 
med verdensrekordforsøk.  Støtten, til 
sammen 9.100 kroner, anvises bud-
sjettposten ”etter formannskapets ved-
tak”.

Politiske 
vedtak

Hovedopptak barnehage 2008/2009
Nytt	barnehageår	starter	1.	august.	Det	kan	søkes	barnehageplass	både	elektronisk	og	på	papir.	
Begge typer skjema er å finne på Rennebu kommunes nettside www.rennebu.kommune.no
Papirskjema for søknad barnehageåret 2008/2009 er dessuten å få ved den enkelte barnehage, ved 
Servicetorget på kommunehuset og på helsestasjonen.
De	som	i	dag	har	barnehageplass,	og	ønsker	samme	tilbud	også	neste	barnehageår,	trenger	ikke	å	søke.	
De	som	har	plass	inneværende	år,men	ønsker	å	endre	barnehagetilbudet	neste	år,	må	søke	om	dette.
Det	arbeides	for	å	etablere	et	heldagstilbud	for	barn	både	under	og	over	3	år	på	Nerskogen	fra	høsten	2008.	
De	som	ønsker	dette	tilbudet	bes	krysse	av	for	det	på	skjemaet,	og	gjerne	angi	alternative	valg	i	skjemaet.	
Det	tas	forbehold	om	omfang	og	tidspunkt	for	oppstart	på	Nerskogen.

Søknaden sendes: Servicetorget i Rennebu, Kommunehuset, Berkåk 7391 Rennebu.
Frist for søknad om plass i barnehage/endring av tilbud for barnehageåret 2008/2009 er 1. mars 2008.
Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	bli	justeringer	i	type	tilbud	som	den	enkelte	barnehage	gir.
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Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu: 

Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

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

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Stilling ledig

50% fast stilling ledig fra 01.05.08, 
den blir fordelt på jernvare og kolonial.
Vi ønsker en person med fagkunnskap 
og erfaring fra jern/bygg.
Ved spørsmål ring 
72 49 86 50 og snakk med Tove.
Søknad med cv og kopier av vitnemål 
og attester sendes: 

Coop Å
Stensveien	1,	7335	JERPSTAD
innen 27.02.08.

Badeanlegget 
m/velværebasseng, boblebad, barnebasseng og 
25 meter idrettsbasseng. 
Åpent fra 12.00 hver dag i uke 8.

Vinterferie i Oppdal kulturhus
Kino i vinterferien
Norgespremiere
Mannen som elsket Yngve

Verdenpreimere
Jumper

Alvin og gjengen (no versjon)

Kautokeino-opprøret      
Storsalen fremover
23. februar:  Benny Borg  “Hvor var du da Elvis døde”
27. februar:  Ord over grind  Potrett av Haldis Moren Vesaas
27. februar:  Barnet av Jon Fosse -Riksteateret
05. mars:  Bjørn Eidsvåg
11. mars:  Kaizers Orchestra

Påskeprogram m/skjærtorsdagfest, 
1 års feiring av kulturhuset m/bl.a 
Musikkteatret i Trondheim, 
New Orleans Great Gumbo show.

Billetter. info, trailere osv. www.oppdalkulturhus.no
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Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger i anled-
ning 60-årsdagen min.        Anders Jerpstad

Hjarteleg takk til alle som hugsa oss i høve av 
Hallvard`s bortgang.

Ingeborg m/familie

Årsmøte i Rennebu Røde Kors Hjelpkorps
Fredag 7.3.08 kl 19.00 på Hallandstuggu.
- vanlige årsmøtesaker
- eventuelt
Innleveringsfrist for evt saker er 22.2.08.

Styret

Strikkekurs
12 t med lærer.
Ulike teknikker med tynne pinner og tynt garn. 
400 kr. Oppstart i februar.
Påmelding innen 22. februar, tlf 993 88 040.

Rennebu Husflidslag

Riktig telefonnummer?
Telefonnummer som må rettes opp i den nye bygdekatalogen.

Kjell Erik Berntsen skal ha mob 957 32 754
Oddny A. Solberg               ” ” mob 997 032 82
Lilly Eidem ” ”   mob 988 10 358
Esso, Korsen Autoservice  ” ”   mob 951 68 655
Arnold Hårstad                   ” ”   mob 905 00 073
Turid   Hårstad                   ”    ”   mob 922 83 652
Hårstadkroa, Voll ” ”     72 42 65 55    
Randi Johanne Hårstad       mobilnummer strykes   
Karen / Arne  Kylling          skal ha  72 42 73 14
Oline Lien                          ”    ” mob 958 89 978
Jostein Losen                      ” ” mob 412 77 879 
Sparebank	1	Midt-Norge	har	nr.	07300	øvrige	nr.	strykes
Sponås Landbruksverksted skal ha  72 42 61 38
Spiren (riktig i annonse)     ” ”  72 42 74 45
Marit Meslo, Flå  strykes mob  951 64 331
Klara / Ingebrikt Stavne      skal ha  72 42 75 81
Mikkel Voll Stokkli  ” ” mob 922 30 749
Nav	Trygd	Rennebu	 ”	 ”					 73	43	74	10	
Tine	Midt-Norge,	Berkåk	 ”					 ”					 72	42	37	00
Odd E. / Solveig Vaagen ” ”     72 42 72 67
Berkåk Veikro og Gjestegård   72 42 72 20 
 
Skriv  disse korreksjonene inn i din egen katalog!

Katalogen ligger fortsatt for salg på Turistkontoret, Prix, 
Ica, Esso – Berkåk, Coop - Innset, Stamnan, Nerskogen, 
Joker (Rennebu Nedre Handel) og FK-butikk Grindal.

Årsmøte i RIL, FOTBALL
Årsmøte i fotballgruppa avholdes 
mandag 7. april på KVO-møterom kl 19.30
- Vanlige årsmøtesaker.
- Innkommene saker.
- Informasjon kunstgrasbanen.
Saker sendes styret innen 10. mars 

Styret

LARSRENNET                                                                                                    

Søndag 2. mars 2008 
Klokka 12.00 ved Rennebuhallen/skistadion, Berkåk.
Klasser 0-12 år (født 1996). Full premiering.

Påmelding til Eli Hårstad, mob. 476 46 013 eller e-post: eli.
harstad@tele2.no   
Påmeldingsfrist torsdag 28.02.
Startkontigent kr 90,- (etteranmeldt kr125,-)
Startnummer tas ut før kl 12.00. 
Se www.rennebu-il.no

Arr: RIL, skigruppa

Årsmøte i RIL TRIM
Torsdag 6. mars kl 15.30 
på Frivillighetssentralen.
Vanlige årsmøtesaker     
     Styret

Årmøte i Barnas Naturverden.
Jutulstuggu på Stamnan, torsdag 28. februar kl 19.30.

LHL Rennebu, takker pårørende og givere 
for pengegavene vi har mottatt i forbindelse  med 
Angrim L. Brattset`s og Hallvard Almskår`s begra-

velser.

Årsmøte i Rennebu Sanitetsforening 
kl 19.00 onsdag 5. mars 2008 i Berkåk menighetshus.
Sakliste: Årsmelding
              Rekneskap
              Val.
              Skal Saniteten selja huset sitt på Berkåk?
Servering: Sodd, loff, kaffe blautkake.
Underhaldning av ymse slag.
Åresal.
Trekking på årsmøtelotteriet.
Vel møtt til Berkåk!

Lagmesterskap 15m
Tirsdag 26. februar i Innendørsbanen 
(Rennebu	Næringshage)
Påmelding fra kl 17.00
Innskudd kl asp,r,er,j kr 60 - kl 1-5 og veteran kr 80.

Rennebu Skytterlag

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
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FASTE GULE PRISER
Les kundeavisen på www.coop.no

Dette skjer i Rennebu!

Gratis innrykk i kalenderen
Kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net

Smågodt i 
løs vekt 
kun kr

690  

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

Pub-aften
med 

The Anybodies
spiller 16. februar fra kl 21.00 - 01.00

Aldersgrense 18 år - inngang kr 100,-

14.02. Torsdagstrening, Rennebu Skytterlag 18.00 
14.02. Årsmøte Normisjon Misjonshuset 
19.30 
16-17 Offroadtreff Gærhølet 4*4, Åshuset 11-17 
16-17 Inspirasjonssamling/Treeren, Menighetshuset 
 Arr. Normisjon
17.02. Skitur Ånegga  Granasjøen 
11.00 
 Rennebu Turforening
19.02. Formiddagstreff Berkåk  11.00 
19.02. Treningsskyting Innendørsbanen 17.00 20.02. 
KM Skiskyting, RIL Ski  Berkåk  19.00 
21.02. Torsdagstrening, Rennebu Skytterlag 18.00 
26.02. Treningsskyting Innendørsbanen 17.00 
27.02. Medl.møte Pensjonistfor.Samfunnssalen 11.00 
28.02. Formiddagstreff Voll  11.00 
28.02. Treningsskyting-Mndsfinale, Innendørs. 17.00 
28.02. Torsdagstrening, Rennebu Skytterlag 18.00 

Pizza grandiosa Stabburet 2pk. 3990

Coca Cola  1,5ltr. 4 pk + pant 3900

Bestilling av Gilde 
kjøttfarse-karbonadedeig 4 kg kartong 
fra uke 8. Levering i uke 9-10


