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- dagens lille høydepunkt!            Ring 72 42 72 20

PIZZA FRA VEIKROA
Stor pizza + 11/2 l brus

155,-

Vi anbefaler
Nr.2 Skinke, bacon, løk
Nr.5 Pepperoni, løk, paprika
Nr.7 Biff, bacon, ananas
Nr.10 Tacokj. mais, paprika, nachos
Nr.12 Kjøttboller, paprika, skinke, løk
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Sendes de som har hytte i Rennebu og på Kvikne
Denne utgaven av Rennebu Nytt sendes alle utenbygdsboende som har hytte i Rennebu og på Kvikne. For Rennebu sin del har

Rennebu kommune hentet adressene fra det såkalte GAB-registeret, som inneholder oversikt over alle som har oppført hus eller
hytte på sin eiendom. Etter erfaring vil ikke alle som føler at de skulle ha fått Rennebu Nytt i postkassen få det. De som står som
eiere på ei hytte og ikke får bladet, kan gjerne kontakte redaksjonen i Rennebu Nytt eller Servicetorget i kommunen. 

For Kvikne sin del sendes bladet ut etter en adresseliste Kvikne.no har fått oversendt fra Tynset kommune. Her vil det også
ganske sikkert være hull i registeret. Forandringer her kan sendes redaksjonen i Rennebu Nytt eller www.kvikne.no.

Ordningen med gratis utsendelse av Rennebu Nytt til hytteeiere gjelder i utgangspunktet påske- og sommerutgaven, men nå
også et eget høstnummer. De som ønsker å få tilsendt bladet utover disse to utgavene, kan abonnere på bladet ved å sende oss en
epost eller ta kontakt på annen måte. For ett år koster bladet kr 200,- for de som får det tilsendt. Ellers finnes fullstendige utgaver
av Rennebu Nytt  i pdf-format på Rennebu kommunes hjemmeside - www.rennebu.kommune.no
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Kommune-
administrasjon

Adresse: 
Berkåk, 7391 Rennebu

Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01

Åpningstid: 08.00-15.30

Rennebu Nytt
Informasjonsblad

utgitt av Rennebu kommune
og 

Mediaprofil as

Redaktør
Dagfinn Vold

Redaksjonskomite
rådmann Arve E. Withbro
fung. ordf. Bjørn Rogstad

Olav Dombu
Halldis Nyrønning

Adresse
Rennebu Nytt, c/o 

Mediaprofil as, Berkåk, 
7391 Rennebu, 
tlf. 72 42 76 66

dagfinn@mediaprofil-as.no
www.mediaprofil-as.no

Bidragsytere 
dette nummer:

Dagfinn Vold
Astrid Strand
Bjørn Rogstad

Opplag dette nummer: 
4.750, 

Sendes ut  til alle hytteeiere i
Rennebu og på Kvikne i 

tillegg til vanlig distribusjon.

Rennebu
Legekontor
Rennebu Legekontor har
følgende åpningstider: 
Mandag – fredag

08.00 - 15.30

Tlf.  72 40 25 40     

Telefontider leger
Dr. Ambroise Eloundou

Ombga   
11.00 –11.30  
- Ikke onsdag

Irene Bøaseter
11.00 - 11.30
- Ikke torsdag
Turnuslege

11.00 -  11.30 
- Ikke tirsdag

Vi ber om at disse tider
overholdes for å unngå

store forsinkelser. 

Ved akutt sykdom ring 
72 42 77 00 eller 113  

Legevakt kveld/natt 
72 48 01 00 eller 113

Vi har lagt bak oss en enestående sommer og tid-
lighøst med rike avlinger av alt som gror og voks-
er. Det er viktig for alle som lever av markens
grøde, men også hyggelig for oss som finner glede
og engasjement i sanking av bær og sopp, og alle
andre råvarer fra naturen.

Dette nummeret av Rennebu Nytt har fått overskriften
”Smak av Rennebu”, og tar for seg emner som er typisk for
høsten, blant annet bærstell, baking og matlaging. 

I mer overført betydning av ”Smak av Rennebu” presenter-
es stoff også om natur, kultur og næringsliv.

Sang, musikk og andre kulturaktiviteter fyller manges fritid
utover høsten, og i fjor ble ”Kulturvukku” arrangert for første
gang, med stor suksess. Også i år blir det en hel uke med
kultur, 21. – 28. oktober.

Uten forkleinelse for andre aktører, er vel ”Rennebuspæll”
det store høydepunktet når over tusen korpsungdommer fra
hele Midt-Norge samles til mønstring i Rennebuhallen.

Alle årstider har sin sjarm, også høsten. Da kan en roe litt
ned igjen, og det er i grunn godt å pusle litt innendørs med
andre aktiviteter enn i de hektiske sommermånedene. Ble vi
ikke egentlig litt stresset av alt finværet, opplært som vi er til å
”utnytte” alle godværsdager utendørs?

Nå må det være lov å være litt som Mons fremover,
beskrevet av Garborg i Haugtussa:

Det er haust. Det ruskar ute
med regn og kalde vind.
Småfuglen flyg mot rute
og vil så gjerne inn.
Men under omnen god,
der ligg på sekkepute
han gamle Mons i ro.

Med hilsen fra
Bjørn Rogstad - ordfører

Smak av Rennebu

Rennebu senior - avdelingsvinner 
Rennebu hadde ingen problemer og hadde full kontroll over kampen mot Kvikne i årets siste seriekamp.  I flott høstvær vant

Rennebu hele 11-1 over gjestene og seieren kunne gjerne vært større etter spill og sjanser.  Rennebu er nå klar for 4. divisjon neste
år etter en bra sesong med kun 5 tapte poeng.
Rennebu hadde
som klar mål-
setting foran
årets sesong å
rykke opp en
divisjon. Nå er
målet nådd og vi
gratulerer!

Etter at opp-
rykket var klart
spanderte fot-
ballgruppa kake
på alle.

Kvartfinale KM på Frambanen
Lørdag 7. oktober blir det kvartfinalekamp

om Kretsmester-skap for 5. divisjon. Kampen
spilles på Fram-banen klokken 15.00 og mot-
stander er Byåsen.
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Flere gode bosteder – flere glade innbyggere!
Det er i Rennebu foretatt en kartlegging av ledige gårdsbruk. Det viser seg at mange av disse
ikke er tilgjengelig for salg eller utleie, men det finnes glimrende unntak. Det er viktig at de
som har planer om salg eller utleie varsler om dette. Servicetorget i Rennebu vil registrere
slike henvendelser, og som vil bli fulgt opp i samarbeid med eierens ønsker. En annen mulig-
het er selvsagt å annonsere ledige småbruk og hus på egen hånd i aviser eller på
Internettsider. 
Rennebu Nytt har besøkt en familie som har gjort tanker om til handling. Vi ønsker oss flere
slike bosettere, og vi håper også dette kan inspirere eiere av småbruk som står tomme til å
vurdere salg eller utleie.  

Fant lykken på Nersletta
Drømmen var å
bosette seg på et
småbruk. Det står
mange ubebodde
bruk rundt om
kring, men etter å ha
sett på 10-12 bruk
fikk de endelig
napp.

Morten Rødningen og
Christina Sabado ønsket seg
et småbruk som de kunne
gjøre til sin boplass. Det
måtte vel være enkelt å finne
et ledig bruk, tenkte de, men
lett var det ikke. De startet
letingen i Meldal, ettersom de
bodde der. Der bodde de alle-
rede på et bruk som de leide,
men eieren var ikke inter-
essert i å selge. Så begynte
jakten på det ledige drømme-
bruket, og da Christina fikk
jobb i Oppdal flyttet de jakten
til Rennebu. — Med jobb i
Oppdal og Meldal ville
Rennebu bli passende midt i
mellom, og da kunne vi dele
på kjørelengda til jobb, for-
teller Morten og Christina. 

Etter å ha sett på 12 bruk
fikk de tips om å kontakte
Einar Holden på Sundset.
Han visste om flere bruk i
nabolaget som kunne være til
salgs. Bruket Nersletta hadde
en usikker fremtid, og ingen
med odel eller andre arvinger
var interessert med å ta over.
De som eide bruket såg verdi-

en med at Morten og
Christina var interessert i å
bosette seg på bruket og
holde det i hevd. 

Noen formaliteter gjen-
stod, men etter som de ventet
sitt første barn tok de sjansen
på å flytte i mars 2004. — Vi
måtte dele fra en parsell i
Gisnadalen før handelen ville
gå i orden.  Denne fradeling-
en var langt fra noen enkel

sak for Rennebu kommune,
selv om den resulterte i fast
bosetting, og hele min bak-
grunn og erfaring fra kom-
munal forvaltning kom godt
med. Den 4. juni 2004 ble
både konsesjonssøknaden og
delingssaken endelig god-
kjent, og da ble det høy stem-
ning ni Nersletta, forteller
Morten.

Livskvalitet
— Vi har ikke angra en

dag på at vi flytta hit, og vi
trives bare bedre og bedre,
forteller Christina. Vi vil
utvikle Nersletta til ”verdens
fineste” boplass, og det er en
fantastisk for barna Guro og
Oscar Engebret å vokse opp
her. Det kan høres ut som en
overdrivelse, men her beiter

det rådyr og elg ved husvegg-
en, og på fuglebrettet har vi
både fugler, ekorn og mår.
Det går med over 100 kg sol-
sikkefrø til fuglebrettet hver
vinter. 

Christina forteller at
Morten har et eget mål for
livskvalitet, og det er å gå ut
atta nova om kvelden å
kunne slå lens uten å bli
anmeldt av naboen. 

Bruket er på totalt rundt
270 mål, og den lille dyrka-
marka  er leidd ut. Men til
Mortens glede er det mye
vedskog, som vil gi varme i
kroppen flere ganger før den
ligger klar som ved inne i
stua.

Unik mottagelse
— En av de første turene

vi var hit etter at handelen
var bestemt, dukket det opp
to nabokoner med kaffe til
oss. Alle naboene var glade
for ny bosetting her, og vi har
fått en helt fantastisk mottag-
else, forteller de to. —
Naboene bryr seg oppriktig
om oss, og de har bidratt til at
vi begge har glidd godt inn i
nærmiljøet.

Restaurering
Det må påregnes en del

restaurering på alle eldre
småbruk. Morten og
Christina var så heldige at
Nersletta var i en slik forfat-
ning at de kunne flytte rett
inn. I ettertid har de skiftet
tak og restaurert inngangs-
partiet. Videre skal de skifte
vindu og etterisolere. 

Tips – ta kontakt!
Morten og Kristina opp-

fordrer andre som er på
utkikk etter bruk om å ta kon-
takt med lokalbefolkninga og
få hjelp.  — Det er viktig å
komme i god kontakt, for det
handler også om å markeds-
føre seg selv som en tro verd-
ig og seriøs kjøper som ønsk-
er at det skal bli lys i vindu-
ene på mørklagte gårdstuni-
gjen. 

Samtidig oppfordrer de
dem som har småbruk som
står tomme til å selge. Det er
bedre at noen vil bosette seg
på bruket for å ta vare på det
og bringe tradisjonene videre,
enn at det skal stå tomt i
påvente av at noen arvinger i
fremtiden kanskje vil vise
interesse og ta over. Da kan
det være for sent…

Christina og Morten 
flyttet til Nersletta for to år siden,

og har ikke angret en dag.
Guro står foran og 

Oscar Engebret sitter på handa.

Guro gir Oscar Engebret en
klem i all vennskapelighet.
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Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Vi har rørleggere som leverer og monterer
til hus, hytter og næringsbygg

• Sanitæranlegg
• Vannbåren gulvvarme
• Varmepumper
• Oljefyranlegg og oljetanker
• Kloakk- og renseanlegg
• Pumpe- og vannforsyningsanlegg
• Rørarbeider i fjøs- og driftsbygninger
• Fliser, membran og tilbehør til bad og vaskerom
• Sprinkleranlegg, både til bolig og industribygg

I vår Bademiljø-butikk på Berkåk kan du legge av et besøk enten for å se på utstilte
møbler, dusj eller bad, eller for å planlegge hvordan du skal varme opp din nye bolig,
kjøpe rørdeler, eller rett og slett bestille utføring av en jobb.
Butikk/kontor 72 42 75 50 / 995 80 842

Våre telefonnummer:
Berkåk 72 42 75 50 Støren 97 59 38 18
Singsås 90 16 92 52 Melhus 95 15 21 88

Fleksibel innen transport
Septiktømming
Slamsuging
Høytrykkspyling
Containerutleie (for lager og avfall)

Containertransport

Kontakt oss!
retrans@loqal.no
959 30 530

RRTT
ennebu

ransport as

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 72 87

Plant våren
nå!
Høstløken 
er kommet

Ellers har vi avskårne
blomster, planter,

dekorasjoner, potter, lys m.m.

ERICA 
kr 3000 4 stk kr 10000

Som medlem i
Euroflorist, formidler

vi blomster over
hele verden!Kjempetilbud

på div kontormateriell!
Vi utfører på alle bilmerker:
• Service og oljeskift
• Periodisk kjøretøykontroll
• Reparasjoner

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -
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Hytte i
Rennebu 

- eller hytte
fra

Rennebu?

Rennebu satser hardt på
hytter. Det er nylig lagt ut
flere nye hyttetomter på
Nerskogen. Denne satsinga
gir mange verdifulle ring-
virkninger for kommunen,
og de som bygger hytte
kan få en totalpakke med
alt til hytta levert av firma i
kommunen. Flere «hytte-
servicefirma» kan også ta
seg av tilsyn og vedlike-
hold av hytta.  
Hytterprodusenter:
Sande Hus og Hytter

www.sande-hytter.no
LH-Bygg AS

www.lhbygg.no
Lund Handlaft

www.lundhandlaft.no
Tors-laft ANS

www.torslaft.no 

Hyttemøbler og andre
møbler i heltre:
Rennebu Snekkeri AS
www.rennebusnekkeri.no

Dører og vinduer i spesi-
elt solide dimensjoner:
Rennebu Dør og Vindu AS 

www.rdv.as

Hytteservice:
Rennebu Hytteservice  

www.rennebuhytte-
service.no

Rennebu Bygdeservice 
www.rbsba.no

Leie hytte 
i Rennebu?

Det er også muligheter
for å leie hytte for lengre
eller kortere tidsrom i
Rennebu. Både private
hytter og setrer kan leies
ut, og de som er interessert
kan kontakte Turist-kon-
toret på tlf 72 42 77 05.

Turistkontoret er også
interessert i å komme i
kontakt med flere som
ønsker å leie ut hytter eller
setrer.

Hyttetomt i Rennebu?
Godkjente reguleringsplaner for hytter finner du

på Rennebu kommunes hjemmesider under
adressen: www.rennebu.kommune.no

Klikk på "planer", deretter lenken "regulerings- og avløps-
saker" som ligger nederst på siden, "godkjente planer" og velg
riktig hytteområde. Der finner du både reguleringskart og -
bestemmelser. Om  navnet på grunneier ikke er oppgitt i regul-
erings-bestemmelsene kan Rennebu kommune v/
Servicetorget gi opplyningene når du har gnr og bnr.

Planleggeren Fridar

Da Fridar var hjemmevær-
ende sammen med datteren
Ingrid i 1999 startet han så
smått som privat nærings-
drivende. Før det hadde han
arbeid innen samme felt hos
LH Bygg på Berkåk.
Prøveperioden for seg selv
gav mersmak, og i dag har
han fullt opp med dette
arbeidet ved siden av å drive
høyproduksjon på småbruket
Hoelshauvin.

Arbeidet som bygnings-
teknisk konsulent deler
Fridar grovt inn i to grupper
– byggesaker og regulerings-
planer. 

Økt oppdragsmengde
I likhet med mange innen

bygg- og anleggssektoren har
også Fridar merket økt
pågang etter ”frislepp” av
hyttebygging her i Rennebu.
Bygningssakene består som
regel av hele jobben fra
kundemøte, via tegning til
søknad om byggetillatelse. –
Jeg står da som regel som
ansvarlig søker, og må passe
på at alle papirer og doku-
menter er i orden før kom-
munen får søknaden til
behandling. Jeg blir dermed
bindeleddet mellom bygg-
herren og kommunen, og i og
med at jeg kjenner reglene
innen bygging så godt blir
dette en smidig og praktisk
arbeidsform alle veier, fortell-
er Fridar. Han har naturlig

nok flest oppdrag i Rennebu,
men han har også noen i
Oppdal. 

Fra idè til byggetillatelse
- Utbyggerne har som

regel en idè eller skisse, enten
det gjelder nybygg eller til-
bygg. Mange som har hytte
ønsker tilbygg som øker
standarden på hytta – enten
med flere soverom eller bad.
Når det gjelder bad blir det
også snakk om vann inn og
ut, og da må det utarbeides
søknad om utslipp. Slike
standardøkninger blir ofte
også aktuelle i forbindelse
med generasjonsskifte, der de
nye eierne ønsker å tilpasse
hytta etter sine ønsker og
behov.

Fridar synes det er inter-
essant å få ei gammel tegning
av ei hytte som skal tilpasses
nye behov. Men eldre tømm-
erhytter får som regel være
urørt, og det synes han er bra.

Foruten hytter arbeider
Fridar også med andre
byggeprosjekt, og han har
blant annet tegnet og planlagt
skytterhuset på Berkåk og
påbygget til Berkåk Veikro.

Fridar har nettopp tegnet
og prosjektert ei stor to-fam-
iliehytte. Dette var ei utfordr-
ing både terrengmessig og
arealmessig. Familiene skulle
ha felles stue og kjøkken, men
egne avdelinger for soveare-
al. For å få hytta inn i terreng-
et ble hytta tegnet med nivå-
forskjell, og den er i disse
dager i produksjon. – Det skal
bli spennende å se den ferdig,
sier Fridar.

Reguleringsplaner
Etter at det ble økt hytte-

bygging i Rennebu har Fridar
fått henvendelse fra mange
grunneiere som ønsker hjelp
til reguleringsplaner for
hytteområder. Han har derfor
utarbeidet flere planer, blant

annet på Nerskogen, Jøldalen
og Gisnadalen. – Da reguler-
ingsplanene skal være full-
stendig, må de  inneholde
tomteplasseringer, avløps-
plan og veitrasé. Arkeologene
skal også ha beskjed for å
sjekke om det kan være noe
av arkeologisk interesse på
området. 

Trives med jobben
Fridar har kontor hjemme,

men jobben tilsier også at det
blir en del turer ut i terrenget.
– Dette gir en fin kombina-
sjon, og i forbindelse med
jobben treffer jeg mange
interessante personer.
Kombinert med småbruket er
dette en jobb jeg virkelig triv-
es med, forteller Fridar. 

Fridar Skjerve
kaller seg 
bygningsteknisk
konsulent, og
han har fått økt
oppdrags-
mengde etter
hyttesatsinga i
Rennebu.

Fridar Skjerve 
har prosjektert toppetasjen med

motellrom på Berkåk Veikro.



Hold deg til de sikre soppene

Så en liten soppoppskrift
• 6-7 dl sopp 

(pigg, kantarell) 
stekes gyldne i olje.

• Ha på salt.
• Ta vare på vannet som 

trekkes ut i begynnelsen 
og bruk det i en saus siden.

• Legg den stekte soppen til
side.

• 1 halv dusk finhakket 
persille surres sammen 
med en fedd hvitløk ca 3 
min. (forsiktig med varm-
en her)

• Legg soppen tilbake i 
pannen og surr videre 
sammen med persillen og
hvitløken.

• 1 liten solmoden tomat 
finhakkes og has i pannen.

• Ha på litt cayenne pepper 
eller vanlig pepper slik at 
det blir litt kraftig smak.

• Smør brødskiver (loff) og 
ha på masse av den stekte 
soppen.

En liten fersk persilledusk 
og litt olivenolje oppå.

God fornøyelse, men det er
viktig å være kritisk!
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Bare i Norge kjenner vi
til rundt 10 000 soppart-
er. Men i hele verden er
nærmere 100 000 identi-
fisert. Forskerne tror at
det kan være så mange
som halvannen million
sopparter på vår klode. 

Det de fleste av oss kaller
sopp, popper egentlig bare
opp for å danne sporer for
videre formering. Det vi ser,
og som vi plukker, er frukt-
legemet. 

Den egentlige soppen ser
vi ikke. Den ligger under
jorda eller inne i en stubbe.
Det er et nettverk av fine tråd-
er som kalles mycel.

De såkalte fem sikre:
Kantarell
Piggsopp
Blekksopp
Matriske
Fåresopp

Ekte kantarell
Den ekte kantarellen er

skogens gull. Alle sopplukk-
eres drøm, er å finne den
store "klumpen".

Kantarellen vokser i bar-
og løvskog - oftest der gress
dominerer, men den gjemmer
seg også gjerne i mosen.

Ekte kantarell er lett å
kjenne igjen - den har ikke
vanlige skiver, men ribber
som strekker seg nedover
stilken. Både hatt, stilk og
ribber har samme farge, van-
ligvis skarp gul, men fargen
kan variere i ulike varianter
av gult.

Soppkjøttet er fast, litt
trevlet. Det er sjelden mark i
kantarellen. Den litt krydrete
smaken gjør den til en ener i
matfatet!

Kantarellen kan normalt

Kreklingsaft
11 liter bær
3 liter vann
7 kg sukker
100 gram vinsyre
25 gram sitronsyre

Bæra males på kvern, og
safta siles fra. Tilsett vann,
sukker, vinsyre og sitronsyre
og rør sammen. La saftbland-
inga stå 2- 3 dager, - rør om
av og til.

Tappes på  flasker. 

Tyttebærfromasj

3 egg
1 dl sukker

3 dl fløte

5 plater gelatin

225 gr rørte tyttebær

Legg vann gelatinplat-
ene i vann 5 min. 

Pisk egg og sukker til
stiv eggedosis. Pisk fløten,
og bland kremen i
eggedosisen.

Kok opp 1/2 dl vann og
trekk kjelen til side. Ta opp
gelatinplatene og klem for-
siktig ut overflødig vann.
Rør inn en og en plate i det
kokende vannet til gelatin-
en er oppløst. Hell den
flytende gelatinen i en
tynn stråle i fromasjen,
mens du rører godt.

Vend tyttebærene i til
slutt, og sett fromasjen
kaldt. Vend litt i fromasjen
når den begynner å stivne,
slik at tyttebærene blir
jevnt fordelt. Helles i serv-
eringsbolle. Pynt med hele
tyttebær.

Tyttebærgrøt
5 liter tyttebær
2 ,5 liter vann
2 kg sukker
0,5 kg hvetemel
vaniljesukker

Alt røres kaldt sammen
og kokes ca 10- 15 min. 

For lengre oppbevaring
haes den rykende varme
grøten direkte på varme og
godt rengjorte glass.

En nydelig dessert som
smaker fortreffelig med litt
sukker og fløtemelk

HEGGBÆRVIN 
TIL SALGS

- klar til levering nå!

Lyst på noe godt bakverk
til jul (eller før)?

Vi tar i mot bestilling på flat-
brød, fisklemse, tjukklefse,

smørbrødkjeks o.l.

Kirsti og May-Lill Eggan
Telefon 72 42 71 25

plukkes fra juli til oktober i
vårt distrikt.

Piggsopp
Piggsoppene finnes i

mange varianter. De kjennes
igjen på piggene under hatt-
en. De er ikke til å ta feil av.
Men alle piggsopper er ikke
spiselige, så det er viktig å
lære seg hva som kjennetegn-
er de gode.

Alle piggsopper har nært
forhold til andre vekster i
naturen. Men det er såpass
generelt at de gode piggsopp-
ene kan finne seg til rette i
både barskog og løvskog.
Vaner og smaker varierer fra
land til land, og piggsopper
som man i andre land gjerne
plukker og bruker som
smakstilsetninger i ulike rett-
er, regner vi som uspiselige. I
Norge er det bare blek piggs-
opp og rødgul piggsopp som
betraktes som god matsopp.

Over ser du kantarell, mens piggsoppen er t.h.

Naturen som spiskammer
Årets høst har vært sjelden gavmild  med naturens rikdommer, 

og med den lange og fine høsten har det også latt seg gjøre 
å høste fra naturens spiskammer en svært lang periode. 

Fortsatt står både tyttebær og blåbær  struttende i skogen,
og sopp finnes det massevis av - selv om det begynner 

å gå mot slutten av sesongen.
Kombinerer du dette med herlig viltkjøtt, får du et måltid du sent

glemmer! Med tyttebær til dessert i tillegg - mmm...
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Det er tid
for fårikål

Høsten er også slakte-
tid, og spesielt er lam en
godsak som mange gleder
seg til om høsten.

Det finnes sikkert flere
varianter av får-i-kål, men
her er én:

750 g bog, bryst, side, 
kam
1 kg hodekål
2 ts salt
1 ts hel eller grovknust 
pepper
2 ss hvetemel
4-5 dl vann
persille

Skjær kjøttet i server-
ingsstykker. Skjær kålen i
skalker. Legg de feteste
kjøttstykkene i bunnen av
kjelen. Legg så kål, kjøtt,
salt, peper og mel lagvis.
Avslutt med kål. 

Tilsett vann. Gi fårikål-
en et godt oppkok og la
den trekke under lokk i ca
1 1/2 time til alt er mørt.
Rist på kjelen av og til.
Smak til med salt. Dryss
persille over like før serv-
ering. Serveres med kokte
poteter.

Spekemat
- også

god mat
Både Hognamat og
Gardsbutikken Buret
på Nerskogen pro-
duserer spekemat. 

Hognamat produserer
sin spekemat hovedsaklig
fra sau, og de har flere
varianter. Spekepølsene de
produserer har smakstil-
setning bl.a. av rødvin og
rips. Fenalåret til
Hognamat er en smaks-
opplevelse i seg selv, og
passer både til varme
sommerkvelder og mørke
høstkvelder.

Gardsbutikken Buret
på Nerskogen lager sin
spekemat ut fra storfé, og
spesielt deres grovmalte
Rennebumorr anbefales på
det varmeste.

Lokalt tilvirket mat er
aktuelt som aldri før. Det gir
en følelse både av ekte vare
og av tradisjon. Magnild har
arvet mange oppskrifter fra
sin mor, oppskrifter som har
gått i arv også tidligere. –
Samtidig er det også viktig å
tenke litt nytt og utvikle opp-
skriftene videre. 

Magnild startet med bak-
ing for salg for seks år siden.
– Jeg ønsket å starte med noe
for meg sjøl, både som aktiv-
itet og som attåtnæring.
Spesielt kvinnfolk som bor på
gard og er avhengig av å
være på garden ønsker ofte å
ha noe ekstra å gjøre. For meg
passet det bra med baking, og
lokaler hadde jeg allerede i
huset, forteller Magnild. Det
sa seg sjøl hva som skulle
bakes – det måtte bli innen
tradisjonen lemse, lefse og
flatbrød. – Mange lurer på
hva forskjellen er på lemse og
lefse. Lemse er det  andre
kaller klenning, mens lefse er
tykklefse.

“Sakte mat”
Slow Food i Norge er en del av Slow Food-bevegelsen som ble dannet i Roma for neste tjue år siden. En sentral målsetting for

bevegelsen er å dyrke de enkle gledene ved god mat i godt selskap. Det handler kort og godt om en innstilling til livet og hva vi
vil bruke tiden vår til. 

Dagens krav til effektivitet og hurtighet gir oss ikke anledning til å nyte noe som tar lang tid. Hyggelige måltider ofres til for-
del for krav om effektivitet og hurtighet. Vi spiser pølser fra bensinstasjonen på vei hjem og putter en frossenpizza i ovnen til
middag. Er det slik vi ønsker å ha det? Skal vi ta oss tid til noe mer? Til å roe ned og hygge oss sammen, med mat som smaker
noe… Det handler ikke om dyr gourmetmat, heller ikke om å boikotte fast food, men om en bevisstgjøring og innstilling til livet!
Slow Food, eller på norsk “sakte mat”, er ikke en protestbevegelse, men mennesker som sammen kombinerer nytelsen ved et
godt måltid med et bevisst ansvar overfor miljø og produksjonen av mat. 

Slow Food ønsker å ta vare på tradisjoner og råvarer som gjenspeiler hengivenhet og respekt for de prosesser som skaper
mangfold i smak. Slow Food arbeider for at slike produkter ikke forsvinner, og at produsenter som ønsker å satse på kvalitets-
produkter får muligheten til å leve av det. Vi vil verne om den smaksrikdom som står i fare for å forsvinne i krav om hurtighet,
masseproduksjon og standardisering. 

Bakeren i Gunnesgrenda
- Bakinga mi handler både
om å bringe tradisjoner 
videre og et ønske om å
skape noe sjøl, 
sier Magnild Kvam. 

Mange vendinger
Sjøl bakinga er bare en del

arbeidet. Det er mange vend-
inger fra en skriver
handlelista til en leverer det
ferdige produktet. Magnild
smører både lemsene og lefs-
ene sjøl, men noen ønsker å få
levert de usmurt. – Jeg har
også vært på smakspanel, der
andre som driver med mat-
produksjon smaker på varene
og gir tilbakemeldinger og
tips. Dette har vært verdifullt. 

Innfrysinga er også viktig,
og Magnild forteller at det er
viktig både for utseende og
smaken at det er minst mulig
luft rundt bakverket når det
fryses ned. Samtidig er det
viktig at temperaturen ligger
mellom minus 18-20 grader.

Fiskelemse
Magnild forteller at det er

sesongbetont hva det går
mest av. Nå er det sesong for
fiskelemse – lemse til å spise
sammen med lutefisk-
en. Dette
er en

lemsetype med mye potet, og
mye av produksjonen hennes
går til Trondheims-
restauranten Fru Inger.
Magnild leverer all fiskele-
msa Fru Inger bruker før jul,
og der starter lutefisksesong-
en først på oktober. 

Ellers er det mange som
bruker denne lemsa både til
spekemat og til lettsalta torsk
med gulrot, poteter og smør.

Glutenfritt og sukkerfritt?
Det er flere og flere som

etterspør både glutenfrie og
sukkerfrie bakverk. Magnild
har vurdert å bake begge del-
ene, men det finnes får opp-
skrifter på dette. Så for tiden
holder hun på å prøve seg
frem, og hun satser på at hun
i nær fremtid vil kunne tilby
både glutenfrie og sukkerfrie
produkter.

Baker på bestilling
Varene til Magnild selges

for det meste etter bestilling.
Men hun leverer fast økolog-
isk flatbrød til Mega
Orkanger og Helios i
Trondheim. Ellers liker hun å
delta på Rennebumartnan,
der hun får treffe mange
interesserte kunder som lurer
både på hvordan hun gjør
ting og hva for utstyr hun
bruker

- Det har utviklet seg
bedre enn jeg trudde da jeg
startet. Nå baker jeg to til tre
dager i uka, og det er pass-
ende ved siden av garden. 

Magnild Kvam
har for tiden fullt opp med å
bake fiskelemser til jul, og
restauranten Fru Inger i
Trondheim er den største 
kunden på fiskelemse.
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Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Motorsager
Plentraktorer, klippere, trimmere,

ryddesager, snøfresere
Ved og ekte tjære leveres på bestilling

TToonneess  FFrriissøørrssaalloonngg
Tlf 72 42 74 68

Rebustorget
ved Torgkroa, Berkåk

Innehaver Tone M. Lien

Rennebu Turistkontor
Snart på tide å finne fram litt varmere klær!

Vi har Devold undertøy til barn, kr 199,- pr. del.
Norheim superundertøy til både barn og voksne, fra kr 79,-/149,-

Minner også om at vi har Topptrim T-skjorter 
til salgs for dem som har fullført årets Topptrim.

Velkommen innom til en trivelig handel!

Åpningstider: mand - fred 09.00 - 16.00
tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

turistkontoret@rennebu.net
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n Her til lands bor vi i sparebøssene våre. I boligen kan

det ligge store verdier – verdier som du selv har bygd

opp gjennom årenes løp. Hvis du har betalt noen år 

på boliglånet, kan du ha spart opp flere hundre tusen

kroner. I tillegg kan prisveksten i boligmarkedet ha økt

verdien på boligen din betraktelig.

Flexilån er den enkleste måten å få tilgang til det du selv har spart opp. 

Du får innvilget en låneramme på 60 prosent av boligens verdi, som du

kan bruke til hva du vil, når du vil. 

• tilgang til pengene via NettBank eller TelefonBank

• boliglånsrente – uansett hva du bruker pengene til

• ingen signering i banken når du vil bruke av pengene

• betal avdrag og renter som du vil, så lenge du er innenfor lånerammen

Søk om Flexilån i dag. Se smn.no eller ring 07300.

Flexilån – enkel tilgang 

til det du har oppspart i boligen

RENNEBU IT-SERVICE AS
Postmyrveien 19, 7391 RENNEBU

tlf 72 40 23 30 / 411 08 178
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Felles
fiskekort

for
Rennebu

Rennebu Utmarksråd
har fått i oppdrag å
utrede mulighetene
for felles fiskekort for
Rennebu. 

— Et felles fiskekort vil
fungere i tillegg til de eks-
isterende fiskekorta, og bli
et overbygningskort for
alle fiskevatn i Rennebu,
forteller Morten
Rødningen – leder i
Rennebu Utmarksråd.
Overbygningskortet, som
vil få navnet Rennebu-
kortet, vil gjelde for hele
familien.

Meldal har en tilsvar-
ende ordning, og kortet
der koster kr 300,-.
Ordninga i Meldal har
vært et par år, og den
fungerer meget godt. 

— Friluftsliv er i vinden
som aldri før, og vi mener
at et slikt felles fiskekort vil
være et positivt bidrag.
Dessuten er det også til
fordel for fiskevannene at
det blir  fisket, vel og
merke på riktig måte, sier
Morten.

Ei arbeidsgruppe med
Morten Rødningen som
leder arbeider nå med et
forslag til retningslinjer for
et felles kort. Forslaget skal
sendes ut til alle grunneier-
lag til årsmøtene, og de
håper at Rennebu-kortet
kan bli en realitet fra
sommeren 2007.

Innset barnehage
var i forrige uke
på sin årlige høst-
tur til trimposten
Ryphøy i Barnas
Naturverden.

Dagen startet med strål-
ende vær da ti unger og åtte
voksne dro fra Hæverfallsetra
i samlet flokk – med Anita
først og Astrid sist som alltid.
En var heldig og ble båret av
Siv i bæremeis, mens den all-
er minste deltageren ennå var
trygt forvart i mammas mage.

Og så mye blåbær vi fant.
De kunne fint brukes til blå
leppestift, mente en av
ungan. Selv om det ikke var
så bratt, så var det jevn stig-
ning oppover. På vår faste
stopp ved et berg måtte vi ha
litt bensin. Astrid hadde
kamferdrops, for det pleide
hun å ha på tur da hun var
lita. Dropset var nå litt sterkt
da, mente ungan. 

Da vi kom opp til trim-
posten ”Ryphøa” hasta det
plutselig med mat, så Siv og
Anita ordna med stort bål.

Pølser med brød og saft var
god turmat. Tre, fire pølser
må en ha etter en så lang tur.
Astrid og Siv passa på at alle
som ville ha, fikk varme og

— Det ser fint ut der, sa ungene ved Innset barnehage, når de såg over til Innset.

På tur med Turforeninga
Rennebu Turforening har vært på mange flotte turer i år.
Foreninga har ikke bindende medlemsskap, så alle turene
er åpne for alle.

Tidligere i år har turforeninga arrangert turer til Brattskarven,
Falkhøa, Dugurdsknappen og Ilfjelltoppen.

Det gjenstår fortsatt to turer, og den første går søndag 8. oktober til
Finnvasspiken. Oppmøte ved Skjerve Gartneri kl. 12.00

Årets siste tur går søndag 3. desember, og det er den tradisjonelle
adventsturen til Herremssetra. Oppmøte ved setra kl. 12.00.

Tur i Barnas Naturverden

svidde pølser. Ungan mente
at de beste pølsene var litt
svarte og hadde masse
ketchup. 

Etter en liten hvil,
bestemte vi oss for å dra vid-
ere til fossen vår. Ettersom vi
har vann i  prosjektet vårt i år,
måtte vi også kikke nærmere
på bekken. Bekken den syng,
var det en som sa. En av de
voksne plumpa i bekken og
ble bløt. Men, vi hoppa over
mange, mange ganger og tok
oss frem helt til fossen. Den
var stor også, og berget var
bratt. Ungene bestemte at nå
ble det fjellklatring. Det var
spennende å krype oppover
berget, og holde seg godt fast.
Men det som var verst var å
komme seg ned igjen, og da

var det godt å holde handa til
Anita. 

Etter hvert kom vi tilbake
til trimposten, og da var det
på tide å gå nedover igjen.
Men før vi kom så langt fann
vi ei bjørk som kunne ligne
på ei drage. Den dragen dro
helt til Afrika, men den var
litt for vill den dagen og
prøvde bare å kaste oss av.

Nedover gikk det fort, for
det var så artig å spring  ned-
overbakke. Da vi kom tilbake
til setra, hadde det begynt å
bli overskya. Ungene stod og
så over på den andre siden av
dalen, mens vi voksne for-
klarte at der er Innset og der
er Ulsberg. — Det ser fint ut
der, sa ungene på Innset
barnehage. 

Tekst og foto:
Astrid Strand
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Alltid ferske brød!
Ukens Joker: 4 pkn Coca-Cola 2990

+ pant

Vi har en flott frukt- og grøntdisk!

Tid til overs!

K
af

fe
k

ro
k

 - 
M

ed
is

in
u

ts
al

g 
P

os
t i

 b
u

ti
k

k
 - 

O
n

li
n

e 
ti

p
p

in
g

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf. 72 42 65 50

Sko deg for vinteren!
Nå er det snart tid for vinterdekk! 

Hos oss får du testvinnerne fra 
vinteren 05/06, pluss de nye
modellene av 

Continental, Gislaved og Nokia

100 kr i innbytte av gamle dekk ved 
kjøp av Continental og Gislaved

Rebustorget - 72 42 76 98

Åpningstider:
09-18 man-fre
10-17 lør
12-18 søn

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

Åpningstider 9-17 (15)

Dagens middag. 
Ala carte, kakedisk

Varmbuffet
med dessert og kaffe
hver søndag

NORGES STØRSTE
BYGGVAREKJEDE BeO Byggvare AS                                Berkåk  72 42 54 40 - Oppdal  72 40 02 20

SELMA
MDF, elfenbenhvit
12.990,-

Makker toalett
Skjult s-lås. 3 eller 6 liter spyling. 
Eks toalettsete

Tennbrikketter 100 stk 79,-
Cherrox Viking 349,-
Graninge sportsokk 135,-
Lærfett 75,-

HAFA IGLOO ST
Elegant dusjhjørne med store glassflater. Når 
dusjen ikke brukes, kan dørene svinges inn for å
spare plass. En bestselger. 80x80 og 90x90 cn. 

Høyde 200 cm. 3.995,-

B Y G G M A K K E R

Dovre camina
art optimal
En lekker peisovn medinnsyn fra
tre sider. Leveres med topp-plate i
klebestein. Røykuttak topp og
bak. Vedlengde 35 cm.
Varmeeffekt maks 8000 W.

13.990,-

JØTUL F 350 sort lakk
Effekt 3,2 kW - 11kW 
Vedlengde 35 cm

13.490,-

Tlf 72 42 61 36 – rennebu.innkjopslag@loqal.no

-vi fører "ski" til sparken
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Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift. 
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Økonor Berkåk 
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no

avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen, 
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07

avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5, 
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57

VELKOMMEN TIL
STATOIL-STASJONEN PÅ BERKÅK

Parafin - Propan - Rekvisita - Dekkservice
Bilvaskemaskin - Tilhengerutleie 

Kiosk - Dagligvarer - Varm mat - Ferske bakevarer

Statoil Service Berkåk
BERKÅK BILSERVICE AS
7391 Rennebu - tlf 72 42 71 50
fax 72 42 76 70
e-post: sove@statoil.com
www.statoil.no

Åpningstider
Mand - Fred 06.30 - 24.00
Lørdag 08.00 - 22.00
Søndag 09.00 - 24.00

Har du kjøpt 
drømmehytta,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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Div smykker og ringer 
uansett førpris, NÅ 100 kr

Tilbud: Hårspray/skum 300 ml kr 9900

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
for en hyggelig hytteprat.

Liten lokalbank
med god service og

konkurransedyktige priser

Setter du pris på 
personlig service og gode betingelser?

Da er Soknedal Sparebank et godt valg.
Vi har alle de tjenester som du forventer 

å finne i en bank, lån, forsikring, 
spareprodukter og leasing. 

Ta kontakt og vi kan gi deg et 
uforpliktende tilbud.

For mer informasjon gå inn på vår hjemmeside
www.soknedal-sparebank.no  

telf. 72430040

MMaalliinngg  oogg  MMuurrppuussss
vv//JJaarrnnoo  vvaann  MMaallsseenn

IInnnneennddøørrss  oogg  uutteennddøørrssmmaalliinngg
SSppaacckk--sspprrøøyyttiinngg

GGiippss  oogg  bbeettoonnggppllaattee  oovveerrflflaatteebbeehhaannddlliinngg

Tlf 948 56 836
Fax 731 07 484

E-post: malingog murpussjvm@hotmail.com
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De ansatte BIRKA tar form

Rennebumartnans utstillere på nett
Alle årets utstillere på Rennebu martnan er lagt ut på www.rennebumart-
nan.no

Nå finner du bilder av alle bodene fra Rennebumartnan 2006 på nettsiden www.renne-
bumartnan.no - under knappen Utstillere 2006. Her er også kontaktperson, adresser og tele-
fonnummer til de enkelte lagt inn. Martnassjef Kenneth Teigen opplyser at nytt av året er at de
også som en tilleggsservice har lagt inn epostadresser og direktelinker til de av utstillerne som
har egne nettsider. Så da skulle det vel være enkelt å komme i kontakt med de utstillerne du
måtte ønske fremover.

Nettsiden til Rennebumartnan inneholder også mange bilder fra årets martna, og på frem-
siden er det lagt inn bilder som rullerer som en “lysbildeserie”.

Birka har nå fått tre
ansatte, og intensiverer
nå arbeidet direkte mot
kunst og håndverks-
næringa.

Fra 1. juni i år ble Kenneth
Teigen ansatt som ny daglig
leder for Birka as. Han
arbeider nå 50% i Birka as og
50% for Rennebu Bygde-
arrangement as, som har vært
initiativtager til Birka. Med
en felles daglig leder frigis en
del penger, som styret i Birka
har bestemt skal brukes på å
ansette nye medarbeidere.
Som en konsekvens av dette
ble Ane Haugen ansatt i Birka
as fra 1. august. Hun tok
umiddelbart tak i Birkas pre-
sentasjon under årets
Rennebumartna, og arbeidet
direkte mot håndverkerne
der. Fremover skal hun
hovedsakelig jobbe med kom-
petanseutviklingstiltak og
pilotprosjekt.  Fra 20.
september ble Marit Ø.
Hagen ansatt, og hun skal
primært arbeide med
www.birka.no - nettportalen
til Birka.  

— Det er viktig for oss nå
å finne arbeidsformen og
sveise sammen gjengen, sier
de tre ansatte. 

Marit er den siste som er
ansatt i Birka, og hun synes
jobben virker midt i blinken
for henne i forhold til sin
utdanning. Hun har blitt godt
mottatt og har allerede funnet
seg godt tilrette. Marit pendl-
er fra Trondheim, og det vil
derfor bli aktuelt å ha noen
arbeidsdager også hjemme-
fra. — Men det er kjekt å møt-
es, diskutere litt og komme
inn i miljøet, sier hun. 

Kommunikasjonsprofil
— Arbeidet med kom-

munikasjonsprofilen har vært
viet stor oppmerksomhet
dette året. Her har både styr-
et, administrasjon og hånd-
verkere sammen med design-
byrået Form til fjells vært
involvert, forteller Kenneth.  

Arbeidet har resultert i at
Birkas mål har blitt langt
tydeligere, samt at det har
resultert i en generell profe-
sjonalisering av Birka.
Arbeidet har samtidig resul-
tert i en profilhåndbok og en
brosjyre hvor den nye graf-

iske profilen er brukt. Den
grafiske profilen er også
implementert i nettportalen.

Nettportalen www.birka.no 
Fra juni 2005 og frem til nå

har det vært en stor utvikling
på nettportalen – som bla. på
sikt  har ambisjoner om gi en
fullstendig oversikt over nor-
ske håndverksprodukt og
norske håndverkere og å
skape et nettverk av norske
håndverkere.

I juni 2005 var det 15
håndverkere på nettstedet. I
januar 2006 nærmet vi oss 100
håndverkere og i skrivende
stund er det nesten 150. Dette
ser også ut til å utvikle seg til
en god markedsføringsarena
for håndverksnæringa – for
trafikken på nettstedet har
økt jevnt og trutt.

Birkaseminar
Etter et meget vellykket

seminar for håndverksutøv-
ere i januar 2006, vil Birka  nå
starte arbeidet med et nytt
Birkaseminar, som skal
gjennomføres i januar eller
februar 2007.   

Rennebumartnan
Under årets Rennebu-

martna hadde Birka en egen

utstilling for publikum og
informasjon til håndverkerne
som deltok. Utstillingen var
godt besøkt, samtidig som
Birka i løpet av de tre mart-
nasdagene fikk ca. 30 nye
håndverkere på nettportalen.
-— Utstillingen var ordnet på
en slik måte at elementer av
den nå  brukes i en perman-
ent Birkautstilling i Berkåk
sentrum, sier Kenneth. 

Finansiering 2007
— Vi  jobber nå kontinuer-

lig med  finansieringen for
2007 og 2008,  sier Kenneth.
For videre utvikling og frem-
drift i Birkaprosjektet er det
av avgjørende betydning hva
Kulturdepartementet vil
bidra med fremover. I dag er
denne støtten  på 500 000,-
mens vårt ambisjonsnivå for
2007 er på 2 millioner kroner.
— Dette har vi søkt departe-
mentet og Norsk Kulturråd
om. I forbindelse med denne

saken  hadde vi et meget kon-
struktivt møte med Kirke – og
kulturminister Trond Giske 8.
juni - hvor representanter fra
Birkas styre, administrasjon
og representanter fra Sør
Trøndelag fylkeskommune
deltok. Så får vi se hva som
kommer ut av dette når
Statsbudsjettet for 2007 legges
frem 6. oktober. 

Birkabygg
Mange forbinder vel Birka

med et bygg i Berkåk
sentrum. Pr. dato har ikke
Birka økonomi og ressurser
til å realisere det. Men samm-
en med bl.a. Rennebu kom-
mune er det nettopp startet et
arbeid som skal se på disse
mulighetene. Hvis bygget
kan komme som en konsekv-
ens av at vi fremover får til et
godt arbeid for håndverks-
næringa, så hadde jo det vært
supert, sier Kenneth.

Kenneth Teigen
- daglig leder
Bor: Berkåk

Alder: 49
Sivilstaus: gift - 2 gutter

Lang erfaring med
arbeid for håndverks-

næringa gjennom
Rennebumartnan

Ane Haugen
- kompetanseutvikler

Bor: Løkken Verk
Alder: 33
Sivilstaus:

samboer - 1 barn
Utdannelse: 

Hovedfag i Grønt miljø.

Marit Ødegaard
Hagen

- nettansvarlig
Bor: Trondheim

Alder: 27
Sivilstaus: samboer

Utdannelse: 
Master i medier, 

kommunikasjon og IT.

Marit Ødegaard Hagen, Kenneth Teigen og Ane Haugen 
gleder seg til å ta felles tak for å realisere BIRKA.
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Modelljernbanemuseum på Stamnan

Mandag 18. september
kl 09.11 passerte den
første bilen over nye
Ulsberg bru. Dette var
en lenge etter-lengtet
milepæl i utbedringen
av stamveinettet sør i
Trøndelag. 

Foreløpig er det Riksvei 3
som er ferdig, mens kryssløs-
ningen mot E6 vil bli ferd-
igstilt om en måned. 

Prosjektleder Jostein
Rinbø i Statens Vegvesen var
meget godt fornøyd med løs-
ningen så langt, og sammen

Ulsberg bru åpnet for trafikk

Prosjektleder Jostein Rinbø, anleggsleder Einar Almli i Mesta og
ordfører Bjørn Rogstad i Rennebu delte ut roser til alle 

billister nården nye brua på Ulsberg ble åpnet for trafikk.

med anleggsleder Einar
Almli i Mesta og ordfører
Bjørn Rogstad delte de ut
roser til de første som
passerte den nye veistrek-
ningen. 

— Denne dagen gir flere
viktige gevinster for Ulsberg.
Veien kommer bort fra bolig-
feltet, noe som gir mindre
støy og samtidig gir bedre kår
for myke trafikanter. Det nye
krysset R3 – E6 vil bli betyde-
lig mer oversiktlig, og ikke
minst vil vi merke at flaske-
hallen med undergangen
under jernbanen vil være
borte, forteller Jostein Rinbø. 

På Stamnan i Rennebu finnes en av Norges største
modelljernbaner, som opprinnelig er bygd opp for
utstillinger. Banen er blitt vist flere steder i
Tyskland, Danmark og Norge.

Banen inneholder hele 130
meter skinneganger og det er
13 tog som kjører samtidig. 

Anlegget inneholder
nærmere 60 lokomotiv og
rundt 200 vogner.

I tillegg til den store ban-
en, har utstillingen flere
mindre baner, og en egen
bane bare med norske tog er
under oppbygging.

Gert, som eier og driver
anlegget, planlegger også en
egen utendørs bane som han
håper vil stå ferdig til komm-
ende sommer.

Åpent for publikum
Anlegget er naturligvis

åpent for publikum, og åpn-
ingstiden er torsdag og fre-
dag kl 11 - 16 og lørdag kl 11-
15 - eller etter avtale.

Kan bestiller varer
Gert kan også levere det

meste innen tog, bilbaner og
modellfly på bestilling, og
være behjelpelig med opp-
bygging av anlegg.

Berkåk stasjon – et viktig knutepunkt
Tema for årets kulturminnedag var ”steder for ankomst og avreise”, og her i Rennebu ble
markeringen naturlig nok lagt til Berkåk stasjon. 

Dovrebanen ble åpnet 15. september i 1920, og den går stort sett i samme trasé i dag som den
gang. Berkåk stasjon fikk raskt en viktig rolle for kommunikasjonen i Rennebu, og spesielt stor
betydning fikk den for utviklingen av Berkåk som tettsted. For lokalbefolkningen var jern-
banestasjonen en viktig møteplass, og et sted der en kunne få et blikk inn i den store omverden-
en.

For mange ble jernbanen også en arbeidsplass, og mange på Berkåk hadde sitt daglige virke
på stasjonen. I dag er det ingen ansatte på stasjonen, men alle tog stopper og det kan kjøpes bill-
etter til toget på Turistkontoret på Berkåk. 

Sverre Mosand  var igjen sjef på Berkåk stasjon denne dagen.

Marianne Motrøen fra
Tynset fikk æren av å være
den første som kjørte den
nye brua på Ulsberg. Her får
hun blomster av ordfører
Bjørn Rogstad i Rennebu. 

Ny
Rennebu-

katalog
Det er tre år siden forr-

ige Rennebukatalog kom
ut, og det er tid for en opp-
datering. Som tidligere er
det Rennebu Lions og
Rennebu Røde Kors
Besøkstjeneste som står
for utgivelsen, og det skal
denne gangen også bli en
god “gammeldags”
Rennebukatalog.  

- også for hyttefolk
Det som er nytt ved

denne utgivelsen er at den
i tillegg til telefonnummer
ogsåskal inneholde e-
postadresser for de som
ønsker det. Samtidig skal
også de som har hytte i
Rennebu få anledning til å
stå oppført i katalogen.
Nytt er også et bransjere-
gister med oversikt over
det lokale næringslivet -
en form for gule sider.

Annonser
Som tidligere kan nær-

ingslivet også ha annonser
i katalogen, og alle bedrift-
er i Rennebu har fått til-
bud om annonsering
sammen med utenbygds
bedrifter som har annonse
i eksisterende katalog.
Frist for innlevering av
annonse var satt til 1.
september.

Utsendt skjema
Det er utsendt skjema

til alle husstander i kom-
munen. Skjemaet skal
returneres med nødvend-
ige opplysninger. De som
ikke har fått kan enten
hente på butikken eller gå
inn på nettsiden
www.bjarum.no/renne-
bukatalogen for registrer-
ing. Dette tilbudet gjelder
også de som har hytte i
Rennebu.

Katalogen er tenkt å
komme ut i løpet av
oktober. 
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Solide og
sammenleggbare 
fritidsmøbler.

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på
lastebil/traktor

Martnastilbud 14.500

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Velkommen 
i utebod 31

Tilbud 14.500,-

Redskaps-/gjestehytte av villmarkspanel

HHaannddllaaffttiinnggHHaannddllaaffttiinngg

Velkommen til vår laftehall på Berkåk!

Tradisjonell handlafting
- etter dine eller 
våre tegninger!

Vi kombinerer også 
handlaft og bindingsverk.

Vår spesialitet:
- tilpasning 

etter dine ønsker!

Hytter, bur og anneks
i stavlaft og handlaft!

Fleksibilitet og kvalitet

JJoohhnn  AArrvvee  NNyybbrroo
Gorset, 7393 Rennebu

mob 918 37 209
janybro@loqal.no

HYTTER
i laft og stavlaft

HYTTETOMTER
på Nerskogen

Berkåk: 72 40 22 00 - E-post: post@lhbygg.no – www.lhbygg.no

Våre hytter er 
et naturlig alternativ. 

LH Bygg har fokus på 
kvalitet i alle ledd.

DDiinn  hhyytttteeddrrøømm??

 5500 a˚a˚rr1956-2006
1956-2006

i i hyhyttefolkttefolkets ets tjenestetjeneste
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ÅJerpstad
tlf 72 49 86 50

Åpningstider:
Man - fre 9-18
Lør 9-16
KIOSK
man-fre 18-21
lør 16-21
søn 12-21

BYGG/JERN
Wallas Parafinkamin m/hyttevokteren Fjernstyrt 4 kw valgfri tank 21.90000

Zero 105 ltr gasskjøleskap sort 5.49000

Sunwind hyttekomfyr sort/hvit 2.99000

Zibro parafinkamin 2,4kw 3.99000

Concorde AG blybatteri 305 AT. Vedlikeholdsfritt, 15år garanti 6.99000

Dusjkabinett kompl. For 12V 5.59000

Harvia badstuovn vedfyrt (bestillingvare) 2.49000

Harvia badstuovn 6kw elektrisk (bestillingsvare) 1.99000

Gjølme pillarsten 20x20x20 2200

Vi har det meste innen grunnprodukter. Spør på pris.
Kom å se vårt utvalg av vedovner fra Dovre og Jøtul

MANUFAKTUR
Sengesett i kamuflasjefarger 140x200/140x220 12900

Fleecepledd i høstens farger 6900

Tilbudstorg
Vi lagerfører dyner, puter og madrasser
Støvler til høstens turer, spør oss!

Meldalsbunad med tilbehør til dame og herre

KOLONIAL
Pizza originale capricciosa 300gr  1990

Tilbudene gjelder så lenge beholdningen rekker!

HØSTKAMPANJEHØSTKAMPANJE
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Berkåk, tlf 72 42 71 17

Åpningstider  9-20 (18)

Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

7288 Soknedal - Tlf 72 43 60 70 - Fax 72 43 60 71

RReennnneebbuu  SSaagg  oogg  TTrr ee kkuu ll tt uu rr
Industriområdet Berkåk, tlf 916 40 473

• Spesialdimensjoner
• Standard-dimensjoner
• Laftetømmer
• Villmarkspanel - innv/utv.
• Rammeverk og stolper 

til stavlaft
• Takåser
• Bakved
• Portstolper

Revisjon • Skatte- og avgiftsrådgivning • Bedriftsrådgivning

Byggentreprenør
Fundamenteringsarbeid for hytter og hus

Industribygg – Offentlige bygg
Rehabiliteringsarbeider – Landbruksbygg

Berkåk, 7391 Rennebu, tlf 72 40 22 00/ 918 30 075
fax 72 42 77 40 – gunnar@lhbygg.no

10 kr 
marked

Tilbud bygdadag
7. oktober

Rundballkorg for sau og storfe
Kraftforaut for lam 12 og 24 plasser

Vekt for sau, gris og kalv
Milkbarer og pelletsflasker

Vaskemidler 
for hushold og landbruk ÷10%

Restsalg 
på div sko og klær opptil ÷50%

Norvegia kr 5900
pr kg
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Ved eller
pellets?

Mens strømprisen
stiger  lurer en på hva
somer det beste
alternativet av tradi-
sjonell vedovn eller
pelletsovn.

Det er mye varme å hente
med bart ovnsrør montert

oppe på ovnen. 

Riktig fyring i  vedovn
med god trekk betyr reduk-
sjon i vedforbruket.
Dessuten er de rentbrenn-
ende ovnene adskillig mer
effektive enn de gamle ovn-
ene. De utnytter energien
bedre, samtidig med at de
sparer miljøet med
minimale røykutslipp. 

Pelletsovn
Det siste innen vedfyr-

ing er pelletsovn, og som et
ledd i strømsparing har
regjeringa innført tilskudd
på kr 4000 pr. pelletsovn
ved innkjøp. Disse ovnene
koster fra kr 15000. 

Pelletsovnene har
mange fordeler. De utnytt-
er bl.a. varmen bedre ved
hjelp av innebygd vifte som
blåser varmlufta ut i romm-
et. De har et kammer for
pellets som rekker for et
helt døgn, og temperaturen
kan reguleres til lavere
temperatur om natten.

Driftskostnadene for å
fyre med pellets er anslått
til til ca halvparten (rundt
0,40 øre pr. kilowattt) i for-
hold til å fyre med strøm,
olje eller ved. 

Byggmakker på Berkåk
kan gi mer informasjon om
ovner.

“Ring hytta varm” med Stig

pumpene er enkel, og det
trengs ingen store inngrep i
boligen. Pumpen kraftlaget
selger mest av koster kr
12.999, og ferdig montert blir
regningen på slutt rundt
18000. Med en forventet leve-
tid på 10 - 15 år er det nok
penger å spare...

Enkel i bruk
Varmepumpene er enkle i

bruk og meget stillegående.
Ved hjelp av en fjernkontroll
kan en stille inn ønsket inne-
temperatur, og en kan også
stille inn slik at temperaturen
senker seg om natta. 

Monteringen av varme-

Torbjørn Vold ved
Kvikne-Rennebu Kraftlag har
i høst allerede montert 10
varmepumper. 

— Varmepumper er fan-
tastisk for eldre folk. De
slipper å bekymre seg for
vedbæring eller bestilling av
olje, temperatursvingninger
eller hensynsløse strømregn-
inger. Oljeprisene er også blitt
høye, og det kan være en
avveining om høsten og vår-
en når det er aktuelt å ha fyr
på kaminen. Med varme-
pumpe er høsten og våren
enklere - det regulerer seg
selv ut i fra hvilken
temperatur du stiller inn,  for-
teller Torbjørn.

Viktig med inverter
Det finnes forskjellige typ-

er billige varmepumper, men
de har som regel ikke invert-

er-funksjonen. Uten inverter
går pumpene alltid for fullt,
og stopper og starter ut i fra
innstilt innetemperatur. Med
inverter vil pumpene avpasse
viftefarten og varmeproduk-
sjonen etter innebehovet, og
gi en jevnere og mer behage-
lig temperatur. Inverter er
derfor et kvalitetsstempel
som en bør sikre seg at
varmepumpen en ønsker å
kjøpe er i besittelse av .

God varmeeffekt
Kvikne-Rennebu Kraftlag

forhandler Fujitsu varme-
pumper, og de ble i
Forbrukerrapporten i fjor kår-
et til best i test. De garanterer
100% varmeeffekt ned til ÷70C
og 68% effekt ved ÷150C. 

I følge Fujitsu sparer en
gjennomsnittsfamilie i Norge
ca kr 7000 på varmepumpe.

Stig Løfshus ved Kvikne-Rennebu Kraftlag viser styringsenheten 
som trengs til “Ring hytta varm”.

Er varmepumpe løsningen?

Strømprisene stiger og 
vi fortviler...

Strømprodusentene blir beskyldt for både det ene og det andre
nå når strømprisene er så høye som de aldri har vært i den senere
tid. Mange føler seg nok litt usikre når vi nå går mot vinter med
temperaturer ned mot både 10, 20 og 30 minusgrader. Da kan
varmekilden og styringen av den være avgjørende for fyringsut-
giftene vinteren bringer. Det hjelper det oss lite at strømprodus-
entene argumenterer med at strømprisene i Norge fortsatt er
lavere enn i land vi sammenligner oss med - det er tross alt ikke så
kaldt i f.eks. Danmark. Da må vi enten håpe på en mild vinter, ell-
er velge de riktige varmekildene...

Høye strømpriser har gjort at varmepumper er i
skuddet som aldri før. Samtidig påstår leverandør-
ene at komforten øker i og med at en kan ha høy-
ere middeltemperatur gjennom hele døgnet.

Torbjørn Vold ved Kvikne-Rennebu Kraftlag viser at 
varmepumpen kan monteres diskret.

Flere og flere får elektrisitet på hytta, og da
kan det være smart med god varmestyring
for å holde strømutgiftene nede.

Det finnes flere aktuelle systemer, men Stig Løvshus
i Kvikne-Rennebu Kraftlag anbefaler “Ring hytta mi
varm” på grunn av god fleksibilitet. — Har du montert
elektrisk ovn i det siste, er det små investeringer som
må til. Det beste er nyere ovner der du kan senke
temperaturen til ønsket nivå. Alternativet med eldre
ovner er å slå de av og på, men da er du avhengig av en
egenstrømkurs bare for ovnene. 

Via sms og data
Styringsenheter koster fra kr 5900, og i tillegg komm-

er montering og evt tilpasning av ovner. Utenom dette
må det opprettes en avtale for styring via sms på tele-
fonen eller via data. KRK har her www.hyttami.no som
samarbeidspartner, og kostnaden her er for tiden kr 290
for etablering og kr 700 pr. år.  Da får du både sms og
dataløsning, og via data kan du også lese av aktuelle
temperaturer i hytta. 

Fordel med grunnvarme i hytta
— Vi har montert nærmere 50 slike anlegg på hytter i

den senere tid, og det viser seg at dette blir mer og mer
aktuelt. Med slik styring kan du ha en grunnvarme i
hytta og sette opp varmen når hytteturen nærmer seg,
sier Stig. Det er en fordel også for hytta med en grunn-
varme slik at du slipper de store temperatursvingning-
ene. Stig forteller også at en kan dele opp varmestyring-
en i flere soner, noe som kan være aktuelt for større
hytter. 

- også brann og innbrudd
Ved hjelp av samme systemet kan en også koble på både brann- og

innbruddsvarsling - også webkamera for å se hvordan det står til på
hytta. Det lar seg også koble på styring av lys. Stig forteller at halv-
parten monterer brann- og innbruddsvarsling i tillegg til varmestyr-
inga.
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Gjesteheim og Møtested

Havdal skole
Vi sørger for deres bedriftfest, 
bryllupsfest eller barneselskap.

For mere informasjon 
kontakt Havdal Skole - tlf 974 79 593

Priser på leie gymnastikksal: Innenbygds   Utenbygds
Morgen (09:00-12:00) Kr. 250 Kr. 300
Ettermiddag (14:00-18:00) Kr. 300 Kr. 350
Kveld (19:00-24:00) Kr. 450 Kr. 500
Forlenge dersom mulig           Kr. 50 Kr. 60 p. time
Løs time Kr. 100 Kr. 125
Garderobe og dusj Kr. 75 Kr. 80

Åpningstider Ulveskaret restaurant
Daglig fra 07:30 till 23:30 - Tlf. 974 79 593

Dette skjer i Havdal Skole
Fred 6. okt Darts Kl. 19:00 Ta del i er gratis
Lørd 7. okt Suppefest Kl. 14:00 kr. 175
Sønd 8. okt Magic the Gathering turnering Kl. 11:00 kr. 50
Mand 9. okt Kortspill-kveld Kl. 19:00 Ta del i er gratis
Onsd 11. okt Basketball Kl. 19:00 Ta del i er gratis
Fred 13. okt Darts Kl. 19:00 Ta del i er gratis
Sønd 15. okt Magic the Gathering turnering Kl. 11:00 kr. 50

Rabatt kupong Rabatt kupong
BaconBurger                Brus
Normal kr. 65 Normal kr. 20

Nå kr 50 Nå kr 15

NY OG STØRRE
avdeling med Black Design

Blomster-, Leke- og Gavebutikken på Berkåk

Tilbud:
Store fine bregner NÅ 7900

Chrysantemum NÅ 2900

Saint Paulia NÅ 2900

1/2 pris 
på div. gaveartikler

NB: Nå er det tid 
for å sette høstløken! Tlf 72 42 74 45

Vi tilbyr bla.:
Allmennpraksis
Tannbehandling
HD røntgen
ID merking av hund og katt
Pleieartikler
Specific og Oliver’s dyrefor
Førstehjelp sett

Vi har fått inn utstyr fra Gresshoppa: 
Turseler,  trekkseler, kobbel og halsbånd. ,ofl.  
Ønsket utstyr kan skaffes på bestilling 

Åpningstider: Man – Fre  9.00 – 9.30 etter avtale!
Man og Ons   18.00 – 19.00

Telefon i klinikkens åpningstid:    72426299
Telefon døgnvakt:  72427499

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal

Tlf. Kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus 
og pukk

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner

Jordrenseanlegg hytter/boliger
- 25 år i bransjen -

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

ennebu
snekkeri AS

KJØKKEN – BAD
SPISESTUE – SOVEROM

Vi har lang erfaring, bred kompetanse og er 
spesialister på heltreproduksjon.

Vi er spesielt gode på: Personlig service –
Håndverksmessig kvalitet – Fleksibel produksjon

Voll, 7393 Rennebu – Tlf 72 42 67 30 – Fax 72 42 67 20
www.rennebusnekkeri.no – R@rennebusnekkeri.no
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Kulturvukku i Rennebu var et nytt tiltak i fjor, og
uka ble så godt mottatt at den følges opp med et
arrangement etter samme lest også i år. 

3Alle gode ting er
Vi fører strøm fram 
til hytta eller boligen din

Trenger du elektrikere, så 
installerer vi kontakter og brytere 
etter dine ønsker 

I vår butikk får du kjøpt 
komfyr, TV, varmepumer etc

Marino
takker for

seg
Søndag var siste dag
serveringsstedet
Marino Pizzeria og
Restaurant hadde
åpent på Berkåk. 

Driverne er lei seg for å
slutte, men på grunn av at
leiekontrakten er gått ut
har han ikke noe valg. De
har hatt en flott tid her på
Berkåk, og synes det er
trist å slutte. Samtidig vil
de takke alle for hyggelig
samarbeid.

Serveringsstedet flytter
nå til Sunndalsøra og vil
åpne i løpet av oktober.
Han ønsker alle hjertelig
velkommen innom når de
er på Sunndalsøra.

Årets Kulturvukku er
snart ferdig planlagt, og det
blir også i år fine kulturopp-
levelser gjennom uka.

RennebuSpæll
Lørdag 21. oktober arr-

angerer Rennebu Skolekorps

RennebuSpæll for 12. gang.
Dette er et populært arrange-
ment som samler korps fra
store deler av Trøndelag. 

FN-konsert
Nytt av året er at det vil bli

satt opp en lavvo ved

Rennebuhallen. Denne vil bli
brukt til forskjellige arrange-
ment, og tirsdag 24. oktober
vil kulturskolen arrangere
FN-konsert i lavvoen. 

Annie
Avgangselevene ved ung-

domsskolen i Rennebu har
som tradisjon å sette opp et
musikkspill. I år skal de sette
opp “Annie”, og det vil bli tre

arrangement åpne for pub-
likum i løpet av onsdag og
torsdag. Alle oppsetningene
vil foregå i Rennebuhallen for
å gi plass til flere. 

Full oversikt om kultur-
vukkus innhold vil bli pre-
sentert i neste Rennebu Nytt
som kommer torsdag 12.
oktober.

Aspiranter i Rennebu Skolekorps under fjorårets RennebuSpæll. Håkon Aalbu som Emil i fjorårets oppsetting.
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Advokatene 
HOVSTAD & KVERNRØD

M.N.A.
I KONTORFELLESSKAP

Advokat Bjørn Hovstad - Advokat Frode Kvernrød
Advokat  Anna Th. Flatmo

Alminnelig praksis herunder:
- Faste eiendommers rettsforhold
- Landbruk/odel
- Familie/arv/skifte/fri rettshjelp
- Erstatningsrett/trygd/forsikring
- Bygg og entrepriserett
- Strafferett

www.gauldalsadvokatene.no - post@gauldalsadvokatene.no
Avd. Kontor: Berkåk

Tlf. 72 43 02 00 - Pb. 125, 7291 Støren

- Lekehytte 
- Jakthytte
- Redskapsbod
- Poststativ
- Søppelhus

Kjell Nakken
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 72 34
Mob. 920 47 252
www.bo-vel.no

Gardsmatprodukter

tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Velkommen innom!
Du finner oss ved Nerskogen skole

- bla. SPEKEMAT etter egne 
oppskrifter, ost m.m.
Husflid og håndverk!

Åpningstider fred 12-19 - lørd 10-15
Ellers når vi er hjemme eller ring for avtale

KKoomm  oogg  ssee  vvåårr  bbuuttiikkkk!!
RReebbuussttoorrggeett  ppåå  BBeerrkkååkk

NNyyhheetteerr  hhvveerr  uukkee

Butikken for den selvbeviste kvinne 
– uten alder

RENHOLDER
Vi søker renholder til helger og ferieavvikling.
Du kan få jobbe hver helg eller annenhver helg.
Jobben består i renhold av kro og motellrom 
med varierende antall timer ut fra 
hvor mange rom 
som trenger rengjøring.
Henvendelse Anne Karin ved spørsmål.
Ansettelse snarest.

Dekk
og felg

Tenk vinterdekk nå!
Ring for godt pristilbud

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA/Berkåk

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

BilpleieOlje og
batteri

Gratis for ungdom!

Rennebu Nytt sendes gratis til ungdom
fra Rennebu som er under utdanning.

Er du interessert?

Kontakt 
Mediaprofil as - tlf 72 42 76 66

Epost: dagfinn@mediaprofil-as.no

Tegning - Prosjektering - Byggesøknader
Hus - Hytter - Næringsbygg

Reguleringsplaner - Avløpsplaner

FFrriiddaarr  SSkkjjeerrvvee
Lerkeveien 32, 7391 Rennebu - tlf 72 42 70 95/913 94 196
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Kunngjøringer

Rennebu kommune
Kunngjøringer

FRISK’ trening 
i Rennebu hallen hver onsdag 
(ut november) kl.10.00 – 11.00
Oppstart;  ONSDAG 11. oktober
Tilrettelagt trening til musikk for alle – uansett
fysiske forutsetninger,
med fysioterapeut Solfrid som instruktør.
Målet er å komme i gang med aktivitet som
gjør godt for kroppen.
Kaffe og uformelt samvær etterpå på frivillig-
hetssentralen. Pris for semesteret kr 300,-
Vel møtt.

Bassengbuss
Interesse for bassengbuss til Støren i høst?
Trim i vatn er fin trening for kroppen, 
Passer for alle, uansett plager og fysiske 
forutsetninger ellers, vanntrening er varmt å
anbefale.
Egenandel kr. 100,-. Minimum 10. deltakere.
Interesserte må melde fra til FYSAK koordinator
innen 16. oktober.
Maj Britt tlf 917 31174 – 724 26264

Hei alle småbarnsforeldre!
Det startes opp med felles trilleturer for alle
som ønsker det.
Fra sanitetshuset på Berkåk
hver torsdag, kl. 12.00.
Oppstart;  torsdag, 28. september kl.12.00.
Vel møtt til trim og trivsel sammen!
- Rennebu helsestasjon -

Reguleringsplaner
144/1 -  Mindre vesentlig reguleringsendring
vei i hytteområde Hestvatnet/Lauvåsen
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk godkjente
i møte 25.08.06 mindre vesentlig regulerings-
endring av reguleringsplanen for Furusjøen-
Hestvatnet i medhold av plan- og bygningslov-
ens § 27-2 nr.3. 

Reguleringsplan Haugasetra hytteområde
Nåverdalen
Kommunestyret godkjente i møte 14.09.06
reguleringsplan for Haugasetra hytteområde,
datert 16.09.05 i medhold av plan- og byg-
ningslovens § 27-2.
Planen omfatter 6 nye hyttetomter, på totalt ca.
70 dekar.

Reguleringsplan for Bakkan
Kommunestyret godkjente i møte 14.09.06
reguleringsplan for Bakkan datert 07.08.06, i
medhold av plan- og bygningslovens § 27-2.

Viser til fullstendig vedtak på kommunens
hjemmeside www.rennebu.kommune.no .
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunn-
gjøringsdato.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen framsettes for Rennebu kom-
mune innen 3 år fra denne kunngjøring.

- Rådmannen -

Overformynderiet
Henvendelser til overformynderiet i Rennebu
rettes til Servicetorget i kommunehuset på tele-
fon 72 42 81 00. Servicetorget vil formidle alle
henvendelser videre til riktig person i overfor-
mynderiet.

Onsdagskaffe
Alle som ønsker å møte andre over en kopp
kaffe med noe attåt, nå når mørketida nærmer
seg, er hjertelig velkommen på Frivillighets-
sentralen hver onsdag kl. 10.00 - 14.00.
Vi holder på med aktiviteter både inne og ute,
avhengig av værforholdene.
Spørsmål kan rettes til:  Hilde tlf. 90 57 08 01

Dag  tlf. 72 40 25 25

LHL Rennebu
GRATIS

MEDLEMSKAP 
UT ÅRET!

Landsforeningen for Hjerte- og
Lungesyke er Norges største
pasientorganisasjon. Ønsker
du å bli medlem i LHL ta kon-
takt med oss i LHL Rennebu.
Da støtter du det lokale arbeid
og opplever fellesskapet. 
Du kan ta del i våre tiltak, 
tilbud og medlemsfordeler. 
Å stå sammen betyr mye om
vi skal lykkes med våre aktivi-
teter eller ikke. 
Noen av dine fordeler er:
- egenandeler ved rehabili-

tering på Røros dekker vi i 
sin helhet 

– rabatt på trimaktiviteter 
– rabatt på datakurs 
– rabatt buss/båt-/studietur 
– rabatt Statoil 30 øre pr. liter
– rabatt på staver til stavgang
– du får 5 ganger pr år med-

lemsbladet ”Det nytter” 
– julemiddagen/kulturkveld

LHL Rennebu, 
Jostein Berntsen 
tlf 72 42 59 30 – 997 27 963

Turorientering
Husk innlevering av turorient-
ering innen 10. oktober.
Leveres til Doris Sæter,
Berkåk.

Mulig tiltenkt
oppmerksomhet fredag den
13. frabedes.

John Skamfer

Takk for oppmerksomheten
på min 70-årsdag.

Kirsti Eggan

Takk for gaver, blomster, hils-
ener og hyggelige besøk i for-
bindelse med min 90-årsdag
den 9. september.

Gudrun Smørsgår

Ubrukt kape med sleng-
hette til Rennebu-/Meldals-
bunad.  Tlf 922 05 843

Skyttermøte
Rennebu Skytterlag inviterer
skyttere til planlegging av 
vinterenes trening.
Foreldre til de yngre bør delta!
Sted: Innendørsbanen, Berkåk
Tid: Dag 6. okt. kl 19.00

Trekningsliste 
martnaslotteri 

Innset Husflidslag
Kjelke - lodd nr 2110:
Oddveig Voll, Rennebu
Kalender - lodd nr 3264:
Mons Julius R. Nordren, Gol
Kakefat “Sveipa” - nr 0421:
Marit Anita Bruholt, Rennebu
Kiste - lodd nr 0042:
Kåre Holthe Berg, Innset

Vaskestol 
ønskes til Nordstuggu ved

Rennebu Helsesenter. 
Kanskje har noen

vaskerfat og mugge også?

Henvendelse til Nordstuggu

Skog-Fagtur
Skogeiarlaget inviterer sine medlemmer , og evt andre 
interesserte, på 2-dagers (sosial) fagtur i Østerdalen.
19. - 20. oktober.
Besøk på: Gammelstu Stai; gard med nytt fjøs, eige slakteri 

og turisverksemd.
Evenstad Skogskule
Mathisen-Atna A/S
Skogbruksmuseet....

Pris: ca kr 500,-
Påmelding innan 10.10. til Ingrid Meslo tlf 909 60 190 eller
Odd Uvsløkk 72 42 71 11.
Bli med slik at vi klarer å fylle bussen for dette vert interessant
og triveleg!

- Rennebu Skogeiarlag -

Verdensdagen for psykisk helse
11. oktober

Årets tema – ” Se meg!” om barn og unge sin psykiske helse.
Det viktigste er å styrke barna sin selvfølelse og legge til rette
for et godt oppvekstmiljø.
Alle vi som er voksne og tilbringer tid sammen med barn og
unge, har et ansvar for at disse skal ha det så bra som mulig.
Det er viktig at vi gir barnet gode erfaringer med sine 
medmennesker, i første omgang med sin familie og venner.
Ved å gi overvekt av positive opplevelser til våre barn, vil de 
i større grad reagere på negative opplevelser med å snakke til
voksne om det de opplever. Vi gir dem støtte i medgang som
gir styrke i motgang – en viktig huskeregel for alle voksne som
er gode rollemodeller for barn og ungdom.
Trygghet og tilhørighet er viktig for alle, men spesielt viktig 
for barn og ungdom. Det er det vårt ansvar som voksne – å gi
dem.

Markering på torget ONSDAG 11. oktober 
fra kl.11.00 – 13.30

Vi deler ut informasjonsmateriell og slår gjerne av en prat
med både store og små. Det vil bli kaffe og vafler å få kjøpt.

Idrettsskolen starter
4-6 Sport´n: 3.10.06 kl 17.30 – 18.30

Årskull 2002 – 2000
Oppmøte i Samfunnssalen i Rennebuhallen

7-10 Sport´n: 3.10.06 kl 17.30 – 18.30
Årskull 1999 – 1997

Oppmøte i Rennebuhallen

Velkommen!   - styret –

Idrettsskolen i Rennebu
Turdag med orientering 8. Oktober

Utgangspunkt: Vasslivn, start fra kl 10.30 – 10.30
Ta med mat og drikke! 

Barna får en overraskelse fra Tine på Mjuken.
- styret i idrettsskolen -

Rennebu alders- 
og sykehjem

Kjøkkensjef 100% stilling vikariat
Ledig fra 01.11.2006.-31.10.2007 med
mulighet for fast ansettelse.

Dersom internt opprykk vil en 75% stilling
vikariat som kokk med arbeid tredje hver
helg bli ledig. Med mulighet for fast ansett-
else.

Lønn iht. avtaleverk. Vilkår for øvrig vil
være i samsvar med de kommunale lover 
og avtaleverk. 

For nærmere opplysninger, kontakt 
Enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12.

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.

Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: post-
mottak@rennebu.kommune.no innen
20oktober 2006.  

RÅDMANNEN



søknader, og håper på positiv
respons.

Gang- og sykkelvei
Det arbeides ut fra å

komme i gang med arbeidet i
løpet av 2007. Det er tenkt at
brua skal tilknyttes en gang-

og sykkelvei  langs Rv3 og
over til Vollan. — På Vollan-
siden skal det gå bra å få vei,
og vi har tidligere hatt en dia-
log med Statens Vegvesen om
større avkjørsel, som vi håper
de står ved. Ellers er det en
kommunal plan om gang- og

sykkelvei på Kvikne der vi er
i dialog med kommunen om
at denne må føres helt frem til
brua langs Rv3. Da blir dette
en ypperlig og trafikksikker
rundløype for barn og unge,
sier Olav Moen.

Bevato
Det æ bære å gjærra det

BYGGEVARER - alt du trenger
UTLEIE - lift, loppe, jordfres,  niv.-kikkert m.m.

LOKALT HÅNDVERK - treprodukter, lær, skinn m.m.
HÅNDVERKERFORMIDLING

PLANTER OG STAUDER fra Kvikne Planteskole

Mandag og Onsdag 9-16 Fredag 9-17  Lørdag 10-14 

Tlf 62 48 43 33 - Mob 91 60 80 89 - www.bevato.no

KK  VV  II  KK  NN  EE      NN  ÆÆRR  II  NN  GG  SS  PP  AA  RR  KK

Kvalitetshåndlaft 
med detaljer fra gammel lokal byggeskikk

Hyttene leveres i 5 fleksible modeller.   
Formidling  av  hyttetomter i Kvikne:     

Moenfeltet, Haugan - Yset, Helgesgård 
Les mer på våre nettsider

w w w . k v i k n e h y t t a . n o   
tlf 62 48 43 10  mobil 90 66 58 96

Gammelbrua trenger opprustning

Salget av leiligheter har startet
Kvikne Fjellhotell har lagt ut leiligheter
i hotellet for salg, og de første kjøperne
har allerede flyttet inn. 

Hotellet på Kvikne har kommet godt i gang
med salget av leiligheter, og flere har reservert lei-
ligheter. — Dette er en enkel og grei løsning for
”hytte” på fjellet, der en slipper vedlikehold,
snøbrøyting med mer, forteller daglig leder Kjell
Fenstad. — Hvis en ønsker kan en også kjøpe mat
her på hotellet, og vi har svømmebasseng her.

Ellers er det et fenomenalt terreng for turer både
sommer og vinter, og gode muligheter både for
jakt og fiske.

Leilighetene har vært annonsert i
Adresseavisen gjennom Nylander, og det ligger
også prospekt på leilighetene på nettsiden til
Nylander. Ønsker du å se nærmere på leilighetene,
har hotellet en visningsleilighet ferdig ombygd og
innredet. Da kan du kontakte enten Nylander eller
hotellet for avtale.

Ny butikk
på Ulset
Denne uka åpnet ny
butikk på Ulset  -
under navnet Ulset
Handel. Butikken vil
inngå i Joker-kjeden.

Ulset Handel AS ble
stiftet den 13. september
2006, og vil ta over butikk-
driften på Ulset. På stift-
elsesmøtet møtte ca 45
personer og det ble tegnet
1335 aksjer til en verdi på
kr 160 200 med en over-
kurs på kr 26 700.

Vedtekter ble vedtatt
og i styret sitter Oddvar
Austbø (styreformann) og
styremedlemmene Leif
Arne Myhre og Kåre
Mjøen. 

Ved siden av butikken
vil det også bli bensinsta-
sjon og innkjøpslag for
landbruk i regi av
Felleskjøpet.

Butikken vil få navnet
Joker Kvikne, og formell
åpning av Joker Kvikne vil
bli i slutten av oktober. 

Brua over Orkla mot
Vollan har stått i 150 år,
og nå er den overmoden
for grundig opprust-
ning

Det er Stiftelsen Vollan
som står bak opprustningen
av brua, og de har fått hjelp
av student Gaute Moe fra
NTNU i Trondheim til pro-
sjekteringen. Han har brua
som hovedoppgave, og han
har vært på befaring og sam-
tidig studert lignende bruer
for at prosjekteringen skal bli
best mulig.

— Brua vil bli helt identisk
med den gamle, forteller Olav
Mjøen, som har fått i oppgave
å koordinere bruprosjektet på
vegne av Stiftelsen Vollan.

Avhengig av gaver
— Prosjektet med brua er

ressurskrevende, men vi har
vært så heldig å få tømmer fra
Statskog. Tømmeret kommer
fra Innset, og det ser ut til å
være meget bra. Ellers har vi
også fått kabler. Det gjelder å
holde kostnadene nede, for
selv om vi har fått dette er vi
avhengig av et kontanttil-
skudd på 3/4 million, fortell-
er Olav. De har skrevet en del

Den gamle hengebrua på Kvikne ble konstruert av Sivert Gunnes fra Rennebu, og den ble bygd i 1897. 
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H o l d  d e g  o r i e n t e r t  p å  w w w. k v i k n e . n o

NNyytt  mmaannddeellppootteetteennss  
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KKvviikknnee  SSeerrvviicceesseenntteerr
22551122  KKvviikknnee
TTllff//ffaaxx::  6622  4488  4422  1144

Kurs og konferanser
- lederseminar - prosjektseminar

- teambuilding - kick off

Ferie og Fritid
- jakt og fiske - fjellturer

- selskap/bursdager - bryllup

Salg av ferieleiligheter!

LAMMEAFTEN
28.10. – 06

LUTEFISKAFTEN
11.11. - 06

Bordbestilling – 
Be om tilbud

Levende musikk

SØNDAGSBUFFÉ

tlf. 62 48 55 50

Ta kontakt - vi skreddersyr
ditt opphold! 

Besøk våre hjemmesider -
www.kviknefjellhotell.no

Coop Kvikne ønsker alle velkommen 
til en hyggelig høsthandel!

Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan- Sanitærbark

Post i butikk

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

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON 24 t. 905 74 741

Åpningstider: mand-fred 9-19 lørd 9-18

COOP Kvikne - tlf 62 48 40 13

Aksjon for ny løypemaskin til Kvikne

— Vi mener at minst tre
ting bør på plass for å gjøre
Kviknebygda attraktiv vint-
ers tid – ny løypemaskin, egn-
ede traseer for preparering og
organisering av løypekjøring,
sier Rune Storli og Harald
Svergja - henholdsvis leder i
Kvikne IL og leder i Kvikne
IL Skigruppa.

Ny løypemaskin
Kvikne IL har en gammel

løypemaskin som i fjor
dessverre ikke ville mer.
Motorhavari og gammel
årgang gjør sitt til at det er lite
lønnsomt med reparasjon.
Tiden for ny, evt. nyere brukt
løypemaskin, har kommet. 

Kvikne har en vinter med
sikre snøforhold. Kvikne har
flere toppidrettsutøvere, for
tiden en utøver i verdens-
toppen. Nesten 100% av
Kviknes unger under 10 år
deltar på lysløyperenn. Med
gode løyper vil flere holde på
lengre tid oppover i alder.
Næringslivet på Kvikne er
helt avhengig av at Kvikne
gjøres interessant for hytte-
folk, turister, overnattings-
gjester og andre tilreisende.
Kviknes egne innbyggere bør
gis muligheten til å ta seg en

skitur i velpreparerte skispor. 
En ny løypemaskin koster

fra 700 000 til 1 000 000 +
mva. En brukt maskin av til-
fredsstillende standard 450
000 til 600 000 + mva. 

— Vi mener at bidrag fra
private, bedrifter, lag og for-
eninger vil være vel anvendte
penger med tanke på bygdas
framtid, og håper at bl.a.
grunneierlag, veiforeninger,
bedrifter, kommunen osv.
kan bidra med 5-6 sifra beløp.
Vi håper også at de fleste pri-
vatpersoner med en viss til-
knytning til Kvikne gir sitt
bidrag, slik at vi kan få
realisert planen som vi ser på
som viktig for hele Kvikne.

Traseer for preparering
Kvikne IL planla og merk-

et et rimelig omfattende tur-
løypenett på slutten av 90-
tallet. De fleste av disse tur-
løypene ligger i fjellterreng.
Her ønsker nok også de fleste
å gå, men ettersom fjell-løyp-
er i glissen bjørkeskog og fjell
er veldig værutsatte, er nok
dette løyper som egner seg
best til ”helgas løype”  eller til
vinterferie og påske. Målet
må være at det til enhver tid
skal finnes en trenings- og

mosjonsløype med rimelig
nyoppkjørt spor. Dette forut-
setter en trase som ligger
skjermet for vær og vind.
Traseer for løypemaskinpre-
parering bør også være rime-
lig planerte og ryddet.
Kvikne IL har derfor søkt om,
og i første omgang fått inn-
vilget 200 000 i tippemiddel-
støtte, til forlengelse med
dag-turløype mot dagens
lysløype på Yset. Totalt skal
10,5 km nye traseer oppar-
beides i området lysløypa/Y-

dalen-Vang. I tillegg til denne
prioriterte ”midtuketraseen”,
ser vi for oss at det ved god-
værshelger fortsettes med
oppkjøring av ”helgas løype”
i en av fjelltraseene. Det er
utvilsomt ”Kjølen rundt-
Sverjesjøen” som er den mest
populære traseen, og denne
bør da også prioriteres til hel-
gas løype. 

Løypekjøring
— Løypekjøringa på

Kvikne har så langt blitt

finansiert av Kvikne IL.
Spilleautomatinntekter er
utvilsomt grunnen til at KIL
har hatt økonomi til dette!
Dette er inntekter som er
varslet vil forsvinne, og det er
derfor nødvendig at både
brukere, lag og foreninger,
næringslivet og andre bidrar i
finansieringen av løypekjør-
ingen. En medlems- eller kon-
tingentbasert organisasjon
kan være veien å gå, selv om
dette krever ”enda mer folk i
styre og stell på Kvikne”.

Kvikne IL og Kvikne skiskytterlag ber om
hjelp og støtte fra enkeltpersoner, bedrifter,
lag og foreninger til innkjøp av ny løype-
maskin.

Skiskytter Magne Torleif Rønning (t.h.) kan tenke seg å trene mer hjemme på Kvikne, 
men det krever gode løyper. Her ser han på ny løypemaskin sammen med Harald Svergja og Rune Storli.



RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 RENNEBU

06.10. Sanitetsbasar Samfunnshuset 18.00 Berkåk Arbeidslag
08.10. Gudstjeneste m/ nattverd Berkåk kirke 20.00
08.10. Fotball G16 Rennebu – Flå Frambanen 15.00 RIL Fotball
08.10. Tur til Finnvasspiken Skjerve Gartneri 12.00 Rennebu Turforening
11.10. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00 Diakonutvalget
13.10. Basar i Åshuset Åshuset 19.00 Gisnås Forsamlingshus
14.10. Medlemsfest Samfunnshuset R. Gammeldansklubb

Maxima fra Folldal spiller til dans
13-15.10. Bibelhelg Hoelsmoen Misjonssambandet
15.10. Kirkekonsert Berkåk kirke Orgelkomiteen

Hauka Dekorum / Gunnar Bonsaksen

Gjesteheim og møtested Havdal Skole:
Hver mandag kl 19.00: Kortspill – kveld
Hver onsdag kl. 19.00: Basketball
Hver fredag kl. 19.00: Dart
Hver søndag kl. 19.00: Magic the Gathering-turnering

Nye treningstider for Håndball f.o.m. 16. oktober:
J12:  Mandager kl. 17.00-18.30
G12: Mandager kl. 18.00-19.30
J14: Mandager kl. 19.30-21.00 og onsdager kl. 18.00-19.30
J16:  Mandager kl. 19.30-21.00 og torsdager kl. 20.00-21.00 

Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30-22.00 på Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22.00 på Berkåk skole

NB: Rennebu Musikkorps sin oppsetning av “Elton John” 
er flyttet til 17. og 18. febr 2007

tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net 
 

turistkontoret@rennebu.net
 

Rennebu Turistkontor
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00 

Høsten er lesetid, og her er
noen nye tips fra biblioteket!
Knut Jørgen Røed Ødegaard: På vei til Mars og Saturn.

Her kan vi lese mer om to av planetene i Solsystemet vårt, steinplaneten
Mars og gassplaneten Saturn. Boka har mange fargefotografier fra verdens-
rommet, samt de siste forskerfunnene.

Paul Coelho: Pilegrimsreisen.
Her følger vi forfatteren på hans vandring langs pilegrimsleden til Santiago

de Compostela. En original og tankevekkende bok.

Anne Karin Elstad: Hjem.
Forfatteren forteller her om de

første 16 årene av sitt liv. Hun
tegner et varmt bilde av livet på
gården og i bygda. Morens syk-
dom og død er et dramatisk
høydepunkt. Elstad har hentet
mye stoff til romanene sine fra
dette miljøet.

DVD: Walk the line.
Historien om Johnny Cash og

June Carter Cash. Filmen bygger
på  Cash egne bøker, og vi følger
ham fra liten gutt hjemme i
Arkansas til han blir berømt.

Åpningstider:
Mandag og torsdag: kl. 16-19.
Onsdag: kl.10-13.

Velkommen!

Dette skjer i Rennebu

Gule priser

Kle deg etter været
La mote Skihansker
Ass

Polvott, barn

Magisk hanske, barn

Strikket lue barn/voksen

Vanter, dame/herre

4950

3990

1490

2990

4990 Sjekk kundeavisen på
www.coop.no

Takk og PRIX

for Gule priser
Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Moccamaster,
toppmodell

Begrenset antall - først til mølla
990,-

100 år =
JubileumsPRISER


