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Jenter i høyløe
på Jølhaugen

Høstutgaven av Rennebu Nytt
går som vanlig ut til alle som har
hytte i Rennebu og på Kvikne.

Foto: Dagﬁnn Vold

Du ringer, – vi bringer
Lørdag 4. okt kl 18-22 (Berkåk)

Stor pizza kr 200,-

Dagens middag

norsk, tradisjonsretta mat

Softis kr 10,i uke 42 og 43

Samarbeid er tingen
Veiviseren i Rennebus næringsliv
Rennebu Næringsforening utarbeidet tidligere i år en Veiviser med undertittelen Rennebus næringsiv til din tjeneste - både
hjemme og på hytta. Denne ble sendt ut til alle hyttebeboere sammen med sommerutgaven av Rennebu Nytt. Her finner dere en
forholdsvis komplett liste over tjenestetilbud - vel og merke de som er medlemmer av Rennebu Næringsforening.
Hvis du ikke har fått eller ønsker flere, så finnes flere Veivisere på Turistkontoret på Berkåk. Du kan enten stikke innom, sende
e-post til adressen turistkontoret@rennebu.net eller ringe tlf 72 42 77 05.
Nettsiden www.rennebu.net er en side for både Rennebu Turistkontor og Rennebu Næringsforening. Her finner du opplysninger over alle næringsforeningas medlemmer, og ellers det som foregår i Rennebu.
Ellers kan vi anbefale nettsiden www.nerskogen.net og www.joldalsveien.no som interessante sider.

Hytteleverandører i samarbeid
Flere av dere som besøkte Rennebumartnan, la
kanskje merke til utstillingspaviljongen der tre av
våre lokale leverandører hadde felles presentasjon
av sine tjenester. LH Bygg Hytter AS, Lund
Handlaft og Sande Hus og Hytter AS har så gode
erfaringer med samarbeidet, at de vil videreføre
dette også på andre messer og utstillinger.
Det er slettes ikke første
gang vi samarbeider på denne
måten, forteller Ivar Langklopp
ved LH Bygg. På byggmessa i
Trondheim har vi tidligere
også hatt felles stand, og dette
tar vi nå med oss videre til bl.a.
Fjellmessa på Oppdal og også
til den forannevnte messa i
Trondheim.
Publikum
responderer stort sett positivt
på denne samarbeidsformen,
og vi som konkurrenter drar
nytte av å samle kompetansen
vår på et utstillingsområde.
Normalisert marked
De fleste bransjer opplever
svingninger i markedet, styrt
av kjøpekraft, rentenivå osv.
Dette gjelder ikke minst i
hyttemarkedet, og mange
aktører har i dag fått problemer, etter at den store kjøpefesten stort sett er over. Men
hyttemarkedet er på ingen
måte dødt, sier Ivar. Det er noe
rotnorsk, dette behovet vi har
til å skaffe oss vår egen hytte.
At de såkalte useriøse aktørene
forsvinner fra arenaen er bra,
dette gjelder både kunder og
leverandører. De seriøse er
fortsatt høyaktuelle hyttekunder, og vi som leverandører får
mange oppdrag også i framtiden, tror Ivar. På Hellerudsletta
har det nylig vært tomtemesse,
der prospektene gikk inn i stort
antall.
Hellerudsletta
I Hellerudsletta Hytteutstilling, hvor Ivar Langklopp
er styreleder, samarbeider
elleve bedrifter, hvor fem
stykker er fra Trøndelag. I tillegg til LH Bygg er Sande Hus
og Hytter også en av bedriftene
i
dette
selskapet.
Samarbeidet og forholdet
bedriftene imellom er svært
godt, sier Ivar. I tillegg til faglig
samarbeid, møtes vi også i sosiale lag, som for eksempel julebord, turer og andre mer uhøytidelige settinger. LH Bygg
leverer ikke bare hytter, leveranse av boliger er en økende
del av bedriftens portefølje. I
den sammenheng er medeierskapet i Nordbohus viktig.
Nordbohus er en ”teknisk”
bedrift som utformer nye hustyper, gir ut kataloger driver
markedsføring etc. Det landsdekkende
forhandlernettet,

gjør Nordbohus til en tung
aktør på markedet, som vi som
medeier drar nytte av.
Trender i tiden
Skiftende trender gjør seg
også til en viss grad gjeldende i
hyttemarkedet,
men
den
gamle byggeskikken er fremdeles etterspurt, dette gjelder
spesielt i fjellområdene, forteller Ivar. Ved sjøen er det mer
etterspørsel etter moderne løsninger,gjerne med store vindusflater. Eksempel her er et felt
på Stokkøya, der Funkisstilen
er tatt helt ut. Bygningene skal
gjerne være plassert på høyder,
slik at de gir mest mulig utsikt.
Dette i motsetning til tidligere,
da hyttene som regel ble plassert mest mulig i le for vær og
vind. Akkurat her kommer det
estetiske aspektet fram, og Ivar
er klar over sitt ansvar som
entreprenør. Vi kan i stor grad
påvirke hyttevalg og plassering, sier han, og vi er oss dette
ansvaret bevisst. Lokale reguleringsplaner er naturligvis også
noe vi må ta hensyn til. En
generell trend er hytteeiernes
ønske om gjennomført høy
standard på bygningene. Dette
inkluderer moderne baderom,
kjøkken med ”alt” utstyr, flere
soverom etc. Den gamle fjølbua på 30 kvm. ønskes nå oppgradert til større og mer
moderne enheter. Eksempel på
dette er Sjusjøen, der små hytter bygd for kanskje femti år
siden, nå i stor grad blir erstattet med større og mer tidsriktige hytter. LH Bygg Hytter har
suksess med hytter i stavlaft,
og det har en periode vært mye
behandlet treverk, ikke bare
vanlig panel.

nok på mellom 80 – 120 kvm.
Mer enn god nok plass til at
flere generasjoner samtidig
kan nyte hyttelivets gleder, sier
Ivar Langklopp.

Framtida
Ivar Langklopp ,med tittelen salgssjef i LH Bygg Hytter
(selv om jeg ikke fikk skrive
det), er optimistisk, og mener
det skal svært mye til for at
markedet for hyttebygging forsvinner. Som tidligere sagt, er
det noe med den norske folkesjela, dette ønske om å skaffe
seg sin egen fritidseiendom. Så
lenge det er økonomisk mulig,
vil det bygges også i framtida.
Akkurat nå bygger vi et fritidshus på rundt 300 kvm., men
den gjennomsnittlige hytta er

LH Bygg Hytter AS
Ansatte: 28
Omsetning: ca. 35 mill
Hovedkontor: Oppdal
Produksjon: Berkåk, Oppdal
Produkt: Hytter og boliger 35
– 40 enheter pr. år
Daglig leder: Ottar
Grændsen
Tlf. 72 40 22 00
www.lhbygg.no

Oddmund Stenset fra Sande Hus og Hytter, Jan Perry Lund og Kjell Auke fra Lund Handlaft og
Ivar Langklopp fra LH Bygg Hytter koste seg på årets Rennebumartna.

Daglig leder Jan Perry
Lund i Lund Handlaft,
bekrefter
at
samarbeidet
bedriftene imellom, kommer
alle til gode. Det skaffer oss
større gjennomslagskraft, og
gjør det lettere å hente kunden
til bygda. Etterpå kan vi
begynne å ”krige” om kunden,
sier han. Skjønt krige, vi er
glade og blide gutter som har
et helt utmerket samarbeid.
Lund og LH Bygg driver for

øvrig med ganske like teknikker, med utstrakt bruk av lafting, mens Sande er litt forskjellig. De bygger mer med
bindingsverk, og blir av de
andre godmodig mobbet for
sine ”fjølbuer”. Jan Perry presiserer at samarbeidet har
pågått over lang tid, felles
stand på messer og utstillinger
indikerer
at
relasjonene
bedriftene imellom fungerer
godt.
Oddmund
Stenset
i
Sande Hus og Hytter, er helt
på linje med sine kolleger.
Samarbeid er noe vi alle drar
nytte av, sier han, men vil sam-

Lund Handlaft AS
Ansatte: 12
Omsetning: ca. 10 mill
Kontor: Nerskogen, 7393
Rennebu
Produksjon: Nerskogen
Produkt: Hytter i laft og stavlaft ca. 20 hytter pr. år
Daglig leder: Jan Perry Lund
Tlf 72 42 64 90
www.lundhandlaft.no

tidig understreke det Jan Perry
i Lund Handlaft sier, nemlig at
i kampen om kunden er de
reelle konkurrenter. Sande
Hus og Hytter henvender seg i
første rekke mot kunder fra
Midt-Norge og sørover. Etter å
ha hatt permanent hytteutstilling ved Ullevål Stadion i Oslo i
mange år, er de nå representert
med to utstillingshytter på
Hellerud. For øvrig på andre
siden av veien for LH Bygg,
omtrent som på Berkåk…
Av Jan Inge Flå

Sande Hus og Hytter AS
Ansatte: ca. 35
Omsetning: ca. 43 mill
Kontor: Berkåk og Hellerud, i
tillegg til et utstrakt forhandlernett
Produksjon: Berkåk
Produkt: Hytter og hus i maskinlaft og bindingsverk
Daglig leder: Oddmund
Stenset
Tlf. 72 40 24 00
www.sande-hytter.no
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Soknedal Innkjøpslag BA

Jæger og hund
Gronell jaktstøvel
Viltposer til elg og hjort

1790,199,-

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

– butikken for alle

Alltid ferske brød!
Ukens JOKER -nye tilbud hver uke

Vi har en flott frukt og grønt disk

Helt i nærheten!

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

Jaktkniver Hunter og tiur

499,-

Kikkert m/etui 8x21

186,-

Hundeseng 90x56

350,-

Hundens varmedekken

550,-

Hundens hvilepose fra

425,-

MARKISER – PERSIENNER
Ring din
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188
- for et uforpliktende tilbud!

Priser inkl mva.

7288 Soknedal - tlf 72 43 60 70 - fax 72 43 60 71

www.scandic.no Tlf 800 49 900

Ringvirkninger av hyttebygging
Lund Handlaft
Hytter
med
særpreg.
Byggeklare tomter på Nerskogen til salgs.
www.lundhandlaft.no
Sande Hus og Hytter
Hytter og boliger i laft og
bindingsverk. Ferdigmontert.
www.sande-hytter.no

LH-Bygg
Leverer hytter i stavlaft, laft
og bindingsverk over hele
landet. Lokalt utfører vi også
grunn- og betongarbeider om
ønskelig. www.lhbygg.no

Byggmakker
Alt du trenger for å bygge
hytte:
grunnmur,
trelast,
taktekking
og
utvendig
behandling. Transport: utkjøring eller lån av tilhenger.

Torslaft
Håndlafting av hus og hytter i egen laftehall på Berkåk.
www.torslaft.no

Kvikne-Rennebu Kraftlag
Installasjon av elektriske
anlegg,
alarminstallasjon,
varmestyring og bredbånd.
Salg og service av brune- og
hvitevarer. www.krk.no

Rennebu Snekkeri
Tilbyr komplette tilpassede
løsninger innen kjøkken, bad,
garderobe, soverom og spisestue. Alle møbler og innredninger er i heltre.
www.rennebusnekkeri.no
Rennebu Dør og Vindu
Duplex-vinduet, et alternativ til det tradisjonelle koblavinduet. Norges kraftigste innerdører med rammetykkelse

5
51-66 mm. Mange typer kraftige ytterdører.
Komplett
belistning
innvendig
og
utvendig til hus og hytte.
Kopiering av gamle dører.
www.rdv.as
Rennebu Hytteservice
Alt innen bygging og vaktmestertjenester på hytta
www.rennebuhytteservice.com

Hyttebygging og lokal omsetning
Det er mange forskjellige måter hyttebygging skjer
på - fra mer og mindre langvarige selvbyggerprosjekter til ferdige hytter med nøkkelen i døra.
Mellom disse ytterpunktene er det mange varianter. I de fleste tilfeller blir det liggende igjen
betydelige verdier lokalt gjennom kjøp av varer og
tjenester.
Varigheten av byggeprosjektet varierer med utbyggingsform. De raske løsningene
kan gjerne være ferdige totalpakker, der eier velger en
hyttemodell for sin tomt, og lar
entreprenører gjøre jobben
med både prosjektledelse og
gjennomføring av byggearbeidene. Det kan også gå
ganske raskt dersom en byggherre med erfaring i prosjektledelse tar dette ansvaret selv,
og koordinerer de forskjellige
aktørene og håndverkerne som
er involvert. Det finnes også
eksempler på trinnvise ”evighetsprosjekter” med selvbyggere.
Viktig med god kommunikasjon
Et hytteprosjekt starter
gjerne med befaringer og
tomteutvelgelse. Dette kan
gjerne ta 2-3 måneder. Denne
fasen munner ut i inngåelse av
kjøpekontrakt for tomt med
grunneier. Mange liker også å
velge hyttemodell i denne fasen, og det inngås en kjøpekontrakt med en hytteprodusent.
Når dette er gjort gjelder det å
finne noen til å ta arbeidet med
graving av vei, tomt, vann- og
avløpsledninger, lage grunnmur, reise bygget, elektriske
installasjoner, rørlegging, muring og gjerne malerarbeid. Det
er oftest fastpris på tomta,
byggesettet, tilkopling av vann,
kloakk- og rørlegging og
kjøkken. Andre arbeider er
basert på prisestimat og timepris. Å innhente tilbud, forhandle og inngå kontrakter tar
gjerne 2-3 måneder. Parallelt
med denne fasen må det søkes
om byggetillatelse og utslippstillatelse, noe som tar 2-3
måneder i heldigste fall. Det er
fordelaktig å ha god kommunikasjon både med kommunen
og de som skal være ansvarlige
for byggingen, vann- og avløp
m.v. i denne fasen. Før første
spadetak må det påregnes 6-9
måneder.
Flytter inn etter ett år
Gravearbeidene for vei,
vann- og kloakk kan så startes,
og grunnmuren blir gjerne
støpt etter ytterligere 1 måned
om byggherren er heldig med

årstid og været. Selve reising
av bygget ferdig utvendig tar
gjerne også opp til en måned.
Deretter jobber entreprenørene og håndverkerne med
vegger, tak og golv, rominndeling, montering av elektriske
anlegg, muring og rørlegging.
Dette tar som regel 3-4
måneder med god koordinering og framdrift. Innredningen
avsluttes oftest med montering
av bad og kjøkken, samt overflatebehandling innendørs og
utendørs. I beste fall kan byggherren flytte inn etter 12-15
måneder fra tomtevalg.
Fordel med lokale firma
Byggeprosjekter kan for en
stor del gjennomføres med
lokale byggefirmaer, entreprenører og håndverkere, se egen
liste. Filosofien bak dette er at
lokale aktører er vant til å samarbeide, og er også mer eller
mindre avhengige av hverandre i gjennomføringen av
arbeider som i rekkefølge
henger sammen. For de aller
fleste leveranser av varer og
tjenester i et byggeprosjekt vil
det være fordelaktig å anvende
lokale utøvere. Disse slipper
lang transportavstand for å
utføre tjenestene. Prisene på
varer viser seg også å være
konkurransedyktige, særlig i
tilfeller der vareleveransen
henger sammen med utførelse
av tjenester. Med tett oppfølging av leverandørene viser det
seg å være en rask og kostnadseffektiv strategi å basere
byggeprosjekter på lokale leverandører framfor å basere seg
på anbud med fastpris og eksterne leverandører fra andre
kommuner. En effekt av byggherres prosjektledelse er at
gjennom hele denne prosessen
får utenbygds byggherre et forhold til lokalsamfunnet, enkeltmennesker og lokale forhold
og kultur. Dette kan være verdifullt for trivsel og tilhørighet.
Viktig for lokalt næringsliv
Å bygge hytte der arbeidene stort sett utføres av andre
enn byggherre, er et kostnadskrevende prosjekt. De
fleste byggeprosjekter har en
kostnadsramme fra enkle,
mindre hytter i størrelsesorden

1 mill. kr. til de større, mer
påkostede
hytteprosjektene
som havner rundt 2,5 - 3 mill.
kr. De største utgiftene er selvfølgelig selve byggesettet,
mens tomtekostnadene og
kostnadene til montering,
grunnmur og vann- og avløp
også er ganske store. I figuren
nedenfor er det vist et eksempel på hvordan de ulike utgiftene i et middels stort hytteprosjekt fordeler seg prosentvis. I
dette eksempelet har lokale
leverandører stått for hele 95
% av omsetningen i byggeprosjektet. Flere av de lokale virksomhetene som har deltatt i
byggeprosjektet har lokale
underleverandører som ikke
står på lista over firmaer. I de
fleste tilfeller kjøpes det også
andre byggevarer lokalt.
Etterspør også andre varer
og tjenester
Hyttebygging og bruk av
hytta genererer også etterspørsel etter andre varer og tjenester som ikke fremgår av et
byggeregnskap. Kjøp av ved,
regelmessig brøyting, periodisk ettersyn og vedlikehold av
veger, vann- og kloakkanlegg,
kloakktømming, bomveiavgifter, kjøp av jaktkort, fiskekort

og kolonialvarer er også behov
som genererer omsetning i det
lokale næringslivet.
Bør bevisstgjøres i den lokale næringspolitikken
Det er mange ringvirkninger ved hyttebygging med lokale leverandører ut over den
faktiske omsetningen av varer
og tjenester. Disse ringvirk-

ningene bør identifiseres,
bevisstgjøres og vurderes i den
lokale
næringspolitikken.
Dersom kommunen og det
lokale næringsliv ønsker en
vedvarende og stabil aktivitet i
forbindelse med hyttebygging
må strategier legges og lokale
tiltak iverksettes.

Byggesett
Tomt
Montering
Grunnmur
Kloakk/rørlegging
Graving
Elektrisitet
Murerarbeid
Kjøkken
Vanntilknytting
Skifer
Kommunegebyr
Strøm
Overﬂate/beis
Torv
Vedovn

Figuren viser prosentvis
fordeling av utgiftsposter for
middels stor hytte.
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RNH 20 år

Sandvolleyballbane ved
Buvatnet

Det var i 1988 at Rennebu Nedre Handel as ble dannet. Grendafolket gikk
da sammen om å danne et selskap for å ta over driften av butikken som ble
startet i 1871. Butikken er dermed forbrukereid, som den var i utgangspunktet
da den ble startet.
Vi har nå en veldig fin butikk, og en trivelig betjening som gjør det de kan
for at kundene skal trives - bl.a. i den trivelige kaffekroken. Det er også bevist
med at RNH har fått priser både for selve butikken og som Post i butikk.
— Utfordringen for butikken er som for mange andre distrikts-butikker.
Kundegrunnlaget er stabilt og godt, men det hadde vært fint med økt omsetning for å dekke økte kostnader. Men vi er veldig optimistiske for fremtiden,
sjøl om det er dystre spådommer for butikker i distriktet, sier styreleder Kjell
Gunnes.

Lørdag den 13. september
ble den nye sandvolleyballbanen ved badeplassen åpnet.

Byggmakker Berkåk på flyttefot
— Vi har for lengst vokst ut av de gamle lokalene,
forteller daglig leder i BEO Byggevare, Magnar
Gunnesmæl. Han og medarbeiderne ser fram til å
etablere seg i nye lokaler i det gamle Habil-Offset
bygget på Berkåk.

Anledningen var at 4Hklubbene Arbeidsviljen og
Solrenning arrangerte friluftsdag ved Buvatnet den dagen.
Omtrent 100 personer var møtt
fram da ordfører Bjørn Rogstad
kastet ballen over til ungdommene som en markering
på at anlegget var åpnet.
Det var på et møte i Mjuklia
for godt og vel halvannet år
siden at Ungdomsrådet i
Rennebu var en av flere inviterte til å komme med innspill
om tiltak som kunne videreutvikle kommunen. Ungdomsrådet hadde tre ønsker som
nok ble opplevd som ganske
spenstige der og da; det var
skateboardrampe, sandvolleyballbane ved Buvatnet og
kunstgrasbane. Nå er to av
anleggene allerede åpnet med
brask og bram. Det gjenstår
fortsatt noe "snekkering" på
skateboardrampen, men meningen er at også den skal stå
ferdig i løpet av høsten.
Når det gjelder kunstgrasbanen er det vel litt pretensiøst
å gi ungdomsrådet æren for
den, men de var i alle fall med
og signaliserte behovet.
Skateboardrampen er det
praktisk talt Stig Aron Frøseth,
medlem i ungdomsrådet, som
har bygd. All ære til han for
det. Rampen er plassert i østenden av grusbanen på
Berkåk.
Planlegging av sandvolleyballbanen har vært utført av
plankontoret sammen med
kulturkontoret.
Drugudal
Maskin as har gjort arbeidet og
siste hånd på verket ble utført
fredag ettermiddag med assistanse fra landbrukskontoret.
Sandvolleyball er vel først
og fremst forbundet med
sommer og varm sand mellom
tærne, slik håper vi også det
skal bli til neste sommer. Nå
ønsker vi oss noen behagelige
uker utover høsten slik at
anlegget kan brukes før vi
stenger av for kong vinter.
- Kulturkontoret

— Vi er foreløpig inne i
planleggingsfasen, sier han.
Beregnet åpning i nye lokaler
er satt til 1. mars neste år, og
den fristen skal holdes. Det er
mye som skal på plass før åpningen, men alle gleder seg og
er innstilt på noen ekstra tak
før flyttingen er gjennomført.
Nye lokaler gir en mye større
butikk, der vi får mulighet til å
presentere varene på en
skikkelig og hensiktsmessig
måte. Vi trenger en mer selgende butikk, og med større
plass ligger det til rette for å få
til akkurat det, sier Magnar.
Nytt trelastlager
I forbindelse med flyttingen
vil det bli bygget et nytt trelastlager på hele 500 kvm. , dette
vil bli et isolert bygg som vender mot ”kraftlagsida”. Ellers vil
det naturligvis bli foretatt
omfattende omgjøringer inne i
lokalene, det er tross alt forskjell på å drive grafisk bedrift
og å selge byggevarer. At den
nye beliggenheten skulle være
noen hindring for videre vekst
for butikken, tror ikke Magnar.
Kjøp av byggevarer er ikke
noen typisk impulshandling, så
det er viktigere at butikken er
tidsriktig og stor nok til å
dekke
kundens
behov.
Byggmakker har foreløpig ikke
merket noe til den generelle
stagnasjonen i byggemarkedet.
Heller tvert imot; restaurering,
vedlikehold og ombygging får
nå et oppsving bl.a. grunnet
ledig kapasitet av håndverkere,
sier Magnar, og det er jo denne
kundemassen vi har mest med
å gjøre.
Mer tid på Berkåk
På sikt håper Magnar
Gunnesmæl at en større og
mer moderne butikk vil utløse
større omsetning, noe som
igjen kan føre til flere arbeidsplasser. Men det er viktig å ta
tiden til hjelp, og ta nødvendige steg etter hvert. I dagens
lokaler er det faktisk ikke plass
til mere vekst, så alle vi i
bedriften ser fram til å få større
boltreplass. For Magnar selv vil
flyttingen medføre mere tid på
Berkåk. Hittil har han hatt
kontor
på
Byggmakker

Oppdal, men ønske fra både
kunder og ansatte om mer tid i
Rennebu, kan nå realiseres når
det blir plass til eget kontor
her. For en daglig leder er det
viktig å være tilgjengelig, så nå
håper han å dele arbeidsdagen
mellom butikkene i Rennebu
og Oppdal. I praksis vil det si
kontortid i hvert fall ett par
dager også her på Byggmakker
Berkåk, sier han.
Tekst Jan Inge Flå
Foto Dagfinn Vold

De nye lokalene Byggmaker
Berkåk tar over etter
HABIL offset er lyse og trivelige.

Under viser Magnar Gunnesmæl
og Trond Solli hvor inngangen til
den nye butikken vil bli.

Rennebu Nytt
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Meldal Sparebank

– din Næringspartner
Lån/Kreditt – Leasing – Forsikring – Tjenestepensjon

Ta kontakt for en næringsprat
med en av oss i Bedriftsmarked!
Arnt Ree,
Ass banksjef

Tore Gjerstad,
Kunderådgiver BM

Morten Ljøkjel,
Kunderådgiver BM

Randi Fagerli Vold,
Kunderådgiver BM/PM

Temakveld
8. oktober -08, kl 19.30 - 22.00
i bankens lokaler i Meldal

Snakk med oss
- på Berkåk!
• Sparing

Tema:
• Leasing v/Terra Finans
• Forsikring v/Terra Forsikring
• Terra Tjenestepensjon

Eksisterende og
nye kunder er velkommen!
Påmelding pga enkel servering,
innen 6. oktober.

• Lån
• Forsikring
• Regningsbetaling

Randi Fagerli Vold er ved
Rennebu Næringshage
onsdager etter avtale

- ta kontakt på tlf 72 49 80 00

Tlf 72 49 80 00 – www.meldal-sparebank.no

Rennebu Nytt
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Tid for vinterdekk!

•
•
•
•
•
•
•

– kom innom for en prat.
Vi selger alle typer dekk/felger til meget gunstige priser.

Husk Coop-rabatt på drivstoff

÷30 øre pr liter

Spesialdimensjoner
Standard-dimensjoner
Laftetømmer
Villmarkspanel - innv/utv.
Rammeverk og stolper til stavlaft
Stavlaftpanel, flere typer
Skurlast

Din lokale
leverandør
av trelast

ESSO Berkåk

tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Erica

mm

Mye nytt fra
Black Design, Sia m.fl

Rebustorget, Berkåk
Tlf 72 42 74 45

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

Nyheter i keramikk

fra Goform
(Beate Lund Kristiansen)utstiller på Rennebumartnan.

Velkommen
innom!
tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Du finner oss ved
Nerskogen skole

Trollheims-serien

Tid for høstløken

Rehabilitering
og nybygg!

Trollheimsvinduet
6653 Øvre Surnadal
Tlf 71 66 11 18
Mob 991 65 243
post@trollheimsvinduet.no
www.trollheimsvinduet.no

- langs fjell, fjord og hav

Rennebu Nytt
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Kraftverkene
i Orkla

Vinteråpent
man - tors 14-22
fre - lør 14-23
søn 14-22

Stasjonsveien 7B
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 55 55

Vi har også TAKE AWAY

En vellykket integrering
av kraftutbygging og lokalsamfunn.
Berkåk, 7391 RENNEBU Tlf./faks: 72 42 83 00 / 72 42 83 50

Rennebu Nytt
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Nokia 1208
m/kontant kort

Adax

Tilbud på PC

Panelovner

ACER AS5735

÷ 10%

til skole og hjemmebruk
- skjermstr 15,4”
- 3 GB minne
- 320 GB harddisk

Nå

4998,-

398,begrenset antall

på alle typer

Vi kjører ut varer
og tar med gamle varer i retur.

Tilbudene gjelder f.o.m 26/9- t.o.m 4/10-08

En aktiv medspiller som har kraft, installasjon og elektrobutikk

Bredbånd og digital-TV
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Unngå svart TV-skjerm
Om vel et år blir det
analoge sendenettet for
TV slått av her i
Trøndelag. Da blir
mange TV-er rundt
omkring på hyttene
svarte. Hva gjør en da?

Loqal AS er et veletablert bredbåndsselskap
som siden 2002 har
bygget opp et fremtidsrettet fiberbasert
stamnett i Midt Norge
med kapasitet for å
kunne dekke dagens og
fremtidens bredbåndstjenester. Hovedeier i
selskapet er TrønderEnergi Invest AS.

En har i prinsippet to
alternativer når det analoge
nettet slås av – kutte ut TV på
hytta eller gå over til digitale
signal. Det første koster ingen
ting, men er kanskje ikke noe
reelt alternativ for de fleste.
Digitale signal
Da må en ut på markedet å
orientere seg om hva som
finnes av formidlere av digitale
TV-signal. I Rennebu har en i
utgangspunktet tre alternativer: Riks-TV, Canal Digital og
Viasat. Riks-TV tar inn signalene via vanlig TV-antenne på
veggen, mens Canal Digital og
Viasat er parabol-baserte. Alle
tre har omtrent de samme
kanalene, og prisforskjellene
blir heller ikke så store. Det
kommer an på hvem en foretrekker.
Riks-TV
Riks-TV kan bare tas inn
via TV-antenne på veggen.
Regelen er at hvis du i dag tar
inn TV2 med vanlig antenne,
er du i stand til å ta inn RiksTV. Erfaringer har vist at
mange steder på Nerskogen
kan det være litt vanskelig å ta
inn TV2. Derfor bør en prøve
seg frem før en investerer i en
Riks-TV pakke. Tar du inn
signalene er nok dette den
enkleste veien til digital-TV, da
det
er
bare
å
koble
boksen/tuneren
mellom
antenna og TV-en. Resten går
omtrent av seg selv.
Riks-TV har 20 kanaler i
den såkalte Rikspakken. Har
du Riks-TV hjemme får du en

Ann Kristin Haugerud og Rolf Kolbjørn Kjeka fra Kvikne-Rennebu Kraftlag
med deres pakketilbud på Riks-TV og Canal Digital.
andre-pakke for å ha på hytta
til 70% rabatt.
Kvikne-Rennebu Kraftlag
AL selger Riks-TV, og kan gi
deg mer informasjon.
Canal Digital og Viasat
Begge
disse
kanalene
trenger parabol-antenne, men
de siste årene har disse blitt
vesentlig mindre og dermed
mer
plasseringsvennlig.
Parabol-antenne kan også
males i hyttas farge uten at det
har innvirkning på signalene.
Kvikne-Rennebu Kraftlag AL
selger mest Canal Digital her i
Rennebu.
Canal Digital har Norgespakken med de mest brukte
kanalene. De har et tilbud som
kalles Canal Digital AlleRom
som kan brukes på hytta. Dette
betinger et hovedabonnement
hjemme, og en billigere

månedsleie på hytta. Du må da
kjøpe en ekstra parabolantenne for å ha på hytta.
Det samme gjelder også for
Viasat, men deres tilbud til
hyttefolket kalles Viasat Hytte.
Er du eksisterende kunde hos
Viasat reklamerer de med at
med deres hyttetilbud får du
komplett parabolanlegg og tilgang til de samme kanalene du
har hjemme. Viasat Hytte er et
fleksibelt abonnement der du
kan betale for de månedene du
er på hytta.
Web-TV
Et helt annet alternativ kan
være web-TV. Men da er du
avhengig av bredbånd med bra
hastighet. Mange spådommer
går ut på at det meste innen
data, telefon, radio, TV med
mer etter hvert vil bli samlet i
bredbåndskabelen. Har en

mulighet for web-TV, har en
også hele verden inne både på
TV og radio.
12 volts-anlegg
Flere og flere tunere går på
12 volt, og dermed kan de enkelt brukes på de fleste hytter.
Mange mindre TV-er er også
tilpasset 12 volt. — Erfaringene
er at flere og flere leverandører
blir obs på at utstyret også skal
tilpasses 12 volt, sier Rolf
Kolbjørn Kjeka ved KvikneRennebu Kraftlag. Men for
sikkerhets skyld er det viktig å
sjekke det hvis du har solcelleanlegg på hytta. Det er bare å
ta kontakt med KvikneRennebu Kraftlag på Berkåk.
KRK er medlem av Euronics,
og de reklamerer med at “Vi
strekker oss lenger, for å gi deg
det du trenger!”
Av Dagfinn Vold

Bredbånd på hytta?
Det har lenge vært
snakk om bredbånd på
hytta her i Rennebu.
Det er fullt mulig, og
flere tilbydere er på
markedet. Men hastigheten kan nok variere.
Loqal med ADSL
Den lokale bredbåndsleverandøren Loqal kan tilby ADSL
over stort sett hele Rennebu.
Den siste sentralen i Rennebu
som er digitalisert for ADSL er
Gisnås, og dermed er hele
kommunen i stand til å ta inn
ADSL. Unntakene er de som
bor for langt fra sentralene eller har for dårlig kvalitet på linjene til at det fungerer.
For hyttebeboere er det en
begrensning i bruk av ADSL,
da det betinger at en har lagt
telefonlinje til hytta. Men har
en det, får en bredbånd med
skikkelig fart og kan surfe på
nettet og se web-TV uten problemer.

ADSL i
hele
Rennebu

Mobilt bredbånd
Har en ikke telefonlinje er
såkalt mobilt bredbånd et
alternativ. De fleste mobiltelefon-aktørene tilbyr mobilt
bredbånd med forskjellige
abonnement. Vi har sett på
Telenor, Netcom og Chess –
alle med brukbar dekning i
Rennebu.
Alle tre har abonnement for
både heltidsbruk og fritidsbruk. Fritidsabonnementene
har fri bruk mellom kl 17 – 08
og hele helga. Brukes de utenom denne tida må du betale pr
nedlastet mb.
De mobile bredbåndene
har vesentlig lavere hastighet
enn ADSL, og egner seg ikke
til web-TV. Men du kan lese epost og aviser og ellers surfe på
nettet forholdsvis normalt.
Chess kan fortelle at hastigheten på det mobile bredbåndet er i stadig utvikling når det
gjelder
hastighet.
Men
dilemmaet er at etter hvert
som ADSL øker i hastighet blir

også nettsidene mer og mer
spekket med grafikk, og dermed er en på en måte like
langt.
Det er tre måter å komme
seg på nettet via mobilt bredbånd fra en pc.
Eget usb-modem –
plugger i PCen og vips du er på
nett – Plug&Surf.
Kan bruke mobil til å
koble på internett. Nyere
mobiltelefon som støtter 3G,
Edge eller turbo 3G.
Nyere PCer har gjerne
innebygd modem. Det betyr at
alt du trenger er SIM-kort.
Slipper å koble til telefon eller
eget modem.
Alle tre leverandører fungerer på alle bærbare PCer med
Windows 2000/ XP/Vista og
Mac.
Ice.net
Et annet alternativ er
Ice.net. Det er en forholdsvis
ny aktør, som
bruker det
gamle 450-nettet, men med

nye sendere. Ice.net oppnår
dermed en unik dekningsgrad,
kombinert med høye hastigheter. Avhengig av lokale forhold kan dekningen strekke
seg opptil seksti kilometer. Til
sammenligning er rekkevidden
til en turbo3G/UMTS-basestasjon som Telenor, Netcom og
Chess bruker på kun fire til
fem kilometer.
Ice.net har spesialisert seg
på bredbånd til hytteområder,
og er stadig under utbygging
med nye sendere, og de
påberoper seg å ha desidert
størst dekning i hele Norge.
Ice.net har et veldig fleksibelt
system for abonnement, da du
kan betale bare for hver uke du
bruker bredbåndet.
Sjekk www.ice.no for å se
om det er dekning der du har
hytta.
Av Dagfinn Vold

Kvikne Rennebu Kraftlag
AL og Loqal AS har samarbeidet om utbygging av bredbåndsnett i Rennebu siden
2001/2002 og har bygget ut de
aller fleste sentralene i kommunen for ADSL. Nå står
Gisnås sentral for tur, og
sentralen vil være klar for
leveranse av ADSL i løpet av
høsten.
Med
utbyggingen
av
Gisnås sentral har de nå
bortimot 100% dekning for
leveranse av ADSL i Rennebu
kommune.
Ny logo
Som de oppmerksomme
har fått med seg har selskapet
fått ny logo og ny profil, dette
har sammenheng med at vi har
fusjonert med et tidligere kabel-tv selskap i Trondheim.
Selskapet heter nå Loqal AS,
og leverer digital-tv, internett,
bredbåndstelefoni, datakommunikasjon og nærliggende
produkter/tjenester til kommuner, næringsliv og privatmarkedet. Loqal har hovedkontor
på
Sluppen
i
Trondheim og avdelingskontor
på Fannrem i Orkdal og hos
Kvikne Rennebu Kraftlag AL
på Berkåk.
Også i Trondheim
Loqal er ikke bare leverandør av Internett og bredbåndstelefoni. I Trondheim og
Malvik leverer de også digitaltv via vårt tradisjonelle kabeltv nett, og i nye prosjektområder bygger de fremtidens
fibernett hvor de leverer ”Fiber
– Rett hjem” med internetthastigheter opptil 100MB. I
Trondheim har de også gjort
en stor utbygging av ADLS og
gjør i disse dager ferdig de siste
av 12 sentraler, det vil si at vi
nå kan levere ADSL til ca. 80%
av husstandene i Trondheim
kommune.
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A.R. HELGEMO as
RØRTEKNISK SERVICE

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås, Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

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

Brønnboring

Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056

Tlf. 72 42 54 47 - Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Behov for pukk/grus
i Rennebu og på Kvikne?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner,
grus til diverse formål.
Dessuten utfører vi små og store gravejobber.
Eksempelvis drenering, tomtegraving og
masseutskiftning.
Fra 1.juni leverer vi også fra Skamfersætra pukkverk.
Ring for uforpliktende prat!

Rennebu

Grus

Torstein Engen - Mobiltlf: 944 87 876
www.rennebu-grus.no - te@rennebu-grus.no

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. Kontor 480 48 100

Graving – Planering
Transport
Levering av grus
og pukk

Bruktbilsalg

• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning
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

Merke
Årsmod/regå r Motor
Farge
KM
Toyota Avensis stv
2006
D-4D
Svart
52000
Toyota Hi Ace
2005
D-4D
Sølv
67000
Toyota Hi Ace
2005
D-4D
Sølv
80000
Nissan Navara
2002
2,5 TDI Sølv
0
MB 220 CDI
2006
2,2
Blå
41000
Toyota Hi Ace 4x4
2006
D-4D
Hvit
40000
Citroen Jumpi
2004
1,9 D
Hvit
81000
2,0 Burgunder/Sølv 215000
Mitsubishi Space Wagon 4 wd 1999
Toyota Hi Lux
2004
D-4D
Sølv
62000
Honda Cr-v
2002
2,0
Burgunder 100000
Mazda6 stv
2006
2,0 tdi
Blå
19000
Honda HR-v
2001
1,6
Rød
97000
Nissan Pimera stv
2005
1,9 dci
Grå
55000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi 2005
1,6 hdi
Sølv
102000
Suzuki
2006
0,2 TD
Blå
32000
Honda CR-V
2003
2,0
Burgunder 90000
BMW 318 D
2003
2,0
Blå
106000
Subaru Legacy stv
1997
2,0
Rød
169000
BMW 525
1998
2,5 Tdi
Blå
278000
Toyota Hiace
2005
D-4D
Sølv
89000
VW Transporter
2003
2,5 TDI Rød
120000
Audi A 4
2001
1,6
Sølv
128000
Jeep Sheroki
2004
3,0 TD
Svart
59000
Skoda Octavia stv 4x4 2000
1,9 TDi
Sølv
101000
Skoda Octavia stv
2000
1,9 tdi
Blå
105000
Mitsubishi Lancer 4x4 1999
1,6
Sølv
90000
Saab 9-5
2002
2,2 Td
Svart
117000
Peugeot 406
1997 stv
1,9 td
Blå
245000
Toyota Corolla
2003
2,0 D4D Sølv
130000
Mercedes
2001
E220 TD Grønn
150000

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no
2512 Kvikne - tlf 952 88 834/913 23 319

Salgspris
249000
159000
155000
179000
425000
185000
85000
82000
167000
219000
250000
145000
205000
185000
195000
229000
179000
75000
125000
152000
112000
129000
270000
135000
95000
65000
199000
49000
159000
149000

Med Birka til USA
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Positive
kommentarer

Mye rognebær...
Det er spesielt mye rognebær i høst. Det er nesten så greinene
ikke kan klare å holde seg oppe. Når det er mye rognebær sier
noen at det blir mye snø til vinteren. Andre sier at det blir lite snø,
og det begrunnes med at rogna ikke kan bære tunge bører etter
hverandre sommer og vinter. Andre igjen hevder at disse ordtakene heller henger mer sammen med hvordan været har vært, enn
hvordan det blir.
Hva tror du?
Vi får følge med og snakkes til våren!

Med norsk håndverk til USA

Utstillerne på Rennebumartnan får hvert år utlevert et
evalueringsskjema hvor vi som
arrangører ønsker innspill på
arrangementet, og også gjerne
tips til forbedringer. Vi får årlig
utrolig mange gode tilbakemeldinger på servicenivået, og
ikke minst skryt om alle frivilliges innsats. Her er noen
sitat fra utstillernes evalueringer i år!

Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk,
har vært på tur til Nord Dakota og Minnesota i
USA for å markedsføre norske produkter.
Amerikanerne viste stor interesse for det norske
håndverket, og flere butikker har handlet inn
varer fra de norske produsentene som ble
promotert. – Dette må betegnes som en suksess,
sier Dagfrid Enga Fenstad fra tovebedriften
Tuva Tøv og Birka-styret, som har vært med på
turen.

Verdens største rosemalte tine var også med på turen.
Her i Fergus Falls.

En norsk delegasjon dro 3.14. august til Minneapolis,
Fargo og Fergus Falls i
Midtvesten i USA for å vise
teaterversjonen av en norsk
roman om utvandring til
Amerika. Birka var med på turen for å promotere norsk
håndverk, ved å lage utstillinger i forbindelse med forestillingene. Et bredt spekter av
norske
kvalitetsprodukter,
både glasskunst, rosemaling,
filting, trearbeider, smykker,
keramikk og klær ble vist fram.
Formålet med dette var markedsføring av norsk håndverk i
USA. Publikum viste stor
interesse for produktene, og
noen ville også gjerne bestille
de utstilte gjenstandene.

Suksess med innsalg
Dagfrid Enga Fenstad (Tuva
Tøv/Birka-styret),
Marit
Ødegaard Hagen (Birka) og
Ane
Nordvik
Hasselberg
(Birka) har representert Birka
på turen. I tillegg til å lage
utstilling, hvor Birka og håndverkerne ble markedsført, har
de vært i kontakt med aktuelle
forhandlere på de besøkte
stedene i USA. Og hele tre
butikker har bestilt produkter
fra til sammen fem av de norske håndverkerne som ble promotert, i tillegg til at to andre
butikker har vist interesse, og
forventes å bestille.
- Dette er faktisk en stor
prestasjon, sier Dagfrid Enga
Fenstad. Hun har jobbet mye

med innsalg av produkter,
både egne og andres, og forteller at det alltid er en stor
utfordring.
- Så dette kan vi være meget godt fornøyde med, konkluderer hun. Men hun legger
til at det er viktig å ikke overlate ting til tilfeldighetene.
Forarbeidet - og det å ha kontakter på stedet på forhånd har vært avgjørende i dette tilfellet, mener hun.
Nyttige erfaringer
Birka-representantene forventer også effekter av innsatsen i USA på lengre sikt.
- Mange flotte produkter er
vist fram og et stort antall brosjyrer er delt ut, så dette kan

det fort bli ettervirkninger av,
sier de. De vektlegger også at
turen har hatt en høy læringsverdi for organisasjonen. De
har gjort mange erfaringer når
det gjelder eksport, tolldeklarasjoner, innsalg og det
amerikanske markedet. Disse
erfaringene skal komme håndverkerne tilknyttet Birka til
gode, sier de.
Bakgrunn
Bakgrunnen for turen var at
teaterstykket ”The Emigrants”
- den engelske sceneversjonen
av Johan Bojers roman ”Vår
egen stamme” skulle føres opp
for et amerikansk publikum.
Ca 30 skuespillere har vist
spillet for et begeistret publikum i USAs midtvest.
Gunhild Øyangen har fungert
som leder for prosjektet med å
få satt stykket opp i USA. Hun
sitter også i Birka-styret, og
fikk slik ideen om at Birka
burde bli med for å promotere
norsk håndverk. Birka er en
organisasjon med hovedmål
om å bidra til økt kvalitet og
lønnsomhet for norsk kunstog håndverksnæring.

Stemning i boden til Dannys
Tresmie fra Kvikne.
•
Hele rammen rundt
martnan er solid og ordentlig –
en fryd å komme hit som
utstiller!
•
Ryddig, kvalitetsbevisst, vennlighet – godt gjennomført
på
alle
måter.
Terningkast 6!
•
Arrangementet er perfekt. Det er ingen plass vi
utstillere blir bedre ivaretatt
enn her!
•
Kjempebra å få så mye
hjelp ved ankomst. Veldig serviceinnstilte folk som er frivillige, her var det mange JAmennesker!
•
Hei Kenneth. Takk for
et flott opphold i den fine
bygda! Herlige mennesker i
staben din og i den frivillige
gjengen med blide ”hjelpere”.
•
Fantastisk
hyggelig
vertskap og service – fra ende
til annen!
•
Jeg er fornøyd med
alt! Det dere yter er enestående!
•
I tre hektiske dager
har vi levd i en husflidsverden.
Det er en helt spesiell verden
fylt av de fineste boder, utstillinger og demonstrasjoner. En
drøm for oss husflidsfolk! Du
store mi tid hvor flott det igjen
var å være i Rennebu!

For mer informasjon om
Brika se www.birka.no

Fra utstillingen i Fargo.
Dagfrid Enga Fenstad t.v. og
Gunhild Øyangen i bunad.

Håkon og Gaute holder martnasområdet rent.
Av Kenneth Teigen
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Berkåk,

tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)
Ta turen innom coop prix i høstferien!

Fårikål av lam

pr kg

Skjeggerød

Salte/røkte knoker
Skjeggerød

Nyoppussede ovner
og antikk

Kjøttdeig

pr kg

pr pk

Coop 400gr

Kjøttdeig

pr pk

Prior 400gr
Vanlige åpningstider:
lørdager mellom kl 10 - 14,
og ellers etter avtale.

3490
90
29
1990
2990

Medlemskupp
tørkepapir 6-pk/
toalettpapir 12-pk

- ved Coop Prix
på Berkåk

1/2 pris

Med forbehold om utsolgt og trykkfeil

www.coop.no

Mye ﬁnt i antikk som passer både til hjem og hytte!

Gratis utlån av henger
for hjemkjøring
Smartpanel tak
Ferdigmalt. Eggehvit. 12mm.
140 x 2420 mm. 427,81 pr pk.
Pris pr m2

179

00
Garasjeport
Giax, heltre gran.
Klemsikker
leddprofil.
Str 250, 260x210 cm.
Best. vare.
Pris pr portblad

kr 5990

00

Parkett

Cello Eik 3-stav.
Topp kvalitets parkett
fra Finland. Enkelt og
raskt klikksystem.
14 mm. Pris pr m2

kr 27900

trelast - maling - verktøy - ovner tørrmørtel - motorsag
Berkåk
tlf 72 42 54 40
fax 72 42 64 60
Åpningstider:
man-tors 8-16
fre 8-18 lør 9-14

Gammelt blir som nytt
Torget på Berkåk
Torget på Berkåk gjennomgår i høst en skikkelig ansiktsløftning, og det er
Ekren Entreprenør fra Melhus som gjør jobben. Torget er tegnet av CUBUS
arkitekter fra Bergen. Det skal brukes forskjellig dekke på torget, bl.a.
Rennebugranitt. Det skal også stå en scene mot Rennebua, og hele scene er av
Rennebugranitt og vil veie 60 tonn.
Det meste av belegningssteinen kommer fra Kina, og hver stein er på 1 x 1
meter og veier 3oo kg. Tilsammen vil det bli lagt ned i overkant av 350 tonn
stein. På bildet er Jan Husby, Ingvar Slettvik, Ståle Hammervold og Trond
Stian Eidem i ferd med å tilpasse underlaget til en ny stein. Arbeidet vil sluttføres i løpet av høsten.

Jørans Ovner & Antikk
Det gamle bygget var
vel strengt tatt moden
for sanering. Bygd i
1950 og lite vedlikeholdt. Men det var før. I
dag fremstår det som
en gang var et forfallent
møbelsnekkeri i
nyoppusset form og er
et pent innslag i
sentrumsbebyggelsen
på Berkåk.

Kommunal hjelp
Det er mangt og mye som
skal på plass når nye foretak
skal etableres, ikke minst
gjelder dette når det innbefatter sentrumsnære bygninger.
Mange regler og forskrifter å
forholde seg til, men Jøran er
veldig oppsatt på å få fram den
gode støtten han har fått fra
kommunen under prosessen.
Ordfører og rådmann har vært
enestående, og med slikt positivt engasjement er det naturligvis enklere å starte opp med
noe nytt. På den annen side;
jeg føler jo at det er gitt noe tilbake også, i form av restaurering av bygget. Å være med i
opprettholdelsen av et attraktivt sentrum, er for meg også
tilfredsstillende, sier han.
Rennebumartnan viktig
Jørans Ovner & Antikk deltok på årets Rennebumartna
for første gang. Responsen har
vært stor i etterkant, og jeg er

Ivaretakelse av
Kulturbygda
Rennebu
1. oktober er den egentlige
fristen for søknad om midler til
tiltak i og for kulturlandskapet,
gjennom SMIL-ordningen.
Vi har fra 2004 gitt midler til
følgende tiltak:
- Rydding av gml. kulturmark kr 416.865
- Inngjerding og opptaking
av gjerde kr 218.626
- Vedlikehold av seterhus
kr 636.457
- Våningshus og andre
bygninger kr 547.244
- Andre kulturminner
kr 75.000
- Tilrettelegging og opplevelseskvalitet kr 153.870
- Organisert beitebruk
kr 144.420
Samlet kr 2.192.482
Vi etterlyser samarbeidsprosjekt?
Kanskje er det noen som
ønsker å restaurere en gammel
sti, gammel setervei o.l.
Er det noen som ønsker å ta
vare på kulturminne eventuelt
vise fram noe spesielt, så kan
det være mulig å søke på midler gjennom SMIL-ordningen.

Tar du turen inn i lokalene,
blir du møtt av antikviteter og
nyoppussede ovner. Jøran
Sundset har brukt uttallige
timer på å skape sin egen
arbeidsplass. Responsen fra
kundene indikerer at det er vel
anvendt tid og penger som er
satset på bedriften.
Mest ovner
Det er oppussing og restaurering av gamle ovner som er
hovedbeskjeftigelsen, forteller
Jøran. Han opplever stadig
større pågang fra kunder som
trenger restaurering av ovnene
sine. Som en av få som driver
med dette nord for Dovre, er
markedet stort, og han har
kunder fra nær sagt hele landet. Det står mange ovner rundt
omkring som trenger vedlikehold, så Jøran er rimelig trygg
på at han får nok å gjøre
framover. Allerede nå er
avtaleboka fulltegnet i hvert
fall ut februar neste år.
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Områdetiltak
Det er også mulig for ei
grend, område å søke om
midler til prosessarbeid og
planleggingsarbeid. Det er
gjennomført områdetiltak både
på Innset og på Nordskogen.
Få fart på grenda di!

Jøran Sundset står ved en ferdigrestaurert etasjeovn.
Bildet nedenfor viser ovner som nettopp er kommet inn og som skal restaureres.

meget godt fornøyd med erfaringen fra martnan. Det er nok
for mitt vedkommende rett
type kunder som er å treffe på
Rennebumartnan, sier Jøran.
Antikvitetsforretningen er for
øvrig som en bigeskjeft å
regne. Anskaffelse skjer gjennom auksjoner, bekjente og
telefoner fra folk som har
gamle ting å kvitte seg med. I
første etasje er det utstilling,
her finner vi mange forskjellige
rariteter, presentert på en
ryddig og stilfull måte. Jøran
har også planer for andre
etasje i bygget. Her ønsker han
å innrede en stor leilighet for
utleie, og kjenner vi Jøran rett,
får han til dette også. For interesserte i ovner og antikk er det
bare å ta kontakt, sier han.
Selve butikken er åpen hver
lørdag. Ellers treffes jeg etter
avtale, så ikke nøl, jeg stiller
opp, avslutter Jøran Sundset i
Jørans Ovner & Antikk.
Av Jan Inge Flå

Skoleprosjekt
Rennebu kommune har
hatt et samarbeidsprosjekt
mellom skole og grunneier
som har vært ett flott eksempel
på hvordan skolen også kan
dra nytte av midlene innenfor
SMIL, der elevene blir profesjonelle utøvere på eks en
rødlisteart og hvordan slike
skal skjøttes. Positivt for
grunneier, rødlistearten, skolen og ikke minst alle de ivrige
elevene.
Kanskje skolen kunne
tenke seg å se på flere slike
prosjekt?
Utfordrer dere alle til å sette
dere ned med blyant og papir
og få ned noen tanker.
→ Få fram blomsterenga di!
→ Vis fram det gamle kulturlandskapet med de gamle
steinutgardene…
→ Få opp informasjonstavler!
→ Snakk med naboen og kom
i gang med det dere snakka
om i fjor!
Hvem kan søke: Alle som
eier, eller ”låner” en landbrukseiendom og har organisasjonsnummer. Grunneierlag
og lignende kan søke i lederens navn.
Ny søknadsfrist for i år settes til 10. oktober.
Søknadsskjema og nærmere informasjon om regelverket
finner du på kommunens
hjemmeside, eller ta kontakt
med landbrukskontoret.

Kulturbygda Rennebu
“Rennbyggen” Chet Baker
UkeAdressa skrev for en tid tilbake at mormor til jazzlegenden Chet Baker kom fra Rennebu - nærmere
bestemt Søgard Toset på Ulsberg. Hun het Randi, og utvandret til Amerika sammen med sin familie da hun var
to år gammel.
Dikteren Jan Erik Vold traff Baker i Paris i 1988, og Baker fortalte at hans farfar kom fra Norge. Men der tok
han nok feil... For Jan Erik Vold ble interessert i historien, og Vold har alltid syntes at Baker så ut som en fjellbonde. Med god hjelp ble det til slutt funnet ut at han stammer fra Ulsberg. Ikke nok med det. Han har fortsatt
slektninger her i Rennebu, og både Magne og Magnild Brattset er firmenninger med Baker.
Slektsforskere i Rennebu (DIS Trollheimen Rennebu) har kommet frem til at Baker også er i slekt med en
annen kjent jazzartist som stammer fra Rennebu - nemlig Jan Garbarek.
Baker døde dessverre i 1988, og fikk dermed aldri vite om sitt slektsforhold her i Rennebu.

Kulturvukku
i Rennebu

Heidi Skjerve med ny CD

Om nøyaktig en måned,
den 25. oktober, går
startskuddet for årets
Kulturvukku i Rennebu.

I slutten av oktober kommer Heidi Skjerve ut med
ny CD, og i den forbindelse holder hun konsert i
Oppdal Kulturhus torsdag 30. oktober.

En del av programmet er
bestemt, mens mye ennå er på
planleggingsstadiet. Av det
som er på plass, kan nevnes
den tradisjonelle oppsettinga
av 10. klassen ved Rennebu
Ungdomsskole. Vi som har
hatt gleden av å se tidligere
forestillinger med ”Grease”,
”Bør Børsen jr.”, ”Annie”,
”Sound
of
Music”
og
”Kardemomme By”, vet at
årets oppsetting, som heter
”Hairspray”, gir publikum noe
å se fram til.
Orgelkomiteen vil lage og
selge klubb, noe som er både
et velkjent og meget populært
tiltak. Her er det mulighet til
både å fylle på med tradisjonell
og velsmakende mat, samtidig
som en bidrar med tiltrengte
midler til nytt orgel ved Berkåk
kirke.
”Rennebuspæll” er etter
hvert blitt en tradisjonell underholdningskonkurranse
for
skolekorps. Lørdag 25. dras
det hele i gang, og markerer
med det, selve starten på årets
kulturvukku. Nytt av året er tilsvarende ”spæll” for voksenkorps. Uka etter at ungdommen har vært i ilden, er det de
voksnes
tur.
Lørdag
1.
november er datoen de voksne
skal prøve seg fra scena i
Rennebuhallen.
Av andre nyheter i årets
kulturvukku, er fotoutstilling i
Menighetshuset på Berkåk.
Presten vår, Tore Samuelsen,
er en habil fotograf, er blant
dem som vil stille ut.
For de som er ”tatt av
operavinden” som etter sigende går over landet, gir forestillingen ”Guten som song så
stygt”, en fin anledning til å
oppleve opera også her i
Rennebu. Tirsdagen i kulturvukku, blir det formiddags- og
kveldsforestilling i samfunnshuset.
Ellers er det lagt opp til flere
arrangement i regi av kulturskolen, og kirkene vil også
romme ulike arrangement i
løpet av uka. Det ligger an til et
mangfold av kulturtilbud i
kommunen i slutten av oktober. Rennebu Nytt vil komme
med et eget ”temanummer”
om kulturvukku der flere
detaljer blir utførlig presentert.
Den utgaven av Rennebu Nytt
kommer torsdag 23. oktober,
altså
umiddelbart
før
Kulturvukku 2008 åpner.

Heidi
Skjerves
forrige
album Coming Home i 2006
fikk flotte anmeldelser i pressen, og vi gleder oss derfor til
hennes nye cd som kommer i
oktober.
Skrevet all musikk selv
— Det nye albumet er
inspirert både av jazz og pop litt
singer/songwriteralbum,
sier Heidi, som litt motvillig
må komme med en karakteristikk av den kommende cden. CD-en består av egne
tekster, noen tekster fra 1800og 1900-tallet fra forfatterne
Christina Rosetti, Guillaume
Apollinaire, Sarah Teasdale, og
en tekst av Anne Bøe. Alle
melodier er skrevet av Heidi,
og hun har også arrangert
musikken.
Det er hennes faste Heidi
Skjerve Quintet som er med på
utgivelsen, og i tillegg medvirker Nidaros Strykekvartett.
På et av sporene synger Heidi
duett i en litt jazzinspirert
poplåt med Tom Hell. Heidi
Skjerve Quintet består av
Heidi selv, Espen Reinertsen
(tenorsaksofon, bassklarinett,
fløyte, sang), Erlend Slettevoll
(piano), Rune Nergaard (bass)
og Gard Nilssen (trommer).
Godt fornøyd
Heidi har hatt en finger
med på det meste av utformingen av det musikalske på
albumet. — Jeg hadde ideer
om hvordan lydbildet skulle
være, og jeg har fått god hjelp
av venner. Men i praksis har
jeg bestemt det hele selv, og
det betinger at en både er litt
kreativ og tålmodig underveis.
Det musikalske uttrykket føler
Heidi derfor er henne akkurat
nå.
Påvirket av familien
Heidi er gift med jazzmusiker Daniel Formo, og
sammen har de jenta Tirill. Det
at hun har fått familie er med
på å prege musikken. En av
låtene ble påbegynt like før
Tirill kom til verden, og fullført
etter at hun kom til verden.
Samtidig er det med en folkemusikkinspirert vuggesang på
albumet.
Sunget hele livet
Når vi spør henne om hvorfor hun startet med musikk,
fikk vi som svar at hun egentlig

aldri har sluttet. Musikk har
preget hele livet hennes, og de
første opptredene hadde hun
med mor Anne Lise. Da hun
var 4 år statet det et barnekor
hun ble med i, og da hun var ni
år startet hun i musikkskolen. I
musikkskolen var det først
piano, før hun i elleveårs-alde
ren sammen med Anne Guri,
Jorun Lovise og Maria fikk
sangundervisning som gruppe
under navnet Firkløver´n.
Dajentene ble litt eldre skiftet
de navn til Coffee Lovers.
— Musikkskolen har vært
kjempeviktig. Der ble vi stimulert og fikk samtidig prøve
oss på scenen, sier Heidi.
— Det har hendt at
Firkløver´n har opptrått senere
også, og da helst på juletrefest
på Voll. Da blir det liten tid til
øving, men kjemien er der med
en gang. Det er kjempeartig.
Nytt prosjekt
Heidi kan også fortelle at
hun har et nytt musikk-prosjekt på gang. Sammen med
Andreas Aase og Sturla Eide
har hun planer om å få til et
musikalsk uttrykk med folkemusikk og folketoner. De vil
her bruke både lokalt stoff som
Heidi arbeider med, og samtidig lete opp tekster som kan
tonesettes.
— Jeg arbeider med innsamlet lokalt materiale fra
Rennebu og ellers i området,
og det var dette som medvirket
til at jeg fikk “Stipend for unge
utøvere 2008” fra Rennebu
kommune.
Allsidig musikksmak
Når Heidi skal lytte til musikk, har hun en forkjærlighet
for 70-tallets singer/songwritere som bl.a. Joni Mitchell.
Ellers går det både på gammeljazz fra 50 og 60-tallet og
nyere norsk jazz. Men også
klassisk er høyt spiselig for
Heidi.
Inspirert av Chet Baker
Det er et artig poeng at
Heidis første “læremester” var
Chet Baker. Det er ikke lenge
siden det ble avslørt at hans
mormor kommer fra Rennebu,
og det synes Heidi er både artig og inspirerende. — Jeg har
hørt mye på Baker, og han har
vært med på og bidratt til mitt
musikalske uttrykk. Det musikalske uttrykket blir forma

Heidi Skjerve fikk Rennebu kommunes Stipend for unge utøvere 2008,
og i oktober kommer hun med ny cd.
gjennom år. Det handler om å
herme, prøving og feiling. Det
blir som å lære seg et språk,
forteller Heidi.
Ut på turné
I forbindelse med utgivelsen av ny CD, skal Heidi på
turné i månedsskiftet oktober
og november. Først Bergen,
deretter Oslo, Oppdal og

Kongsberg. Hun håper riktig
mange tar veien til Oppdal
Kulturhus - og at mange også
får lyst til å kjøpe den nye CDen. — Jeg tror dette er musikk
mange liker, det er melodiøst
og med mange gjenkjennelige
temaer, både tekstlig og tonalt.
Og så har jeg jo med meg fantastiske musikere!
Av Dagfinn Vold

Dette står i Wikipedia om Heidi:

Heidi Skjerve (født 24. juli 1979 i Rennebu) er en norsk jazzmusiker (vokalist) og komponist, utdannet i jazz og musikkteknologi ved Jazzlinja (NTNU) (1998-2004) og Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm.
Hun har medvirket i Trondheim Voices i flere år, såvel som
vært solist i Trondheim Jazzorkester, deltatt i det svenske improvisasjons-ensemblet «Northern Alliance» (2001), medvirket på
The Sources of Christmas (2002) og folkemusikerne «Flukt» (Spill,
2002) og bidratt i Barramundi/Lina Langendorf Kvartett, samt
Ståle Storløkkens «S. Møller» (Blokk 80, 2002)
Hun ledet H.S.Kvartett med Kjetil Eide piano, Ole Morten
Vågan bass og Truls Rønning trommer (Vossajazz 2002). Hennes
egen H.S. Kvintett (1999-) utga hennes egne arbeider på Coming
Home (Curling Legs, 2006).

Kjøkken og møbler
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Rypejakta igang
Rypejakta er i gang, og de første fuglene har nok allerede kommet i
fryseren. Det meldes om bra rypebestand på enkelte områder, mens det er
mindre på andre. Men uansett gir en dag i fjellet fine naturopplevelser gjerne også med fotokamera.
Turistkontoret selger jaktkort for noen områder her i Rennebu, og de
kan ellers informere om hvor du kan få kjøpt kort på andre områder.
God jakt!

Kjøkkenet
blir
lysere
Rennebu Snekkeri
leverer mest
kjøkken, men også
bad, senger og
garderober går
som en jevn strøm
gjennom
produksjonen.
Av Dagfinn Vold

— Vi kan ikke si at vi merker noen konjunkturnedgang,
nesten heller motsatt, sier daglig leder Kjell Gunnes - og kan
røpe at de har ordrer til midten
av neste år. Samtidig driver vi
med rehabilitering, og det er
ikke så konjunkturavhengig.

ofte slike turer med leveranser
sørover.
Det siste på sengefronten er
at sengene gjerne med skap og
hyller
blir
spesialtilpasset
rommet. På den måten blir
rommene bedre utnyttet, og en
gir rommet flere funksjoner.

Mest kjøkken
Det er mest kjøkken som
produseres
ved
Rennebu
Snekkeri.
De
produserer
kjøkken til hytter, men de
leverer også mye kjøkken til
boliger på Østlandet.
— Trenden på kjøkkenfronten er lyse kjøkken
hjemme og mørkere kjøkken
på hytta. Men det virker som
om det er i ferd med å bli mer
lyst på hytta også, men da
gjerne antikkmalt eller patinert, forteller Kjell.

Godt samarbeid
Kjell Gunnes kan fortelle
om godt samarbeid mellom
aktørene i det lokale næringslivet som arbeider mot hyttemarkedet. — Vi er så vant med
hverandre at arbeidet flyter
veldig godt. Dette er viktig, da
det kommer både kundene og
oss til gode.

Totalleverandør
— Vi tilbyr totalleveranser
på kjøkken, bad, senger og
garderober. Snart skal vi levere
en slik totalleveranse til ei
hytte på Gaustablikk, og det er

Viktig satsing
— Hyttesatsinga i Rennebu
er viktig for å fremme næringslivet i kommunen. Større hytter gir derfor større ringvirkninger
til
næringslivet.
Samtidig er vi i næringslivet til
for å gjøre hyttesatsinga
enklere, og vi kan gi hyttebyggerne en lettere hverdag i
byggeprosessen og senere.

Rennebu Snekkeri AS

Daglig leder: Kjell Gunnes
Etablert 1988 – 11 år i dagens lokaler
14 ansatte
Adresse: Voll 7393 Rennebu
Tlf. 72 42 67 30
www.rennebusnekkeri.no

Kjell Gunnes viser frem en sengeløsning som kan tilpasses soverommet.

Rennebu Nytt
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- rett rundt hjørnet
Libero bleier

39

90

pr pk

Grønne druer

1490

pr kg

Rennebua A/S
Skinn og husflid, Tlf 72 42 61 51
Hanna 977 82 114 - Astrid 915 41 940

Høst = strikketid
NYHET I KK
I
VÅR BUT

Fårikål av lam
Gilde, fersk,

59

90

pr kg

Grovt
brytebrød

1990

Garn fra Sandnes
Lanett – Sisie
Smat – Fritidsgarn

pr stk

9-20 (18)
tlf 72 42 71 17

VM i Liberec 2009

Velkommen inn,

her finner du mange fine ideer

Fotograf på besøk
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Soppår

Bibliotektipset

Det er mye sopp i skogen i høst, men ikke all sopp er spiselig. De
fem sikre soppene er matblekksopp, sauesopp, matriske, blek piggsopp og kantarell. Rødskrubb er også en god matsopp, men rødskrubb
i rå tilstand defineres i dag som giftig.
Felles for all sopp er at den er et godt fotomotiv, og en rusletur i
høstskogen inneholder mange rare sopper en kanskje aldri har sett.

Flott bok om livet!
”Gamle vise menn og
kvinner. Tanker til neste
generasjon.”

For mer informasjon om sopp, kan du gå inn på www.matportalen.no

Unike laksebilder på Aunan
Wild Wonders of
Europe var på Aunan
og fotograferte
Atlantisk laks i
begynnelsen av august.

12 kjente og kloke menn og
kvinner blir intervjuet i denne
praktfulle boka, og de har alle
det til felles at de er langt over
sin frodigste ungdom. M.a.o.
gamle mennesker. Men du
verden så friske og kloke.
Arne Næss, vår herlige filosofiprofessor og bergbestiger
sier f.eks . at ”Spør deg selv
hva du virkelig har glede av å
gjøre. Og så skal du gjøre det.
Gå din egen vei.” Han sier
også at ”Livet er ikke slutt når
man fremdeles lever.” Som et
lystig utropstegn til alle som
syter og gnåler over hvor fælt,
hvor håpløst det er å bli
gammel.

Det storslagne fotoprosjektet Wild Wonders of
Europe
(www.wildwonders.com) engasjerer 50 av
Europas beste naturfotografer,
som skal rundt på over 100
destinasjoner for å dokumentere den fantastiske villmarken
og det rike artsmangfoldet som
finnes i Europa. Resultatet skal
presenteres på utstillinger, i
bokform, på nettet og på TV.
National Geographic Magazine er en av partnerne i prosjektet.

Gullkorn i massevis! Ingen
av intervjuobjektene er noe vi
farer forbi. Her er Per Lønning
og Ebba Haslund, Egil Wyller
og alle de andre du finner i
boka, som du altså er nødt til å
lese enten du er hundre eller
femten år. Det er like mye ord
til unge mennesker som tittelen ganske riktig forteller oss.
Ting som nåtidens unge håpefulle ikke har sett, erfart eller
forstått, viktige ting, herlige
saker å smatte litt på.

Aunan og Rennebu
Aunan og Orkla ble plukket
ut som den eneste destinasjon
for atlantisk laks. Den profesjonelle undervannsfotografen
Magnus
Lundgren
(www.aquagraphics.se) dykket
og fotograferte på de ulike
valdene, og selvfølgelig var det
den virkelig store laksen som
var målet.
Lundgren hadde en uke
avsatt på Aunan, og Vegard
Heggem kan fortelle at han
fikk de bildene han var ute
etter.
— Dette er et ambisiøst
prosjekt som det er stas å være
med på. Vi er den eneste
destinasjonen for atlantisk
laks, og dermed får Aunan og
Rennebu
mye
profilering
gjennom dette prosjektet, forteller Vegard.

Astrid Nøklebye Heiberg,
de fleste vet hva hun står for,
ikke sant? siterer danskenes
uforlignelige livsprofet Kumbel
Kumbel, alias Piet Hein, der
han sier at ”Bekymringene
vokser seg små mens man
venter.” Man må gi seg tid til å
vente litt, uansett hvilket år det
står på dåpsattesten. Og samtidig glede seg over det man
har for hånden, hver på sitt vis:
god helse, noen å bry seg om,
noen som setter pris på deg,
eller bare det å ha fred i sjelen.

Av Dagfinn Vold

Atlantisk laks i Orkla:
Fotograf Magnus Lundgren fikk unike bilder av laks
under oppholdet på Aunan. Bildene vil etter hvert
bli publisert på www.wild-wonders.com
Foto: Magnus Lundgren

Vi har jo ikke lenger det
gamle folk hadde og har; personlige
overleveringer
av
kunnskaper, erfaringer og
klokskap til barn og barnebarn!
Nå er det tidsknipa som gjelder, tastetrykk og travelhet,
dessverre vil mange si. Man
glemmer så lett å være menneske. Akkurat nu!
Stifteren av fremtiden i våre
hender, Erik Damman, sier:”
Hvorfor skal man bli akkurat
som alle andre? Det viktigste
er egentlig hvordan du har det
med deg selv. Har du virkelig
villet ditt liv?”
Herlig bok som strutter av
liv og klokskap, glede og kvaliteter. Kjøp, lån og les. Og n y t
-----Av Elisabet Berkaak

I Orkla for å se fotografen i aksjon:
Vegard Heggem fra Aunan, rådmann Arve E.
Withbro, fotograf Magnus Lundgren, varaordfører
Tora Husan og ordfører Bjørn Rogstad.
Foto: Sindre V. Huus
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Ikke elg
i solnedgang...

Nytt
tilskudd i
Comfort
familien

men Vollagrenda i solnedgang sett
fra
Osphaugen.
Når
en
går
Pilgrimsleden passerer en Osphaugen.
Der ser en Vollagrenda fra en uvant og
fin vinkel. Kanskje er det en idé å ta en
tur langs pilegrimsleden i høst? Det
kan gi mange fine opplevelser. Med
kaffe på termos og en god sjokolade
skulle det ligge godt tilrette for en fin
tur.

Turnusleger får veiledning på hytta
I hytta til lege Bjarne Storseth i Ånegga foregår det regelmessig veiledning av turnusleger.

Daglig leder Tore Andersen
sammen med første kunde Frøydis Morken.

Lege Bjarne Storseth fra Tingvoll (t.h.) er her sammen med turnusleger fra Møre på hytta i Ånegga.

Bjarne Storseth er lege i
Tingvoll og har vært veileder
for turnusleger i 23 år. De siste
åtte årene har han også vært
veileder på vegne av fylkeslegen i Møre og Romsdal for turnusleger som har allmennpraksis på Nord-Møre.
Trengte fem sekunder
Det var kollega Jon Arne
Ødegård som allerede hadde
hytte i Ånegga som anbefalte
området for Storseth og familien. — Jeg trengte fem sekunder på å bestemme meg for å
bygge hytte her, sier Storseth.
— Vi trives veldig godt her, og
er fornøyd på alle måter. Vi
bruker hytta mye, og betrakter
oss selv som deltids-rennbygger.
Rennebumartnan
for
eksempel må vi ha med oss
hvert år.
Felles vannverk
Storseth berømmer Ånegga
for at det er passe tett med
hytter her, og det er praktisk
med vei. Dessuten har 35 hyttenaboer her gått sammen om

felles vannverk, og det synes
Storseth er viktig.
— Det jeg savner er preparerte skiløyper oppe i høyden.
Det tror jeg ville skapt ennå
større interesse og hyppigere
bruk av hyttene vinters tid.
Skiheisen her er et veldig positivt aktivitetstilbud.
Bredbånd
Hytta brukes en del til
arbeid, og da er det kjekt med
bredbånd. For å få en økonomisk grei løsning har han valgt
mobilt bredbånd fra Telenor.
Det synes har fungerer bra og
er tilfredsstillende til hans
bruk. — Men trådløst bredbånd med hyttevennlig pris
ville absolutt vært interessant.
Åtte turnusleger
Da RN besøkte hytta i
Ånegga hadde Storseth med
seg åtte turnusleger. De kom
fra Østlandet, Trøndelag, Møre
og Romsdal og Sverige. Felles
for alle var at de hadde valgt
turnus i distrikts-Norge for å se
hvordan det er å være lege på

mindre steder der en i mange
tilfeller er overlatt til seg selv
med avgjørelsene.
— Denne veiledningen
erstatter ikke den daglige veiledningen som foregår på kontoret. Men fellesveiledningene
er fin for å treffe andre turnusleger i samme situasjon. Her
kan de lufte frustrasjon, eller
dele gode opplevelser med
andre. Målsettingen er at disse
turnuslegene skal føle at allmennpraksis er noe å satse på.
Men samme hvor de havner, er
det viktig å ha positive opplevelser med allmennpraksis som
turnuslege, sier Storseth.
Sosiale og faglige fjellturer
De felles veiledningene
starter med to dager på hytta
til Storseth, før de fortsetter på
Tingvold. — Det er viktig å ha
noe å gjøre utenom jobben.
Derfor har jeg valgt hytta som
oppstart. Her møtes vi for å
spise god mat og gå fine fjellturer der vi blir kjent med
hverandre. Det er alltid positivt
å møtes på en positiv måte. Vi

snakker fag og erfaringer på
turene, og her går den samme
praten til langt over midnatt.
Denne møteformen blir dermed effektiv og vi får mye ut av
slike treff.
Det virker som om allmennpraksis i distriktet er tiltalende for disse turnuslegene.
De får mer tid og ansvar for
pasientene, og de får variert
praksis i løpet av en dag.
Brødskive og Nugatti
Da RN besøkte veiledningshytta i Ånegga, var de
nettopp kommet inn fra en fin
fjelltur i høstfjellet. Matlysten
var tilstede, og det kom fram
mange brødskiver – og pålegget var Nugatti! Men de røpet at
de senere på kvelden skulle
kose seg med en bedre middag
med god drikke til…
Av Dagfinn Vold

Torsdag 11. september
åpnet Comfort Rennebu ny
butikk i de tidligere lokalene til
Røreksperten. Daglig leder
Tore Andersen forteller at de
lenge har tenkt tanken om
etablering her i bygda, og at
det nå føltes naturlig å ta steget. Comfort Rennebu er en del
av
Trollheimen-rundt-konseptet, det vil si en kjede med
Comfortbutikker lokalisert i
Oppdal, Sunndalsøra, Surnadal, Rindal, Orkanger og nå
altså i Rennebu. Butikken på
Orkanger er for øvrig en av
landets største, med et areal på
hele 700 kvm, og Britt
Helgemo som bør være velkjent her i bygda, er butikksjef
der. Butikken på Berkåk er
naturlig nok mer beskjeden i
omfang, men Tore Andersen
røper at det foreligger planer
om utvidelse på sikt.
Planen er å ha fem til seks
rørleggere i virksomhet her i
distriktet, og det vil bli ansatt
ett par nye medarbeidere med
det første.
— Comfort er også bevisst
nytten av å ta inn lærlinger. En
som definitivt ikke er noen
lærling, Erling Helgemo, er
med oss videre, og jeg vil
gjerne få fram at vi er svært
glade for å ha han med på laget.
Tore Andersen synes at
mottagelsen fra kommunalt
hold har vært helt enestående.
Møter med rådmann og ordfører var en udelt positiv opplevelse, og vi føler oss virkelig
ønsket her i Rennebu.
— I firmaet er det foruten
tradisjonelle rørleggere, også
ansatt to gassteknikere. Vi har
også eksperter på varmepumper og sprinkleranlegg, det er i
det hele tatt viktig å være i forkant av utviklingen, og vi er
bevisste på etterutdanning av
våre medarbeidere, forteller
Tore. — Til sammen er det 17
ansatte i Oppdal og Rennebu
og i all beskjedenhet kan jeg
fortelle at vi ble årets
”Comfortør” for 2007, i konkurranse med over hundre
Comfort-butikker fra hele
landet, avslutter en fornøyd
daglig leder i Comfort Oppdal,
Tore Andersen.
Av Jan Inge Flå
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Et godt sted å være

For 50 år sidan

50 år er lang tid det. I desse dagar er det faktisk 50 år sidan vi flytta attende til Rennebu etter fleire år borte.Vi kom da frå Haltdalen, og flytta inn på
"Skulgarn" på Nordskogen.Grunnen til denne returen til heimbygda var at eg fekk jobb i framhaldsskolen, så da vart det så stor freisting at eg sa "ja, takk". Både i går og
i dag har eg funne fram klassebilda frå framhaldsskolen. Det er verkeleg triveleg å sitte og sjå desse fjesa frå så gamal tid, så gamal tid. Det er vel dette ein kallar "nostalgi".
Drøyme seg attende i 50 år. Det var da tanken slo ned. Det skulle ha vore rart og hørt frå desse mine første elevar i framhaldsskolen, dei som var elevar der skoleåret 1958
- 1959. Er det nokon som hugsar denne vinteren? Eg hugsar ikkje så mange enkeltepisodar, berre at det var episodar, kanskje var det hendingar som eg ikkje la merke til
og som de som elevar hadde moro av. Men det kan vel hende at vi som var lærarar la merke til ting som gjekk føre segog som de ikkje trudde vi såg eller hørte, men ver
ikkje sikker på det. Det er ein ting som ville ha gledd både Astrid og meg, og det er om einkvan hadde tid og høve til å sende ossein liten epistel. Kva har de gjort etterat
framhaldsskolen var unnagjort, og kvar har de gjort det ? Gjekk det som planlagt ?
Det er så mange spørsmål å stilla. I von om at ein eller annan tykkjer dei vil gleda to gamlingar, så skal de vita at at eit brev vil gleda oss. Her adressa: Wilses vei 13A,
1820 Spydeberg. Eg følger med tida så nokonlunde: Eg har internett. Adressa er: jonmosand@live.no Eg helsar til alle, men denne gongen serleg til ÅRGANG 1958 - 1959,
RENNEBU FRAMHALDSSKOLE. Nå blir det ei spennande tid.
Jon

Attraktivitetsbarometeret 2008:

Det er bra å bo i Rennebu
Denne rapporten er utarbeidet
av Knut Vareide ved
Telemarksforskning-Bø på
oppdrag fra Næringslivets
Hovedorganisasjon. Det er lagt
til grunn forskjellige faktorer i
undersøkelsen, og følgende
fakorer har stor betydning for
hvor folk vil bo:
Arbeidsplasser
Vi har tidligere sett at det er en klar
sammenheng mellom flyttemønstrene og
arbeidsplassvekst, både for kommuner og
regioner. Sammenhengen er sterkere på
kommunenivået enn på regionnivået, og
sterkere for barnefamilier enn for unge
voksne.
Boligbygging/boligpriser
Det er en sterk sammenheng mellom
boligbygging og attraktivitet. Dette gjelder både for unge voksne og barnefamilier,
og for kommuner og regioner. Her vil
sammenhengene gå begge veier, ettersom
høy boligbygging er like mye et resultat av
attraktivitet, som en årsak.
Befolkningsstørrelse
Unge voksne ser ut til å ha en meget
sterk preferanse for kommuner med høyt
innbyggertall. De store byene trekker i
økende grad til seg de unge voksne.
Samtidig ser vi at barnefamilier har en
tendens til å flytte ut av de største byene,
men oftest til randkommunene. Dermed
får vi som resultat at barnefamilier trekkes
mot regioner med mange innbyggere,
men vekk fra de mest folkerike kommunene.
Kafétetthet
Indikatoren kafétetthet måler hvor
mange ansatte det er i puber, restauranter
og kaféer i området, i forhold til befolkningen. Høy kafétetthet virker tiltrekkende på alle aldersgrupper, både på kommune- og regionnivå. Ikke overraskende
er det sterkest sammenheng mellom de
unge voksnes flyttemønstre og kafétettheten, men også barnefamilier trekkes
mot kommuner og regioner med mange
kaféer.
Universitet og høgskoler
Kommuner og regioner som har universitet eller høgskole er svært attraktive
for unge voksne.
Innvandring og innvandrere
Både høyt antall innvandrere i perioden, og en høy beholdning av innvandrere
ved starten av perioden, påvirker attraktiviteten negativt på kommunenivå.
Årsaken til dette er mest sannsynlig at
innvandrere er langt mer mobile, ved at
de ofte flytter de første årene etter innvandringen fant sted.

Rennebu og Oppdals-regionen er det mest attraktive
boområdet utenom
Østlandet, viser det ferske
Attraktivitets-barometeret
utarbeidet etter oppdrag fra
NHO.
Det finnes mange undersøkelser
og rapporter som forteller oss hvilke
regioner og kommuner det teoretisk
sett
er
best
å
bo
i.
Attraktivtetsbarometeret gir deg
svaret på hvor landets befolkning
synes det er mest attraktivt å bo.
Undersøkelsen baserer seg på netto
flytting til/ fra regioner og kommuner, og viser dermed det faktiske
resultatet av at folk «stemmer med
bena» og flytter dit de mener det er
best å bo. Undersøkelsen gir dessuten noen statistiske forklaringer på
hva det er som tiltrekker folk, det vi
definerer som attraktivivitet.
I den såkalte Oppdalsregionen
som består av Oppdal, Rennebu og Midtre-Gaudlal er
det Oppdal som kommer best ut kommunemessig i
Attraktivitetsbarometeret for 2008. Oppdal har klatret
opp fra 223. plass i 2007 til 87. plass i 2008.
Ikke så attraktiv for unge voksne - men for barnefamilier
Flytting er i stor grad koblet til livsfaser. Mange unge
flytter etter endt videregående skole. Vi ser derfor en
høy mobilitet hos de unge voksne. Neste viktige fase er
ved familieetablering. Mange skifter bosted når familien
etableres. Dette kan vi se ved at mange barn skifter
bosted før fylte 7 år. Flyttesannsynligheten er særlig stor
for barn under to år.
Rennebu kommer dårlig ut når det gjelder gruppen
unge voksne - faktisk i gruppen “minst attraktiv”. For
gruppen barnefamilier gjør Rennebu det adskillig bedre,
og listen over de mest attraktive kommunene for barnefamilier er faktisk preget av små kommuner.
Som forventet
Ordfører Bjørn Rogstad sier at dette er en kjennsgjerning de er klar over. Vi har ingen skoletilbud for
gruppen unge voksne, og dette er en gruppe som tiltrekkes mer av det urbane. — Men for barnefamilier er
vi mer attraktive. Vi kan by på gode oppvekstvilkår, friluftsliv og annet barnefamiliene setter pris på. Det viser
seg at mange søker tilbake til røttene, men en begrensende faktor her kan være arbeidsplasser. I det siste har
det kommet flere flyttende tilbake både på Voll og
Berkåk, og 6 boliger er for tiden under bygging i
Trondskogen Dette skaper optimisme, som igjen kan
skape ny tilflytting, sier Bjørn Rogstad. Bjørn sier videre
at det egentlig bør finnes tilbud for alle voksne i kommunen, men vi må innrømme at vi kommer til kort for
unge voksne. — Vi er nok for lite urban, og mangler
bl.a. et kafétilbud som også er en faktor som tydeligvis
spiller inn.
Trenden med at unge voksne flytter til de største
byene har blitt forsterket de siste årene, og det har vist
seg at i sterke økonomiske tider går urbaniseringen
raskere.
Oppdalsregionen mest attraktiv
Når det gjelder rangering regionmessig, er landet

delt inn i 83 «næringsregioner» basert på etablerte samarbeid mellom kommuner (regionråd, næringsselskap
osv.). Her er trenden at de regionene som lykkes i å tiltrekke seg folk, er de som kan tilby et større, lett tilgjengelig arbeidsmarkedsområde, oftest ut over regionens egne grenser.
Oppdalsregionen er faktisk den regionen i distriktsNorge og utenom Østlandet som gjør det best, og det er
nok Oppdal som er med og gjør denne regionen så
attraktiv. Forrige gang var Oppdalsregionen på 40.
plass, og denne gang er de helt oppe på 9. plass.
Regionene som kommer foran er Øvre Romerike,
Glåmdal,
Ringerike/Hole,
Nedre
Romerike,
Drammensregionen, Indre Østfold, Halden/Aremark og
Hamar-regionen.
Ordfører Bjørn Rogstad gleder seg likevel over
denne rangeringen, og sier at det er en viktig motivasjonsfaktor at regionen kommer så høyt opp.
— Det er viktig at vi ser på oss som en region. Som
et eksempel er Oppdal Kulturhus et regionalt kulturhus
som Rennebu kommune har vært med på å støtte. Det
er derfor viktig å benytte seg av en del tilbud som finnes
på Oppdal, sier Bjørn.
“Rennebu 3000”
Rennebu kommune har nettopp startet et prosjekt
som bærer navnet Rennebu 3000. Dette prosjektet har
som mål å øke attraktiviteten til kommunen for å øke
folketallet - helst over 3000. — Men om vi ikke lykkes
med å komme opp i 3000, er det viktig å snu trenden til
oppgang, sier Bjørn.
Men spørsmålet er hvordan... Bjørn sier at det er
viktig å ha hele bygda med seg i dette arbeidet, og at det
må skapes et bredt og folkelig engasjement for å øke
attraktiviteten til kommunen. Det er god erfaring med
bredt engasjement her i bygda, noe bl.a. martnan er et
resultat av.
— Vi innser at vi må ha profesjonell hjelp i dette
arbeidet, og det må avsettes nødvendig økonomi til formålet. Vi har for eksempel kunstgrasbanen, boligfelt,
vakkert sentrum - mange små ting som i en helhet og
ved bevisst bruk kan gjøre oss mer attraktive. Vi må
starte med å registrere det vi har, så kan vi gå videre og
presentere oss utad, sier Bjørn.
Av Dagfinn Vold
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Det viktigste er
følelsen du sitter igjen med ...
Lang erfaring
- gode referanser
Nerskogen, 7393 Rennebu

Tradisjonell handlaft
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg,
restaurering etc

www.torslaft.no

Nybygg, restaurering,
lafting, grunnmurer etc
Ta kontakt på telefon 416 56 996
www.rennebuhytteservice.com

Ny utstillingshytte
på Berkåk
– åpen alle hverdager
og lørdager etter avtale

Sande Hus og Hytter AS
tlf 72 40 24 00
Fax 72 40 24 01

www.sande-hytter.no

Det naturlige valg!
med store hus,
små hus,
spennende,
koselige og
flotte hus.

Hytter, hus,
anneks, stabbur i
tømmer,
bindingsverk og
stavlaft.
– ta kontakt med oss!

www.lhbygg.no

...med fokus på kvalitet!

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29 – 7391 Rennebu

Solide og sammenleggbare fritidsmøbler

Redskaps-/vedbu
av villmarkspanel 3x2 m.

Rennebu Nytt
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Rennebu Turistkontor

Nå får Coop-medlemmer drivstoffrabatt på stasjonene det finnes flest av.

Informasjonsmateriell
Jaktkort og fiskekort
Rutetabeller for tog og buss
Div. lokale bøker
Noe turutstyr fra G-sport

Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge.

Velkommen innom!

Velkommen til Statoil, stasjonen nær deg!

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Jonsered med ny teknologi

Clean Power motorer - 20 % reduksjon i bensinforbruk

Du får nå en drivstoffrabatt på hele 28 øre pr liter,
i tillegg kan du få 15 øre rabatt pr liter parafin og
fyringsolje. Trekk medlemskortet på pumpen eller i
kassen før du betaler, så godskrives rabatten automatisk.

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Heltre kjøkken fra Rennebu

Jonsered CS 2245 C kampanjepris kr 4 250,Jonsered CS 2250 C kampanjepris kr 4 550,Bensin - Olje - Verneutstyr.

Jonsered CS 2150 Tilbud kr 3 900,-

Voll, 7393 Rennebu - Tlf. 72 42 66 35 - Mobil 976 80 819

Vi utfører

Tømrer-/snekkeroppdrag
Nybygg og rehabilitering

ennebu

Johan Myklegard

snekkeri

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

A
S

7393 Rennebu - Tlf. 72 42 67 30 - Fax 72 42 67 20

Har du kjøpt
drømmehytta,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no

Husk å klargjøre bilen
til vinteren!

mediaproﬁl - 72 42 76 66

Vi har høstkampanje på HELLA ekstralys

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Vedovner fra Varmefag

Midt-Norges største utvalg i hytteutstyr
se www.hyttesenteret.no

- Høstkampanje
frem til 4. oktober!

Handøl 32
Kun

kr 17.900,-

Bestselgeren
Contura 550
fra kr 14.900,-

Elektronisk Musejager
Også stort utvalg i
lydjagere mot andre
skadedyr
Kun

kr 250,-

Vi leverer fortsatt
distriktets billigste
propan!
Alle typer 10 og 11 kg.

kr 198,-

pr fylling ved bruk av
vårt rabattkort
Industriområdet - 7340 Oppdal - Telefon 72 42 16 09 - Telefax 72 42 19 39 - www.hyttesenteret.no - hyttesenteret@gronset.no - Man-fre 09.00-17.00 Lør 10.00-14.00

Kraftverkskommunen
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Kaffelars

Lys på
hytta fra
Knausen

Det er alltid godt med en god kopp kaffe, men aldri smaker
kaffen så godt som når den kokes i svartkjel over et bål på tur i
fjellet. Etter at en har dratt oter og fått fisken en vil ha, kan en
rusle ned til tjønna å fylle svartkjelen med rent vann, og henge
den over bålet. Når det “mørra ti stava” er det tegn på at vannet
koker, og da er det bare å helle på nok kaffe til intuisjonen sier at
det er nok. En god kopp kaffe i høstfjellet kurerer alltid gruff!
God tur i Rennebus fjell...

Ingen lys er som
Knausen Lysestøperi
sine - gjennomfarget og
brenner lenge og pent.

Produsert strøm i 25 år
Offisiell åpning av
Kraftverkene i Orkla er
datert til 19. september
1983.
Konsesjon for utbyggingen
ble gitt i Kongelig resolusjon
av 16.juni 1978, der utbygging
av Orkla Grana vassdraget ble
vedtatt. Allerede i 1973 ble det
undertegnet en overenskomst
om å arbeide for utbygging og
drift av Orkla med sidevassdrag. Kraftverkene i Orkla
(KVO) ble stiftet som et samarbeid mellom Trondheim Everk, Hedmark Energi og SørTrøndelag kraftselskap. Den
egentlige tidsregninga for selskapet begynner altså for
temmelig nøyaktig 25 år siden,
forteller KVO-sjef Knut Ivar
Nyhaug.
Omfattende anleggsperiode
Vedtaket om utbygging av
vassdraget
utløste
stor
anleggsvirksomhet. Det ble
investert for hele 2,7 milliarder
1985 kroner i prosjektet.
Beregnet kostnad var på
”bare” 1,5 mrd., så det var
snakk om en betydelig kostnadssprekk. I anleggsperioden,
som strakte seg over sju år, fra
-78 til -85, var det generell stor
prisstigning, så kostnaden ved
utbygginga ble vesentlig høy-

ere enn først beregnet. På det
meste var over tusen mann
engasjert i anleggsperioden.
Hjørnestensbedrift
KVO må på alle måter sies
å være en hjørnestensbedrift i
kommunen. Det har i alle åra
vært rundt førti ansatte ved
anlegget på Berkåk, og med
det en av de største arbeidsplassene i bygda. I tillegg er
bedriften seg sitt ansvar bevisst
med hensyn til å bidra med
støtte til frivillige lag og organisasjoner i nærmiljøet. Mange
kroner er kanalisert ut til
organisasjonslivet fra bedriften
på Berkåk. Derfor var det også
naturlig for selskapet å opprette et jubileumsfond i anledning 25 års jubileet. Tre søkere
ble tilgodesett med til sammen
500.000,- kroner, disse er
”Stiftelsen Vollan Gård” på
Kvikne, som skal bruke pengene til ny bru over Orkla.
Videre støttes Rebustorget på
Berkåk med midler. I den forbindelse blir det også permanent utstilt et turbinhjul fra
Grana Kraftverk. Rennebu
Frivillighetssentral er den
tredje aktøren som blir tilgodesett fra KVO`s jubileumsfond.
Jubileumsbok - jubileumsfest
Historien om KVO er

mangfoldig og er nå skrevet og
utgitt
i
bokform.
Jubileumsboka ble lansert den
19. september, på dagen 25 år
etter oppstarten, og er skrevet
av Kjell Dahle. Ideen bak boka,
er bl.a. at primærkildene etter
hvert begynner å dra på åra, og
at bedriften ser viktigheten av
å få historien nedtegnet før det
er for sent. Boka blir sannsynligvis ikke å få kjøpt i bokhandelen, men Knut Ivar
Nyhaug sier at de som ønsker
å skaffe seg et eksemplar, kan
ta kontakt med KVO. Det
burde være mye av interesse i
boka, for de som er opptatt av
nærhistorie og utviklinga i lokalsamfunnet.
Jubileumsfesten til 25 årsjubilanten, går av stabelen, nær
sagt selfølgelig, fredag 19.
september. Noe av intensjonen
for jubileumsfesten er å verdsette ikke bare de som jobber
her i dag, men også de som
står bak selskapet, og de som i
årenes løp har hatt sitt yrkesaktive liv ved bedriften.
Kraftverkene i Orkla har en
årsproduksjon på 1.250 GWh.
Produksjonen er naturlig nok
avhengig av vær og vind. Vi
kan litt forenklet si at 1 millimeter nedbør med dagens
priser gir ½ million kroner i

Mari Husan og dattera selger lys
for Knausen Lysestøperi under
årets Rennebumartna.
Knut Ivar Nyhaug

inntekter, forteller Knut Ivar.
Selskapet har passert 500 millioner i årsomsetning. KVO tilfører kommunene rundt ca 60
millioner årlig gjennom konsesjonskraft, konsesjonsavgifter
og skatter. Vi snakker altså her
om en betydelig bidragsyter til
kommuneøkonomien,
noe
som kommer innbyggerne i
kommunene til gode.
Tekst: Jan Inge Flå
Flyfoto: Dagfinn Vold

I Mjuklia Ungdomssenter
dyppes og støpes det lys med
utgangspunkt i innsamlede
lysstumper.
Lysproduksjonen foregår i
regi av Misjonsselskapet, og
det er frivillige som står bak
arbeidet. Lysene er basert på
innsamlede lysstumper, noe
som de har god tilgang på.
Lysstumpene tilsettes ny parafin og varmes opp til flytende
masse. Når en ser på mengden
av innsamlede lysstumper,
skjønner en at det er en fin ressursutnyttelse med gjenbruk.
Det spesielle med lysene til
Knausen er at de er gjennomfarget, og de lager lys i mange
forskjellige lekre farger. Lysene
selges naturligvis i Mjuklia
Ungdomssenter, men også
andre steder der misjonsselskapet har aktiviteter.

Gode råd om bruk av
levende lys

Granasjøen sett fra nord - med Leverkinna og Skaret i bakgrunnen.

1. Sett lysene stødig i staken.
Er hullet for stort, bruk
stakelapper. Er hullet for
lite, dypp lyset i varmt vann
før det presses ned i staken.
2. Fargen på et lys kan tape
seg hvis lyset blir stående i
direkte sollys.
3. La lysene stå så fritt som
mulig – husk brannfaren.
4. Selv de beste lys kan renne
om de plasseres for nær
hverandre, eller utstettes
for trekk.
5. Når slanke lys brenner vil
veken regulere seg selv. På
tykke lys bør man klippe
veken hvis lyset begynner å
ose. Klipp forsiktig, litt av
gangen til osingen slutter,
og pass på at ikke vekerester faller ned i den
flytende stearinen.
6. Fjern eventuelt rusk ved
veken før du tenner et lys
om igjen.
7. Stearinflekker fjernes best
med varmt vann og
toalettsåpe – eller ved rensing.
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Kampanje!

Trenger du rørlegger?

ved kjøp av
VG extreme piggdekk
får du med 12 volt
luftkompressor til å ha i bilen.

Vår servicebil
er i Rennebu hver uke.
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Kan hente og bringe bilen for hjulskift

DEKKSERVICE

Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Vi hjelper deg med alt din bedrift har bruk for innen

design
trykk
reklame
logo - brevark - konvolutter - stempel - kopiering - brosjyrer
presentasjoner- nettsider - firmaklær- strøartikler - m.m.

Ta kontakt - vi er kreative og fleksible!

12-volt og gass
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Misjonsrestaurant med smak frå Kina
I morgon fredag, blir det Kina, kinamat og Det norske misjonsselskap i ei herleg blanding på menighetshuset på Berkåk.
Misjonsrestaurant har dei fire initiativtakarane på Berkåk kalla konseptet sitt, og drar i gong for fjerde hausten på rad.
- Vi ynskte ein annan måte å samle inn pengar til misjonen på, og vi ynskte det litt ekstraordinære, fortel Herborg Skjolden. Ho har
for det meste utarbeidd menyane medan dei andre i gruppa har tatt seg av bordpynting, misjonsquis og kveldsliturgi. – Vi fordeler oppgåver etter det vi er god på, då blir resultatet best.
Kvart år har vi hatt fokus på eit land kor Det norske misjonsselskap har arbeid. Under middagen får restaurantgjestene innblikk
gjennom ein gjest som har hatt nærkontakt med landet. Seinare er dei sjølv oppmoda til å prøve seg på ein quis om land og misjon, og
før restauranten stenger for natta høyres ei kveldsbøn.
Herborg bedyrer at; ”Ja, det er ein restaurant. Bord og rom er pynta, servitørar står klare, maten er av det eksotiske slaget, programmet er velregissert og gjestene betaler sjølvsagt for seg.”

Alternativ energi på hytta

Hva er
hytta
verdt?
Nerskogen og Gisnadalen er de mest populære hytteområdene i
Rennebu.

Om du ikke har innlagt
strøm i hytta, kan du
likevel ha det komfortabelt og godt. Det
finnes flust opp med
muligheter innen solstrøm og propan - nok
til at du kan ha det som
plommen i egget. Men
ved må du tåle å bære
inn i hytta.
Av Dagfinn Vold

Odd Einar Gønset
i Hyttesenteret Grønset på
Oppdal har hatt hyttebutikk
i fem år.
— En kan oppnå like god
komfort på hytta med 12 volt
solstrøm og gass. Lyset blir like
bra, og med gass får en kjøleskap, komfyr med stekeovn og
varmtvann. En kan også “ringe
hytta varm” med parafinovner
installert. Det eneste som er en
utfordring er vaskemaskin og
varmekabler på badet, men
med aggregat kan en spe på
med 230 volt om en ønsker
det, sier Odd Einar Grønset.
Solcelleanlegg
Grønset sier det er viktig å
kartlegge bruk av hytta og
utstyr som skal kobles på, før
en bestemmer seg for størrelse
på solcelleanlegget.
— En pakke på 80 W solpanel og batteri på 250 Ah holder
til vanlig normalt hyttebruk.
Men vi selger mest pakker med
panel på 125 W, og med en
varighet på 25 år blir det en
billig investering for strøm. En

enkel regel er at skal en bruke
hytta om helgene er det viktig
med kjapt panel, men om en
skal være der over lengre tid er
det viktig med stor batteribank.
Det
finnes
etterhvert
mange typer batteri som tåler
hard bruk og mange dyputladninger. Dyputladninger er
antall ut- og innladninger ned
til 40% av batterikapasiteten.
— Det er viktig at batteriene står påkoblet hele tiden, og
at de fylles opp med batterivann. Det er bedre at de står
på hytta og lades enn at de
kobles fra og settes i garasjen.
— Den store fordelen med
solstrøm er den billige investeringen
og
du
slipper
strømregninger. I tillegg kan
du koble opp alt selv.
Led-pærer
Det utvikles stadig også nye
lyspærer som er strømsparende. De nye LED-pærene gir

samme lysstyrke, men med
1/10 av strømforbruket.
— Foreløpig ligger disse
pærene høyere i pris, men en
kan være vesentlig mer raus
med lyset på hytta og likevel
bruke mindre strøm fra batterien. Det er ingen grunn til
mørke kroker i hytta. Samtidig
har disse pærene lengre levetid. Odd Einar forteller at folk
har blitt mer bevisst på strømbruken, og han selger derfor
mange slike pærer. Det finnes
også såkalte sparepærer for 12volt, og disse ligger mellom led
og vanlige glødepærer i strømforbruk.
“Ring hytta varm”
Det er heller ingen grunn til
å komme til kald hytte. Med
“Ring hytta varm” kombinert
med parafinovn kan du fjernstyre hjemmefra. Slik løsning
koster enten kr 10.000 eller
20.000. Den billigste løsningen

De nye LED lyspærene bruker
bare 1/10 av strømmen glødepærer med samme styrke bruker.

Vifta Eco-fan
lager sin egen strøm av
ovnsvarmen og sprer varmen
raskt og effektivt ut i rommet.

har ingen utlufting og den
trekker mer strøm enn den
andre. Et enklere og billigere
alternativ kan være gass-ovner, men disse må brukes under
tilsyn.
Rentbrennende vedovner
Med nye rentbrennende
vedovner går opp til 80% av
varmen til rommet. Har du i
tillegg vifta Eco-fan som du
setter på ovnen sprer du varmen raskt og effektivt. Vifta lager sin egen strøm fra
ovnsvarmen, og den er blitt
utrolig populær på kort tid.
12 volt dusj
Når det gjelder dusjkabinett
er det ingen begrensninger.
Med 12 volt pumpe og gass
vannvarmer kan en få den løsningen en ønsker. Men sjekk
med kommunen hvilke regler
som gjelder for avløp før du
setter i gang.

Jon
Ivar
Jamtøy
i
Eiendomsmegler 1 kan fortelle
at nå utover høsten har markedet for salg av hytter og fritidseiendommer igjen tatt seg
opp. Nerskogen er mest populær, og det er nok tilbudet
med familievennlig, med skiheis, lett turterreng og også
ekstremterreng for de som
ønsker det. Dermed skulle det
finnes friluftsaktiviteter for de
fleste.
— Det er folk på NordMøre og Trøndelag som er
mest interessert i hytter i vårt
område, og kjøperne aksepterer en kjøretid på 2,5 timer for å
komme på hytta ei helg, sier
Jon Ivar.
Nylig solgte Jon Ivar ei forholdsvis
stor
hytte
på
Nerskogen. Hytta lå litt for seg
selv, uten vei men med strøm
og vatn. De ble arrangert ei
visning med stor interesse, og
hytta
ble
raskt
solgt.
Prisantydningen var 1.390.000,
men salgsprisen er ennå ikke
offentlig.
En kan dele inn hytter som
er til salgs i to grupper: ny
hytte i felt går raskt for 2 millioner, mens eldre hytter som
ligger for seg selv går fra
700.000 til 1,5 million. Den
siste varianten er avhengig av
beliggenhet og standard. På
Nerskogen er det som regel
noe for alle typer kjøpere.
— Det omsettes en del fritidseiendommer i Rennebu, og
prisnivået holder seg brukbart.
Området har steget i popularitet, og spesielt er det spørsmål
etter hytter på Nerskogen. Det
er alltids anledning til å gjøre
en god handel, og spesielt nå
når markedet er litt mer
avventende. For det er en del
kjøpere som sitter på gjerdet
og venter, sier Jon Ivar - som
sammen med Stian Knutsen
betjener kontoret på Oppdal
og har ansvaret for Rennebu.
Av Dagfinn Vold
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Rennebu kommune
Kunngjøringer
Hjemmebaserte tjenester
Ledig stilling

Hjelpepleier/Omsorgsarbeider - 50% vikariat.
Døgnturnus, med f.t. arbeid hver 4. helg.
Tjenestested f.t. hjemmesykepleien.
Vikariatet varer ca 1 år.
For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter kommunalt avtaleverk. Søkere må disponere bil som godtgjøres iht. regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingen,
kontakt nestleder HPO, Wenche Teigen, tlf 72 40 25 25.
Tiltredelse så snart som mulig.
Søknadsfrist 03.10.08.
Søknad sendes: Rennebu kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu.
Rådmannen

Trim for gravide
og småbarnsforeldre!

KUNNGJØRINGER
Blandaved til salgs
i eurosekk, 500 kr pr sekk.
Tlf 905 39 121

Rennebu Røde Kors

Ekstraordinært møte med
påfølgende medlemsmøte.
Hallandstuggu 3. okt. kl 19.00

OPPSPINN

gaver jeg fikk i anledning min
60-årsdag.
Karen Bergehaug

Takk for all oppmerksomhet

ved feiringen av våre 60-årsdager.
Turid og Bjørn Berntsen

er i gang igjen!
Vi har anskaffet 5 nye spinningsykler og har flyttet lokaler til
Berkåk Bil.
For info om timer og tider, besøk
nettsiden vår: www.oppspinn.net

Vennligst ingen

Velkommen til en ny sesong:-)

til alle som gledet meg med
gaver, blomster og hilsninger på
90-årsdagen min.
Rolf Johansen

K ulturv

kku

oppmerksomhet på 80-årsdagen
min.
Hanna Lien

Min hjerteligste takk

25.10-2.11 - i Rennebu - 2008

Kulturvukku nærmer seg

Enkel trim til musikk, bekkenbunnstrening og avspenning.

Aktiviteter bes meldt inn til
Turistkontoret, e-post:
turistkontoret@rennebu.net eller til
Inger Måren tlf 476 13 893
Snarest

Ta med vann og gym-matte!

Frisktrim

Oppstart torsdag 18.september kl.10.30-11.30
Møterommet på helsesenteret ved kantina/kjøkkenet.

Fysioterapeut
Kari Brattbakk Tronsgård

Teknisk drift har følgende
brøytekontrakter ledig

starter opp igjen ons 1. oktober
kl 10.00 i Rennebuhallen.
Deltageravg. kr 300,Kaffe på FS etter økta=)
Velkommen

Nerskogen
Arbeidet omfatter brøyting og strøing av Nerskogen
boligfelt samt brøyting ved Nerskogen skole.

Ulsberg
Arbeidet omfatter brøyting av Ulsberg boligfelt.

Rennebu kommune
Teknisk drift

Hørselhjelp

Hørselhjelp Bjørg Voll er til stede på
Frivillighetssentralen første torsdag i måneden
mellom klokka 10 og 12.
Neste hørselhjelp bli da torsdag 2. oktober.
Før jul blir Bjørg til stede 6. november og 4. desember.
Ellers selges sdet batteri til høreapparater på
Frivillighetssentralen.

www.rennebu.kommune.no

Anbudsfrist onsdag 01.10.2008 kl 10.00
ved Teknisk drift, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Anne Lise Risan gir oss eit blikk av Kina
gjennom misjonsaugo.
Trio Singers med bl.a. Ole Postholm frå
Soknedal gir oss musikk
Tre retters meny kostar kr 200,Betaling ved inngang.
Bordbestilling kan skje i forkant ved å
ringe 482 92 854 (Brit B. Gustafsson)

skal foreta en opprydding på sitt industriområde på
Berkåk, nærmere bestemt nord for Torslaft (se figur).
De som påberoper seg eindomsrett til løsøre som
befinner seg på området må henvende seg til
kommunen ved Odd Kjøllesdal innen 10. oktober.

Kontraktstid
Kontrakt for arbeidet opprettes for 5 sesonger med oppsjonsmuligheter.

Ta kontakt med Rennebu Kommune, Teknisk drift for å
få det spesifiserte oppsettet for hvert enkelt område.

Berkåk Menighetshus,
fredag 26.sept. kl 19.30

Rennebu kommune

Teknisk drift ser det som en fordel, men ikke som et
absolutt krav at Havdal og Ulsberg blir utført av én
aktør, men dette vil bli vurdert etter anbudsåpning.

Priser/indeksjusteringer
Kontrakt på arbeidet avtales pr time eller pr tur. Prisene
justeres etter fastsatt indeks, første gang pr. 1. juli 2010
og deretter hvert år i perioden.

Misjonsrestaurant med
smak frå kina

Rennebu kommune
Kunngjøringer

Havdal
Arbeidet omfatter brøyting av Havdal boligfelt.

www.rennebu.kommune.no

Tusen takk for blomster og

Hytte og heis på Berkåk
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Hvordan håndtere media?

Politikere og administrasjon i Rennebu hadde nylig et seminar om hvordan en skal håndtere media i forskjellige situasjoner. Seminaret var et ledd i folkevalgteopplæringa, og det var Bjørg Bruset i Appareo
Kommunikasjon fra Trondheim som hadde seminaret. Hun gikk nærmere inn på hvordan en kan bli tryggere i forhold til media gjennom å bli bevisst på egen rolle, medias rolle, intervjusituasjoner og lære hvordan
mediakontakt kan forbedres generelt. Bruset kom også inn på situasjoner som kan oppstå mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Vanligste feil som gjøres i omgang med media er å ta ting på sparket. Media bør brukes
bevisst, og oftere enn det som vanligvis benyttes. Med bevisst omgang med media kan en aktivt bygge opp et
positivt omdømme, noe Bruset såg på som veldig viktig.
Bruset kom også inn på hva som er en “god sak”, og hvordan en skal få oppmerksomhet om sine saker.
— Legg aldri hele grisen på bordet, men del opp - tilbered og server, sa Bruset. Hun hadde også en god regel
om å la andre fortelle de gode nyhetene, mens en selv kan ta de dårlige.

Mjuken Hyttegrend i startgropa

Etter flere år med planlegging og mange runder i forskjellige instanser, ser det nå endelig ut
til at ting faller på plass
for de som står bak den
storstilte utbyggingen
av Mjukenområdet på
Berkåk.
At tålmodigheten er blitt
satt på prøve, er ingen
hemmelighet, men det er alltid
mye å ta hensyn til i en slik
prosess, så ting vil nødvendigvis ta tid, sier Per Dagfinn
Presthus i Mjuken Grunneiersamarbeid. Han er en av seks
partnere i grupperingen som

står bak arbeidet med utbyggingen.
Godkjent i kommunestyret
Planleggingen har pågått i
en femårsperiode, og det har
vært mange skritt fram, og tilsvarende skritt tilbake. Men nå
er planene godkjent i kommunestyret, og går det som vi
håper, kan de første tomtene
bli lagt ut for salg med det
første. I reguleringsplanen heter det bl.a. at ”bebyggelsesplan
for området skal godkjennes
før utbygging starter”. Dette
punktet er påklaget fra utbyggerne, da de mener at utbygging
av området vil foregå over
såpass lang tid, at det er tilstrekkelig med en ”tomtedel-

ingsplan”. På dette punktet har
utbyggerne fått medhold. For
å gjøre tomtene mer attraktive,
bør skitrekket stå ferdig så
raskt som mulig. I løpet av to
år ønsker vi at trekket står klart
til bruk, da vil hyttetomtene
også bli enda mer attraktive,
mener Per Dagfinn. Skitrekket
vil gå fra marka ved gården til
Per Haldor Kosberg og opp til
Mjuken. Skitrekket vil i første
rekke bli et supplement, og
ikke en konkurrent, til for
eksempel Nerskogen Skisenter
og andre alpinanlegg i nærheten.
Styrker friluftstilbudet
Området rundt Rennebuhallen på Berkåk er godt

utbygd for ulike aktiviteter. I
tillegg til selve hallen, finnes en
godt
utbygd
skiarena.
Skiskytteranlegget er på plass
og fotballfolket har nylig tatt i
bruk sin nye kunstgressbane.
Med skitrekk, rennarbakke og
andre tilbud i tilknytning til
Mjukenprosjektet, vil det totale
tilbudet styrkes, og med det
gjøre stedet mer attraktivt både
som hytteområde og som aktivum for lokalbefolkningen.
Per Joar Gunnes, Jan Nyberg,
Inger Marie Johansen, Per
Haldor Kosberg, Per Dagfinn
Presthus og Mjuklia Ungdomssenter, som står bak prosjektet, håper altså at de nå kan
sette i gang utbyggingen med
det aller første. Vårt mål med

Reguleringskart.
Det store kartet viser Mjuken
Hyttegrend plassert inn i eksisterende anlegg. Det lille kartet
viser reguleringsområdet for
Mjuken Hyttegrend.
planene for området ved
Mjuken er å skape næringsutvikling for gårdene, Berkåk og
kommunen for øvrig, sier Per
Dagfinn Presthus i Mjuken
Grunneiersamarbeid. Signaler
fra politisk myndighet tyder på
at drømmen snart kan realiseres.
Du kan også se på
www.mjuken.no
Av Jan Inge Flå
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Anbefalt tur av Arild Krovold:

Ilfjellet fra Veirvatnet

Ilfjellet er et stort og fint område som deles mellom Meldal,
Soknedal og Rennebu, det er lettgått og lite myr ovom tregrensa.
Vi skal starte fra vest, fra Mærk, den enkleste og korteste ruta til topps. Vi går
stier til fjellet, oppi fjellet lite stier, vi skal følge bekkefar og fjelldalene til topps.
Bekkene er smale og greie å krysse. Det er gitt ekstra mye detaljer her for best
mulig turopplevelse, spesielt her i Ilfjellet vil det være fordel å ha GPS med kart.
Kjør til Mærk bru, videre østsideveien nedover drygt 1,5 km og ta opp bomveien
til Mærksetra. Bratt bomvei, god parkering ved Vejrvatnet.
Gå traktorveien innover, ved Langvatnet gå veien rett øst til sørøstenden av
Storvatnet. Følg den kraftige stien oppover på sørsida av bekken, forbi saltsteinen,
helt oppå høyde 800 moh. Herfra ingen sti videre. Finn en luggum plass å krysse
bekken, følg nå bekken på nordsida helt bort til stauren/kassen som står øverst i
Fagerlibygda. Går du rett, treffer du dette punkt direkte, og finner en sausti videre
opp i fjellet. Du skal nå følge denne over høgda, ned på bekken på andre sida og
følg bekken opp til tjønna merket med høgde 942 moh på kartet, under
Nordbygdhåmmåren.
Ved denne tjønna er det nydelige engbakker å raste i, og du har fin utsikt ned til
Iltjønnin med Grajelfjellet bakom. Videre skal du følge en vid fjelldal på sørøstsida
av Nordbygdhåmmåren, gå den helt opp, da er du på 1100 moh og har toppen av
Ilfjellet rett foran deg! Studer toppen nøye for å finne din beste trasé opp, selve
toppvarden ser du ikke, den står "bakom" til venstre, men du må "rundt". Det er
viktig å gå opp langs bekken for så å svinge rundt til høyre til topps. Til venstre, på
nordsida av toppen er noen djupe fjellkløfter som er dryge å passere.
Gå nå ned i den vide dalen innunder Ilfjelltoppen og ta deg tid, se deg omkring
nedi her. Her ligger store snøfonner langt utover sommeren, kommer du sent på
året, får du oppleve et riktig gedigent og goldt "istidslandskap"!
Om du har gått bratt opp bekken, eller krysset litt fram og tilbake oppover, så er
du nå oppå topp-platået på ca 1180 moh, med et svært berg til venstre. Følg dette
helt opp litt til høyre og så sving til venstre og du går deg rett på varden.
Fantastisk topputsikt på klarværsdager, særlig vestover mot Trollheimen med
Gjevilvasskamban, Blåhø, Svarthetta, Neådalssnota, Trollhetta, Snota, Rindhatten,
Fruhøtta og Blånebba.
Legg spesielt merke til utsikten vestover mellom Svarthetta og Trollhetta, vestover ut Svartådalen. Midt i er en spiss topp, det er Neådalssnota. Mellom den og
Svarthetta ser du først Såtbakkollen (høgreist topp med "kuppel" på), Trolla
(kvasse
tagger),
Skarfjellet
(mørk
vegg)
og
Vinnufjellets
Kongskrona/Dronningkrona nærmest Neådalssnota. Disse fire høgreiste
Innerdalsfjella er lette å få øye på og danner en mektig bakvegg mellom Svarthetta
og Neådalssnota.

Resfjellet ruver rett fram i nordvest med Ruten til høyre og Fonna i Aure bakom,
videre nordover mot Trøndelag, Vassfjellet og Trondheim med Munkholmen. Mot
nordøst ser du Fongen, videre øst Sylan med Forolhogna lengre sør. I sørøst Tron,
Storsølnkletten og Rendalssølen. Rett sør ser du Snøhetta.
Følg samme trase nedigjen, først rett ned i brelandskapet, så ut fjelldalen til
tjønna, videre inn på saustier ned til Fagerlibygda, ut bekken og ned på Storvatnet.
Den siste biten på grusveien er ofte dryg, men ved Vejrvatnet står fine kvilebenker!
Ilfjellturen er på 14,3 km totalt, 9 timers tur og 564 høydemeter.
Kart:
Rennebu 1520 I. Tegn inn ruta på kartet før du tar til fjells!
Utstyr:
Gode fjellstøvler og mat for en dag. Mye godt vatn i fjellet.

Coop Kvikne ønsker alle velkommen
til en hyggelig høsthandel!
Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan- Sanitærbark

Åpningstider:

mand-fred 9-19 lørd 9-18
Post i butikk

COOP Kvikne - tlf 62 48 40 13

Viltaften 25. okt
(Påmeldingsfrist 20.okt)

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.

Lutefisk- og
Rakfiskaften 22. nov
(Påmeldingsfrist 17.nov)

Julebord 6. des og 13. des
18 års aldersgrense i baren!

Musikk av Nabovarsel!

Ta kontakt for mer info!

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON 24 t. 905 74 741
www.kviknefjellhotell.no - tlf 62 48 55 50

Orkelbogen på Kvikne
er et helt nytt friluftsenter som er bygd opp
som en gård i 1800-talls
stil.
Orkelbogen
Friluftsenter
ligger i Kvikneskogen cirka ei
mil sør for Kvikne sentrum.
Elva Orkla renner rett bak fjøset, og det er bygd ei bru over
elva som tar deg til naturopplevelsene. Her kan en kombinere kurs og konferanser med
herlige naturopplevelser.

Orkelbogen Friluftsenter
Tre inn i ei eventyrstund. Følg elva gjennom fortid og fremtid. Finn roen der tida står stille,
og la naturens mystikk fylle ditt indre. Stillheten rundt er skogens sang uten ord.

Kurs og konferanser
For det er kurs og konferanser for firma og det offentlige Steinar Monkhaug satser
på, men også årsmøter og julebord er aktuelle arrangement.
— Orkelbogen er en plass
der en kan senke skuldrene og
nyte naturens fred og ro. Det er
livsmedisin å være her, forteller Monkhaug.
Bygd i 1800-talls stil
Orkelbogen Friluftsenter er
bygd opp som en gård på
1800-tallet. Rundt tunet står
hovedlån, låve, fjøs og to stabbur. Utenom er både smie,
kårstue og andre hus som
hørte gården til.
Det er Byggservice NordØsterdal (BNØ) som har hatt
totalentreprisen på anlegget,
og de har engasjert Malmlaft
fra Alvdal som entreprenør for
laftingen. Malmlaft har igjen
knyttet til seg underleverandører.
— Min intensjon var å
bruke lokale firma til å bygge
senteret. Byggingen skulle gi
maks aktivitet for bygda, sier
Monkhaug.

Overnattingsrommene er fordelt på hovedlåna, to stabbur,
og fjøset. Videre er det kjøkken, spisesal, peisestue og TVstue i hovedlåna. Låven på
tunet er innredet med konferansesal og møterom.
— Friluftsenteret er i
hovedsak tenkt brukt til utleie
for kurs, konferanse, møter,
rekreasjon og lagbygging, men
er også et passende sted for
andre sosiale sammenkomster.

Moderne anlegg
Selv om stilen er gammel,
er anlegget topp moderne. Det
består av 18 doble overnattingsrom med egne bad.

Skytesimulator
I kjelleren i hovedlåna er et
rom innredet med skytesimulator for hagle. Dette
rommet egner seg utmerket

både til førstegangsjegere og
de mer erfarne jegerne.
Forelsket seg i fjellet
— Vi bygde hytte på
Kvikne i 1992, og begynte da
også å jakte på rein. Etter
mange turer i fjellet ble jeg så
glad i området at jeg ønsket å
gjøre noe mer. Jeg fikk lyst til å
kjøpe en gård på Kvikne.
Spørsmålet var hva den skulle
brukes til, og jeg fikk raskt ideen om å kombinere selve
gårdsdrifta med å gi andre
muligheten til å få de samme
fine naturopplevelsene som
meg selv.
Dermed var han i gang. For

Rørleggerarbeidet er
utført av Edvin
Eide,
mens Kviknehytta
har laftet burene.

å få folk til å komme hit måtte
han ha overnatting, og da var
ikke veien lang til å tenke kurs
og konferansesenter.

det som heter Orkelbogen
Gård og deler naturopplevelsene med andre på det som heter Orkelbogen Friluftsenter.

To fluer i en smekk
— Kurs og konferanser
legges ofte til hotell inne i en
by. Her kan en i stedet for å gå
i gatene og på kaféer heller ta
seg en tur ut og oppleve naturen og dermed forhåpentligvis
bli glad i naturen. Naturen her
har gitt meg veldig mye, og jeg
ønsker at andre også kan ta del
i det samme, sier en engasjert
Monkhaug.
Dermed slo han to fluer i en
smekk - han drifter jorda på

Åpner snart
Monkhaug kan fortelle at
driften ved friluftsenteret starter om en måneds tid, og de har
allerede firma som har booket
seg inn.
– De som ønsker mer
informasjon om plassen kan gå
inn på www.orkelbogen.no.
Men for å få den gode opplevelsen er det å besøke plassen,
sier Steinar Monkaug.
Av Dagfinn Vold

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

Dette skjer i Rennebu
September
25.09 Formiddagstreff
Frivillighetssentralen
27.09 Pubkveld
29.09 Søndagsskolen / Yngres
30.09 Formiddagstreff
Frivillighetssentralen

Voll

11.00

Furuly
Misjonshuset Voll
Berkåk

20.00
17.30
11.00

Oktober
03.10 Basar
Åshuset
Husforeninga
05.10 Tur til Skarvbu – oppmøte Stamnessætrin
Rennebu Turforening
08.10 Formiddagstreff
Menighetshuset
Diakonutvalget
25.10 – 01.11 arrangeres Kulturvukku i Rennebu – se egen omtale!

Ha en
riktig god høst!

19.00
11.00
11.00

Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdag kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30
Linedance Stamnan søndager kl 19.00

Hvis du tenger skyss eller følge til et arrangement / aktivitet,
kan du ta kontakt med Frivillighetssentralen, tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Turistkontoret
Rennebu Turistkontor
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00
tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Foto: Trond Moksnes

Hos oss finner du det meste av det du trenger!

Høsttilbud - opptil 60% rabatt
Sunwind square dusjkabinett 12v 70x80
Sundwind gassgrill SD 4000
Mascot allergi thermodyne 140x220
Høie orion thermodyne 140x220
Høie sommerfrisk dyne 140x220
Høie sommerfrisk dyne 140x200
Nordic dyne og pute 140x220-50x70
Pledd acryl 130x160
(Tilbudene gjelder så lenge beholdningen rekker)

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
E-post: aa@marked.coop.no

2990,3090,399,319,249,229,459,109,-

Man-fre 9-18
Lør 9-16
Kiosk
Man-fre 18-21
Lør 16-21
Søn 12-21

