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Årets Rennebumartna fikk en kva-
litetsheving på mange områder, og
martnassjef Kenneth Teigen er
meget godt fornøyd med arrange-
mentet.

— Tone Snildal og Duodus brudeantrekk-
visning slo an tonen for en fantastisk martna   -
stilfullt og enkelt på en slik måte at publikum
og vi arrangører ble varme om hjerterota, for-
teller Kenneth. Et annet høydepunkt ved
åpningsseremonien var da martnasgjest fylkes-
mann Kåre Gjønnes tok til orde for at grunn-
steinen for Birka nasjonale senter måtte legges
ned under neste års martna. — Rennebu-
martnans 20-års jubileum er et naturlig tids-
punkt for grunnsteinnedleggelsen for Birka,
som har sitt utspring fra det fantastiske arran-
gementet, sa Gjønnes.

Årets martna hadde et skikkelig løft på kulturfront-
en, og Mari Boine og Jonas Fjeld sine opptredener var
blant det som huskes best.

Nyskolen - ny tilvekst
Den nye ungdomsskolefløya ga nye muligheter som

arrangementet utnyttet godt. Med forelesninger i kanti-
na, slektsforskning i datarommet, Hjerleid, ølutstilling
og historielagene i klasseromma fikk martnan et utvi-
det tilbud som falt i smak hos mange besøkende.
Nyskolen ble godt besøkt martnasdagene, og persone-
ne bak slektsforskninga storkoste seg med de nye data-
mulighetene skolen har fått.

Temakonkurranser
Temarommet i andre etasjen i Rennebuhallen ble

også godt besøkt. Fredag var det så stor tilstrømming
der at de som skulle juryere produktene måtte stenge
rommet en periode for å få slippe til og se produktene. 

Juryen som skulle finne kandidater til årets mart-
naspris hadde også  en vanskelig oppgave, men kera-

mikker Ingun Dahlin fra Heimdal var en verdig vinner.

Økt omsetning
Sjøl om det ikke ble noen publikumsrekord, ble det

økt omsetning på mange områder. Idrettsskolen solgte
kaffe for 16000 kroner mer enn i fjor, og på restaurante-
ne og kioskene ble det solgt for et rekordhøyt beløp - det
manglet bare 25000 på én million kroner, og det er også
tilbakemeldinger om stor omsetning blant utstillerne.

God service -  god hjelp
Kenneth vil gjerne berømme alle som deltar med

dugnadsinnsats for å få det store arrangementet i havn.
— Alle utstillerne og publikum er storfornøyd med
mottagelsen og servicen, og det er den gode serviceinn-
stillingen alle dugnadspersonene har som er med og
hever Rennebumartnan over andre lignende arrange-
ment. Alle er med og gjør en fantastisk innsats som
kommer hele bygda tilgode, sier en tilfreds og litt sliten
Kenneth.

7391  Rennebu  -  tlf. 72 42 74 45

Ny forsyning, og
Martnastilbudet 

fortsetter ...

3 planter kun 79,-
Store grønnpl. kun 79,-

Glasshjerter 
på lager igjen!

FULLDISTRIBUSJON

Martna med kvalitetsheving

Møte mellom produsent og kunde er selve kjernen i martnan. 
Her er det Ola Rindal som prøver å selge Jostein Holiløkk en kniv.
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I en kommune er mange
råd og utvalg , og det er
kanskje ikke så enkelt for
publikum å ha oversikten
til en hver tid. De fleste har
vel fått med seg at vi i
Rennebu har opprettet ung-
domsråd, men at vi i mange
år også har et eldreråd - er
muligens ukjent for noen. 

Det er faktisk lovbestemt at alle
kommuner skal ha et eldreråd. Rådet
skal velges av kommunestyret og føl-
ge valgperioden. Loven sier også at
flertallet i rådet skal være alderspen-
sjonister, og at pesjonistforeninger
har rett til å komme med forslag til
medlemmer i rådet.

I fjor høst ble det valgt et flunken-
de nytt eldreråd i kommunen, disse
er nå i gang med sitt arbeid og ønsker
derfor å ha så god kontakt som mulig
med den målgruppen de skal ivareta,
nemlig de eldre i Rennebu.

Vårt eldreråd består av følgende
personer: Ola Kjeka (leder), Arne
Haugen (nestleder), Aud Voll, Turid
Ramstad og Oddbjørg Vognild.

Varamedlemmer er: Henrik Sneisen,
Kjellrun Kosberg, Arne Lundaløkk,
Eva Illøkken og Ola I. Kvam.

Oppgaven til eldrerådet er å være
et rådgivende organ for kommunen.
De skal  gi råd i forhold til saker som
berører de eldres levekår. Dette gjel-
der selvsagt saker og planer som
behandles i kommunen, men eldrerå-
det kan også ta opp saker etter eget
initiativ. Da er det viktig at publikum
tar kontakt og kommer med innspill
om saker og tiltak som kan være
aktuell å ta opp.

Så langt er det først og fremst
saker som gjelder sykehjem, alders-
boliger, hjemmehjelpsordninger osv
som har vært drøftet i eldrerådet. Når
det gjelder opprettelsen av Frivillig-
hetssentralen var eldrerådet i sin tid
en aktiv pådriver. Trafikksikkerhets-
saker har også vært tatt opp i eldrerå-
det.

I Rennebu utgjør de eldre en stor
gruppe av befolkningen. Vi ser også
til daglig at de er en betydelig resurs
for å holde samfunnshjulet i gang.
Dere oppfordres herved til å bruke
eldrerådet framover!

Astri Snildal
Sekretær for eldrerådet

Interkommunalt samarbeid
Kommunestyret i Rennebu drøftet

i møte den 29. juni interkommunalt
samarbeid, og mener at innbyggerne
i kommunen er best tjent med at
Rennebu består som selvstendig
kommune. Interkommunalt samar-
beid er en bedre løsning på utfor-
dringene.

Avstanden til kommunale tjenes-
ter vil bli for stor ved en sammenslå-
ing. Vi vil også miste sentrumseffek-
ten som er et samlingspunkt for
befolkningen. Det vil svekke livskva-
liteten, og vil forårsake en forsterket
nedgang i folketallet.

Vi ser utfordringene blir bare stør-
re, og behovet for samarbeid med
kommunene rundt oss er en nødven-
dighet. Rennebu kommune er regnet
blant de "små kommunene" i folke-
tall, og det begrenser vår kompetanse
på enkelte områder. Effektivisering
tvinger seg fram pga stram kommu-
neøkonomi.

Vi utreder et forpliktende samar-
beid med Oppdal og Midtre Gauldal
kommune innen IKT, økonomi, land-
bruk, rehabilitering, PPT og barne-
vern. I enkeltsaker og områder har vi
I dag et samarbeid med orkdalsregio-
nen, og andre kommuner i fylket.

Hvis stortinget vedtar en tvangs-
sammenslåing av kommuner, må det
på forhånd utarbeides en konsekven-
sanalyse for hver enkelt kommune.
Avgjørelsen for hvilke modeller som
da skal velges må avgjøres ved folke-
avstemming.

Vi tror da at en storkommune –
som heller ikke nødvendigvis tar
hensyn til fylkesgrensene, må utredes
som et alternativ. Med en slik modell
vil det tvinges frem flere servicesen-
ter og offentlige tjenestetilbud som
ivaretar helheten på en bedre måte
enn om få småkommuner slås sam-
men.

Eldrerådet i Rennebu

Avduking av minnesmerke i Gisnadalen
Lørdag 21. august blir det avduket et minnesmerke over flygeren Olav

Henning Laxåbakk fra Sulitjelma som omkom etter at flyet hans styrtet den 18.
august i 1954. Laxåbakk var på treningsoppdrag sammen med en annen flyger
fra Ørlandet flystasjon da de ble overrasket av tett skodde. Selve minnesmerket
er et hjulbein fra flyet - en Thunderjet F84.

Avdukingen vil skje kl 13.00 på lør-
dag i Olsmedalen, og det er merket sti
opp til minnesmerket fra enden av
bomvei. To av søstrene til flyger
Laxåbakk vil komme for å overvære
avdukingen.

Det er Rennebu historielag som står
bak minnesmerket.

Tre kroner for boligtomt i Rennebu!
Rennebu kommune selger fortsatt boligtomter til tre kroner, 

og tilbudet gjelder frem til 1. november 2004. 
Du kan velge blant vel 25 ledige boligtomter i 7 boligfelt i Rennebu. 

Det eneste krav er at tomta skal bebygges innen 2 år. 
Ønsker du tomtevisning - er det bare å ta kontakt!

Rennebu kommune Tlf. 72 42 81 00 
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Rennebu Kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

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

Det kan søkes om tilskudd til:
- Anlegg for idrett og fysisk 

aktivitet
- Nærmiljøanlegg
- Anlegg for friluftsliv i fjellet

Det er utarbeidet egne søknads-
skjema samt søkerhefter. Disse kan
fåes ved henvendelse fylkeskommu-
nen eller Statens forvaltningstjeneste,
telefaks : 22 24 27 86. 

Søknadsmateriell er også tilgjeng-
elig på Kultur- og kirkedepartemen-
tets nettside: http://odin.dep.no/kkd/
norsk/idrett/spillemidler_idrettsan-
legg/043071-990078/dok-bn.html

Søknaden skal sendes Rennebu
kommune v/kulturkontoret, der den
blir behandlet før den videresendes
til fylkeskommunen. Kommunens
søknadsfrist er satt til 1. november
2005.

Krav til søker
Søkere kan være kommuner, fyl-

keskommuner, idrettslag, andelslag
eller andre sammenslutninger.

For andre sammenslutninger må
vedtektene forhåndsgodkjennes av
departementet. Det vil bli tillagt vekt
om vedtektene inneholder bestem-
melser som sikrer idretten og/eller
det offentlige kontroll med eierfor-
hold og drift.

Det er et grunnleggende prinsipp
at tilskudd til spillemidlene ikke skal
danne grunnlag for fortjenestebaserte

eierformer eller omdannes til fortje-
neste for private eiere.

Tilskuddsberettigede elementer
Det kan søkes om tilskudd til byg-

ging og/eller rehabilitering av
idrettsanlegg som er åpne for all-
menn idrettslig virksomhet (idrett og
fysisk aktivitet for alle), og som ikke
er underlagt kommersielle interesser.

Krav til driften av anlegget
Åpent for idrettslig aktivitet.
Anleggseier har plikt til å holde

anlegget åpent for idrettslig aktivitet i
40 år fra ferdigstillelse av anlegget.
Nedleggelse eller bruksendring av
anlegget i løpet av 40-årsperioden
skal ikke skje, med mindre det fore-
ligger skriftlig forhåndssamtykke fra
departementet.

Forhåndsgodkjente planer
Planer som legges til grunn for

søknad om tilskudd skal være for-
håndgodkjent av kommunen eller
ved større anlegg av Kultur- og kirke-
departementet. På grunn av kravet
om at alle omsøkte prosjekter skal
være innarbeidet i  kommunal plan
for idrett og fysisk aktivitet, så er det
hensiktsmessig at kulturkontoret på
et tidlig stadium får kjennskap til
hvilke planer som er på gang.

Tilskuddssats
Vanlig tilskuddssats er normalt

1/3 av samlet kostnad for anlegget.

For de fleste anlegg opereres det med
et maksimumsbeløp. Tilskuddssatsen
til nærmiljøanlegg utgjør hele 50% av
kostnaden. Her er det dessuten for
mindre kostnadskrevende anlegg,
med godkjent kostnad mellom 20.000
og 80.000, forenklet saksbehandling
uten spesiell søknadsfrist.

Råd og veiledning for tilskuddsord-
ningene

Slik veiledning skal gis i kommu-
nen v/kulturkontoret, i fylkeskom-
menen eller Kultur- og kirkedeparte-
mentet.

Et godt råd til slutt
Ikke for å skremme, men det er

relativt arbeidskrevende å utarbeide
en spillemiddelsøknad, det kreves en
god del dokumentasjon før søknaden
kan godtas derfor er det lurt å starte i
god tid. 

Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid

Telefonnummer 
angående skadet vilt og ettersøk i Rennebu

MTL-utvalget  godkjente på møte  2. juli 2004 søknad og plan fra Rennebu
Utmarksråd om forvaltning av hjortevilt og bever for 2004 – 2006. Rennebu
Utmarksråd har med det også fått ansvaret for fallviltarbeidet, ettersøk av skadde
dyr og viltpåkjøring. Fra og med 10. august 2004 skal følgende telefonnr benyt-
tes ved viltpåkjørsel:

72 42 62 05
Denne telefonen betjenes av Karl Olav Mærk. Han administrerer nå ettersøk og
fallviltarbeidet i Rennebu.

Hans Christian Borchsenius

Spillemidler til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet for 2005

Innset nærmiljøanlegg
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Familieskogdag
lørdag 4. september
Vandring fra Gunnes 

til Damtjørna i Barnas Naturverden

hvor:
oppmøte klokken 1000  i Gunnesgrenda ved
bomkassen til Elgsliveien (gratis passering denne
dagen) 

tema:
Programmet legges opp som en vandring med
små stopper og snakking om treslag, friluftsliv,
kulturlandskap, blomsterkunnskap, sopp, tøm-
mer med mer.

servering:
på Damtjørna er det gratis kaffe, saft og hyllkake

Dette arrangementet er ikke spesielt for skogeie-
re, men programmet legges opp variert for alle
som er interessert i natur, friluftsliv og skogbruk.
Barnefamilier er spesielt velkomne.

arrangør:
Orklaringen, Skogeierlaget
Rennebu kommune, Skogoppsynet

Offentlig ettersyn
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1
legges forslag til reguleringsplan for Dalen II ut
til offentlig ettersyn i 30 dager.
Plandokumentene kan sees på Rennebu service-
torg og på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no

Eventuelle merknader sendes Rennebu kommu-
ne, Berkåk, 7391 Rennebu innen 16.september
2004.

Rådmannen

Anbudskonkurranse
Det er lyst ut anbudskonkurranse på brøyting og
strøing av kommunale veier og plasser i Rennebu
kommune.

Anbudet på snøbrøyting omfatter rodene
Gisnåsen, Innset og Berkåk. Anbudet på strøing
omfatter områdene Gisnåsen, Innset samt
Ulsberg boligfelt.

Anbudsdokumenter fås ved henvendelse til:
Abakus AS, 2440 Engerdal 
E-post: post@abakus.as  
Internett: www.abakus.as.
Telefon: 62456680/81 Faks: 62456671

Møte om kulturlandskap 
Fylkesmannens avdeling for landbruk og byg-
deutvikling har satt i gang prosjektet Oppfølging
av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-
Trøndelag, og har i samarbeid med Rennebu
kommune valgt ut følgende områder i vår kom-
mune som det vil bli gjort en registrering av i uke
37 og 38:

- Hoelsjåren - Haugen bygdetun
- Flå-grenda  - Slipran – Eggan 
- Området Innset kirke – rv 3 – Plassen
- Stamnessetrin - Leverdalen 

Gjennom prosjektet ønsker vi å øke bevisstheten
hos grunneierne om kulturlandskapsverdier og
målrette bruken av virkemidlene for drift og
skjøtsel av viktige kulturlandskapsområder.  Det
inviteres med dette til et orienteringsmøte:

Onsdag 1. september kl. 19.30 – 21.30
Kommunestyresalen, Kommunehuset, Berkåk

Orientering om prosjektet ved prosjektmedarbei-
der  Vigleik Stusdal, Fylkesmannens avdeling for
landbruk og bygdeutvikling. 
En liten forfriskning serveres under vegs.

Vi ønsker alle grunneiere i de respektive område-
ne og andre som interesserte i kulturlandskapet
velkommen.

Enhet landbruk, miljø og tiltak

Rennebu kommune
Kunngjøringer
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B Y G G M A K K E R

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

Komfyr til hyttekosen i høst!
Black or white?

Siste tilskudd i vår hyttekomfyrserie
til en utrolig pris!

Komfyrene er
utstyrt med 4 gass-
bluss og termostat-
styrt stekeovn.
Grillelement som i
tillegg gir deg
mulighet til å veks-
le mellom over-
/undervarme.

før 4990,- 
NÅ 3490,-

Gresstrimmere
Viking TE 310
- el.trimmer, 
et billig hjelpemiddel 
i hagen.
490,-

Viking TE 410
- et sterkere alternativ
med dobbel tråd.
690,-

Gummistøvler
str. 34 - 47 

349,-

Tusen takk
til alle som på en eller annen måte har bidratt til at vi nok en gang har klart å

gjennomføre en fantastisk martna - Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk.
Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra publikum og utstillere om at 

Rennebumartnan er en fantastisk opplevelse, ikke minst takket være en formidabel dugnadsinnsats.

En stor takk fra utstillerne!
Også i år har utstillerne og arrangøren gitt gaver for å vise at de setter pris på 

innsatsen og servicen til dugnadsgjengen.
Gavene skal loddes ut blant alle som har deltatt i dugnad under årets martna.

Disse er nå utstilt i SpareBank 1 Midt-Norge, «martnasbankens» lokaler på Berkåk. 
Vinnerne vil bli offentliggjort i Rennebu Nytt 2. september og premiene kan hentes i banken.

Til komitelederne:
Vi kan stadig forbedre oss. Alle komiteledere vil få et evalueringsskjema 

som skal sendes tilbake til komiteansvarlig May Sølvi Kosberg. 
Her ønsker vi at dere noterer ned tips til forbedringer, nye ideer, gjerne forslag til tema etc. 

Senere i høst vil komitelederne bli invitert til et oppsummeringsmøte 
i forbindelse med årets martna og ideer for 
jubileumsmartnan 12. - 14. august 2005.

Rennebu Bygdearrangement AS - Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 77 48

Martstema 2004 
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

- 20 år i bransjen -

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

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

Rennebu Turistkontor

Høst og skolestarHøst og skolestartt
Vi har skolesekker og bager, 

regnklær til barn, Ulvang-sokker, 
superundertøy, sykkelhjelmer mm

Velkommen innom!

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

Butikken bugner av planter 
- mye nytt og spennende!

Tilbud: Caluna 25,- 
(fin på gravstedet)

FOTOAVDELINGA
Vi har fått inn billige fotorammer!

10x15: 36,-
15x20: 50,-
20x25: 65,-

Kvalitetsfremkalling for en billig penge!

81,-
(gjelder 24-bilders film)

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

DET GÅR MOT HØST!
Stort prisavslag på plenklippere

Ved til Salgs!

Berkåk Dyreklinikk 
har flyttet til Grefstadbygget
- mellom Byggmakker og Veikroa.

Vi forhandler Oliver hundefôr

Åpningstider: 
mand og onsd kl 18 - 19

hverdager 9 - 9.30 
etter avtale

Tlf 72 42 62 99 

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

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør 10 - 14

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP 
GIR TRYGGHET!

Vi leverer og monterer alt!

- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,

vaskerom etc.

www.bademiljø.no
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Ilfjellet grunneierlag

Priser og jakttider 
for jaktsesongen 2004/2005

Storviltjakt: Jegeravgift 500 pr. jeger + 
Fellingsavgift for elg; kr. 500,- på kalv, 
1000,- på ungdyr og kr 2000,- på voksne dyr. 
+ 36 kr. pr. kg. inkl. mva. 
Fellingsavgift på hjort bukk kr. 1.000,-  
+ 36 kr. pr kg.
Jakta omfatter 18 elg og en hjort.
Søknad om jakt sendes Magnar Skjerve, 
Stamnan  innen 01.09.2004.
Søknaden skal inneholde navn på samtlige 
jegere samt godkjent ettersøksavtale.

Rådyrkort: Utsolgt.

Småviltjakt: Jakttid 15.09. til og med 23.12.2004. 
Ukeskort pris pr uke:
15.09.: kr 500,-
20.09.: kr 400,-
27.09. - 23.12.: kr 300,- pr uke               
max 20 ukeskort pr. uke + grunneierkort 
(til samme pris)
Fra 04.10.  til og med 23.12.  selges det
grunneierkort a kr. 500,-  
Grunneierkort med hund a kr. 800,- 
fra 04.10. til og med 23.12.
Det kreves godkjent saurenhetsbevis.    
Storfuggeljakt tillatt fra 24.10. til og med
23.12.2004.       

Harejakt: Jakttid fra 24.10. til og med 28.02.2005.
sesongkort u/ hund a kr.400,-  
5 sesongkort m/ hund for innenbygdsboende 
a kr. 800,-

+ grunneierkort m/ hund a kr 800,- 

For all småviltjakt, MAX 3 SMÅVILT PR. DAG. 

Grunneierkort/hundekort selges hos 
Magnar Skjerve, Stamnan

tlf. 90592643.
Småviltjakt kort selges på Rennebu Bygdakontor 
eller på tlf. 72427181 fra 01.09.2004 kl. 09.00.

Lyst til å synge i kor?
Alle sangglade jenter og damer ønskes velkommen

til samfunnshuset på Berkåk onsdag 1. september kl. 1800
- Berkåk Damekor -

RENNEBU MANNSKOR
starter øvingene på musikksalen, Berkåk skole

tirsdag 7. sept. kl 20.00
Har du lyst til å bli med å synge, så møt opp!

Tusen takk for oppmerksomheten på konfirmasjonsdagen!
Olav, Gjertrud og Yngvar Solstad

Takk for oppmerksomheten i anledning 
Bjørn Kjetils konfirmasjon.

Karen Bergehaug og Per Dagfinn Presthus

Jeg hadde et lite uhell under martnan ...
Fikk rask og god hjelp fra Rennebu Røde Kors Hjelpekorps,

ambulansepersonell og lege.
Tusen takk!

Inga Marie Wennberg

Lyst på arbeid?
Kyrkjetenar i 18% stilling Berkåk kyrkje! 

Arbeid ved gudstenester ca. kvar 3. helg og 
ca. 2-3 gravferder i månaden. Kyrkjetenar er viktig både

før, under og etter kyrkjelege handlingar. 
Han/ho har bl.a. ansvar for å gjere klart i og utanfor kyrkja

(oppvarming og utstyr, snømåking) og ringe i klokkene. 
Viss ynskjeleg, kan stillinga delast mlm. ein som arbeider

helg og ein som arbeider vekedagar.

Klokkar i Berkåk kyrkje! 
Me treng vikar for den faste klokkaren ei tid framover.

Trengs særskilt i samband med gravferd (2-3 per månad).

Fullstendig arbeidsinstruks og info fås på 
menighetskontoret tlf. 72 40 23 50

Småviltjakt i Ramsfjell grunneierlag og
Skogbyggen utmarksområde

Jakt på rype og hare (uten hund) fra 15. september.
Dagskort for kr 120,- kan kjøpes hos 

Einar Holden, tlf 72 42 56 57 og 
Johanne Haugen, tlf 72 42 65 34.

Antall jegere er begrenset. Forhåndsbestilling kan skje hos
kortselgerne fra 1. september kl. 08.00 

(på telefon eller ved fremmøte). 
En person kan bestille kort for maksimum 3 jegere.

Spesielle regler for grunneiere. 
Opplysning om dette hos kortselgerne.

Jakt på skogsfugl fra 1. oktober i Skogbyggen utmarks-
område og fra 15. otober i Ramsfjell grunneierlag.

Salg av bolig
Rennebu kommune skal selge boligen Trondheimsveien 74 

på Berkåk. Boligen står på festet tomt. 
Kommunen står fritt til å vurdere alle innkomne pristilbud 

- dvs. kommunen kan forkaste alle pristilbud.
Boligen kan besiktiges etter avtale. Verditakst over bolig-
eiendommen kan fås ved henvendelse til servicetorget.

Skriftlig pristilbud sendes Rennebu kommune v. rådmannen 
innen den 1. september 2004.

Dersom det kommer inn flere pristilbud 
vil det bli avholdt mindt en ny budrunde.   - Rådmannen -



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  2. september - frist for stoff 27. august - Rennebu Nytt

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

Dette skjer i Rennebu!

HUSK VÅR 

POPULÆRE SØNDAGSBUFFE 
med tradisjonsmat og pensjonistpriser!

Kvikne er det perfekte stedet for 
selskap, jubileum, kurs og seminar. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Nyoppusset basseng åpent alle dager!

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 40 05

20.08. Fotball MS mot Trønder-Lyn, Berkåk    19.00     
21.08. Avduking minnesmerke Gisnadalen 13.00
22.08. Sykkelløp, RIL/FYSAK Fra KRK                16.00     
23.08. Rennebu-Karusell Havdal                20.00
23.08. Idrettsmerkeprøve Berkåk                18.00
24.08. Idrettsmerkeprøve Berkåk                18.00     
24.08. Fotball G12 Rennebulag Frambanen           18.00
24.08. Dugleiksmerket Rennebu Skytterlag 
25.08. Sykkelprøve, RIL Friidrett Berkåk                18.00     
25.08. Fotball J14 mot Flå                Berkåk                18.00

Fotball G14 mot Trygg/Lade, Berkåk                19.15 
Fotball G16 mot Strindheim2, Frambanen    19.00 

25.08. Pensjonistmøte Samf.huset, Berkåk 17.00 
27.08. Fotball MS mot Svorkmo/NOI, Berkåk  19.00
30.08. Klubbkveld O-gruppa Rødåsen                18.00
30.08. Fotball G14 mot Støren  Berkåk                18.00     
31.08. Rennebumesterskap Innset skytterlag 
31.08. Fotball G12 mot Sokna    Berkåk                18.00

Fotball G12 mot Vollan Frambanen           18.00 
Fotball G16 mot Sverresborg,  Frambanen           19.05 

01.09. Fotball J14 Rennebu-Sokna, Berkåk      18.00
04.08. Familieskogdag Gunnes                10.00

Vandring fra Gunnes til Damtjønna
04.08. Loppemarked Ulsberg                12.00     

Husholdningssaft 1,5 l
1000

Evergood kaffe 250 gr
filter/kok    1000

Toro supper
assortert

1000 pr pose

Div Denja salater
1000  pr pkn

Soft flora 400 gr
1000  pr pkn

Vic Dusjsepe 250 ml 
1000

Skivet Norvegia 150 gr
1000

Risgrøt 450 gr, Tine 1000  pr pkn

Banan pr kg 1000

Zalo 5 dl 1000

Dove fl. sepe 250 ml 1000

Ferskvare, Fårikålkjøtt 3990 pr kg

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

10 kroners marked

Ellers bugner butikken av 10 kroners-tilbud!


