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Kommer du til
idretttslagets årsmøte
i Kommunestyre-
salen onsdag 25. april
får du høre et interes-
sant innlegg om
sponsing. Idrettslaget
har en tid vurdert
hvordan de skal legge
opp sitt arbeid opp
mot sponsorer, og i
den forbindelse har de
fått Jon Einar Værnes
ved Powel i Trond-
heim til å komme og
snakke om sponsing
sett fra næringslivets
synspunkt. Powel har
i flere år sponset klub-
ber og løpere i Trond-
heim. De har også
støttet noen større
arrangement her i
Rennebu. 

Bodil Enget Rog-
stad i Rennebu IL sier
at klubben vil bli mer
bevisst rundt sponsor-
arbeidet  og hvordan
de skal gi gjenytelse
overfor sine sponsorer
- og ikke minst hvor-
dan sponsorarbeidet
skal samkjøres mell-
om hovedlag og
underavdelinger. De
som er samarbeid-
spartnere oppfordres
til å ta en tur på
møtet.

På lørdag arrangeres det Mini-martna, hvor
kursdeltakerne skal sette ny lærdom ut i livet. I
forbindelse med dette er det også åpen dag i
Mjuklia, fra kl 13.00 – 16.00. Her får publikum
anledning til å handle kvalitetshåndverk fra de
15-20 utstillerne, alle med splitter nye og forbe-
drede salgsutstillinger. Knausen Lysstøperi og
-utsalg er også åpent, der kan en få kjøpt vakre
gjenbrukslys i forskjellige farger. Publikum kan i
tillegg kjøpe seg middag i Mjuklia, og kikke på
dyra og det som ellers foregår. 

Mjuklia er for øvrig inne i en periode med
stor etterspørsel, ikke minst når det gjelder kurs
og lignende gruppeaktiviteter. Med naturskjøn-
ne omgivelser og trivelige lokaler er det et
attraktivt sted. På grunn av den økte etterspør-
selen bygges det nå ut, blant annet for å kunne
ta i mot større grupper. Ny fløy med elleve sove-

rom står klar, og i løpet av våren blir det ny
sal. Til sommeren presenterer også senteret
nye aktivitetstilbud, spesielt rettet mot ung-
dom. Er du nysgjerrig på hva som foregår i
Mjuklia, er lørdag den 28. april en gylden
mulighet til å kikke litt, og gjøre seg kjent
med stedet. Det er også en flott mulighet til å
gjøre en god handel, få seg et godt måltid,
treffe kjentfolk og hygge seg på Berkåk. Ta
med deg familien og kom, finværet er bestilt!

VVeellkkoommmmeenn  ttiill  eenn  ttrriivveelliigg  ddaagg  
ii  MMjjuukklliiaa!!

LLeess  mmeerr  ppåå  wwwwww..mmjjuukklliiaa..nnoo  oogg
wwwwww..bbiirrkkaa..nnoo..

Marit Ødegaard Hagen, Birka 

FFrreeddaagg  2277.. ––  lløørrddaagg  2288.. aapprriill  eerr  ddeett  dduukkeett  ffoorr  kkuurrss  ii  ssaallggss--  oogg  uuttssttiilllliinnggsstteekk--
nniikkkk  ii  BBiirrkkaass  rreeggii.. KKuurrsseett  hhoollddeess  ii  MMjjuukklliiaa  ppåå  BBeerrkkååkk,, oogg  hheerr  sskkaall  eett  kknniippppee
aavv  llaannddeettss  kkuunnssttnneerree  oogg  hhåånnddvveerrkkeerree  llæærree  sseegg  åå  bbllii  bbeeddrree  sseellggeerree..

Marit Ødegaard Hagen  fra Birka og Gjermund Edland fra Mjuklia Ungdomssenter 
ønsker velkommen til mini-martna i Mjuklia den 28. april.
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RReennnneebbuu  NNyytttt
UUttggiivveerr::  Rennebu kommune og 

Mediaprofil as
RReeddaakkttøørr:: Dagfinn Vold
RReedd..uuttvvaallgg:: Arve E. Withbro (ansv.red.), 

Halldis Nyrønning, Bjørn 
Rogstad og Olav Dombu

AAddrreessssee:: Rennebu Nytt, c/o 
Mediaprofil as, 
Berkåk, 7391 Rennebu 

TTeelleeffoonn:: 72 42 76 66
EE--ppoosstt:: dagfinn@mediaprofil-as.no
AAbboonnnneemmeenntt Gratis alle husstander i 

Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

OOppppllaagg:: 2.700 stk.

LLiillll  HHeemmmmiinnggsseenn  BBøøee  eerr  ttiill--
ssaatttt  ssoomm  kkoommmmuunnaallssjjeeff  mmeedd
aannssvvaarr  ffoorr  oommrrååddeennee  hheellssee,,
oommssoorrgg  oogg  ooppppvveekksstt..

Det er Ottar Selbæk som har inne-
hatt denne stillingen som tidligere ble
kalt områdeleder, men han slutter fra
1. mai. Stillingen inngår i kommunens
toppleder-team, sammen med råd-
mann Arve E. Withbro og områdele-
der/kommunalsjef Odd Kjøllesdal.

NNyyee  uuttffoorrddrriinnggeerr
- Jeg er nysgjerrig på nye utfor-

dringer, og synes denne stillingen vir-
ker meget interessant, sier Lill, som
siden 2000 har hatt stillingen som tek-
nisk rådgiver i Rennebu. Hun har tidli-

gere arbeidet bl.a ved Gauldal videre-
gående skole. 

- Fagkompetansen sitter i de enkel-
te enhetene, og min oppgave blir å ha
oversikten og det overordnede ansva-
ret. Det blir en viktig oppgave å se
områdene i sammenheng, og legge til-
rette og motivere for at de ansatte skal
kunne ha mulighet til å gjøre en best
mulig jobb.

GGjjøørree  sseegg  kkjjeenntt
Lill sier hun kjenner miljøet på

kommunehuset godt, men hun kjenner
ikke enhetenes fagområder som hun
har fått ansvaret for inngående. Ved
siden av å gjøre seg kjent med enhe-
tene kan hun kanskje også tilføre
enhetene noe nytt.

- Jeg vil starte med å bli kjent med
enhetene – og hvilke tanker og utfor-
dringer de har. 

EErr  ttiill  ffoorr  iinnnnbbyyggggeerrnnee
Det er viktig å ha fokus på at kom-

munen er til for innbyggerne, og dette
må gjennomsyre alle ledd. De ansatte
er den viktigste ressursen i Rennebu
kommune. Vi må gjøre hverandre gode
ved at vi bruker både personressursene
og de andre ressurser riktig.

Det er ikke avklart når hun tiltrer i
den nye stillingen.

Lill setter pris på tilliten hun har fått
fra ansettelsesutvalget, og RN ønsker
henne lykke til i den nye jobben!

Lill tar utfordringen

Lill Hemmingsen Bøe .

Festspillene i
Trondheim

20. mars var det ensamblekonkur-
ranse i Olavshallen. Der deltok Triple
treat som består av Ann Elisabeth
Knutsen, Helene Ilvang og Lisa Enoksen
Haugen. Jentene spiller trompet i
Rennebu Skolekorps og Rennebu
Musikkorps, og det er første gang de
deltar i en slik konkurranse. Jentene
syntes det var artig å være med og de
fikk flotte kommentarer fra dommerne. De har god klang og fin balanse, flott jen-
ter! – Stå på -dere har potensiale til å nå enda lengre! som dommerne skrev det.

Bibliotek-tipset
SSAAAABBYYEESS  SSEERRIIØØSSEE  SSIIRRKKUUSS..
HHeerrlliigghheett!!
Jeg blir stadig mer leserbetatt av denne
helt spesielle forfatter, hans litt 
generte underfundighet og ømme
klokskap. Nå sist er det "Saabyes sir-
kus" som forårsaket våkenatt.

En kjent forfatter på en internasjo-
nal bokmesse i Frankrike detter med
sjokkvirkning ned fra scenens talerstol,
publikum gisper, hvordan går dette
tro?

Det får vi ikke vite, men forflyttes i
stedet til Oslos vestkant, der en tenå-
ring med store likhetstrekk med den
hovedfigur vi har lært å kjenne
gjennom et 30-årig forfatterskap, skaf-
fer seg jobb som blomsterbud. Møter
underlige kundetyper, bl.a. en forhen-
værende kvinnelig trapeskunstner.
Budets motganger og uventede med-
ganger, masser av humor og lune over-
raskelser gjennom hele boka, fengsler
og henrykker.

Må gutten tjene til livets strenge
opphold? Nei, men hans største
begjær , villeste Drøm og higen står til
en jubelrød FENDER STRATOCAS-
TER, en drømmegitar i et musikkhand-
lervindu!

Klimaks skal ikke røpes. Leseren
må vente, og lese selv!

P.S. I fjor ble Lars Saabye
Christensen utnevnt til Kommandør av
Den Kongelige Norske St.Olavs orden
for sin litterære innsats.

Elisabet Berkaak

ÅÅppnniinnggssttiiddeerr  ppåå  bbiibblliiootteekkeett::  
mandag og torsdag: 16-19.
onsdag: 10-13.

VVeellkkoommmmeenn!!
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RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee
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

oorrddfføørreerr  BBjjøørrnn  RRooggssttaadd
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Mens snøen lavet ned her hjemme
var det strålende sol og gode forhold
på Eggemoen like ved Hønefoss. Etter
en alt for lang vinter ble endelig gokar-
tene funnet fram igjen. NMK Rennebu
stilte både mann- og kvinnesterke
denne helgen, totalt 6 førere skulle for-
svare klubbens ære. De fleste dro ned-
over onsdag kveld og benyttet torsdag
og fredag til trening før lørdagens løp.
Etter mange runder disse dagene ble
rattrusten fort borte. 

I Micro-klassen stilte Aleksander
Vaagen og Christian Ilvang. Begge
hadde god progresjon gjennom helgen
og i finalen kjørte Aleksander inn til en
god 10.plass og Christian kjempet seg
til 15.plass etter utkjøring tidligere på
dagen. 

I Mini var det Andreas Kvam Ulvin
som skulle gi ”søringene” kamp. I sitt
første løp i klassen ble det til slutt en
11. plass etter å ha vært lengre opp i
feltet tidligere på dagen.

I Junior 60 var det mange som had-
de stor tro på NMK Rennebus
Sebastian Aarvik (bor i Buvika). Fra et
tredje startspor i finalen tok han teten
fra start, men i løpet av finalens 10
runder ble fire konkurrenter for sterke
og Sebastian kjørte inn til en 5. plass.

Mange tror nok at gokart er en ren
guttesport, men dette stemmer ikke. I
gokartmiljøet er det mange jenter og
flere av dem er godt med i teten. Ei av
dem er NMK Rennebus Ida Strømsås
(bor på Tynset), som i år byttet klasse
fra Mini til Yamaha. Denne overgang-
en er stor, men likevel kjørte Ida godt i
sitt første løp og havnet på en 22. plass
fra 30. startspor i finalen. 

Ny klasse og med ny kart, stilte
også Erik Kvam som i år kjører i
Production klassen. Etter treningsda-
gene begynte tidene å komme og Erik
kunne stille til start fra 5. startspor i
finalen. I løpet av finalens 12 runder
var han oppe på 2. plass, men for var-

Gokartsesongen er i gang!

me bakdekk gjorde at han falt tilbake
til en 4. plass. 

Alt i alt er dette en meget god
sesongstart for klubben og aldri før har
så mange fra klubben startet sesongen
så tidlig. Det gode gokartmiljøet trek-
ker stadig mer folk og det sosiale er
likeså viktig som det sportslige ved en
slik anledning. Man får venner fra hele
landet og gjensynsgleden er stor nå
som sesongen er i gang igjen. 

Banen i Flåmoen er fortsatt ikke
kjørbar, men så snart snøen forsvinner
finner nok enda flere fram utstyret og
kommer på trening. NMK Rennebu
har skikkelige konkurransekarter for
både liten og stor til leie for de som tror
dette er noe for dem. Kanskje du er
den neste Schumacher?!

Neste løp for de mest aktive er 28.
april på Varnabanen like ved Moss. Vi
kommer tilbake med referat derfra så
snart målflagget er gått!

FFoorr  mmaannggee  bbeettyyrr  ppååsskkee  aappppeellssiinn,, kkvviikkkk--lluunncchh  oogg  ssnnøø,, ffoorr  aannddrree  eerr  ddeettttee  ssttaarrtteenn  ppåå  ggookkaarrttsseessoonngg--
eenn.. 66  fføørreerree  ffrraa  NNMMKK  RReennnneebbuu  ssttaarrtteett  sseessoonnggeenn  ppåå  HHøønneeffoossss  ii  ppååsskkeenn..

Fra starten i microklassen hvor tre av
NMK Rennebus kjørere stilte til start.

Fra  venstre,
Alexander
Vaagen, Erik
Kvam, Christian
Ilvang, Andreas
Ulvin og Elling
Sebastian
Aarvik.
Ida Strømstad
var ikke tilstedet
da bildet ble tatt.

Småtrollrennet
Som en fin avslutning på årets skise-

song, ble Småtrollrennet for første gang
arrangert på Berkåk. I strålende sol og
15 varmegrader var stemningen upåkla-
gelig . Og med salg av kaffe fra svartkje-
le, var alt som det skulle på en sånn dag.
40 påmeldte barn fra alderen 4-12 år
stilte til start og premie til alle er en selv-
følge på Småtrollrennet. Dagen ble
avsluttet med Mjuken Grand Prix, der
enkelte stilte i shorts for å markere årets
første sommerdag. 
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JJeennss  KKrriissttiiaann  AAuukkee  ssyynneess  aatt  ddee
uunnggee  mmåå  ttaa  mmeerr  aannssvvaarr  oogg  ssttiill--
llee  oopppp  ddeerr  ddeett  ttrreennggss.. DDeerrffoorr
hhaarr  hhaann  ssaaggtt  jjaa  ttiill  åå  bbllii  mmeedd  ii
åårreettss  mmaarrttnnaasskkoommiittee..

Den nye martnaskomiteen er nå
komplett etter at Jens Kristian Auke
har blitt med på laget med ansvar for
lag og organisasjoner. Tidligere har
Maj Britt Svorkdal Hess blitt med i
martnaskomiteen med ansvar for kul-
tur. Ellers sitter Anne Kristine Stavne,

Per Måren og
Kenneth Teigen
i årets martnas-
komite.

TTaa  aannssvvaarr
Jens Kristian

synes det er vik-
tig at de unge
stiller opp og tar
ansvar, noe han
synes ungdom-
men generelt er
litt for dårlig til
her i Rennebu. –
Vi har en ten-
dens til å sitte litt
for mye på rum-
pa og vente på at
noe skal skje. Vi
tar for lite initia-
tiv selv. Og skjer
det noe, er det
ikke sikkert at vi

er flinke nok til å møte opp. Jens
Kristian har både påskens Johndoe-
konsert og sist sommers rusfri-konsert
friskt i minne. 

Det var Rennebu Supporterklubb
som arrangerte konserten med
Johndoe, og Jens Kristian synes det var
ille med så dårlig oppmøte på konsert
med et av Norges beste live-band. 

RReennnneebbuu--ppaattrriioott
Jens Kristian er interessert i det som

skjer i Rennebu, og Rennebu
Supporterklubb er et av Jens Kristians

JJeennss  KKrriissttiiaann  AAuukkee::

- Vi unge må ta mer ansvar
hjertebarn. – Målet vårt er å få til tilbud
for unge i Rennebu, og vi har også et
kulturfond i klubben som interesserte
kan søke på. Opplysninger om dette
finnes på klubbens nettside.

- Jeg ønsker å bosette meg her i
Rennebu, men som for alle andre er
det viktig med arbeid. Det er ikke så
mye å velge i, så kanskje er løsningen å
starte med noe selv, undres Jens
Kristian. 

VVookksstt  oopppp  mmeedd  mmaarrttnnaann
I Rennebu er det i ferd med å vokse

opp en ny generasjon som ikke kjenner
livet uten Rennebumartnan. Jens
Krisitan er blant disse, og han forteller
at martnan er en viktig del av livet til de
som vokser opp i kommunen. 

- Det er sikkert mange som har tan-
ker om martnan, og disse er det viktig å
målbære. Derfor er det viktig at vi unge
engasjerer oss for å være med å videre-
utvikle martnan. Det er vi som en gang
I fremtiden skal ta over hele arrange-
mentet. 

GGlleeddeerr  sseegg  ttiill  ooppppggaavveenn
Jens Kristian tar over ansvaret for

lag og organisasjoner etter May Sølvi
Kosberg. Han vil derfor ha kontakt
med henne i starten for å komme inn i
oppgavene. – Det er et godt opplagt
system jeg tar over, og dette er det vik-
tig å bygge videre på samtidig som at
en er åpen for å tenke litt nytt, sier Jens
Kristian som gleder seg til å ta fart på
martnasarbeidet.

May  Britt S .Hess, Kenneth Teigen og Jens Kristian Auke.

Hauka mannskor
i eventyrland

Karene i Hauka mannskor er kreative, og denne gang har Hans Sigmund Skain
kommet med ideen og skrevet teksten til Nora Flåklypa. De tar oss med til even-
tyrland der vi får møte Askeladden og de gode hjelperne, skikkelser fra Flåklypa og
sjuende far i huset. Koret har også noen lokale historier og de lover at dette er
verdt å se! Det settes nå opp ekstraforestilling i Soknahallen 29. april, etter at fore-
stillinga er vist for fulle hus i Hauka og på Støren. Lars Rise viser bilder og Ronny
Kjøsen styrer det hele med stødig hånd. Flatås lover at du får trimme lattermus-
klene!
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Utfordringen blir å lokalisere hvilke
hovedutfordringer vi står overfor på
miljøsiden i kommunen og skape en
felles forståelse blant kommunens inn-
byggere for at dette er spørsmål alle
må arbeide sammen om, for å få til en
mer bærekraftig utvikling i kommu-
nen. Vi må altså skape en felles forstå-
else og enighet om:

- Hva bærekraftig utvikling inne-
bærer på kort og lang sikt?

- Hvilke utviklingstrekk som er
negative i forhold til målet om en
bærekraftig utvikling?

- Hvilke alternative utviklingsret-
ninger ønsker vi oss og hva krever de
av oss i dag og i framtiden?

BBæærreekkrraaffttiigg  uuttvviikklliinngg
Med en bærekraftig utvikling

mener vi en utvikling som tilfredsstiller
dagens generasjoners behov uten at
det går på bekostning av framtidige
generasjoners muligheter for å tilfreds-
stille sine behov. Når vi med dagens
politikk skal hensynta framtidige gene-
rasjoners behov, må vi tenke mer lang-
siktig enn hva vi normalt gjør i kom-
muneplanleggingen. Vi må på vegne
av framtidige generasjoner spørre oss
om hvordan vi ønsker at kommunen
skal se ut om 30 til 50 år og handle i
dag for å legge til rette for en slik utvik-
ling.

SSjjuu  hhoovveeddoommrrååddeerr
Den nasjonale miljøpolitikken set-

ter fokus på følgende sju hovedpro-
gramområder: Biologisk mangfold, fri-
luftsliv, kulturminner og kulturmiljøer,
hav- og vannforurensing, helse- og
miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjen-
vinning og klimaendringer, luftfor-
urensninger og støy.

Med utgangspunkt i de nasjonale
hovedprogramområdene skal vi kom-
me fram til konkrete tiltak vi ønsker å
prioritere i Rennebu. Så langt har vi
ikke bestemt fullt ut hva det vil innbe-
fatte i praksis. På grunn av strengere

krav til avfallshåndtering vet vi at
Rennebu kommune ikke kan fortsette
driften av avfallsplassen på
Berkåksmoen i sin nåværende form.
Her er det besluttet at Rennebu kom-
mune skal søke samarbeid med nabo-
kommunene i Orkdalsregionen og
slutte seg til samarbeidet som er eta-
blert i det interkommunale avfallssel-
skapet Hamos. I forbindelse med den-
ne endringen vil det bli et sterkt fokus
på avfallshåndtering i tiden framover
inntil ny ordning er på plass og i funk-
sjon.

IInnvviitteerreerr  ttiill  ssaammaarrbbeeiidd
Øvrige tiltak vi skal arbeide med

ønsker vi å komme fram til i samarbeid
med kommunens innbyggere,
næringsliv og frivillige lag og organisa-
sjoner. I den sammenheng vil vi under-
streke at med kommunens innbyggere
mener vi også kommunens hytteinn-
byggere.

Rennebu kommune har i sin virk-
somhet også tidligere lagt vekt på å
finne miljøriktige og bærekraftige løs-
ninger. Vi har bl.a. i flere år arrangert
skrotdag og samlet inn mange tonn

med jernskrot. Selv
om 2007 blir kalt mil-
jøår betyr det derfor
ikke at Rennebu har
vært en miljøsinke
tidligere. Det betyr
heller ikke at miljøfo-
kus opphører
01.01.2008. Det som
er spesielt i 2007 er at
vi har øremerket kr
100.000,- til miljøtil-
tak på årets budsjett
og at vi ønsker å ha
litt ekstra fokus på
miljø i år. 

HHvvaa  eerr  ddeett  vviikkttiigg  åå
hhaa  ssppeessiieelltt  ffookkuuss  ppåå
ii  åårr  ii  RReennnneebbuu??  

Vi kan f. eks drive
en informasjonskampanje om hva folk
flest kan gjøre i hverdagen for å redu-
sere klimagassutslipp. Kanskje en liten
fast spalte i Rennebu Nytt der vi tar
opp hva en kan gjøre av enkle tiltak
som f.eks: Kjør minst mulig med tak-
grind eller skiboks da dette kan øke
drivstofforbruket med nesten 10%.
Eller en hastighetsøkning fra 60 til 80
km/t øker drivstofforbruket med 10%.
En økning fra 70 til 110 km/t øker for-
bruket med 40%.

Vi kan velge en eller flere av f. eks
skolene, kommunestyrets medlemmer,
kommunens ansatte, næringslivet
v/næringsforeningen og/eller frivillig-
hetssentralen som representant for fri-
villige lag og organisasjoner der vi gjør
et mer omfattende arbeid med skikke-
lig involvering og oppfølging. Eller skal
vi heller prøve å gjennomføre konkrete
aksjoner som å samle inn de over 100
bilvrakene som er hensatt rundt om i
kommunen?

EElllleerr……??
Vi håper på tilbakemelding enten

pr. brev eller pr. E-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no.

Miljøåret 2007 i Rennebu
II  kkoommmmuunneennss  bbuuddssjjeetttt  ffoorr  22000077  eerr  ddeett  ssaatttt  aavv  kkrr.. 110000..000000,,--  ffoorr  åå  kkuunnnnee  ggjjeennnnoomm--
fføørree  ttiillttaakk  ssoomm  ggjjøørr  22000077  ttiill  eett  ssppeessiieelltt  mmiilljjøøåårr  ii  RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee..
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DDeett  nnoorrsskkee  AArrbbeeiiddeerrppaarrttii
11..  OOllaaiisseenn  RRuunnee,,  IInnnnsseett,,  77339988  RReennnneebbuu
22..  GGrriinnddvvoollll  MMaarriiaannaa  GGrrooss,,  BBeerrkkååkk,,  77339911  RReennnneebbuu
3. Øie Ola, Nordskogen, 7391 Rennebu
4. Anglen Solveig Marion, Berkåk, 7391 Rennebu
5. Aftreth Rune,Grindal, 7393 Rennebu
6. Bjerkås May Britt, Nordskogen, 7391 Rennebu
7. Bjerkås Erlend, Berkåk, 7391 Rennebu
8. Ulvin Sissel Kvam, Stamnan, 7392 Rennebu
9. Skamfer Nils, 7391 Rennebu
10. Aspeggen Ann Kristin, Tr.heimsvn. 27, 7391 Rennebu
11. Næve Tor, Berkåk, 7391 Rennebu
12. Bjørnstad Gerd, Haugveien 8, 7391 Rennebu
13. Lindemark Gunnar, Buveien 24 B, 7391 Rennebu
14. Fossmo Ingunn, 7393 Rennebu

FFeelllleesslliissttee  HHøøyyrree  oogg  VVeennssttrree
11..  RRooggssttaadd  BBjjøørrnn,,  BBeerrkkååkk,,  77339911  RReennnneebbuu  HH
22..  RRooggooggjjeerrdd  HHååvvaarrdd,,  IInnnnsseett,,  77339988  RReennnneebbuu  VV
3. Teigen Wenche, Haugveien 23, 7391 Rennebu H
4. Krogstad Eli, Granliveien 6, 7391 Rennebu V
5. Halgunset Gunnar, Gamle Kongevei 40, 7391 Rennebu H
6. Bøe Martin, Stamnan, 7392 Rennebu V
7. Langklopp Kirsten, Buveien 12, 7391 Rennebu H
8. Reitan Kristin, Gamle Kongevei 49, 7391 Rennebu V
9. Nyberg Jan Arve, Berkåk, 7391 Rennebu H
10. Løkslett Kenneth, Dalgløtt 5, 7391 Rennebu V
11. Nyrønning Halldis, Berkåk, 7391 Rennebu H
12. Eide Grethe Hermine G, Innset, 7398 Rennebu V
13. Olsen Morten, Ekornveien 8, 7391 Rennebu H
14. Bøe Arve, Stamnan, 7392 Rennebu V
15. Ramstad Turid, Stamnan, 7392 Rennebu H
16. Stuen Ove, 7398 Rennebu V
17. Græsli Joar Magne, Haugveien 8, 7391 Rennebu H
18. Reitås Olaug, Grindal, 7393 Rennebu V
19. Drugudal Ove Einar, 7393 Rennebu H
20. Strand Knut, Innset, 7398 Rennebu V

FFrreemmsskkrriittttssppaarrttiieett
11..  EErriikksseenn  RRaannddii  JJoorruunn,,  RReebbeerrgg,,  77339933  RReennnneebbuu
22..  EEiiddeemm  LLiillllyy  JJoorruunnnn,,  SSttaammnnaann,,  77339922  RReennnneebbuu
3. Gisnås Leif Magne, Ulsberg, 7397 Rennebu
4. Krokhaug Tove, Ulsberg, 7397 Rennebu
5. Sæther Eva Helene, Ulsberg, 7398 Rennebu
6. Krokhaug Kristin, Innset, 7398 Rennebu
7. Hage Olav, Dalgløtt 3, 7391 Rennebu

KKrriisstteelliigg  FFoollkkeeppaarrttii
11..  HHuussaann  TToorraa,,  77339933  RReennnneebbuu
22..  SSkkjjeerrvvee  OOddddvvaarr,,  77339922  RReennnneebbuu
3. Stavne Anne Kristine, Granliveien 10, 7391 Rennebu
4. Torsen Per Arild, Stamnan, 7392 Rennebu
5. Kjeka Astrid Øverland, Stamnan, 7392 Rennebu
6. Brattset Magne,Ulsberg, 7397 Rennebu
7. Grøtte Ruth Kvam, Stamnan, 7392 Rennebu
8. Sugaren Jon Sverre, Grindal, 7393 Rennebu
9. Vold Aud Kirsten, 7393 Rennebu
10. Gunnes Lars Magne, Stamnan, 7392 Rennebu
11. Hellstrøm Kari, Mjukliveien 19, 7391 Rennebu
12. Nielsen Jakob Skovgaard, 7392 Rennebu
13. Kvam Anne Helene, Voll, 7393 Rennebu
14. Gunnes Kjell, 7393 Rennebu
15. Meslo Ragnhild, Stamnan, 7392 Rennebu
16. Voll Jon Olav, 7393 Rennebu
17. Brekke Kristin, Hareveien 7, 7391 Rennebu
18. Uv Olav, Stamnan, 7392 Rennebu
19. Kristiansen Jorunn, 7392 Rennebu
20. Sandhaugen Terje, Stamnan, 7392 Rennebu
21. Landrø Anne-Lise, Vassliveien 21, 7391 Rennebu

SSeenntteerrppaarrttiieett
11..  DDrraaggsseett  KKnnuutt  IInnggoollff,,  NNoorrddsskkooggeenn,,  77339911  RReennnneebbuu
22..  GGoorrsseettbbaakkkk  AArrnnhhiilldd,,  IInnnnsseett,,  77339988  RReennnneebbuu
3. Hårstad Knut, Voll, 7393 Rennebu
4. Strand Arnt, Innset, 7398 Rennebu
5. Lien Endre,Voll, 7393 Rennebu
6. Uvsløkk Inger Eggan, Berkåk, 7391 Rennebu
7. Breen Tomas, Nerskogen, 7393 Rennebu
8. Kontic Lidija, Porsveien 8, 7391 Rennebu
9. Havdal Veronica Pedersen, Havdal, 7397 Rennebu
10. Kvam Erik, Stamnan, 7392 Rennebu
11. Stavne Trond Narve, Stamnan, 7392 Rennebu
12. Haugan Bente Eggen, Innset, 7398 Rennebu
13. Kjeka Øyvind,Stamnan, 7392 Rennebu
14. Tømmerås Isabel, Berkåk, 7391 Rennebu
15. Gunnes Kari Hanna, Stamnan, 7392 Rennebu
16. Stene Erik Birger, Grindal, 7393 Rennebu
17. Øverland Mari, Stamnan, 7392 Rennebu
18. Hårstad Arnt, Stamnan, 7392 Rennebu
19. Kosberg Inger Synøve, Berkåk, 7391 Rennebu
20. Hårstad Kjell Ove, Stamnan, 7392 Rennebu
21. Jære Trond Nylende, Havdal, 7397 Rennebu

Innkomne listeforslag 
Kommunestyrevalget 2007 Rennebu
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Nerskogen - videre
næringsutvikling

Kommunen ønsker å invitere 
interesserte grunneiere, nærings-
drivende og øvrige til møte for å drøfte
framtidig utvikling av Nerskogen.
Tid: onsdag  25. april 2007 kl. 19.00  
Nerskogen skole 
18.45: Kaffen er klar! 
19.00: Møtestart. 
Bakgrunn for initiativet ved ordfører.
Presentasjon av forslag til arbeidsopp-
legg for lokal næringsutvikling v/dgl.
leder Kjell O. Solbakken, Norsk
Turistutvikling AS.  
Det fokuseres på:
• Hva skal vektlegges i utviklingen 

av Nerskogen?
• Hva skal være profilen ved 

Nerskogen?
• Hvilke kortsiktige tiltak kan 

iverksettes som er positive 
for de  fleste gjester/
hytteinnbyggere på Nerskogen?

• Hvordan kan vi samarbeide bedre 
og dra i samme retning for 
utvikling av Nerskogen?

• Erfaringer fra tilsvarende prosesser?
Påfølgende diskusjon/drøfting om 
vegen videre. 

Oppsummering - hvordan vil komm-
unen engasjere seg i det videre arbeid.   
Vegen videre i prosjektet? ved råd-
mann Arve E. Withbro.
Rennebu kommune håper at så mange
som mulig har anledning  til å møte
på dette viktige møtet!      Vel møtt!

Våren er en fantastisk tid.
Da våkner alt til liv igjen.
Hestehoven og hvitveisen
spretter opp, og unger kom-
mer gledestrålende og viser
frem vårens første blomst.
Samtidig kommer trekkfu-
glene tilbake, og vi kan høre
skvalderet av gåseploger som
passerer på vei nordover til
sine hekkeområder der nytt liv
skal bli født. Men våren er
hektisk, så det gjelder å følge
med – for snart har våren gått
over i sommer.

GGååsseeppllooggeerr
Hvert år i midten av april

passerer det gåseploger over
Berkåk. I år ble flere hørt seint
om kvelden 11. april. Først en stille
kvekking, så sterkere og sterkere til de
passerte over huset. Det var mest san-
synlig kortnebbgås, også kalt spitsber-
gengås. Denne mellomlander i Nord-
Trøndelag der de spiser og hviler før
den fortsetter til Vesterålen og senere
til Spitsbergen. Kortnebbgåsa har økt
veldig i antall det siste året, og det
anslås nå et antall på 40.000. Dess
lengre tur gåsa legger ut på, dess høy-
ere opp flyr den og dess finere er plo-
gen organisert.

Interessante nettsider med fugleob-
servasjoner:

Norsk Ornitologisk forening Nord-
Trøndelag, med siste nytt om fugleob-
servasjoner i Trøndelag -
http://www.nofnt.no/news/

Norsk Ornitologisk Forening Sør-
Trøndelag - http://home.no.net/nofst/

Norsk Ornitologisk forening -
www.birdlife.no
En annen side er - www.fugler.net

GGjjøøkk  ––  ÅÅrreettss  FFuuggll  ii  22000077
Norsk Ornitologisk Forening har

valgt ut gjøk som Årets Fugl i 2007.
Gjøken (Cuculus canorus) er den enes-
te arten i Norge som konsekvent legger
sine egg i andre arters reir, såkalt
mellomartsparasittisme, og på den
måten unngår den å ta foreldreansva-
ret for sitt avkom. 

Gjøken er forbundet med mye
overtro her til lands, og i forbindelse
med at gjøken er valgt til årets fugl i
2007, ønsker NOF å kartlegge tro og
overtro om gjøken her til lands. Du kan
sende inn dine historier om gjøken til
NOF, og de vil bli lagt ut på NOF sin
hjemmeside - www.birdlife.no

Våren er i anmarsj

Årets første hvitveis. ble funnet ved Berkåk skole. 
Marthe Løvrød og Nora Skamfer

Rennebu 
kommune

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

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

unngå marerittet!

 
 

Våren nærmer seg
og vi har fått inn både sykkelhansker og

en del fiskeutstyr!
Vi har også godkjente refleksvester til kr. 49,-

Velkommen innom til en trivelig handel!
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Rennebu kommune
Ferievikarer 
hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune
søker etter ferievikarer for sommeren 2007.
Vi trenger vikarer for sykepleiere/ hjelpepleiere
& omsorgsarbeidere innen hjemmesykepleien.
Videre trenger vi vikarer for hjemmehjelperne.
Spørsmål angående jobbene kan rettes til enhets-
leder HPO, tlf 72 40 25 30 eller infotorg
Helsesenteret, tlf 72 40 25 05
Personer uten relevant utdanning kan også søke.

Søknadsfrist 25. april. Søknaden sendes til : 
Rennebu kommune v/ enhetsleder HPO
Berkåk, 7391 Rennebu

FEIING
Feiing vil bli gjennomført i mai med oppstart i
uke 19 (tidligere enn før). Vanlig varsel vil bli
sendt til alle huseiere som skal ha besøk av feie-
ren.
Også i år skal det i tillegg gjennomføres tilsyn
ved noen av fyringsanleggene. Varsel vil bli
sendt spesielt til de det gjelder. Det er viktig at
huseier eller representant for huseier er til stede
ved tilsynet. Varselet vil også inneholde informa-
sjon om hvordan arbeidet skal gjennomføres og
hvordan huseier kan forberede seg på besøket.
De huseiere som fikk tilsyn ved sitt fyringsanlegg
i fjor og som fikk anmerkning/pålegg anført i rap-
porten, SKAL GI SKRIFTLIG TILBAKEMELDING
TIL BRANNSJEFEN om hvordan og når anmerk-
ningen/pålegget skal utbedres.

Spørsmål rettes til:
Rennebu kommune tlf 72 42 81 00

Framtid som gård-
bruker i Rennebu?

Har du nylig tatt over en gård,
eller spekulerer du på mulig-
heten for å gjøre dette en gang
i framtida? Vi inviterer til treff
for ungdom og nystarta gårdbrukere i Rennebu.

Fredag 18. mai, kl.12.00 i kommunestyresalen på
Berkåk.

Det vil bli innledning ved gårdbrukere som 
forteller om sine erfaringer.
Vi diskuterer rundt borda ut fra ønsker i forsam-
linga, for eksempel:
Hva må til for at du har lyst til å bli eller fortsette
som gårdbruker i Rennebu? 
Hvilke muligheter fins?

Vi håper at både du som nylig har tatt over, du
som planlegger å ta over, og du som ennå ikke
har planlagt så nøye kommer! Det er selvfølgelig
åpent for at flere fra samme familie deltar.

Mer informasjon og nærmere opplysninger kom-
mer etter hvert, men sett av dagen allerede nå! Ei
arbeidsgruppe fra framtidsverkstedet som ble
arrangert i februar jobber med planlegginga.
Spørsmål? Kontakt Orklaringen, tlf. 72 49 47 80.

Det blir enkel servering.
Velkommen :)
Arrangør: Orklaringen og Rennebu Kommune

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER

Åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15

telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51

eksperten@c2i.net

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

VVii  uuttfføørreerr  ppåå  aallllee  bbiillmmeerrkkeerr::
• Service og oljeskift
• Periodisk kjøretøykontroll
• Reparasjoner

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
FFlleerree  ggllaaddee  bbiilliisstteerr

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

- autorisert bilverksted -
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Har du problemer
på eller utenfor veien,

kommer vi gjerne
og hjelper deg!

Tlf.: 980 36 666    www.loqal.no

Loqal privat ADSL

fra kr. 298,- pr. måned!fra kr. 298,- pr. måned!

Loqal privat ADSL

fra kr. 298,- pr. måned!

BredbåndstelefoniBredbåndstelefoni

fra kr. 28,- pr. måned”fra kr. 28,- pr. måned”

Bredbåndstelefoni

fra kr. 28,- pr. måned”

Nå med enda

høyere hastigheter!

høyere hastigheter!Nå med enda

høyere hastigheter!

Lei av treg internett-
forbindelse?

Ekstra forestilling
29. april kl 19.30

i Soknahallen
Inngang 

kr 75/150
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Dette skjer i Rennebu!
2200..0044 PPuubbkkvveelldd  mm//OOllaa  VViikkeenn Samf.huset 21.00
2211..0044 GGaammmmeellddaannss Berkåk 21.00

Musikk v/Gammel-Eriks
2222..0044 GGuuddssttjjeenneessttee  Nerskogen 11.00
2222..0044 PPrreesseennttaassjjoonnssgguuddssttjjeenneessttee  22 Berkåk 20.00    

Gudstjeneste m/presentasjon av konfirmanter
2233..0044 MMeeddlleemmssmmøøttee  KKrrFF Staure (Voll) 20.00
2244..0044 FFoorrmmiiddddaaggssttrreeffff Berkåk 11.00

Arr.Frivillighetssentralen
2244..0044 TTrreenniinnggsssskkyyttiinngg Innendørsbanen 17.00
2266..0044 FFoorrmmiiddddaaggssttrreeffff Voll 11.00
2277..0044 SSaanniitteettssbbaassaarr Sandbrekka 19.30
2299..0044 SSyykkkkeellkkaarruusseellll  11..  lløøpp Jutullstuggu 13.00
3300..0044 MMeeddlleemmssmmøøttee  PPeennssjj..ffoorreenniinnggaaSamfunnssalen 17.00
MMaaii::
0022..0055 TTeerrrreenngglløøpp Voll 19.00
0055..0055 BBuussssttuurr,,  BBeerrkkååkk  mmeenniigghheett

Besøk på Falstad og klosteret på Tautra
0055..0055 ÅÅppeenn  ddaagg Voll skole

AArrbbeeiiddssvviilljjeenn  oogg  SSoollrreennnniinngg  44HH
0066..0055 SSyykkkkeellkkaarruusseellll  22..  lløøpp Voll skole 13.00
0088..0055 FFoorrmmiiddddaaggssttrreeffff Berkåk 11.00

Arr. Frivillighetssentralen
0099..0055 FFoorrmmiiddddaaggssttrreeffff Menighetshuset 11.00
0099..0055 TTeerrrreenngglløøpp Frambanen 19.00
1111..0055 PPuubbkkvveelldd Sandbrekka 21.00
1122..0055 FFeesstt  mm//  VVaasssseennddgguuttaann Rennebuhallen 21.00www.godmat-berkak.no

Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering

Opplev vårens vakreste eventyr 

ii  MMjjuukklliiaa
lørdag 28. april!
Velkommen til

MMiinnii--mmaarrttnnaa  
og åpen dag fra kl 13.00- 16.00 

Salg av rømmegrøt og spekemat
Knausen lysstøperi holder åpent

Se på dyra på gården
MMiinnii--mmaarrttnnaa

Mini-martna’n er en avsluttende del av BIRKA AS sitt
salgskurs for næringsdrivende innen kunst og hånd-

verk. Her kan du se hva deltakerne har lært om salgs-
og utstillingsteknikk, og handle kvalitetshåndverk. 

Konfirmasjon
like rundt hjørne...
vi leverer mat til selskapet

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

Pubkveld!
Samfunnshuset på Berkåk

fredag 20. april kl. 20.00
Trubadur Ola Viken, 

kjent fra fjorårets "Akustisk aften" under Rennebumartnan!
Starter kl 21.30

Salg av øl og vin. 18 års aldersgrense.
Inngang kr 100,-

Arr. Rennebu Musikkorps  
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Trekningsliste fra Sanitetens lotteri
Pledd trekt på bok nr 6: Anders Stene, Grindal
Koppar trekt på bok nr. 5: Lundaløkk, Voll
Hurtigmiksar trekt på bok nr. 1: Sally Lein, Berkåk
Dyne trekt på bok nr. 4: Anne M. Sletten, Gisnås
Microomn trekt på bok nr. 3: Else og Jon Hyttebakk, 

Innset
Midd.servise trekt på bok nr.4: Kristine Lorentzen, Stamnan
Varmesøyle trekt på bok nr. 2: Borghild Havdal, Berkåk
Bærbar DVD trekt på bok nr. 7: Seeija Vikhammer, Havdal
Støvsugar trekt på bok nr. 4: Torbjørg og Tor Olav Uv, Voll
Åkle trekt på bok nr. 6:Johanna Torve, Grindal

Årsmøte i Barnas Naturverden
Mandag 30. april kl 19.30 på Hæverstølen.
Årsmøtesaker.

Medlemsmøte KrF
Behandling av program for valgperioden 2007-11.
Mandag 23. april kl 20 i Staure (Voll)

Takk for hilsener og vennlig deltakelse  ved John J. Liens
bortgang. Takk også til Rennebu Helsesenter for god hjelp
og omsorg i den tiden han bodde der.
Familien

Vi minner om årsmøte i RIL 
onsdag 25.4. -07
kl. 19.30 i kommunestyresalen.
Etter årsmøtesaker, kommer Jon Einar
Værnes og orienterer om sponsorarbeid
med påfølgende diskusjoner. Styret i RIL

Kunstgressbane på Berkåk
Fotballgruppa i Rennebu IL har som 
målsetting å bygge en kunstgressbane ved
idrettsanlegget på Berkåk. Vi ønsker derfor
å invitere ALLE interesserte til et folkemøte
for å få så mange og gode synspunkter som mulig, til bruk i
det videre 
arbeidet. Møte avholdes torsdag 26. april 2007 kl. 19.30 i
Kommunestyresalen.
Fotballgruppas G-12 år vil sørge for salg av kaffe og kake.

Søknadsfrist miljøtiltak
Skal du søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL), vil vi minne om søknadsfristen 1. mai. Søknad med
vedlegg sendes enhet for landbruk, miljø og tiltak.

Hjertelig takk for gaver, blomster og helsinger på dagen
min. Margot

NNeessttee  nnuummmmeerr  aavv  RReennnneebbuu  NNyytttt  
kkoommmmeerr    1100.. mmaaii  --  ffrriisstt  ffoorr  ssttooffff    22.. mmaaii..

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
Leilighet ledig
Liten leilighet i 2. etg i Gammelbua på Voll er ledig.
Innflytting kan skje snarest.
Henvendelse Jostein Fjellstad tlf 72 42 64 23
eller kulturkontoret tlf 72 42 81 67
Med vennlig hilsen
Astri Snildal

Hyggekveld på God Mat
Berkåk torsdag 26. april kl.19,00
Underholdning/Allsang/Bevertning/Loddsalg
Gave mottas med takk!
Alle hjertelig Velkommen                  Rennebu-styret

Premiekveld RIL, Skigruppa
Onsdag den 25.04.07 kl. 19.00 i
Samfunnshuset på Berkåk blir det premie-
utdeling for alle som har gått 3 poengrenn
eller flere og egen premie for klubbmesterskap. Det blir
også utdeling av premier for årets renn i Skiskyting. 
Vel møtt. Styret, RIL, Ski

Vi i Rennebu Bygdeungdomslag vil med dette takke
alle som var med og bidro under vårt arrangement av Sør-
Trøndelag Bygdeungdomslags årsmøte og årsmøtebankett
24. februar. Det ble en kjempesuksess!
Ica nær - Joker Rennebu Nedre - Stensås Selskapsmat -
Berkåk Skole - Frivillighetssentralen - Esso Korsen - Kvikne
Rennebu Kraftlag - Kraftverkene i Orkla - Rennebu
Kommune - Sparebanken Midt-Norge Berkåk - Coop
Marked Innset - Mediaprofil. Vi vil også takke John Olav
Voll for filmen og utlån av utstyr, Rennebu Supporterklubb
for lån av vakter, Camilla, Ranveig og Hanna Marie Engdal
for utmerket kjøkkentjeneste og Dagfinn Vold for utlån av
prosjektor.

Terminliste friidrett 2007.
Terrengløp 2007.  
02. mai: Voll
09. mai:  Frambanen
23. mai: Trollvang
06. juni: Berkåk  med avslutning
Alle løpene starter kl.19.00. Påmelding før kl.18.30.              
Full premiering til de som stiller i min 3 løp.

Sykkelkarusell
Sammen med Fysak arrangeres det fire sykkelløp også 
denne våren. 
1. løp: Start fra Jutulstuggu sønd. 29. april 07 kl.13.00
2. løp: Start fra Voll sønd. 06. mai 07 kl. 13.00
3. løp: Start fra Kraftlaget sønd. 10. juni 07 kl.13.00
4. løp: Start fra Skjephaugen bru sønd. 24. juni 07 k.13.00

Hvert løp har både kort og lang løype. Alle som har
gjennomført tre løp får premie og deltar i en trekning på en
sykkel. Startkontigent for voksne, kr. 30,-. Barn gratis.
Servering og sosialt samvær ved start og mål.

Trimgruppa



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

RReennnneebbuu  NNyytttt - nneessttee  nnuummmmeerr    1100.. mmaaii  --  ffrriisstt  ffoorr  ssttooffff    22.. mmaaii  - RReennnneebbuu  NNyytttt

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

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

FASTE GULE PRISER

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

Les kundeavisen på www.coop.no

Vårsalg
Div rester bl.a

• Bjørn Dæhli dress
• Gore Tex damejakke
• Sengesett
• Værstasjon
• Med mere

minimum 50% avslag

Sommer koteletter

Lørdagskylling
Prior mix 1,6 kg

Solbriller

Lesebriller

- en aktiv medspiller

- Kraftsalg

- Installasjon

- Elektrobutikk

LLeegggg    SSØØNNDDAAGGSSTTUURREENN  ttiill  KKvviikknnee!!

FFrraa  vvaarrmmbbuuffffeeeenn::
SStteekktt  ffjjeelllløørrrreett,,  kkvveeiittee,,  ggrriilllleett  llaakkss,,  ssaallttkkjjøøtttt,,  
rreeiinnssddyyrrsstteekk,,  ookksseesstteekk,,  rrøøkktt  ssvviinneekkaamm..  
DDeesssseerrtt  oogg  kkaaffffee

Pensjonistpriser

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

2512 Kvikne

pr kg

2900

43700

7900

4900

kg


