Hytteliv
Temanummer av Rennebu Nytt
nr. 16/2005 - 29. sept. - Årg 28

- også Kvikne..
Denne utgaven av
Rennebu Nytt går
ut til alle som har
hytte i Rennebu.
I tillegg sendes den ut til
alle som har hytte
på Kvikne, og det er egen
Kvikneinformasjon
på side 22 og 23!

OKTOBER-REVOLUSJON
Stor Pizza

99,-

Hele oktober
«Ta-Med-Pris»

Pizza-meny:
Nr.1 Skinke, champ.
Nr.2 Skinke, bacon, løk
Nr.3 Skinke, reker, champ.
Nr.4 Pepperoni, ananas
Nr.5 Pepperoni, løk, papr.

Nr.6 Biff, løk, papr.
Nr.7 Biff, bacon, ananas
Nr.8 Kjøttdeig, tomat
Nr.9 Kjøttdeig, papr., champ.
Nr.10 Tacokj., mais, papr., nachos
Nr.11 Tacokj., kjøttd., mais, ananas

Tilbehør:
Rømme/bearnaise, kr 12

Hvitløk/rømmedressing kr 15

- dagens lille høydepunkt!

DVD-kjøpefilm
1 = kr 39,3 = kr 100,Stor Pizza
+ DVD
= 138,-

Ring 72 42 72 20

A-BLAD
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Hytteliv i Rennebu
Sendes de som har hytte i Rennebu og på Kvikne
Kommuneadministrasjon
Adresse:
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Rennebu Nytt
Informasjonsblad

utgitt av Rennebu kommune
og
Mediaprofil as

Redaktør

Denne utgaven av Rennebu Nytt sendes alle utenbygdsboende som har hytte i Rennebu og på Kvikne. For Rennebu
sin del har Rennebu kommune hentet adressene fra det såkalte GAB-registeret, som inneholder oversikt over alle som har oppført
hus eller hytte på sin eiendom. Etter erfaring vil ikke alle som føler at de skulle ha fått Rennebu Nytt i postkassen få det. De som
står som eiere på ei hytte og ikke får bladet, kan gjerne kontakte redaksjonen i Rennebu Nytt eller Servicetorget i kommunen.
For Kvikne sin del sendes bladet ut etter en adresseliste Kvikne.no har fått oversendt fra Tynset kommune. Her vil det også
ganske sikkert være hull i registeret. Forandringer her kan sendes redaksjonen i Rennebu Nytt eller www.kvikne.no.
Ordningen med gratis utsendelse av Rennebu Nytt til hytteeiere gjelder i utgangspunktet påske- og sommerutgaven, men nå
også et eget høstnummer med tema hytteliv. De som ønsker å få tilsendt bladet utover disse to utgavene, kan abonnere på bladet
ved å sende oss en e-post eller ta kontakt på annen måte. Ett års abonnement koster kr 200,- for de som får det tilsendt. Ellers
finnes fullstendige utgaver av Rennebu Nytt i pdf-format på Rennebu kommunes hjemmeside - www.rennebu.kommune.no

Ta Rennebu i bruk

Dagfinn Vold

Redaksjonskomite

rådmann Arve E. Withbro
fung. ordf. Bjørn Rogstad
Olav Dombu
Nelly Svedahl

Adresse

Rennebu Nytt, c/o
Mediaprofil as, Berkåk,
7391 Rennebu,
tlf. 72 42 76 66
dagfinn@mediaprofil-as.no
www.mediaprofil-as.no

Bidragsytere dette
nummer:
Dagfinn Vold
Mona Schjølseth

Opplag dette nummer:

5.700,
Sendes ut til alle hytteeiere i
Rennebu og på Kvikne i
tillegg til vanlig distribusjon.

Rennebu
Legekontor
Rennebu Legekontor har
følgende telefonåpningstider:

Når dette
kommunale
meldingsbladet
Rennebu Nytt nå
kommer ut med
et relativt stort
temanummer om
hytter, er det som
en følge av den
store
betydningen
hyttesatsingen
har fått her i
kommunen.

Den har for det første gitt
kjærkommen tilførsel av
kapital til tomteselgerne, og
deretter stor aktivitet for alle
aktører i byggekjeden fra
grunnlagsarbeid som vei,
vann, strøm og kloakk til alle
typer
håndverksfag
og
deretter
til
økende
etterspørsel innen det nye
feltet hytteservice.
Rennebu er blant landets
største produsenter av hytter,
med flere velrennomerte
firmaer i bransjen, og lokale

Fungerende ordfører Bjørn Rogstad åpnet den «nye Jøldalshytta» sammen med
styreformann i TT Randi Wiggen ved å binde den gamle og den nye delen sammen me tau.

aktører dekker nesten alle felt
en hyttebygger etterspør.
I dette nummeret vil
mange av disse presentere
seg med råd og vink i tillegg
til tilbud om sine tjenester.
Lokal produksjon gir særpreg
og identitet, noe som viser
seg å være et vesentlig
moment i hyttedrømmen.

Rennebu utmerker seg
kanskje, i motsetning til
virkelig
storskala
hyttekommuner, i at hyttefeltene i
stor grad ligger integrert i de
forskjellige grendene.
Veien blir derfor ikke lang
til å få kontakt med Rennebus
befolkning og derigjennom ta
del i det som måtte foregå

lokalt. Vårt ønske er at
hyttefolket blir en mest mulig
naturlig del av bygda, og i
størst mulig grad er med oss
og tar Rennebu i bruk.
Med vennlig hilsen
Bjørn Rogstad
fung. ordfører

Tlf. 72 40 25 40

Mandag – fredag
08-11.30 og 12.00 –14.00
Telefontider leger
Dr. Ambroise Eloundou
Ombga
11.00 –11.30
- Ikke onsdag
Kristin Killingberg
11.00 - 11.30
- Mand. tirsdag, torsdag
Turnuslege
11.00 - 11.30
- hver dag
Vi ber om at disse tider
overholdes for å unngå
store forsinkelser.

Ved akutt sykdom ring
72 42 77 00 eller 113
Legevakt kveld/natt
72 48 01 00 eller 113

WWW - Nettsteder i Rennebu - WWW
LH Bygg AS - www.lhbygg.no
Lund Handlaft - www.lundhandlaft.no
Sande Hus og Hytter - www.sande-hytter.no
Torslaft - www.torslaft.no
Berkåk Veikro og Gjestegård as
www.berkaak-veikro.no
Rennebu Hytteservice
www.rennebuhytteservice.com/
Rennebu Bygdeservice www.rbsba.no/
Mjuklia Ungdomssenter - www.mjuklia.no
Beo Byggvare as - www.byggmakker.no
Kvikne-Rennebu Kraftlag - www.krk.no
Kraftverkene i Orkla - www.tronderenergi.no
Gjensidige Oppdal-Rennebu - www.gjensidigenor.htm
Sparebank 1 Rennebu - www.smn.no
Berkåk Bilservice - www.statoil.no
Rennebu Snekkeri - www.rennebusnekkeri.no
Rennebu Dør og Vindu - www.rdv.as
Opdalingen - www.opdalingen.no

Rennebu Avløserlag - www.avloserlaget.no
Rennebu kommune - www.rennebu.kommune.no
Rennebu Skog & Hage - www.rokkones.no
Rennebu Nytt - www.rennebunytt.no
Rennebu Turistkontor - www.rennebu.net
Nerskogen Sameielag - www.nerskogen.net
Rennebu Bygdearrangement - www.rennebumartnan.no
Birka - www.birka.net
Laksefiske i Orkla - www.orklaguiden.no
Langklopp Fjellgård - www.langklopp.com
Jøldalsveien - www.joldalsveien.no
Ymse MC - www.ymsemc.com
Mediaprofil as - www.mediaprofil-as.no

E-post-katalog for Rennebu

Knut Berntsen har utarbeidet en e-postkatalog med adresser
for private og andre her i Rennebu. Denne kan du finne på
adressen www.skugglia.com/epost/
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God planlegging er viktig
Hyttetomt i Rennebu?
Godkjente reguleringsplaner for hytter finner du på Rennebu kommunes hjemmesider under adressen:
www.rennebu.kommune.no
Klikk på "planer", deretter lenken "regulerings- og avløps-saker" som ligger nederst på siden, "godkjente planer" og velg riktig
hytteområde. Der finner du både regulerings-kart og bestemmelser. Om navnet på grunneier ikke er oppgitt i reguleringsbestemmelsene kan Rennebu kommune v/ Servicetorget gi opplysningene når du har gnr og bnr.

Hytte i
Rennebu
- eller hytte
fra Rennebu?

Kjenner du byggeskikken i Rennebu?
Vi har laget en
byggeskikksveileder,
som vi håper kan øke
bevisstheten om byggeskikken og gi hjelp til å
utforme ny bebyggelse
som passer sammen
med den eksisterende i
landskapet.
Vi har samlet stoff om
byggeskikken i to små hefter
– og enda gjenstår to som
ikke er ferdige.
Det første heftet gir en
kort innføring i historien til
de ulike bygningsmiljøene i
Rennebu: tettstedet, kulturlandskapet,
fritidsbebyggelsen og naturlandskapet.
Her kan du lese om hvorfor
disse oppleves forskjellig.
Kjenner

du

til

hoved-

trekkene i trøndersk byggeskikk ? Her er noen av dem:
- saltak
- bygningene står vinkelrett på hverandre i tun
- sjelden vinkler og påhengte tilbygg
- bygningene er nøkterne

Hus i boligfelt på Berkåk,
som står godt til hverandre i takform, farger og volum.

Nytt sammen med gammelt;
Sætertrø fra Leverdalen i nøktern stil og dimensjon.
Det andre heftet handler
om fritidsbebyggelsen. Det
gir en innføring i ulike
begreper:
f.eks reguleringsplan og
-bestemmelser,
terrengtilpassing, tomteregistrering og
situasjonsplan.
Du kan bruke heftet som
ei
oppskriftsbok
for
å
planlegge tomteutnyttelsen,
plasseringen
på
tomta,
hvilken bredde hytta bør ha i
forhold til terrenget og hvilke
materialer og farger det kan
være lurt å benytte.
Målet med veilederen er at
både du og naboen skal være
fornøyd med hytta di mange
år etter at du bygde den. Det
blir dere når du har planlagt
godt!

Veiviser til det lokale næringslivet
Rennebu Næringsforening har gitt ut et hefte med oversikt over Rennebus
næringsliv som står til tjeneste både hjemme og på hytta. Hensikten med heftet
er å gi en mest mulig fullstendig oversikt over hva som finnes, for på enklest
mulig måte å kunne kontakte den aktuelle bedriften en har behov for.
Veiviseren gir en kort presentasjon av hva de forskjellige bedriftene driver
med og nødvendig kontaktinformasjon - som telefon og nettside. Heftet
inneholder det meste en hyttebygger vil få bruk for - alt fra de som driver med
graving og levering av grus, via hytteprodusenter, byggvarebutikk til hvor du
kan få kjøpt gardiner eller annen metervare.

Lykke til med hytta!
Hefte tre og fire skal
henholdsvis omhandle tettstedet og kulturlandskapet.
Disse blir publisert på
internett samt trykket opp
når disse er ferdige våren
2006.
Les
mer
om
byggeskikksveilederen
på
internett:
www.rennebu.kommune.
no og videre klikke inn på
Byggesaker.
Om du ønsker en utskrift,
kontakt
Servicetorget
i
Rennebu tlf 724 28 100.
- Teknisk rådgiver -

Veivis
er

Renne
bus næ
ringsli
til din
v
tjenest
e
- både
hjemm
e
og på h
ytta

Forrige gang næringsforeninga ga ut et tilsvarende hefte fikk de
uforbeholden ros av bladet Hytteliv. De ønsket en slik oversikt velkommen,
som gjorde det lettere for hytteeierne å orientere seg i det lokale næringslivet.
Samtidig oppfordret Hytteliv alle andre til å gjøre det samme.
Den nyutgitte Veiviseren er å få på Turistkontoret på Berkåk og ved de
fleste dagligvarebutikker.

Utgitt av
Renneb
u Næri
ngsfore
ning 20
05

Rennebu satser hardt på
hytter. Det er nylig lagt ut
flere nye hyttetomter på
Nerskogen. Denne satsinga
gir
mange
verdifulle
ringvirkninger
for
kommunen, og de som
bygger hytte kan få en
totalpakke med alt til hytta
levert
av
firma
i
kommunen.
Flere
«hytteservicefirma»
kan
også ta seg av tilsyn og
vedlikehold av hytta.
Hytteprodusenter:
Sande Hus og Hytter
www.sande-hytter.no
LH-Bygg AS
www.lhbygg.no
Lund Handlaft
www.lundhandlaft.no
Tors-laft ANS
www.torslaft.no
Hyttemøbler og andre
møbler i heltre:
Rennebu Snekkeri AS
www.rennebusnekkeri.no
Dører og vinduer i
spesielt solide
dimensjoner:
Rennebu Dør og Vindu
AS
www.rennebudorogvindu.
no
Hytteservice:
Rennebu Hytteservice
www.rennebuhytteservice.
no
Rennebu Bygdeservice
www.rbsba.no

en

Leie hytte
i Rennebu?
Det er også muligheter
for å leie hytte for lengre
eller kortere tidsrom i
Rennebu. Både private
hytter og setrer kan leies
ut, og de som er interessert
kan
kontakte
Turistkontoret på tlf 72 42 77 05.
Turistkontoret er også
interessert i å komme i
kontakt med flere som
ønsker å leie ut hytter eller
setrer.

Rennebu Nytt
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Hyttekommunen Rennebu
Rennebu Tre- og Laftesenter

Motorferdsel
i utmark

Rennebu er Norges største hytteprodusentkommune med fire store
hytteprodusenter, som til sammen produserer alt innen hytter – handlaft, stavlaft, bindingsverk
og maskinlaft.
Som en naturlig følge av dette er Rennebu Tre- og Laftesenter blitt etablert. Dette er Midt
Norges største permanente hytteutstilling – midt i Berkåk sentrum, like ved E6.
Hytteprodusentene som samarbeider om dette prosjektet organiserer hver sommer et opplegg
med omvisning, slik at publikum får anledning til å se inn i hyttene, og få litt mer informasjon.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Sande Hus og Hytter, tlf 72 40 24 00 eller
LH Bygg, tlf 72 40 22 00.

Behov for transport
til hytta i vinter?
Bruk leiekjører!
Leiekjøreren kan ta på
seg transport med snøscooter
for
følgende
formål:
- Transport mellom
bilveg og hytte, og
tilsyn med privat
hytte etter eierens
oppdrag
- Transport av funksjonshemmede
- Transport av ved
- Transport etter
dispensasjon for
særlige behov, § 6 i
nasjonal forskrift for
motorferdsel

Hyttebygging
med ringvirkninger
Lund Handlaft startet som enmannsbedrift i 1980,
og har i dag vokst seg til å bli et aksjeselskap med
sju årsverk og en omsetning på vel 7 millioner i
2004.

I Rennebu kommune er
det etablert en ordning
med leiekjører som har
anledning til å ta på seg
transport med snøscooter
mot betaling. Ordningen er
imidlertid nå i høst under
revisjon, og det er derfor
ennå ikke klart hvem som
får løyver i de ulike
områdene. Informasjon om
dette vil bli lagt ut på
kommunens internettsider
så snart det er klart.

Hyttesatsingen i Rennebu
gir gode ringvirkninger både
for de som bygger hytter og
andre firma som er inn i
byggeprosessen.
Lund Handlaft AS er et
godt
eksempel
på
at
hyttesatsinga gir resultater.
Som en direkte følge av den
store satsinga på hyttebygging i kommunen, utvidet
Lund Handlaft med en
person som fikk ansvar for
salg, forretningsførsel og
oppfølging av prosjekter.
Videre bygde de en ny og
moderne laftehall som ble tatt
i bruk i februar 2004.
Ett års ordrereserve
— Arbeidssituasjonen for
bedriften er kraftig forbedret i
og med den nye hallen,
samtidig som at utearealene
ved det nye anlegget er langt
mer hensiktsmessig - ikke
minst
med
tanke
på
eventuelle utvidelser framover, forteller Jan Perry Lund.
Bedriften har nå en
ordrereserve som tilsvarer
godt
og
vel
ett
års
produksjon, og ved utgangen
av august var reserven på vel

Det blir normalt ikke
gitt dispensasjoner for
kjøring til egen hytte. Det
kan
imidlertid
gis
dispensasjoner etter skriftlig søknad til personer med
funksjonshemming
eller
som av andre helsemessige
årsaker
må
bruke
snøscooter. Eget søknadsskjema er lagt ut på våre
internettsider eller kan fåes
ved henvendelse Servicetorget i Rennebu.

10 millioner kroner. Samtidig
forhandles det om flere
prosjekter med tanke på
levering godt ut i 2006.
Mange meter skog
I
fjor
kjøpte
Lund
Handlaft vel 8.000 meter med
laftetømmer,
noe
som
tilsvarer et råstoffbehov på
550-600 kbm med furu. Det
ble også kjøpt inn ca 1.500
meter med takåser i gran fra
Sande Hus og Hytter på
Berkåk, og dette krever
mellom 80-90 kbm med gran
fra skogen. Med dette
tømmeret som utgangspunkt
hadde
de
i
fjor
en
årsomsetning på 7 millioner
kroner.
7 årsverk blir 16
I 2004 hadde Lund
Handlaft sju personer ansatt
med lafting. I tillegg ble fem
snekkere leid inn som faste
samarbeidspartnere. De leier

også inn rundt 1,5 årsverk til
grunnarbeide.
I
tillegg
kommer innleide tjenester
som rørlegger og elektriker.
Disse fakturerer direkte til
hyttebyggerne for en sum på
1,2 - 1,4 millioner i året.
Tilsammen blir dette 16,5
årsverk
med
direkte
tilknytning til Lund Handlaft.
Utenom
dette
kommer
maskinentreprenører
som
opparbeider veier, tomter og
avløpsanlegg
i
hytteområdene.
Lund Handlaft framstår i
dag som en veldrevet og
moderne laftebedrift med et
godt rennomé i markedet.
Rennoméet
ble
også
bekreftet med at bedriften
som utstiller ble nominert til
martnasprisen under årets
Rennebumartna. De skaper et
miljø
rundt
seg
med
trekkspill og laftebile som
gjør at publikum trives i
deres selskap.

Transport i forbindelse
med bygging av hytte
Det er tillatt - uten
nærmere søknad - å bruke
snøscooter på vinterføre
for transport av materialer,
utstyr og arbeidsfolk til
bygging i samsvar med
byggetillatelse, jfr. §3 i
nasjonal forskrift om bruk
av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag.
Grunneiers tillatelse skal
være innhentet før kjøring
kan finne sted, samt at
byggetillatelsen (kopi) må
medbringes. Samtidig skal
kommunens
kjøretidsbestemmelse følges. (se
våre internettsider)
Reglene for kjøring på
barmark er strengere enn
på snødekt mark. For
transport på barmark må
det
derfor
søkes
kommunen om tillatelse.
Søknaden krever politisk
behandling, og må derfor
være oss i hende i god til
før
det
aktuelle
transportoppdraget.
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Maling er i skuddet
Til Odel & Eie på Tiller

Dører
med motiv

Lund Handlaft og Rennebu Dør og Vindu er representert i den nye
hyttebutikken Odel & Eie som holder til på TillerTorget ved City Syd. — For oss er dette en
spennende og stor satsing. Vi har levert handlafta tømmer i 6´´furu, stavlaft og furugulv til
butikken, slik at det blir den riktige atmosfæren i lokalene, forteller Kjell Auke. Kontakten
med Odel & Eie ble opprettet under Byggmessa som var i Trondheim i fjor, der flere
Rennebu-bedrifter hadde felles stand.
Lund Handlaft har brosjyrer og bilder av hytter og hyttetomter i lokalene, og Rennebu
Dør og Vindu har bidratt med dører og vinduer ved siden av brosjyremateriell.
Både Lund Handlaft og Rennebu Dør og Vindu har mange oppdrag, men de ser det som
veldig viktig å markedsføre seg gjennom et slikt sted som Odel & Eie.

Aldringsmalt kjøkken
Heltre med aldringsmaling er mest i
skuddet når Rennebu
Snekkeri leverer kjøkken til hytter. — Vi
tilpasser etter kundens
ønske, og leverer gjerne
en vareprøve på forhånd slik at kunden vet
hva han får, sier Kjetil
Gunnes ved snekkeriet.
For Rennebu Snekkeri er
nærmere 70% av produksjonen kjøkken. Ellers går det
på bad og garderober, og de
leverer fortsatt tradisjonsmøbler
som
hjørneskap,
skuvsenger og lignende - som
i utgangspunktet var hovedproduksjonen til Rennebu
Snekkeri.
Funksjonelle løsninger
— Vi har etter hvert
opparbeidet oss en del
erfaring i utforming av
kjøkken, og mange setter pris
på gode råd som gir en mest
mulig funksjonell løsning.
Kundene er som regel åpne
for løsninger for at plassen
skal bli best mulig utnyttet,
forteller Kjetil Gunnes.
Flere og flere får strøm,
vann og kloakk på hytta, og
når de leverer kjøkkeninnredninger inkluderer det
ofte innbyggingsprodukt av
hvitevarer som kjøleskap,
komfyr og koketopp. De
fleste er nøkterne og velger
enkle
og
funksjonelle
komfyrer.
Tilpasser
Ketil forteller at de
tilpasser de fleste løsninger
etter hva kunden ønsker.
— Vi produserer alle
delene i kjøkkenet selv, og da
blir det ikke de store
prisforskjellene med spesialtilpasninger. Alt vi gjør er
håndarbeid med hjelp av
gode maskiner og lang
erfaring.
Størrelsene
på
kjøkkeninnredningene
varierer, og det er like mange
enkle
små
som
store
innredninger gjennom året.
Aldringsmaling
Snekkeriet merker at det
er høyaktuelt med aldringsmaling, og mye av aldringsmalinga går for tiden i svart.
Tidligere var det mye rødt,
men slikt endres tydeligvis

Kjetil Gunnes ved Rennebu Snekkeri viser frem aldringsmaling i svart
- et av de mest etterspurte overflatebehandlingene for tiden.
også med tiden. De leverer
rundt 100 kjøkken for året, og
vel
90%
av
denne
produksjonen er malt.
— Det er forskjellig
utgaver av aldringsmaling,
og mye av dette er smak og
behag. Her tilpasser vi også
etter kunden, og vi lager
gjerne vareprøver på malinga
slik at vi er sikker på at
kunden får det han ønsker.
Det kan være alt fra enkle
enfarvers maling til rosemalte
fyllinger.
En liten 10% av de leverte
kjøkkeninnredningene er i
ubehandlet tre, og tresortene
som er mest brukt er bjørk,
eik og older. Furu, som var i
skuddet tidligere, utgjør den
minste andelen av ubehandla
kjøkkeninnredninger.
Dempere på skuffene
Når det gjelder knotter og
beslag, er det sjelden med
ubehandla tre der også.
— Knotter og skåler i
messing eller tinn virker å
være mest i skuddet, og noen
ganger er det smijern som
foretrekkes, forteller Kjetil.

Ellers kan Kjetil fortelle at
skuffer foretrekkes før dører
og hyller av mange. Skuffer
gir bedre utnyttelse av
plassen. Et annet nytt
produkt som er på vei inn er
dempere. Det kan monteres
både på skuffer og dører, og
er praktisk for at unger ikke
skal klemme seg.
Demperne gjør at
skuffene
og
dørene går sakte
inn de siste par
centimetrene.
Dampa bjørk
Benkeplatene
lager de også for
det meste selv på
snekkeriet. Det går
helst i heltre av
bjørk, furu, eik,
ask eller kirsebær.
Et nytt produkt er
Mye av
produksjonen
foregår manuelt.
Her pusser Kjell
Erlend Gunnes ei
gesimslist.

dampa bjørk, som gir en
mørk fin farge som kan
minne om valnøtt - men den
er mye rimeligere.
— Vi kan også levere
granitt benkeplater, og da har
vi samarbeid med Stenforedling i Oppdal, forteller
Kjetil.

Rennebu Dør & Vindu
på Berkåk produserer
dører som er litt mer
eksklusiv enn vanlige
dører. De er tykkere, mer
solide og med dypere
profiler.
Ramtreet
på
innerdørene er på 51 mm
mot 40 mm på vanlige
dører.
— Innerdørene våre
har virkelig slått an, og vi
leverer både umalte og
malte dører. Spesielt er
aldringsmaling aktuelt på
de dørene som males,
forteller Arnt Hårstad ved
Rennebu Dør og Vindu.
Det er spesielt sæterdørmodellen som er mest
brukt til aldringsmaling,
og mest i blått eller
kokssvart. — Sæterdøra er
en gammel type dør, og
den er derfor på en måte
skreddersydd for aldringsmaling.
Arnt forteller at de også
leverer en del innerdører
kombinert med aldringsmaling og malte motiver.
Her samarbeider de med
to malere som har et høyt
faglig nivå på slike motiv.
Mange ytterdører blir
også
aldringsmalt
innvendig,
mens
de
utvendig har samme farge
som staffasjen ellers på
hytta.
Når det gjelder vinduer
er over 90% malt - de fleste
i hvit vanlig vindusfarge.
Men også grønn og rød er
farger som er en del brukt
på vinduer.
Rennebu Dør og Vindu
leverer rundt 75% av
produksjonen til byggefirma. Resten går direkte
til privatpersoner - enten
til
nybygg
eller
til
restaurering.
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Livet på hytta
I fellen foran flammen

Mat til
den mørke
høstkveld

Når høstkulda kommer og bjørkveden sprer varme og god lukt i
hytta, er det godt å krype opp i gyngestolen med en god skinnfell som varmer en litt
frossen kropp. Rennebua - tidligere Rennebu Skinnprodukter - har gyngestolteppe som
et av sine fineste fellprodukter. Det leveres med eller uten nakkepute, og målene er 40 x
150 cm. — Som for våre andre produkter kan du få skinntype og farge etter ønske. Alle
våre feller er av beste skinnkvalitet. De syes etter gamle tradisjonelle arbeids-teknikker
hvor vi stiller store krav til materialvalg og utforming. Vi har også en storfell, og den kan
du få med eller uten åkle i 140 cm bredde. Lengden kan du selv bestemme. Har du et
eget åkle du ønsker å få sydd fell på, tar vi gjerne jobben, sier Astrid Hårstad.
Rennebua har egen butikk på Berkåk.

Dalatun er stedet for Odd
Familien Odd og Liv
Inger Ustad startet med
å leie seg hytte i Dalan
mot Jøldalen. Etter to år
trivdes de så godt at de
like så godt valgte å
kjøpe hytta som Erik
Birger Stene hadde satt
opp.
Nå, etter 16 år og
betydelig utvidelse av
hytta, trives de fortsatt
så godt at de ikke kan
tenke seg hytte et annet
sted.
— Det er helt ypperlig,
det eneste vi savner er
mobildekning, sier
Odd.

Årets første snøfall på Dalatun - familien Ustads hytte i Dalan mot Jøldalen.
— Det var egentlig helt
tilfeldig at vi havnet her uti
Dalan, forteller Odd. — Vi
var på besøk hos noen venner
her i 1989, og fikk høre at
grunneier Erik Birger Stene
hadde ei hytte for utleie. Vi
leide den på åremål, og etter
to år trivdes vi så godt at vi
valgte å kjøpe hytta. Vi var på
utkikk etter tomt, da min
eldre bror hadde arvet hytta
på Hemnkjølen som jeg var
oppvokst med.
Etter to år som eiere av
hytta, satte de opp et anneks,
og i fjor bygde de på hytta
slik at arealet ble doblet. —
Nå har vi et lite tun som vi

kaller Dalatun, og der
stortrives vi, forteller Odd.
Hytta ligger også i
passende
avstand
fra
Orkanger der de bor - ca én
times kjøring. De synes at det
er godt at de kan ta
hytteturen på spranget uten
at den samtidig ligger alt for
nærme.

er nok på hytta i nærmere 60
døgn for året, og mest utover
høsten fra august til oktober.
Vi reiser utenlands først på
sommeren, men hovedferien
må vi ha her på Dalatun - i
fjellet. Normalt er det bra vær
i august, men vi var her i fire
uker i august i år også sjøl om
været var ganske fuktig.

Økt bruk med helårsvei
De tre siste årene har det
vært helårsvei utover, takket
være et samarbeid mellom
hytteeierforeninga og veilaget. Dette har ført til økt
bruk av hyttene i området,
også for familien Ustad. — Vi

Kvalitetsområde
Etter Odds mening har
Dalan
og
Trollheimen
absolutt alt. Her er det
fiskevatn,
jaktterreng,
moltemyrer og skiterreng
som er vanvittig fint. De
bruker hvert år å besøke
Jøldalshytta
der
de
kombinerer
turen
med
middagskjøp. — Det er
mange muligheter her, og
etter 16 år med aktiv bruk har
vi fortsatt mye uoppdaget.
God infrastruktur
— Rennebu har blitt en
profesjonell hyttekommune
der det meste er praktisk
tilrettelagt. Vi har Bygdaservicen som kan utføre alt vi
har behov for, og butikker der
vi kan kjøpe det meste vi
trenger. Vi hadde behov for å
legge torv på taket i fjor, og
Bygdaservicen tok jobben og
utførte det raskt og effektivt
uten at vi merket noe annet
enn at torva var kommet på
taket neste gang vi kom. Det
er
spesielt
positivt
at
gårdbrukere og andre ser

muligheten til nye næringsveier
i
kjølvannet
av
hyttebyggingen.
God kommunal service
Da Odd og Liv Inger
skulle bygge på hytta i fjor,
fikk de behandlet byggesøknaden raskt uten store
problem. — Kommunen har
utviklet seg positivt og blitt
profesjonell, og det har stor
betydning for oss som velger
Rennebu som vår andre
bokommune.
Odd kan også fortelle om
et annen positivt møte med
kommunen. Han hadde et
stort tilhengerlass med avfall
som
han
kjørte
til
avfallsplassen i Berkåksmoen.
Der fikk han levert alt avfall
gratis og samtidig med god
service. — Dette er et meget
godt tilbud til oss hyttefolk,
sammen med avfallsplassene
som er plassert utover i
hytteområdene.
Egen hytteeierforening
– Vi har som nevnt egen
hytteeierforening. De har eget
nettsted
(www.joldalsveien.no) som er godt
oppdatert. Her kan vi se
været på Vaulan både med
webkamera
og
med
opplysninger om temperatur,
luftfuktighet og vindstyrke.
Dette er et eksempel til
etterfølgelse
for
andre
hytteområder, sier Odd.

Vi
har
to
lokale
matprodusenter
innen
kjøtt her i Rennebu Gardsbutikken Buret på
Nerskogen og Hognamat
med tilhold på Berkåk.
Buret lager sin spekemat
og annen kjøttmat med
utgangspunkt i storfekjøtt,
mens
Hognamat
har
utgangspunkt i sau fra
Innset-området.
Spekemat Astrids favoritt
Hognamat
foredler
kjøtt av sau fra Innsetområdet, og i disse dager
er det tid for årets lam. De
er i full gang med
produksjon av pinnekjøtt
til årets julebord rundt
omkring.
Ellers
står
produksjon av rull og
kokpølse om hjørnet. Til
jul skal de også lage en
spesielt god kokpølse med
rullkraft
som
utgangspunkt.
Når Astrid Strand ved
Hognamat skal dele sin
favorittmat med oss, må
det bli spekemat.
— Spesielt spekepølse
er
snadder,
og
vi
produserer tre typer. Ellers
kan vi by på fenalår og
skjerpe. Det siste er rent
kjøtt som er speka, salta,
røkt og tørka - et magert
produkt med lite salt.
Spekemat med sjøllaga
potetsalat av mandelpotet
- det er bare nydelig,
forteller Astrid.
Ellers har de også en
annen delikatesse å tilby røkte lammelår. Kanskje
ikke så enkelt på hytta men en fantastisk matopplevelse.
Godkjent for viltmottak
Hognamat er nå også
godkjent for viltmottak, og
det vil derfor i fremtiden
bli diverse produkter med
grunnlag i vilt.
Spekepølse med sirup
Buret lager spekemat
etter egne oppskrifter og
gamle
oppskrifter
fra
Rennebu. En av de riktig
gode spekepølsene er med
sirup og er litt grovmalt en smaksopplevelse fullt
på høyde med Italienske
anerkjente pølser.
Drikke til kan være
både godt øl og god rødvin
- eller godt kildevann.
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Ut på tur - aldri sur
Leie av kontor
i Rennebu
Næringshage

I anledning Friluftslivets År 2005 har Trondhjems Turistforening gitt ut ei
bok som beskriver alle TTs hytter. Den gir også et innblikk i hvordan
fotturismen i vår del av landet oppsto og utviklet seg. Forfatter av boka Karl H. Brox, skriver i
forordet at i denne boka får du en oversikt over det flotte tilbudet som turistforeningens hytter er
for alle som søker til fjellet for avkobling, mosjon og naturopplevelser.
Samlet representerer TT-hyttene, og da særlig de eldre hyttene, store kulturhistoriske verdier.
De fleste av dem hører med blant landets best bevarte gamle turitshytter i fjellet og er - sier mange
- av de aller triveligste. TT-hyttene har gjennom foreningens snart 120-årige historie vært med på å
gi turgåere i fjellet gode og varige opplevelser, og er på sin måte «fjellets arvesølv».
Boka kan du få kjøpt ved henvendelse til Trondhjems Turistforening, Sandgt. 30 i Trondheim
eller på telefon 73 92 42 00. Interessant lesestoff på hytta!

- ferdig utstyrt med
PC og bredbånd!

Mitt beste turminne –
Svarthetta sommeren 2005
Etter
at
Rennebu
Næringshage ble åpnet i
2004, har det utviklet seg et
kreativt og stimulerende
felleskap, med innbydende
kontorlokaler. For tiden er
det 8 bedrifter som holder
til i Næringshagen, men
her er plass til enda flere.
Et av satsningsområdene
til Rennebu Næringshage
er å tilby kompetansegivende kurs for næringslivet i regionen. I høst
kjøres en foredragsserie
med Karstein Myren, tema
"Egenutvikling og Motivasjon". Over 100 deltagere er
påmeldt, så det bør vel gi
en
del
positive
ringvirkninger for de fleste
av kommunens bedrifter
etter hvert! Litt senere i
høst er det planlagt kurs i
Excel, regnskap, medarbeidersamtaler og styreutvikling.
Rennebu Næringshage
tilbyr
også
leie
av
kontorlokaler. Her kan
man leie for 1 time, en dag,
eller for en lengre periode.
Målgruppen er personer
med hjemmekontor, de
som ønsker et litt større
miljø å jobbe i, ungdom
med
etableringsplaner,
personer som vurderer å
flytte tilbake, hytteeiere og
pendlere, samt allerede
etablerte bedrifter. For
etablerere i en oppstartsfase, eller personer
som ønsker å utrede en
forretningside eller skrive
en forretningsplan, tilbys
gratis kontorlokaler. I
tillegg tilbys etablererveiledning.
Allerede
etablerte bedrifter som
ønsker å leie kontorlokaler
for en kortere eller lengre
periode, betaler leie til
gunstige priser. Tilbudet
innebærer tilgang til PC og
bredbånd, samt kantine og
møterom.
Ifølge daglig leder Bård
Jystad, er det fortsatt ledig
kontorplass i Næringshagen. Tilbudet har vært
benyttet av hytteeiere bl.a.
i påsken, men ellers relativt
lite, så her er det bare å ta
kontakt
for
nærmere
informasjon.

En av dem som
hvert år er tidlig ute
med å levere ferdig
utfylt Topptrimskjema, er Gudveig
Drugudal. Ikke nok
med det; den spreke
73 åringen er også
leder i Rennebu
Turforening og
deltar på de fleste
turene som
arrangeres her.
Gode turkamerater med
Gudveig er Ola og Bodhild
Hårstad og Målfrid Herrem.
Her er de på toppen av
Svarthetta.

Når Gudveig blir spurt
om å beskrive sitt beste
turminne, er det helt klart
ikke så lett å velge ut en
bestemt tur, for det har
naturligvis vært mange flotte
turer opp gjennom årene. En
tur som for alltid vil få en
spesiell plass i minneboka, er
imidlertid sommerens tur til
Svarthetta. Denne turen ble
spesiell av flere årsaker,
forteller Gudveig. For det
første var det kjempefint vær
denne dagen, litt sol, litt
overskyet og ikke for varmt.
Med andre ord det helt
perfekte turværet! For det
andre var hun meget fornøyd

med å nå toppen av
Svarthetta, alderen tatt i
betraktning. Hun var på
forhånd spent på om hun
ville greie det ettersom det
stedvis er både bratt og
ulendt terreng. Turfølget
hadde bestemt seg for å ta
den tiden som trengtes på
turen, og når det da i tillegg
ble så fint vær ble dette en
helt spesiell opplevelse.
Turen startet på sykkel fra
Jølhaugen, siden fulgte de
TT`s løype før de svingte av
opp mot Svarthetta. På veien
innover måtte de krysse en
bekk som var adskillig større
enn vanlig på grunn av den

rikelige
nedbørsmengden
som var i sommer. Her måtte
de av med alt fottøy, og det
var en kald og frisk
opplevelse, kan Gudveig
fortelle! De fulgte ikke den
vanligste ruta opp mot
toppen, men gikk utenom det
bratteste partiet. Dette gjorde
nok turen enda litt lengre,
men her holdt Gudveig på
sitt,
og
overtalte
turkameratene til å legge om
ruta litt.
- en opplevelse
Å sette seg ned på toppen
og nyte nistemat og utsikt,
var en stor opplevelse. Et
annet turfølge kom opp like

etterpå, så det ble en koselig
stund i solskinnet på toppen
av Svarthetta !
Rennebu turforening
Gudveig vil naturligvis
også nevne de fine turene
som Rennebu Turforening
har arrangert i år. Spesielt
først på året når været var litt
bedre enn det ble på slutten
av sommeren. Ikke minst er
hun glad for at oppslutningen
har vært så god på turene.
Over 100 personer har deltatt,
og det er selvfølgelig svært
motiverende for det videre
arbeidet
i
Rennebu
Turforening, sier den spreke
lederen fornøyd!

Nye Jøldalshytta godt mottatt

Tone Snildal
spilte på åpninga av det
nye bygget på Jøldalshytta.

Det har falt mange
rosende kommentarer om
"Nye
Jøldalshytta"
både
under
den
høytidelige
åpningen 24. juni og utover i
sommersesongen. Etter at en
del på forhånd hadde uttrykt
en viss skepsis til at nyhytta
ville bli lang og ruvende,
synes det nå som de aller
fleste
er
enige
i
at
sluttresultatet er blitt bra.
Spesielt er det mange som
setter pris på at det både
utvendig og innvendig er
brukt tradisjonelle byggetekniske løsninger for å ta

vare på gammelhyttas "sjel".
Mange har også bemerket
den gode håndtverksmessige
utførelsen.
Hytta fremstår nå som en
moderne turisthytte med 80
sengeplasser.
Kapasiteten
både på kjøkken, spisesal og
oppholdsrom er doblet og
betjeninga har fått bedre
boforhold. Brannsikkerheten
er også oppgradert.
Energisystemet er helt
nytt med en stillegående
generator drevet med biodiesel. Denne skal bare gå
noen få timer i døgnet og en

stor batteribank skal levere
strøm nok til hytta resten av
døgnet. Dette er helt nytt i
turistforeningssammenheng.
Derfor var representanter fra
8 andre turistforeninger i
Norge
på
befaring
i
begynnelsen av september i
år for å høre om TTs
erfaringer
med
dette
støysvake og miljøvennlige
energisystemet
som
vil
fungere enda bedre når
uthuset
over
aggregatrommet blir ferdigstilt i løpet
av høsten.
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Tur i fjellheimen
Steintrapp i fjellet

Nerskogen
Skisenter
med nye
planer

I tilknytning til Barnas Naturverden innover mot Hævertjønna er det en sti utenom
det vanlige. Området er delvis myrlendt, så hele stien fra Hæverfallet til Hævertjønna er
steinlagt av Arne Budeng. Dette gjør det enkelt å gå fra Hæverfallet til Hævertjønna
tørrskodd bare i sandaler.
Arne Budeng har også begynt med samme steinleggingen på stien oppover til
Halmtjønna.
På bildet er Sigrid, Torill, Ambjørg og Ingar på vei opp mot Hævertjønna.

Ilfjellet – et godt sted å være
Som et bidrag i Friluftslivets år kommer Jon Strand fra Oppdal med ei ny
turbok. Forrige bok var om turer i Oppdal, men den nye boka har tittelen «44
turer i Oppdal Rennebu Dovre Sunndal». Boka vil bli lansert ved Fjellmessa
på Oppdal fredag 30. september kl 17.00, i teltet på Aunasenteret.

ENORM UTSIKT:
Fra toppen av Ilfjellet ser en svært vidt. Gerd Krovoll (t.v) og Gunn Rogogjerd er godt kjent.
Likevel tar de fram kartet for å utdype kjennskapen til området de kan se i det fjerne.

Nedenfor gjengir vi fra boka
kapittelet om Ilfjellet.
Ilfjellet ligger lengst nord i
Rennebu kommune. Det er et
stort flott fjellområde med
elv, mange bekker, små og
store vatn, og fremfor alt stor
og vid utsikt. Ilfjellet er
tilgjengelig fra flere dalfører,
det er lett terreng å gå i og en
møteplass for turfolk fra
Meldal, Hølonda, Soknedal
og Rennebu. Vi velger å ta ei
forholdsvis lett rute med
utgangspunkt
i
Voll
i
Rennebu. Ta med kart og
kompass. Det er smart å tegne
inn ruta på kartet før du
starter på turen.
Ta av fra RV 700 på Voll
og kjør skilta bomveg mot
Hurundsjøen. Ved Hurundsjøen er det en fin rasteplass.
Parker før vegbommen og gå
sætervegen mot Meslosætrin.
Etter 700 meter gange tar du
stigen som går til venstre mot
elvedalen og Ilfjellet. Snart er
du ved Ila, elva som renner
under E6 ved Ilbrua ca 6 km
nord for Berkåk. Følg Ila opp

I forordet til den nye boka
skriver
Jon
Strand
at
tilbakemeldingene på turboka 40
turer i Oppdal, som kom ut i
2003, har vært svært positive, og
det både fra folk i Oppdal og
utenfra. Hilsninger som "takk
for boka, Jon" og "når kommer
en ny bok?" har vært til
oppmuntring – og en viktig
spore til Helgeturene i OPP og
denne nye boka med 44 turer.
Jeg vil bruke ordene til
Aasmund Olavsson Vinje: "Eg
er som du veit ein fjellets mann,
derfor dreg eg til fjells så tidt eg
kan." Turene i fjellet har gitt
meg mange gode minner, som
jeg gjerne deler med flere. År
2005 er Friluftslivets år, med
målsetning om synliggjøring av
friluftslivets mangfold. Vi bor i
en fantastisk region! Noe av
hensikten med boka er å vise det
mangfoldet vi har i Oppdal og
nabobygdene. At jeg har utvidet
antallet turer med fire, skal
symbolisere at turene i denne
boka går i fire fjellkommuner.
Men tallet 44 har òg personlig
betydning. Jeg kan sjå tilbake på
44 år som lærer og 44 års
ekteskap med Solveig!
Gled deg over det vakre og
storslåtte i naturen. Husk at alt
er gitt oss til lån. Vi må forvalte
skaperverket rett slik at vi kan
overlevere det i god stand til nye
generasjoner.

mot Ilfossen og fortsett på
venstre side til du er kommet
forbi ei bakkemyr. Der Ila går
over ei flate og har et bredt
vad, kan du krysse elva. Her
kan
du
vanligvis
gå
tørrskodd i fjellstøvler.
Fortsett opp bakkene i
retning mot nordøst. Til
venstre for deg har du
Iltjønnin som skal være gode
fiskevatn. Passer en liten
bekkdal og fortsett opp
gjennom en frodig fjelldal,
der du ser en stolpe og murer
som trolig stammer fra ei
gjeterhytte. Det kommer to
bekker ned gjennom dalen.
Gå på høgre side av bekken
som er lengst mot vest. Når
du kommer opp på flata, tar
du kursen mer mot nord til
du er ved toppområdet. Siste
biten går du mot vest og til
varden på Ilfjellet. Det er flere
småtopper i området så det er
litt vanskelig å se hvilken som
er høgst. Men går du feil, er
det bare å gå ned og prøve
neste topp. Opp kommer du.
Utsikta fra toppvarden er

storslagen. En ser fjell og
daler så langt øye rekker. En
skuer utover sju kirkesokn,
og i klarvær kan en se
Munkholmen.
Av
fjell
kjenner du kanskje igjen
Trollhetta, Svarthetta og
Blåhø i vest og Snøhetta i
sørvest. Er du heldig med
været kan du kjenne at
Ilfjellet er et godt fjell å være
på.
Obs! Legg godt merke til
hvor du går opp, og du
unngår å gå feil på
nedoverturen.
God tur!

VED ILTJØNNA: Gunn (t.v)
og Gerd er vegvisere på turen til
Ilfjellet. Her har turvenninnene
stoppet opp slik at vi kan nyte
utsikta mot den vakre Iltjønna.
Turdata
Oppdal – Berkåk: 35 km
Berkåk – Voll: 15 km
Voll – P Hurundsjøen:
7.5 km
P – Ilfjellet: 8 km
Høgdeforskjell: 500 m
Middels tung tur
Kart: RENNEBU
Artikkel og bilder er
gjengitt med tillatelse fra Jon
Strand.

Vinteren nærmer seg om vi vil eller ikke.
Men Nerskogen
Skisenter er klar for
en ny vinter med nye
utfordringer.
Alle tre heisene i
anlegget vil nå være i drift
så snart forholdene tilltater
det. Den nye barneheisen
som ble montert sist vinter
har blitt godt mottatt.
Kjelkene
er
også
et
populært innslag i heisen.
Caravanporter
Nytt av året er at ved
området nedenfor heisområdet er fått godkjent 11
plasser for det som har fått
navnet caravanporter. Det
er en kombinert hytte og
carport
for
campingvogner. — Noe lignende
finnes ikke i hele verden,
sier daglig leder Torleif
Kristiansen. Caravanporten
er utviklet i nært samarbeid
med faste caravangjester og
en arkitekt. Løsningen er
slik
at
caravanvogna
parkeres under tak og kan
stå tørt og godt hele året.
Caravaneieren
kan
gå
direkte fra vogna og inn til
et komfortablet hytterom.
— Dette blir ikke noe
spikertelt. Vi har lagt stor
vekt på at det skal bli
vakkert, og at det skal gli
godt inn i terrenget. Det er
viktig når man er i et så
sårbart, nakent og storslått
landskap som det vi finner
på Nerskogen, sier Torleif.
Det er caravaneierne
som står for selve bygginga, mens skisenteret
stiller plassen til disposisjon.
Skisenteret har også
planer om å komme igang
med bygging av overnattingsbygg i løpet at et
års tid.
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Ta vare på hytta
«Hytteplanleggeren»

Fridar
Skjerve
er
utdannet
bygningsingeniør og er behjelpelig
med byggtekniske oppdrag
av
forskjellig
karakter.
— De siste tre årene
har det gått mye på
reguleringsplaner
og
avløpsplaner for grunneiere i tilknytning til de
nye hyttefeltene her i
Rennebu, forteller Fridar.
Ellers har han tegnet flere
hytter, de fleste til
personer tilknyttet bygda.
Flere bolighus er også
tegnet av Fridar - både i
tømmer
og
vanlig
bindingsverk.
Fridar har sentral god-kjenning som ansvarlig
søker, og kan dermed
være behjelpelig med alt
fra
søknad
til
at
byggeprosjektet
får
ferdigattest.
— Det er mye å gjøre,
og spesielt i forbindelse
med hyttesatsingen i
Rennebu har det vært
mange
interessante
oppdrag.
Så trenger du hjelp til
utformingen av hytta, er
det bare å ta kontakt med
Fridar.

Hva med en
skigard?

Det heter seg at «ein
skigard
kan´kje
vara
evig», men blir den
skikkelig satt opp og med
de riktige materialene vil
den nok vare ganske
lenge. Arnt Strand på
Innset setter opp skigard
på tradisjonelt vis. Han
bruker mest gran i selve
skigarden, men stolpene
som står i jord er av
impregnert materiale og
dermed
tilnærmet
vedlike-holdsfri.
—
Skigarden er som et
smykke rundt huset eller
hytta, samtidig som den
har en praktisk funksjon,
forteller Arnt.
Hele arbeidsprosessen
foregår på tradisjonelt vis,
og han kan levere skigard
både som byggesett og
ferdig oppsatt.

Service på hytta - når du vil
Som er resultat av økt hyttebygging i Rennebu har vi fått to firma som tilbyr forskjellige tjenester overfor hytteeierne. Det er
Rennebu Hytteservice og Rennebu Bygdaservice. Ved å henvende seg til ett av disse to kan hytteeieren få utført alt fra enkle
vaktmestertjenester til større byggeoppdrag. Begge har god tilgang til diverse utstyr, og det de ikke rår over selv henter de inn
eller leier.
Begge firmaene merker at det er stor aktivitet på byggefronten i Rennebu, og har derfor mange oppdrag på gang. Tjenestene
de tilbyr har blitt veldig godt mottatt, og den økte aktiviteten på hytteområdet tilsier at det også vil være oppdrag videre når
selve «hytteboomen» avtar.

Viktig med lufting av hytta
— Det er viktig med god
ventilering av hytta - både av
rommene og av bjelkelaget, sier
Ivar Langklopp i LH-Bygg as.
Lufting av grunnmur og bjelkelag er
viktig for å unngå råte og soppdannelse.
Mange stapper isolasjon i murventilene om
vinteren for å få hytta varmere. Men, med
det stopper de også luftingen av bjelkelaget
og er dermed mer utsatt for fukt og råte.
Karmventil ofte nok
— De fleste har karmventiler på
vinduene, og i vanlige oppholdsrom er
dette godt nok. I våtrom bør det være
tilleggsventiler for å få god nok lufting, sier
Ivar. — Vi foretrekker å legge tilleggsventil
gjennom yttervegg i stedenfor opp gjennom
taket. Tak gir lettere lekkasje, og det er ikke
så kjekt. Har du strøm på hytta er det
praktisk med ei enkel kanalvifte med
forskjellige styringsmetoder - etter fuktighet
eller tid.
Når hytta forlates er det greitt å sette opp
ventilene og samtidig la dørene stå åpne.
Dette gir bedre gjennomlufting og du tar
dermed bedre vare på hytta. Det er
imidlertid
viktig
at
rom
med
vanninstalasjon ikke luftes ut for mye slik at
det oppstår frost i rommet, som i neste
omgang fører til vannlekkasje.

Ivar Langklopp ved LH Bygg AS sier at karmventiler i vinduene holder godt til
ventilasjon av vanlige oppholdsrom.

Torvtaket må vedlikeholdes

Eksempel på godt vedlikeholdt torvtak.
— Å tekke husa med torv
er en gammel metode, og
torvtak kan være med på å gi
bygget et tradisjonelt preg.
Torvtaket
har
flere
egenskaper. Tidligere ble
isolasjonsegenskapene
satt
pris på. Det er ikke så viktig
i dag da man har andre og
bedre materialer å isolere
med. Men torvtaket har stor
varmekapasitet og er med på
å utjevne temperaturen inne i
huset. Et torvtak gir også god
beskyttelse mot støy og kan
med fordel brukes på steder
hvor det er et problem. På

lafta hus og hytter er tyngden
på torvtaket med på å få
huset til å sette seg riktig,
forteller Jan Lutdal i LuCo AS
fra Frosta, som er samarbeidspartner på torvtak
med alle de fire laftebedriftene her i Rennebu.
Trenger vedlikehold
Torvtak
trenger
også
vedlikehold, og som med
annet vedlikehold er det
viktig å være på forskudd.
Sørsiden av bratte tak er ofte
utsatt for tørke, og da kan det
være aktuelt å vanne slik at

Trær på torvtaket bør fjernes for å unngå lekkasjer.
ikke graset tørker opp. Skulle
det derimot tørke eller bli
tynt jordlag, er det aktuelt å
legge på nytt lag med torv
etter å ha slått ned det som er
igjen av gras. For å hindre at
torvlaget «raser» ned, er det
viktig at torvhaldstokken,
eller ringveden som det kalles
i Rennebu, er på 5 eller 6
tommer.
4
tommers
torvhaldsstokk blir for tynt,
mener Jan Lutdal.
Se opp for lekkasjer
Stein i jordmassen
kunne
gnage
hull

vil
på

platondekket etter hvert som
tela beveger steinen. Blir det
først hull og dermed lekkasje,
blir det fort et storarbeid før
en har utbedret skaden.
— En annen årsak til
lekkasje er trær som gror på
taket. Det kan kanskje se fint
ut, men trær bør fjernes så
raskt som mulig. Røttene
vokser seg lett inn i skjøter på
platondekket og ødelegger
deretter pappen innenfor. Da
er det fritt fram for vannet å
finne veien innover og gi
lekkasjer.
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... det viktige vedlikehold
Når feiet
du sist?

Når tanken er full...
Flere og flere hytter får lukket avløpssystem. Og det går bra helt til det er fullt og
må tømmes. Da er det greitt å ha noen å ringe til for å be om hjelp. Rennebu
Transport ved Rune Aftreth har det nødvendige utstyret som trengs, og han har
avtale med Rennebu kommune om tømming av septiktanker for de som har egne
lukkede system. — Det er bare å ringe, så skal vi gjøre oppgaven på en grei og
fleksibel måte for hytteeieren, sier Rune Aftreth.
Rennebu Transport er et nystartet firma som så langt har 1,5 årsverk. De kan
også tilby andre transportoppdrag, om det skulle være behov for det.

Hvordan behandle gulvet?
Det finnes mange
mulige behandlingsmåter av
tregulvet på hytta,
og det er i mange
tilfelle opp til hver
enkelts smak og
behag. Generelt kan
en dele behandlingsmåtene inn i
lakk eller olje - hvis
en da ikke ønsker å
ha gulvet helt
ubehandlet. Og
stadig kommer det
nye produkter som
gjør at det ikke
alltid er like enkelt å
orientere seg om hva
som passer en best.

Det er viktig å holde
pipa og ildstedene på
hytta i orden. Det kan
oppstå pipebrann
også på hytta, og det
trenger ikke å være så
kjekt!

Varabrannsjef Geir Magnar
Fjellstad viser frem aktuell
feiekost med vektlodd til bruk
i hyttepipa.

Trond ved Byggmakker på Berkåk forteller at lakkering av gulv er mest brukt - og da er matt lakk mest
aktuelt for tiden. Olje brukes mere på rom som ikke er så mye i bruk.

— Hvis en ønsker å lakke
gulvet på hytta, eller for den
saks skyld også hjemme,
anbefaler
Trond
ved
Byggmakker på Berkåk å
bruke blank lakk på første
strøk. Deretter kan en bruke
matt eller halvblank lakk,
avhengig av hva som ønskes
av overflate. Det bør være
minimum tre strøk samlet for
å oppnå den nødvendige
sliteflaten, forteller Trond.
Den beste lakken til gulvet
synes Trond er den som
kalles Trestjerner, som er
meget sterk.

gulv med mange strøk lakk
som det er en stund siden
noen har slipt eller gjort noe
med. Før en begynner med
lakkeringen er det viktig å
støvsuge gulvet, og være
spesielt nøye langs kanter,
lister og stavskjøter.
Er
du
i
tvil
om
fremgangsmåte eller utstyr
du skal bruke, er det bare å ta
kontakt med Byggmakker på
Berkåk.

Vedlikehold og sliping
Tidligere lakkerte gulv
eller flater som er blitt slitt og
har mistet sin glans, kan
mattslipes og påføres to strøk
lakk. Er lakken blitt slitt helt
gjennom, må en slipe hele
gulvet ned til bart tre og
lakkere helst med fire strøk.
Trenger gulvet bare og
mattslipes, kan du leie
rondellmaskin og gjøre det
selv. Den er enkel å frakte
med seg og lett å bruke.
Hvis gulvet må slipes ned
til bart tre, trengs det en
båndsliper til å gjøre jobben.
Har du erfaring i å slipe gulv
er det bare å leie maskin og
sette i gang. Ellers anbefales
det å bruke en fagmann til
denne jobben. Det er særlig
viktig å bruke en fagmann
hvis det er store gulv eller

Oljebehandling
Oljebehandling er noe av
det beste man kan gjøre for
gulvene. Tre er fra naturens
side skapt med et vakkert og
variert utseende der årringer,
kvister og treets struktur gir
et
vakkert
spill.
Oljebehandlingen gir treet dybde
og fremhever karakteren og
fargetonen, enten det blir
gyllent
eller
lyst
hvitpigmentert.
Oljen trenger dypt ned i
treet og etterlater en slitesterk
væske- og smussavvisende
overflate som er meget lett å
stelle og vedlikeholde. Et
oljebehandlet tregulv puster
og arbeider i forhold til
temperaturen og fuktigheten
i rommet, noe som gir et
behagelig inneklima og en
myk
overgang
når

luftfuktigheten forandrer seg
- f.eks. mellom sommer og
vinter.
Ved renovering av oljebehandlet tregulv anbefales
det å rense gulvet grundig før
en har på nye lag med olje.
Faxe har mange produkter
for oljing av gulv, og for pleie
av oljebehandlede tregulv.
Bring naturen inn
De naturlige materialene
er nå på vei tilbake, og i følge
de siste trendene skal de nå
fremheves og settes i kontrast
mot malte flater. Treverkets
gamle mønstre mot moderne
malte flater er den siste

trenden. Lady Interiørbeis
uten white spirit er en nyhet
som gir mange spennende
fargemuligheter og er enkel å
påføre. Denne beisen må kun
brukes på ubehandlet tre, og
påføres i to strøk. Ingen lakk
er nødvendig i tillegg, men
gulvet kan eventult lakkes i
tillegg hvis det ønskes.
Ta godt vare på gulvet
- for gulv skaper boliger!
Et beiset tregulv står godt til
tømmervegger. Her beiset med
Lady Interiørbeis.

— Det er bygningseiers
ansvar at fyringsanlegget
er utstyrt og vedlikeholdt i
samsvar med gjeldende
lover og forskrifter om
forebygging av brann,
forteller varabrannsjef Geir
Magnar Fjellstad.
Ved montering av nye
piper og ildsteder er det
viktig å følge monteringsanvisningene.
Skal
en
montere gamle ildsteder er
det nødvendig å bruke
fagfolk, og bygningseier
må kreve kontrollerklæring
av vedkommende.
Skal du føre opp ny
pipe skal søknad sendes til
bygningsmyndigheten før
den settes opp. Ved
installering
av
nye
ildsteder eller reparasjon
av eksisterende ildsteder
skal det også sendes
melding til brannvesenet.
Vedlikehold og feiing
- Det er viktig med
kontinuerlig sjekking av
piper og ildsteder for
sprekker
eller
andre
defekter, forteller Geir.
Videre bør en bruke tørr
ved og fyre med god trekk i
ildstedet for å unngå at det
legger seg bekksot i pipa som igjen er en trusel for
pipebrann.
På hytta er det også
nødvendig å rengjøre piper
og ildsteder regelmessig avhengig av bruken, men
minimum hvert tiende år.
Ved egen rengjøring av
piper og ildsteder bør egnet
utstyr benyttes. Det beste
er feiekost, men kjetting,
trelekt, eller lignende kan
også benyttes.
— Rennebu kommune
har ikke etablert fast
ordning for feiing av
fritidsboliger, men vi kan
formidle
kontakt
med
godkjent feier, sier Geir.
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Jakt og fiske i Rennebu

Må til Rennebu på rypejakt ...

Laksesesongen
2005

Hvert år på tampen av
sommersesongen får
Turistkontoret en
telefon fra en blid og
trivelig kar fra Snarøya.
Da er det Rune
Skjegstad som ringer
for å forsikre seg om at
det også dette året er
muligheter for å kjøpe
jaktkort på Rennebu
Austre / Hauasetra
terrenget.
Den første helga etter 15.
september
skal
nemlig
kameratgjengen fra Haugesund, Tønsberg og Osloområdet samles på hytta på
Ulsberg for å gå på jakt. Dette
er en tradisjon som har blitt
holdt i hevd siden 1982 da
flere av guttene gikk på skole
i Trondheim.
Runes farfar var jernbanemann, og var en periode
før krigen stasjonsmester på
Ulsberg. Han fikk kjøpt seg
hyttetomt og satte opp en
enkel laftehytte rundt 1943.
Familien er fra Heimdal og
hytta var mye i bruk de neste
tiårene. Etter hvert som neste
generasjon flyttet til Oslo ble
hytta mindre brukt, og i 1991
overtok Rune hytta. Etter den
tid er hytta renovert og
påbygd, med god hjelp både
fra jaktlaget og Runes far. Det
store løftet ble tatt i 1992 da
de rev en lafta hytte i Asker
og satte den opp igjen som en
utvidelse av gammelhytta.

Her er det en glad herre fra
Stavanger ved navn
Roar Velle som har satt
ny pers med en fisk på
12,5 kg fra Rokkones.
Foto: Orklaguiden
v. Karl O. Mærk

Fra v. Finn Annmark, Rune Skjegstad, Jorulv Rangnes, Bjørn Berg og Stein Bakker.
Også i år tok kameratene
turen til Rennebu for å gå på
jakt. De kom oppover sent om
kvelden den 15. september i
regn og ruskevær. Neste
morgen våknet de til minst
like dårlig vær, og snøbygene
gikk tett hele dagen. Lørdag
var været betraktelig bedre,
men bortimot 20 cm nysnø (!)
gjorde det tungt å gå. Søndag
var heldigvis det meste av

snøen forsvunnet og det ble
en riktig fin dag i fjellet kan
Rune fortelle.
Selv om årets jakt ikke ble
så bra rent værmessig, har det
på ingen måte lagt en demper
på
humøret
til
jaktkameratene, som også i år har
hatt en trivelig helg på hytta.
Rune forteller at de har sine
godt innarbeidede ritualer
med god mat og godt drikke,

og avvikene fra år til år er helt
minimale! Den første helga
etter 15. september er en fast
tradisjon som de jaktinteresserte kameratene satser mye
på å holde i hevd. Rune kan
også fortelle at helga er
avmerket i de respektive
fruers
almanakk,
derfor
oppstår det ingen diskusjoner
omkring temaet….!

Forvaltningsplan for bever
det finnes en god del bever i
vassdragene vest for Orkla.
Grunnen til at vi ikke starter
registreringen før i månedsskiftet oktober/november, er
at beveren i denne perioden
samler seg ved hytta for å
lage matlager til vinteren. Det
blir da lettere å finne de ulike
beverhyttene.
Foto: Steve Halsetrønning

Fra månedsskiftet oktober/november vil det bli
gjennomført en omfattende
kartlegging av bever i
Rennebu, Meldal og Orkdal
kommuner. Denne kartleggingen er et samarbeid mellom
nevnte kommuner, Håvard
Rønning fra Rennebu og
Christian Bonvik fra Orkdal.
Christian
driver
firmaet
Bonvik Utmarksanalyse og
har inngått et samarbeid med
Håvard. I tillegg skal Silje
Eklid delta ved kartleggingsarbeidet i Orkdal. Silje skal
bruke resultatet fra kartleggingen i sin bacheloroppgave ved sine naturfor-

valtningsstudier ved HINT.
Kartleggingsarbeidet
Arbeidet med kartlegging
av bever i Rennebu, Meldal
og Orkdal gjennomføres ved
at vi følger vannkanten langs
aktuelle vassdrag, og leter
etter hytter, matlager, gnag
og andre spor etter bever.
Selve kartleggingsarbeidet vil
starte i Rennebu og vil
fortsette nedover dalføret til
Orkdal. Vi vil i hovedsak
følge elva Orkla, men også
andre aktuelle vassdrag i
kommunene
vil
bli
undersøkt. Spesielt gjelder
dette i Orkdal der man vet at

Det er ikke bare antall
bever som skal kartlegges,
men også hvilke områder
beveren lever i og om den
gjør skader, og hvilke fordeler man har av bever i
prosjektkommunene.
Det
endelige resultatet vil bli en
felles forvaltningsplan for
bever i Rennebu, Meldal og
Orkdal. Forvaltningsplanen
skal være et verktøy for
kommunene ved forvaltning
av beveren. I tillegg kan
forvaltningen av bever samkjøres mellom kommunene.
Opplysninger om bever i
området
I
forbindelse
med
kartleggingsprosjektet er det
ønskelig at den som sitter

med opplysninger om bever i
prosjektkommunene kan dele
dette med prosjektet. Vi er
interessert i de fleste opplysninger om områder der
beveren oppholder seg. Her
er det snakk om alt fra sportegn
som
gnag
til
beverdemninger og beverhytter. Vi er også interessert i
å
få
opplysninger
om
områder der beveren gjør
skade, som for eksempel
oversvømmelse av dyrket
mark, graving av jordganger
under åker, felling av viktig
kantskog osv. Vi er også
interessert i opplysninger om
bever i kommuner/områder
som grenser mot prosjektkommunene.
Sitter du med opplysninger, kan du sende epost
til
bever@utmarksanalyse.no
eller
ringe
Christian Bonvik på telefon
951 64 568 eller Håvard
Rønning på telefon 909 54
169. Kontortid hele døgnet,
hele uka, med unntak av uke
39.

Sesongen 2005 vil nok
gå over i historien som en
av de dårligere i Orklas
historie, og spesielt dårlig
har det vært i øvre del av
Orkla. Ifølge Karl Olav
Mærk i Orklaguiden må
det dårlige sommerværet
ta mye av skylden; høy
vannføring
og
kaldt
smelte- og bunnvann fra
dammene er nok en
medvirkende årsak, men
laber oppgang av laks over
Bjørsetdammen er nok
hovedårsaken. Tross dette
er det allikevel slik at
sesongen sett under ett ble
bedre enn mange forskere
fryktet på forhånd.
Karl Olav Mærk åpner
ellers i sin oppsummering
av sesongen 2005 for en
diskusjon omkring den
videre forvaltningen av
laksestammen i Orkla. En
lavere kvote / "baglimit"
på f.eks. 2 laks pr. fisker pr.
døgn
gjennom
hele
sesongen, vil ifølge Karl
Olav være en god start.
Laks bør være eksklusivt,
og de færreste har vel
behov for å fylle opp
fryseren med fisk.
I nær framtid skal det
legges fram et utkast fra
Direktoratet for Naturforvaltning. Her skal det
skisseres hvilke tiltak KVO
må gjennomføre for å
utbedre de dokumenterte
skadene kraftutbyggingen
har påført deler av elva. I
den forbindelse oppfordrer
Karl Olav sterkt til at
elveeierne i Orkla må
komme på banen med sine
synspunkter. Det er veldig
viktig
at
de
lokale
grunneiere er med på å
legge til rette for en
forvaltning som kommer
både dem og allmenheten
til gode.
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Kunngjøringer

Rennebu kommune
Kunngjøringer

FORELDRE/BARN TREFF
HØST 2005 / VÅR 2006

SPILLEMIDLER
Søknad om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet 2005 .
Søknad om tilskudd til ordinære nærmiljøanlegg 2005.
Søknader fylles på egne skjema som kan fåes på
kulturkontoret eller hentes fra departementets hjemmeside
www.dep.no/kkd/norsk/tema/idrett/
Søknadene sendes til Rennebu kommune innen 1. nov 2005
Spørsmål kan rettes til kulturkontoret

Treffene starter igjen på følgende steder:

Enhetsleder kultur og fritid

Sanitetshuset på Berkåk:
Hver tirsdag kl 11.00 – 14.00.
Treffene har startet opp

Gamleskolen på Voll-Biblioteket
Hver onsdag kl 11.00 – 14.00.
Første samling, onsdag 12. oktober

Innset barnehage:

Hver andre onsdag i uker med oddetall
(uke 41-43 osv.) kl 11.00 – 13.00.
Første samling, onsdag 12. oktober

Nerskogen barnehage:

Første tirsdag pr. mnd kl 11.00 – 13.00.
Første samling, tirsdag 11. oktober.
(pga. høstferie uke 40).
Småbarnsforeldre i Rennebu med barn 0-5 år
er velkommen til å stikke innom til en
kose/avslapningsstund der en treffer andre i
samme situasjon.
Det legges opp til:
- lekeaktiviteter
- matstund
- temautdypning etter foreldres ønske
m/event. et besøk
fra akt. komm. enheter, som PPT,
sosialkontor, barnehage, helsestasjon og
statlig enhet trygdekontor.
Vi håper at dette kan være noe
småbarnsforeldre ønsker å benytte for å få
kontakt med andre i samme situasjon.
Tiltaket blir betalt av tilskudd Rennebu
kommune har fått fra Staten i 2005 til
forebyggende arbeid for barn og unge. I
tillegg har Rennebu sanitetsforening stilt hus
til disposisjon på Berkåk for å få gjennomført
dette, noe vi er svært takknemlig for.
Håper dette er noe for deg!
VEL MØTT!
Rennebu Helsestasjon

Har du brukte leker til overs
Vi starter opp med foreldre / barntreff
på Gamleskolen på Voll - Biblioteket,
for barn fra 0 - 5 år med foreldre.
Barna trenger en del leker der.
Er det noen som har leker til overs
som vi kan få til treffene?
Lekene kan leveres til Voll barnehage eller
Rennebu Legekontor innen 7. oktober.
På forhånd takk

Hilsen Rennebu helsestasjon

Motorferdsel
i utmark på vinterføre
For vintersesongene 2005 t.o.m 2009 kan
fastboende i Rennebu kommune søke om
løyve for leiekjøring på vinterføre.
Søknadsfristen er 15. oktober 2005.
For øvrige transportbehov som krever
dispensasjon etter motorferdselsloven er det
ikke satt noen søknadsfrist, og søknadene vil
bli behandlet etter hvert. Det må likevel
påberegnes noe lengre saksbehandlingstid nå
i høst pga gjennomgang av
leiekjøreordningen.
Nye søknadsskjemaer er lagt ut på
kommunens internettsider eller kan fås ved
henvendelse til Servicetorget på
Kommunehuset.
Miljørådgiveren

MELDING OM VEDTATT KOMMUNEPLAN
for Rennebu Kommune 2005-2016
Kommunestyret i Rennebu vedtok den 08.09.05 sak 0023/05
Kommuneplan for Rennebu kommune 2005-2016 etter
behandling i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens § 20-5. Kommuneplanens arealdel er gitt rettsvirkning i henhold til plan- og bygningslovens §§ 20-6 og
21. Unntatt fra rettsvirkning er et område ved Lerdalen.
Det vil bli annonsert når det foreligger avklaring av dette
området.
Planen består også av tekstdel med særskilt vedtatte
målsettinger for kommunens virksomhet. Samlet
kommuneplan skal legges til grunn ved planlegging,
forvaltning og utbygging i kommunen.
Den som ønsker å orientere seg om vedtatt plan kan
henvende seg servicetorget, Rennebu kommune.
Plankartene og tekstdelen vil også være tilgjengelig på
www.rennebu.kommune.no.
Ordføreren

VEDTATTE PLANER
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-2 vedtok
Kommunestyret i møte den 16.06.05 følgende
reguleringsplaner:
Reguleringsplan for E6 Storpynten
Planområdet ligger ca 5 km sør for Berkåk sentrum
hovedsakelig øst for dagens E6. Planen viser omlegging og
utbedring av E6 på en 700 m lang strekning, areal til
kontrollplass, motorsport og jord-og skogbruk.
I medhold av plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2 og § 66 og
forurensningslovens § 7 vedtok Kommunestyret i møte den
08.09.05 følgende avløpsplaner:
31/3 – 2. gangs behandling – Rammeplan for utslipp av
avløpsvann Svartbekken – Myrslætte Ånegga
Planen omfatter 13 nye hyttetomter
126/2 – Rammeplan for utslipp av avløpsvann Ånegga vest
– sluttbehandling – Kirsten og Endre O. Øverland
Planen omfatter 14 hytteenheter.

Kvikne
Sanitetsforenings
lotteri

Takk til de som har bidratt
med gevinster
Kvikne Fjellhotell
KvikneRennebu Kraftlag
Arne Nylende
Edith Øien
Synnøves Bakeri
Statoil Kvikne
Ulset s-lag
Kvikne s-lag
Dannys Tresmie
Bevato v/ Bjørn A Bekken
Mælen gård, Tynset
Sparebanken Hedmark avd
Kvikne
Moen gård, Kvikne
med flere.
Styret
Kvikne Sanitetsforening
Leilighet ønskes leid, Berkåk
Tlf. 951 30 567
Svein E. Morseth

DATAKURS

LHL Rennebu ønsker å starte
DATAKURS FOR
NYBEGYNNERE
for sine medlemmer og andre
interesserte. Blir det nok
deltakere starter vi i oktober.
Er du interessert meld deg på
til Jostein Berntsen
Tlf 72425930/99727966
innen 5. oktober.
Da sees vi på
DATAKURSET da!

Rennebu

Sagflis

leveres ferdig tilkjørt i løs vekt
959 30 530
Rennebu Transport

Kurs i Seniordans
med instruktører den
12.10.05 kl 19.00 i
Samfunnshuset på Berkåk.
Dette passer for alle
aldersgrupper.
Kom og trim
sammen med oss!
Seniordansgruppa

32/1 – Avløpsplan for hyttegruppe Ånegga hytteområde –
sluttgodkjenning
Planen omfatter 10 hytter
21/43 – Rammeplan for avløp – Nordeng II
Planen omfatter 9 nye hytter
Plandokumentene kan sees på: Rennebu kommune sin
hjemmeside www.rennebu.kommune.no eller ved
henvendelse til Servicetorget i Rennebu kommune.
Eventuelle uttalelser/merknader sendes Rennebu
kommune, Berkåk, 7391 Rennebu innen 29.10.2005
Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanene framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra
denne kunngjøring.
Rådmannen

Sykepleierstilling 62,5%

v/ Rennebu alders og sykehjem
Faststilling med turnus.Arbeid tredje hver helg ledig fra
1. desember 2005.
Ansettelse etter gjeldende lover og regler.
Søknad med CV sendes:
Rennebu Kommune v/Rådmannen i Rennebu
Berkåk, 7391 Rennebu
Evt spørsmål rettes til
Enhetsleder Ipo Borgny Lien , Tlf 72402512
Søknadsfrist 1 nov 2005.

Meldal Songlag
holder konsert med

"Visst skal
våren
komme"
i

Innset kirke,
tors 29. sept. kl. 19.30
Meldal kirke,
søn 2. okt. kl. 19.30

Kim Therese Furuhaug
er solist
sammen med kor og
musikere.
Dirigent er Ronny Kjøsen.
Inngang: Voksne kr 150,Barn kr 50,Konsertene er et blilyst :-) prosjekt

