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I Trondskogen bygges det for
tiden tre hus, og det fjerde er
like om hjørnet. På bildet er
Vegard Skamfer i kveldssola i
gang med siste finpuss på for-
skalinga før mørtelbilen 
kommer. 
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Etter sterke inntrykk fra
store og mindre hend-
elser er det viktig med
etterarbeid, sa Arne
Bjørkås til en lydhør
forsamling.

Kommunestyresalen på
Berkåk var samlingsstedet for
et møte med tidligere KRI-
POS-betjent Arne Bjørkås tid-
ligere i sommer. Etter initiativ
fra lensmannskontoret, ble
ordfører, rådmann, kommun-
alsjefer og økonomirådgiver
som danner den kommunale
kriseledelsen, samt kriseteam-
et, som består av sokneprest,
kommunelege 1, psykiatrisk
sykepleier og helsesøster, leder
i NAV og leder på
Servicetorget invitert til fore-
draget. I tillegg gikk invitasjonen til
brannsjef, varabrannsjef, enhetsledere
og rådgivere.

Arne Bjørkås, opprinnelig oppdal-
ing, har vesentlig erfaring fra kata-
strofearbeid gjennom sine mange år i
kriminalpolitisentralen (KRIPOS).
Han har ledet identifiseringsarbeidet
etter store ulykker som Scandinavian
Star, Partnairulykken, Åstaulykken,
Operafjellet på Svalbard og Tsunamien
i Thailand for å nevne noen. Det er
klart at å oppleve slike situasjoner, gjør
noe med en, og derfor er det så viktig å
ta vare på hverandre, stille opp og vise
omsorg og varme for de som har blitt

utsatt for ekstraordinære hendelser.
Dette er kanskje det viktigste budskap-
et fra den erfarne politimannen. Små
ulykker trenger også etterarbeid og
samtaler for å bearbeide inntrykkene.
Etter sterke inntrykk fra store og
mindre hendelser, er dette det essensi-
elle. Tar man etterarbeidet alvorlig, står
vi alle bedre rustet til å møte hverdag-
en, sier Bjørkås.

Av Jan Inge Flå

Skoleruta  2008 – 2009 
Skolestart tirsdag 19. august 
Høstferie. 6. – 10. oktober 
Fridag for elevene 28. november 
Siste skoledag før jul fredag 19.desember 
Første skoledag etter jul mandag 5. januar 
Vinterferie 16. – 20. februar 
Første skoledag etter påske tirsdag 14. april 
Fri fredag 1. mai 
Fri Kristi himmelfartsdag 
Første skoledag etter pinse tirsdag 2. juni 
Siste skole dag for elevene fredag 19. juni 
Planleggingsdager for personalet 22. og 23. juni. 

Etterarbeid etter 
en traumatisk hendelse

Arne Bjørkås, opprinnelig oppdaling, 
har vesentlig erfaring fra katastrofearbeid

gjennom sine mange år i kriminal-
politisentralen (KRIPOS).
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I henhold til EØS` mangfold-
ige regelverk, skal kommun-
enes kjøp av banktjenester ut
på anbud hvert tredje til
fjerde år. Etter å ha innhentet
anbud fra seks lokale og
landsdekkende banker, var
det onsdag 25. juni klart for
høytidelig signering av den
nye avtalen.

Det ble til slutt Meldal Sparebank
som ga det beste totaltilbudet, og det
var en fornøyd banksjef Odd Bjørnli
som skrev under på vegne av banken.
For Rennebu kommune skrev rådmann
Arve Withbro under avtalen, og han
hadde under markeringen i formann-
skapssalen med seg kommunekasserer
Turid Hårstad og økonomisk rådgiver
Karl Petter Gustafsson. For Meldal
Sparebank møtte foruten banksjef
Bjørnli, ass. banksjef Arnt Ree, ansvar
for betalingsformidling Tove Reklev
Stene og kundekontakt Tore Gjerstad. 

Det er Kommunalbanken som har
fungert som konsulenter under pro-
sessen, og valget av bankpartner er helt
i tråd med anbefalingen fra denne.
Valg av bankforbindelse for de neste
åra er vedtatt i formannskapet, og råd-
mannen uttrykte ønske om at det vil bli
et fruktbart samarbeid. Anbudet går
naturlig nok mest på pris, men som
tidligere nevnt er det totalpakken som
til slutt er avgjørende.  Nærmere 40
millioner kroner går årlig gjennom
banken fra kommunen.  Bare i lønn-
inger kanaliseres det anslagsvis rundt

5-6 millioner hver måned. I tillegg er
det skattetrekk for flere millioner og
mange regninger som skal behandles,
så for banken er det en stor og viktig
kunde som nå er på plass. 

Banksjef Odd Bjørnli er veldig glad
for signeringen, ikke minst på inn-
skuddssida er denne avtalen viktig for
banken. Bjørnli sier at Rennebu er et
satsingsområde for banken, det vil bl.a.
i nærmeste framtid bli ansatt en ny
medarbeider som primært vil jobbe
mot Rennebu. Han vil ikke love noen
ny filial i bygda, men vil ta tiden til
hjelp og ”bygge sten for sten”.
Samtidig er bankens politikk å vise
nærhet og tilgjengelighet, og da Meldal
Sparebank arrangerte et informasjons-
møte på Sandbrekka for en tid tilbake,
var det veldig godt oppmøte. Det
indikerer vel at interessen for å få en ny

bank lokalisert til kommunen er stor.
Banksjefen sier at banken i første rekke
konsentrerer seg om nærområdet,
avtaler med andre lokalbanker i nabo-
kommunene gjør sitt til at de ikke vil gå
utover sine egner i særlig stor grad.

EØS sitt regelverk sier det må en ny
anbudsrunde til om få år, men både fra
bankens og kommunens side ble det
gjort klart at det er lite ønskelig med
skifte av forbindelse etter så kort tid. Et
slikt skifte medfører mye ekstra
jobbing, så begge parter vil bestrebe
seg på at avtalen som nå er undertegn-
et, kan videreføres også ved neste kors-
vei.  Apropos nærhet; Meldal
Sparebank har allerede signalisert
støtte til den nye kunstgressbanen på
Berkåk.

Av Jan Inge FLå

Rennebu kommune signerte ny bankavtale

“Landskamp” på
Frambanen

I forrige uke hadde Rennebu besøk av et sangkor fra
Kamerun. De skulle holde konsert i Innset kirke. Men først
hadde de lyst på å spille fotball... Det ble satt sammen et lag
fra Rennebu, og det ble lånt fotballsko til spillerne fra
Kamerun. 

Før kampen startet ble begge lands nasjonalsanger
sunget, og allerede her viste spillerne fra Kamerun at dette
kan de. For de kunne også å spille fotball, og da kampen
var slutt stod det 4 -2 til Kamerun.

Banksjef Odd Bjørnli og rådmann Arve E. Withbro signerer ny bankavtale.
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Berkåk, Sør-Trøndelag, 15. – 17. august 2008

Akustisk aften med 

Odd Nordstoga trio
Fredag 15. august kl. 21
Samfunnssalen, Berkåk

Billetter til konserten 
fås kjøpt hos 
Rennebu Turistkontor 
tlf 72 42 77 05

Du finner oppdatert informasjon om blant annet utstillere, temaaktiviteter og kulturprogram på 

www.rennebumartnan.no

Velkommen til innledningen av årets Rennebumartna!

Kulturkveld for alle 
Rennebuhallen, søndag 10. august kl 19.30

Utdrag fra kveldens program:
Rennebu Musikkorps 70 tallsshow 

Astrid Smeplass
Anne Sjøbakk med musikere

Humorinnslag med Marthe Landsem
Akrobatikk med Julie Heir Grønnesby

Overrekking av “Stipend for unge utøvere
2008” til Heidi Skjerve

Kveldens programleder: NRKs Tom Erik Sørensen

Inngang voksne kr 100,- barn kr 50,-
Etter forestillingen blir det Kulturkafé i Samfunnssalen.

Årets nartnas- 

T-skjorte
til salgs hos 

Rennebu 
Turistkontor

Kr 100,-

FFøøllgg  mmeedd  ii  ppoosstteenn:: ÅÅrreettss  mmaarrttnnaassaavviiss  kkoommmmeerr  ii  uukkee  3322

Heidi Skjerve Tom Erik Sørensen
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Variert program på årets kulturkveld
Mens fjorårets innledning på Rennebumartnan
handlet om Sissel Kyrkjebø, er årets program mer
tradisjonell i formen. Programleder blir velkjente
Tom Erik Sørensen fra NRK Trøndelag, og med seg
får han et variert knippe artister. På scenen blir det
musikk, dans, humor og utdeling av stipend for å
nevne noe av programmet. Dette helt sikkert krydret
med programlederens velkjente humor.

Søndagen før martnan offisielt åpner, nærmere bestemt 10.
august, er Rennebuhallen stedet for å komme i rett martnasmodus.
De lokale innslaga denne kvelden står Rennebu Musikkorps med sol-
ister for. I tillegg entrer Astrid ”bestevenn” Smeplass fra kulturskolen
scena. Heidi Skjerve er som de fleste har fått med seg, tildelt Rennebu
kommunes kulturstipend, og ordfører Bjørn Rogstad vil overrekke
denne under kulturkvelden. I den forbindelse er det vel naturlig at
publikum får høre Heidi synge noe fra sitt reportoar. 

Delvis lokalt er vel også innslaget med dansegruppa Balkanarama.
Gruppa består av dansere fra Trondheim og Stjørdal, i tillegg til
Kristin Emstad Bøe som bor her i Rennebu. De vil framføre danser fra
Balkan, iført fargerike autentiske drakter. Dansen er lært av lokale
instruktører fra Balkanområdet, og publikum kan vente seg et farge-
rikt og eksotisk danseshow. Fra nabokommunen Oppdal kommer
sangeren Anne Sjøbakk til kulturkvelden. Anne startet med sangund-
ervisning i tiårsalderen og har senere gått i lære hos sangpedagog
Birgitte Ekle. Sytten år gammel ble hun hentet av skuespiller Jan Erik
Berntsen til Trøndelag Teater, der de samarbeidet i flere år. Fra 2002
var hun solist ved prosjektkoret på Oppdal, mens hun debuterte på
egen hånd med konsert i Lønset kirke i 2005. Senere har hun bl.a.
arrangert julekonsert i Oppdal kulturhus sammen med tenoren
Stephen Brandt-Hansen, ett arrangement som for øvrig ble utsolgt på
rekordtid – uten annonsering. I april i år, holdt hun en intimkonsert i
Oppdal kinosal med tittelen ”dette er mitt liv”. Til daglig jobber Anne
som sanglærer ved kulturskolen og som frilans sanger. 

Fiolinisten Ingrid Storlimo er fra en av våre andre nabokommuner.
Musikeren og sangeren fra Budalen, med bakgrunn fra bl.a. folkemu-
sikkgruppa Rim og Trondheim Spellmannslag, bidrar med to innslag
denne kvelden. Det mest spektakulære innslaget under kulturkveld-
en, vil etter all sannsynlighet Circus Activities med Julie Grønnesby
Heir stå for. Hva som vil skje på scena skal være en hemmelighet,
men etter hva tidligere opptredener har vist, blir dette virkelig noe å
glede seg til. Den mest humoristiske delen av kulturkvelden vil Marte
Landsem gi de fremmøtte. I revysammenheng er hun et velkjent
ansikt, og at vi her får trimmet lattermusklene, skulle det ikke være
tvil om. Marte har vunnet publikumsprisen under humorfestivalen i
Hemne, og vært i finalen på humorfestivalen på Høylandet. På kult-
urkvelden får vi gjensyn med ”Cellisten” og den noe oppkavede hus-
mora i ”Hurra for 17. mai”.

Programmet for årets kulturkveld har stor spennvidde, og alt ligg-
er til rette for at folk i salen vil trives i lag med alle de dyktige artist-
ene. Med sin folkelige og joviale stil, vil nok kveldens programleder
Tom Erik Sørensen, lose oss trygt i havn, og innlede årets
Rennebumartna.

Av Jan Inge Flå
Foto Bjørn Utgård

Fra nabokommunen Oppdal
kommer sangeren Anne

Sjøbakk til kulturkvelden.

Det mest spektakulære
innslaget under kultur-
kvelden, vil etter all
sannsynlighet Circus
Activities med Julie
Grønnesby Heir stå for. 
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu 
edvin.eide@oppdal.com

6 måneder fri assistanse til

kun 99,-
• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
Inter Revisjon Orkanger AS

Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   
tlf 72 48 15 00

Adresse Rennebu: 
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu

tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no

www.interrevisjon.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

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!

DDEEKKKKSSEERRVVIICCEE
vv//  ØØyyvviinndd  KKjjeekkaa

GGUUNNNNEESSGGRREENNDDAA  ––  ttllff  441111  9900  668800  ––  ee--ppoosstt::  kkjjeekkaa@@ssttaarrtt..nnoo

DDeekkkk  

oogg  ffeellgg
BBiillpplleeiiee

 
 

Åpningstider i sommer:
Mandag - Fredag  09.00-16.00
Lørdag                  11.00-16.00

• Informasjon • Brosjyremateriell
• Fiskekort • Topptrim og turorientering

• Kart og diverse turutstyr



Rennebu Nytt 7

Endre med suksess i jegertrap
Endre Kosberg hevdet seg blant toppen da NM i
Jegertrap ble avholdt i Eidskog i starten av juli.
Begrepet Jegertrap er kanskje bedre kjent som leirdue-
skyting blant folk flest. 

Med over 700 deltagere strakte mesterskapet seg over ei uke, med
innledende skyting og hovedfinale siste dag. Solid skyting ga rennbygg-
en 1. plass i A-klassa og 4. plass totalt. Endre forteller at han aldri har
dratt fra et skytestevne og vært så godt fornøyd før, og tror det kan bli
hardt å følge opp dette til neste år da det er NM på Oppdal. 

Rennebu stilte med til sammen seks deltagere, og utmerket seg blant
annet i lagkonkurransen. Endre og Trond Brage Kosberg og Ole Martin
Hårstad kom på 15. plass av 140 lag. 

Leirduesporten er på tur opp også her i bygda, med rundt 10 aktive
og en del lovende juniorer. Hver torsdag kveld er det skyting i
Svenskdalen, og alle som er interessert oppfordres til å komme og prøve. 

I tillegg til mye trening og å holde hodet kaldt er det veldig viktig ”å
ha dagen sin” i slike konkurranser. Mange finalister var forståelig nok
tydelig preget av nervene, men en iskald Endre skøt stødige 25 av 25
leirduer i finaleomgangen, noe som ga 1. plass i A-klassa. Den høyeste
klassa en kan skyte i, påpeker jeger Kosberg, - Formel 1 i haglesporten!
Slenger han på og smiler lurt.

Av Sindre Vold Huus

Oppdal VVS A/S
77334400  OOppppddaall  --  ttllff.. 7722  4422  1144  5577  --  ffaaxx  7722  4422  1199  9911
ee--mmaaiill:: ppoosstt@@ooppppddaallvvvvss..nnoo  --  wwwwww..ooppppddaallvvvvss..nnoo

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil

er i Rennebu hver uke.
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Byggestart på torget
På møte med blilyst tidligere i vår, ble det opplyst at mål-

et var å bli ferdig med torget på Berkåk 19. oktober 2008. I
den endelige fremdriftsplanen går det frem at tidsskjemaet
sprekker – i ”riktig” retning. Det nye torget vil nemlig stå
ferdig onsdag 15. oktober, fire dager før skjema!

Alt gammelt fjernes
Hele området som vi kjenner som torget på Berkåk, blir

nytt.  I skrivende stund fjernes gammel broleggingssten av
private interesserte, og mandag 28. juli inntar maskinene
torget for fjerning av alt som ligger igjen. Ny asfalt blir lagt
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før Rennebumartnan starter, før det da
blir anleggsstopp under selve arrange-
mentet.  Ekren entreprenør, som står
for mesteparten av arbeidet, vil så
starte med utskifting av masse, før det
skal legges nytt belegg av granitt og tre.
Granitten som skal brukes er lys
rennebugranitt, i tillegg til mørk kines-
isk granitt.

Spennende sceneløsning
Med så mye lokal tilgang på materi-

ell, er det naturlig at det i tillegg til
rennebugranitten, blir brukt mye tre på
det nye torget. Rennebu Sag og
Trekultur AS og Torslaft AS, er to av de
lokale bedriftene som bidrar med sin
kompetanse på dette området.
”Trebrostein” er relativt sjelden i bruk,
og dette er en av mange spennende
løsninger som skal benyttes.
Rennebugranitten taes igjen i bruk ved
bygging av scena på torget. Store flak
av granitt på 3 x 5 meter vil danne det

nye scenegulvet. Man skulle tro det
gulvet vil tåle både stepping og hall-
ingkast, hvis det skulle bli aktuelt. I
bakkant av scena vil det bli reist en
vegg med et tak av farget ”plastglass”. I
tillegg vil det inne på scena komme
opp vann som blir ledet ned til et
basseng.

Torg med lys
Det mest iøynefallende med det

nye torget, blir kanskje den fjorten
meter høye lysmasta som vil bli reist.
Selve stolpen er laget av limtre, som er
festet til en stålkonstruksjon i bunnen.
Stål vil også bli benyttet i toppen, her
som ei hylse der det vil gå ut armer
som skal holde en glasskive. Glasskiva,
scena og selve plassen vil bli lyssatt av
lamper med LED-lys. 

Ny giv
Det nye torget er et signalprosjekt

for tettstedsutvikling. Dette er et pro-

gram for ny giv og nye metoder for
kommunalt utviklingsarbeid innen
stedsutvikling. Det nye torget er
finansiert i samarbeid med bl.a. grunn-
eiere, kommunen, blilyst, fylkeskom-
munen, Husbanken, Rennebu
Næringsforening, KVO og
Rennebumartnan. Lokalbefolkningen,
de framtidige brukerne, har uttrykt
ønske om at det nye torget skal bli en
møteplass for fastboende og turister. I
tillegg til det rent visuelle, er det et
gjennomgående ønske at torget skal bli
et levende torg som også skal inne-
holde servering og handel. Etter ferd-
igstillelse i midten av oktober, er vel alt
lagt til rette for at Berkåk får et saml-
ingssted som blir lagt merke til.

Av Jan Inge Flå

Vikariat ved Servicetorget
Ledig vikariat i inntil 100 % stilling ved Servicetorget i
Rennebu for snarlig tiltredelse. Varighet til 1. januar 2009.

Servicetorget i Rennebu er et Offentlig Servicetorg som i tillegg
til de kommunale enheter utfører tjenester for NAV og
Skatteetaten.
Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
- førstelinjeservice overfor eksterne og interne brukere
- sentralbord
- post - mottak, sending, registrering, journalføring

Vi søker etter en person med erfaring fra lignende arbeid, gode
samarbeidsevner og sterk serviceinnstilling.  Personlig egnet-
het vil bli vektlagt.
Tiltredelse snarest. Arbeidstid og lønn etter avtale.
Arbeidsvilkår for øvrig iht. gjeldende lov- og avtaleverk for
kommunal sektor.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse Servicetorget
i Rennebu, v/leder Olav Dombu - tlf 72 42 81 00.

Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling ledig på
www.rennebu.kommune.no eller ved henvendelse til:
Servicetorget i Rennebu - tlf 72 42 81 00

Søknadsskjemaet sendes via e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no innen 12. august 2008

Rådmannen

Rennebu kommune
Stenging av 

gamle Nerskogsveien 
ved Stobrua

Gamle Nerskogsveien blir stengt
ved Stobrua i perioden 25.august til
20.september 2008. Ny bru skal bygg-
es. Veien fra Granasjøen og fra Grindal
opprettholdes som vanlig fram til
Stobrua. Dersom privat vei over
Løvåsen benyttes som omkjøring, må
bompenger betales på vanlig måte. Det
vil også bli utført forberedende arbeid-
er på brua i juni med stenging i period-
er på max 30 min.Stengingen blir skilt-
et ved Granasjøen og på Grindal.

Spørsmål rettes til 
Rennebu kommune tlf 72 42 81 00

ddeessiiggnn  
ttrryykkkk  

rreekkllaammee

ditt lokale reklamebyrå
www.mediaprofil.no

72 42 76 66
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Vedtatte planer
Reguleringsplan for Svengård hytteområde del av
gnr. 21 bnr. 25 innenfor Sørøyåsen delplan R
Kommunestyret godkjente i møte 19.06.08 reguler-
ingsplan revidert 20.02.08 for Svengård hytteområde
del av gnr. 21 bnr. 25, innenfor Sørøyåsen delplan R
i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2.
Planen omfatter 3 nye hyttetomter(R1-R3), i tillegg til
eksisterende veier på området planlegges nye
veier/adkomster inn til hver enkelt tomt.

Reguleringsplan for Leverdalen villmarksleir på del
av eiendommen Uv, gnr. 35 bnr. 1
Kommunestyret godkjente i møte 19.06.08 
reguleringsplan datert 28.02.08 for Leverdalen
Villmarksleir på del av eiendommen Uv, gnr. 35 bnr.
1, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2.
Området nyttes til aktivitetsanlegg for fritids- og 
turistformål.

Reguleringsplan for Mjuken
Kommunestyret godkjente i møte 19.06.08 
reguleringsplan for Mjuken datert 04.05.07 i 
medhold av plan- og bygningslovens § 27-2.
Planen gjelder utbygging av skibakker, tilhørende
servicetilbud og hytteområder.

Endring av reguleringsbestemmelser 
Furusjøen – Hestvatnet
Kommunestyret godkjente i møte 10.04.08 
reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for 
Furusjøen – Hestvatnet datert 22.05.07.

Viser til fullstendig vedtak på kommunens 
hjemmeside www.rennebu.kommune.no.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjør-
ingsdato.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguler-
ingsplanen framsettes for Rennebu kommune innen
3 år fra denne kunngjøring.

Rådmannen

Da det i løpet av sommeren er oppdaget noen til-
feller av lus i kommunen, er det fint om dere foreldre
er obs på om barna klør i hodet fremover til
skolestart. Finner en lus er det bare å kjøpe luse-
middel på apoteket eller ta kontakt med skolehelste-
tjeneste ved behov.

Hilsen skolehelsetjenesten

Trygdeleilighet ledig
Gamle kongevei 32C, Berkåk. Leiligheten er på 
ca 45m2 + bod. Husleie er på kr 2586,- pr. mnd 
+ strøm. Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til:
Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder tlf 72 40 25 30
eller infotorg  tlf 72 40 25 00

Søknad sendes: Rennebu kommune, 
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 11.08.08

Rennebu kommune
Vernepleier med tilleggsutdannelse
innen psykiatri søkes snarest 
Vi søker etter 100% vernepleier som gjerne vil være
med i et tverrfaglig team innen psykiatri og tjenester
for funksjonshemmede. 
Arbeidsområde vil være tilrettelegging og oppfølging
av tiltak i skole, arbeid og bolig. Videre ansvarsom-
råder vil være koordinering, organisering, rådgiv-
ning, være teamleder for ansatte og inngå i ansvars-
grupper rundt enkeltpersoner. Stillingen er underlagt
enhet for hjemmebaserte tjenester.

Vi ønsker en samarbeidsvillig person med erfaring
fra lignende arbeid, som er fleksibel, strukturert og
løsningsorientert. 

Nærmere opplysninger fås ved kontakt med 
kommunalsjef Lill H. Bøe mob 456 19 590, 
rektor Kari Haukdal tlf 72 42 81 83 eller 
enhetsleder Helge Aalbu tlf  72 40 25 30. 

Assistent/ miljøarbeider 200% 
søkes snarest. Det er mulig å søke på deltidsstilling.
Søkere med utdanning som barne- og ungdoms-
arbeider, hjelpepleier eller barnevernspedagog vil bli
prioritert. Søkere med realkompetanse vil også bli
vurdert.

Arbeidsområde vil være tilrettelegging og oppfølging
av tiltak i skole og avlastningsbolig, målrettet miljø-
arbeid og evalueringer for barn som er autistisk fung-
erende. En del av arbeidet følger oppsatt turnus med
vakter dag, kveld og helg. Søkere vil inngå i ett faglig
team rundt bruker.
Vi ønsker samarbeidsvillige personer med erfaring
fra lignende arbeid, som er kreative, fysisk aktive,
tålmodige, strukturerte og fleksible. 

Nærmere opplysninger fåes hos rektor Kari Haukdal
tlf  72 42 81 83 eller konsulent for funksjonshem.
Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 06.

For stillingene gjelder avlønning i hht. gjeldende lov
og avtaleverk.
Søknaden sendes til Rennebu Kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu eller pr. e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no innen 01.08.08.

Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på 
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller
ved henvendelse til servicetorget, tlf  72 42 81 00.

Rådmannen
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Piano/orgel
Hvis det er noen som har et gammelt piano/orgel å låne oss
evt. gi bort til avdelinga, er vi svært takknemmelig for det.
Vi har også fått oss skuvseng, så nå er det bare  skinnfellen
som mangler.

Hilsen beboerne på Nordstuggu ved helsesenteret

Hjarteleg takk til alle som gledde oss med gode ord, stor
gåve til misjonshuset og triveleg samvær ellers. Takk!

Marit og Anders

Rennebumesterskap i DFS 
i Gammelstødalen.
Onsdag 20. august. Påmelding kl 17.30-19.00.

Innset Skytterlag

Småviltjakt Ytre Seierdal utmarkslag 2008
Det selges et begrenset antall sesongkort (på småvilt/rådyr).
1/2 pris på jaktkort til ungdom t.o.m 20 år.
For nærmere info, ring Ove Stuen 928 11 250

Trollheimen Grunneierlag
Jakttider og priser for sesongen 2008 – 2009.

Småviltjakt uten hund: 10.09.08 -  28.02.09.
Sesongkort      kr 700,-
2-døgnskort    kr  200,-
Styret tar forbehold om å frede 
rypejakta i løpet av sesongen.

Storfugljakt uten hund: 01.10.08  -  23.12.08.
Sesongkort     kr 800,-
2-døgnskort    kr 350,-

Harejakt med hund:   01.11.08  -  28.02.09.
Sesongkort    kr 800,-

Rådyr:
Voksen rådyrbukk       10.08.08  -  23.12.08. 
Generell rådyrjakt       25.09.08  -  23.12.08.

Ett kort per dyr kr 700,-

Det selges 20 kort.  Maks. fellingstillatelser 10 dyr.
Rapporteringsplikt straks etter hvert felte dyr.  Salg av kort
for Rådyr - kun hos forretningsfører Knut Hårstad.    

Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på
Voll, Coop Orkla, avd. Nerskogen og Rennebu Turistkontor
på Berkåk.
Spørsmål angående jakta rettes til Knut Hårstad, tlf 72 42
66 43 eller 911 56124.

Trollheimen Grunneierlag - styret

Sokkelleilighet ledig fra1. sept. Ca 80 kvm2, 1 soverom.
Nyoppusset. Gamlekongevei, Berkåk.  Mob 922 30 749

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
Enebolig nær Stamnan, med kjøkken, stor stue, 2

soverom, bad, WC, vaskerom og gang i 1. etasje samt bod-
er i sokkeletasje, leies ut.  Kjøkkenet har integrerte hvitevar-
er, og i sokkel er 400 liters fryser disponibel.  Garasje for én
bil. Fin og usjenert beliggenhet på stor tomt med utsikt.
Interesserte kan ringe 72 83 23 62 eller mobil 406 48 910

Takk for all oppmerksomhet i anledning min konfirmasjon.
Torill Ytterhus Haugset

Takk for oppmerksomheten i anledning konfirmasjonen.
Hilsen Arne, Rigmor og Rune

Vi ønsker absolutt ingen oppmerksomhet på dagene våre.
Astrid og Nils

Saudag i fjellet
Lørdag 9. august kl 12.00. på Jøldalen/Innstuggusætra.
Ta Jøldalsvegen (bomveg) fra Grindal. Fra p-plassen er det
ca 500 m å gå. Rindalingene kommer og redegjør for sine
erfaringer med jervbås.
Natursti - sosial prat - servering
Ta gjerne med campingstol eller lignende og kle dokk etter
været! Vel møtt. 

Grindal Beitelag

Tusen takk til alle som hugsa oss på den store dagen vår. 
Hilsen Valborg og Kåre Sundset

Utfordrerstafett - Kunstgrasbanen
Se om du er utfordret til å kjøpe andelsbrev i kunstgras-
banen i Rennebu. Se www.rennebu-il.no for utfordrerliste. 

Behov for grus/pukk?
i Rennebu og på Kvikne

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner.
Grus til diverse formål.

Dessuten utfører vi små og store gravejobber,
eksempelvis drenering, tomtegraving 

og masseutskiftning.

Ring for uforpliktende prat!

Berkåksmoen 7391 Rennebu
Tlf 944 87 876 - te@rennebu-grus.no

www.rennebu-grus.no
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FFaassttee  
GGuullee  pprriisseerr

Les kundeavisen på www.coop.no

Dette skjer i Rennebu!
31.07 Treningsskyting DFS og Jegere 17.30-19.30
05.08 Treningsskyting Gammelstødalen 17.00 
07.08 Treningsskyting DFS og Jegere 17.30-19.30

(Jegere 19.00)
10.08 Kulturkveld Rennebuhallen 19.30
10.08 Kulturbeite Håggåsetra 14.00

Jazzkonsert Jon Pål Inderberg
og Henning Sommero

13.08 Konsert Innset kirke 19.00
Gøran Fristorp og Rennebu Mannskor

13.08 Rennebu G14 – Leik Frambanen 17.30
14.08 Treningsskyting DFS og Jegere 17.30-19.30
15.08 Akustisk Aften Samfunnshuset 21.00

Odd Nordstoga Trio
15.08 Rennebu MS – Meldal Frambanen 19.00
16.08 Pubaften Sandbrekka 21.00
15.-17 RENNEBUMARTNAN

Åpningstider:  Fredag: kl 11.00 - 20.00 
Lørdag og søndag : kl 10.00 - 18.00
Se www.rennebumartnan.no

Hver lørdag kl. 11.00 - 15.00 i sommer er det kaffesalg i Jutulstuggu
Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu

Turistkontor, tlf 72 42 77 05 e-post:
turistkontoret@rennebu.net

Lollipop/Pin-up
Diplom-IS 10 pk.

pr pk 

1990
stk 199

Sommerkoteletter
Coop pr. kg. Fryst

2790
pr pk

Legg turen til Kvikne!

Søndagsbuffet 
hver søndag

Oppvarmet basseng 
hver dag kl 08.00 - 22.00

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no

Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

Medlemstilbud
Farris Bris

Naturell, lemon/lemongrass
mango/papaya
1,5 ltr. + pant

590
Ikke medlem 890 + pant

Farin
10 kg

9990

IIKKKKEE LLØØPP...... vvåårree  pprriisseerr  eerr  ffaassttee!!

NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil


