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Hyttenæringa i Rennebu har etter hvert 
blitt stor, og det er godt samarbeid mellom 
aktørene. Mer om hytteliv inne i avisa. 
Foto: Dagfinn Vold
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Vi er nå inne i det som mange mener er den flotteste års-
tida her i Rennebu, med snødekte vidder og fjell samtidig 
som vårsola varmer mer og mer. De flotte friluftsmulig-
hetene er noe av det som gjør det godt å bo i Rennebu 
og som også gjør det attraktivt å feriere her. Selv om snø-
forholdene nå er mer usikre enn de vanligvis er, vil det 
i påska sikkert være like mange hyttefolk i kommunen 
som fastboende.

Med  ca. 2000 hytter og fritidshus er Rennebu den 5. 
største hyttekommunen i Sør-Trøndelag og det byg-
ges ca. 25 nye hytter hvert år.  Tradisjonelt har vi mange 
håndverksbedrifter og hytteprodusenter og hyttebyg-
ging er ei viktig næring. Utenom salg av hyttetomter og 
hyttebygging, vet vi at det fra hver hytte årlig brukes ca. 
kr 25.000 til lokale kjøp av varer og tjenester. At hytteei-
ere lokalt bruker opptil 50 mill. kroner pr. år gir selvsagt 
grunnlag for flere arbeidsplasser, og bidrar til å styrke 
servicetilbud og bosetting i kommunen.  Likeså bidrar 
hytte- og fritidsrennebygger sterkt til at det blir mulig 
med ulike kulturarrangementer i kommunen. Konserter 
på Nerskogen og Olsmesetra, kunstutstillinger på 
Håggåsetra og ikke minst Rennebumartnan er arrange-
menter som er godt besøkt av hyttefolk.

Samtidig er det et stort potensiale når det gjelder å øke 
den lokale verdiskapingen. Det er mange varer, tje-
nester og aktiviteter vi i dag ikke kan tilby i Rennebu, 
og både næringsliv og kommune har ei utfordring i å 
legge til rette for at hyttenæringa i enda større grad kan 
bidra til lokal verdiskaping. I samarbeid med bl.a. lokalt 
næringsliv er Rennebu kommune i gang med  prosessen 
”Morgendagens Rennebu” og som et av tre satsingsom-
råder er det oppnevnt en tiltaksgruppe for hytter og hyt-
teturisme.  

Ekte natur- og kulturopplevelser basert på lokale kjer-
neverdier etterspørres mer og mer og i tillegg til alle de 
aktivitetsmuligheter som naturen gir kan lokal kunst og 
håndverk, lokal mat, gårds- og seterturisme mv være 
attraktive tilbud. Vi har mange gode naturgitte forut-
setninger, og de gode tradisjonene innen lokal mat og 
håndverk gir et godt grunnlag for å bygge ut tilbud. I 
hovedsak er dette småskalaturisme, og da er nettverket 
”Reisen til fjellet” hvor  aktørene samarbeider om mar-
kedsføring, tilbudspakker mv et godt tiltak for videre 
utvikling og vekst. 
    
Rennebu kommune ønsker fortsatt hyttebygging og 
utvikling av stedegen turisme, og da i en slik form at det 
selvsagt ikke forringer det som gjør det attraktivt å bo 
og feriere i Rennebu. Uberørt natur, stillhet, åpne kul-
turlandskap, aktive primærnæringer med landbruk og 
reindrift, jakt- og fiskemuligheter, lokal bosetting, tradi-
sjonelle håndverkstjenester mv er verdier som både hyt-
teeiere, andre besøkende og fastboende  setter høyt, og 
utbygging og tilrettelegging må skje slik at vi balanserer 
hensynene til disse basisverdiene. 

Hyttene og lokal turisme bidrar til å opprettholde og 
styrke bosetting og lokale tjenestetilbud samtidig som de 
tradisjonelle næringene og aktivitetene i stor grad gjør 
det attraktivt å tilbringe fritid i Rennebu. Vi har således 
gjensidige interesser i å bevare de stedegne verdiene 
samtidig som vi bygger og tilrettelegger. Selv om det i 
konkrete saker av og til kan være uenighet om hvordan 
disse hensynene skal avveies, så har vi kommet langt når 
denne gjensidige avhengighet erkjennes. 

Jeg ønsker alle ei flott påskehelg!

Rådmannen 
har ordet

Rennebu Røde Kors – Påskeberedskap
Røde Kors Hjelpekorps 

er en viktig del av red-
ningstjenesten her i landet. 
Mannskap fra Rennebu Røde 
Kors Hjelpekorps er også i år 
på plass i påskefjellet og det 
vil være døgnkontinuerlig 
vakt med minimum tre per-
soner i beredskap ved vakt-
hytta på Ånegga gjennom hele 
påskeferien, forteller leder 
i Rennebu Røde Kors, Ove 
Einar Drugudal. 

Ny hovedsentral
Tidligere er det vakthytta på 

Oppdal som har vært hoved-
base for Sør Trøndelag Røde 
Kors. Hovedsentralen er nå 

imidlertid flyttet til Røros og 
er operativ med eget telefon-
nummer. Dette gjør at Røde 
Kors er enda mer tilgjenge-
lig om uhellet skulle være ute, 
fortsetter Ove Einar Drugudal. 
Det er hovedsentralen på 
Røros som har ansvaret for å 
videreformidle oppdrag som 
kommer inn. Hovedsentralen 
har til enhver tid kontakt med 
alle hjelpekorpsene som har 
vakt, og varsler AMK-sentralen 
og politiet. 

Rennebu Røde Kors 
Hjelpekorps har i dag 60 beta-
lende medlemmer og Rennebu 
Røde Kors Omsorg har over 
100 medlemmer, og er der-

med et av de største korp-
sene i distriktet. I fjor hadde 
Hjelpekorpset 7 oppdrag i 
påska forteller Drugudal, noe 
som tilsvarer i snitt ett opp-
drag pr. dag. I løpet av hele 
fjoråret hadde de 16-17 opp-
drag i Trollheimen, og mange 
av oppdragene har nok en 
sammenheng med utfarten 
til Jøldalshytta fortsetter han. 
Han håper på en roligere påske 
i år, men dersom uhellet først 
er ute, er det trygt å tenke på at 
de i løpet av de to siste årene 
har investert i to nye scootere. 
Dette takket være god støtte 
fra lokalt næringsliv og andre 
foreninger. Drugudal benyt-

ter samtidig anledningen til 
å rette en stor takk til de som 
har støttet dem økonomisk, 
og mener Rennebu Røde Kors 
Hjelpekorps er godt rustet til 
årets påsketrafikk. 

Vakttelefon 
Rennebu Røde Kors:
480 70 059

Sør-Trøndelag Røde Kors 
Inforsentral
72 42 27 27
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Torill er klar 
for påskeinnrykket
Nerskogen Landhandel åpnet dørene én uke før påske for tre år siden. Det 
ble en knallstart med fullt kjør gjennom påskeuka. Nå vet Torill Dullum 
Lund og de ansatte hva påskehandelen går ut på, og de er godt forberedt som 
vanlig.

I dag er Nerskogen 
Landhandel godt etablert, og 
det er fem damer som er fast 
ansatt. Når det blir påske er 
nesten hele slekta i sving for å 
betjene butikken.

Hyttebeboerne er viktig
— Omsetninga i påskeuka i 

fjor utgjorde ca 14% av årsom-
setninga. Da er det ikke rart at 
vi har stort fokus på påska i to 
til tre måneder før påske, for-
teller Torill. Hyttebeboerne på 
Nerskogen er viktig for drifta 
av butikken, og Torill forteller 
at hyttekundene sørger for en 
vesentlig del av omsetninga. 

Utstrakt service
God service er viktig, og 

Torill med sine ansatte har 

stort fokus på å møte kundene 
på en vennlig måte og med 
ekstra god service. Butikken 
fungerer derfor som en møte-
plass, slik som den gode gam-
meldagse landhandelen.

 
— Noen hyttekunder sen-

der bestilling på epost eller 
ringer, og vi pakker og har det 
klart til de kommer. Vi hand-
ler og bringer varer også til de 
eldre. I tillegg fungerer vi som 
et lokalt turistkontor, og vi må 
ha oversikt over det meste som 
foregår, forteller Torill. De er 
værmeldingstjeneste, de hol-
der seg orientert om det som 
foregår i Oppdal, de har bro-
sjyrer om forskjellige tilbud 
– og de finner oppskrifter på 
nettet til kunder. 

God omsetning i liten 
butikk

Torill er fornøyd med ut-
viklinga av butikken, og hun 
forteller at de har doblet 
omsetninga fra det som var 
utgangspunktet. Utfordringa 
er at butikken er liten. Den er 
litt over 100 kvm, og har langt 
flere vareslag enn det den 
egentlig har plass til. 

– Vi har begynt på en pros-
ess for å se på hva vi skal gjøre 
med størrelsen på lokalene, 
men hva det blir til har vi ennå 
ikke tatt stilling til, sier Torill – 
som gleder seg til en hektisk 
påskeuke.

Av Dagfinn Vold

Hytteboer med lokalt engasjement

— Jeg er med på utkjøring 
av mat hver tredje måned, og 
da kjører vi tirsdag, torsdag 
og fredag. Den uka er jeg på 
hytta, forteller Gjengseth. Han 
forteller at han har arbeidet 
i Trondheim, og derfor ville 

han finne et annet sted når 
han ville engasjerer seg i frivil-
lig arbeid. Han hadde hørt så 
mye bra om Frivilligsentralen i 
Rennebu, og i og med at han 
hadde hytte i Rennebu var val-
get enkelt.

Gjengseth er opprinnelig 
fra Kristiansund, og foreldra 
har hatt hytte ved Gregosen 
på Nerskogen. Dermed hadde 
han tidlig fått et forhold til 
Nerskogen. 

— Jeg kan ikke tenke meg 
å ha hytte et annet sted. Vi flyt-

ta inn i hytta i 2004, og det var 
Lund Hyttebygg som satte den 
opp, forteller Gjengseth.

Kona har nettopp blitt pen-
sjonist hun også, så nå kan de 
være på hytta i lengre perioder. 

— Vi er på hytte hvertfall 
hver tredje helg i tillegg til 
påske og sommerferien. Sist 
sommer begynte vi å gå rundt i 
fjellet, og det gir en ny dimen-
sjon i hyttetilværelsen, sier 
Gjengseth.

Av Dagfinn Vold

Peder Gjengseth fra Malvik  har hatt hytte ved 
Minilla i 10 år. Etter at han ble pensjonist for 
vel et år siden, har han engasjert seg i Rennebu 
Frivilligsentral. 

Påskeferie
For mange av oss er påske ensbetydende med 
påskeferie. Det er en særegen norsk tradisjon 
at mange av oss drar til fjells og soler oss, går 
på ski og nyter det siste av vinteren. Vinteren 
er på hell, og snømangelen har i stor grad vært 
gjeldende i hele vinter, og særlig nå i det siste. 

Vi har møtt 5 på gata for å høre litt om deres planer i 
påska – om det blir en påske til fots, til fjells, på ski eller rett 
og slett en hjemmepåske. 

Venche S. Engesmo, Berkåk
Jeg skal arbeide nesten hele pås-

ka, men vi drar på hytta vår på Kvål et 
par dager for barnas skyld. Håper på 
finvær, grilling og utekos både hjem-
me og på hytta. Ellers håper jeg det 
blir litt snø igjen slik at barna kan ake 
og gå på ski. 

Harry Anglen, Berkåk
Barn og barnebarn kommer hjem 

til påske i år, så hos oss blir det mye 
liv i heimen. Det er stas at alle kom-
mer hjem på påskeferie, så det er noe 
jeg gleder meg til. 

 
Ivar Hoel, Stamnan 

Jeg regner med at mye av tiden 
blir brukt i lammefjøset. Jeg håper 
også anledningen byr seg til noen 
dagsturer på ski, og regner med at 
det blir noen skiturer på Nerskogen i 
løpet av påska. Blir det lite snø, ser jeg 
ikke bort ifra at det kan bli noen syk-
kelturer også, avslutter han. 

Eivind Flå, Hundhamaren 
Jeg skal tilbringe hele påskeferien 

på hytta på Nerskogen forteller han. 
Jeg håper på godt skiføre, men tar 
med sykkel som et godt alternativ til 
ski dersom forholdene tilsier det. 

Jørgen Hoel, Berkåk 
Det blir nok en del jobbing på 

meg i påska. Jeg er ikke så ivrig på 
ski, men regner med at det blir noen 
fotballtreninger, og kanskje en tre-
ningskamp også. Det er oppladning 
til seriestart i slutten av april, så mye 
av tiden går med til jobb og fotball.

Nerskogen Skisenter 
klar for påsketrafikk
Det har vært lite snø i distriktet i vinter, men det er nok snø 
til å kjøre i løypene ved Nerskogen Skisenter. Det er antydet 
at det skal komme mer snø i begynnelsen av påske, så en 
for håpe det blir supre forhold i nedfartene.

Følg med på www.nerskogenskisenter.no 

Torill Dullum Lund gleder seg til påskehandelen - her sammen med kunde Peder Gjengseth.
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Sande lanserer nye hyttemodeller

Den nye hytteserien bry-
ter helt med de tradisjonelle 
Sande-hyttene. Her er det mye 
glass og noen er i funkisstil. 

— Det er viktig med forny-
ing for å nå ut til flere. Vi har 
hatt etterspørsel etter både 
mindre hytter, hytter med mer 
vindu og hytter med moderne 
arkitektur. Men, vi vil også 
fortsette med de tradisjonelle 
hyttene, da de er solid forankra 
og merkevaren til Sande, sier 
salgssjef Øyvind Kjeka. 

10 nye modeller
Det er Stian Sandhaugen 

som har tegnet de nye hyttene, 
og han forteller at han startet 
med å tegne ei og ei hytte ut 
fra kriteriene om at han skulle 
ha to store hytter, tre små og 
resten i mellomstor størrelse 
på 70-80 kvm. Ellers skulle 
noen være i funkis, noen med 
saltak og det skulle være større 
vindusflater. 

— Etter hvert som jeg teg-
net presenterte jeg tegningene 
på de andre her på huset, og 

de ga positive tilbakemel-
dinger på samtlige, forteller 
Sandhaugen – som er godt 
fornøyd med resultatet.

Gode tilbakemeldinger
Kjeka forteller at de har 

fått gode tilbakemeldinger på 
de nye hyttemodellene. De 
har ligget på nettsiden kun i 
kort tid, og som eksempel har 
salgsapparat Vest hos Sande 
fått gode tilbakemeldinger 
på modellen Ryphø. Ellers 
har de også fått god respons 
på modellene Brattskarven, 
Ånegga og Ilbogen. 

— Henvendelsene har 
kommet fra store deler av lan-
det, og det synes vi lover godt, 
sier Kjeka. Det har vært mest 
respons på hyttene på 70-80 
kvm. Med hytter på under 50 
kvm slipper en en del krav til 
isolering etc, og det har også 
vært henvendelser på disse 
hyttene. 

Tilpasser tegningene
Stian Sandhaugen har teg-

net hytter for Sande i tre år, og 
han har erfart at det er sjelden 
at noen vil ha standardmo-
deller uten at de justeres etter 
egne behov. Som regel er det 
tilpasning av soverom og vin-
dusplassering som oftest skjer. 
Noen kunder kommer også 
med liste over hvordan de 
ønsker hytta, som f.eks. antall 
soverom. 

Salgssjef Øyvind Kjeka følger med på når Stian Sandhaugen tegner 
én av de nye hyttene.

Sande Hytter har lang tradisjon med produksjon av hytter både til det 
innenlandske og utenlandske markedet. Nå har de lansert en ny hytte-
serie, Rennebu-serien, med moderne arkitektur.

Markedet på tur opp igjen
Selger Odd Rønning ved 

hovedkontoret til Sande 
Hytter forteller at det virker 
som at markedet er på tur opp 
igjen etter en downperiode. 

— Vi har solgt mer i star-
ten på dette året enn vi gjorde 
i fjor, og det lover godt, synes 
Rønning. Sandhaugen tror at 
oppmerksomheten rundt nye 

hytter, ny hjemmeside og opp-
følging på facebook kan ha 
en medvirkning til oppturen. 
Derfor er selgerne ved Sande 
Hytter optimister for fremti-
den.

Av Dagfinn Vold
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Minne for livet
Even Myrmo fra 
Rennebu kom 
på seierspallen 
blant verdens 
beste skiteam i 
Falun. Det ble 
en ny Myrmo 
på pallen - 40 år 
etter Magne ble 
historisk. 

Det var VG som 
etter tips fra noen i 
Rennebu kom med 
oppslaget ”Finn en 
feil”. Feilen i følge VG 
var at midt i fremste 
rekke på seierspal-
len for beste nasjon i 
World-cupen satt en 
ukjent person.

Historien om Even Myrmos inntreden på pallen er utro-
lig morsom.

— Før herrenes jaktstart i Worldcupens avsluttende renn 
fant jeg en rød teamtrøye på toppen av Mördarbakken, tok 
den på meg og tenkte at det var en fin suvenir. Jeg var stolt, 
og de andre i reisefølget misunnelig, forteller Myrmo.

Etter rennet beveget de seg mot premieutdelinga, og 
Myrmo gikk mot akkrediteringsområdet uten å bli stoppet. 
Han gikk til presseområdet, og han fikk kamera av samboer 
May.

— I gledesrusen gratulerte noen, bl.a. Johaug. Jeg koste 
meg og tok bilder. Så begynte de å dele ut gule vinnertrøy-
er, og det var en enda bedre suvenir. Jeg trodde premieut-
delinga var ferdig, og tenkte bare å stå der til det ebbet ut. 
Så begynte alle med gul trøye å bevege seg mot pallen, og 
da var det bare å følge på. Da gikk det opp for meg hva jeg 
egentlig var i ferd med å gi meg i kast med, forteller Myrmo. 

Da samboer May forsiktig ymter frempå om at han ikke 
hadde trengt å sette seg i midten i første rekke, sier Myrmo 
av det bare ble naturlig ut fra slik de gikk inn. 

Der satt Myrmo med Eldar Rønning på sin høyre side da 
svenskekongen kom med blomster og gratulerte alle i frem-
ste rekke - også Myrmo.

— Jeg tok naturligvis svenskekongen i handa og takket, 
og tenkte at denne blomsteren må jeg ha med til May. Men, 
i gledesrusen gjorde jeg som de andre og kastet buketten ut 
til publikum. Det var litt rart å få gratulasjon for noe jeg ikke 
hadde gjort, flirer Myrmo. 

Ingen stilte spørsmål om hvorfor Myrmo var med på pal-
len. I ettertid har det blitt en fantastisk historie, og de andre 
i reisefølge skrattet godt da han kom til bussen og fortalte 
hva han hadde vært med på. Så 40 år etter at gammelon-
kel Magne Myrmo ble siste verdensmester på treski i 1974, 
kom en ny Myrmo på pallen og fikk et minne for livet - med 
minimalt treningsgrunnlag.

Av Dagfinn Vold

Nedenfor faksimile fra VGs nettoppslag.

Sande lanserer nye hyttemodeller

Hyttemodellen Hildra er en modell Sande Hytter har fått gode tilbakemeldinger. 

Brattskarven er en annen modell som har fått god respons.

Ryphø er en modell med store vindusflater for gjennomsyn.
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NERSKOGSKONSERTEN
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Skarbakkan, Nerskogen
lørdag 30. august kl 19.00

30. august er det konsert med 
Morten Harket  i naturskjønne 

omgivelser på Nerskogen  
Kjøp billetter til årets konsertopplevelse på: www.billettservice.no

Morten Harket

Arrangør:

Nerskogen grendalag

Bill. kr 395,- + avg

Samarbeidspartnere: Billetter:
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Byggmakker med 
økt omsetning
Byggmakker Berkåk øker sin omsetning, og 
hyttemarkedet står for den største økingen.

Magnar Gunnesmæl er leder for BM Proff i Rennebu og 
Oppdal, og han ser lyst på fremtiden for firmaet og bygge-
næringa i Rennebu.

— Vi har arbeidet bevisst mot det vi kaller proffmarkedet, 
det vil si entreprenørfirma, byggmestere og hytteprodusen-
ter, og det har ført til at vi har hatt en fin fremgang i omset-
ning, forteller Magnar Gunnesmæl - leder for BM Proff 
Rennebu og Oppdal. 

Mye av veksten skyldes hyttesatsingen i Rennebu, og 
Nerskogen er et godt marked for BM. Gunnesmæl fremhe-
ver bl.a. Lund Hyttebygg, Rennebu Hytteservice, Sande Hus 
og Hytter , Torslaft, Nerskogslaft og LH Bygg Entreprenør 
som gode kunder, og han mener Nerskogen  Hyttegrend har 
et stort potensiale og er et interessant område.

Team proff
— Vi er fem Byggmakker-butikker som jobber i team mot 

proffmarkedet - Rennebu, Oppdal, Støren, Tynset og Røros. 
Vi har felles møter der vi lærer av hverandre når det gjelder 
strategi og markedsføring. Leder for teamet er Per Kristian 
Refseth på Støren, og det at vi har profesjonalisert apparatet 
vårt har gitt resultater. Til sammen har vi lang erfaring og 
stor bredde i kunnskapen, forteller Gunnesmæl. 

 Alt fra gunnmur til kjøkken
BM har stor bredde i varespekteret, og med Nerskogen 

Hyttegrend som eksempel leverer BM materialer til Hoel & 
Sønner som står for grunnarbeidet, og trelast, byggevarer og 
kjøkken til Lund Hyttebygg som står for byggingen av hyt-
tene. 

— Hyttemarkedet betyr veldig mye for oss, og det gjelder 
også ettermarkedet, sier Gunnesmæl.

Ønsker større areal på hyttene
Gunnesmæl synes det skulle vært muligheter for større 

areal på hyttene, og muligheter for å bygge bl.a. garasje. Han 
er klar over at det ligger begrensninger i planene, men det er 
noe som bør vurderes med nye planer. 

— Dessuten er jeg opptatt av at det skulle vært lagt strøm 
ut i Leverdalen, slik at en kan utnytte dette området bedre 
til hyttebygging. Potensialet i Leverdalen er stort. Rennebu 
kommune kan her være med å bidra til infrastruktur som 
trafoer og lignende, sier Gunnesmæl. 

Godt omdømme
— Jeg ser lyst på fremtiden for oss i BM, for Rennebu 

og spesielt Nerskogen har godt omdømme i markedet. 
Men, vi må ikke glemme at det også finnes andre områder 
for hyttebygging i Rennebu som er viktig å ta med, avslutter 
Gunnesmæl.

Av Dagfinn Vold

Samarbeid i håndverks-
bygda Rennebu
Gjennom hyttesatsinga i Rennebu er det blitt et blomstrende håndverker-
miljø i kommunen, og de samarbeider godt til felles beste.

Samarbeidende firma i Ånegga Hyttegrend. 
Sittende foran: Leiv Christian Sundset (RennebuSmia), Magnar Skjerve (Rennebu Hytteservice), 

Fridar Skjerve (Fridar Skjerve) og Arve Bøe (Rennebu Hytteservice).
Stående fra venstre Arno Køstl (Impex Byggevarer Stokke), Rune Aftret (Rennebu Transport), 

Dominic Køstl (Impex Byggevarer Stokke), Edvin Eide (EE-Rørlegger’n), Arnt Erik Voll (Rennebu 
Hytteservice), Øyvind Kjeka (Sande Hytter), John Håkon Hoset (Kvikne-Rennebu Kraftlag), 

Rune Fjellstad (Terje Frøseth), Kjell Erlend Gunnes (Rennebu Snekkeri), Terje Frøseth (Terje Frøset), 
Kjell Eithun (Sande Hytter), Tormod Eggan (Rennebu Hytteservice), Torleif Bøe (Torslaft), 

Ola Bøe (Torslaft) og Trond Narve Stavne (Ånegga Eiendom-Rennebu Hytteservice).

Satsinga på hyttebygging i 
Rennebu gir etter hvert arbeid 
til mange - på mange forskjel-
lige områder. Foruten de som 
er direkte knyttet til arbeid 
med å sette opp hytter, er det 
flere butikker og servicefunk-
sjoner som opplever positive 
ringvirkninger av hyttebyg-
ginga. 

- Det er utrolig mange 
aktører som er inne i arbeidet 
fra en starter med ei råtomt 
til en kan sette seg ved bordet 
med kaffekoppen i den ferdige 
hytta, forteller Trond Narve 
Stavne.

12 samarbeidende rennebu-
bedrifter

Ånegga hyttegrend er et 
av mange eksempler på godt 
samarbeid innen næringsli-
vet. Da siste prosjektet i første 
grenda ble ferdigstilt, hadde 
12 bedrifter fra Rennebu vært 
involvert.  

Ånegga eiendom står som 
utbygger av grenda, mens 
Fridar Skjerve har planlagt 
området, tegnet hyttene og 
stått for papirarbeid mot kom-
munen. Graving og infrastruk-
tur er utført av Terje Frøset, 
og Rennebu Hytteservice 
har stått for grunnarbeidet 
og snekkeringen. Hytta er i 
stavlaft, og lafting og monte-

ring er utført av Torslaft, mens 
Rennebu Transport hjalp til 
med kraning av lafta og ellers 
med søppelkontainere. Taket 
har håndsmidde ringved-
kroker fra RennebuSmia, og 
Byggmakker har levert tak-
isolasjonen og vinduene. 
Innvendige materialer er levert 
av Sande Hytter. El-arbeid 
er utført av Kvikne-Rennebu 
Kraftlag, og EE-rørleggern står 
for rørleggerarbeidet. Arbeidet 
med mur, flis og skifer er utført 
av Impex (Arno Køstl), og 
Rennebu Snekkeri har levert 
og montert kjøkken, bad, gar-
derobe og senger.

Godt samarbeidsmiljø
- Vi som utbygger vil gjerne 

ha lokale håndverkere og sam-
tidig stolt kunne fortelle det 
videre, sier Trond Narve Stavne 
i Ånegga hyttegrend. Han 
synes det er viktig å handle 
lokalt, for da vet en hva en får 
og en har kontroll på at varen 
kommer til riktig tid.  

Samarbeidet har utviklet 
seg over år, og nå er det blitt et 
nettverk der en stoler på hver-
andre. 

- Det er viktig at alle anbe-
faler hverandre, og det gjør 
oss i stand til å levere total-
entrepriser og nøkkelferdige 
prosjekt. Vi får mange positive 

tilbakemeldinger fra kunder 
som er meget godt fornøyd 
med arbeidet som blir utført 
at rennebubedriftene, forteller 
Stavne. 

Samarbeidet på byggeplas-
sen er viktig for et godt resul-
tat. De synes bl.a. det er viktig 
å spise sammen på arbeids-
plassen. Da løser de utfordrin-
ger sammen, og de får et felles 
ansvar for å få et vellykket pro-
sjekt til riktig tid. På den måten 
styrker de også fagmiljøet.

- Det er viktig å legge sjela 
si og litt ekstra i arbeidet, for 
det har vi igjen mange ganger, 
sier Torleif Bø i Torslaft. Han 
understreker også at det er 
viktig å fremsnakke hverandre 
for å selge inn lokalt nærings-
liv.

- også ”interkommunalt” 
samarbeid

Håndverkerne fra Rennebu 
har også oppdrag utenfor 
kommunen - både i regionen 
og lengre bort. Samtidig er 
det andre aktører som er inn i 
Rennebu på oppdrag. 

- Det er viktig å samarbei-
de over kommunegrensa, og 
spesielt Oppdal betyr mye for 
Nerskogen, avslutter Stavne.

Av Dagfinn Vold 
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Velkommen til en trivelig handel!
Telefon 72 42 55 22

Nystekte brød
Aviser – Gass

Lokale produkter

Åpningstider i påska
Fredag 11. april 09.30   -  21.00
Lørdag 12. april 09.30   -  18.00
Palmesøndag 10.00   -  17.00
Mandag 14. - fredag 18. april 09.00   -  19.00
Påskeaften 09.00   -  17.00
1. og 2. påskedag  10.00   -  17.00

Åpen gård på Svengård, 
onsdag og skjærtorsdag kl 14-17

- gratis besøk i fjøs og stall
- muligheter for kjøretur med hest og vogn, kr 50 pr tur
- grilling av Limousin burger
- salg av kjøtt

rideturer - servering - overnatting

Visste du at Felleskjøpet
har butikk i Rennebu?
Her får du kjøpt produkter til: Hus og hytte –
Hage og uterom  –  Kjæledyr  –  Friluftsliv

Felleskjøpets butikk

Hoels Mølle holder til på Stamnan i Rennebu.

Besøk oss eller ta kontakt.
Tlf.: 991 60 651  –  E-post: Karen.Hoel@felleskjopet.no

God påske!

Statoil Berkåk
Berkåk
7391 Rennebu
tlf 72 42 71 50

For produktsortiment se www.felleskjopet.no

www.rennebumartnan.no
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Enebolig i Holmenkollen tegnet av arkitekt Stian Schjelderup. Tak og vegg har brent kledning av gran 
som er linoljebehandlet. Foto: Schjelderup Trondahl arkitekter AS.

Nyskapende overflatebehandling
Sveinung Kosberg driver 
Rennebu Sag og Trekultur, og 
det siste produktet fra Kosbergs 
hånd er panel som er brent. 

Kosberg har spesialisert seg på å lage 
materialer utenom standardmål og det som 
kunden etterspør – både i lengde, bredde 
og i profiler. Det har ført med seg mange 
spennende oppdrag, og under leveranse 
av ytterkledning til en arkitekttegnet hyt-
te kom han i kontakt med arkitekt Stian 
Schjelderup i Oslo. Han spurte Kosberg om 
han kunne lage en kledning som tidligere 
ikke var laget i Norge – brentpanel. 

— Jeg var litt skeptisk i begynnelsen, 
for det virket fremmed. Men, jeg var ikke så 
vanskelig å overtale, sier Kosberg.

Brukt i Japan
Brent panel har blitt brukt i Japan fra 

1700-tallet, og det ble brukt for å motvirke 
antennelse ved skogbrann. I tillegg oppda-
get de at denne kledningen ikke råtnet, så 
de begynte å brenne panelet som overfla-
tebehandling. Teorien med behandlingen 
er at en brenner opp næringsstoffene til 
mikroorganismene i overflaten. Dermed 
blir det et sotlag på overflaten som ikke gir 
noe næring. 

Bra resultat
Første oppdraget med det nye panelet 

var til et hus i Holmestrand, og resultatet 
ble bra. Nå har Kosberg levert til et hus i 
Holmenkollen og til to leilighetskompleks 
i Drøbak.

— Jeg har ikke markedsført produk-
tet ennå, men jeg har vært en tur til Oslo 
for å selge inn til noen arkitektkontor. Jeg 
fikk god respons og har et godt håp om at 
det skal selge fremover. Det er aktuelt bl.a. 
til flere store  offentlige prosjekt, forteller 
Kosberg. 

Sjøllaga utstyr
Da Kosberg fikk forespørsel om å lage 

brentpanel fantes det ikke noe utstyr for 
prosessen. Med Kosbergs gode praktiske 
sans og gode håndlag satte han i gang med 
å lage sitt eget utstyr. Han traff bra i første 
forsøk, men han vil ikke røpe hemmelighe-
ten med prosessen. 

Maskina han nå bruker har en kapasi-
tet på 2.500 kvm på et skift i uka. Han er 
dermed leveringsdyktig på produktet, og 
det går med all slags type tre og bredder på 
panelet. 

Spennende samarbeidspartner
Stian Schjelderup driver et lite arkitektkontor i 

Oslo som har spesialisert seg på skreddersømpro-
sjekter. 

— Vi utfordrer oss selv og kunden med materia-
ler, og har kontakt med slike som Kosberg som er 
flink og interessert og som evner å gjøre nye ting. 
Jeg visste at han kunne levere materialer med skik-
kelig kvalitet, sier Schjelderup. 

Schjelderup synes samarbeidet er interessant, 
og tror at produktet vil ha en spennende fremtid. 
Panelet er bærekraftig og varer i mange år, og han 
har definitivt troa på produktet. Han synes panelet 
er kjempeinteressant og det har et eget liv i overfla-
ten og ser fløyelsaktig ut. I tillegg er det motstands-
dyktig mot brann og råte. 

— Kosberg er god på tilpasning, og han tør å sat-
se. Det er alltid interessant å diskutere utvikling av 
produkter med en så flink fagperson som Kosberg, 
sier Schjelderup – som anbefaler å ha linolje på 
brentpanelet slik at det holder bedre på sotet. 

Av Dagfinn Vold

Brentpanel kan produseres med alle typer tresorter og i forskjellige utførelser.

Sveinung Kosberg viser frem en elementvegg med brentpanel som er 
under produksjon.
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ESSO Berkåk 
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Kom innom for en
trivelig påskehandel!
Coop rabatt på drivstoff 
÷ 35 øre pr liter

 God påske ønskes alle fra oss på 

Impex Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu  –  Tlf 950 96 245

impex@loqal.no  –  www.impexbygg.com

• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
  rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

AnSi GASS
ArCtiC Fritid

A
  S

Berkåk, 7393 Rennebu – tlf 411 77 972

Stråleovn 4,1kw

kr 1499,-
inkl gassflaske
10 kg kompositt

Vi har strømaggregat 
til de fleste formål!
KiPOr som er velegnet 
til PCér og tV 
GEBE som er velegnet 
til tyngre oppgaver

Åpningstider:
mandag-torsdag 9-17  –  fredag 9-19  –  lørdag 10-14

HemnekjølenHERLIGE

Sørvendte selveiertomter med vei, vann og 
kloakk tilknyttet nybygd og moderne renseanlegg

NYHETFørste tomter med høgstandard på Søvasskjølen!

Oddmund Stenset 
907 35 059
odstense@online.no
www.søvasskjølen.no

-  biloppstillingsplass på hver tomt
-  attraktivt område både 
 sommer og vinter
-  fiskevann og jaktterreng

-  skiterreng for hele familien
-  kort vei til Knyken, Norges mest 
 moderne skianlegg

Under 1 time fra Trondheim!

(Søvasskjølen)

HUSK BrAnnVErn!Vi har brannslokkingsapparatbrannteppe, gassalarm og røykvarsler

Hyttekomfyr Chef 

kr 3190,-
Gasskjøleskap 
Ventus 100 

kr 4990,-

Landmann gassgrill 
flatbed eco 3 brennere

kr 1999,-

du finner oss i Gammelsamvirkelaget på Berkåk!

Flaskebytte 
propan!

5 kg 149,-
10/11 kr 199,-
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Det har i mange år vært tradi-
sjon at tiendeklasse ved Rennebu 
Ungdomsskole er på vintertur, der 
blant annet overnatting i snøhule 
står på programmet. I år var det rett 
og slett for lite snø til at dette gikk 
an, så da ble det overnatting i lavvo 
for årets avgangselever. 

Bortsett fra lite snø, var værgudene på sitt 
aller vennligste under årets vintertur, og den 
største utfordringen var kanskje å få smurt 
seg med nok solkrem. 

- Vi var skikkelig heldige med været. Det 
var litt kaldt om nettene, men på dagtid var 
det strålende sol, så det var mange som ble litt 
røde i kinnene etterhvert, forteller tiendeklas-
singene Maren Gunnes, Øyvind Bjørkhaug 
Aspeggen og Elise Sundset.  

Overnattet under åpen himmel
Selv om det var for lite snø til at elevene 

kunne overnatte i snøhuler, fikk de i løpet 
av turen prøvd seg på å bygge en skikkelig 
snøhule, noe som kan være nyttig lærdom til 
en senere anledning. Denne gangen ble det 
overnatting i lavvo, noe som ifølge elevene var 
en helt grei løsning. 

– Det ble jo kuldegrader i løpet av natta, 
og da er jo lavvo kaldere enn snøhule, men 
det gikk helt bra, forteller tiendeklassingene. 

Den andre natta var det til og med et par 
hardhauser som overnattet under åpen him-
mel, og det må absolutt kunne sies å høre 
med til sjeldenhetene på vinterturene!

Positive elever
Også ansvarlig lærer Tove Bruholt er full av 

lovord om årets vintertur. 
- For det første var vi jo så heldige med 

været, og for det andre var alle elevene posi-
tive og fornøyde hele tiden. Dessuten hadde 
Rennebu Røde Kors sammen med politiet 
laget et prima opplegg der vi fikk lære både 
om førstehjelp, fjellvettregler, redningsaksjo-
ner, snøskred og andre ting som kan være 
nyttig å ha kunnskap om når man ferdes i fjel-
let på vinterstid, forteller Bruholt. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Tove Bruholt

Vintertur i strålende vær!

Klar for skitur med utgangspunkt fra Hæverfallsetra: Martin Smestu Holm, Christoffer Brekke, Elise Sundset, Maren 
Gunnes, Margrethe Moen Krokhaug, Ingrid Skjerve og Gaute Smeplass Haugen.

Bjørn Trøite og Gaute Smeplass Haugen studerer kart. Ove Einar Drugudal viser førstehjelp med Margrethe Moen 
Krokhaug som ”pasient”.
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Hos oss kan dere leie:
Gravemaskiner 2.0t / 2,8t                                     
Kompaktlaster med 
pallegafler, skuffe og snøfres                                 
Minidumper 
Flishugger som tar opp til 16 cm tre                                   
Biltransporthenger       
Maskinhenger   
Tipphenger       
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr
Vi utfører stubbfresing

Maskinene kan også leies 
med fører for mindre oppdrag

Ta kontakt 
for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302

mandag – fredag 08.00 - 16.00  –  lørdag 10.00 - 13.00

Telefon  72 42 64 64 – Industriveien 4, 7391 Rennebu

Din lokale rørlegger
Hytteprodukter gjennom hyttetorget
Varme- og sanitæranlegg
Modernisering av bad
Varmepumper
Vann og energibrønner

Tradisjonelt smedarbeid
Vi smir våre produkter på tradisjonell måte, og kan smi blant annet 

dørlås, dørbeslag, opphengskroker,
skiltoppheng, lysekroner, lysestaker

De fleste produktene kan tilpasses kundens ønsker og behov.

Terminalveien 8, 7391 Rennebu  -  tlf 488 44 401
www.rennebusmia.no  -  netthandel

Service og reparasjoner på alle bilmerker
diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.

pkk (eU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.

åpent: mandag-fredag kl 07.30 –15.30.

BERKÅK BIL a.s
7391 RENNEBU – Tlf 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Unngå problemer med dekkslitasje, klimaanlegget 
og automatgirkasse i sommer.

Vi utfører firehjulskontroll, AC-service
og automatgirkasse-service med rens
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Butikk for hytte- og 
fritidsmarkedet
Allerede før jul startet brødrene Sigvald og Harald Bøhle med rydding og 
innredning av lagerlokalene til den gamle Prix-butikken på Berkåk, og 1. 
februar var det klart for offisiell åpning av nybutikken. 

Som ANSI Gass Arctic 
Fritid AS antyder kan man 
her få kjøpt både gass, propan 
og tilhørende utstyr. I tillegg 
er det rikelig utvalg i diverse 
motoriserte verktøy og kjøre-
tøy, som snøscootere, snøfre-
sere, plenklippere, ATV o.l. 

Etter at Euronics ble ned-
lagt, har brødrene også merket 
en økende etterspørsel etter 
mindre el-artikler og utstyr, 
så de har også fått en del slikt 
utstyr i hyllene. 

– En enkel ting som støvsu-
gerposer ble det for eksempel 
mye etterspørsel etter, så der 
kommer vi til å ha utvalg som 
passer de fleste merkene, for-
teller Harald Bøhle. 

Vedlikehold og service
I tillegg til butikkdriften 

driver de også med service og 
reparasjoner, og etter at Prix 
flyttet inn i nye lokaler fikk 
brødrene litt bedre plass til 
akkurat den delen av virksom-
heten. 

– Det er en del spørsmål 
om dette, og ofte er det jo litt 
stort utstyr vi holder på med så 
det er greit å slippe å holde på 
i butikklokalene, sier Sigvald 
Bøhle. 

Han presiserer også at de 
nå i oppstartsfasen vil være 
veldig lydhøre i forhold til hva 
kundene etterspør.

 – Vareutvalget er på ingen 
måte helt fastlåst, så det er 
viktig at folk stikker innom 
og spør oss hvis det er noe de 
trenger. Vi har mange leveran-
dører, så vi klarer å skaffe litt 
av hvert, smiler Sigvald. 

Nye innbyggere
Mens Sigvald Bøhle har 

hatt bostedsadresse Rennebu 

noen år, er Harald og familien 
nyinnflyttere til kommunen. 
Sammen med kona og sønnen 
på 13 år har de kjøpt seg hus 
på Innset, og så langt trives de 
kjempegodt. 

– Vi har blitt veldig godt 
mottatt i lokalmiljøet, og gut-
ten trives kjempegodt på sko-
len, så vi er veldig godt for-
nøyd med flyttingen så langt, 
sier Harald Bøhle. 

Godt mottatt
Ifølge de to brødrene har 

den snøfattige vinteren gjort 
oppstarten litt ekstra vanske-
lig, for etterspørselen etter 
snøfresere, snøscootere o.l. 
har vært temmelig laber i hele 
Trøndelag. 

– Vi både trodde og håpet 
at vinteren skulle bli helt 
annerledes, men det styrer vi 
ingenting med så det er bare 
å se framover mot nye mulig-
heter, sier de to. Nå håper de 
naturligvis at folk er ekstra 
ivrige etter å komme i gang 
med utendørs våraktiviteter 
både på hytta og hjemme, og 
at dette kan gi litt ekstra opp-
sving i salget framover. Til tross 
for en litt tung start, føler de 

to absolutt at de har blitt godt 
mottatt i lokalmiljøet. 

– Det virker som folk er 
positive, og ikke minst at 
mange er interessert i å handle 
lokalt, og det syns vi er bra, sier 
Sigvald Bøhle. 

Blomster og ros fra Rennebu 
kommune

For å vise at Rennebu 
kommune også setter pris på 
nyetableringen, stakk ordfører 
Ola T. Lånke nylig innom med 
blomster og rosende ord til de 
to gründerne. 

– Det er flott at noen star-
ter opp næringsvirksomhet, og 
det er bare å ta kontakt hvis 
det er noe Rennebu kommune 
kan bistå med, sa ordføreren. 
Han presiserte også at det er 
veldig positivt at det er mulig-
het for både salg og service på 
samme sted. 

– Det er bra at man også 
har mulighet for oppfølging i 
forhold til reparasjoner og ved-
likehold lokalt, så det håper jeg 
kundene vet å sette pris på, 
avsluttet Lånke på vegne av 
Rennebu kommune. 

Av Mona Schjølset

Påskestemning med 
eggande keramikk

Månadens handverkar på Birka i april er Jorunn Ygre Rogne - 
YR Design. 

Rogne er sjølvlærd keramikar, og gjenstandane ho lagar 
er kjennetega av særeigne overflater. Det er likevel dei 
humoristiske og fantasifulle hønsefigurane ho er mest kjent 
for: Både frittståande, liggande og hengande høns i talrike 
former og farger klekkas ut i verkstaden hennes i Kongsberg.  
I april er ho kåra til månadens handverkar av Birka, nasjo-
nalt senter for kunst og handverk.

Eigen stil 
- Kreativitet er å finna opp, å eksperimentera, å veksa, ta 

sjansar, bryta reglar, gjera feil –og ha det moro. Med dette 
som ”leveregel” har det vore fint å jobba seg fram som sjølv-
lært, og å finna sin eigen særprega stil, noko eg får mykje 
tilbakemelding på, fortel Jorunn, og held fram: 

- Eg legg stor vekt på heilskapen mellom form og dekor. 
Ho jobbar med steingodsleire og spektrumfargar (smel-

tebegitning), og byggjer gjenstandane eller brukar former. 
Skravureffekten har blitt eit varemerke for henne, og ho 
arbeider mykje med overflata. Blanke og matte flater mot 
kvarandre skaper spenning.

Morosame høns 
Hønene har blitt Jorunn sitt ”varemerke”, enten dei er 

frittståande, hengjande, liggjande, i hønekasse, - eller i eggs 
form, for den del. 

- Det er mykje artig hønehumor å ”krydra” med, som til 
dømes ”Kvar mann si høne” – fritt etter Lars Sponheim. Og 
”Hønene har eit stort hjarta sjølv om hjernen er liten…”, ler 
ho. Elles lagar ho blant anna lysestakar, urner, krukker, vasar, 
veggamplar, bordfat og veggfat. 

Mykje uskapt
- Eg hadde så mykje uskapt, så derfor vart det leire på 

heiltid for meg frå hausten 2006. Etter 26 fine år som lærar 
i grunnskolen på Kongsberg, sa eg  opp lærarstillinga mi og 
”kasta meg uti”, fortel Jorunn, som eigentleg er  Vossajente, 
men har budd på Kongsberg mesteparten av sitt vaksne liv. 

I 2001 fekk ho Solsikkeprisen som beste utstillar på 
Kjerringtorget i Nesbyen. Dette vart eit vendepunkt. 

- Det vart ein kjempeinspirasjon. Folk sette pris på pro-
dukta mine, ideane byrja å bobla for alvor,  dagane vart for 
korte – og eg tenkte: ”Seinare vert det ofte for seint ”. Eg 
måtte ta eit vegvalg.  Som keramikar er ho altså sjølvlært. 

- Eg vart fortapt i materialet som 17-åring etter  eit kera-
mikkurs. Opp gjennom åra har eg eksperimentert mykje, 
prøva og feila og lært mykje om det utrulege materialet, for-
klarar ho.

Å gi det vidare
Jorunn fortel at det å få litt avstand til travle dagar i verk-

staden, kan føra til at nye idear dukkar opp. 
- Den daglege turen i skogen - til fots eller på ski - kan 

vera fruktbar. Og det første krakelerte islaget på sølepyttane 
har alltid fasinert meg, og er så overførbart til skravureffek-
ten. Eg er glad i hage og blomar, difor er tulipanen ei trufast 
form i dekoren. Bladforma er også god å jobba med.

Det at folk set pris på produkta, inspirerer henne storleg. 
- Godt sal, og gode tilbakemeldingar i løpet av messeda-

gar er drivstoff som varer i lange og iherdige jobbeperiodar. 
Fleire prisar for produkt og stand har også løfta meg, fortel 
ho, og avsluttar:

- Anne Grete Preus har sagt det godt:  «Å skape uten å gi 
det videre, er like meningsløst som å tale uten at noen hører 
på». 

Ordfører Ola T. Lånke gratulerer brødrene Sigvald og Harald Bøhle med ny butikk på Berkåk.

Harald Bøhle viser noe av det allsidige utvalget i butikken.
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VELKOMMEN

Mer informasjon på www.nerskogen.net

Alle muligheter
        - for hele familien!Nerskogen har unike kvaliteter for friluftsliv. 
Her kan du boltre deg i urørt natur innover 

Trollheimen med besøk på Jøldals-
hytta, gå i flotte oppkjørte skiløyper, ta 
utfordringen i Nerskogen skisenters 

slalåmbakker eller bli med på hunde-
sledetur med Trollheimen Husky, 

kjøpe deg nydelig reinskjøtt, 
besøke kunstgalleri  

- eller rett og slett bare kose deg i sola 
med en kopp kaffe, 

en sjokoladebit og det som hører til.

Vil du ha en skikkelig utfordring har du 
muligheter for fantastiske toppturer 

i Trollheimen til Svarthetta, 
Trollhetta eller Blåhø. 

Du kan også hive deg med på 
Nerkogsrittet, som går den 15. juni.

Det er kort vei til Oppdal med f.eks. 
kino eller andre opplevelser i Kulturhuset.

Matinnkjøpene gjør du på 
Nerskogen Landhandel 

- en bugnende butikk 
med åpningstider tilpasset fritidsbrukere 

som er på besøk i helgene.
Får du lyst på noe ekstra godt, 
kan du besøke Trollheim for 

å kjøpe limousinkjøtt eller limousinburger.

Får du lyst på hytte 
- får du kjøpt både hyttetomter og 

hytter på Nerskogen.

Du kan også få med deg 
årets konsertopplevelse 

- selveste Morten Harket 
i Skarbakkan lørdag 30. august.

Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

www.tt.no
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Kunstustilling på 
Håggåsetra
Billedkunstner Grete Skoe  åpner utstilling 
med tittelen ”Tett på natur” på Håggåsetra 
lørdag 12. april.

Grete Skoe bor i Bø i Telemark og driver Atelier Skoe. 
Hun kom på besøk til Rennebu og Oppdal da hennes bror 
Anders Skoe etablerte seg på Sundsethagen på Havdal i 
Rennebu. Grete ble facsinert av natur og mennesker som 
levde ”tett på natur” og ønsket å formidle sine inntrykk gjen-
nom sine bilder på Galleriet Håggåsetra.

Skoe er medlem av Norske billedkunstnere og 
Tegnerforbundet. Hun er utdannet fra Statens hånd-
verks- og kunstindustriskole, Dekoratørfagskole i Århus 
og Statens pedagogiske lærerhøgskole i forming. Hun har 
deltatt på titalls utstillinger og er innkjøpt av Telemarks 
Fylkeskommune, Bø kommune og Bø Kunstforening.

Grete Skoes arbeider handler i første rekke om å ta tak i 
en stemning, en følelse og et inntrykk. Mennesket, på sam-
me måte som naturen, har aspekter som dramatikk, mystikk, 
villskap, lengsler, fred og skjønnhet.

Gjennom arbeid med komposisjon og valg av teknikk og 
redskap tilstreber Grete en enkel uttrykksform – en person-
lig form for kommunikasjon.

Grete arbeider med teknikkene tegning/kull, pastell, 
akvarell, litografi og akryl.  På Galleriet Håggåsetra presen-
terer hun bilder i akryl og kull.

Skoe vil være tilstede ved åpningen lørdag den 12. april, 
men selve åpningen av utstillingen foretas av hennes bror 
Anders Skoe.

Utstillingen åpner lørdag 12. april kl 18.00, og vil være 
åpen hver dag fra kl 16 - 19 fra søndag 13. til mandag 21. 

    

Morten Harket til 
Nerskogskonserten
Årets Nerskogskonsert lørdag 30. august blir den tredje i rekken, og arran-
gementskomiteen er stolt over at de har lyktes med å få Morten Harket som 
årets artist.

— Konserten er et fellesløft 
mellom Rennebu og Oppdal 
for å gi en fantastisk opple-
velse. De to foregående kon-
sertene har vist at vi har lyktes 
godt, og at det arrangements-
teknisk fungerer meget bra, 
forteller Withbro. Han forteller 
at de har fått god respons fra 
næringsliv, grunneierlag, hyt-
teeiere og veilag på at logis-
tikken har fungert godt. Været 
spiller heller ikke så stor rolle 
som de trodde. Publikum er 
flinke til å ha på seg klær etter 
været.

Nøye med artistvalg
Det var en stolt arrange-

mentskomité som for en tid 
tilbake slapp nyheten om 
Harket som årets artist. 

— Når vi plukker artist 
til Nerskogskonserten ser vi 
etter at de appellerer til et 
bredt publikum aldersmessig, 
samtidig som at de skal være 
eksklusive og ikke opptre sør 
for Trondheim før og etter vår 
konsert, sier Withbro. I tillegg 
skal musikken være tilpas-
set naturen, fjellheimen og 
Nerskogen, og artisten skal 
være på et nasjonalt nivå og 
gjerne ønsket av publikum. 

— Artisten skal være med 
på å skape en megaopplevelse, 
og det vil årets artist gjøre, sa 
en engasjert Withbro.

I tillegg til at det skal være 
en god publikumsopplevelse 
ønsker arrangøren at det skal 
være et bærekraftig arrange-
ment som skal gi noe tilbake til 
Nerkogssamfunnet. 

Harket – en fjellets mann
Terje Storli fortalte at det er 

viktig å ha de riktige kontak-
tene når en skal hyre artist til 
en slik konsert. Morten Harket 
trenger ikke å si ja til noe, 
men han er meget glad i fjel-
let. Familien har hytte i Lesja, 
og dermed syntes han det ville 

være spennende med en kon-
sert i fjellheimen. 

Morten Harket utgjor-
de sammen med Magne 
Furuholmen og Paul Waaktaar-
Savoy gruppen a-ha (1983 – 
2010), som har vært Norges 
hittil største og mest langvari-
ge eksportsuksess innen pop-
musikk.

Som soloartist har han gitt 
ut fire musikkalbum. Han ble 
Årets spellemann og mot-
tok fire priser for albumet 
Wild Seed og singlen A Kind 
of Christmas Card under 
Spellemannprisen 1995. De 
øvrige klassene han vant, var 

mannlige artist, årets album og 
årets låt, sistnevnte sammen 
med tekstforfatter Håvard 
Rem. I tillegg har han vun-
net syv Spellemannpriser med 
a-ha.

— Vi har gode erfaringer fra 
de to foregående konsertene, 
og Harket vil dermed være 
sikker på å ha en god arena, 
sa Storli. Han sa videre at skal 
de bygge en merkevare er det 
viktig å satse. Med tre vellyk-
kede arrangement vil artister 
bli interessert i å komme til 
Nerskogskonserten. I utgangs-
punktet er det galskap å arran-
gere på en slik plass, men det 
har vist seg å være vellykket.

Det var suksess med 
Grøvasetra ved Skaret i første 
arrangement, og komiteen sier 
at det er viktig å være tro mot 
plassen som er en del av suk-
sessen. 

Billetter på Billettservice
Billetter til årets Nerskogs-

konsert er lagt ut på Billett-
service, og komiteen forteller 
at det lønner seg å kjøpe bil-
letter til kr 375 + avgift der i 
stedet for ved inngangen til kr 
500.

Av Dagfinn Vold
Nerskogskonserten arrangeres i regi av Nerskogen grendalag, og 
det er Terje Storli, Vigdis Krovold, Arve E. Withbro og Astri Snildal 
som sitter i arrangementskomiteen. 

Morten Harket er en artist som har en internasjonal karriere som 
ingen annen norsk artist kan vise til.
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REGNSKAPSHUSET

Kirsten Indgjerd Værdal
landbruksdirektør
Nord-Trøndelag

Håvard Holden
SpareBank 1 
Regnskapshuset SMN

Frank Robert Abelseth
Vinnarskalle AS

Invitasjon til lunsjmøte

Onsdag 23. april kl 11 – 15 på Bjerkeløkkja i Oppdal

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har gleden av å invitere landbruksnæringa i Oppdal og Rennebu  
til et inspirasjonsseminar med lunsj på Bjerkeløkkja i Oppdal.

Program
•	 Landbruket	i	Trøndelag;	Status,	muligheter	og	utfordringer	v/Kirsten	Indgjerd	Værdal,	landbruksdirektør	i	Nord-Trøndelag
•	Dataflyt	i	landbruket	v/Håvard	Holden,	SpareBank	1	Regnskapshuset	SMN
•	 ”Det	går	eit	rykte...”	v/Frank	Robert	Abelseth,	Vindafjordbonden/Vinnarskalle	AS
•	Omvisning	Bjerkeløkkja

Påmelding innen 11. april til 
christin.gjonnes@smn.no eller gisle.mellem@smn.no 
Ved	spørsmål,	ta	kontakt	på	telefon	909	53	688	eller	910	00	675.
Begrenset antall plasser.

Landbruksnæringa – vi har trua, har du?

Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går gjennom Rennebu. I og med 
at Rennebu kirke har en avstand på 101 km til Nidaros domkirke, ønsker 

Rennebu kommune også denne sommeren å stille med et servicesenter for 
pilegrimsvandrere på Gammelbua på Voll.

 

Pilegrimsverter søkes!
det søkes med dette etter tre personer over 18 år som kan 
bemanne Gammelbua og Rennebu kirke. Arbeidstiden er i 

utgangspunktet fem timer hver dag, men dette kan bli justert dersom 
behovet endres. sesongen strekker seg primært fra 30. juni – 17. august, 

med mulighet for en ukes forlengelse. Man kan søke både på 
hele perioden og deler av den.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å 
gi informasjon og service til pilegrimer og andre vandrere. 

Tilleggsoppgaver må påregnes i rolige perioder. 
dette består i hovedsak av arbeid knyttet til museet og kirka. 

Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt. Man må ha 

gode engelskkunnskaper. Tyskkunnskaper er en fordel.
det tilbys lønn etter tariff samt ordnede arbeidsforhold. 

Rimelig bolig kan ordnes på stedet.

Interessert? Ta kontakt med Bygdasenteret, 
telefon 72 42 77 05 eller 

bygdasenteret@rennebu.net innen fredag 25. april.

Gavekort på fotpleiebehandling!

Trenger du behandling
ring for timeavtale

41 45 75 93

– pleier dine føtter 
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter

Behandling av negler, 
beskjæring av hard hud, 
vortebehandling,
behandling av soppnegler

salg avfotkremer og sokkersom ikke strammer, Ametrinesokker

Velkommen!

kompresjonsstrømper/
støttestrømper 
– fine til flyturen 

kr 140,- 

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

TryggTrans AS er et heleid datterselskap av Hugaasgruppen, og er lokalisert i 
Soknedal. Bedriften har 5 ansatte og omsatte i 2012 for ca 7,1 millioner. 

Vi har økt arbeidsmengde. Derfor søker vi:

Sjåfører med klasse C/CE
TryggTrans AS søker selvstendige sjåfører i 100 prosent stilling.
Arbeidsoppgavene vil være transport for entreprenørselskaper i 
konsernet Hugaasgruppen, uttransport av daggamle kyllinger fra 
Soknedal til produsent, innkjøring av rugeegg fra produsenter til 
Soknedal, samt noe varetransport.

For mer informasjon om stillingene, kontakt Jan Arne Bergsrønning
på mobil 416 57 901 eller e-mail: jan.arne@hugaas.no.

Søknad inkludert CV sendes innen 30. oktober 2013 til: 
TryggTrans AS, Hugaas, 7288 Soknedal, 
eller på e-mail til: jan.arne@hugaas.no 

Ønskede kvalifikasjoner:
- Førerkort klasse C/CE
- Kranførersertifikat
-  Selvstendig og  

samarbeidsvillig

Vi tilbyr:
-  En utfordrende jobb i  

et hektisk miljø
- Lønn etter avtale
- Frihet under ansvar

TryggTrans AS er et heleid datterselskap av Hugaasgruppen, og er lokalisert i 
Soknedal. Bedriften har 5 ansatte og omsatte i 2012 for ca 7,1 millioner. 

Vi har økt arbeidsmengde. Derfor søker vi:

Sjåfører med klasse C/CE
TryggTrans AS søker selvstendige sjåfører i 100 prosent stilling.
Arbeidsoppgavene vil være transport for entreprenørselskaper i 
konsernet Hugaasgruppen, uttransport av daggamle kyllinger fra 
Soknedal til produsent, innkjøring av rugeegg fra produsenter til 
Soknedal, samt noe varetransport.

For mer informasjon om stillingene, kontakt Jan Arne Bergsrønning
på mobil 416 57 901 eller e-mail: jan.arne@hugaas.no.

Søknad inkludert CV sendes innen 30. oktober 2013 til: 
TryggTrans AS, Hugaas, 7288 Soknedal, 
eller på e-mail til: jan.arne@hugaas.no 

Ønskede kvalifikasjoner:
- Førerkort klasse C/CE
- Kranførersertifikat
-  Selvstendig og  

samarbeidsvillig

Vi tilbyr:
-  En utfordrende jobb i  

et hektisk miljø
- Lønn etter avtale
- Frihet under ansvar

Husk solbriller 
og solkrem 
i påskesola!
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Sommerdekk
kjøper du hos oss

Ta kontakt for å få tilbud!

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Kjøpt dekk på internett?
vi hjelper deg med montering

Bilen trenger også pleie
– vi hjelper deg!

Dekkhotell

”Folk trøng hus, og hus trøng folk...”

Flyktningtjenesten ønsker å komme i kontakt med deg om du har:
•	 ledig	sokkel,	leilighet	
•	 beliggenhet	med	gangavstand	til	Berkåk	sentrum
•	 grei	standard	
•	 månedlig	leie	opp	til	5000,-	

Flyktningtjenesten garanterer:
•	 sikker	betaling
•	 praktisk	tilrettelegging	og	oppfølging
•	 å	bidra	etter	behov	

Vi har flyktninger som allerede er bosatt som trenger en mer egnet 
bolig, og vi har søknader fra flyktninger i mottak rundt omkring (med 
oppholdstillatelse) som ønsker seg til Rennebu! kanskje ryktes det at 
Rennebu er et godt sted å være? Vil og kan du bidra med husrom?

Ta kontakt: ragnhild.overland@rennebu.kommune.no / 72 42 81 48 / 
950 12 125

- Flyktningtjenesten Rennebu kommune

Biblioteket blir stengt i påskeuka
Vi åpner igjen onsdag 23. april.
 
Husk å låne påskekrim!  
Vi får stadig inn nyheter til både små og store!

Riktig god påske!
 
åpningstider: Mandag og torsdag:  kl 16-19
  onsdag: kl 10-13

Berkåk, tlf 72 42 72 10

Velkommen til vår 
nye flotte butikk

Fanta/Coca-Cola 1,5l

2for
40

14900

pr kg

Surret lammestek 
m/hvitløk og persille, 
Coop. Ca 2 kg

Stjernebacon,
Gilde 140gr

2for
30

2for
40

Grillpølser,
Coop. 600 gr

Åpningstider: mandag - fredag kl 7-23  –   lørdag kl 8-21
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Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu

 tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
for en hyggelig hytteprat.

Din hy� edrøm

www.sande-hytter.no • Telefon 950 93 400

Snart 60 år med kunden i sentrum!
Kompetanse gjennom mange år - din trygghet.

Kontakt oss for hyggelig hytteprat.

Nye hytte-

modeller

Nerskoglaft as
Nerskogen, 7393 Rennebu

tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Din lokale leverandør av
•	småhus	i	tradisjonell	handlaft	etter	dine	tegninger	og	ønsker

•	bygg	i	stavlaft	og	bindingsverk
•	restaurering,	tilbygg	og	grunnarbeid

•	hyttetomter	i	Sørøyåsen	på	Nerskogen

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6 

i Trondheim

Rennebu Snekkeri
kjøkken  –  bad  –  garderobe   –  soverom  –  spisestue

Graving – planering – Transport sommer/vinter   
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

Strømaggregat - start aggregatet med mobil-app

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

heltre  –  millimetertilpasning

Selvgående lift
leies ut!

7391 Rennebu – tlf 40 32 44 44/90 65 77 10
haavard-sundset@hotmail.no



Rennebunytt 19

Ny Prix-butikk åpnet på Berkåk

I den nye butikken har man 
også fått et bredere varesorti-
ment, noe butikksjefen håper 
både fastboende og hyttefolk 
vil sette pris på. 

– Vi kommer til å få inn 
fersk fisk hver uke, og vi har 
også fått inn et lite utvalg for 
dem som liker sushi. Dessuten 
er vareutvalget for folk med 
gluten-, laktose- og andre 
allergier betydelig bedre, så her 
skal det være noe for enhver 
smak, smilte Nyberg. 

Fineste Prix-butikk langs E6
Den siste uka før åpnin-

gen stengte dørene på den 
gamle Prix-butikken, og alle 
de ansatte var i full sving med 
å få på plass varer, hyller og 
annet utstyr. Og ikke minst var 
det viktig å gjøre seg kjent med 
nybutikken før kundene slapp 
til. Nyberg er full av lovord 
om sine ansatte, som har stått 
på både tidlig og sent i denne 
perioden. 

– Ja, det har vært utrolig 
hektisk, men de ansatte har 
vært full av stå-på-vilje hele 
veien, så det har gått veldig 
bra, roser Nyberg. 

Når Rennebunytt stikker 
innom er også driftssjef i Coop 
Orkla Møre, Vidar Schei, på 
plass for å se til at alt går etter 
planen. Også han er glad for 
nyåpningen på Berkåk. 

– Lokalene til den gamle 
Prix-butikken har vært tem-
melig utrangert en stund, så 
dette er vel fortjent både for 
kundene, og ikke minst de 
ansatte, sier Schei. 

Han har også god tro på 
at de skal få til både vekst og 
lønnsomhet i de nye lokalene.

 – Det er dyktige ansatte 
her på Berkåk, og de har jo 
egentlig solgt for mer enn det 
har vært plass til i de gamle 
lokalene. Dessuten vil jeg påstå 
at dette har blitt den fineste 
Coop Prix-butikken langs E6 
fra Trondheim til Oslo, så dette 
har vi troa på, smiler Schei.

Tålmodige kunder
I de nye lokalene har man 

også fått plass til en liten kaf-
fekrok. Her er det bare å putte 
en tier på kaffemaskinen, så 
kan man sette seg ned å vente 
på den som handler, eller slå 
av en prat med kjentfolk. 

– Det er noe kundene har 
etterspurt, så vi håper kaf-
fekroken blir mye brukt, sier 
Nyberg. 

Det har også blitt eget kun-
detoalett, noe som var man-
gelvare i de gamle lokalene. 
Etter en vellykket åpningsdag 
er de ansatte nå klare til å ta 
fatt på mer vanlige arbeidsda-
ger, noe både de og butikksjef 
Nyberg gleder seg til. 

– Det har vært en travel, 
men artig periode, og vi er 
topp motivert for fortsettelsen. 
Vi må også takke alle kundene 
våre, som har vært tålmodige 
og forståelsesfulle i denne 
perioden, og vi både håper og 
tror de syns det har vært verdt 
det, avslutter Elisabeth Nyberg.  

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mari Ytterhus

Etter en hektisk byggeperiode, med påfølgende 
flyttesjau, var det 27. mars endelig klart for åpning 
av den nye Prix-butikken på Berkåk. Kundene 
strømmet til, og butikksjef Elisabeth Nyberg kun-
ne fornøyd ønske alle velkommen i lyse, trivelige 
lokaler der det var god plass til alle. 

Ordfører Ola T. Lånke klipper snora og åpner den nye Prix-butikken på Berkåk.
Daglig leder Elisabeth Engen og driftssjef i Coop Orkla Møre Vidar Schei holder snora.

Daglig leder Elisabeth Engen gleder seg med kundene 
over den nye og romslige Prix-butkken.
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Stolt smed-
tradisjon 
føres videre
Johanne Berg Bakk klipte snora og foretok åpnin-
gen av den nyetablerte RennebuSmia på Berkåk. 
Med det førte hun en stolt smedtradisjon fra sin 
bestefar, far og bror videre til smed Ivar Fjellstad.

Smed Ivar Fjellstad har 
tidligere drevet som smed på 
Nerskogen. I vinter flyttet han 
inn i ny smie på Berkåk under 
navnet RennebuSmia AS, og 
han driver den sammen med 
Leiv Christian Sundset. Da 
den nye smia høytidelig skulle 
åpnes, ville Fjellstad gjerne at 
Johanne Berg Bakk skulle klip-
pe snora. Hun er etterkom-
mer etter to generasjoner med 
smeder, samtidig som at hen-
nes bror var smed. 

Mestersmed og spellmann
Sivert Helaugsen Berg ble 

født i 1858, og forfatter Olav 
Berkaak skrev i et minneord 
at ”Han Sivert Berjom” er en av 
de gamle rennbygger jeg husker 
med både glede og beundring. 
Materielt var den evnerike man-
nen fattig all sin dag. Men ånde-
lig, intelligensmessig, var han 
rik. Mye brask og bram fulgte 
det ikke med denne karen. Sivert 
Berg var annerledes enn de ”ain-
der kallain” i grenda. Gapande 
stod gutten, nedskriveren av disse 
minneordene, så mang en gang i 
”Berj-smia” ved siden av ambol-

ten når jernet ble formet - opp-
spilt og storøyd satt han i spil-
lemannskammerset og lyttet når 
Storhurven og Hammarfossens 
brus danset under felebuen, 
under smed-svarte fingre.

Sivert Berg drev som smed 
der han bodde i Tosetberga, 
ved siden av at han hadde dyr 
på gården og laget karjoler. 

Johanne, Siverts barne-
barn, har to diplomer etter 
Sivert - den éne fra 1904 da 
han fikk 2. premie for en bar-
berkniv under Husdyrskjaaet 
i Rennebu og den andre fra 
1926 der han fikk 2. premie 
for vinkel og barberkniv under 
Husflidsutstillingen på Innset.

Siverts barn og barnebarn
Sivert fikk to sønner, Tore 

og Hilmar. Tore gikk i sin fars 
fotspor og ble smed og i tillegg 
dreier ved gruva Undal Verk på 
Berkåk. Da det ble slutt på gru-
va satte Tores sønn Oddbjørn 
opp smie ved Sande Hytter, 
der Tore arbeidet som smed i 
flere år. I tillegg hadde Tore en 
liten smie der han bodde, og 

Johanne forteller at det alltid 
var tid til en prat og en kaffe-
kopp når det kom besøk i smia 
til hennes far Tore.  Ved siden 
av vanlig smedarbeid laget 
Tore både vannstamper og 
munkepanner i kobber.

Oddjørn ble tredje gene-
rasjons smed i familien, og 
han bygde smie i lokalene der 
Rennebu Dør og Vindu holder 
til i dag.

Artig å klippe snora
Da RennebuSmia skulle 

åpnes, var Johanne et naturlig 
valg for å klippe snora syntes 
Ivar Fjellstad.

— Det er virkelig artig med 
Ivar som fører smedtradisjo-
nene på Berkåk videre, og jeg 
satte pris på å få klippe snora. 
Det kom frem mange minner 
fra den tida far og bestefar drev 
som smed, forteller Johanne. 

Stemningsfull smie
RennebuSmia holder til i 

nybygde lokaler i gammel stil 
på industriområdet på Berkåk. 
Butikklokalet i smia er et stil-
fullt innredet tømmerhus med 
peis og langbord. Her kan en 
få kjøpt små og store smijerns-
produkter og de har også en 
del antikk å selge.

Av Dagfinn Vold

Smed Ivar Fjellstad fikk hjelp av 
Johanne Berg Bakk og hennes datter Karin Berg Bakk da den nye RennebuSmia ble åpnet.

Ivar Fjellstad (t.v.) fører 
Rennebus stolte smedtradi-
sjon videre i RennebuSmia på 
Berkåk.

Sivert Helaugsen Berg (t.h.) var 
smed på Berkåk på slutten av 
1800-tallet, og både hans sønn 
og sønnesønn førte smedarven 
videre. Bildet er tatt i Amerika i 
1887/88.
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Nerskogen Hyttegrend tar form

Det er Svarthetta Eiendom 
AS som er eier av tomteområ-
det der Nerskogen Hyttegrend 
ligger, og det er de som har 
stått for utbyggingen av infra-
strukturen som vei, vann og 
kloakk. Det er bygd eget ren-
seanlegg for området. 

Hele området er regu-
lert med 104 hyttetomter, og i 
området nederst ved veien er 
det avsatt plass til nærings-
virksomhet.

Lund kjøper tomter
De fire første tomtene er 

kjøpt av Lund Hyttebygg AS, 
og det er hytter under oppfø-
ring på alle fire. 

— De to første hyttene reg-
ner vi med vil være klar for vis-
ning rett over påske, forteller 
Kjell Auke i Lund Hyttebygg. 
De har opsjon på totalt 32 
tomter, men Auke forteller at 
responsen i markedet bestem-
mer når de begynner med flere 
hytter. 

— Vi har satt opp en byg-
geplakat ved oppkjøringen til 
hyttegrenda, og vi får stadig 
respons med bakgrunn i den. 
Vi synes derfor det ser meget 
lovende ut.

Hytter med god erfaring
— Hyttene vi nå har under 

oppføring i hyttegrenda er på 

Med god utsikt over Nerskogen mot Nerskogen skisenter 
og Leverdalen er de fire første hyttene øverst i 
Nerskogen Hyttegrend under oppføring. 

ca 100 kvm. Det er model-
ler vi har god erfaring med fra 
andre frittstående tomter. Det 
blir forholdsvis tett bebyggelse 
i grenda, og det er noe nytt på 
Nerskogen, forteller Auke. 

Hyttemodellene de fører 
opp er to av de mest solgte – 
Bjørkli A og B og Fjellset. Alle 
de fire første bygges i bin-
dingsverk, og Auke forteller 
at i neste byggetrinn kan det 
være aktuelt med stavlaft-
modeller. 

— Vi starter bygginga fra 
toppen av grenda, der de beste 
tomtene ligger. Dermed får vi 
en god start, og det vil ligge 
godt til rette for relasjonssalg 
til venner og familie videre 
nedover grenda, sier Auke.

Salget og kontraktsarbei-
det med hyttene i hyttegrenda 
utføres av Olav Granheim i 
Heimdal Eiendomsmegling. 

Flere i arbeid
Auke forteller at Lund 

Hyttebygg nå har tre snekker-
lag med hver på to personer i 
arbeid, i tillegg til at de har folk 
i arbeid med elementproduk-
sjon av hyttene.

— Hyttebygginga gir gode 
ringvirkninger for Rennebu. 
I tillegg til våre egne hånd-
verkere bruker vi arbeids-
kraft fra Rennebu, som elek-

trikere fra Kvikne-Rennebu 
Kraftlag og rørleggertjenester 
fra EE-rørlegger´n. Dette blir 
mange årsverk til sammen, sier 
Auke.

Ved siden av arbeidet med 
Nerskogen Hyttegrend job-
ber de samtidig med ordrer fra 
andre kunder, og de har fort-
satt jevn tilgang på ordrer og 
har god ordrereserve. 

Kort salgstid
Auke forteller at de nettopp 

har solgt ei stavlafthytte i egen 
regi. Hytte ble lagt ut på Finn 
en onsdag, og mandag etter 
var den solgt. Det var 1.800 
klikk på hytta i løpet av to 
døgn. Det viser at Nerskogen 
har et godt navn for salg av 
hytter. 

Lange tradisjoner og godt 
omdømme

– Vi har erfaring med 
at Nerskogen har et godt 
omdømme og vi bygger gjerne 
varige verdier med gode rela-
sjoner til våre kunder. Men, det 
har tatt mange ti-år å bygge 
opp omdømmet til Nerskogen. 
Nerskogen har lange tradisjo-
ner som utfartsområde og hyt-
teområde. 

Nerskogen som merkenavn 
for fritid har bare blitt sterkere 
med årene, men Auke håper at 

det ikke blir så mange snøfat-
tige vintre som den vi har hatt i 
år. Oppkjørte skispor viser seg 
å være veldig viktig og attrak-
tivt – faktisk mer enn alpinan-
legg. 

— Løypene på Nerskogen 
er innbydende og går i fami-
lievennlig terreng, og det er 
ingen problemer med en tur 
på to mil på formiddagen for 
så å vende tilbake til hytta og 
nyte resten av dagen i ei hytte 
med god komfort.

Auke spår at hvis opp-
gangstidene og hyttebygginga 
fortsetter, vil Nerskogen se 
annerledes ut om 10 – 20 år. 

Av Dagfinn Vold

Kjell Auke i Lund Hyttebygg 
AS ved de fire første hyt-
tene som er under oppføring i 
Nerskogen Hyttegrend.

Utsikten er upåklagelig, og hytt-
ene er bygd slik at den nedenfor 
ikke stenger for utsikten til den 
over.

Lærling Kenneth Jamtøy i Lund Hyttebygg i gang med isolasjon i en 
av hyttene i Nerskogen Hyttegrend.
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Rennebu Nytt 1

ALLE SNAKKER NORSK

Rio 2
Am, tillatt for alle. Norsk tale. Barne/familiefilm

GavekoRt
Gavekort kjøpes på valgfritt beløp, og kortet 
kan benyttes på valgfritt arrangement. 
Gavekortet kan skrives ut hjemme, påføres 
personlig tekst og man kan velge et bilde 
med julemotiv!

en aften med 
tRøndeRkaillan 
Underholdning, mat og dans
Onsdag 23. april kl 19.00

GRunnlovsjubileet 2014
med Frank Aarebrott
Onsdag 14. mai kl 19.00

støRen kino holdeR åpent hele påska!
se www.storenkulturhus.no for detaljert program.

diveRGent
Am, 11 år. Action/Drama/Ungdomsfilm

natt til 17
No, 11 år. 
Drama/Ungdomsfilm

Glassdukkene
No, 11 år. Thriller

johan Golden 
– diktatoR 
Lørdag 25. oktober kl 20.00

SE DEN PÅ KINO

noah
Am, 11 år. Drama

#DivergentNorge    Facebook.com/DivergentNorge

B A S E R T  P Å  D E N  I N T E R N A S J O N A L E  B E S T S E L G E R E N

www.saltdalshytta.no

HELE NORGES HYTTEBYGGER!

Langklopp - Åsen hyttefelt
Hyttefeltet ligger i flott fjellterreng med fantastiske turmuligheter. 
Hyttegrenda er vestvendt med sol hele dagen, og alle tomter har svært god 
utsikt mot Trollheimen. Langklopp Fjellgård er nærmeste nabo til hyttefeltet. 
På Langklopp er det muligheter for ridning  både på bane og på tur hele året 
og kjøring med hest og vogn/slede. Vertskapet ønsker alle velkommen.

Vår selger Bård Lie i Trondheim 
tar gjerne et uforpliktende møte 
med deg for å diskutere dine 
hytteplaner.Du treffer han på  
tlf. 97 99 66 35 og epost  
lie@saltdalshytta.no

Visningshytte Åsen hyttefelt, Rennebu:

Visninger i påsken
Onsdag 16/4 12.00-18.00
Påskeaften 12.00-15.00

Kontakt selger for mer informasjon. Muligheter for visninger etter avtale.
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Lovende alpinist :

Trymm Smørsgård
Han har kjørt fort på ski siden han var en neve stor, og etter at han kom opp 
i tenårene har satsingen vært målrettet og treningen hard. Det siste året har 
Trymm Smørsgård gjort seg positivt bemerket i mange norgescuprenn, og 
drømmen er etter hvert å kunne ta steget enda ett hakk opp blant de store 
alpingutta.

Norgescupen i alpint ble 
avsluttet på Sauda i midten 
av mars, og der kom Trymm 
på andreplass begge dagene. 
Totalt endte han dermed på 
femteplass i Norgescupen, noe 
har sier seg brukbart fornøyd 
med.

- Man trener jo hele tiden 
for å bli bedre, og når det har 
lykkes såpass bra som i vinter 
gir det absolutt motivasjon til 
videre satsing, sier den blide 
Berkåksgutten.

Team Skistar
Trymm har denne seson-

gen kjørt for Team Skistar, som 
er et universitetslag fra Oslo 
og Heming. Det er ca 15 utø-
vere tilknyttet dette laget, og 
Trymm er godt fornøyd med 
oppfølgingen fra trenere og 
ledere her. De fleste på laget 
bor i Oslo-området, så mange 
av samlingene er lagt dit, noe 
som medfører en del ekstra 
reising for Trymm. 

– Det er klart det blir litt 
mer tungvint for meg som 
fortsatt har bostedsadresse 
Berkåk, men det er såpass vik-
tig å være tilknyttet et godt lag 
at det får jeg bare ta med på 
kjøpet, sier Trymm. 

Idrettsfag på Oppdal
Trymm ble tidlig tatt med 

i alpinbakkene på Oppdal, og 

det ble fort tydelig at fart og 
spenning var noe som pas-
set ham som hånd i han-
ske. Allerede fra 8-årsalde-
ren begynte han å trene med 
alpingruppa i Oppdal, så det 
har blitt noen timer i bil til og 
fra trening i løpet av disse åre-
ne… 

- Heldigvis hadde jeg for-
eldre som støttet meg, uten 
dem hadde det jo selvfølge-
lig ikke vært mulig for meg å 
komme meg til og fra trening 
og konkurranser, sier Trymm. 

Etter hvert ble det idretts-
fag på Oppdal videregående, 
og også de to første årene etter 
at han var ferdig på videregå-
ende fikk Trymm være med på 
samling og konkurranser i regi 
av skigymnaset på Oppdal. 

Styrke og balanse 
For en alpinist er naturlig 

nok styrke og balanse to av 
de aller viktigste egenskapene 
for å komme seg helskinnet 
ned de stupbratte bakkene, og 
grunnlaget for dette må legges 
i løpet av sommermånedene.

 - Jeg trener gjennomsnitt-
lig 32 timer i uka gjennom 
sommeren, og da er det mye 
styrke, intervall- og balan-
setrening. Et løp varer gjen-
nomsnittlig 90 sekunder, og 
det er viktig å kunne ha fullt 
trøkk hele tiden, så det må vi 

tenke på når vi legger opp tre-
ningene våre, forteller Trymm. 
Gjennom vintersesongen er 
det litt lettere trening med 
fokus på balanse som gjelder, 
i tillegg til konkurranser og 
restitusjon i mellom slagene. 

Videre skolegang
Til høsten blir Trymm etter 

all sannsynlighet å finne på 
skolebenken igjen, men fore-
løpig har han ikke bestemt seg 
for hvilke fag eller studier han 
har mest lyst på. 

– Jeg har bestemt meg 
for å satse skikkelig på alpint 
noen år til, så det må være et 
studie som kan kombineres 
med idretten, fastslår Trymm. 
Oppkjøringen til neste sesong 
starter like etter at de siste vår-
rennene er gjennomført, og 
Trymm gruer seg ikke til enda 
en sommer med harde tre-
ningsøkter. 

– Jeg har bestandig likt å 
være fysisk aktiv, så det passer 
meg bra å trene mye. Dessuten 
er jeg veldig glad i fart og 
spenning, og jeg elsker å kon-
kurrere, så jeg har absolutt 
ingen motivasjonsproblemer 
enda, avslutter den talentfulle 
unggutten optimistisk. 

Av Mona Schjølset

Reisen til fjellet 
- nettverk for kultur- 

og naturbasert reiseliv

Våren 2011 inviterte Rennebu kommune småskalapro-
dusenter av produkt og opplevelser til etablering av et nett-
verk for kultur- og naturbasert reiseliv. Formålet med nett-
verket var å øke kompetansen innenfor merkevare, sam-
handling, kvalitet og markedsføring. 

Etter møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som pri-
mært skulle arbeide med markedsføring og kvalitetssikring 
av aktørene, og de produkter de tilbyr. Det neste året ble 
det så gjennomført flere kompetansehevings- og markeds-
føringstiltak, og tilbakemeldingene fra tilbyderne var svært 
gode. Som et resultat av dette ble Reisen til fjellet SA eta-
blert i mars 2013. 

Likestilte tilbydere
I forbindelse med etableringen av nettverket ble det 

valgt et styre, som består av leder Anne Karin Nyberg, sty-
remedlemmer Ola Øie og Tore Halland, og varamedlem Siv 
Remetun Lånke. I tillegg er Merete Fossum fra Bygdasenteret 
engasjert som sekretær, mens Evy-Ann Ulfsnes fra Rennebu 
kommune er tilgjengelig som ressursperson. Dagfinn Vold 
fra Mediaprofil har vært, og er fortsatt, en viktig bidrags-
yter i forbindelse med grafisk profilering. Ifølge Anne Karin 
Nyberg er grunntanken bak nettverket at alle tilbyderne er 
likestilt, og at tiltak skal komme i gang som følge av demo-
kratiske beslutninger. 

– Dette skal være en arena for små og store reiselivstil-
bydere i Rennebu, og alle skal ha like mye å si enten de har 
åpent fire uker om sommeren eller har et helårsåpent tilbud, 
fastslår Nyberg. 

Vil anbefale hverandre
Et viktig prinsipp i nettverket er at aktørene skal bli godt 

kjent med hverandres tilbud. Det har derfor vært gjennom-
ført både Bygdesafari, der man har besøkt hverandre, og 
ulike fellesmøter og samlinger, der tilbudene har blitt pre-
sentert. 

- Jeg syns vi så langt har lykkes godt med å bygge opp 
felleskapsfølelsen, og da blir det lettere å anbefale hverandre 
både ovenfor fastboende og hyttefolk, sier Nyberg. De har 
også vært i kontakt med Midtre Gauldal kommune som har 
et lignende nettverk, og nylig fikk de forespørsel om å pre-
sentere nettverket for Meldal kommune, som har planer om 
å komme i gang med noe der. 

– Vi syns det er riktig å være åpne for samarbeid med 
kommunene rundt oss, for turistene er ikke så veldig opptatt 
av kommunegrenser når de er på ferie. Hvis vi har et godt 
tilbud i regionen vil det til syvende og sist komme alle til 
gode, sier Nyberg. 

Markedsføring og salg
Merete Fossum på Bygdasenteret er engasjert som sekre-

tær for nettverket, og Rennebu kommune ser så positivt på 
satsingen at de har gått inn med økonomisk støtte til denne 
funksjonen. Pr. dato har ca 20 aktører i nettverket gått ut 
med konkrete tilbud, og enda flere er i startgropa, men tren-
ger litt lenger tid for å bearbeide sitt tilbud. 

– Vi er godt fornøyd med det arbeidet nettverksmedlem-
mene har gjort så langt, og nå starter den viktige jobben 
med å markedsføre og selge tilbudene, avslutter Anne Karin 
Nyberg på vegne av små og store reiselivstilbydere i Reisen 
til fjellet.   

Av Mona Svhjølset

Styreleder Anne Karin Nyberg, styremedlem Ola Øie, 
Dagfinn Vold, Evy-Ann Ulfsnes og sekretær Merete Fossum 

med logoen til Reisen til fjellet.

Trymm Smørsgård endte på femteplass i årets Norgescup.
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Tomter med fin beliggenhet 
på Nerskogen

Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Bygg varige verdier

Ny 
webside!

Skiopplevelse 
på Nerskogen!
Skisenteret er åpent hver lørdag og søndag 11 - 17, 

og i påsken hver dag.
oppkjørte turløyper  –  spennende kjelkenedfart 

– midt i blinken for skiaktiviteter.

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Nyt sola med noe 

godt fra kafeterian!

• Transport – traktor m/henger

• Massetransport 
   – lastebil m/henger

• Levering av
  grus, singel og pukk

• Brøyting – strøing med traktor

Nerskogen Hyttegrend
... så bjart mot Trollheims tind

Bjørkli: Oppstuggu med bad, kjøkken, 3 soverom og 2 stuer

Fjellset: 4 soverom, bad, stue og kjøkken, alt på ett plan

innflyttingsklare hytter
Første byggetrinn (4 enheter) med oppstart 2014

Hyttene holder høy standard, har innlagt vann/avløp, 
strøm og er tilknyttet helårsvei.

Trollheimen og preparerte skiløyper mot vest,
Nerskogen skisenter mot øst.
Gode sol- og utsiktsforhold.

Kjell Auke, tlf 91 39 52 14

Olav Granheim, tlf 95 30 40 30

Ta kontakt for mer informasjon og visning!

 BIL -elektrisk

 BIL -mek.verksted

 BIL -oppretting

 BIL -lakkering

Pris og utførelse etter avtale

BERKÅK AUTO AS
7391 Berkåk – Tlf 72 42 62 00

mob 920 54 569 - e-p: omargunnes@yahoo.no
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Ny løypeskuter på Innset

Hittil i vinter har ikke den 
nye skuteren fått prøve seg så 
mye, da det har vært lite snø. 
Dagens løypenett er rundt 
fire mil, og den nye skuteren 
har hittil i vinter gått vel 30 
mil. Skuteren har kostet vel 
kr 300.000 med preparerings-
maskina, og økonomigjengen 
i idrettslaget, Jon Austberg, 
Morten Eggan Rune Olaissen 
og Jens Petter Skårsmoen vil 
takke alle private og nærings-
liv for pengegaver til maskina. 
De er godt fornøyd med sku-
teren, som er både lettvint og 
sterk. Bredden på prepare-
ringsmaskina er 2,1 meter, og 
der det er plass i traséen kjører 
de dobbel bredde for å få gode 
skøytespor.   

Jon Austberg har kjørt opp 
skiløyper på Ulsberg og Innset 
siden 1982, og starter nå på 
den femte skuteren. Den for-
rige ble kjøpt først på 90-tallet, 
og den har gått ca 35.000 mil. 
I starten var det lysløypa og 
traséen til Nåvrennet som ble 
kjørt. I dag er løypenettet utvi-
det betraktelig, og det er man-
ge fine løyper både for aktive 
og de som vil gå seg en skitur. 

— Vi har hatt en del dug-
nad, og for to år siden var det 
dugnad på rydding av tra-
séen ved Eggasetra. Nå hol-
der vi på med skilting av alle 
løyper, og vi vil rette en stor 
takk til Kjetil og Kristine ved 
Landbrukskontoret for god 
hjelp. Ellers har vi nettopp fått 
laget et kart over alle traséer 
som vi skal sette opp ved trim-
postene og på oppslagstav-
ler til påske, forteller Jon 
Austberg. Skiltgruppa i idretts-
laget har bestått av Jon Arne 
Vinsnesbakk, Jan Lien, Per 
Ivar Tørset og Jon Austberg. 
Trimpostene er 
godt besøkt, og 
forrige år var det 
nærmere 5.000 
navneoppføringer 
i bøkene som var 
plassert ut på de 
forskjellige trim-
postene.

Av 
Dagfinn Vold

For knappe tre år siden startet Innset IL å plan-
legge innkjøp av ny skuter for preparering av ski-
løyper. I vinter er den kommet på plass, og nå går 
prepareringen som en lek.

Innset ILs nye skuter for preparering av 
skiløyper er klar for oppkjøring av løyper til 
påske. F.v. Jens Petter Skårsmoen, Odd Bjarne 
Havdal, Morten Eggan, Jon Austberg - og bak 
”rattet” sitter Kasper Eggan.

Jon Austberg og Morten Eggan viser frem det 
nye løypekartet for alle ski- og turløypene på 
Innset og Ulsberg. Slike store kart skal settes 
opp ved parkeringsplasser, og mindre kart ved 
trimpostene. 
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vi setter spor

Lokal drivkraft

oxygen.no

Rennebua AS
Torget, Berkåk – tlf  72 42 61 51

Nyheter!
Vårstemning

i strikkekurven

Restestativ med klær 
kr 100 pr stk

1/2 pris på 
”Hjerter”-smykker

Distriktets beste  
utvalg i garn!

Alle typer
el-installasjon!

Ta kontakt!
Bjørn 909 10 913 – Lars 965 14 088 – www.riseelektro.no

NyheT!Vi har nå ogsåutstyr for termo-fotografering avel-anlegg
og bygg
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Morgendagens Rennebu:

Bolyst – Næringsutvikling – 
Kompetanse – Regionutvikling
For å møte framtidens utfordringer er Rennebu kommune nå i gang med en 
prosess kalt ”Morgendagens Rennebu”. Kommuneplanens samfunnsdel for 
2013 – 2025 fremhever bolyst, næringsutvikling, kompetanse og regionutvik-
ling som særskilte satsingsområder, og for å komme videre kreves målretta 
arbeid og god organisering. 

Trond Jære har siden 1. juli i 
fjor vært ansatt som strategisk 
rådgiver i Rennebu kommune, 
og har fått hovedansvaret for 
arbeidet med ”Morgendagens 
Rennebu”. 

- Jeg syns vi har fått 
en god start på arbeidet. 
Styringsgruppa er på plass, 
og det samme gjelder tiltaks-
gruppene som skal jobbe spe-
sifikt med sine fokusområder. 
Vi har hatt noen positive dug-
nadsmøter, og jeg gleder meg 
til å komme skikkelig i gang 
med konkrete tiltak etterhvert, 
sier Jære. 

Arbeidsplasser
Næringsutvikling er et 

av de mest sentrale tema for 
arbeidsgruppene, og hvordan 
grunnlaget for gründerånd og 
entreprenørskap kan legges i 
ung alder. Målet er flere kunn-
skapsbaserte arbeidsplasser, 
noe som vil være med å bidra 
til større bredde i nærings-
strukturen, og gjøre Rennebu 
til en mer attraktiv plass å bo. 

– Siden vi ikke har videre-
gående skole i kommunen, er 
vi avhengig av gode skoler i 
distriktet rundt oss. Det er der-
for viktig at også vi i Rennebu 
tenker samarbeid på tvers av 
kommunegrensene for å bidra 
til kunnskap og vekst i regio-
nen, sier Jære. 

Tiltaksgrupper
Styringsgruppa for 

”Morgendagens Rennebu” er på 
plass, og har allerede hatt kon-
stituerende møte og drøftet sitt 
mandat for arbeidet framover. 
Ordfører Ola T. Lånke skal lede 
styringsgrupa, og han har fått 
med seg Knut Hårstad, Kristin 
Reitan, Ingrid Tørset og Lill 
Hemmingsen Bøe, samt Trond 
Jære. I tillegg til styrings-
gruppa er det oppnevnt tre 
tiltaksgrupper, som skal arbei-
de med ”Knutepunkt Berkåk”, 
”Markedsføring, omdømmebyg-
ging og informasjonskanaler” og 
”Hytter og hytteturisme”. 

Pr. dato har man også fått 
på plass medlemmer i tiltaks-
gruppene, og ifølge Trond Jære 
har det vært overveiende posi-
tiv respons fra dem som har 
blitt spurt. 

– Ja, det har vært positiv 
respons fra de aller fleste, og 
det virker som folk er inter-
essert i arbeidet og ønsker å 
bidra, sier Jære.  

Handling, handling og 
handling

Fokusområder for de tre 
tiltaksgruppene er valgt ut 
fra noen innledende møter 
som har vært avholdt nå på 
nyåret. Den 17. januar invi-
terte ordføreren til ”Dugnad 
om Morgendagens Rennebu”, 

og da var både innbyggere, 
næringsliv, administrasjon, 
politikere, lag og foreninger 
invitert. 13. februar hadde 
Rennebu Næringsforening 
åpent møte om E6 og sen-
trumsutvikling, og 20. februar 
ble det avholdt seminar om 
temaet hytteutbygging og hyt-
teturisme. 

- Dette har vært nyttige 
møter, og det har kommet 
fram mange konkrete ideer og 
tema vi kan ta med oss videre, 
sier Jære. 

Også ordføreren fremhever 
det gode engasjementet som 
har vært rundt prosessen så 
langt, og nå håper han dette 
fører til konkrete handlinger 
og tiltak. 

– Vi har vært veldig tyde-
lige på at arbeidet med 
”Morgendagens Rennebu” 
ikke skal bli et skrivebordspro-
sjekt, men at planene så raskt 
som mulig skal løftes opp på 
et konkret nivå, avslutter Ola 
T. Lånke. 

Av Mona Schjølset

”VEIVISER” - en ny 
ordning i Rennebu 
kommune
Flyktningtjenesten og Rennebu frivillig-
sentral ønsker å legge til rette for at de som 
kommer til Rennebu skal trives her.

Gjennom ordningen ”VEIVISER” kan innvandrere som 
kan litt norsk få hjelp av en frivillig veiviser til å bli bedre 
kjent med sitt nye lokalsamfunn. De frivillige veiviserne får 
samtidig innblikk i nye kulturer.

Veiviser og innvandrer møtes som likeverdige parter til 
ulike hverdagslige aktiviteter. I utgangspunktet er det tenkt 
to timer annenhver eller hver uke i en periode. Det er viktig 
at veiviser og den som har behov for et medmenneske finner 
hverandre på en god måte og har noe til felles.

Hvem trenger en veiviser?
•	 ny	i	Rennebu
•	 ny	med	språket
•	 ny	med	kulturen

Hvem kan være en veiviser?
•	 glad	for	å	få	nye	til	Rennebu
•	 glad	for	mangfold
•	 ønsker	å	bidra	til	økt	samhold

  
Ta kontakt med Flyktningtjenesten eller Frivilligsentralen 

for mer informasjon.

Lever skjema nedenfor til Servicetorget i Rennebu kom-
mune, Rådhuset, Myrveien 1 eller til Rennebu Frivilligsentral 
på Torget, Berkåk

Vi tar kontakt senest en uke etter at skjemaet er levert. 
Den første samtalen er helt uforpliktende, og du bestemmer 
selv om du ønsker å bli veiviser.

Antall veivisere og antall som ønsker veiviser kan variere. 
Men vi anbefaler at du registrerer deg slik at vi på best mulig 
måte kan få denne ordningen ut i LIVET!

SKJEMA FOR REGISTRERING

Sett ett kryss:
  innvandrer
 veiviser
 
Navn: ________________________________________

Adresse: ______________________________________

Født:__________ Nasjonalitet: ____________________

Familie: _______________________________________

Yrke/utdannelse: _______________________________

______________________________________________

Interesser/hobby: _______________________________

______________________________________________

Mobil: ________________________________________

Epost: _________________________________________

Sertvicetorget er opptatt av omdømmebygging. 
Janne Havdal Nordbø og Eli Hårstad foran, med Ola T. Lånke og Trond Jære bak.
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Oppdal, Aunasenteret, tlf 72 42 16 37

Velkommen til distriktets

største sportsbutikk
din treningspartner – Spesialist på ski og sykkel

Salg
på masse

vintervarer!

Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@loqal.no

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.

Maskinene er på 2000 kg og 3000 kg

Reåpningsfest
Kom å se vår fine nye butikk!
Fredag 11. (9-17) og lørdag 12. april (9-14)

Det vil bli grilling med gratis mat og drikke.
Tråtraktor-bane til de minste og 

masse gode tilbud!

Spesial påsketilbud på 
Espegard bålpanne til kun 1890 kr.

Gode tilbud på alt bålpanneutstyr og 
tråtraktorer.

Super knalltilbud på ulike 
fritidsklær fra Felleskjøpet.

Velkommen til
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Berkåk Rock Fest
Berkåk Rock Fest inviterer til en kveld i Heavy 
Rockens tegn - kjemisk fritt for popping, break-
dance, trylling, trekkspill og blokkfløyte!

Det som for litt over tre år siden startet som et initiativ til 
samling og jamming med gamle rockemusikere fra 80-tal-
let, har nå utviklet seg til å bli et årlig arrangement som sprer 
Heavy Metal ut til publikum. 

— I tider der sansene blir bombardert med billig popmu-
sikk, fordummende realityshow, MGP, talentkonkurranser etc, 
vil vi slå våre slag for at Heavy Metal skal få sin velfortjente 
renessanse. På vår Rock Fest kommer det ingen Biebers og her 
blir ingen stemt ut, sier Nils Morten Beitnes. 

— I stedet inkluderer vi musikere, lyd- og lysteknikere og 
publikum i en skikkelig fest med tunge og fengende rytmer og 
fete riff. I år har vi og vært så heldig å få med oss internasjo-
nalt anerkjente band som Fuel for Disaster, og det Kroatiske 
bandet Rising Dream. I tillegg blir dette gjenforeningen til ikke 
ukjente Wattamezz, noe mange ser fram mot med stor for-
ventning.

Forøvrig blir det innslag av flere sterke og kjente musikere i 
god miks med både nye og eksisterende band og konstellasjo-
ner som Black Widow, Bad Luck, Cameltoe og Top Fuel. 

Berkåk Rock Fest arrangeres 3. mai, og de har egen 
Facebook-side med mer info.

NORDOWERS med venner 
- 3 timer Springsteen
NORDOWERS er tilbake med ny påskefest! 

Er du glad i Bruce Springsteen er 
Oppdal kulturhus stedet ”palmelørdag”.

Denne gangen med enda flere venner på scena og lenger 
konsert enn noen gang. Med 20 musikere i bandet og 3 timer 
lang konsert blir dette en verdig hyllest til en levende legende 
– Bruce Springsteen!

 
Når folkemusikkgruppa Nordafjells og festbandet 

Followers tar med seg sine venner og slår seg sammen til 
et band får vi NORDOWERS med venner. Bandet vil i ekte 
«Bruce-ånd» levere en tre timer lang festkonsert i Oppdal kul-
turhus med låter fra hele Springsteens karriere.

Med live-inspirasjon fra både E Street Band og The Seeger 
Sessions vil konserten få en variert innpakning både musi-
kalsk og visuelt. De fleste av hit’ene er på plass, men som seg 
hør og bør i en hyllest til «The Boss» er det også plukket låter 
fra den mer ukjente katalogen. Her vil selv den mest innbitte 
Springsteen-fan få valuta for pengene.

Om du er ute på fest for å treffe naboen eller om du står 
bakerst i salen med hendene i kors og venter på at «Born in 
the USA» skal runge gjennom salen, så er dette plassen å være 
lørdag 12. april.

Musikere fra øverste hylle
De 20 musikerne er hentet fra øverste hylle i Oppdal og 

omkringliggende kommuner - bl.a. Erlend Ropstad og Odin 
Sande fra Oppdal, Øystein Garli Dragset fra Soknedal, Ronny 
Kjøsen fra Hølonda, Arnt Joar Solem fra Soknedal, Arnstein 
Solem fra Kvikne og Ingrid Storlimo fra Budal.

Påskemøter i Hoelsmoen bedehus 
og Rennebu kirke
Påskeaften og til og med andre påskedag arrangerer Normisjon møter med 
temaet ”Forsont  for å bringe forsoning” med Øystein Åsen som taler. 

Møteserien starter i 
Hoelsmoen bedehus og 
avsluttes med gudstjeneste i 
Rennebu kirke andre påske-
dag. Samlingene i Hoelsmoen 
vil inneholde mye sang, og 
de som deltar er bl.a. Julie og 
Christopher Weyde, Øystein 
Åsen med familie og søstrene 
Marie og Line Osen.

Første påskedag blir det 
felles frokost der alle tar med 
brødmat med pålegg, passen-
de til seg selv. Alt blir samlet 
på felles bord. Drikke blir ser-
vert. 

Øystein Åsen er fra Froland 
i Agder og er kjent i Trøndelag 
fra ulike besøk i møter og lei-
rer i kristen sammenheng. Han 

har en frisk, oppmuntrende, 
livsnær og konkret måte å 
snakke til folk på.

Åsen jobber i “AsiaLink”, 
som er en organisasjon som 
jobber som brobyggere mel-
lom Norden og Asia - mellom 
menigheter og kristne i ulike 
kirkesamfunn.

Hilde Eggen Thoresen har 
skrevet en bok om påska før 
og nå, der historien om påska 
blir fortalt på en enkel og grei 
måte. 

– Dette er en bok voksne 
og barn kan lese sammen, og 
en fin måte å få repetert både 
litt om historie og tradisjon, 
sier Gunnesmæl. 

Påskekrim for de minste
Også de yngste kan glede 

seg til spennende lesing denne 
påska. Ingunn Aamot er ute 
med en ny bok om den popu-
lære Pulverheksa, og denne 
gangen er det påskekrim med 
humor og spenning tilpasset 
unge lesere. Utgangspunktet 
er påskeferie, der Pulverheksa, 
Hokus, Pokus og Politimannen 
koser seg med appelsiner i sola. 
Så kommer Grønnskollingen, 
og han er ikke glad. Møllen 
hans er død, og de må finne 
den skyldige. Politimannen tar 
saken, og samler alle de mis-
tenkte i biblioteket. 

– Bøkene om Pulverheksa 
har vært veldig populære blant 
ungene, så vi regner med man-
ge kommer til å lese denne i 
påska, sier Gunnesmæl. 

Sjøens helter
Jon Michelet er også ute 

med en ny roman. ”Skytteren” 
er andre bok i trilogien om 
sjøens helter under andre ver-
denskrig. Første bok i serien er 
”Skogsmatrosen”, mens den 
tredje boken foreløpig er under 
bearbeiding. Det har opp gjen-
nom årene blitt utgitt en rekke 
bøker som omhandler andre 
verdenskrig, men det er ikke så 
mange som omhandler sjøfol-
kenes historie, og det er bak-
grunnen for at Michelet har 
fordypet seg i denne delen av 
krigshistorien. 

– Bøkene har blitt populæ-
re, og jeg syns personlig det er 
både velskrevet og interessant, 
så jeg vil absolutt anbefale 
dem, sier Gunnesmæl. 

Ekte, skummelt og lyrisk fra 
Island

”Reykjaviks Netter” er 
en ny bok om politimannen 
Erlendur Sveinsson, skrevet 
av Arnaldur Indrasson. Disse 
bøkene har fått svært god 
mottagelse blant leserne, og 
har nærmest blitt et interna-
sjonalt fenomen. Bøkene om 
politihelten som jobber mot 
Reykjaviks underverden har 
blitt omtalt som både ekte, 
skumle og lyriske, og betegnes 
som en sterk og moderne his-
torie vel verdt å lese. 

Lesetips fra Biblioteket
Påska er høytid for gode lesestunder, og bibliotekar Bente Gunnesmæl har 
plukket fram et lite knippe aktuelle bøker som fins i hyllene på biblioteket 
nå. Krim er jo noe som hører påska til, men også aktivitetsbøker og skjønn-
litteratur er populært.

Populær svensk krim 
Den populære forfatteren 

Liza Marklund er også ute 
med ny bok. ”Fasadefall” er 
en velskrevet thriller om fami-
lier, medier og sosial aksept, og 
Marklund befester sin posisjon 
som Sveriges krimdronning. 
Hun har flere ganger toppet 
bestselgerlistene, og bøkene er 
oversatt både til norsk, finsk, 
nederlandsk, fransk og spansk. 

Inspirasjonsbøker
De siste årene har inspira-

sjonsbøker om mat, interiør, 
pynt og aktiviteter blitt vel-
dig populære, og på bibliote-
ket fins det naturligvis også 
et godt utvalg av denne typen 
bøker. 

- Det er mange flotte inspi-
rasjonsbøker, og her er det bil-
der og vakre illustrasjoner som 
er mest fremtredende, forteller 
Gunnesmæl. 

Etter en liten runde i hylle-
ne hos biblioteket kan vi i alle 
fall fastslå at her finnes noe for 
enhver smak, og enhver alder. 
Her er det alternativer både for 
dem som søker skikkelig spen-
ning og action til påske, og for 
dem som vil lene seg tilbake og 
la seg inspirere av vakre bilder 
og velsmakende oppskrifter.

Av Mona Schjølset
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Åpent: Hverdager kl. 10 -15
nasjonalt senter for kunst og håndverk

Pantone 202

Besøk Birkas salgsutstilling i påsken
Du finner oss på Torget i Rennebu

Tid for vårvask!
Vi hjelper deg gjerne 
med renholdet.
Ta kontakt for en 
uforpliktende prat!

Påskepøbb

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Potteliljer  kr 25
Frøstativet er på plass!

Blomster
i stort utvalg!

Åpningstider:
man-fre 10-17  –  lør 10-14

Nyheter fra TradeMan og
nye smykker fra Diz

Bordpynt til
festdager!

Fredag 11. april kl 21-02
Lørdag 12. april kl 21-02
Påskequiz onsdag 16. april kl 21
påskeaften 19. april kl 21-02

Langfredag
Afterski på terrassen kl 16-18.30

pøbben åpen kl 21-02

Trubadur Frode Haarstad

Bygdapøbben – hele bygdas møteplass
åpen fredag og lørdag hele året

Følg oss på 

Ny nettside?
Vi hjelper deg med design, innhold og utvikling av nettside. 

Nettsiden kan enkelt settes opp 
slik at du selv kan administrere innholdet i ettertid. 

Vi designer din side etter dine behov og slik du ønsker 
- alt til konkurransedyktige priser!

Torget på Berkåk - tlf 72 42 76 66                www.mediaprofil.no
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Eiendomsskatt i 
Rennebu kommune
Rennebu kommune har i dag eiendomsskatt på alle eiendommer på Berkåk  
og verker og bruk i hele kommunen. 
Rennebu kommunestyre har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt på 
alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a i hele kommunen fra 
2015.

Kommunestyret skriver ut 
skatten

Det er kommunestyret som 
skriver ut skatten. Det blir fast-
satt en eiendomsskattegrunn-
lag for alle eiendommer.  

For boligeiendommer som 
har et formuesgrunnlag blir 
dette lagt til grunn ved bereg-
ning av eiendomsskattegrunn-
laget.  For andre eiendommer 
blir det fastsatt en eiendoms-
skattetakst.  Taksten som fast-
settes skal gjenspeile en antatt 
markedsverdi slik det står i 
eiendomsskattelovens § 8a-2:

”Verdet av eigedomen skal 
setjast til det beløp ein må gå 
ut frå at eigedomen etter si 
innretning, brukseigenskap og 
lokalisering kan bli avhenda 
for under vanlege salstilhøve 
ved fritt sal.”

Kommunestyret fastset-
ter hvert år i forbindelse med 
behandlingen av budsjettet 
hvilke eiendommer skatten 
skal skrives ut på, hvilke satser 
som skal benyttes og om det 
skal gis bunnfradrag for boen-
heter .

Fritak
En del eiendommer er fri-

tatt for eiendomsskatt.  Dette 
framgår av eiendomsskattelo-
vens § 5.  

Kommunale eiendommer 
er fritatt.  Likedan en del stat-
lige eiendommer.  

Eiendommer som drives 
som gårdsbruk eller skogbruk 
er fritatt, dog gjelder ikke fri-
taket våningshus, kårboli-
ger, andre boliger og fritids-
boliger som kan benyttes til 
utleie,  garasjer til privatbil og 
næringsbygg til andre formål.

I tillegg kan kommune-
styret frita enkelte typer eien-
dommer etter eiendomsskat-
telovens § 7, for eksempel 
eiendommer som eies av vel-
dedige organisasjoner, nyere 
boligeiendommer og lignende.

Taksering
Eiendomsskattetaksten 

skal bygge på faktaopplys-
ninger og skjønnsmessige 
vurderinger av eiendommen.  
For næringseiendommer skal 
avkastningsverdi vurderes i 
tillegg. Faktaopplysninger om 
adresser og areal på bygninger 
hentes fra eiendomsregisteret 
Matrikkelen.  I de tilfeller hvor 
vi mangler areal på bygninger, 
hentes dette gjennom utven-
dig oppmåling ved besiktigel-
sen.  Skjønnsmessige vurde-
ringer tar opp både generelle 

forhold om eiendomsverdier 
og spesielle forhold som påvir-
ker eiendommen.  De spesi-
elle forholdene fanges opp i 
forbindelse med besiktigelse 
av hver enkelt eiendom.  Det 
foretas utvendig besiktigelse.

Retningslinjer for taksering
Rennebu kommune har 

valgt en sakkyndig nemnd.  
Det er sakkyndig nemnd som 
har ansvaret for takseringen, 
og det er nemnda som fastset-
ter eiendomsskattetaksten for 
eiendommen.  

Som et hjelpemiddel til 
besiktigelsen og takseringen 
blir det benyttet egne ”ret-
ningslinjer for eiendomsskat-
tetaksering” som blir fastsatt av 
sakkyndig nemnd.

Dokumentet blir lagt ut på 
kommunens nettside når det 
er endelig vedtatt.

Areal på bygningen tar 
utgangspunkt i bruksarea-
let som grovt sett er area-
let innenfor ytterveggene på 
bygningen.  Arealet blir målt 
for hver etasje i bygningen.  
Etasjene blir gruppert i kjeller-
etasje, underetasje, hovedeta-
sje og loftsetasje.

Hva skal eller kan takseres 
- Bolighus som ikke har et 
 formuesgrunnlag
- Våningshus og andre 
 boliger på landbrukseien-
 dommer
- Garasjer
- Hytter/fritidsboliger
- Næringsbygg
- Verk og bruk
- Andre bygninger
- Tomter

Besiktigelse
Det foretas utvendig besik-

tigelse.  Kommunen er derfor 
ikke avhengig av at du er til 
stede ved besiktigelsen.  Hvis 
du ønsker å være til stede 
må du sende oss en skriftlig 
melding om dette, gjerne pr. 
e-post innen 1. mai 2014.  Du 

vil da bli kontakter i forbindel-
se med besiktigelsen.  Dersom 
det er konkrete forhold som 
du ønsker skal vurderes og du 
selv ikke kan delta ved besik-
tigelsen må du gjerne sende 
oss informasjon om dette.  
Besiktigelsene vil i hovedsak 
foregå fra slutten av juni til 
medio august 2014.  

  
Offentlig ettersyn

Takst og utregnet eien-
domsskatt blir lagt ut til offent-
lig ettersyn.   Du får tilsendt 
informasjon om taksten på din 
eiendom og eiendomsskatten 
du skal betale, samt informa-
sjon om klageadgang.  

Det blir lagt ut informasjon 
om eiendomsskatt på kommu-
nens nettside.

Ved spørsmål
Dersom dere har spørsmål 

eller innspill til besiktigelsen, 
kan dere kontakte eiendoms-
skattekontoret.

Post
Rennebu kommune, 
Eiendomsskattekontoret,
Myrveien 1 
7391 Rennebu

Telefon
Rennebu kommune – ser-

vicetorget – 72 42 81 16 (man-
dag – fredag 08.00 – 15.30)

E-post
postmottak@rennebu.

kommune.no

Merk alle skriftlige henven-
delser med:
- Eiendomsskatt
- Navn
- Telefon – hvor du kan 
 treffes på dagtid
- Gårds- og bruksnummer 
 og/eller veiadresse 

… men graset æ 
grønt for æille 

Rennebu Songkor setter opp Prøysen-
forestilling i Samfunnshuset 1. mai.

Midt i blåklokkevikua, 23. juli 1914, vart det født ein  
gutunge på husmannsplassen Prøysen i Ringsaker kommu-
ne. Han fekk namnet Alf. Som så mange andre husmann-
sunger, vaks han opp i små kår, men med gode og kjærlege 
foreldre. Og som så mange andre husmannsungar starta 
han arbeidslivet tidleg, som gjetargut på garden som plassen 
låg under. Karrieren utvikla seg, han vart griskokk, sveiser og 
gardsarbeidar på fleire gardar i Ringsaker gjennom dei harde 
30-åra. I 1941 var han kome til Asker, til ein gard  som låg 
like ved Sem, der Statens småbrukslærarskule heldt til. Trass 
i krigen, vart det laga revyar på skulen, og her blomstra Alf 
med eit talent for å skrive viser og dikt. I 1946 spurte Laurits 
Johnsen, som mange av oss hugser som onkel Laurits i 
Laurdagsbarnetimen, om han kunne skrive ein julesong til 
Barnetimen. Då kom Musevisa! Griskokken vart etter kvart 
ein verksam og elska Lørdagskrokforteljar  i Arbeiderbladet 
og medarbeidar i NRK, m.a. i Barnetimen for de minste. Alf 
sa sjølv om året 1948: «Dæ året je vart sjeni.» 

1. mai kan du møte livet og diktargjerninga til griskokken 
og «sjeniet» Alf Prøysen i Samfunnshuset. Då vil Rennebu 
Songkor gje deg ein kveld med sprelsk Husmannspolka, der 
taklampa dinglar og krakken hamnar i grismatgryta. Med 
ironi i visa Spring-stepp. Men og med sår hjartesorg hjå jinter 
og gardsdrengar. Med dei gode barnevisene om Nøtteliten, 
Bolla pinnsvin og Lillebror. Med stubbar lese av Åse Jødal og 
kåseri av Gunnar Bonsaksen. Med korsong sjølvsagt, med 
solistar, sceneframføringar og høg allsongfaktor.

I pausen blir det åresal, med gevinstar som er inspirera av 
Alf sine songar og tekster. På billetten får du i tillegg kaffe, 
og er med på eit gratislotteri, det og med Prøysengevinstar.  
Dette blir ein overlag fin måte å avslutte 1. mai-dagen på!

Stolgave fra Rennebu Sanitets-
forening

Rennebu Helsesenter har fått spesialstol til fotterapi i 
gave fra Rennebu Sanitetsforening. Stolen har kostet vel kr 
10.000 og er et stort løft både for kunden og terapeut Astrid 
Dollis. — Før brukte vi en frisørstol som ikke var tilpasset 
formålet. Denne nye stolen kan vi tilpasse kunden, og der-
med klarer vi å gi et både mer behagelig og bedre tilbud, for-
teller Dollis. 

Stolen er en gave til hel-
sesenteret og kan også bru-
kes til sårbehandling og 
andre formål. De ansatte ved 
helsesenteret har mye gåing 
i arbeidet, og helsesenterets 
leder Elisabeth Tamnes vil 
derfor gi tilbud om fotterapi 
til de ansatte mot en egen-
andel som et ledd i helsefor-
ebyggende arbeid. 

Reidun Dalsegg synes fottera-
peut Astrid Dollis har fått en 
veldig behagelig stol.
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Hvor enn i terrenget du er så håper vi at du snart har funnet den 
gode påskestemninga og at alt ligger til rette for gode feriedager. 
På Kraftlagets nylanserte nettside kan du når du trenger det, 
navigere mellom de tre avdelingene; kraft, nett og installasjon og 
bl.a finne driftsmeldinger, strømpriser, kontaktskjema og din side.

– God energi  t i l  fo lk                                         
 krk.no

VELKOMMEN INN OG GOD TUR UT

Finner du det gjemte egget på vår nettside? 
Fortell oss hvor og bli med i konkurransen 
om flotte premier fra Kraftlaget!

Svar til post@krk.no innen onsdag 23. april.

Finn EGGET

72 42 80 20
kundeservice@krk.no 
krk.no

72 42 80 10
post@krknett .no
krknett .no

72 42 80 00
instal lasjon@krk.no
krk.no

D
e

si
g

n
 o

g
 f

o
to

: 
Fo

rm
 t

il
 f

je
ll

s 
  

B
il

d
e

: 
K

n
u

t 
In

g
va

r 
H

a
vd

a
l



Rennebunytt 33

Pilgrimsforeninga i 
Rennebu har planer 
for 2014
Pilgrimsforeniga i Rennebu har hatt en aktiv 
tilværelse de første to årene av dens levetid. 
Planen for det tredje året legger opp til at akti-
vitetsnivået skal holde seg. 

I 2013 arrangerte Pilgrimsforeninga, sammen med 
god hjelp fra flere, en svært vellykket Pilegrimsdag eller 
Grendadag på Voll. Lørdag den 14. juni, som er dagen før 
Nerskogsrittet, vil vi prøve å gjenta suksessen i år, med 
andeløp og andre aktiviteter. Foreninga ønsker med en slik 
dag å skape interesse for pilegrimsarbeidet, og selvsagt å få 
litt underholdende aktivitet i grenda, og det er ikke av veien 
å få inn noen kroner i kassa heller. Ved arrangementet i fjor 
ble det sagt at Pilegrimsdagen kanskje kunne arrangeres 
andre steder i bygda, på rundgang. Etter en del undersøkel-
ser, og tilbakemeldinger fra de som var ”kunder” i fjor, har 
vi bestemt oss for å holde oss på samme sted også i år, altså 
ved Rennebu Snekkeri på Voll.

Pilegrimsverter på Gammelbua
Foreninga ordnet, i samarbeid med flere andre, en infor-

masjonsdisk på Gammelbua i 2013. Pilegrimsvertene som 
betjente Bua og kunne åpne kirka for interesserte, har skapt 
godt omdømme for hele Rennebu i vandrerkretser, og ikke 
bare i Norge! Vi vil gjerne gjøre det samme også i år. Med 
signaler fra budsjettbehandlingen i kommunestyret, ser det 
ut til at vi skal få det til. Det betyr at Gammelbua får betje-
ning i perioden 30. juni – 17. august. Hovedhensikten med 
det er at vandrere skal komme til et sted der de kan få litt 
hvile, litt informasjon, og ikke minst tilbud om å få komme 
inn i den fine og spesielle kirka vår, før de fortsetter på vand-
ringen mot Nidaros.

Vil åpne dørene til kirka
Det å kunne åpne kirka for interesserte har hele tiden 

vært en stor sak for foreninga. Medlemmer av foreninga vil, 
i forståelse med Rennebu kirkelige fellesråd, forsøke å åpne 
dørene også for de som kommer utenom den perioden vi 
har pilegrimsverter på plass i Gammelbua. Vi har alt fått en 
forespørsel fra norsk-amerikanere for en dag i påska, og det 
kommer sikkert flere utover i året.

Olsokgudstjeneste
Nytt i år er at vi har tanker om et arrangement den 29. 

juli, altså Olsokdagen. Foreløpig er ingen detaljer på plass, 
men vi prøver å få til en gudstjeneste i Rennebu kirke, eller i 
friluft, blant annet.

Trenger flere overnattingsplasser
I år, som i fjor, er vi interessert i å få opplysning om muli-

ge overnattingsplasser for vandrere. Dette gjelder særlig fra 
Stamnan og nedover dalen, helt til Skaun. Det har vært van-
skelig å finne senger som kan leies ut på denne strekningen. 
Det er noe bedre på Voll fra i fjor. Vet du om ei seng eller to 
som kan leies ut, vil vi gjerne vite om det, så kan vi videre-
formidle kontakt til de som ønsker det. 

Ta kontakt med Joar Fjellstad (tlf 995 42 018 eller e-post 
joar.fjellstad@gmail.com). 

Skoleelever på vintertur
Elevene i 6. og 7. klasse ved Voll skole har vært på vintertur til Håggåsetra i 
Gisnadalen.

Hver vinter drar 6. og 7. 
klasse på Voll på vintertur. 
Tidligere har turen gått til 
sælehuset ved Ramssjøen, 
men denne gang valgte de å 
dra til Gisnadalen. Det hører 
med overnatting i telt til turen, 
og det kan være godt å ha 
muligheten for et varmt hus i 
bakhånd. 

— Da vi kom til Håggåsetra 
startet vi med å lage leir og 
spise mat. Deretter ble det 
skitur inn til Svartbekkdalen, 
der vi rasta ved Gisna, fortel-
ler lærer Unni Larsen. Larsen 
forteller at elevene var impo-
nerende flinke til å gå på ski.

Ved tilbakekomst til setra 
ble det grilling og avslapping 
for noen, mens andre bygde 
hopp og fortsatte skirenninga. 

Rundt bålet var stemninga 
god, og de var enige om i at 

det fine med en slik tur er at 
det blir en litt annen stem-
ning enn til vanlig og de får ro 
til å prate om ting de ikke gjør 
ellers.

Da RNs utsendte forlot 

setra begynte det å bli skumt, 
og noen begynte å tenke så 
smått på natta. 

Av Dagfinn Vold

Kos rundt bålet ved Håggåsetra etter en lang skitur tidligere på dagen.

Ola Gjermundson Kvam i svevet.Sara Isabel Hansen med fint nedslag.
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Alltid ferske brød

Vi har en
flott frukt og grønt disk

Åpningstider i påska:

Mandag - tirsdag  9-18

onsdag 9-17

Lørdag, påskeaften 9-16

Tilbud uke 15 og 16

Evergood kaffe ÷40%

Gladmandagsrabatt: ÷5%
på alle dagligvarer hver mandag

Det er enkelt å forsikre bilen og det nye 
kameraet. Litt tyngre er det å se for seg 
hvordan du skal kunne takle hverdagen på 
best mulig måte hvis livet blir vanskelig. 
Snakk gjerne med oss om hvordan du kan 
sikre deg selv og familien. Vi kan finne fram 
til en løsning som passer både deg og 
økonomien din. 

Kom innom våre kontorer i Oppdal eller  
på Berkåk, eller ring oss på 72 40 49 90,  
så hjelper vi deg. 

Gjensidige Oppdal-Rennebu
gorb.no

Har du husket det 
aller, aller viktigste?

A1
3_

01
71

/1
1.

13

Utleie av
containere

Ta kontakt!
mob 971 85 666 – retrans@loqal.no
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Benytt sjansen til 
agronomutdanning
Fra kommende høst kan det bli anledning 
til å ta desentralisert agronomutdanning i 
Rennebu og Oppdal.

Bodil Grønbech ved Oppdal Ressurs og Randi Stolpnes og 
Evy-Ann Ulfsnes ved Landbrukskontoret i Rennebu oppfordrer 
gårdbrukere til å melde seg på det planlagte agronom-kurset.

Det er Oppdal Ressurs som tilbyr agronomutdanning for 
voksne etter ønske fra Landbruksorganisasjonene og land-
bruksetatene i Rennebu og Oppdal. 

— Oppdal Ressurs har innledet samarbeid med Grønt 
Kompetansesenter Skjetlein, og de vil tilpasse et av sine kurs 
til et lokalt opplegg tilpasset Rennebu og Oppdal, forteller 
leder i Oppdal Ressurs Bodil Grønbech.

Kombineres med full jobb
Kurset er på 204 timer og er planlagt å gå over tre semes-

ter. Fagene i kurset er plante- og husdyrprogram, gårdsdrift, 
utmark og kulturlandskap, økonomi og driftsledelse og øko-
logisk landbruk. Grønbech forteller at de tar sikte på å ha én 
kurskveld i uka i tillegg til noen lørdager, og hun forteller at 
de legger det opp slik for at det skal bli overkommelig for 
flest mulig å delta i tillegg til full jobb. 

— Kurset er beregnet for minimum 10 deltagere, og det 
er et teorikurs. Deltagerne har status som privatister og tar 
eksamen i fagene det undervises i. Etter kurset får de kom-
petanse som agronom, noe som er avhengig av at fellesfa-
gene fra videregående skole er godkjent, sier Grønbech.

Andre utenom Rennebu og Oppdal kan også søke på 
kurset, og Grønbech forteller at det i tillegg til lærere fra 
Skjetlein også vil være aktuelt å brukje lokale krefter. Det vil 
også være aktuelt å legge opp innholdet i studiet ut fra det 
lokale landbruket.

Kunnskap er viktig
— Bondeyrket er krevende på mange forskjellige områ-

der, og en skal ha kunnskap om bl.a. bedriftsledelse, dyre-
hold og jordbruk. Derfor er det viktig med påfyll av kunn-
skap, og de som går kurset trenger ikke å ha som mål å få 
agronom-tittel men å bli bedre i yrket sitt. Du kan øke kunn-
skapen til eget bruk for å få mer ut av egen drift, sier Evy-
Ann Ulfsnes ved Landbrukskontoret i Rennebu. 

Ulfsnes sier at det er viktig for vår matproduksjon at 
bonden har god kompetanse, og det er mye læring i å møte 
andre og prate med andre i et slikt kurs. En blir med i et 
miljø som virker positivt på motivasjon i å utøve yrket sitt.

Grip muligheten
— Hvis du ikke har fullført videregående skole og er over 

25 år har du ”voksenrett” med tilbud fra fylkeskommunen 
om kompetanse på videregående nivå. Ellers koster kur-
set kr 14.000 pluss skolebøker, og  de som driver gård kan 
utgiftsføre beløpet. 

Infomøte 11. april
Torsdag 11. april kl 12 kommer Arve Lian fra Skjetlein for 

å informere om agronomkurset på Oppdalsporten. Hvis du 
ikke har anledning til å dra på det møtet, kan du få nærmere 
informasjon hos Evy-Ann Ulfsnes ved Renenbu kommune 
eller hos Bodil Grønbech ved Oppdal Ressurs. Grønbech 
kan nås på tlf 72 40 00 15 eller 992 52 938. Det ligger også 
informasjon om kurset på www.oppdal.vgs.no/ressurser.

Av Dagfinn Vold

Husk båndtvang og gjerdeplikt
Mye tyder på at våren kommer tidlig å år, og det betyr naturligvis også at 
dyra slippes tidlig ut på beite. Da er det viktig at grinder og gjerder er i 
orden, og ikke minst at båndtvangen overholdes. 

Den generelle båndtvangen 
gjelder fra 1. april – 20. august, 
og i Rennebu er det i til-
legg utvidet båndtvang fra 21. 
august – 31. oktober på grunn 
av mye beitedyr i utmark. 

Sårbar periode 
Våren er yngleperiode for 

både husdyr og ville dyr, og 
den er derfor en ekstra sårbar 
periode. 

– Vi ber derfor om at hun-
deeiere utviser respekt og 
forsiktighet, slik at dyrene får 
mest mulig ro i denne perio-
den. På den måten bidrar vi 
til å opprettholde både mang-
fold og bestand, sier Jon Kvam, 
som er leder i Rennebu Sau og 
Geit.

Varsle om rovdyr
Sammen med Evy-Ann 

Ulfsnes på landbrukskontoret 
oppfordrer han også til at folk 
varsler fra dersom de ser spor 
som man mistenker kan være 
fra rovdyr. 

- Det beste er å ta et bilde 
av sporene, og for å få et inn-
trykk av størrelsen bør man 
legge noe ved siden av sporet, 
sier Ulfsnes. 

For å kunne danne seg 
et bilde av dyrets bevegelser, 
kan det også være lurt å ta et 
bilde fra litt avstand hvis dette 

er mulig. Hvis man går inn på 
skandobs.no kan man også 
registrere synsobservasjoner 
og sportegn. 

– Jeg vil oppfordre folk til å 
gjøre dette, for det kan ha mye 

å si i forhold til f. eks. rovvil-
terstatning hvis det kan doku-
menteres at det har vært rov-
dyr i området, sier Ulfsnes. 

Av Mona Schjølset

Leder i Rennebu Sau og Geit Jon Kvam og Evy-Ann Ulfsnes.

Påskeaktivteter på Nerskogen
Både Svengård (Trollheim) og Trollheimen Husky vil ha aktiviteter i forbin-
delse med påska. 

Svengård gjentar suksessen med åpen gård som de hadde før påske, og både onsdag i påskeuka 
og skjærtorsdag blir det ny anledning til å besøke gården. Det blir gratis besøk i fjøs og stall, og det 
blir muligheter for kjøretur med hest og vogn. Ellers kan du få smake på Limousin-kjøttet de selger 
under merkenavnet Trollheim, for det blir både grilling av Limousin-burger salg av kjøtt.

Trollheimen Husky arrangerer hundekjøredager palmehelga. Der er det påmelding, og dette til-
budet er så populært at det allerede er så godt som fulltegnet.
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Masse
vårnytt
Åpningstider påska
man 14. april 9-17
tirs 15. april 9-17
ons 16. april 9-14
påskeaften stengt

Berkåk
i gamle Prix-bygget

Hyttetomter til salgs i Nyløkkja på Berkåk
med panoramautsikt utover Oppdalsfjell, Trollheimen og Iglfjellet

tlf: 926 46 626 – geir_aspeggen@hotmail.com –  www.grusirennebu.no

Drøye 600 moh, høyt og fritt på sørøstsiden av Berkåk.
3,9 km til Berkåk sentrum. Vei, vann, strøm og avløp.
Turområde rett utenfor døra. Her kan du ut til fots, på sykkel og på ski.
Det er også gode jakt- og fiskemuligheter i området.

Søndag 15. juni 2014 
kl 12.00
52/18 km sykkelritt på Nerskogen i Rennebu. 
Start og mål ved Granasjøen

Traséen går langs grus- og asfaltvei. 
Premier til 1/3 i ungdomsklassene, 
de tre beste i voksenklassene, 
og til bestemann og bestedame. 
Deltagerpremier og uttrekkspremier.

Nerskogen grendalag - 
Oppdal sykkelklubb - 
Rennebu IL

i samarbeid med

For mer informasjon: www.nerskogsrittet.no

følg oss på 
facebook

Naturopplevelser
på hesteryggen

Paul Paulsen, tlf 995 49 923

Kari Kvamme, tlf 416 04 884

bulia.hest@hotmail.no

•	Rideturer	i	Forollhogna,fra	Bulia
•	Weekendturer	og	dag-/kveldsturer
•	Bryllup,	konfirmasjon,	bursdager

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

for 5. gang 2014,
alle som deltar for 5. gang

får en ekstra premie.

Vi leverer grus  – alle fraksjoner 
i knust fjell og naturgrus

KraftverKene
i OrKla
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Første-klassinger
Et av mange, gode vårtegn er innskriving av høstens nye 

1. klassinger i Rennebuskolen. Onsdag 26. mars ble 16 elever 
skrevet inn på Berkåk skole. På Voll er det sju skolestartere, 
mens bare en elev er innskrevet på Nerskogen skole. Innset 
skole har ingen skolestartere i august. 

Bildene er fra innskriving på Voll onsdag 19.mars.

Snart topptrim
Så snart som snøen forsvinner er det tradisjon med å 

komme i gang med topptrim. Årets topptrimsesong følger 
samme opplegg som tidligere, og postene er utlagt fra 15.05 
til 15.10.14.

Årets poster 
Trollhytta, 1371 m.o.h. med utangspunkt Olsmedalen/
Leverdalen
Høghø, 1308 m.o.h. med utgangspunkt fra bomvei Skaret  
Trettsletthornet/Hammaren, 712 m.o.h. med utgangspunkt fra 
Mærksætra
Falkhøa, 988 m.o.h. med utgangspunkt fra Olsmedalen 
Telfjellet, 874 m.o.h. med utgangspunkt fra Hela/Åssætra
Tosetlihøgda, 864 m.o.h. med utgangspunkt fra Berkåksætrin
Gråhøa, 838 m.o.h. med utgangspunkt fra Innset kirke/
Eggasætra
Hovdfjellet sør/Hovdin, 734 m.o.h. med utgangspunkt fra 
Frambanen

Rennebu IL tegner samarbeids-
avtale med Meldal Sparebank

Rennebu idrettslag har tegnet ny 3-års samarbeidsavtale med Meldal 
Sparebank.

Vurdering av skole- og 
barnehagestrukturen i Rennebu
Kommunestyret behandlet i møte den 1. april skole- og barnehagestrukturen 
i Rennebu. Resultatet av behandlingen ble at Nerskogen skole legges ned og 
elevene overflyttes til Voll skole.

Kommunestyret gjorde følg-
ende vedtak med 12 mot 9 
stemmer:

Hensynet til barnets beste 
vil være det viktigste kriteriet 
når skolestrukturen i kommu-
nen fastlegges. Den betydning 
skoler og barnehager har for 
bosetting i grendene skal også 
veie svært tungt. Den nedre 
grense for når en skole eller 
barnehage skal opprettholdes 
må vurderes i hvert enkelt til-
felle i forhold til sårbarhet og 
kvalitet på tilbudet.

På denne bakgrunnen går 
kommunestyret inn for at:
- Innset, Voll og Berkåk skole 
 opprettholdes
- Nerskogen skole nedlegges 
 og elevene overflyttes til 
 Voll skole
- Det legges til grunn at 
 skoleskyssen blir gjennom-
 ført innenfor maksimal 
 reisetid, jmfr. notat fra AtB 

 datert 07.03.14, pkt. 5.3.
- Ressurser tilsvarende en 
 100% lærerstilling brukes 
 til å styrke den pedagogiske 
 kvaliteten i skolene. 
 Kvalitets- og kompetanse-
 planen, samt tilstands-
 rapporten legges til grunn 
 for prioriteringen av 
 bruken. (tidlig innsats)(til-
 svarende en skolebruks-
 plan)
- Det forutsettes at SFO-
 tilbudet tilknyttes skole
 stedet
- Barnehagene opprettholdes
- Vedtaket gjennomføres fra 
 2014
- Forslaget gir følgende øko-
 nomiske konsekvenser:
    Sum investeringer og 
 rehabilitering i bygninger
 kr 2.848.000,-
   Pedagogisk satsing gir økt 
 driftskostnad
 kr 950.000,-

Følgende forslag oversendes 
HOO til videre behandling:

Det settes umiddelbart i 
gang arbeid med en skole-
bruksplan. Den skal inne-
holde kriterier å styre etter i 
kommende strukturdebatter. I 
nær dialog med grendene skal 
det arbeides for forståelse og 
aksept for endringer som blir 
fremmet på bakgrunn av disse 
kriteriene.

I tillegg skal skolebruks-
planen inneholde en plan for 
kompetansebehov, og felles 
satsingsområder for pedago-
gisk utvikling og læringskultur.  

Skolebruksplanen skal gi et 
godt utgangspunkt for å lage 
den årlige tilstandsrapporten.  
Slik kan KS gjennom drøf-
tinger få et aktivt eierskap til 
Rennebuskolen.

Assisterende banksjef i Meldal Sparebank Tore Gjerstad 
og leder i Rennebu idrettslag Magnar Langklopp signerer en ny treårs samarbeidsavtale.

Meldal Sparebank har 
vært hovedsamarbeidspartner 
med Rennebu idrettslag de tre 
foregående årene. Nå har de 
tegnet en ny tre-årsavtale for 
2014, 2015 og 2016.

—  Vi har vært veldig godt 
fornøyd med idrettslaget som 
samarbeidspartner de tre for-
rige årene. Som hovedsam-
arbeidspartner til Rennebu 
idrettslag innebærer det at vi er 
sponsor for Sparebank-cupen 
nå før påske, og ellers andre 

faste aktiviter som foregår 
gjennom året, som Burennet 
og Larsrennet, sier ass bank-
sjef Tore Gjerstad. Han fortel-
ler at de er  godt fornøyd med 
måten idrettslaget har profilert 
banken på. 

— Det er viktig både for 
idrettslaget og banken at 
lokalsamfunnet er  velfunge-
rende, og vi synes det er et for-
bilde for andre kommuner at 
det er et idrettslag i Rennebu 
som samler så stor del av kom-

munen, sier Gjerstad.
Gjerstad sier videre at det 

virker som at idrettslaget også 
er fornøyd med å treffe folk 
i banken hver dag når de har 
bruk for det. Han sier at det 
også gir ringvirkninger i kun-
demassen for banken at de 
pløyer tilbake til lokalsamfun-
net med sponsing av lokale lag 
og aktiviteter.

Av Dagfinn Vold
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Regler for 
snøscooter-kjøring
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk fattet i
møte 9. desember 2009 vedtak om nye vilkår 
for bruk av snøskuter i utmark (ofte omtalt som 
kjøretidsbestemmelser).

Vilkårene gjøres gjeldende fra 1. januar 2010 
og lyder som følger:
1.  kjøring kan foregå på snødekt mark og på
 islagte vann/vassdrag til og med 20. april 
 evt. 2. påskedag når denne kommer senere  
 enn 20. april.
2.  på hverdager er det tillatt å kjøre mellom 
 kl. 07.00 – 21.00.
3.  på lørdager og dager før helligdager er det
 tillatt å kjøre mellom kl. 08.00 – 18.00.  
 dette gjelder også påskeaften, og julaften  
 når denne faller på lørdag.
4.  på søndager og helligdager er det tillatt å  
 kjøre mellom kl. 08.00 – 10.00 og 
 16.00 – 21.00.
5.  kjøretider spesielt for påska:
 5.1 Ingen kjøring tillatt langfredag
 5.2 Første påskedag er det tillatt å kjøre  
       mellom kl. 16.00 – 20.00.
 5.3 Andre påskedag er det tillatt å kjøre  
       mellom kl. 10.00 – 21.00.
6.  For dispensasjoner gitt etter §5b (funksjons-
 hemmede) er kjøretider for alle dager 
 (inkl. høytider) mellom kl. 08.00 – 21.00.

Vilkårene er vedtatt med hjemmel i § 7 i for-
skrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag.
det medfører at vilkårene gjelder for alle 
dispensasjoner gitt med hjemmel i forskriftens 
§§ 5 og 6. I tillegg gjelder kjøretidsbestemmel-
sene der kommunen har satt de som vilkår i til-
latelser til motorferdsel uavhengig av hvilken 
hjemmel som er brukt.

For motorferdsel som foregår innenfor rammen
av motorferdselloven (dvs. som ikke er omsøkt)
gjelder ikke kjøretidsbestemmelsene. dette 
gjelder bl.a. motorferdsel i jord- og skogbruks-
næring.

  Navn Telefon Adresse Soner
1 Arne Egil Botnan 905 07 746 Innset, 7398 Rennebu 4,6,7
2 Asbjørn Stavne/Olav Stavne 908 80 986 / 482 83 580 Stamnan, 7392 Rennebu 2,3,4
3 Bjørn Berntsen 997 03 320 Nordskogen, 7391 Rennebu 6
4 Bjørn Eithun 414 15 147 Innset, 7398 Rennebu 6,7,8
5 Bjørn Tore Dullum 970 79 005 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
6 Bård Tore Berntsen 901 62 935  Nordskogen, 7391 Rennebu 5
7 Einar Holden - Jan Eirik Holden 72 42 56 57 / 975 08 544 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
8 Erling Nygård 997 42 551 Innset, 7398 Rennebu 6,8
9 Grindal Transp. & Hytteservice v/H. Reitås og A. Stene 
  909 15 413 / 906 04 207 Ramlo, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
10 Bjørn Nyberg 916 32 084 Berkåk, 7391 Rennebu 6
11 Harald Kvam 997 42 552 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
12 Ivar Næverdal 926 12 899 Innset, 7398 Rennebu 6,8
13 Ivar T. Hoel 907 21 336 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
14 Jan Eirik Holden 918 15 047 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
15 John Arve Nybro 918 37 209 Bergslia 23, 7336 Meldal 5
16 John Olav Halgunset 995 80 775 Innset, 7398 Rennebu 7
17 John Olav Vognild/Arne Vognild 72 42 64 21 / 416 54 516 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,4
18 Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 415 33 967 / 909 15 448 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,8
19 Kjell Lund/Henrik Lund 72 42 64 14 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
20 Kjell Sæther 906 37 293 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,5
21 Knut E. Sponaas 72 42 61 38  / 951 50 145 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
22 Knut Haugen /Arnt Haugen 926 61 100 / 988 15 525 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4
23 Kristian Aasbakk 982 32 644 Berkåk, 7391 Rennebu 6
24 Kåre Inge Nygård 928 15 475 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
25 Kåre Jan Flotten 72 42 56 69 / 481 07 217 Ulsberg, 7398 Rennebu 6
26 Lars Stokke/Hallgeir Stokke 72 42 58 92 / 72 42 52 25 Innset, 7398 Rennebu 6,7
27 Magne Havdal 72 42 54 16 / 976 80 803 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
28 Morten E. Eggan 72 42 56 60 / 482 92 857 Ulsberg, 7398 Rennebu 6
29 Nils Flå/Martin Grendal 72 42 61 63 / 415 53 904 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
30 Oddvar Bjerkås 916 39 558 Berkåk, 7391 Rennebu 6
31 Ola Bruholt 72 42 67 42 / 416 09 610 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,4
32 Ole Kristian Olsen 72 42 62 68 / 970 34 726 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
33 Ove Einar Drugudal 951 85 362 Voll, 7393 Rennebu 1,5
34 Ove Roger Rømo 918 56 323 Grindal, 7393 Rennebu 5
35 Rennebu Grus v/Torstein Engen 72 42 74 57 / 944 87 876 Berkåk, 7391 Rennebu 6,8
36 Terje Frøseth 72 42 62 25 / 901 91 579 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
37 Torbjørn Sanden 72 42 62 50 / 906 23 507 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
38 Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen 72 42 66 35 / 976 80 819 Stamnan, 7393 Rennebu 1,2,3,4
39 Arnulf Toresen 909 56 041 Ulsberg 7397 Rennebu 4
40 Torstein Aaland 917 33 447 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
41 Nils Skamfer/Tommy Skamfer 917 93 082 / 971 68 564 Berkåk, 7391 Rennebu 6
42 John Håkon Hoset 481 15 515 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
43 Even Aaland 995 72 990 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
44 Rune Hilstad  993 07 823  Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 2,3,4
45 Karl Magnus Holberg 412 72 597  Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2 3, 4
46 Rennebu Bygdeservice, v/Rune Hilstad  
  993 07 823 Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 1

Oversikt over leiekjørere snøscooter 
for vintersesongen 2013/2014
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.
Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i 
motorferdselloven. det er fra sentrale miljøvernmyndigheter 
et ønske at ved motorferdsel i utmark  skal 
leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes. 
For å redusere kjøringen, bør nødvendig 
transport med snøscooter i størst mulig 
utstrekning skje som leiekjøring. 

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner 
for leiekjøring. 
det er for perioden 2013 - 2014 
godkjent 46 leiekjørere, 
alle sonene har god dekning. 

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som: 
•		 transport	mellom	bilveg	og	hytte.	(Det	er	her	ikke	stilt	nærmere	detaljkrav	
 med hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport 
 det må gjelde.) 
•		 tilsyn	med	privat	hytte	etter	eierens	oppdrag	
•		 transport	av	materialer,	utstyr	og	arbeidsfolk	til	bygging	i	samsvar	med	byggetillatelse
•		 transport	for	massemedia	på	reportasjeoppdrag	
•		 transport	av	funksjonshemmede	
•		 transport	av	ved	
•		 transport	etter	dispensasjon	gitt	av	kommunen.

Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00

Kunngjøringer

PÅSKEMØTER 
I RENNEBU 

Hoelsmoen bedehus og Rennebu kirke
Tema: Forsont  for å bringe forsoning

Taler: Øystein åsen

Påskeaften kl. 19.30: kaffeservering.    
kl. 20.00: samling. sang ved Julie og Christopher 
Weyde.
1. påskedag kl. 10.00: Felles frokost der alle tar med 
brødmat med pålegg, passende til seg selv. 
Alt blir  samlet på felles bord. drikke blir servert. 
kl. 11.00: Møte. sang ved Øystein åsen m/fam.
1. påskedag kl. 19.30: kaffeservering.    
kl. 20.00: samling. sang ved søstrene Marie 
og Line osen.
2. påskedag kl 11.00: Gudstjeneste i Rennebu kirke.
Øystein åsen deltar med tale.  kollekt til Normisjon.

arr: Normisjon
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Kunngjøringer

30 sommerjobber for ungdom og
14 ungdommer til registrering av bygg

Nå utlyses 30 sommerjobber for ungdom fordelt over 
3 uker for den enkelte og 14 sommerjobber for ungdom/ 
voksen ungdom over 6 uker.
Rennebu kommune skal registrere de fleste bygg i kom-
munen i forbindelse med innføring av eiendomskatt. 
Til det arbeidet trenger vi 14 ungdommer/ voksne 
ungdommer i 6 uker med mulighet for en uke til. 
7 av de som tilsettes må ha førerkort og disponere bil. 
Ønskelig med byggteknisk bakgrunn hos enkelte. 

Sommerjobbene er innenfor følgende enheter:
A) 6 sommerjobber ved Innset og Vonheim barnehage. 
 Fordelt 2 ved Innset (uke 26, 31,32,33) og 
 4 ved Vonheim (uke 26 – 33)
B) 11 sommerjobber ved Teknisk (uke 26 - 33). 
 2 av jobbene er innenfor kirkegårende i kommunen 
 (uke 26-28 og 31-33).
C) 14 sommerjobber i 6 uker med oppstart uke 25/26 
 med mulighet for en uke til ved Teknisk
d)  2 sommerjobber ved Voll barnehage og Voll sFo 
 (uke 26 - 33)
e) elever som i dag går i 9. og 10. klasse har mulighet til 
 å søke sommerjobb i uke 27 -32 ved Rennebu alders- 
 og sykehjem. 11 elever vil få tilbud om jobb. 
 perioden vil bli oppdelt i 2 perioder på 3 uker.

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr:
•	 Spennende	og	utfordrende	arbeidsoppgaver	i	3	uker	
 og i 6 uker. Ukene kan ikke deles opp
•	 Avlønning	etter	gjeldende	tariff	og	kjøregodtgjørelse	
 etter gjeldende satser
•	 Opplæring	blir	gitt

For nærmere opplysninger: 
kontakt styrer Marta Hage ved Innset og Vonheim bhg, 
tlf. 72 42 81 90, 
rektor Heidi Reitås sæter ved Voll skole og bhg, 
tlf. 72 40 25 80, 
teknisk leder Arne Meland ved Teknisk, tlf. 72 42 81 51 
leder elisabeth Tamnes ved Rennebu alders- og syke-
hjem, tlf. 72 40 25 21.

det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”selvbetjening” 
innen 22. april 2014. det må søkes på hver enkelt jobb 
iht bokstav.

 kontakt servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, tlf. 72 42 81 00 eller postmottak@ren-
nebu.kommune.no 
søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. offentleglova § 25.
                                                                                                             

- Rådmannen

Trimrommet er åpent følgende dager i 
påskeuka (uke 16):

Mandag kl. 07.30 – 14.00
Tirsdag kl. 07.30 – 14.00 og 15.00 – 22.00
onsdag  kl. 07.30 – 12.00
Tar forbehold om endringer!
 
på helligdagene er trimrommet stengt.

Rektor ved Kulturskolen i Rennebu
60 % fast stilling fra 01.08. 2014

stillingen kan kombineres med undervisning i kultur-
skolen.
kulturskolen i Rennebu har i dag 188 elever og 13 fast 
ansatte. det undervises innenfor musikk, bildefag, dans, 
media, lyd og lys samt friluftsliv. kulturskolen er admi-
nistrativt underlagt kulturenheten i kommunen.

Hovedarbeidsområder:
•	 Administrative	oppgaver
•	 Utadrettet	arbeid
•	 Ivareta	helheten	i	arbeidet	gjennom	tverrfaglig	
 samarbeid
•	 Være	pådriver	i	arbeidet

Ønskede kvalifikasjoner:
- Ledererfaring
- Instrumental og pedagogisk utdanning
- erfaring fra pedagogisk arbeid
- samarbeidsorientert og fleksibel
- God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr:
•	 En	utfordrende	og	utviklende	stilling
•	 Deltagelse	i	samarbeidsarenaer
•	 God	pensjons-	og	forsikringsordning

For nærmere opplysninger, kontakt 
leder kultur Astri snildal tlf. 72 42 81 25 eller 
konstituert rektor sverre stenløkk tlf. 72 42 81 26

det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”selvbetjening” 
innen 4. mai 2014.

kontakt servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller postmottak@ren-
nebu.kommune.no 
søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. offentleglova § 25.
                                                                                                             

- Rådmannen

Årsmøte  i Rennebu 
Idrettslag,  

hovedlaget, 
på Frivillighuset Berkåk, 
torsdag 24. april 2014 

kl. 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.  
Øvrig informasjon se 
www.rennebu-il.no

Velkommen!
-  styret

Terrengløp: 
8. mai - Frambanen - 
Idrettsskolen har avslutning 
15. mai - Trollvang 
22. mai - Berkåk 
5. juni - Nerskogen med 
premieutdeling
 
Mjuken Opp: 
22. mai - Berkåk
 
Budeia: 
12. juni - Gunnesgrenda

Sykkelkarusell: 
1. løp stamnan 27. april
2. løp Voll skole 04. mai
3. løp Torget Berkåk 11. mai
4. løp Torget Berkåk  18. mai
Alle løp starter kl 13.00

startkontigent: 
kr 50 - barn gratis
premiering: 6 gavekort á kr 
500 på hvert løp - derav 2 for 
barn.
sykkel kr 5.000 på siste løpet 
på Berkåk

arr: RIL Trimgruppa

Graset æ grønt 
for æille

100-årsfest for Alf Prøysen
i Berkåk Samfunnshus, 

1. mai kl. 19.00
Inngang: 

kr 200 for voksne, barn gratis.
servering og 

trekning på billetten
åresalg

Arr: Rennebu songkor

Annonsen er 
støttet av

Årsmøte i 
Ilfjellet grunneierlag
onsdag 30. april kl 20.00 på 

Hallandstuggu
sakliste blir utlagt på www.

utmarksradet.no

- styret

BLI MED PÅ BUSSTUR TIL
TORILD LANGKLOPP PÅ STOKKØYA!

MANDAG 16. JUNI 2014
påmelding til Nina May s Havdal mobil 951 61 957

Arr: Berkåk sokneråd

Vennligst ingen oppmerksomhet på dagen min.
- kjellrun

God påske 
til alle lesere av 
Rennebunytt!
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RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Myrveien 4, 7391 RENNEBU

Rennebu

27,8 cm

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815

Snekkering, hytter,
restaurering, tilbygg

Renhold, vindusvask, skift gardiner 
Tilsyn/omsorg, følgetjeneste

Snømåking, brøyting

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

Dette skjer i Rennebu!
10.04 Stjernedryss, skolekorpset samf.huset 18.30
10.04 Hyggekveld LHL Rødekors huset 19.00
11.04 Basar  sandbrekka 19.30
19.04 Samling med kaffeservering Hoelsmoen 19.30
20.04 Frokostsamling + Møte Hoelsmoen 10.00
20.04 Samling med kaffeservering Hoelsmoen 19.30
21.04 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
22.04 Formiddagstreff omsorgsboligen 11.00
24.04 Årsmøte RIL hovedlaget Friv.huset 19.00
24.04 Formiddagstreff staure 11.00
26.04 Loppemarked åshuset 9.30-16
27.04 Sykkelkarusell stamnan 13.00
27.04 Gladsang-konsert Rennebuhallen 16.00
28.04 Basar Søndagsskole og Yngres Misjonsh. 17.30
30.04 Medlemsmøte pensjonistfor. Menighetsh 11.00
30.04 Årsmøte Ilfjellet gr.eierlag Hallandstuggu 20.00
01.05 Normisjonsmøte Menighetshuset 20.00
01.05 Prøysen-jubileum samf.huset 19.00
 
Hørselshjelp på frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
eller send epost til mari@mediaprofil.no


