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Kommunestyre- og Fylkestingsvalget
Her kan du stemme på valgdagen
9. september og mandag 10. september.
Følgende valglokaler har åpningstid mandag
10. september 2007 kl. 15.00 – kl. 20.00:
• Nerskogen krets
Nerskogen skole
• Aune krets
Myrhaug bedehus
• Voll krets
Voll skole
• Refshus krets
Ungdomshuset
Sandbrekka
• Nordskogen krets Grendahuset Furuly
• Gisnås krets
Åshuset
• Havdal krets
Vermeer gjesteheim og
møtestad (Havdal skole)
• Innset krets
Innset skole og samfunnshus
To-dagers valg på Berkåk
Valglokalet på Berkåk har åpningstid både søndag 9.
september 2007 kl. 16.00 – kl. 20.00 og mandag 10. september 2007 kl 10.00 – kl. 20.00:
• Berkåk krets
Kommunehuset, Berkåk.
Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg har
følgende personer stemmerett, jfr. Valglovens § 2 – 1:
Norske statsborgere som
• fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som
• ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens
§ 53 og som
• er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som
bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om
de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere,
men som forøvrig fyller vilkårene, stemmerett dersom vedkommende
• har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge
de tre siste årene før valgdagen, eller

• er statsborger i et annet nordisk land og er blitt
folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni
valgåret.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i
manntallet i en kommune på valgdagen.
Hvis velgeren er ukjent for stemmestyrets medlemmer,
skal disse kreve legitimasjon, så ta med legitimasjon.
Se også valgsiden på Rennebu kommunes hjemmeside
på internett, adresse: www.rennebu.kommune.no
Eventuelle klager på gjennomføringen av valget må
fremsettes skriftlig til valgstyret i Rennebu, innen 7 dager
etter valget, jfr. Valglovens § 13-1.
Berkåk, 20. august 2007
Bjørn Rogstad
Valgstyrets leder

Leiligheter til leie
Topp standard, beliggende i Berkåk sentrum - Kontakt 92 29 28 80
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Temanummer
om valg
Du sitter nå med Rennebu Nytts temanummer angående det forestående kommunestyrevalget. I dette nummeret får førstekandidatene til de partiene som stiller
til valg fortelle hvorfor de vil ha din stemme.
På fremsiden finner du den nødvendige informasjonen du trenger for å vite
hvor og når du kan stemme.
Du kan også finne informasjon om det forestående valget på nettsiden til
Rennebu kommune - www.rennebu.kommune.no
Godt valg!

Hei alle sammen!
Ja, nå nærmer vi oss et nytt valg, og en
ny fireårsperiode står for døra. Vi som står
på Arbeiderpartiets liste venter i spenning
på folkets reaksjon på vår liste. Med en
kvinneandel på 50% og mange unge spennende personer fra alle kanter av bygda, vil vi til sammen tilføre partiet en ny giv.
Rennebu kommune står foran mange utfordringer de
nærmeste årene, og Rennebu Arbeiderpartiet vil være en
garantist for å løfte kommunen fremover i riktig retning. Vi
står foran store utfordringer på samferdselsektoren. Skal
næringslivet i kommunen utvikle seg, så må det skikkelige
veier til. Nerskogsveien trenger sårt en skikkelig oppgradering opp til akseptabel veistandard. Dette området i kommunen, er vel et av de arealene vi har med størst utviklings
potensial, både som turistmål og for hyttebygging. Dette
bidrar til å sikre videre drift av nærbutikken, Nerskogen skisenter, samt sikre arbeid til de som driver lokal tjenesteyting
i form av brøyting, lafting osv .
I tilegg står vi foran store utfordringer med stamveinettet
gjennom kommunen. Arbeidet med E6 og RV3 gjennom
bygda må tilføres midler og ferdigstilles. De opprinnelige
fremdriftsplanene må forseres slik at trafikkulykkene
begrenses. Dette må skje uten brukerfinansiering.
Opprustingen av Berkåk sentrum er en viktig sak for
kommunen. Berkåk sentrum må etter hvert tilpasses det vi
vil profilerere oss på. Sentrum må bli et utstillingsvindu som
profilerer seg i samme retning som Rennebumartnan og
Birka. Rennebu må i langt større grad få vist frem de varer og
tjenester kommunens bedrifter kan bidra med. Vi har egne
produkter av granitt, trevarer, lokal mat/mattradisjoner for å
nevne noe. Det utføres mye bra håndverk i kommunen og da
må vi ikke være redd for å vise det frem. Vi bør samtidig ha et
åpent og trivelig sentrum som gjør at turistene ønsker å
stoppe der fordi det virker interessant og innbydende.
Til sist vil Rennebu Arbeiderparti oppfordre alle til å bruke stemmeretten. Det er nå du kan være med å bestemme.
Stem Rennebu Arbeiderparti.
Da ønsker vi alle et godt valg med vårt eget motto:
Vi vil og vi får det til.
Rennebu Arbeiderparti
Rune Olaisen - ordførerkandidat

Rennebu FrP vil sette enkeltmenneske i fokus, DEG
Et lokalsamfunn som skal overleve, må
utvikle seg, og utvikling er mulig der det er
rom for personlig frihet. Frihet til å skape,
frihet til å vokse på egne premisser uavhengig av politisk gunst og byråkratiets godkjenning. FrP vil
ta opp kampen mot det offentlige som vil styre den enkeltes
liv. Vi mener at vi har rett til å leve som frie og selvstendige
individer så lenge vi lar alle andre gjøre det samme, og vi
likestiller frihet med ansvarlighet. Vi i Rennebu FrP vil vise
deg i korte trekk hvordan vi har tenkt å bevege samfunnet i
den retningen vi ønsker:
Rennebu FrP vil sette eldre først når de kommunale midlene fordeles. Kommunen skal ha et godt utbygd hjelpeapparat og tilstrekkelig med fagpersonell som er tilgjengelig
når den enkelte bruker har bruk for det.
Dernest anser vi det nødvendig med en oppgradering av
de kommunale veiene, da vi mener dette er en forutsetning
for å sikre bosetning og næringsliv i Rennebu. FrP sier et
klart NEI til et hvert forslag om bomvei.
FrP ønsker å bedre den kommunale servicen overfor innbyggerne. Kommunen skal ha en posetiv holdning til henvendelser og en enklere saksbehandling. Vi vil at det tørkes
støv av "JA-stempelet". FrP er imot eiendomsskatt og ønsker
at denne fjernes. Vi sier nei til avgiftsøking på kommunale
tjenester, og legger til grunn at ingen avgift skal overstige
selvkostprinsippet.
FrP ønsker en ordning med selvstyrte skoler, slik at flere
beslutninger kan tas av styret på den enkelte skole.
Foreldrenes syn må vektlegges. Alle skolene skal ha tilstrekkelig med ressurser for å ivareta alle elever, inkludert spesialundervisning på den enkelte skole.
Om dine meninger kan forenes med våre, da takker vi for
din stemme.
Godt valg.
Randi Eriksen
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Ved kommunestyrevalget kan du:
Gi personstemme til kandidater på stemmeseddelen. Sett i så fall et merke (kryss,
hake eller liknende) i ruten ved navnet til de kandidatene du vil stemme på. Du
kan gi personstemme til så mange av kandidatene du vil.
Hvis navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet/gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift, på samme måte som til de andre kandidatene.
Gi personstemme til kandidater fra andre partier/grupper (såkalte slengere). Skriv i
så fall kandidatnavnene i et eget felt på stemmeseddelen for ditt parti. Hvor mange
slengere du kan føre opp, avhenger av antall representanter som skal velges til
kommunestyret, og vil fremgå av stemmeseddelen.

Hele mennesket
- hele livet
Selv om riksmedia i stor grad
styrer valgkampen, må vi huske at denne høsten er det lokalvalg, først og fremst valg av nytt kommunestyre i Rennebu..
Det handler om lokaldemokratiet og kommunens videre
utvikling, og da er det viktig at kommunestyret kommer til å
bestå av personer som er villige til å ta et tak for helheten og
de lokale utfordringer. Det handler om kommunale tjenester
for alle livets faser; gode oppvekstvilkår for barna, en god og
trygg arbeidsplass, trygge boområder, ei meningsfull fritid og
en god alderdom.
I tillegg til de grunnleggende behov må Rennebu bli
attraktivt både for unge og eldre, der vi spiller på og videreutvikler hverandres sterke sider og tar vare på alle kreative
krefter, også de utradisjonelle. Dette krever et utvidet samspill mellom offentlig og privat sektor, med kommunen som
tilrettelegger av infrastruktur og arealdisponering, og privat
sektor som den utøvende side, altså et samfunnsaktivt
næringsliv i nært samarbeid med en næringsaktiv kommune.
Ved dette valget stiller Venstre og Høyre felles liste, med
10 kandidater hver. Vi har felles program som vil bli spredd
til alle husstander, og vi håper du gir deg tid til å studere dette. Vi mener selv at programmet er konkret og realistisk, og
at det vi lover å arbeide for er fullt gjennomførbart i perioden.
Lista inneholder kandidater som hver på sin måte har
bidratt til å skape noe i bygda tidligere og mange har også
politisk fartstid og erfaring. Nå er de villige til å brette opp
ermene og gjøre en innsats for bygda de kommende fire år.
Det er mye å ta fatt i, men vi er inne i en positiv trend
som det gjelder å ta vare på. Til dette trenger vi din støtte og
stemme. Derfor; BRUK FELLESLISTA.
Godt valg!
med hilsen Bjørn Rogstad

Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Kjære Rennbygger!
RENNEBU er bygda vi alle er glade i og
stolte av! Vi har en kommune med utrolig
mange muligheter og Kristelig Folkeparti
vil gjerne være med å legge til rette for en
god utvikling med trygg forankring i vårt
lokalsamfunn, - i vår kultur og natur.
I kommunepolitikken må alle gode krefter arbeide sammen for å lede bygda vår inn i framtida på en måte som er
god for alle aldersgrupper.
”Trygg oppvekst og bedre alderdom” er viktige profilsaker for oss i KrF denne valgperioden. Å satse på trygghet for
barn og unge i oppveksten, er å ”investere” i framtida.
Derfor er det så viktig med gode skoler og barnehager. I programmet vårt har vi formulert klare mål både om dette og
om ansvar og omsorg for eldre.
Landbruk er en svært viktig næring i Rennebu, og vi vil
fortsatt ha fokus på det. Samtidig er det om å gjøre for oss i
KrF at tomme hus, f.eks. småbruk, igjen kan bli gode boplasser. Særlig yngre mennesker er opptatt med å bosette seg
slik. ”Det skal bu folk i husan, husan trenger folk”, for å
sitere en kjent sanger.
For å få nye folk hit, og for at det fortsatt skal være attraktivt å bo her, er kommunikasjon et nøkkelbegrep. Vi satser
også på den nye og lave arbeidsgiveravgiften, og vi vil legge
til rette for næringsutvikling i alle deler av bygda.
Vi tar miljøet og klimautfordringene på alvor. Den kjente
tesen om ”å tenke globalt og handle lokalt” gjelder så absolutt! Et område er utnytting og bruk av bioenergi i Rennebu,
et annet er at vi vil bli en ”Fairtrade-kommune” som satser
på rettferdig handel med varer vi ikke selv produserer.
Den 10. september skal vi også velge representanter til
Fylkestinget, derfor vil jeg nevne en sak KrF er alene om:
Ungdomskortet for kollektivtransport i hele fylket skal ikke
koste mer enn 400 kr! Det er miljøsatsing for framtida!
Kristelig Folkeparti stiller til valg med ei liste som representerer både fornying og erfaring. Noen av kandidatene er
utfordra på sine ”felt”, men hele lista har representanter med
pågangsmot og positiv tru på en god utvikling for Rennebu
som egen kommune!
Til sist: All min energi og innsatsvilje vil jeg legge inn i
arbeidet for Rennebu og Rennbyggene!
Hilser dere alle og ønsker GODT VALG!
Tora Husan, ordførerkandidat
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Velgere som trenger hjelp ved stemmegivningen

Ved fylkestingsvalget kan du:

Dersom en velger har behov for hjelp til å avgi stemme, har vedkommende rett til hjelp (praktisk hjelp i stemmeavlukket) fra stemmestyret, altså
fra en v a l g f u n k s j o n æ r. Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming har i tillegg rett til å velge en ekstra hjelper.
Hensikten med denne bestemmelsen er å beskytte velgere mot utidig
press.
Valgloven pålegger stemmestyret å gjøre eventuell ekstra hjelper oppmerksom på taushetsplikt om velgerens stemmegivning.
Stemmestyremedlemmer er å anse som offentlige tjenestemenn og er
dermed underlagt taushetsplikt i.h.t forvaltningsloven, bl.a. når det gjelder
kunnskap om enkeltpersoners stemmegivning.
Velgere som ikke er i stand til å ta seg inn valglokalet, kan få avgi stemme
utenfor valglokalet.

Gi personstemme til kandidater på stemmeseddelen. Sett i så fall et merke (kryss,
hake eller liknende) i ruten ved navnet til
de kandidatene du vil stemme på. Du kan
gi personstemme til så mange av kandidatene du vil.
Du kan ikke føre opp slengere ved fylkestingsvalget. Partiene kan heller ikke sette
opp kandidatnavn med uthevet skrift.
Det er ikke adgang til å stryke kandidater,
verken ved kommunestyrevalg eller ved fylkestingsvalg. Veiledning for hvordan du gjør
endringer, står på stemmesedlene.

Rennebu i framtida
Jobb nummer en i framtida er næringsutvikling. Et aktivt næringsliv vil føre til
flere arbeidsplasser og økt bosetting. Flere
Rennbygger vil gi flere til å handle på
butikkene, flere barn på skolene, flere til å
trygge alderdommen og et mer variert sosialt liv.
Næringsutvikling kan skje på mange forskjellige måter.
Eksempler kan være miljøbasert næringsutvikling som biobrenselanlegg, kulturbasert næringsutvikling som Birka eller
landbruksbasert næringsutvikling som videreforedling av tre.
Vi ser at mange i dag har skaffet seg utdannelse og etterspør
arbeidsplasser som gir utfordringer i hverdagen. Vi i
Senterpartiet har som mål å drive fødselshjelp for gode ideer
som unnfanges i bygda vår, slik at det skapes nye- og varierte arbeidsplasser. Et viktig virkemiddel for næringsutviklingen i Rennebu er den differensierte arbeidsgiveravgiften, som
kan gi besparelser for en bedrift på rundt 20 000,- pr ansatt
pr år. Differensiert arbeidsgiveravgift har vært og vil være en
kampsak for Senterpartiet.
Ungdommen er fremtida. Vi må satse på ungdom i etableringsfasen, og da spesielt på ungdom som har røtter i
bygda. Nettopp når en er i ferd med å stifte familie og få
barn, ser en kanskje best verdien av det oppvekstmiljøet som
Rennebu kan tilby. Vi må komme i dialog med ungdom i
målgruppen gjennom, for eksempel gratis abonnement på
Rennebu Nytt til studenter, eller felles utsending av ”brev
hjemmefra” på E-mail. Vi må gjøre dem oppmerksomme på
at vi i Rennebu har full barnehagedekning, blant de rimeligste kommunale avgifter i landsdelen og et godt utbygd fritidstilbud både for barn og voksne. Senterpartiet vil styrke
det gode oppvekstmiljøet og vil blant annet jobbe for fri leie
av lokaler for organiserte idretts- og kulturaktiviteter for all
ungdom under 16 år.
Kommunen er en omsorgsinstitusjon gjennom mange
livsfaser for sine innbyggere. Senterpartiet ser det som viktig
å lytte til brukerne, enten det er barn i skolen eller eldre på
institusjon. Omsorg handler om nærhet. Ensomhet kan være
en utfordring for en kommune med spredt bosetting.
Senterpartiet vil lansere ”Bort for en 50-lapp”, der eldre kan
få rimelig transport til sosiale begivenheter.
Senterpartiet har en ung og kreativ liste med fremtidstro.
Vi satser på miljøet og fremtiden. Godt valg.
Hilsen Rennebu Senterparti
ved Knut Ingolf Dragset, ordførerkandidat

Om skolene og om bruk av
utmarksarealer
Høyre og Venstre i Rennebu har ved
årets valg til kommunestyret gått sammen
om et felles program og felles liste.
Rennebu Venstre ønsker her å presentere
noe av det vi mener om den framtidige arealutnyttelsen i
bygda vår, og om noen av våre ønsker for framtidas skoler i
Rennebu:
I Rennebu har vi i de senere årene opplevd en stor vekst i
utlegging av utmarksarealer til områder for hyttebygging.
Dette har hatt store positive ringvirkninger for bygda vår.
Ved neste kommuneplanrevisjon vil Rennebu Venstre ønske
velkommen forslag om at nye utmarksarealer skal legges ut
for hyttebebyggelse. Dette er viktig for å opprettholde aktiviteten innen flere næringer i Rennebu, og spesielt med hensyn til de utfordringer som landbruket står ovenfor. Samtidig
vil vi at allmennhetens tilgang til uberørte utmarksarealer
ivaretas. Det er denne tilgangen som for mange gjør det
interessant å bygge hytte i Rennebu. Vi mener derfor at det
er viktig å ta hensyn til disse interessene for på lang sikt å
opprettholde etterspørselen og aktiviteten knyttet opp mot
hytteutbyggingen.
Standarden på deler av Berkåk skole er i dårlig forfatning
og kan ikke forsvares ut fra de krav og forventninger som
settes. Rennebu Venstre vil øve påtrykk for at det bygges nye
lokaler for mellomtrinnet og at administrasjonsfløya bygges
om.
Dagens læreplan i grunnskolen setter krav til at elevene
har relativt bred kompetanse i bruk av IKT. Tilgangen til godt
oppdatert IKT-utstyr for skoleelevene i Rennebu er i dag for
dårlig til at disse kompetansemålene kan nås. Rennebu
Venstre mener at tettheten av oppdaterte datamaskiner må
økes betraktelig for at skolene skal kunne gi det tilbudet som
elevene har krav på.
Til slutt: Det er viktig at du benytter deg av stemmeretten
og derved er med på å forme fremtiden i Rennebu.
Stem på Felleslista Høyre og Venstre !
Rennebu Venstre
Håvard Rogogjerd
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Hjemmebaser te tjenester
Tjenesten for funksjonshemmede
Ledige stillinger miljøarbeider:
1. 16,68% fast stilling, arbeid hver 3. helg.
2 15,24% fast stilling, arbeid hver 3. helg.
3. 20,08% vikariat, arbeid hver 3. helg,
t.o.m. 30.06.08.
4. 20,20% vikariat, arbeid hver 3. helg
t.o.m. 31.08.08.
5. 20,20% vikariat, arbeid hver 3. helg
t.o.m 16.07.08
For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider. Ufaglærte kan bli vurdert.
Spesifiser hvilken stilling det søkes på.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes

ved henvendelse til Joveien v/Gunhild R
Olsen tlf 72 42 77 10,
Løkkjbakkveien v/ Gunn Bjørnstad
tlf 72 42 77 38 eller konsulent for funksjonshemmede. Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 06
For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht.
gjeldende lov og avtaleverk.
Søknaden sendes til Rennebu Kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu eller pr. e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no,
innen 13.09.07.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling
ledig eller ved henvendelse til servicetorget,
tlf 72 42 81 00
Rådmannen

- Oppvarming & kjøling
- Bedre inneklima
med aktiv luftrensing
- Lavere strømregning
- Gratis og
uforpliktende
befaring
Landsdekkende.
Ta kontakt med din lokale
salgsrepresentant.

www.scandic.no Tlf. 800 49 900

Skaperglede i praksis
Fra Rennebumartnan ble innledet med Sissel Kyrkjebø
søndag 12. august, og til salgsutstillingen stengte søndag 19.
august, har det vært et lite
eventyr i Skapergledens tegn!
Og nok en gang befestet
Rennebumartnan sin solide
stilling som Norges ledende
salgsustilling for husflid og
håndverk.
Martnaskomite, assistenter og nærmere 1000 frivillige har stått på sent og
tidlig for at både artister, utstillere og
publikum skulle få trivelige martnasdager i Rennebu. — Vi er meget takknemlig for den flotte innsatsen hver
og en har lagt ned. Totalt ble det 18 800
besøkende i år mot 17 300 i fjor, så
Rennebumartnan lever i beste velgående. Kanskje bedre og sterkere enn
noen gang før, sier Kenneth Teigen.
Av årets nyheter nevner vi spesielt
Barnas Torg for Skaperglede. Her var
det hundrevis av barn som i løpet av
martnashelga fikk veiledning og oppmuntring i Skaperglede av erfarne
håndverkere – og de fleste fikk med
seg produkter og minner hjem! Anne
Kristine Stavne var ansvarlig for dette
opplegget, og hun har gjort et solid forarbeid for å gjøre dette mulig.
Ellers sto som vanlig kulturopplevelsene i kø med Sisselkonsert, en flott

Martnasansvarlig Kenneth Teigen roser medlemmene i martnaskomiteen: Anne Kristine
Stavne, Jens Kristian Auke, Per Måren og Maj Britt Svorkdal Hess.
kirkekonsert i Innset kirke og en lun og
trivelig akustisk aften med Viggo
Sandvik trio. Under selve martnasdagene slo både JaZZmaZZørene og
Martnasgjesten Nils Arne Eggen an en
god tone allerede på fredag. Dette ble
fulgt opp igjennom hele helga med
Celine og Astrid, Fesjaa`n, Sveinung
Kveli, Krast og Rasmus Rohde for å
nevne noe av det som foregikk på
martnasområdet. Maj Britt Svorkdal
Hess var med i martnakomiteen for
første gang, og det må sies at hun hadde en god hånd om kulturarrangementene under årets martna. Jens Kristian
Auke var også med for første gang, og
han holdt styr på 1000 frivillige på en
utmerket måte. Per Måren hadde for
andre året på rad ansvar for det “tek-

niske”, og sammen med Svein
Pedersen utgjør han et uvurderlig team
for at martnan skal fungere.
Ellers befestet Rennebumartnan
nok en gang sin posisjon som Norges
ledende salgsutstilling for husflid og
håndverk. Flotte utstillinger, gode og
varierte produkter fristet nok en gang
et meget kjøpevillig publikum. Og
allerede nå kan det meldes om over 70
påmeldte til neste års martna! Og som
et lite apropos - utstillerne la igjen over
120 gaver som skal trekkes blant de
1000 frivillige. Dette er ment som en
hjertelig takk til alle og enhver som har
bidratt med utmerket service som er
langt over det som er vanlig for salgsutstillinger rundt omkring i landet.
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Rennebu kommune
Hjemmebaserte tjenester har
følgende leiliget ledig for utleie
Omsorgsleilighet
Omsorgsleilighet i ”nye” Løkkjbakkveien på
Berkåk.
Leiligheten er på ca. 50 m2,
Husleie er på kr 4.442,- + strøm
Garasje kan evt. leies.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til: Hjemmebaserte tjenester,
tlf 72 40 25 30, 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 17.09.08

Leilighet til salg
Rennebu kommune har en tre-roms leilighet i
Trondskogen borettslag på Berkåk
(Træthaugveien 4c) som skal selges
Andel fellesgjeld: kr. 290.936
Eierskiftegebyrer kr. 5.160
Felleskostnader: Kr. 3.928 pr. måned.
Interesserte kan henvende seg til
Rennebu kommune v/ Karl Petter Gustafsson

Billig ved til salgs
Avkapp på paller for avhenting.
Fritt opplastet.
Salgstid: 3. sept fra kl 16 - 19
7391 Rennebu
Tlf 72 40 24 00

Nye åpningstider
Fredager kl 12 - 19 – Lørdager kl 10 - 15
Åpent søn 2. sept i forbindelse med
Nerskogsdagen kl 13.00-17.00
Stikk innom...

Tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Kyllingfi
fillet prior750 gr.

6990

Fr e i a S j o k o l a d e, 200 gr
1 k g fl
fløø t e my s o s t / G u d b r a n d s d a l s o s t Tine
F i n d u s Fe r d i g r e t t e r
Fa n t a O r a n g e / Fr e e 1,5l

1490
4990
÷ 40%
990
1490
1490

+ pant

N e k t a r i n pr. kurv
D r u e r i l ø s ve k t

pr. kg

Se også eget kundebrev - Velkommen til trivelig handel
Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 21.00
lørdag 09.00 - 20.00

Post i butikk

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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Tusen takk
til alle som på en eller annen måte har bidratt til at vi nok en gang har klart
å gjennomføre en fantastisk martna.
Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra publikum, kulturaktører og utstillere om at
de har trivdes hos oss, ikke minst takket være en formidabel dugnadsinnsats.

En stor takk fra utstillerne!
Også i år har utstillerne og arrangøren gitt gaver for å vise at de setter pris på
innsatsen og servicen til dugnadsgjengen.
Gavene skal trekkes ut blant alle som har deltatt i dugnad under årets martna.
Disse er nå utstilt i “visningsrommet” i Sparebankgården.
Vinnerne vil bli kunngjort i Rennebu Nytt torsdag 11. oktober.

Til komitelederne
Vi kan stadig forbedre oss. Alle komiteledere har nå fått et evalueringsskjema
som skal sendes tilbake til komiteansvarlig Jens Kristian Auke.
Her ønsker vi at dere noterer ned tips til forbedringer og gjerne nye ideer.

En takk til Rennebumar tnans hovedsamarbeidspar tnere
for meget godt samarbeid også i år:

- en aktiv medspiller

En takk også til andre velvillige sponsorer
God Mat, Berkåk Veikro og Gjestegård, Blilyst, Byggmakker Berkåk-Oppdal,
Økonor Berkåk og Interrevisjon Orkanger

Opplev mar tnasstemningen igjen
Ønsker du å gjennoppleve årets Rennebumartna, anbefaler vi
www.rennebumartnan.no
Her ligger det mange bilder fra årets martna og de mange kulturarrangementene.
I løpet av kort tid vil bilder av alle utstillernes boder og
tilhørende navn, adresse, telefonnummer etc. også bli lagt ut på nettsiden.

arrangeres neste gang 15. - 17. august 2008
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Ut å reise i høst?
Fortsatt mange Miniprisbilletter på toget!
Reis så langt du vil for kr 199,- / 299,Ta kontakt for nærmere informasjon
og bestilling, eller bestill på www.nsb.no

Velkommen innom til en trivelig handel :-)

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring Vann og energibrønner
Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47 – Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Behov for gr us/pukk?

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner,
grus til diverse formål. Dessuten utfører vi små og
store gravejobber. Eksempelvis
drenering, tomtegraving og masseutskiftning.

Solide og
sammenleggbare
fritidsmøbler.

Ring for en uforpliktende prat
Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

Tilbud 14.500

• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering
www.godmat-berkak.no
Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

Minner om
åpningstiden
08.00-15.00
Besøk eller ring oss:
Berkåk, Rennebu Næringhage,
Postmyrveien 19 - tlf 72 42 82 50
Oppdal, Nyveien 1 - tlf 72 40 49 90

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Jegere - Jaktlag
Høst-tilbud:

DC-155 Micro3+ og Micro4.

Lafayette setter en ny standard for hva som
kreves av en jaktradio. Nå 6 Watt.
Et skritt foran alle!
Sordin hørselvern supreme proX (vanntett)
Contact hundepeiler - Dressurbånd

Steinar Rikstad, Meldal - tlf 908 32 270 - rikstads@online.no
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KUNNGJØRINGER
Håndballsesongen starter i uke 37
Jenter –10 år 1997-98 (4.-5. kl)
12.09. kl. 17.00
Barn – 10 år 1997-98 (4.-5. kl)
12.09. kl. 17.00
Jenter – 12 år 1995-96 (6.-7. kl)
10.09. kl. 17.00
Gutter – 12 år 1995-96 (6.-7. kl)
10.09. kl. 18.00
Jenter – 14 år 1993-94 (8.-9. kl)
10.09. kl. 19.30
Gutter – 14 år 1993-94 (8.-9. kl)
10.09. kl. 19.30
Jenter – 16 år 1991-92 (10. kl - 1.vg) 10.09. kl. 20.30
Ta på treningstøy og hallsko og møt opp!!
Påmelding på første treningsdag, eller
ring Elisabeth Nyberg på tlf. 95 94 43 24.
Påmelding kan også sendes på e-post til: mool4@online.no

Takk for oppmerksomheten i anledning min konfirmasjon
Lars Haugset

Takk til alle som viste meg oppmerksomhet på dagen min.
Odd Ivar

KONSERT

avholdes Onsdag 5. september
kl 19.30 på Hallandstuggu.
Saker: Valg – komplettering av styret.

OT

F

Berkåk kirke tirsdag 4. september kl. 20.00
Kollekt
Arr. Soknerådene/Normisjon

BAL

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER
Åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S

• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

• Bedriftsrådgivning

Nerskog-dagen 2007
Fjellheim og museet på Nerskogen
søn 2/9 kl 12.00

Prolog v/ Marie Vik
80-årsjubileum for starten av bureisinga på Nerskogen
v/John Stensheim
Musikk, gamle bilder etc. Aktiviteter for store og små:
mølsgrøt i seter-stuggu, hyllkaku, svartkjel, Ivar smed,
heste-skyss, husdyr, leker for barn, natursti m.v.
Middag, kaffe, kioskvarer
Gardsmat og husflidsprodukter
Gratis inngang og parkering. Utlodning

Velkommen!

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

L

Ekstraordinert årsmøte i
RIL fotballgruppa
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KUNNGJØRINGER
Sanitetens eldrefest 2007
Laurdag 8. sept kl 12.00 er alle som er 70 år og eldre,
velkomne til Rennebu sanitetsforenings fest i Berkåk samfunnshus. Er det best for deg å ha med deg ein yngre person
til hjelp og støtte er denne og sjølsagt velkomen.
Det blir tradisjonelt program, med song og musikk, kåseri,
åresal og sjølsagt servering av sodd med påfølgande kaffesup og blautkake.
Velkomen til ein triveleg dag med sjanse til å treffast med
gamle kjenningar. Påmelding til Turid Ramstad innan
1. sept 07. tlf 72 42 66 47

Om Turorienteringa 2007
Fant du o-posten?
Ja, for du er vel i gang med innspurten på tur-orienteringa i
år? Styret i O-gruppa ønsker at flest mulig kort blir innlevert
innen 15.sept.p.g.a. oppstart av jaktsesongen. Er du i tidsnød så ta kontakt med en av oss i styret. ( Se skriv i konvolutten). Jeg har lyst til å reflektere litt over ordet
Tur-orientering
- Det kan bety tur-orientering dvs. lese kart evt. bruke
kompass for å gå tur mellom o-postene.
- Det kan bety tur-orientering : Du kan løpe i ditt eget
tempo mellom postene, lese kart, bruke kompass –akkurat
som du ønsker.
- Det kan bety 1 – 2 poster 1 dag eller du kan samle opp
og ta mange poster på kort tid.
Alt dette gir god trim alt etter det stadiet du befinner deg på
og hvilket mål du setter deg.
Flott å greie kravene til merker, men kanskje det å sanke
årspoeng er noe for deg i år?
Dersom du leverer inn kortet med de ”klippede” merkene
du har, blir dette registrert i vårt kartotek.
- Kanskje blir du med på ei uttrekning også?
Finner du en o-post som mangler flagg eller tang så meld
fra, eller klipp/eller skriv kode på kortet ditt.
Høsten er ofte ei fin årstid i Rennebu- for ikke å si den
vakreste! Ta deg en tur til Heldalen, nyt høstfargene, den
klare lufta og gode ledelinjer mellom postene.
- Eller du gå ”ryggen” opp på Refshuskollen, finn trigeometrisk punkt, sett deg ned, ta opp kartet og nyt den fantastiske utsikten over Nerskogen med Trollheimen i bakgrunnen. Finn navn på fjelltopper og områder – Ypperlig måte
å bli kjent på! Spørsmål som det blir trekt ut premie på:
En lokal betegnelse på Refshuskollen?
- Storhøa? - Høgfjellet? - Grønhøa?
Skriv svaret på ”kortet” – send inn og bli med på ei trekning!

Fortsatt lykke til med jakten på o-poster!
O-gruppa i Rennebu v/Doris Sæter

Ungdomsforeningen synger videre!
… litt forsiktig denne høsten MEN:
Vi satser på at kirkekonsert palmelørdag blir et årlig
prosjekt! Denne høsten holder vi oss varme med følgende
fredagskvelder i Holsmo bedehus:
14. sept, 05. okt, 09. og 16. nov. Kl 20.00-22.00.
Alle sangglade i ungdommelig alder er
hjertelig velkommen!
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KUNNGJØRINGER
40-timers grunnkurs for
verneombud og ledere
”GRUNNKURS I ARBEIDMILJØ”
Helse/miljø/sikkerhet (HMS) – Intern-kontroll
Tidspunkt: Kurset er fordelt over 2 + 2 + 1 dag
Del 1: torsdag 27.09.07 – fredag 28.09.07
Del 2: onsdag 10.10.07 – torsdag 11.10.07
Del 3: torsdag 18.10.07
Oppstart: torsdag 27.09. 2007– kl. 08.30.
Vi gjør oppmerksom på at mellomperiodene
krever oppgavearbeid i forbindelse med kurset.
Deltakerne skal bl.a. gå vernerunde i sin bedrift i den tiden.
Kurssted: Oppdal, Rennebu eller Midtre Gauldal –
alt etter hvor det er flest deltagere fra.
Kursavgift: Medlem av MidtNor BHT kr 3800.Ikke medlem av MidtNor BHT kr 4900,Bindende påmelding innen10. september 2007
MidtNor BHT, Postboks 175, 7340 Oppdal.
Telefaks: 72400419 - Epost: post@midtnorbht.no

Kurs i Arbeidmiljø for ledere
I ny arbeidsmiljølov stilles det krav at leder har dokumentert opplæring innen arbeidsmiljø.
Vi gjennomfører: 14 timers arbeidsmiljøkurs for ledere,
7 timer x 2 dager.
Torsdag 27.09.07 kl 08.30. Dag 1 – Lovverket
Forelesere fra Arbeidstilsynet, NAV, MidtNor BHT
Mandag 01.10.07 kl 08.30. Del 1 fysisk arbeidsmiljø
Forelesere fra MidtNor BHT.
Mandag 01.10.07 kl 1200
Del 2 – psykososialt arbeidsmiljø
Forelesere fra MidtNor BHT,
Tema LOVVERK vil være gjennomgang av endringer i
AM-loven, arbeidsgivers plikter, arbeidstakers plikter,
AMU, NAVs virkemidler.
Tema FYSISK AM tar for seg kartlegging, risikovurdering,
vernerunder sykefraværsoppfølging og vedlikehold av
Internkontroll, gruppearbeid.
Tema PSYKOSOSIALT AM vil berøre mobbing, konflikter,
konfliktløsning. Gruppearbeid.
Pris medlem: 1500 inkl enkel bevertning
Pris ikke medlem: 2100 inkl enkel bevertning
Kurssted Oppdal, Rennebu eller Midtre Gauldal –
alt etter hvor det er flest deltagere fra.
Bindende påmelding innen 10. september 2007 til:
MidtNor BHT, Postboks 175, 7340 Oppdal.
Telefaks: 72 40 04 19 - Epost: post@midtnorbht.no

2 roms leilighet i Trobo borettslag til leie
50 m2 med ett soverom, kjøkken, stue og bad.
Mob. 476 53 404

Ilfjellet grunneierlag
Hare/storfugljakt sesongkort kr 800,- Jakt fra 15.9 - 23.12.
Rype fredet.
Kort selges på Rennebu Turistkontor tlf 72 42 77 05
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KUNNGJØRINGER
Austre Rennebu grunneierlag
Priser og jakttider 2007/2008
STORVILTJAKT:
Gjennomføres iht. priser og bestemmelser vedtatt på
årsmøtet. Jaktledermøte på Hallandstuggu mandag
3. september 2007.
RÅDYRJAKT:
Bukkejakt Jakttid 10.08 – 24.9
Ordinær jakt Jakttid 25.9 – 23.12.
Jaktkort rådyr kr 600,- / dyr
Krav om godkjent ettersøkshund
SMÅVILTJAKT:
Rype og Hare - uten hund
Jakttid 10.9 – 28.2 - Todøgnskort kr 200,Ukeskort kr 450,- Sesongkort kr 850,Rype - med hund - Jakttid 10.9 – 23.12
Sesongkort kr 1000,- antall kort begrenset til 7 stk.
Todøgnskort kr 450,- antall kort begrenset til 2stk/dag
Skogsfugl Jakttid 1.11 – 23.12
Jakt på storfugl kan utøves alle jakt kort for småvilt.
Fangst begrenses til 1 fugl pr. jeger/dag.
Hare – med hund Jakttid 10.9 -23.12 – åpent for alle.
Sesongkort kr 1000,- Todøgnskort kr 450,-

KUNNGJØRINGER
Ekstraordinært ÅRSMØTE
i Rennebu sanitetsforening
Onsdag 19. september kl. 19.00 blir det halde ekstraordinært årsmøte i Jutullstuggu, Stamnan.
Saka som skal drøftast er om utbygging og pengestønad til
Kvamsgrindkollektivet på Bratsberg, Trondheim.
Kvamsgrind, som er nytta til omsorgsarbeid for vanskelegstilte ungdomar med t.d. rusproblem er i ein ressurskrevande utbyggingsfase der det trengs store summar for å nå
målet om godkjenning frå Helse MidtNorge, som brukseining. Møt opp å sei DI meining, slik at evt. utsendingar
får med seg eit klårt svar til ekstraordinært kretsårsmøte
seinare på hausten.
Det blir enkel servering!

Trollheimen Grunneierlag
Jakttider og priser for sesongen 2007 – 2008.
Småviltjakt uten hund: 10.09.07 - 28.02.08.
Sesongkort kr 500,- 2-døgnskort kr 150,Styret tar forbehold om å frede rypejakta i løpet av sesongen.

Storfugljakt uten hund: 01.10.07- 23.12.07.
Sesongkort kr 600,- 2- døgnskort kr 250,-

Jaktkort for småviltjakt selges ved Rennebu Turistkontor
hverdager 9 – 16.
Austre Rennebu grunneierlag forbeholder seg rett til å
avslutte jakt på rype før utløpet av ordinær jakttid.
Bestanden vurderes forløpende. Det kan ikke kreves
tilbakebetalt kortavgift for avbrutt jakt.
Rådyrkort fås kjøpt ved kontakt
Austre Rennebu grunneierlag.
Kontaktperson: Nils Petter Gundersen
mobil: 913 21 234 e-post: nils-p-g@frisurf.no

Harejakt med hund: 01.11.07 - 28.02.08. Sesongkort kr 600,-

Vaskehjelp ønskes

Soknerådsvalget Berkåk sokn
Forhåndsstemmegiving

Vaskehjelp søkes til vask i bolighus på Berkåk.
3 timer pr.uke. Lønn etter avtale. Henvendelse 947 86 683

Lite 2 etg. Stabbur ønskes kjøpt. Skal brukes til
anneks i Midtre Gauldal.
Henv. Olaf Reppe, 7270 DYRVIK, Mob. 951 53 186

Førjaktmøte torsdag 30. august
Det tradisjonelle førjaktmøte avholdes på
Sandbrekka 30. august kl 19.30
Årets tema er hjort, hvor Erling Meisingset fra Bioforsk på
Tingvoll kommer og snakker om merkeprosjektet. Servering
Arr. Rennebu Utmarksråd

Formiddagstreff starter opp igjen i Omsorgsboligen
Berkåk tirsdag 4. september kl.11.00
Velkommen til trivelige formiddagssstunder:)
Rennebu Frivillighetssentral

Rådyr: Rådyrkort pr dyr kr 500,Det selges 20 kort. Maks. fellingstillatelser 10 dyr.
Rapporteringsplikt for hvert felte dyr. Rådyrkort selges kun
hos forretningsfører Knut Hårstad.
Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på
Voll, Coop Orkla, avd. Nerskogen og
Rennebu Turistkontor på Berkåk.
Spørsmål angående jakta rettes til Knut Hårstad,
telefon 72 42 66 43 eller 911 56 124
Styret

I tidsrommet 27. august t.o.m. fredag 7. september 2007
kan det avgis forhåndsstemme ved
SERVICETORGET, KOMMUNEHUSET, BERKÅK
Mandag – fredag
kl. 08.00 – 15.30
Lørdag 1. september
kl. 10.00 – 13.00
Torsdag 6. september
kl. 08.00 – 18.00
Berkåk sokneråd 22.08.2007

Syng for herren
Sang/musikkmøte i Rennebu kirke
søndag 16. sept kl. 15.00.
Musikklag fra Frøya, Hitra, Hemne og Rennebu vil delta
med flere nummer hver, og dei vil også delta med fellesnummer. At Rennebu musikklag er 50 år vil markeres.
Andakt ved Karen Ree. Gratis inngang, men det blir anledning til å gi en gave til Mjuklia ungdomssenter. Umidelbart
etter avslutning i kirka, blir det ei enkel servering på
Rennebu Misjonshus. Alle er hjertelig velkommen!
Arr. Rennebu menighetsråd/Rennebu musikklag

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 13. sept - frist for stoff 5. sept -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
30.08 F ø r j a k t m ø t e

2512 Kvikne

Legg SØN DAGSTU R E N til Kvikne!

Fra varmbuffeen:
Stekt fjellørret, kveite, grillet laks, saltkjøtt,
reinsdyrstek, oksestek, røkt svinekam.
Dessert og kaffe

Pensjonistpriser

Sandbrekka

01.09 Å p e n d a g G a u t v e l l a K r a f t v e r k
02.09 N e r s k o g s d a g e n
Fjellheim
02.09 Høsttur til Øverlandssætra/ Ramssjøen
Normisjon/NLM
02.09 T u r t i l B j u g n a n
R. Nedre Handel
04.09 U t d e l i n g a v i n s t r u m e n t t i l n y e a s p i r a n t e r
Rennebu Skolekorps
12.09 F o r m i d d a g s t r e f f
Menighetshuset
Diakonutvalget
14.09 P u b k v e l d
Sandbrekka

19.30
11-15
12.00
13.00
10.30
18.00

R e n n e b u M u s i k k o r p s tirsdager kl 19.30-22.00 i samf.salen
R e n n e b u S k o l e k o r p s torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S o n g k o r onsdag kl 19.30 - 22.00 Voll skole
R e n n e b u M a n n s k o r tirsdager kl 19.30 - 22.00 på Berkåk skole

G r a t i s i n n r y k k i k a l e n d e ren!
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

Kontakt Rennebu Turistkontor- tlf 72 42 77 05
turistkontoret@rennebu.net

IX
Takk og PR
iser
for Gule pr

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

Kundeundersøkelsen 2007
Hjelp oss til å bli bedre!
Undersøkelsen tar kun få minutter.
Du finner den på www.coop.no.
Bli med i trekningen av
10 gavekort pålydende
kr 10 000 og 150 stk på kr 500

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

