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Kalkunklekkeri
Hugaas
Rugeri
ved daglig leder Roar
Aarhaug i Soknedal
vil satse på produksjon av kalkunkyllinger i Rennebu.
I den anledning
har kommunestyret i
Rennebu vedatt å
føre opp to bygg i
Berkåksmoen, hvert
på vel 400 m2, beregnet på verperi for kalkun. I tillegg vil de
føre opp et bygg på
industriområdet på
Berkåk på ca 400 m2,
og dette bygget skal
brukes til produksjon
av kalkunkylling.
Det er Rennebu
kommune som vil stå
for oppføringen av
byggene, og de vil i
sin tur leie ut til
Hugaas
Rugeri.
Byggingen vil starte
så snart som mulig,
og byggene vil stå
klar til innflytting til
vårs.
Rennebu Nytt har
brakt i erfaring at satsingen på kalkunklekkeriet på sikt vil
medføre opp til et
tosifret antall ansatte,
og anlegget vil bli
dimensjonert
for
rundt 200.000 daggamle kalkunkyllinger.

Nr. 16/2004, 30. sept. Årg. 27

Plantet et tre for hagen
Forrige uke ble
Rennebu Næringshage offisielt åpnet
av stortingsrepresentant Inge Ryan
fra Nord-Trøndelag.
Ryan plantet ei
bjørk ved næringshagen som ei symbolsk markering.
Rennebu Næringshage
er ei nysatsing i samarbeid
med
Blilyst-prosjektet.
Næringshagen er et aksjeselskap der Rennebu kommune eier 40% av aksjene,
Kvikne-Rennebu Kraftlag
30% og Interdata Berkåk,
Gjensidige Oppdal-Rennebu og Rennebu Eiendom
10% hver. Bjørn Rogstad er
leder i styret for næringshagen, med Øyvind Frotveit
(Interdata Berkåk) og Arild Bruheim
(Kvikne-Rennebu Kraftlag) som styrerepresentanter.
Blilyst gir kr 250.000 i støtte til næringshagen det første året, og er innstilt på tilsvarende støtte også de to neste årene.
Samarbeid med Oppdal
Den nyoppretta næringshagen i Rennebu
vil ha samarbeid både med næringshagen i
Oppdal og på Røros. Spesielt vil samarbeidet
med Oppdal bli nært, med felles daglig leder
- der 20% av tiden legges til Rennebu
Næringshage.

Stortingsrepresentant Inge Ryan
fra Nord-Trøndelag åpnet Rennebu Næringshage
med å plante ei bjørk.

Bedriftene som har tilhold i nærinbgshagen er Interdata Berkåk, Rennebu IT-service
(tidligere Interdata IT), Takst-Forum, ABB,
Inter Revisjon Orkanger og advokatene
Hovstad og Kvernrød. Det er plass til flere,
og bygget har allerede ferdige kontorplasser
innredet for de som ønsker å etablere seg i et
trivelig fellesskap.

TID FOR ERICA

NB!

3 stk kr 79,-

Nytt i smykker og
gaver fra Black Design

Nå må høstløken i jorda!

7391 Rennebu - tlf. 72 42 74 45
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Gutten på bildet i forrige
nummer av Rennebu Nytt var
Sven Henry Tromsdal, fødd i
1950. Han var sønn av meieribestyrer ved Rennebu Meieri, og
han flyttet herfra i 1957.
Opplysningene fikk vi fra Karen
Margrete Engdal.
Bildet vi har på trykk er også
denne gang hentet fra fotograf
Rasmus Berg. Har du opplysninger kan du kontakte Volds
Fotografiske på tlf 72 42 76 66.

Hågenstad Bruk:

Viktige arbeidsplasser på Innset
Hågenstad Bruk på Innset
er ingen stor arbeidsplass,
men likevel er den en viktig bedrift for Innset. Det er
de små bedriftene som opprettholder distrikts-Norge,
og derfor er saga nærmest
som en hjørnestensbedrift å
regne.
Det er Erlend Eithun som driver
Hågenstad Bruk som enmannsforetak. Bedriften har fire ansatte, og i tillegg leier han inn et par personer
etter behov.
Saga startet så smått i 1987. Da
drev Erlend den nærmest på hobbybasis ved siden av annet fast arbeid.
Etter at han tok over gården i 1994,
ble det også mer fart på sagbruket.
Godt utstyrt
Det har etter hvert blitt innkjøpt
det meste av utstyr som trengs på et
sagbruk - barkmaskin, «gullhøne»,
kantbenk, høvel, tørke og takåsdreiemaskin. Nylig kjøpte Erlend også et
helt sagbruk i Trysil, som han skal
sette opp igjen på Hågenstad.
God tømmertilgang
— Vi er et forholdsvis lite sagbruk, og vi kjøper mye spesialsortiment. Men, vi har en fleksibel og grei
leverandør
i
Glommen
fra
Østerdalen. Det er viktig at vi får
leveranser når det passer oss, og der

Erlend Eithun driver Hågenstad Bruk på Innset.
er Glommen flink. Derfor har vi jevn
og fin tilgang på det virket vi ønsker,
forteller Erlend.
Mange spennende kunder
Hovedtyngden av produksjonen
går til laftebedrifter i Oppdal - som
laftetømmer, panel, tro, bjelkelag,
åser og annet. Erlend forteller at de
kan levere alt av trelast som det er
behov for.
Som leverandør til forskjellige laftefirma har Hågenstad Bruk hatt
leveranser til bl.a. Vikingemuseet i
Lofoten, Oppdalsporten, Røkketunet
og Brattahill på Grønland. Brattahill

er et «minnesmerke» over Erik Raude
- bestående av en liten kirke og et
stort gjestehus. Men, det artigste prosjektet de har levert materialer til er
nok likevel Innset kirke.
Ting på gang
Erlend forteller at han har mange
ideer og en del nye ting på gang. Det
er ei spennende tid, men han vil ikke
ut med hvilke planer han sysler med.
— Arbeidsplassen her betyr nok en
del for Innset, og vi skaper også en
del aktiviteter rundt omkring. Vi driver blant annet leieskjæring, og det
gir også litt ringvirkninger.
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Denne gang har vi
to «gamle bilder».
Dette bildet er også
hentet fra fotograf
Rasmus Berg i samarbeid med Stjørdal
historielag. Bildet er
fra ei skoleklasse på
Voll. Har du opplysninger kan du kontakte
Volds
Fotografiske på tlf 72
42 76 66.

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 Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

Gårdsbesøk med høsting av grønnsaker
Innset barnehage har vært
på gårdsbesøk i Bergtun
hos Jan Ivar og Britt Karin
Kvam. Der fikk de oppleve
både å springe etter høner
og høste grønnsaker.
Barnehagen på Innset var i
Bergtun på gårdsbesøk i fjor også, og
det var så vellykket at de gjerne ville
gjenta det denne høsten også. Det var
ti barn, 4 og 5-åringene, som denne
gangen fikk være med, og pedagogisk leder Astrid Strand forteller at
alle ble sjarmert av dyra på gården.
— Høna, som raskt fikk navnet Høne
pøne, ble populær. Mange hadde
ikke sett ei høne i levende live før, og
halen med unger bak høna ble derfor
lang. Men, da ungene fikk beskjed
om å la høna får slappe av litt, var det
høna som kom etter ungene, forteller
Astrid. Høna vakte stor begeistring,
og Rennebu Nytts utsendte ble raskt
fortalt at høna var mjuk og god å ta
på. Også den røde kammen var mjuk.
Astrid forteller at de har gledet
seg i hele høst til å komme til
Bergtun. Det er mange dyr på gården, og flere av disse har ikke ungene
truffet før.
Ti unger - ti grønnsaker
En del av gårdsbesøket bestod av
innhøsting av grønnsaker. Hver unge
fikk høste sin grønnsak, og da de ruslet hjem fra åkeren bar de tungt med
gulrøtter, hodekål, blomkål, broccoli,
persille, knollselleri, issalat, purreløk,
sjarlottløk og kålrot. Grønnsakene ble

Foto: Astrid Strand
levert til Britt Karin, før turen gikk til
låven for å hoppe i høyet.
Grønnsaksuppe og kalvedans
Etter endt hopping i høyet var
turen kommet til Britt Karins grønnsaksuppe - som ikke var laget av en
pose kjøpt på butikken men
fra grønnsaker de selv hadde
høstet. Jan Ivar og Britt Karin
hadde også dessert på lur kalvedans. Med karamellsaus
og krem gikk den ned på
høykant.
Kjempetilbud
— Gårdsbesøk er et populært tilbud, og vi ved Innset
barnehage vil benytte oss av
dette tilbudet flere ganger.

Jan Ivar og Britt Karin er flinke med
unger, og det oppstod umiddelbar
kontakt. Dette er en tjeneste vi som
barnehage kjøper, og det er absolutt
et marked for slike tilbud, forteller
Astrid Strand fornøyd.

Foto: Astrid Strand
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Ingrid vant
FYSAK-sykkel
Siste sykkelløp i karusellen ble
arrangert
på
Nerskogen, ved
Minilla. Godt oppmøte også denne
dagen, i alt har 42 personer deltatt,
og uttrekkinga av sykkel ble foretatt mellom 26 deltakere som hadde deltatt på tre av fire løp.

Sykkelen ble vunnet av Ingrid Skjerve,
og på bildet ser vi en stolt 6 åring
med flott ny Nakamura sykkel - sponset av Håkon Mjøen på Oppdal og
Sparebank 1 Midt Norge.
Det sosiale omkring sykkelkarusellen har vært svært viktig, og ved
Minilla stilte
grendalaget
på
Nerskogen opp med kaffe, saft og
noe og bite i.
Sykkelløpene som har vært
arrangert har ment å være tilrettelagt for alle uansett fysisk ferdighet, og det har vært både kort løype for trimmere og barnefamilier,
og ei lengre løype for de sprekeste.
Sykkelløpa ble
arrangert
av
Rennebu i.l ' s trimavd. og FYSAK.
Til neste år gjentar vi suksessen
med sykkelløp rundt om i bygda så stell pent med sykkelen i høst, la
den få litt olje på kjeda før den
settes bort til vinteren - da er det
klart til å starte opp med sykling
når våren kommer.
Takk til alle store og små
syklister for kjempegod innsats!

Rennebu Nytt

Viktig med gode nettverk
—
Mellommenneskelige relasjoner har
stor betydning for folkehelsen. God
selvfølelse, opplevelse av å være nyttig, trygghet og respekt kan beskytte
mot utvikling av sykdom. Sosial kontakt og positive opplevelser kan motvirke isolasjon og ensomhet, sier
Tordis L. Lium. I år samarbeider sosial- og helsedirektoratet og Mental
Helse med Røde Kors om å utvikle
sosiale nettverk rundt omkring i landet, bestående av frivillige og mennesker med psykiske problemer.
Gjennom felles samvær, gå tur i skogen, i dans eller på konsert, kan hverdagen bli mer meningsfull.
— Verdensdagen for psykisk helse skal fremme åpenhet om psykisk
helse. Målet er at vi alle får mer kunnskap om nødvendigheten av å ta vare
på vår psykiske helse - så vel som

kroppen ellers. Mer kunnskap om
psykisk helse kan også bidra til at vi
blir mer tolerante overfor dem som
sliter med psykiske problemer. Dette
kan igjen gjøre deres hverdag lettere,
sier Tordis L. Lium.
I etterkant av hyggekvelden den
10. oktober er det tenkt å arrangere
grendamasjer rundt omkring i bygda,
som en del av prosjektet FYSAK.
Målsettingen med prosjektet har vært
å utvikle tilpasset fysisk aktivitet som
en integrert del av kommunehelsetjenestens tilbud, der selve aktiviteten
skapes i et tverrsektorielt samarbeid.
Målgruppen for "FYSAK"-modellen
har vært alle, både barn, unge og
voksne, som kan ha nytte av fysisk
aktivitet i forebygging, behandling
og rehabilitering, men bestemmes i
av de behov kommunene har.

Hyggekveld i Berkåk Samfunnshus
10. oktober er verdensdagen for
psykisk helse og det er nedsatt en
arbeidsgruppe i kommunen for å
arrangere en hyggekveld i Berkåk
Samfunnshus kl 19.00. Inngang kr
50,- for voksne og 25,- for barn.
Kvelden vil ha en «rød tråd» slik
at programmet får et innhold som
sammenfaller med «en meningsfull
hverdag og hjerterom». Konferansier
orienterer om verdensdagen for psykisk helse.
Ellers blir det innslag fra musikkskolen i Rennebu
- Skuespill/sketsj, kort innslag fra en
av barneskolene i kommunen.
Skolene er i forkant informert/
undervist av helsesøster om psykisk
helse. Elever vil lage en billedutstil-

ling basert på dette tema og disse blir
vist fram denne kvelden.
- Sketsj om bruk/misbruk av mobiltelefon av 10. klassinger.
- MOT. Informasjon av Bård
Bergsrønning, Meldal
- Linedance med lokale aktører
- Revy, usikkert hvem det blir.
- Konferansier orienterer om prosjektet " FYSAK"
- TV-aksjonen "Hjerterom", 17. oktober, orientering ved Trond Jære
- Diktlesing. Funksjonshemmet ungdom leser egne dikt sammen med
May-Britt Svorkdal Hess
- Matservering. Muligheter for å se
billedutstilling.
- Komiteen for kvelden -

Aksjonsdag på Berkåk skole fredag 15. oktober
Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 17. oktober. Tema for aksjonen er
Hjerterom (psykisk helse). Tradisjonen tro arrangerer 1. til 7. klasse ved Berkåk
skole aksjonsdag i samfunnshuset. Inntektene fra aksjonen går til TV-aksjonen.
Aksjonsdagen foregår fredag 15. oktober.
Følgende står på programmet:
10.00 – 12.00 Tombola, loddsalg, salg av kaffe og kaker.
12.00 – 13.00 Underholdning og loddtrekking
Vi ønsker alle velkommen til en trivelig formiddag i samfunnshuset!

5

Rennebu Nytt

Det norske folk ønsker Rennebugranitt
I følge en undersøkelse gjort i regi
av Aftenposten sier et stort flertall av
det norske folk, 69 prosent, at de vil
ha norsk granitt på operaens tak selv
om den er dyrere.
Hovedarkitekt
Kjetil
Trædal
Thorsen holder på marmoren fra
Italia, som vant anbudskonkurransen
om stein til det nye operahuset. Men
flertallet av det norske folk sier altså
de vil at norsk granitt skal dekke den
nye operaen.
Ifølge undersøkelsen foretrekker
69 prosent norsk granitt, bare 15 prosent vil ha italiensk marmor. 16 prosent har ingen oppfatning om steinspørsmålet.
Entusiasmen for norsk stein er
uavhengig av kjønn, og den er uav-

Den nye operaen i
Bjørvika i Oslo
- fra nord.

hengig av utdannelse,
jobb, inntekt eller hvor
i landet en kommer fra.
Entusiasmen
for
den norske steinen øker med alder. I
aldersgruppen 18 - 29 år ønsket 51
prosent norsk granitt og 29 prosent
italiensk marmor. I gruppen 60 år og
oppover vil 83 prosent ha norsk granitt, mens bare åtte prosent foretrekker italiensk marmor.
Flest tilhengere av norsk stein finnes blant Senterparti-velgere - 87 prosent. Færrest blant Høyre-velgere,

selv om det også her er flertall. 57
prosent.
Av norsk stein er det kun granitten fra Rennebu som er vurdert brukt
i operaen. Kulturminister Valgerd
Svarstad Haugland har imidlertid
bedt om en ny vurdering av marmoren etter at fagfolk har ment at vedlikeholdskostnadene vil bli store for å
holde marmoren hvit.

Rennebu kommune
Kunngjøringer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BIBLIOTEKET

– flytting av møtedato

Stengt i høstferien, uke 41.
Åpent som tidligere fra mandag 11.10.
Nå får vi etter hvert inn mange
av høstens nye bøker!

I forrige utgave av Rennebu Nytt ble det annonsert et åpent møte på Rennebu ungdomsskole
den 7. oktober. Tema for møtet er arealpolitikken
i kommunen.
Møtet er utsatt til 2. desember kl 1930.
Mer info om møtet kommer i en senere utgave av
Rennebu Nytt.
- Plankontoret for Oppdal og Rennebu -

INFLUENSAVAKSINEN ER KOMMET!

STØTTEKONTAKT SØKES
Sosialkontoret i Rennebu søker en mannlig støttekontakt for en gutt på 14 år. Positivt med interesse for fisking, motor og friluftsliv. Tilbudet skal
gjelde fire timer i uka - en dag i uka.
For mer informasjon, ta kontakt med Trine Asp
på telefonnummer 72428132.

Vi setter vaksine den 13/10 og 14/10.
Ring Legekontoret tlf 72402540 og bestill time.

OFFENTLIGE MØTER
åpen for publikum

TELEFONTIDER FOR LEGENE
Ambroise E. Omgba tlf.tid kl 1100-1130
alle dager unntatt onsdag
Kristin Killingberg
tlf.tid kl 1100-1130
unntatt onsdag og fredag
Erik K. Hansen
tlf.tid kl 0830-0900
tirsdag og onsdag
Turnuslege
tlf.tid kl 1100-1130
alle dager unntatt tirsdag

30.09.
05.10.
14.10.
15.10.
19.10.

Kommunestyre
Formannskap
Utvalg for HOO
Utvalg for MTL
FormannskapAdm.utv.

19:00
10:00
09:00
09:00
10:00
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J akt og turutst yr
Patronbelter - Pussesett
Superundertøy - Ulvangsokker
Velkommen innom til en trivelig handel!

Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Velkommen til Berkåk

Hver søndag:

FÅRIKÅL
Catering * Selskaps-/møtelokaler

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

Brønnboring

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger
- 20 år i bransjen -

Edvin Eide: 950 34 056

Kaffekrok - Medisinutsalg - Post i butikk - Online tipping

Tlf. 72 42 54 47 Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu

Ukens Joker uke 40

Ali Kaffe
90
1/4 kg
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Ukens Joker uke 41

Synnøve Gulost
90
1 kg

49

Alltid ferske brød

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

BADEMILJØ-KJEDENS
FAGKUNNSKAP
GIR TRYGGHET!
Vi leverer og monterer alt!
- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,
vaskerom etc.

www.bademiljo.no

Vi fører

Åpningstider:
man - fre 9 - 16 / lør 10 - 14

Rennebu Nedre Handel AS

RØR-EKSPERTEN A/S

«First Price»-produkter

Voll, 7393 Rennebu tlf. 72 42 65 50

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

7

Rennebu Nytt

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Takk for gaver, blomster og hilsninger til 60 årsdagen min.

Medlemsmøte Rennebu Arbeiderparti
mand. 4. okt. Kl 19.00 i
Kommunestyresalen

Ottar Ramstad

Leilighet ledig i Kosbergveien, Berkåk.
Tlf 72 42 76 40 - mob 915 10 509

Skitrening for barn født 1994 og eldre.
Oppmøte Rennebuhallen mandager kl 17.30.
Ta med ute-/innesko.
- RIL SKi -

Dugnad
Skytterlagene Innset og Rennebu er i ferd med å fullføre
bygginga av det nye Skytterhuset/HV-huset.
Derfor oppfordrer vi medlemmene til å møte opp på
dugnad hver tirsdag fremover fra kl 17.00.
Vel møtt!
- Rennebu skytterlag -

Kronerulling Sansehage
Kari og Mikael Gunnes
Utfordrer Gunbjørn Reitås, Torleif Sæther
Gunn Sanden
Utfordrer Marit Mosbrynd, Elin Solberg,
Bjørg Hoel
Bodil Gunnes
Utf. Sivert Hårstad, Gunbjørn Hårstad,
Erling Magnar Kvam
Gunhild Fjelle
Utf. Astrid Holiløkk, Målfrid Herrem
Per Nils Johansen
Utfordrer Eivind Flå, Kåre Andresen
Tordis og Arild Skjulshus
Utfordrer Sigrid og Inge Joramo, Ingrid
og Arve Hage
Astrid Clausen
Utfordrer Agnes Vanvik og Solfrid Clausen
Ann Kristin Haugerud og Per Ivar Vold
Jenny Dragset Kosberg og Martin Kosberg

- Nominasjon til Stortingsvalget 2005 - Kurstilbud
Enkel servering
- styret RAP -

HØRSELHJELP
11. oktober - 15. november - 6. desember
på Frivillighetssentralen.

Tid for å bestille julebord?
Ved siden av Torgkroa (40-50 personer)
disponerer vi Hallandstuggu (20-35 personer).

Vi tilbyr også catering:
Koldtbord uten varm mat fra kr 130,- pr. kuvert
Julekoldtbord med varm mat fra kr 167,- pr. kuvert

kr 400,kr 200,-

kr 200,-

kr 200,kr 200,kr 200,-

Rebustorget, Berkåk - tlf. 72 42 76 98

AutoMester
Flere glade bilister

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

kr 200,kr 400,kr 300,-

Disse har betalt kr 200,-:
Synnøve Olsbakk, Magne Grendal, Alf Myran, Anders
Sundset, Grete og Kjell Prestrønning, Tordis Lervåg
Lium, Sunniva Johaug Ryen, May Reidun F. Værnes og
Karen Reitås
- Innbetalinger til Sparebank 1 Midt Norge, Berkåk.
- Kvinnegruppa oppfordrer alle lag og organisasjoner
i Rennebu til å bidra.
Så langt er det kommet inn over 60 000,- til sansehage – vi takker for alle gode bidrag!

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

tlf. 72 42 75 90

Masse nytt i potteplanter!
lystid
r
e
en
Høst

Tilbud på
Pyramidesett 14500
Berkåk Blomster

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 72 87

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 14. oktober - frist for stoff 8. oktober -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
1./2.10.Linedance-kurs
Rennebu
05.10. Formiddagstreff
Berkåk
11.00
08.10 Bibelfest for hele bygda Menighetshuset
19.30
08.10. Basar
Åshuset
19.00
10.10. Hyggekveld
Samfunnshuset
19.00
15.10. Aksjonsdag Berkåk skole Samfunnshuset
10.00
19.10. Formiddagstreff
Berkåk
11.00
Håndball damer: Trening søndager kl 19.00 – 20.30 i
Rennebuhallen
Aerobic: torsdager kl 18.30 – 19.30 i Rennebuhallen
Step: mandager kl 18.30 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps: tirsdager kl 19.30 – 22.00 i Samf.salen
Berkåk Skolekorps: torsdager kl 18.00 – 20.00 i
Samfunnssalen
Rennebu Mannskor: tirsdager kl 20.00 – 22.00 i Skolen,
Berkåk
Berkåk Damekor: mandager i Samf.huset kl 18.00 – 21.00
Rennebu Songkor: onsdager kl 20.00 – 22.00 på Voll skole
Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening

HUSK VÅR

POPULÆRE SØNDAGSBUFFE
med tradisjonsmat og pensjonistpriser!
Kvikne er det perfekte stedet for
selskap, jubileum, kurs og seminar.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Nyoppusset basseng åpent alle dager!
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

DRUER i kurv

COCA COLA
4pk

990 pr kurv

2990 + pant

SMÅGODT løsvekt pr hg
ØRRET

29

90

690

KYLLINGFILET
Prior 240 g

3990 pr pk

pr kg

KYLLING stor - 900 gr

HODEKÅL

2990
50
POTET LØSVEKT pr kg 3

KÅLROT

Norsk Kylling

290 pr kg

490 pr kg

LØK I NETT - 1 kg

390 pr nett
KYLLINGLÅR
pr kg

5990

Post i butikk

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

