
Ønsker utvidet åpningstid
I følge undersøkelsen kommer det fram at i over-

kant av 20% har behov for utvidet åpningstid. Behovet
er størst for tidligere åpning om morgenen, men noen
ønsker også lengre åpningstid om ettermiddagen. 

Behovet for utvidet åpningstid er størst i Berkåk
krets, da ca halvparten av ønskene om utvidet
åpningstid kommer herfra.  

Utvalg for Helse, Omsorg og Oppvekst hadde
behovsundersøkelsen til drøfting på siste møte, og ga
signaler om at de ønsker en nærmere vurdering av
mulighetene for utvidet åpningstid. Det er mest aktu-
elt å se på organisatoriske og økonomiske konsekven-
ser av tidligere åpning om morgenen - der behovet er
størst.
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I en behovsundersøkelse om
barnehagetilbudet i Rennebu
svarer 85% av de som har bar-
nehageplass  at de har det bar-
nehagetilbudet de har behov
for. De som ikke har tilstrekke-
lige tilbud, ønsker en utvidelse
av  barnehagens åpningstid -
hovedsaklig om morgenen.

Behovsundersøkelsen ble sendt ut
til alle husstander med barn født 2001 -
2005, og av 97 utsendte skjema kom det
inn hele 76 svar. De utsendte skjemae-
ne representerte 116 barn, og de inn-
komne skjemaene representerer 98
barn. 

Fornøyd med tilbudet
Av de 98 barna svarene omfatter har 54 barnehage-

plass i Rennebu i dag. 85% av disse svarer at de har det
tilbudet de har behov for. 7% svarer at de ikke har til-
budet de har behov for, mens 7% er usikre på om tilbu-
det tilfredsstiller behovet. 

De som ikke har plass...
Barn som ikke har barnehageplass utgjør 45% av

innsendte svar - 44 av 98 barn. 35 oppgir at den viktig-
ste årsaken til at de ikke har barnehageplass innevæ-
rende år oppgis er at en av foreldrene har omsorgsper-
misjon eller ønsker å ha omsorgen selv, men at de vil
søke barnehageplass når barnet blir eldre. Ellers er
årsakene at en av foreldrene er uten arbeid,
tilbudet/åpningstiden samsvarer ikke med behovet,
annen omsorgsordning, tilbudet er for dyrt eller at
familien har barnehageplass i annen kommune. Ingen
har oppgitt avslag på søknad som årsak til at de ikke
har plass.

Godt tilpasset tilbud

Behovsundersøkelsen om barnehagetilbudet i Rennebu 
ga en svarprosent på hele 78%.

PIZZA FRA VEIKROA
– Lettvint og godt –

For bestilling
ring 72 42 72 20
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Kvardags-
tips med

FYSAK
Jeg er nok også en periodetrim-

mer, og sola er den som får meg let-
test ut av  godstolen, skriver Randi
Nordbø.          

I flere år har jeg vinterstid hatt
avtale med en venninne. Klokken
9.00 møtes vi ved Meåskloppa, og går
på ski til trimkassa i Voraløypa.
Ingen lang og hard tur. Men i regn.
vind og snø kan det være en utfor-
dring for viljestyrken. Når jeg vet at
noen står klar og venter, må jeg jo
stille opp.  Turene gjør godt for kropp
og sinn. Som bonde blir en lett gåen-
de med tanker, gleder og problemer
alene. Da er det bra med en trofast
turvenn, som gleder seg med en, og
kan se problemene fra en annen kant.
Fra jeg tar på meg skoene til jeg er
hjemme, tar det max 1time 30 minutt.
Så er jeg  klar for resten av arbeidsda-
gen.                 

Så  mitt kvardagstips er - avtal fast
tid og sted med en likandes person.
Ikke legg opp for stort, små drypp er
bra.                         

På Voll vet jeg det er en hard kjer-
ne av trimmere. Jeg utfordrer Tora
Husan til å fortelle om det.

VONHEIM BARNEHAGE 
har fått nye telefonnummer

Kontor:                72 42 81 90
Loftet:                  72 42 81 91
Kammersstuggu:  72 42 81 92   
Storstuggu:            72 42 81 93

Under latin-work-
shopen ble det laget
masker av papp-
esker - med inspi-
rasjon fra samba og
karneval. Maskene
skal brukes til pynt-
ing av scena under
vårkonserten, og
det ble laget rundt
40 masker.
Her er det Mari
Nyhaug som viser
fram sin maske.

Gjensidige Oppdal Rennebu og
Rennebu Frivillighetssentral går i fel-
lesskap ut for å forebygge bruddska-
der og tungvinte hverdager. – Alle
som har prøvd det vet hvor vanskelig
hverdagen blir, når en slår seg kraf-
tig, eller i verste fall pådrar seg ett
brudd ett eller annet sted på kroppen.

Vi deler ut gratis sand – i praktis-
ke små kanner som en kan ha stående
i gangen eller liggende i bilen. I til-
legg får de som ønsker det bøtter
med sand som de kan benytte til å
strø mer skikkelig. Sanda kjører våre
frivillige ut til eldre og funksjons-

hemmede ved behov, eller de kan
stikke innom frivillighetssentralen og
hente kanne eller bøtte.

Vi kan dessverre ikke være behjel-
pelige med å fylle opp igjen kannene,
kun bøttene. Byr det på store utfor-
dringer for enkelte, så kommer en av
våre hjelpsomme og staute frivillige
med trakt og pågangsmot, det meste
lar seg løse.

Ta kontakt med frivillighetssen-
tralen – og husk, det er bestandig lurt
å være i forkant, og ha sanden ståen-
de før mildværet kommer.

Bedre føre var…
Når mildvær slår til og trapper og gårdsplasser ligner mest på
en skøytebane – da er det lurt å ha strøsand stående i gangen. 

May Britt Svorkdal Hess ved Frivillighetssentralen er glad for strøsanda de får av
Hans John Solem og Gjensdige Oppdal Rennebu.



Trygg E6 Sør - for alle
Prosjektet Trygg E6
Sør ble avsluttet sist
helg med en stor-
kontroll på Berkåk.
Høyeste hastighet
ble målt til 70 km/t i
50-sonen.

Trygg E6 Sør er et
samarbeidsprosjekt mel-
lom lensmannskontorene
i Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal
og UP. Målet har vært å gjøre en av
de mest trafikkerte strekningene i fyl-
ket, Støren - Oppdal, til en tryggere
vei. 

Flest ulykker fredag
— Vi analyserte ulykkene som

hadde vært på strekningen i tidsrom-
met 1999 - 2003, og fant ut at februar,
juli og november er ulykkestoppene.
Samtidig er det fredag mellom kl 14
og 18, søndag ettermiddag og onsdag
de fleste ulykkene skjer, forteller lens-
mann i Midtre Gauldal Torill Næss
Rostad. Ut fra disse opplysninger ble
det lagt opp til utstrakt kontroll på
strekningen. 120 kontroller har ført til
at 79 førerkort har blitt beslaglagt sis-
te året, mot 30 året før. I 2004 var det
27 ulykker med personskade, mens
det i fjor var 22 ulykker. — Målet vårt
har vært å redusere trafikkulykkene,
noe vi mener vi har klart, sier Rostad. 

Ulykkene skjer i Rennebu
Av ulykkene som skjer på strek-

ningen er ca 60% av de involverte
bosatt utenfor distriktet, noe som for-

teller at det er stor gjennomgangstra-
fikk på strekningen. 12 av ulykkene
er utforkjøringer, noe som kan skyl-
des ukjent vei og kanskje lange strek-
ninger uten å hvile. Samtidig har 13
av de 22 ulykkene skjedd i Rennebu,
og to av disse endte med dødsfall. 

Snittalderen for ulykkessjåførene
har vært 55 år, der den yngste var 22
år og den eldste 81.

— Når en tenker på at hver døds-
ulykke koster samfunnet 25 millioner
kroner i tillegg til all sorg og lidelse
for involverte, er det viktig at alle
parter her bidrar til å få ulykkene
ned. Synlig politi hjelper tydeligvis,
samtidig med at vi må få bedre veier.
Men det er til slutt bilførerens hoved-
oppgave å passe på at det ikke skjer
ulykker, sier Rostad som føler at poli-
tiet har bidratt godt til å få ned ulyk-
kene på strekningen det siste året.

Winfred Nebulung og Åse Randi Bakken
fra Trondheim trafikkerer strekningen
hver helg til hytta på Oppdal. De satte

pris på å bli stoppet av Torill Næss
Rostad, og mener aksjonen Trygg E6 Sør

absolutt er på sin plass.
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Rennebu kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

fung. ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Bankens
åpningstid

SpareBank 1 Midt-Norge på Berkåk
har innskrenket den ordinære
åpningstiden til mandag, torsdag og
fredag. Dette har fått mange til å
stille spørsmål om banken er i ferd
med å trappe ned sin aktivitet her i
Rennebu.

Omlegginga har fått rådmann og
ordfører i Rennebu kommune til å ta
kontakt med banken. Rådmann Arve
E. Withbro forteller at de ønsket å
påvirke banken til å gå tilbake til
ordinær åpningstid hver dag, noe
bankens representanter ikke var villi-
ge til. — Vi frykter at denne innskren-
kinga etter hvert vil føre til at banken
på Berkåk bare blir en filialbank. Vi
har den oppfatninga at vi er for liten
for SpareBank 1 - vi passer ikke inn i
konseptet til banken, sier Arve E.
Withbro. 

Det at kommunen ikke ble orien-
tert på forhånd om bankens planer
om innskrenking av åpningstid, ser
kommunen på som arroganse fra
bankens side. — Det er negativt for
kommunens innbyggere og gjennom-
reisende at det ikke er bank tilgjenge-
lig hver dag, sier Arve - som synes at
det er nok mørke vinduer i nærings-
lokalene på Berkåk uten at banken
skal slukke lyset to dager for uka.

— Vi vil sjekke bankmarkedet for-
øvrig og kartlegge om andre kan
være interessert i å etablere bank på
Berkåk. Samtidig vil kommunen også
vurdere sine bankforbindelser, sier
en lettere indignert rådmann.

Kulturskolen med latinske rytmer
Rennebu Kulturskole hadde workshop med temaet latin som felles start-

skudd på arbeidet fram mot vårkonserten, som også skal ha latin som tema.
Workshopen inneholdt tre verksted med sang, rytme og bilde. — Vi ønsket å
utfordre elevene til å gjøre noe annet - oppleve andre instrumenter og gjøre noe
sammen med andre. Samtidig ønsket vi å gi alle lærerne i kulturskolen et fel-
lesprosjekt der de kunne bli kjent for å bygge opp kulturskolen som en arbeids-
plass og institusjon, forteller kulturskolerektor Ingolf Dragset. 

Mye av utgangspunktet i workshopen var samba, og alle fikk leke og kjenne
rytmen i kroppen. — Mange av lærerne hadde stort utbytte av å se ungene
blomstre innenfor andre aktiviteter enn sitt eget instrument i kulturskolen. Det
var 100 elever med et stort smil som gikk ut døra etter endt workshop, og det
frister absolutt til gjentagelse, sier Ingolf.



4 Rennebu Nytt

May tok over Torgkroa sammen
med samboer Knut Bratberg. Broren
til May, Stein, som driver ICA på
Berkåk, tipset søsteren om at da-
værende driver Bjørg Mosbakk vur-
derte å selge Torgkroa. — Vi bodde
på Leinstrand, og hadde egentlig lyst
til å flytte hjem til Meldal og resten av
familien, og da var det en fin anled-
ning, forteller Bjørg.

Trivelig jobb
May  forteller at de ikke visste helt

hva de gikk til da de tok over kroa.
Men de har likt seg bedre og bedre,
og hun synes at driften har gått bedre
enn forventet. — Det er for det meste
trivelig å drive kafé på en slik liten
plass, og gjestene er flinke til å gi ros -
spesielt ved selskap, forteller May og
avslører at hun trives meget godt
med å lage mat til folk som liker
maten hun serverer. 

Serverer norsk mat 
Knut tok over butikken Spar

Fossum i Soknedal i 2003, og ble der-
med mindre aktiv på kroa. Nå er det
Rigmor Aas som er den faste medar-
beideren til May. — Rigmor trives
godt med å lage «kald» mat som
koldtbord, mens jeg trives best med
varm mat. Vi utfyller derfor hveran-
dre helt perfekt, synes May og skry-
ter av sin medarbeider. 

Når vi spør om hva som er
Torgkroas spesialitet, svarer May at
det må være vanlig norsk mat.  — Vi

serverer noe så enkelt og greitt som
kjøttkake i brun saus, og gjestene set-
ter stor pris på det. 

Liker utfordringer
Ved siden av kafeterie driver de

også med catering. Bryllup, konfir-
masjoner, slektsstevner og nærings-
foreningas julebord er utfordringer
de setter pris på og som gir ei god
følelse når jobben er gjort og gjestene
er fornøyd.

May synes rennbyggene er ganske
flinke til å bruke kafeen, og hun for-
teller at Torgkroa vil drives videre på
samme måte som i dag.

Trives ved grytene
I går - 1. mars - var det fem år siden May Elshaug tok over
Torgkroa på Berkåk, og hun har ikke angret en dag.

May Elshaug har drevet Torgkroa i 
fem år - og trives fortsatt like godt.

Forvaltningsplan
for bever
På oppdrag fra Orkdal kommu-
ne, Meldal kommune og
Rennebu kommune ble det høs-
ten 2005 igangsatt et prosjekt for
å utarbeide en "Forvaltningsplan
for bever langs Orkla og større
sidevassdrag". Planen er utarbei-
det av Bonvik Utmarksanalyse
og Rønning Utmarkstjenester.

Flere stedsnavn i Rennebu, Meldal
og Orkdal vitner om at bever var van-
lig her i tidligere tider. Bever ble deri-
mot utryddet fra fylket på midten av
1800-tallet (Collett 1898, Helland
1898, Mørkved 1961, Bevanger 1987).
Det ble gjennomført flere forsøk på
utsetting av bever i Sør-Trøndelag i
løpet av første halvdel av 1900-tallet.
Blant annet ble det i to perioder satt
ut bever i Songliområdet (1926, 1929
og 1968, 1969). Etter siste utsetting og
fram til i dag har beveren igjen inn-
tatt deler av kommunene Rennebu,
Meldal og Orkdal. Vi kan langt på vei
konkludere med at beveren i nevnte
kommuner i dag består av livskrafti-
ge bestander som kan overleve i
framtida.

Vi forsøker med ungdomsstipend
Rennebu kommune har tidligere bestemt å gjeninnføre ordningen med stipend for unge utøvere som driver med kul-

tur i en eller annen form. I retningslinjene står det at kommunen på den måten ønsker " å stimulere kulturarbeidet i kom-
munen og gjennom stipendet vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på unge utøvere som vil satse". 

Kommunen har bestemt at stipendet skal deles ut annet hvert år. I mellomtiden ( også annen hvert år) deles kultur-
prisen ut.

Våren 2005 forsøkte vi å utlyse kulturstipendordningen. Den gangen ble publikum oppfordret til å komme med for-
slag på kandidater. Resultatet var at vi ikke fikk inn et eneste forslag. Høsten 2005 ble derfor retningslinjene endret slik at
det i tillegg ble mulig å søke på stipendet. Dermed håper vi å få mange henvendelser, for det burde  i alle fall ikke være
mangel på kandidater . Kandidatene må, som det står i utlysningsteksten, være mellom 15 og 30 år, og ha tilknytning til
kommunen.

- Astri Snildal -
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har en slik forstyrrelse. Noen forstyr-
relser blir mindre framtredende med
alderen. Slike trekk finnes også hos
normale personer, men mennesker
med personlighetsforstyrrelser har
dem i sterkere grad.
Befolkningsundersøkelser viser at det
bor flest i større byer, kanskje fordi
mennesker med personlighetsforstyr-
relser søker seg dit. I Norge er unnvi-
kende personlighetsforstyrrelse mest
utbredt. 

Årsaken til personlighetsforstyr-
relser kan være arv, hjerneskader og
miljø under oppveksten. Noen per-
sonlighetsforstyrrelser er svært van-
skelige å behandle, andre kan deri-
mot ha nytte av psykoterapi, atferds-
terapi eller medisiner. Behandling
kan ta lang tid, fordi man må endre
varig innarbeidende atferdsmønstre. 

Hentet fra Rådet for Psykisk Helse

Overgangen fra en såkalt normal
personlighet til en personlighetsfor-
styrrelse er flytende. For at man skal
sette diagnosen personlighetsforstyr-
relse, må avvikene være så tydelige at
de skaper store problemer for en selv
eller andre. Det finnes flere typer for-
styrrelser, slik at en person med en
type personlighetsforstyrrelse har
ofte også trekk fra en annen person-
lighetsforstyrrelse. 

Personer med personlighetsfor-
styrrelse opplever ofte problemer i
forhold til andre mennesker. Nesten
alle er ekstra sårbare for kritikk. De
tolker mellommenneskelig kontakt
på uheldige måter. Derfor får de pro-
blemer med å tilpasse seg og er ofte
lite fleksible i væremåten. Andre kan
oppleve dem som urimelige og van-
skelige. 

Personlighetsforstyrrelser er van-
lig, og mellom en av sju og en av ti

Personlighetsforstyrrelse

Vi i psykiatritjenesten i Rennebu ønsker å gi litt informasjon om ulike psykiske lidel-
ser til innbyggere i Rennebu og omegn via Rennebu Nytt. Den første artikkelen  tar

kort for seg personlighetsforstyrrelse og er hentet fra Rådet for Psykisk Helse. 

Skal du etablere vannverk?
Godkjenningsplikt ved etablering av vannforsyningssystem.

Det bygges stadig flere større vannforsyningssystemer i Rennebu, særlig i forbindelse med hyttefelt. 
I den forbindelse vil vi minne om godkjenningsplikten etter Drikkevannsforskriften, for vannverk som betjener mer

enn 20 hytter/husstander og/eller mer enn 50 personer. Godkjenningsplikten gjelder også for mindre anlegg, dersom
næringsmiddelbedrifter og/eller campingplasser er tilknyttet vannforsyningsanlegget. 

Alle enkelthusholdninger, både helårsboliger og fritidsboliger, skal også ha tilgang til hygienisk betryggende og
tilstrekkelig mengde vann. 

Henvendelser for assistanse og søknadsskjema bes rettet til Mattilsynet, Distriktskontoret for Gauldal på telefon
72 43 89 00. 

- Byggesakskontoret -

Bibliotek-tipset

Asbjørg Eriksen m.fl.: Vesker - lag
dem selv. 

Vesker er populært blant jenter i
alle aldre. Ekstra gøy - og kanskje litt
billigere - er det å lage dem selv.
Ideer får du i denne boken, som viser
mange modeller i ulike utførelser. 

Gunnhild Corwin: Idas dans, en
mors beretning. 

Faktabok i fortellende form.
Moren forteller  historien om Idas
sykdom, behandling, framgang, håp,
tilbakeslag og død. Å følge historien
til Ida gjør noe med oss alle! 

Maria Parr: Vaffelhjarte. 
Trille og Lena er to oppfinnsom-

me niåringer som lager mye liv og
vaffelrøre rundt seg. Det kan ofte gå
litt over styr, men innimellom er det
både alvor og sorg. Koselig bok for
barn fra ca. 8 år. 

Åpningstider: 
Mandag og torsdag: 16-19 
Onsdag: 10-13. 

Velkommen! 

Nytt skiløypekart
Rennebu kommune har gitt ut et nytt kart over opp-

kjørte skiløyper her i Rennebu. Den største forandring-
en fra tidligere oppkjørte løyper er løypa «Nerskogen
rundt». Den starter ved Nerskogen Skisenter og går
mot Granasjøen og tilbake langs Sørøyåsen og gir opp-
kjørte løyper til de som har hytte langs åsen.

For nærmere informasjon og kartet kan du gå inn på
nettsiden www.rennebu.kommune.no - der du også
kan laste ned kartet.
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Rennebu kommune
HUSK; Hørselshjelp 
på Frivillighetssentralen 
den første mandagen i måneden. Hørselhjelper
Bjørg Voll er tilstede fra kl.14.00. Skifting av
batteri, rengjøring, råd og tips.
Er på kontoret MANDAG  6. MARS.

Rammeplan for avløp Kubrumyra
Hytteområde, Innerdalen
Kommunestyret godkjente i møte 09.02.06,
avløpsplan for Kubrumyra hytteområde , gnr.
221 bnr. 1 som omfatter 10 eksisterende hytte-
tomter, i medhold av plan- og bygningsloven
§§ 27-1 nr. 2 og 66, og forurensningslovens
§7. 
Viser til fullstendig vedtak på kommunens
hjemmeside www.rennebu.kommune.no .

Rammeplan for avløp Granslettet
Hytteområde, Nerskogen
Kommunestyret godkjente i møte 09.02.06,
avløpsplan for Granslettet hytteområde , gnr.
13 bnr. 1 som omfatter 15 nye hyttetomter og
15 eksisterende hyttetomter, i medhold av
plan- og bygningsloven §§ 27-1 nr. 2 og 66, 
og forurensningslovens §7.
Viser til fullstendig vedtak på kommunens
hjemmeside www.rennebu.kommune.no.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunn-
gjøringsdato.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen framsettes for Rennebu
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

- Rådmannen -

Kommunale møter 
åpne for publikum
07.03. Formannskapet 09.00
16.03. Utvalg for HOO 09.00
17.03. Utvalg for MTL 09.00
28.03. Formannskapet 09.00
30.03. Kommunestyret 19.00

Nytt telefonnummer til
Rennebuhallen:

72 42 81 58 

EIENDOMSSKATTEN FOR 2006
Eiendomsskattelisten for 2006 er lagt ut til alm-
innelig gjennomsyn i ekspedisjonen på kom-
munehuset fra 1. mars til og med 31.mars
2006. 

Eiendomsskatteseddel for 2006 blir bare sendt
ut for eiendommer med ny eier eller andre
endringer. 

Ønskes eiendomsskatteseddel for 2006 kan
den fåes ved henvendelse til eiendomsskatte-
kontoret i Rennebu kommune. 

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu Kommune v/eiendomsskattekontoret
innen 31. mars 2006. 

Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles
skriftlig til Rennebu kommune v/eiendomsskat-
tekontoret. 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like
store terminer med forfall 1. april 2006 og 

1. september 2006. Dersom eiendomsskatten
ikke blir betalt ved forfall, skal det svares
morarenter etter fastsatte bestemmelser. 

- Eiendomsskattekontoret -

Stipend til unge utøvere
Rennebu kommune utlyser herved stipend til
unge utøvere mellom 15 og 30 år. Stipendet
har som formål å stimulere kulturarbeidet i
kommunen og gjennom stipendet vise at det
offentlige anerkjenner og setter pris på unge
utøvere som vil satse. Stipendet gis til enkelt-
personer eller grupper med sterk tilknytning til
kommunen. Stipendet gis ikke til allmene
utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra per-
sonlig søknad, eller ved at andre kommer med
forslag til kandidat. 
Stipendet er fastsatt til kr.10.000,-
Søknad, eller forslag om stipend, må inne-
holde en redegjørelse om hva kandidaten har
oppnådd så langt, samt hva stipendet skal 
brukes til.
Søknadsfrist er satt til 1. mai 2006.
Opplysninger om kandidaten behandles 
fortrolig.

- Enhetsleder kultur og fritid -
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BBeesstteemm  
ssttrrøømmrreeggnniinnggeenn

sseellvv!!

Ovner med elektronisk termostat 
og nattsenking  gir deg opp til 

30% reduksjon
av strømforbruket til oppvarming.

Trådløs styring av varmen i
din bolig med Glamox         

kr 2.990,-

Glamox varmeovn 
med trådløs termostat

kr 1.879,-

««NNyy»»  
kkuunnddeevveennnnlliigg

bbuuttiikkkk!!
Vannkoker
Kenwood                      
veil 449,- NÅ KUN 219,-

Brødrister
Kenwood                      
veil 449,- NÅ KUN 219,-

Kaffetrakter
OBH                      
veil 299,- NÅ KUN 199,-

Begrenset antall

Butikken holder stengt 6. mars 
grunnet omgjøring.

Tirsdag 7. mars feirer vi «ny» butikk 
med kaffeservering!

Stikk gjerne innom for en hyggelig prat.
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Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Potet
5 kg 1990

God gammeldags

Fiskegrateng
Findus 500 gr 2990

ÅPNINGSTIDER:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Grandiosa  originale 1990

V i n t e r f e r i e t i l b u d

Et hjem uten blomster 
er som et ansikt uten smil!

Vinterferietilbud
10 tulipaner 65,-

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk - tlf 72 42 72 87

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Bademiljøkjedens fagkunnskap
gir trygghet!

Vi leverer alle typer tekniske installasjoner.
Varmepumpeanlegg - Vannbåren varme

Sentralstøvsuger
Alt av utstyr til toalett, bad, vaskerom etc.

Økonor gir deg det morsomme tilbake!

Vi vet at du trenger en som er din partner og rådgiver. En som kan lette byrden ved 
å ta på seg alt arbeidet med regnskap, skatt, moms og årsavslutning.

Økonor Berkåk
(Interdata Berkåk AS) avd. Soknedal  avd. Trondheim
Postmyrveien 19  2.etg. Meieribygningen Bratsbergveien 5
7391 Rennebu  7288 Soknedal  7493 Trondheim

Tlf: 72 42 82 00  Tlf: 72 43 34 07  Tlf: 73 82 26 57
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Grillet Kyllinglår
Prior, 1120 gr 5990

Karbonader
Gilde, 800 gr 3990

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister
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Mye nytt fra G-SPORT
- godt utvalg i skismurning

- superundertøy
- hansker m.m.

Velkommen innom!

tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net 
 

turistkontoret@rennebu.net
 

Rennebu Turistkontor
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00 

Dekk-tilbud
Ferdig montert! - Batteri - Olje

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA - tlf 411 90 680

Oppstartstøtte fra 

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

Knallrente på innskudd!

Hos oss får du 2,80% rente 
på innskudd over 1,5 mill.
- gjelder fra første krone.

Vi tilbyr også andre spennende 
plasseringsprodukter.

Åpningstider Soknedal  
man.tirs.ons, og fredag kl.08.30-15.00

torsdag kl.08.30-17.30

Åpningstider Støren 
mandag-fredag kl.10.00-17.00

Ta kontakt med oss på telefon 72 43 00 40
Sentralbordet er betjent fra kl. 08.00 – 17.00 

www.soknedal-sparebank.no

Inger Merete 
begynner hos oss 6. mars.

Nye og gamle kunder
ønskes velkommen!

Ufør i ung alder - dobbel ulykke

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet
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Rennebu Bygdearrangement as eies av Rennebu
Næringsforening. Sammen med nærmere 1000 frivil-
lige arrangerer selskapet hvert år Rennebumartnan.
Martnan har utviklet seg til å  bli en av Norges viktig-
ste arenaer for salg og markedsføring av norsk hus-
flid og håndverk. I tillegg til selve salgsutstillingen 
krydres arrangementet med ulike kulturopplevelser.
Selskapet har også ansvaret for driften av Rennebu
Turistkontor, utfører arbeid for Rennebu
Næringsforening, og driver utleie av forskjellig utstyr.

Vi søker etter to personer i
Martnaskomiteen:

Ansvarlig for lag og organisasjoner
Arbeidet består hovedsaklig i å koordinere dug-
nadsinnsatsen under Rennebumartnan, slik at
de som deltar med  frivillig innsats blir i stand til
å gjøre en god jobb. En fordel med noe kjenn-
skap til bruk av data.

Teknisk ansvarlig
Arbeidet består hovedsakelig i å organisere alt
det tekniske og praktiske i forbindelse med
Rennebumartnan, hvor bla. ansvaret for opp-
rigging og nedrigging av alt utstyr på selve
martnasområdet er en viktig del av jobben.

Det forventes at de som får disse jobbene møter
fast i Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i
både gjennomføring og utvikling av
Rennebumartnan.

Det er utarbeidet egne stillingsinstrukser for 
begge jobbene. Vi legger vekt på personlig
egnethet. Lønn etter avtale. Nødvendig opp-
læring vil bli gitt.

Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i et
kreativt miljø sender du en kort skriftlig søknad
til Rennebu Bygdearrangement as 
Berkåk 7391 Rennebu

innen 15. mars i post  eller e-post:
rennebub@online.no  
Ev. spørsmål kan rettes til daglig leder 
Kenneth Teigen på tlf. 72 42 77 48/ 917 83 500

Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L distribuerer og omsetter
elektrisk kraft til ca 3.100 kunder i Rennebu 
kommune, samt Kvikne i Tynset kommune. I tillegg
har vi kraftproduksjon, butikk, installasjonsavdeling,
bredbånd og læresenter. Vi er 25 ansatte og har en
årlig omsetning på ca. 35 mill. kr. Vår virksomhet 
drives fra Berkåk i Rennebu kommune.

Ved vår installasjonsavdeling søker vi etter erfaren
og selvstendig

Elektromontør gr. L
Arbeidsoppgavene vil være:
- Installasjonsoppdrag
- Serviceoppdrag
- Anbudsoppdrag

Ønskede kvalifikasjoner:
- Fagbrev gr. L
- Evne og vilje til videre utvikling
- Ønske om å løse utfordringer
- Datakunnskaper
- Kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til 
å samarbeide

- God ordenssans
- Ser viktigheten av å sette kunden i fokus
- Ha evne til å ta initiativ i en bransje med nye 
utfordringer

- Personlig initiativ 

Vi kan tilby:
- Allsidige arbeidsoppgaver
- Et godt arbeidsmiljø
- Servicebil
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Muligheter for personlig utvikling

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til
avdelingsleder Stig Løfshus, tlf 72 42 80 00.

Personlig fremmøte eller skriftlig søknad med CV
sendes innen 10.03. 2006 til:

Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L
Berkåk, 7391 RENNEBU

Neste Rennebu Nytt kommer torsdag 16. mars.
Frist for innlevering av stoff er 9. mars.

www.rennebunytt.no
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Takk for oppmerksomheten på min 60 årsdag

Kitty Rørseth

Hjertelig takk til dere arbeidskollegaer, naboer og
venner for oppmerksomheten vi fikk 

i anledning min mors bortgang.
Mariana Gros Grindvoll m. fam

Takk for oppmerksomheten i anledning 80-årsdagen min.
Ragnhild Gunnes

Årsmøte i LHL Rennebu
Onsdag 15. mars kl 19.00 på Torgkroa på Berkåk

Sakliste;
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Styrets beretning
3. Regnskap og revisjonsberetning
4. Arbeidsplan for året
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Bevilgninger
8. Valg

Underholdning/Bevertning/Utlodning.
Du er hjertelig velkommen.               - STYRET -

Nerskogen
Familie på 3 ønsker å leie hytte med strøm og vann i påska. 

tlf 915 42 515

Poengrenn Rennebu IL
15. mars er det poengrenn i Gunnesgrenda 

kl 19.00. Påmelding før kl 18.30.

Slalomski (160) med bindinger og sko billig til salg.
Meget pent brukt. mob. 901 10 902

Utdeling av gratis strøsand
Du ringer Frivillighetssentralen – og våre trivelige frivillige

kommer med ei bøtte eller ei kanne med sand 
– eller begge deler.

72 42 62 64 – 90 66 23 96

Årsmøte ved Rennebu Frivillighetssentral
TORSDAG 9. MARS kl.19.00

Vanlige årsmøtesaker.
Alle er hjertelig velkommenJ

Vi har stiftet nytt 
lokallag av Mental Helse i Rennebu 

fra januar -06. I den forbindelse blir det informasjonsdag
på Frivillighetssentralen 13. mars kl 12.00 - 14.00. 

En representant fra Mental Helse, Oppdal vil også komme. 
Kaffe med enkel servering.  Velkommen! 

Hilsen Mental Helse i Rennebu - Frivillighetssentralen 
Psykiatritjenesten 

KRETSÅRSMØTET I COOP ORKLA BA 
Krets 6 og 7 Rennebu og Løkken/Storås

på Sandbrekka 13. mars kl 19.30

SAKLISTE:
a. Valg av møtesekretær
b. Orientering om styrets årsmelding og regnskap,

samt kretsens butikker
c. Behandle styrets årsmelding
d. Valg av medlemmer til representantskapet
e. Valg av kretsutvalg
f. Valg av valgkomite

Bevertning – rikelig med god mat.
Underholdning og loddtrekning.

Hjertelig velkommen!
STYRET

Bedriftsskirennet
arrangeres på Berkåk lørdag 18. mars kl 15.00.

I år blir det svartkjel ved startområdet.
Påmelding til LH Bygg innen onsdag 15. mars.

Barnepark i NM-bakken.
Alle som deltar er med i trekning av et SPA-opphold 

Fest med premieutdeling  kl 21.00.
musikk ved Wirus.

arr. Bedriftskirennet.

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 
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Du kan også lese Rennebu Nytt på www.rennebunytt.no

Dette skjer i Rennebu!
02.03. Senior-dans F.Sentralen 19.00

R. Pensjonsforening
05.03. Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00
05.03. Larsrennet 12.00
06.03. Årsmøte Grindal grendelag Myrhaug 20.00
07.03. Treningsskyting Rennebu Skytterlag
08.03. Merkerenn / Klassisk Berkåk 18.30
08.03. Årsmøte R.Sanitetsforening Sandbrekka 19.30
08.03. Klubbmesterskap / Fristil Berkåk 18.30
09.03. Årsmøte Voll Grendalag Staure 20.00
10.03. Basar, Innset Sanitetsfor. Innset samfh. 19.00

Sang v/ Rennebu Mannskor
12.03. Tur til Gråhøa ICA Berkåk 11.00

Rennebu Turforening
13.03. Info-dag Mental Helse Friv-sentralen 12-14
13.03. Kretsårsmøte Coop Orkla Sandbrekka 19.30
14.03. Treningsskyting Rennebu Skytterlag
14.03. Formiddagstreff Omsorgsboligene 9.30
15.03. Årsmøte LHL Torgkroa 19.00
15.03. Poengrenn, RIL Ski Gunnes 19.00
16.03. Senior-dans F.Sentralen 19.00

R. Pensjonsforening
18.03. Bedriftsskirenn R. Skisenter 15.00

40-årsjubileum
Rennbyggen Gammeldansklubb 

inviterer tidligere og nåværende medlemmer
til en storslagen jubileumsfest 

den 25. mars i anledning vårt 40-årsjubileum!

Det vil bli servert sodd, kaffe og kake. 
Etter maten sørger Asbøl`s for festmusikk.

Festen starter kl 19.30 og påmelding skjer via
innbetaling til vår konto nr 4227.06.04042,

innen 17. mars. Pris pr pers er kr 200,-

- Styret -

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

Nå utbetaler vi 520 millioner i kjøpeutbytte

Grillet kyllinglår
1,2 kg

Appelsiner
1,5 kg nett 

Kvikklunsj 4 pkn

Sykkel 399,-
Sykkelhjelm 59,-6990

990
pr kg

1990

Medlemstilbud

Medlemsrabatt
4 varianter Fjordland ferdig middag

÷ 10 kr

110000  åårr
==

JJuubbiilleeuummss--

PPRRIISSEERR

Les kundeavisen på  www.coop.no


