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Det nyoppussede Torget i Rennebu.
Foto: Dagfinn Vold

god sommer

Påssåsalg 3 planter kr 99,-
Div varer fra Black Design 1/2 pris!
kl 13-14 – orkide kr 99,-
kl 14-15 – sommerbukett kr 69,-

Torgåpningstilbud fredag 12. juni

Berkåk - tlf 72 42 74 45
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Rennebu Nytt
på nett

Rennebu Nytt i pdf-
format legges ut på nettsid-
en www.rennebu.kom-
mune.no. Denne er identisk
med papirversjonen som
distribueres gjennom post-
en. Den blir lagt ut én dag
før på nettet. Dette er et
godt alternativ til abonne-
ment for de som bor uten-
for kommunen!

Nerskogen  - grendautviklingsprosjektet

Velkommen til torgs
Etter lang tids planlegging

og arbeid er vi endelig klare til
å innvie og ta i bruk ”Torget i
Rennebu”. Festen starter fre-
dag den 12. juni klokken 10 og
varer nesten sammenheng-
ende til søndag ettermiddag.

Torget er etter hvert blitt et
nasjonalt anliggende ettersom
Kommunal- og
Regionaldepartementet gjenn-
om Husbanken har valgt
Rennebu som ett av tre
SIGNALPROSJEKT i landet,
ved siden av Voss og Løten.
Det betyr at torget skal være til
etterfølgelse for andre tettsted-

er i landet; ”Look to Berkåk”,
så fint kan det bli. Og fint er
det blitt, takket være svært
mye statlig og annen ekstern
finansiering.

Den gjennomgående tank-
en er at de forskjellige ele-
mentene som er brukt skal
gjenspeile Rennebus identitet.
Plen – den grønne bygda, tre-
gulv – skog og trebearbeiding,
og Rennebugranitt som selve
grunnfjellet hvor elva kommer
fra. Elva renner ned i magasin-
et hvor turbinhjulet ”produs-
erer” strøm til lysene i den
store kraftmasta.

Det er satset betydelige
ressurser både i arbeid og rent
økonomisk på innvielsesdag-
ene, der målet er at det skal
være noe for enhver smak.
Deretter er vår store utfordring
å gjøre torget til et naturlig,
sosialt samlingssted for hele
bygda, dit det blir lagt for-
skjellige aktiviteter, både
handel og underholdning.
Forholdene skulle nå være lagt
til rette, og velkommen skal
dere være alle sammen, nå
først til innvielse og senere
både til hverdag og fest.

God sommer ønskes alle
sammen fra

Bjørn Rogstad - ordfører

Da største hyttekonsentra-
sjonen ligger i Nerskogs-
området var det i første
omgang  naturlig å se på dette
området. Nerskogen med til-
grensende områder i sør mot
Skarvatnet og nordlig retning
mot og inn i Jøldalen, har 1000
– 1200 hytter.

Rennebu iakttok at mange
kommuner satte reiseliv og
hyttesatsing i et næringsper-
spektiv og lyktes med dette,
bl.a. vår nabokommune i sør.
Hyttebygging tilfører grunnei-
ere gode ressurser og bygge-
bransjen mange oppdrag.
Etter en hektisk byggeperiode
særlig på Nerskogen for vårt
vedkommende, ble spørsmålet
hva kan vi videre få ut av
hyttesatsingen i næringsøye-
med?

Enda mer bruk av hytta ell-
er flere gjestedøgn ble da ett av
svarene. Og hva skal til for å få
dette til? Vårt utgangspunkt
var at vi burde legge til rette
for aktiviteter og opplevelses-
tilbud, samt bedre og flere ser-
vicetilbud. Dette med tanke på
eksisterende tilbud, men også
se etter muligheter for nye til-
bud. Det handler ganske enk-
elt om å legge til rette for
større turist- og reiselivs-
trafikk. Nerskogen har en
identitet og godt omdømme
slik at utgangspunktet for vid-
ere næringsutviklingen med
denne bakgrunn bør ligge godt
til rette. 

Norsk Turistutvikling As
ble engasjert for å gjøre en del
forundersøkelser, og gjennom
denne prosessen, i samarbeid
med grunneiere, hytteprodus-
enter, og innbyggere på
Nerskogen, har en utarbeidet
en tiltaksplan.

Sentrale tiltak i tiltaksplan-
en er;

# etablering av grendeut-
valg på Nerskogen  ( ble stiftet
høsten ’08)

#  utvikling av Nerskogen
som senter med informasjon
og utvidete servicetilbud 

#  videre satsing på hytter
som næring, samt utvikling av
andre overnattingstilbud

#  informasjonsportaler på
hver side av Nerskogen

#  tilrettelegging av tur- og
sykkelstier

#  markedsføringstiltak
#  kompetanseheving til-

knyttet reiseliv
#   samarbeid med Oppdal

og Orkladalsføret  i reiselivs-
sammenheng

#  og selvsagt andre tiltak
som kan dukke opp under veis

For å gjennomføre disse til-
taka i samarbeid med grende-
utvalget og kommunen, er
Aktivum Midt Norge enga-
sjert. Dette firmaet har tidlig-
ere vært med på gjennomfør-
ing av lignede tiltak og er godt
kjent i området. Arbeidet er
organisert med ei styrings-
gruppe og 3 arbeidsgrupper.
Arbeidsgruppene reflekterer
selvsagt de oppgaver de er satt

til å gjennomføre;  ”Hytter
som næring ”, ”Utvikling av
opplevelser, Stopp-punkter,
skilting og informasjon”, og
”Sentrumsutvikling”.   Grupp-
ene er satt sammen av repre-
sentanter fra grendeutvalget,
respektive næringsliv og kom-
munen.

Gjennom realisering av
forannevnte tiltak mener en at
hytte- og fritidsboliginnbygg-
erne i Rennebu skal tilbringe
flere døgn eller mer tid i
Rennebu og derigjennom
legge igjen mer penger i kom-
munen. Oppdal kommune har
gjennomført hytteundersøk-
elser og har tall for de enkelte
hytteområdene innen kom-
munen. At Nerskogen- tilhør-
ende Rennebu kommune, skal
ha store avvik i forhold til talla
for Nerskogen tilhørende
Oppdal, høres lite trulig ut. Ut
fra Oppdalstalla ligger vår del
av Nerskogen på over snitt 50
gjeste- eller bruksdøgn i året.
Det foreligger også forbruk pr.
person pr. hytte/fritidsbolig.
Vanskeligere å estimere seg
fram her da Oppdal ligger
veldig høyt på denne dimen-
sjonen nasjonalt. Men ut fra et
snitt på 3,4 personer pr. hytte
og 50 gjestedøgn (snitt i året)
med forbruk på kr. 200,- kr

person pr. døgn (Oppdal ligger
på 315), blir faktisk tallet kr
34.000 i året. Dersom vi setter
dette tallet ned til  kr. 25.000 i
året pr. hytte og med  1.000
hytter, øker en inntekts-
potensialet med 2,75 mill i året
om en makter å øke antall
gjestedøgn med 5 pr. hytte.
Dette bør fortelle oss at det er
godt næringspotensiale i å
gjøre hyttereiselivet  om til
næring.

I grendautviklingsprosjekt-
et har vi med oss BliLyst som
finansiell samarbeidspartner,
og det vil videre bli søkt om
bygdautviklingsmidler. Som
det går fram ovenfor vil nabo-
kommunene bli kontaktet med
tanke på regionale tiltak og
løsninger så som markedsfør-
ing m.v. Vår nabokommune i
sør har som kjent meget god
kompetanse og erfaring på
dette fagområdet. Kommun-
ene i Orkdalsføret vil også bli
kontaktet under veis.
Samarbeid lokalt og regionalt,
informasjon, og kommunika-
sjon vil være viktige trekk
framover i utviklingsprosjektet
som en ser for seg vil gå over
en 3-årsperiode 

Arve E. Withbro
rådmann

Rennebu kommune med sine 1923 hytter, fritids-
boliger og setrer er tredje største  ”hyttekom-
mune” i Sør-Trøndelag. Ikke et mål i seg selv å
være av de største, men det at vi er en stor hytte-
kommune gjør at vi bør se på muligheter i denne
forbindelse.

Ny rådmann ansatt i Rennebu
Birger Hellan, bosatt i Lyngen, er ansatt som  ny rådmann i Rennebu kommune. Hellan (56) er av et

enstemmig kommunestyre tilbudt stillingen som rådmann i Rennebu. Hellan har i de siste åtte årene
vært rådmann i Lyngen kommune i Troms.

Før Hellan tiltrådte stillingen som rådmann i Lyngen i 2001 var han i ti år fra 1991 helse- og sosialsjef
i Melhus kommune. Birger Hellan er utdannet vernepleier. I tillegg har han studert administrasjon og
ledelse ved Nord-Trøndelag Distriktshøgskole, samfunnsplanlegging ved NTNU og gjennomført "råd-
mannsskolen" ved Universitetet i Tromsø.

Etter planen skal Hellan tiltre stillingen som  som rådmann i Rennebu fra 1.9.2009.



Bra med mye fiske
Når Vebjørn fisker etter

laks, foretrekker han flue.
Ellers kan han fortelle at han
er en ihuga markfisker. Han er
også en ivrig bruker av oter,
selv om mange synes at oter
med mange kroker ikke er så
edelt fiskeredskap. 

— Oter er et visuelt fint
fiskeredskap for barn, og
mange av fjellvatna i Rennebu
har godt av å bli fiska i. I
mange vatn er det kanskje litt
for mye fisk, sier Vebjørn.

I løpet av kommende
sommer skal Vebjørn og famil-
en ha 14 dagers ferie her i
området, og da regner han
med det blir både fjellturer og
fisketurer i Rennebu.

Kveldssol over Litj-Helvete
Sist på mai i fjor var

Vebjørn på en av sine fineste
turer i Rennebu. Han kjørte til
Jølhaugen med bil, bar skia
innenfor Jøldalshytta og gikk
opp til Trollhetta. Han hadde
en fantastisk tidligkveld på
toppen med kveldssol der han
satt og «dingla» med føttene
over Litj-Helvete. Ved midnatt
kom han frem igjen til bilen
etter en uforglemmelig tur.

Fortsatt engasjert i idrett
Den aktive idrettskarrieren

er lagt på hylla, men Vebjørn
er fortsatt engasjert innen
idretten. 

— Idrett er viktig fritids-

3ut på tur i Rennebu

Sendes de som har hytte i Rennebu og på Kvikne
Denne utgaven av Rennebu Nytt sendes alle utenbygdsboende som har hytte i Rennebu og på Kvikne. For Rennebu sin del har

Rennebu kommune hentet adressene fra det såkalte GAB-registeret, som inneholder oversikt over alle som har oppført hus eller hytte
på sin eiendom. Etter erfaring vil ikke alle som føler at de skulle ha fått Rennebu Nytt i postkassen få det. De som står som eiere på ei
hytte og ikke får bladet, kan gjerne kontakte redaksjonen i Rennebu Nytt eller Servicetorget i kommunen. 

For Kvikne sin del sendes bladet ut etter en adresseliste Kvikne.no har fått oversendt fra Tynset kommune. Her vil det også ganske
sikkert være hull i registeret. Forandringer her kan sendes redaksjonen i Rennebu Nytt eller Kvikne.no.

Ordningen med gratis utsendelse av Rennebu Nytt til hytteeiere gjelder i utgangspunktet påske- og sommerutgaven. De som
ønsker å få tilsendt bladet utover disse to utgavene, kan abonnere på bladet ved å sende oss en epost eller ta kontakt på annen måte.
For ett år koster bladet kr 200,- for de som får det tilsendt. Ellers finnes fullstendige utgaver av Rennebu Nytt  i pdf-format på Rennebu
kommunes hjemmeside - www.rennebu.kommune.no eller på www.rennebunytt.no

Vebjørn Rodal:

Rennebu et tverrsnitt
av norsk natur
— Fritid og lek som
barn  i Rennebus natur
var utgangspunktet for
fysisk aktivitet og sen-
ere idrett, sier Vebjørn
Rodal. 

Vebjørn sier at Rennebu
har nesten ubegrenset med
muligheter for naturopplevels-
er.  Rennebu er som et tverr-
snitt av norsk natur - med elv,
daler, vidder og fjell. I tillegg
gir de klare årstidene en ekstra
fin variasjon til naturopplev-
elsene. 

— Jeg liker nok sommeren
og høsten best, men jeg er
også glad i vinteren. Om høst-
en er det jakt, og det setter jeg
pris på, sier Vebjørn.

Viktig med tid
I Vebjørns barndom var

mor, far og søster mye ute på
tur. Han husker ikke så mange
spesielle enkeltturer, men det
han husker er nok vel så viktig
- de gode turopplevelsene. 

— Vi hadde alltid med eks-
tra god mat og hadde tid til å
gjøre opp bål. Vi fikk også all-
tid tid til å klatre i trær, og ikke
minst tid til å ramle ned fra
trær. De gode opplevelsene er
viktig for at vi senere skal sette
pris på å ferdes ute i naturen,
forteller Vebjørn. 

Vebjørn prøver å videreføre
de gode turopplevelsene til
sine barn - det å sette pris på å
kose seg ute i naturen. 

Liker å fiske
Vebjørn kan forteller at han

har brukt mye tid i
Ilfjellområdet. Det er på en
måte hjemmeområdet. 

— Jeg har gått mye på ski
innover fra Berkåk og fisket på
isen. Dette var fast helgeaktiv-
itet i mange vintre. Enten gikk
jeg hjem om kvelden og til-
bake neste morgen, eller jeg
overnattet i telt.

Men Vebjørn liker det
meste av fiske, og i Rennebu er
det mye å velge mellom både
når det gjelder fjellfiske,
bekkefiske og laksefiske. 

— Det artigste med fiske er
når en har med barn og de får
fisk. Men ungene har lav toler-
anse for å fiske uten å få fisk.
Da må en helst velge type fiske
med størst sjanse for å få fisk.

aktivtet, særlig i en tid da fys-
isk passivitet har en tendens til
å bre om seg. Derfor er det
viktig at vi er flinke til å holde i
gang idrettslagene. Ikke nød-
vendigvis for å dyrke frem
enerne, men for at flest mulig
skal være aktiv lengst mulig.
Det er viktig å bevege seg og
det er viktig med sosiale idrett-
er.

Vebjørn har nå Strinheim
som sitt lokale lag, og han del-
tar der på fellesdugnader for
foreldre på lik linje med andre
foreldre. Samtidig bruker han
litt tid på instruksjon i friidrett
og langrenn i klubben. Han er
også engasjert i Olympia-
toppen, der han er med på
fjerde sesongen som rådgiver
for skisprintlandslaget. 

Åpner Torget i Rennebu
Det nye Torget i Rennebu

vil bli offisielt åpnet den 12.
juni i år. Vebjørn skal stå for
selve åpningen, og etterpå ha
et seminar for næringslivet. 

— Jeg gleder meg virkelig
til begge deler, og jeg har ikke
vært i Rennebu før og snakket
om hvordan en oppnår presta-
sjoner i idrett og hvordan en
kan overføre dette til nærings-
livet.

Vebjørn synes det nye torg-
et er både solid og ordentlig,
og det har et moderne uttrykk.
Et torg som samlingsplass har
en funksjon i alle tettsted -
både for næringslivet, kultur-

Vebjørn Rodal er født 16.
september 1972 på Berkåk,
og  er en av Norges fremste
friidrettsutøvere gjennom
alle tider. 
Han vant OL-gull på 800
meter i 1996. Vinnertiden
var 1.42,58, og er fremdeles
norsk rekord på distansen.
Dette er også Olympisk
rekord på distansen, og
Rodal er den 8. raskeste 800
meter løper i verden.
Vebjørn fikk dette året
Stiftelsen Morgenbladets
gullmedalje (Aftenpostens
Gullmedalje), og ble kåret
til «Årets idrettsnavn» av
norske sportsjournalister.

Han tok bronse på 800 met-
er i VM 1995, og sølv på
samme distanse i EM 1994.
Vebjørn er norsk mester
åtte ganger, seks ganger på
800 meter og to ganger på
1500 meter.
Vebjørn var norsk flaggbær-
er i sommer-OL 2000 i
Sydney.

Kilde: wikipedia

Museumsbesøk
i kulturminne-

året
Torsdag den 28. mai var det

yrende aktivitet på Haugen.
Da var kommunens 3. klass-
inger invitert til aktivitetsdag
på museet. Bygdetunet var for
anledningen nyklippet og
heggen ”snødde” små hvite
blad  over unge entusiaster fra
Nerskogen, Voll, Innset og
Berkåk. Inne luktet det rent av
grønnsåpe. 

Noen mennesker er sånn at
de synes alt gammelt er frykte-
lig spennende, de er nysjerrige
på å finne ut hvordan ting
fungerte før og har i det hele
tatt stor glede av å danne seg
et bilde av svunne tider. For
andre er museer traurig og
trist. For alle er det likevel
utviklende å kunne sette seg
inn i historien, mange mener
det faktisk gir et bedre per-
spektiv også på framtida.

For et museum vil det være
en konstant pedagogisk
utfordring i forhold til alle
grupperinger å vekke interesse
og engasjement. Aktiviteter,
der man selv får delta med
hele sanseapparatet er gjerne
et godt virkemiddel. Våre 3.
klassinger fikk prøve å karde
og spinne ull, de fikk kinne
smør, bake flatbrød, og  selv-
sagt fikk de smake på begge
deler. I smia møtte de en  lys
levende smed, utkledd som
”slusk” for anledningen. Her
var det lukter, lyder og syns-
inntrykk som appellerte til
fantasi og vitebegjær.
Middagsmaten ble servert
midt på dagen som seg hør og
bør, og det var selvsagt vass-
graut. De fleste så faktisk ut til
å like det også.

Historielaget stilte med
kyndige folk og stor takk til
dem for det! Som vi tidligere
har omtalt er dette ett av til-
takene i Den Kulturelle
Skolesekken, og som vi selv
har ”klekket ut” 

Snart er skoleåret over og
da åpner museet sine dører for
det ordinære publikum. Fra
slutten av juni til begynnelsen
av august er det anledning for
alle som ønsker å ta en tur.

Kan hende er kulturminne-
året en gylden anledning til å
avlegge våre utmerkede muse-
umsanlegg et besøk, hvorfor
ikke pakke nistekurven og ta
en tur?

God sommer!
For skolesekkforum 
Astri Snildal

Foto: Sigrid Gilberg

livet og som sosialt samlings-
punkt, sier Vebjørn - som
tydeligvis fortsatt har et hjerte
med engasjement for
Rennebu. 

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: privat
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Alt i tømrer og snekker oppdrag.
Alt i mur og betong oppdrag.
Kran og transport oppdrag.

Betongsaging og  kjerneboring.
Torvtak og utomhus anlegg.

Hoel Byggservice
7393 Rennebu – Tlf 416 83 132

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal

Tlf. Kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus og pukk
Betongarbeid

Rehabilitering 
og nybygg!

Trollheimsvinduet
6653 Øvre Surnadal
Tlf 71 66 11 18
Mob 991 65 243
post@trollheimsvinduet.no
www.trollheimsvinduet.no - langs fjell, fjord og hav 

72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

Trygg ferie med

Før du 
pakker 
kofferten
er det et par ting du må huske...
• tegne reiseforsikring
• tegne bilforsikring
• tegne bolig- og innboforsikring
• tegne barne- og ungdomsforsikring
• bestille et ekstra kredittkort 

24 timers service 
Skade i Norge 62 55 07 77
Skade i utlandet +47 70 10 50 50
Stop 24t - sperring av kort (+47 915) 03850
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Sykkel-ekspedisjon i Trollheimen

Dette var den eneste kom-
plette loopen vi fikk gjort i
høst. Ta av mot vest på avkjør-
ingen sør for Nerskogen kapell
og kjør nesten til endes, dvs -
der hvor veien krysser
Minnilla. Her er det ingen bru,
så med mindre du kjører en
Humvee kommer du ikke
lenger selv om du prøver.

Omtrent hundre meter før
veien slutter, går det av en sti
til venstre. Dette er en relativt
ny sti til Jøldalshytta og finnes
ikke på eldre turkart. Den er
ikke engang inntegnet på kart-
et som er oppslått der stien
starter!

Etter et par hundre meter
med skogsykling, stopper stien
ved elvebredden og fortsetter
igjen på neste side. Her er det
montert en artig innretning
som skal hjelpe til med den
saken. Vi fant fort ut at trikset
her er å sitte ned slik at tynge-
punktet blir så lavt for som
mulig. Alf-Egil prøvde først å
stå, og det fikk heisen til å
oppføre seg som en villstyrlig
rodeo-okse. Det var en stund
grunn til bekymring for at de
kraftige pendelbevegelsene
skulle sende ham og hans nye
Scalpel 3000 ned i elva, men
da han fikk satt seg ned, ble
det en riktig så trivelig glidetur
over til den andre siden.

Stien er smal, fin og ville
vært lettsyklet hvis det ikke
hadde vært for at den stiger
ganske kraftig opp mot
Gråfjellet. På toppen forsvinn-
er den mer eller mindre i lange
perioder, og her må en la de
røde T-er vise vei.

«Stien» blir etterhvert litt
småsær, og følger ikke alltid
den mest logiske sykkelruta. I
noen partier lønner det seg å
se etter alternativer, ellers blir
det mye knoting.
Undertegnede forsøkte etter
beste evne å følge stien, og
klarte det uten for mye «hike-
a-bike» men det tok veldig på
kreftene, og hvis en ikke har
noe grunnlag i teknisk sykling
blir det ikke noe artig i det hele
tatt.

Ellsworth Id'ens tolv-trett-
en centimeter vandring foran
og bak hjalp veldig. Cross
country-maskinen til Alf-Egil
strevde litt i enkelte partier.

Etterhvert får en imidlertid
lønn for strevet. I det en
nærmer seg tregrensa blir stien

mer veldefinert og i nedkjør-
ingen til Jøldalshytta er alt det
vonde glemt. Her blir den en
real snaddersti - smal,
svingete, bratt, ... men alt for
kort. Akkurat i det en har fått
den gode følelsen i kroppen er
det slutt og det føles som en
stor skuffelse å plutselig være
framme ved hytta.

Fra Jøldalshytta følger en
veien innover i Svartådalen et
lite stykke før en tar av på stien
mot Gjevilvasshytta. Dette er
singletrack fra øverste hylle -
smal, svingete, variert. I tillegg
stiger den ikke mer enn at det
er mulig for de fleste å sykle
hele veien. Litt stein og røtter
er det, men ikke mer enn at
det blir bare artig.

Like før Skrikhøa tok vi av
fra hovedstien på en smal,
umerket sti som skulle ta oss
ned gjennom Skrikdalen.
Dette er en fantastisk sti - rela-
tivt uteknisk og lite brukt siden
de fleste fotturistene benytter
DNTs merkede løyper.

Det er noe eget ved å sykle
langs en 40 centimeter bred
stripe som slynger seg gjenn-
om landskapet - og samtidig
fantasere om at en er kanskje
den første terrengsyklist i
verden som sykler akkurat den

stien. Dessverre er denne også
alt for kort, og i det en komm-
er frem til Svartdalssætrin er
mesteparten av moroa over.

Vel tilbake ved bilen etter
en tur til med heisen, holdt vi
på å le oss i hjel da vi sjekket
computeren og høydemåleren.
23km og 665 høydemeter! Det
føltes som tre ganger så mye.

Tekst/foto: Geir Kjosavik

Geir Kjosavik, bosatt i Trondheim, er en ivrig
sykkelentusiast, og han har utforsket Trollheimen
på sykkel. Her er en beskrivelse fra hans tur
Nerskogen - Jøldalshytta - Skrikdalen -
Svartdalssætrin.

Ros til skilting 
i Rennebu

Jeg vil gi stor ros til folk i
Rennebu for grundig skilting
av lokale stedsnavn i skog og
fjell. Her har mange kommun-
er mye å lære! Det vet jeg etter
å ha gått mye i Trollheimen -
og i senere tid også en del på
østsida av Rennebu. For en
fjellvandrer på nye og ukjente
trakter er det godt å finne
tydelige navneskilt. Det opp-
levde jeg senest nå i pinsa på
en tur til Mærkessætrin - for
første gang. 

mvh 
Harald Egil FoldenNed Skrikdalen får du rikelig av smal moro å kose deg med!

Elvekryssing. Vårt beste tips: Sitt ned, eller bli våt.

Stien fra Gjevillvasshytta 
til Jøldalshytta er rask, morsom

og passer for alle.

Turistkontoret har svar på det meste...

Her i Rennebu er vi så heldige at vi har eget helårsåpent turistkontor. De gir
informasjon om det meste som skjer her i bygda, og de har brosjyremateriell for
destinasjoner her i Rennebu og andre steder. Kontoret selger også kart over for-
skjellige steder i regionen, og turkart fra Rennebu og Trollheimen.

Turistkontoret har også samarbeid med G-Sport på Oppdal om salg av et
utvalg sports- og fritidsutstyr.

Turistkontoret har også egen nettside med informasjon om Rennebu -
www.rennebu.net

Mona Schjølset gir deg informasjon om det som skjer i Rennebu.

Tur på
merka sti

Gunnar Bruheim, Kjetil Værnes
og Anne Karin Nyberg 

viser startskiltet for 
turen til Mjuken.

Rennebu kommune merk-
er som et prøveprosjekt stien
fra Vassliveien på Berkåk og
opp til Mjuken med nye skilt.
Merkingen er en del av pro-
sjektet Veisyn, og i samarbeid
med Berkåk Veikro og
Gjestegård og Mjuken-pro-
sjektet. Turmålet er tømmer-
koia på toppen av Mjuken -
639 m.o.h. - der det også ligger
ei trimbok.

Kjetil Værnes i Rennebu
kommune forteller at målet
med merkinga av stien er å få
flere til bruke stiene ut i marka
for å komme seg ut på tur. 

Standard merking
Stien er merket med et

standard piktogram, som viser
vanskegrad på turen og om
turen egner seg f.eks. som
fottur eller sykkeltur. Skiltet
viser også lengden på turen,
og det er skilting underveis slik
at en ikke kan ta feil stivalg.

Skiltplan for hele 
kommunen

— Vi ønsker å prøve ut
dette skiltsystemet på denne
stien i sommer, for å se
hvordan det fungerer. Derfor
håper vi også tilbakemelding
fra brukerne. Vi ønsker å
merke andre stier rundt om i
bygda på samme måte, og
ønsker derfor innspill om
hvilke stier som er aktuelle for
slik merking. Målet er å lage
en skiltplan for hele kommun-
en og få enhetlig og fin skilting
på aktuelle turstier, sier Kjetil.
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Til topps med Rennebu IL

Trimgruppa i Rennebu
IL  og Innset IL går i
gang med sin niende
topptrimsesong. Hvert
år jakter arrangørene
på ”nye turopplevels-
er” som et tilbud til
alle. I år kan de skilte
med et variert utvalg
topper som bør kunne
falle i smak for de aller
fleste. 

Et godt råd er å prøve seg på de nærmeste topp-
ene først i sesongen, og heller ta langturene etter
hvert. Det kan være greit å studere kartet på for-
hånd, da høyden over havet angitt på klippekortet
kan være viktig for å finne ”riktig” topp. Husk også
å ha med kompasset eller GPS-en i sekken for å
stake ut riktig kurs. Opplegget er som før med
klippetang og notisbok på toppen.

Det vil også i år trekkes ut to gavekort på kr
1.000,- blant alle som oppnår minst 8 poeng.
Klippekortene skal i år som tidligere leveres på
Turistkontoret innen 18. oktober.

Alle under 13 år med minst 8 poeng og alle barn
under 11 år med minst 4 poeng blir premiert.
Turistkontoret selger også t-skjorter  med topptrim-
logo som før.

Husk at det å gjøre seg kjent i nærmiljøet kan by
på nye og spennende turer. Ta gjerne turen samm-
en med andre, og turopplevelsen blir helt ”topp”.
Med litt kaffe og niste er dette midt i blinken for
både store og små!

Du kan skaffe deg mer informasjon om idretts-
lagets aktiviteter på www.rennebu-il.no

Budeia
Rennebu IL inviterer også i

år damer i alle aldre til en uhøy-
tidelig felles mosjonstur rundt
Buvatnet. Start og mål ved
Kvikne-Rennebu Kraftlag.
Arrangøren oppfordrer deltag-
erne til utkledning. Sett av
datoen 11. juni kl. 19.00 og møt
opp i god tid for oppvarming og
sosialt samvær. Påmelding fra
kl 18.00. Startkontigent inklud-
ert deltagerbevis kr. 100,-

Arr. Rennebu IL avd. 
Friidrett

Trimposter
RIL sine trimposter står ute hele året. Velg ut den
eller de poster du liker best å gå til. Turen kan bli
hyggeligere om du slår lag med en nabo eller
andre venner. La det bli en vane "å gå en tur".

Rundt omkring i bygda finner du følgende trim-poster:
Jønnåa, Aunrøa, Mjuken, Ila, Bredalen, Røåsen, Buvatnet, Tovlia,
Bjerklislettet, Ryphøa, Byst-vaet, Grajelan, Kølbotnan, Mælsetra,
Jakobshaugen, Voraløypa, Skaumsjøen og Slette.

Fra våren 2008 ble det en ny trimpost ved Stavåvass-stuggu
som ligger mellom Stavåvatna.  Parkeringsplassen på
Kvenndalen er et fint utgangspunkt på vinterstid.  Om sommer-
en er Stamnes-sætrin det fineste utgangspunktet. Dette er et fint
turmål sommer som vinter.

Fra felles post for Topptrim og Tur-O i 2008.
Foto: Bodil Enget Rogstad

Tur-O
Orienteringsgruppa i
RIL arrangerer tur-ori-
entering også i år.  Det
legges ut til sammen 45
poster fordelt på 6
områder i bygda.

O-gruppa i RIL arrangerer
hvert år tur-orientering i kom-
munen. I 2008 var det 6 tur-o
løyper i utvalgte områder i
kommunen. Gruppa skal også
i år arrangere tur-orientering.
Det legges opp til varierte fam-
ilievennlige løyper som er til-
gjengelig for flotte turer i nær-
området med kart og kompass.
Alle som ønsker å delta får
kjøpt kart med løyper inntegn-
et, og salgsstedene for konvo-
luttene. I år som tidligere vil
tur-o løypene stå ute fra ca.
midten av juni til rundt midten
av september.

Alle som er glade i å gå og
oppholde seg i naturen opp-
fordres til å delta på tur-ori-
enteringa. I Rennebu har vi
mye fin natur som byr på flotte
opplevelser. Tur-orienteringa
er en fin mulighet til å ha et
mål for turen.

Her får du kjøpt konvolutt-
ene

Konvolutter med kart og
klippekort fås kjøpt på turist-
kontoret, Korsen Autoservice,
Rennebu Nedre Handel og
Coop Marked Nerskogen.  

Orienteringspostene blir
liggende ute fra 14. juni til 15.
september. 

RIL O-gruppa 

godtur.no
GodTur er en turportal som

byr deg ulike kart, flyfoto, tur-
forslag, værmelding, tips om
hytter, severdigheter m.v.
rundt om i hele landet, samt
mulighet for å dele GPS-data.
Du kan selv legge inn turfor-
slag, dele egne og andres opp-
levelser og lage din private tur-
bok. Dessuten kan du kom-
binere valgte temalag med
ulike bakgrunnskart og skrive
ut ønsket utsnitt gratis på egen
skriver.

Tur etter merket løype!
I år byr Trimgruppa i Rennebu IL på et helt nytt trimtilbud. De har funnet fram til fem spennende trimturer. Ettersom 2009 er kult-

urminneår er tre av løypene lagt etter Pilegrimsleia. De to andre er lagt langs veg. Det betyr god framkommelighet for rullestoler og
barnevogner.  

Du får registrert turen ved å skrive deg inn i ei bok som er lagt ut i løypa. Boka ligger ute fra 1. juni til 15. oktober.
Turene som er lagt opp langs pilgrimsleia er Olavskleiva, Trondplassen og Utsiktspunkt Voll. De andre to turene er Lerdalen og

Storvatnet/Langvatnet. 
Turen til Storvatnet/ Langvatnet passer for rullestol og barnevogn. Hvis en starter fra Berkåk kjører en Rv700 mot Orkanger i ca. 18

km før en tar til høyre mot Stene. Etter ca 1,4 km tar du til høyre mot Mærkessætrin/Tverdalssætrin og kjører ca. 4 km til parkeringen.
Den merka trimturen derfra er på ca. 1,9 km. Turen er også en av to turer i Kommunekampen 2009. 

Alle løypene er beskrevet, merket og tegnet inn på kart. Vi har også merket hvor det er best å parkere. Kartene kan du få tak i på
turistkontoret eller du kan enkelt hente dem selv på idrettslagets nettsider: www.rennebu-il.no
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En trekant i Trollheimen?

“Trekanten”  i Trollheimen
kan smykke seg med en plass
på Turistforeningens liste over
de 10 mest populære fjelltur-
ene i landet. Det er ikke uten
grunn at denne turen nå har
havnet på samme liste som de
kjente turmålene Galdhø-
piggen, Besseggen og Preike-
stolen.

Fineste start på
”Trekanten” får du ved å dra
inn til  Gjevilvasshytta om

ettermiddagen og “være i fjell-
et” før første dagetappe. Til
Gjevilvasshytta er det bilveg
helt fram. Du kan også komme
deg hit med kombinasjon av
tog til Oppdal og taxi fram til
hytta. 

Første dagsetappe går over
Mellomfjell til den betjente
Trollheimshytta. Turen tar ca 9
timer og er en av de mest vari-
erte merkarutene i Trollheim-

en. Ruta tar inn mellom
Gjevilvasskamman og Blåhø.
Her er det mulig å ta en
avstikker til Blåhø fra Nedre
Kamtjern. Fra Riaren, turens
høgste punkt, åpner utsikten
seg mot det indre av
Trollheimen. Ruta er bratt ned
til hytta. 

På en godværsdag bør du
absolutt sette av en ekstra dag
her til å besøke Snota. Toppen
på 1669 moh. er selve symbol-
et på Trollheimen. Per Roger
Lauritzen, redaktør i DNT, har
uttalt at dagsturen til Snota fra
Trollheimshytta er en av land-
ets fineste toppturer. Turen tar
8 timer tur retur. Også stor-
furuskogen i Folldalen er
eventyrlig å gå tur i. 

Over til Jøldalshytta er det
tre merka ruter å velge mell-
om: “normalruta” over Geit-
hetta som tar 6 timer eller tur-
en langs Svartådalen som tar 5
timer eller de sprekeste kan
legge turen over Trollhettas tre
topper, som man må regne
med å bruke 9 timer på. Alle
turene har sine store kvaliteter.
La vær, form og interesse
avgjøre valget. 

Turen tilbake til Gjevilvass-
hytta er en fin dagstur gjenn-
om de mer østlige, slakere del-
ene av Trollheimen-terrenget.

Turen tar 6 timer og har en
flott avslutning fra “galleriet”
høgt og fritt over Gjevilvass-
dalen, ned gjennom det frod-
ige planteriket innunder
Tyrikvamfjellet og fram til
Gjevilvassdalens vakre kultur-
landskap. Og gjerne også med
en avsluttende middag på
hytta og kaffe i ettermiddags-
sola eller i peisestua. 

Prøv ”Trekanten” du også
– en uforglemmelig turopplev-
else!

Tekst/foto: TT

Prøv Trollheimen i sommer  – eventyrlig vakkert
Med navn som Trollhetta, Trolla og Trollauget sa det seg selv hva denne fjellheimen skulle hete da Trondhjems Turistforening ga

området navnet, Trollheimen, i 1880-årene. Landskapet i øst er preget av rolige og forholdsvis myke linjer, men etter hvert som vi
kommer vestover blir det stadig villere.  I noen av dalene holdes seterdriften fortsatt i hevd. Turistforeningens hytter ligger også inne i
dalene, og som følge av dette går de fleste rutene i et landskap der det lune og skogkledde veksler med det høgreiste og barske.
Sjelden ser du hytter som harmonerer så godt med sine omgivelser. Hyttene er viden kjent for sin unike arkitektur og miljø, med grovt
tømmer i veggene, store og solide peiser og innredning som minner om gamle bondestuer.

Ellers finnes det et utall av turer som passer for liten og stor. Turene fra Gjevilvasshytta og Vassendsetra til Bårdsgarden er lagt opp
med særlig korte dagsturer for barnefamilier. Og i øst, mellom Nerskogen og Rennebu ligger Barnas Naturverden – en helt liten fjell-
verden tilpasset små barneføtter.  

Jo, Trollheimen er kontrastrik og mangeartet - og få er de som angrer på at de lot seg friste til et møte med trollene som er blitt til
så mye mer enn bare stein. 

Gå ”Trekanten” 
med turleder

Ønsker du å gå
”Trekanten” med turleder og
andre turglade mennesker
kan du melde deg på disse
turene:

25 – 28/6
Trekanten i Trollheimen,
Tur T 9024

30/7 – 2/8
Trekanten i Trollheimen
med Snota, Tur T 9034

3 – 6/9
Trekanten i Trollheimen,
Tur T 9040

Les mer på: www.tt.no

Barnas
Naturverden

Områdets geografiske navn
er Ramsfjell, og her er det til-
rettelagt spesielt med tanke på
barnefamilier. I området er det
satt opp tre sælehus, ved
Hævertjønna, Damtjønna og
Ramssjøen, og her er det
mulighet både for overnatting
og dagsbesøk. Sælehusene er
basert på selvhushold og hold-
er en enkel standard. Mellom
husene er det oppmerkede
turstier. 

Det er mange fine fiske-
vann i Barnas Naturverden, og
kjøper man fiskekort for
Stor-Ramsfjell får man til-
gang til fiske i bortimot 50
fjellvann med tilstøtende elver
og bekker. Det er utarbeidet
eget turkart for området, samt
to illustrerte eventyrbøker og
morsomme prospektkort.

For bestilling av plass 
i sælehusene, kontakt 
Rennebu Turistkontor
- tlf 72 42 77 05

Båndtvang
I Rennebu kommune
skal hunder ut over den
generelle båndtvangen
i perioden 1. april - 20.
august holdes i band
eller forsvarlig inne-
stengt eller inngjerdet
slik det går fram av
punkt a-e nedenfor. 

a) hele året på og ved
idrettsanleggene i Rennebu. 

b) på og ved merkede og
preparerte skiløyper fra det
tidspunkt de blir preparert og
fram til og med 31. mars. 

c) i rekreasjonsområdene
og lekeområdene, avgrenset
slik det går fram av vedtatte
reguleringsplaner. 

d) Viltnemnda i Rennebu
gis fullmakt til å innføre
båndtvang under ekstra-
ordinære forhold som gjør det
påkrevd for å beskytte viltet. 

e) i områder der bufe beiter
i tida fra 21. august til 31.
oktober. Dette gjelder i hele
Rennebu kommune. 

Sikringsreglene i punkt a-e
gjelder ikke for hunder som
brukes til de formål som er
beskrevet i hundelovens § 9. 
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Varme - Sanitær

Prosess - Sprinkler Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

A.R. HELGEMO asReiseforsikring
Besøk eller ring oss:

Oppdal, Nyveien 1 - tlf 72 40 49 90
Berkåk, Postmyrveien 19 - tlf 72 42 82 50

Åpent kl 08.00 - 16.00 hver dag, bortsett fra lørdag.
Sommeråpent kl 08.00 - 15.30

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Velkommen
til en trivelig handel!

Gilde nakkekoteletter pr. kg 3990 

Gilde grillribbe, skivet pr. kg 4990

Byggtørker, før kr 800 64900

Eleganse komfyr 
hvit, før kr 7650 499000

rustfri, før kr 7850 499000

Dusjpakke, før kr 1600 115000

Jerpstad 
tlf 72 49 86 50

ÅPNINGSTIDER:        
BUTIKK mandag-fredag 9-18

lørdag 9-16

KIOSK mandag-fredag 18-21

lørdag 16-21

søndag 12-21

Å

26. juni reåpner vi ny butikk
Vi ønsker alle nye og gamle kunder

velkommen!
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Berkåk, Sør-Trøndelag, 14. – 16. august 2009

kulturopplevelser 
for alle

Kirkekonsert med 

Sigvart Dagsland

En vanvittig aften
med Sveinung Kveli, Ola Viken
og flere herlige 
revystjerner

Fredag 14. august
Martnasteltet, Berkåk
kl. 22
- dørene åpner kl 21
Bill kr 200,- (18-års aldersgrense)

Billettsalg:
Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05
Billettsalget starter 12. juni

Åpningstider
Fredag 14. august kl. 11–20 
Lørdag 15. august kl. 10–18 
Søndag 16. august kl. 10–18

Priser
Dagsbillett voksne kr 100,-
3-dagerspass kr 230,-
Barn under 16 år gratis
Gratis parkering

Du finner oppdatert informasjon om blant annet utstillere, temaaktiviteter og kulturprogram på 
www.rennebumartnan.no

Onsdag 
12. august
Innset kirke
kl. 21
Bill kr 325,-

Billettsalg:
Rennebu
Turistkontor
tlf 72 42 77 05
Billettsalget starter
12. juni
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Handel Konserter
Familievennlig Matopplevelser

Ung skaperglede Kulturopplevelser
Utstillinger Møteplass
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ESSO Berkåk
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Timetilbud fredag 12. juni kl 13-14

Hamburger 
m/drikke kr 4900 Sommerbutikken!

Alltid ferske brød!

Fiskekort for Rennebu Jeger- og Fiskeforening

Vi har bra utvalg i grillmat og en flott frukt og grønt disk

Åpn.tider: man-tors 9-17  –  fre 9-18  – lør 9-15K
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

– helt i nærheten

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Bilpleie

Dekk 
og felg

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Fiskekort – Topptrim
Turorientering

Fiskeutstyr – Turutstyr
Lokale bøker m.m.

Velkommen innom til en trivelig handel!

...med fokus på kvalitet!

med store hus, 
små hus, 
spennende, 
koselige og 
flotte hus.

www.lhbygg.no

Det naturlige valg!Det naturlige valg!

Hytter, hus, 
anneks, stabbur i
tømmer, 
bindingsverk og
stavlaft.

– ta kontakt med oss!

- til et hyggelig miljø,
trivelig betjening og god mat!

VELKOMMEN

Vi har mat som alle i familien liker
og porsjoner tilpasset liten og stor.

DAGENS MIDDAG

Bredbånd med fri tilkobling

Åpent alle dager 09-23

Trivelig uteområde 
spesielt tilrettelagt for barn

SOFTIS
– kjeks
– beger
– kaker

www.berkaak-veikro.no

Velkommen inn til hyggelig
sommerhandel hos
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Orkla har i flere år vært en av landets beste lakseelver, og i Rennebu kommune er det ca. 30 km lakseførende strekning. Flere
plasser langs elva er det tilrettelagt for fiskerne med gapahuker, bålplasser og lignende. Dette er med på å øke trivselen og fiskegleden,
og fiskerne langs elva har vist seg å sette stor pris på slike miljøtiltak. 

Rennebu Turistkontor selger i år kort for Rennebu Jeger- og Fiskeforening, som disponerer 4 vald langs elva. For nærmere infor-
masjon om de ulike vald, priser og lignende kan man gå inn på hjemmesidene til Rennebu JFF eller ta kontakt med Turistkontoret.

Informasjon om andre soner, regler for laksefiske, overnatting, laksebørs osv finner man på www.orklaguiden.no

Når det gjelder fjellfiske, er mulighetene mange i Rennebu. Her finnes store områder, med utallige små fiskevann i idylliske
omgivelser. Fjellfiske er flott å kombinere med f.eks Topptrim eller Turorientering, eller en telttur en fin sommerkveld. Turistkontoret
selger fiskekort for de fleste deler av kommunen, i tillegg til at det selges kort på nærbutikken både på Voll og Nerskogen. 

Fritidsfiske i Rennebu Fakta om
laksefiske 

i Orkla
Kvoter

Orkla har innført
døgnkvote på én laks, og
sesongkvote på 10 lakser.

Samtidig anmoder lokal
forvaltning om at alle gyte-
farget laks settes levende ut
igjen.

For sjøørret er det en
sesongkvote på 5 fisker.

Dersom du ønsker å
følge med hva som skjer i
Orkla, kan vi anbefale
www.orklaguiden.no og
www.orklaguide.com hvor
du kan finne nesten alt om
laksefiske i Orkla. Her kan
du klikke deg inn og få siste
nytt fra elva; - laksebørsen
ajourføres hver dag.  

Fiskeregler og -forskrift-
er for Orkla er også lagt ut
på disse sidene, og ellers
mye mer om fiske og elv! 

Desinfisering
av fiskeutstyr o.l. for å
unngå sykdomssmitte

på laksen i Orkla 

All fiskeredskap, håver,
vadere, båter og lignende
som er brukt i andre vass-
drag i inneværende sesong
skal desinfiseres før bruk i
Orkla. Attest på at dette er
utført skal kunne vises fram
ved kjøp av fiskekort.

I praksis vil dette si at alt
eller deler av utstyret ikke
skal desinfiseres hvis:
- det er nytt,
- det ikke er brukt siden 

i fjor
- det var i Orkla det sist 

ble brukt
For utenlandske fiskere
gjelder fortsatt forskrift fra
Statens Dyrehelsetilsyn om
at all fiskeredskap skal des-
infiseres uansett og at de
skal ha attest på at dette er
utført. 

Desinfeksjonsstasjoner 
Rettighetshavere og

andre kortselgere vil spørre
etter denne attesten ved salg
av fiskekort. Oppsynet vil
kontrollere om de fiskerne
forskriften gjelder for har
den nødvendige attesten. 

Desinfiseringsstasjonene
i 2008 blir følgende: 

Orkdal kommune: 
Vertshuset Fannarheimr 
tlf  72 48 53 89 
Vormstad Camping     
tlf 72 48 94 30 

Meldal kommune: 
Oddbjørn Halsetrønning 
tlf 72 49 81 98 
Jon Syrstad  
tlf 909 11 335 

Rennebu kommune: 
Liens Laksecamp         
tlf 901 64 232 
Grøtte Gård 
tlf 930 06 099

Kamerater på laksefiske
Kameratene Rune Haraldsen og Anders Viken fra
Drammen har funnet sitt fiskeparadis i Rennebu.

Anders Viken var i
Rennebu på laksefiske første
gang i 1991. Da hadde han
akkurat begynt med laksefiske,
og han fikk sin første fluelaks
på denne turen i Orkla. 

For fem år siden kom
Anders tilbake, og siden har
det vært årlige turer til lakse-
fiske i Orkla, og med tilhold på
Hoff på Voll. 

Alltid noe å snakke om
Nå har Anders med seg

kameraten Rune Haraldsen.
De har kjent hverandre siden
de begynte på barneskolen, og
dermed har de alltid noe å
snakke om. De har også andre
ting til felles, da begge spiller
trommer, og begge er ivrige
amtatørfotografer. 

Strømsgodset og Rosenborg
Anders er ivrig Strøm-

sgodset-supporter som har
vokst opp vegg i vegg med
Marienlyst, og hans første
kommentar da RN dukket opp
ved elvebredden var at i dag er
det en god dag - Strømsgodset
slo Brann kvelden før. Rune
må litt stillferdig innrømme at
han også har stor sans for
Rosenborg - ikke bare fordi
kona hans er fra Oppdal.

Fisk på tredje kast
I fjor fikk Rune fast laks på

tredje kastet i Hoffhølen. En
fin laks på rundt 10 kg
Deretter skulle Anders prøve
seg. Det samme skjedde - en
laks på samme størrelse. Men
like før land ville ikke laksen
mer, og Anders måtte nøye
seg med nestenopplevelsen.

I år har de ikke vært så
heldige. Kun en ørret har blitt
med opp da RN var på besøk.

Glemte fiskesnøret
Humøret var på topp hos

kameratene nede ved elve-
bredden. De hadde utstyret i
orden, selv om det var med et
nødskrik for Rune. Han opp-
daget nemlig det da han pakk-
et ut at fiskesnørene var lagt
igjen hjemme. Heldigvis
hadde Anders med seg
reserve. Litt godmodig
mobbing på tekstmelding
hjemmefra la ikke noen demp-
er på stemningen. 

Totalopplevelsen
Perioden de var her i fjor

var varm, så da fisket de om
nettene. De var ikke fullt så
heldige med været denne
gang. Fiskingen har derfor
foregått mest om dagen.

De to kameratene er ikke
lengre så fokusert på at de
absolutt må få laks. Ikke slik å
forstå at de ikke ønsker laks på
kroken, men det er totalopp-
levelsen med å være her som
er det viktigste. 

— Dalen her er veldig fin,
og det er et trivelig område.
Det er årets høydepunkt å
komme opp hit, og drømmen
hvert år er naturligvis å få fisk.
Men totalopplevelsen er vikt-
igst - stemningen, fuglelivet og
den fullstendige avkoblingen
fra hverdagen, sier de to. 

Bor fint
Anders og Rune koser seg

på Hoff. Der synes de at de bor
flott, og de har mange gode

minner fra tidligere år.
Tidligere hadde de kort for

fisking lengre ned i elva, men
fra i fjor har de hatt kort på
Rokkones. Dette synes de er et
veldig ok vald med fin
adkomst og kort vei til Hoff. 

Gleder seg som unger
Når fiskeuka er over, reiser

de fornøyd ned til Drammen
igjen. Men når etterjulsvinter-
en kommer begynner de å
glede seg til neste sommer. For
hvis alt klaffer, stiller de i
Rokkones-hølen med bosted
på Hoff med samme store
optimisme for å få fisk. 

Av Dagfinn Vold

Anders Viken og Rune Haraldsen trives i hverandres selskap 
ved Orklas bredd på Voll.



Innvielse av skateboard-rampa på Berkåk
Fredag den 19. juni kl 18.00 vil det bli offisiell innvielse av den nye skatebordrampa som har vært under bygging på Berkåk. Alle

interesserte er da hjertelig velkommen til å overvære seansen. 
Selve byggingen har tatt litt lenger tid enn først planlagt, men nå nærmer man seg siste hammerslag. Rampa er plassert i enden av

gamle grusbanen på Berkåk. Det er ei relativt stor rampe og mange ser med spenning på å ta den i bruk. Vi håper alle ivrige skatere og
deres foresatte er oppmerksomme på at øvelse gjør mester, men at en må regne med noe knall og fall underveis. Derfor er det viktig
med sikkerhetsutstyr som hjelm, kne- håndledd- og albuebeskyttere. 

Det er Ungdomsrådet i Rennebu som har planlagt og gjennomført byggingen av skatebordrampa. I hovedsak er det Stig Aron
Frøseth som både har tegnet og snekkert, og han har lagt ned mange arbeidstimer.

Nå bør det være litt for en hver smak innenfor en kort radius på Berkåk. Vi nevner i fleng nye anlegg som: torg, kunstgrasbane,
sandvolleyballbane, samt Mjuklia ungdomssenter som bygger klatretårn.

Om været vil seg slik, bør det bli en topp utesommer!

arrangement12

Pilegrimstur
i sommer 

I år er det fjerde gangen det
vil bli arrangert en lokal pile-
grimstur i Rennebu. Det er
også den fjerde og siste biten
av pilegrimsleden som skal
bevandres. Turen er datofest-
et til søndag den 28. juni.
Det blir oppmøte ved
Rennebu kirke på Voll kl
10.00 den søndagen.
Vandringen ender ved grensa
til Meldal forbi Jorlia.

Som tidligere er det sokne-
råda i samarbeid kulturkontor-
et som har regi på vandringen.
Vi ønsker alle velkommen til å
delta! Ta med matpakke og
tursekk!

Det arbeides nå for å ned-
sette et eget pilegrimsutvalg i
Rennebu. Dette er i tråd med
retningslinjene i det nasjonale
utviklingsprosjektet som la
fram sin rapport tidligere i vår.
Her vil representanter fra
kirke, skole, kultur og tilbydere
(vertskap) samt fra de som
rydder traseen være represent-
ert.

På alle de tre pilegrimstur-
ene vi så langt har gjennom-
ført har det vært strålende vær.
Vi håper selvsagt på det i år
også.

Bygdetundag 
Den tradisjonelle  Bygde-

tundagen på Haugen museum
arrangeres søndag 28. juni.
Dette er et årvisst arrange-
ment, der man markerer start-
en på sommeren i historiske
omgivelser.

Arrangementet starter med
FYSAK-marsj fra Voll kl 15.00.
Programmet på museet starter
kl 16.00, og der blir det bl.a.
kåseri, natursti, musikk og så
kommer Ivar Smed. Naturlig-
vis blir det også salg av kaffe
og noe å bite i.

Ny utstilling på
Frivillighetens

hus
I forbindelse med åpningen

av torget den 12. juni, vil elev-
er ved visuelle kunstfag/billed-
fag i Kulturskolen i Rennebu
stille ut arbeider i Frivillighet-
ens hus. 

Denne gangen er ”leire
som materiale” et gjennomgå-
ende tema og inspirasjons-
faktor. Elevene har arbeidet
med materialet både skulptur-
elt og mer i tradisjonell hånd-
verksmessig sammenheng. I
løpet av vårsemesteret har det
blitt mange flotte produkter.

I tillegg til arbeid i leire, har
ei gruppe elever re-designet
gamle stoler. Ei annen gruppe
har også laget skulpturer i
gips. 

Med god hjelp og støtte fra
Birka og Bygdemartnan i
Rennebu har elevene også fått
produsert flotte kunstkort og
fødseldagsplakater. Disse går
snart ”i trykken” og elevene
håper på å kunne presentere
og selge produkter på utstill-
inga i åpningshelga. 

Kulturskolen ønsker alle
velkommen til utstillinga! 

Samler 450 ungdommer
25. - 28. juni møtes 450
ungdommer fra hele
fylket til 4H-leir på
Voll. 

Det er Solrenning 4H med
hjelp fra Arbeidsviljen 4H - 36
ungdommer tilsammen, som
arrangerer fylkesleiren. Men
Arne Bakk og Vegard Reitås
Sæther kan fortelle at både
foreldre og andre gode hjelp-
ere støtter opp og er med som
hjelpere. Dermed er nok
arrangementet i trygge hend-
er. 

Ramsesøyan som leirplass
Når nærmere 450 ung-

dommer skal bo sammen i fire
døgn kreves det litt plass.
Selve leirplassen med plass til
telt og andre aktiviteter blir på
Ramsesøyan. Selve teltleiren
vil bli lagt opp slik at flere
klubber bygger tun sammen,
slik at det til slutt vil bli nærm-
ere 15 tun i leiren. På denne
måten vil leirdeltagerne bli
bedre kjent med ungdommer
fra andre klubber. Tunene på
4H-leirene bruker forøvrig å
bli kunstferdig utformet med
portaler, bord og benker i
bakved.

Turer og aktiviteter
4H-leirene bruker å ha

mange turer og aktiviteter å by
på, og fylkesleiren på Voll blir
ikke noe unntak. Fredag er det
turdag, og turmålene er alt fra
Herremssetra,  til Damtjønna i
Barnas Naturverden og seter-
besøk i Svartådalen. Det er
også anledning til å melde seg
på tur til Brattset Kraftverk for
å se på moderne kraftproduk-
sjon. En annen interessant tur
er nok til Nerskogen for å se
nærmere på samisk kultur og
tradisjon. 

Å lære ved å gjøre
Når det gjelder aktiviter

hører naturligvis volleyball
med når 4H-medlemmer møt-
es. Det vil som vanlig bli vol-
leyballturnering, der hver
klubb kan stille med lag. 

Aktivitetsdagen er på lør-
dag. 4H har som motto «å lære
ved å gjøre», og det gjenspeiler
seg også i valg av aktiviteter på
leiren. Her blir det muligheter
for paintball, klatring, baking i
steinovn, swingdans, fotograf-
ering og å lage leiravis. 

Åpen dag
På leirens siste dag, søn-

dag, er det åpen dag slik at de
som ønsker kan komme på
besøk og se hvordan de har
det. Denne dagen vil finalene i

Mari, Arne, Vegard og Ole gleder seg til 4H sin fylkesleir på Voll.

O-løp på Sivertgjerdet
Byåsen il og Sp. Freidig skal

i 2010 arrangere VM i orienter-
ing. Dette fører til at kart over
terrenget nær Trondheim er
sperret for bruk til etter dette
arrangementet. Derfor må lag-
ene reise ut fra Trondheim for
å kunne arrangere konkurr-
anser. Begge lagene har kart i
vårt      nærområde og Byåsen
il vil søndag 21. juni 2009
arrangere et orienteringsløp på
Berkåkkartet med Sivert-
gjerdet som utgangspunkt.
Orienterings-gruppa i
Rennebu IL vil assistere ved
dette arrangementet.

volleyballturneringa foregå, og
det vil også bli både utstillinger
og underholdning.

Artig å treffe andre
Arne Bakk og Vegard

Reitås Sæther gleder seg til
fylkesleiren. Det skal bli artig å
treffe gamle kjente, og Arne
gleder seg mest til å stifte nye
bekjentskaper. Samtidig synes
de det er stas å vise frem bygda
for gjestene som kommer fra
hele Trøndelag.

Av Dagfinn Vold

Mere informasjon om 4H-leiren finner du
på www.klubbinfo.no/solrenning

Sanitetens fylkesårsmøte i Rennebu
Rennebu Sanitetsforening skal helga 13. og 14. juni arrangere fylkesårsmøtet. — Dette møtet er

lagt hit til Rennebu i anledning at Rennebu Sanitetsforening er 100 år, og det vil komme nærmere
150 delegater fra hele Sør-Trøndelag. Hele arrangementet vil foregå i Mjuklia, utenom gudstjeneste
i Berkåk kirke lørdag kveld. Da vil det bli oppmarsj fra Mjuklia til kirka der mange er kledd i bunad-
er. Det er noe å komme å se på, sier Turid.

Jubileumsbok
I jubileumsåret er det Turid Ramstad som er leder, og hun kan fortelle at selve jubileumsarrange-

mentet vil finne sted i september. Programmet er ikke planlagt i detalj ennå, men det vil gå ut
invitasjon med anledning til påmelding litt senere.

I anledning 100-års jubileet gir foreninga ut ei jubileumsbok, der Birgit Foss har vært forfatter.
Boka omhandler sanitetsforeninga fra oppstart frem til i dag, og Birgit har studert gamle møtebøker
og andre bøker for å finne frem informasjon.  — Boka beskriver godt den viktige funksjonen sani-
tetsforeninga har hatt i bygda, og bidraget den har gitt til utviklingen av et samfunn, sier Turid. For
sanitetsforeninga har vært en viktig aktør på det meste innen helse, og er fortsatt en viktig bidrag-
syter i mange sammenhenger. Jubileumsboka er å få kjøpt på Rennebua, Frivilligsentralen og på
Turistkontoret. 
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Temaopplevelser
På årets martna vil kanskje publikum bli både overrasket og

provosert, men vi vil først og fremst gi publikum glade og vanvitt-
ige martnasopplevelser, sier temaansvarlig Anne Kristine Stavne. 

Med nuperellekongen, Gunnar Fon, vil tusenårsstedet fram-
stå på en helt ny måte under årets martna og det nye Torget i
Rennebu vil på fredag bli arena for det mest vanvittige stuntet.
Anne Kristine er sparsom med detaljene, men hun røper gjerne
at publikum på lørdag skal få oppleve både en tubaist, en trekk-
spiller og en sjonglør i verdensklasse.  

Den årlige produktkonkurransen for utstillere har i år fått titt-
elen Hoftepartiet. I kriteriene for denne heter det at forsiktighet
og beskjedenhet belønnes ikke. Publikum vil også få oppleve en
helt spesiell og annerledes utstilling, der ti ulike håndverkere og
kunsthåndverkere har latt seg inspirere av Det glade vanvidd.

Andre kulturopplevelser
Under selve martnasdagene lover

martnaskomiteen mange flotte kultur-
opplevelser. Under åpningsseremonien
fredag 14. august deltar bla. årets
Fylkeskunstner Sturla Eide (bilde) og
Ronny Kjøsen. Disse to med flere vil ha
konsert senere på dagen.

Lørdag 15. august blir det bl.a sam-
spill mellom en av verdens beste på tuba
og en verdens beste på trekkspill. Samme

dag blir det også konsert med gruppa Swiks.
Søndag 16. august er det duket for konsert med Orkdal

Storband – og mer program kommer i martnasavisa og på nett
www.rennebumartnan.no  

Kirkekonsert
med Sigvart

Dagsland

Årets kirkekonsert i Innset
kirke, blir med den folkekjære
artisten Sigvart Dagsland ons-
dag 12 august.

Dagsland har i år gitt ut
den kritikerroste CD’n
”Hymns”, og han mottok også
Prøysen-prisen for 2008 i
januar i år.

Sangeren fra Stavanger har
en storslagen og spesiell
stemme som berører og
fengsler, han har vært en for-
kjemper for de svake i sam-
funnet og alltid vært sterkt
engasjert i  mellommenneske-
lige relasjoner. Hans alminne-
lighet og folkelighet vinner
publikum, i så henseende vil
ikke årets kirkekonsert under
martnan bli noe unntak.
Dagsland har med seg pianist
Torjus Vierli når han kommer
til Rennebu, og sammen vil
disse to garantert gi sitt pub-
likum en fin opplevelse i ei
vakker kirke.

En vanvittig 
aften 

- med Sveinung Kveli,
Ola Viken og herlige
revystjerner.

Årets akustiske aften blir
en annerledes og med stor
sannsynlighet, en latterfylt
opplevelse. Nytt av året er at
arrangementet er flytta fra
samfunnshuset og inn i et
nyoppussa telt.  Der kommer
stemningen til å løfte taket –
bokstavelig talt. Vennastranda
teaterlag er allerede klar med
tre nummer til årets revy-
festival på Høylandet. Når den
revygjengen slår seg sammen
med andre lokale aktører,
Sveinung Kveli og trubaduren
Ola Viken, vil dette garantert
bli en kjempekveld, fredag 14.
august. Fullstendig program
vil bli utførlig presentert i
Martnasavisa.

Årets martnastema: 

Det glade vanvidd
Hvert år siden 1989 har Rennebumartnan hatt et tema. Med årets tema har
martnaskomiteen virkelig satt utfor. Med et betydelig arbeid og store 
ressurser satser de for fullt på å få til et bra svev og et godt nedslag. 
Sammen med utstillere og dugnadsfolk møter komiteen utfordringene 
med humor, galskap og glimt i øyet. Målet er å skape engasjement, pirre 
nysgjerrigheten, og stimulere kreativiteten.

Norges ledende 
salgsutstilling

Nå er martnaskomiteen komplett
Her er årets martnaskomite i årets t-skjorter som nå er til

salgs på Rennebu Turistkontor. Både på t-skjorta og på bildet er
keramiker Grete van der Beeks kakkelhøner, som snart kommer i
storformat på Torget i Rennebu!

Hilde Staveli Solli er ny i komiteen, og har ansvaret for lag og
organisasjoner, og har nettopp begynt i jobben sin. Hun er 25 år
og bosatt på Storås. De siste årene har hun pendlet mellom
Storås og Levanger, hvor hun nettopp er ferdig med lærerut-
dannelsen sin. Til høsten har hun tenkt å ta utdannelse innenfor
organisasjon og ledelse. Vi andre i Martnaskomiteen har følelsen
av at vi har fått med oss ei som er samarbeidsvillig, strukturert,
arbeidsom og har godt humør. Alt dette er viktige egenskaper når
en skal holde ordne på nærmere 1000 fantastiske frivillige som
hvert år stiller opp for Rennebumartnan. Hvis det er noen lag og
organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker oppdrag under
årets martna, så kontakt gjerne Hilde på tlf 971 12 427 eller epost:
dugnad@rennebumartnan.no – det kan være behov for flere folk.

I år deltar over 160 utstillere, og over 30 av disse er nye.  Martnaskomiteen lover flotte utstillinger, og publikum får muligheten til 
å gjøre mang en god handel. Til venstre ser du Ingeborg Rørvik Lejon, keramiker fra Volda, som deltar for første gang. 

Til høyre er det HotNok som deltok for første gang i fjor, og som også deltar i år.
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Trykk-
impregnerte og 
sammenleggbare
fritidsmøbler

Tilbud 12.500

ennebu
snekkeri A

S
7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 67 30  -  Fax 72 42 67 20

post@rennebusnekkeri.no  – www.rennebusnekkeri.no

Møbler 
og innredninger

i heltre

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

Vi har flere modeller – 
så ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Utebord og benker
Vi lager bord og benker etter dine ønsker og behov. 
Massiv grov furu. 
Bordplate 4” tykkelse, 
benkplater 3”.
Vi hjelper deg også med 
overflatebehandling, 
som beis og olje.

Slåing 500 kr pr time
Pressing, pakking 110 kr pr ball
Syretilsetning hvis ønskelig
Kontakt
Jan Ove Flatås, 7391 Rennebu tlf 906 45 216
Magne 404 66 911

Rundball-
pressing

Rennebua A/S
Rennebus husflidsutsalg, tlf  72 42 61 51

Timesalg fredag 12. juni
kl 13-14 ÷ 50% på duker
kl 14-15 ÷ 50% på klær
kl 15-16 ÷ 30% på vesker
kl 16-17 ÷ 30% på broderipakker

Lørdag 13. juni 
Forundringspakker kr 100,-

Murmester Jostein Opland
• flislegging/våtrom/bad
• mur og pussarbeider
• natursteins arbeider
• mont. ovner og peiser (mur)
• piper
• fundament/grunnmurer
• gulvpuss

Ring for avtale 455 10 908

Hver torsdag kl 19 har vi gjest i studio hvor det blir

prat og musikk frem til kl 20 da bingoen overtar.

Gjest nå i kveld 11. juni,
Kenneth Teigen!
Vi vil da presentere årets 
program for Rennebumartnan. 

Radiobingo hver torsdag kl 20.
Jackpot på inntil kr 36000,- 

Bingoblokker får du kjøpt hos:
-          ICA Berkåk
-          Berkåk Veikro
-          Rennebu Nedre Handel
-          Coop Marked Å
-          Coop Marked Innset

Du finner oss på en av følgende frekvenser
- FM 102,8      104,5      105,3

Torsdagskvelden
på
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Velkommen til Torget i Rennebu BIRKA 
– nasjonalt

senter for kunst
og håndverk
Birka har som mål å samle

landets kunst- og håndverks-
næring på nettstedet
www.birka.no, og med
Hadeland Sølvsmie på laget
bikket antallet registrerte
bedrifter i dag 300. 

Håndverksportalen på
www.birka.no er en markeds-
føringskanal for kunst- og
håndverksnæringa, og her
presenteres bedrifter i 16 ulike
kategorier, alt fra tekstil og
klær til glass, keramikk, tre- og
smedarbeid.  

I håndverksnæringas tjen-
este

I tillegg til gratis presenta-
sjon i håndverksportalen, til-
byr Birka håndverksbedriftene
som tilslutter seg selskapet
kurs og andre kompetanse-
hevingstiltak, hjelp til mark-
edsføring, produktutvikling og
design til en rimelig penge.
Kravet for å registrere seg er at
bedriften driver, eller satser på
å drive profesjonelt med
kunst- og håndverk, og er
næringsregistrert.
Produksjonen bør også foregå
i Norge. 

Samarbeid og gjennom-
brudd for Birka

- 2008 og 2009 har bydd på
mange gjennombrudd for oss,
så å runde 300 bedrifter i
håndverksportalen føyer seg
inn som en av mange positive
milepæler for oss, sier daglig
leder Kenneth Teigen, og viser
til økt bevilgning over stats-
budsjettet. Han trekker også
fram arbeidet med ”Birka-
paviljongen”, et fellesområde
for norske kunst- og hånd-
verksprodusenter under en
gros-messa ”Gave og Interiør”
på Lillestrøm, kjøp av eget
bygg i Rennebu, og fruktbare
samarbeid med andre aktører
som Norges Husflidslag og
Norges Gullsmedforbund. 

- Det er viktig å samordne
aktiviteter og fokus, men sam-
tidig fordele roller og ansvar,
slik at vi ikke overlapper hver-
andre, sier Teigen, som snart
overlater sjefsstillingen i Birka
til Ragnhild Borchsenius.

Les mer om Birka på
www.birka.no 

Birkas ansatte per i dag - 
Marit Ødegaard Hagen 

(kommunikasjonsansvarlig),
Kenneth Teigen (avtroppende

daglig leder), Ragnhild
Borchsenius (påtroppende 

daglig leder), Fredrik
Kosbergløkk (prosjekt-

koordinator) og Ane Nordvik
Hasselberg (produktutvikler/

designer).

Torget på Berkåk ble
bygd i 1984, og var dår-
lig vedlikeholdt og
nedslitt. Takket være at
Rennebu kommune ble
valgt ut til å delta i
Husbankens stedsut-
viklingsprogram
BLEST for å ruste opp
torget - fremstår Torget
i Rennebu i dag som
skinnende nytt.

— Jeg gikk hjem fra butikk-
en en lørdag og oppdaget at
jeg gikk og skjemtes av torget
slik det såg ut. Her måtte det
gjøres noe - for en bør helst
være stolt av det som en vil
vise frem. Når jeg er på torget
nå, må jeg si at jeg er stolt. Det
har blitt et godt sted å være,
sier ordfører Bjørn Rogstad.

Tettstedsutvikling
Etter opplevelsen med tur-

en over torget kontaktet ord-
føreren arkitetkfirmaet Cubus i
Bergen. Dette førte våren 2006
til et tettstedsseminar i samar-
beid med Plankontoret. 

Deretter ble det laget et
opplegg for en nøktern renov-
ering av torget, med tenkt
oppstart våren 2007.

BLEST-prosjekt
Før renoveringen kom i

gang, ble kommunen kontakt-
et for eventult å bli med i det
såkalte BLEST-programmet
(BoLyst og Engasjement i
Småbyer og Tettsteder).

Programmet ble initiert av
dengang statsråd Aslaug Haga
i Kommunal- og Regional-
departementet (KRD), og hun
ba Husbanken om å etablere
et program for stedsutvikling.
Torget i Rennebu ble valgt
som ett av tre signalprosjekter,
sammen med Voss og Løten.

Gjennom signalprosjekt-
ene ønsker departementet og
Husbanken å bidra sterkt både
økonomisk og på veilednings-
sida for å lage kommunesentra
til etterfølgelse for andre, med
budskapet Kom og se hvor fint
det kan bli!

Vår identitet
— Arbeidet er snart ferdig,

og jeg tror vi har greid å opp-
fylle intensjonene når det
gjelder å gjenskape vår identi-
tet med; elva, vann, kraft og
lys, trebearbeiding og granitt.

Ordfører Bjørn Rogstad studerer turbinen på torget sammen med Kristin Lorentzen, 
Mari Hårstad Meslo, Andrea Wiggen og Maren Grøtte.

Plenen henviser til vår grønne
kommune, mens tredekke vis-
er til skogen og hytteproduk-
sjon. Rennebugranitten er vårt
grunnfjell, mens bekken som
starter på granitten og renner
ned i magasinet mot turbinen
henviser til at vi er en kraft-
kommune. Strømmen blir så
sendt til den svære og kunst-
ferdige lysmasta, forteller ord-
føreren.

ØKONOMI
Økonomisk har Husbanken

gjennom BLEST-pro-
grammet bidratt med 

kr 2.300.000

De andre bidragsyterne er:
S-Tr lag fylkeskommune 

kr 400.000
Blilyst 

kr 500.000
Lokalt næringsliv 

kr 220.000
Rennebu bygdearrangement 

kr 50.000
Rennebu Næringsforening 

kr 100.000
Kraftverkene i Orkla 

kr 200.000
Rennebu kommune 

kr 1.700.000

Åpning tre dager til ende
Den offisielle åpningen av

torget vil skje fredag 12. juni,
med markeringer også på lør-
dag og søndag.

Den offisielle åpningen vil
bli foretatt av vår olympiske er
det familiedag, og søndag blir
det utegudstjeneste på torget.
Se fullstendig program i egen
annonse i avisa.

— Målet videre blir å skape
aktivitet og engasjement slik at
det blir liv og røre på Torget,
oppfordrer ordfører Bjørn
Rogstad.

Av Dagfinn Vold
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Brattset Kraftverk

Kraftutbygginga i Orkla og Grana består av fem kraftverk med
en samlet årsproduksjon på 1.250 millioner kilowattimer. To av
kraftverkene, Grana og Brattset, ligger i Rennebu kommune.
Brattset er det største av de fem kraftverkene som utbyggingen
omfatter, med en årlig produksjon på 400 mill kwh. Brattset
kraftverk, som ligger mellom Ulsberg og Berkåk, utnytter fallet på
273 meter i Orkla mellom Storfossdammen og Brattset. Fra
Storfossdammen ledes vannet gjennom en 17 km lang tilløps-
tunnel fram til kraftverket ved Bratsett, og gjennom en kort
avløpstunnel ut i Orkla. Anleggsarbeidene ved Brattset kraftverk
tok til høsten 1979, og det første aggregatet ble satt i drift i oktob-
er 1982. Det andre aggregatet var driftsklart i november samme
år. Hvert av de to aggregatene er på 40 MW, og i et middelår for-
ventes produksjonen å bli  400 millioner kWh (400 GWh).

Orkla er en av Trøndelags lengste og mest vannrike elver.
Den har sitt utspring i Store Orkelsjø og utløp ved Orkanger i
Orkdalsfjorden. Kraftverks-anleggene ligger innenfor kommun-
ene Tynset, Rennebu, Meldal og Orkdal.

Omvisning i Brattset
Rennebu Turistkontor tilbyr, i samarbeid med Kraftverkene i

Orkla, omvisning i Brattset kraftverk. Omvisningen starter med
en lysbildeserie, som forteller litt fra utbyggingen og hvilke kon-
sekvenser en slik utbygging har for lokalsamfunnet.
Lysbildeserien kan kjøres både på engelsk, tysk og norsk. Etter å
ha sett lysbildene, tar vi turen inn i selve kraftverket. En slik
omvisningsrunde tar ca. 11/2 - 2 timer. Omvisningen kan tilpass-
es på ulike måter, både tidsmessig og innholdsmessig, dersom
dette er ønskelig.

Informasjon og omvisning kontakt Rennebu Turistkontor, tlf
72 42 77 05

Flere tilbud fra Rennebu Turistkontor finner du på
www.rennebu.net

Gerts Modelljernbane
På Stamnan finnes

en av Norges største
modelljernbaneut-
stillinger. Like ved rv
700 har Gert etablert
seg med en imponer-
ende utstilling i sitt
Hobbyhus, som er vel
verdt et besøk både
for store og små. 

Hobbyhuset har
følgende åpningstid
sommeren 2009:

• Torsdag / Fredag kl. 11.00-16.00
• Lørdag kl. 11.00-15.00
• Ellers etter avtale
• Inngang: Voksne kr. 25,- / Barn kr. 10,- / Familie kr. 50,-

For nærmere informasjon se www.gertsimport.no 

Hvor er 
hva?

Ny informasjonstavle i
Nåverdalen

Den 8. mai 2008 ble den nye informasjonstavla i Nåverdalen offisielt
avduket og åpnet for pubilkum. Det er mye interessant lokalhistorie knyttet
til dette området, og på den nye informasjonstavla kan publikum lese både
om kamphandlingene i 1940 og om smelthytta og gruvedrifta i området. I til-
legg er jo stedet en idyllisk plass for en utflukt eller en liten pause for dem
som kjører bil, sentralt plassert som det ligger langs Rv 3.

Rennebu
Bygdemuseum

Rennebu Bygdetun /
Haugen Gård

En gammel gård med 6
hus i et tun. Husene står på
sin opprinnelige plass, og
innbo og redskaper er fort-
satt på sine vanlige plasser.
Det er litt usikkerhet
omkring hvor gammel gård-
en er, men den er første
gang nevnt i forbindelse
med Svartedauen (ca. 1350). 

Gammelbua 
Gammelbua var i drift fra

1871 og helt fram til 1970.
Det gamle interiøret, og et
stort vareutvalg er godt
bevart. Det finnes regnskap
og arkiv fra hundre års drift,
og en utstilling som viser
hvilken rolle ”bua” spilte i
lokalsamfunnet.

Skolemuseet
Like ved Gammelbua

ligger gammelskolen på
Voll. Her kan du se utvikl-
ingen fra bygdeskolens start
og fram til i dag, gjennom en
utstilling av forskjellige
hjelpemidler og utstyr.

Nerskogsmuseet
Museet består av ei

gammel seterstue, seterfjøs,
slåttestue og høyløe. Alt
med en del innbo og utstyr
på plass. Her finnes også ei
nybygd jordgamme, bygd
etter samme modell som
samene i Trollheimen
brukte.

Åpningstider museene i
tidsrommet 27. juni t.o.m.
2. august:
- Gammelbua - lørdag og 

søndag  kl 12.00 - 17.00.
- Haugen - søndag 

kl 12.00 - 17.00.

De andre avdelingene
har åpent etter avtale - kon-
takt Turistkontoret på 

tlf 72 42 77 05 eller 
e-post

turistkontoret@rennebu.net

OVERNATTING
1. Mjuklia
2. Halland Camping
3. Berkåk Veikro & Gjestegård

DAGLIGVARER
5. Coop Prix Berkåk
6. ICA Berkåk
8. Rennebu Nedre Handel
9. Coop Marked Nerskogen

KAFE
10.Marino
11.Berkåk Veikro & Gjestegård

BENSIN/VERKSTED
12. Innset
13.Esso Berkåk
14.Statoil Berkåk
15.Berkåk Bil

STEDER VERDT ET BESØK
16. Jøldalshytta
17.Barnas Naturverden
18.Skruun/Hurundsjøen
19.Døvatnet
20.Hævvertjønna

21.Svartådale
22.Buvatnet
23.Brattset Kraftverk
24.Modelljernbanemuseet
25.Go-Cart banen
26. Innset kirke
27.Haugen gård
28.Gammelbua på Voll
29.Rennebu Kirke
30.Grensestein Innset
31. Jutulstuggu
32.Håggåsetra
33.Minilldalsmyrene
34.Hæverfallsetra

Web-søk på Biblioteket
Biblioteket i Rennebu er nå tilgjengelig for web-søk. Du kan

gå inn på www.rennebu.kommune.no,  klikk på bibliotek i
menyen på venstresida.

Her er flere lenker videre som alle er gratis - til bl.a. “Store
norske leksikon”. Du kan også sende et spørsmål til
“Biblioteksvar”, og da skal du få svar senest neste arbeidsdag.
Det er også link til “Trondheim folkebibliotek”, og hvis du vil
låne noe her gir du bare beskjed til ditt lokale bibliotek.

Klikker du på “Søk etter bøker og andre dokumenter”,
kommer du til katalogen for Rennebu folkebibliotek, hvor det er
registrert 19.000  forskjellige dokumenter. Her kan du søke enkelt
eller avansert,  eller se på siste nytt og siste utlån. Du kan logge
deg på med lånenrummer som du finner på lånekortet, og få
passord slik at du kan se hva du har lånt, fornye og bestille.

Det går også å sende melding til biblioteket herfra, og biblio-
tekets åpningstider finnes også her.
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Et smykke i Nidaros
Innset kirke ligger ca 15 km sørøst for Berkåk langs Rv3 mot Østerdalen. Kirken

ble bygd i 1642 i forbindelse med kopperverket på Innset, og den var verkets eien-
dom fram til 1814. Dessverre brant kirken ned til grunnen i 1995, men ble bygd opp
igjen og innviet 22. oktober 2000. Kirken ble reist i sin opprinnelige form, nå med et
mer funksjonelt og moderne indre og spennende utsmykning av bl.a. Håkon
Bleken og Håkon Gullvåg.

Ønsker du omvisning i Innset kirke kan du kontakte Rennebu Turistkontor - tlf
72 42 77 05

Hæverfall-
setra

Ved foten av Ryphøa, ca.
700 m over havet, ligger
Hæverfallsetra. Setra er i full
drift hver sommer med kyr,
kalver, griser, høner, sauer,
kaniner og hund. Det er
Ingunn Holden som står for
seterdrifta om sommeren, og
de siste årene har hun til-
rettelagt for mange ulike
aktiviteter for barn, i tillegg
til litt enkel servering. Her
får ungene mulighet til å bli
med i fjøset, se hvor maten
kommer fra og lære seg
melking. Etterpå serveres
det kveldsmat rundt lang-
bordet i Storstuggu. 

Følgende datoer er satt
opp for sommeren 2009: 9.,
16., 23., 30. juli, og 6. august.
Påmelding til Ingunn på tlf.
957 59 035, senest kvelden
før kl. 20.00.

Barnas Dag 2009
arrangeres søndag 19. juli.

For mer info se
www.sundsetgard.no

Kaffe blant
jutulene 

på Uv
Jutulstuggu på Uv er en

historisk severdighet, og en
kulturskatt med nasjonal
verdi. Dimensjonene på
tømmeret, lafteteknikken og
inngangsportalens orna-
mentikk, gir dette bygget et
særpreg som er enestående i
Norge. Nøyaktig byggeår for
den orginale Jutulstuggu er
ukjent, men den er trolig
reist omkring år 1250, i
Håkon Håkonssøns tid. 

Det er mye mystikk
rundt Jutulstuggu og de fire
"jutulene" som reiste bygg-
et, bodde der og døde i nær-
heten av heimen sin.

Jutulstuggu er rekon-
struert på 1990-tallet, og et
andelslag i grenda (Jutul-
stuggu på Uv BA) står bak
finansiering og drift.

Jutulstuggu brukes til
forskjellige arrangement, og
fremkaller en unik stemning. 

Kontaktpersoner
Margot Stavne 
tlf 908 80 986
Jon Stavne
tlf 916 43 472 

I disse dager blir den nye
gapahuken gjort ferdig, den er noe
større enn den gamle. Dessuten er
den plassert litt lengre inn mot
skogen i forhold til den forrige. I og
med at den er blitt noe større, er den
også bedre tilpasset brukergrupper,
som f. eks. barnehager. Det er Kjell
Ove Aspeggen som har stått for laft-
ingen av den nye gapahuken ved
Buvatnet.

Sandvolleyball er ikke bare for
strandløvene på Copacabana, eller
verdensstjernene i World-Tour
sirkuset, for den saks skyld. Til
Buvatnet er det fraktet lastebillass
med rette typen sand, og med opp-
merket bane med ”internasjonale”
mål er det bare for unge (og eldre) å
kaste seg ut i det. Apropos, blir
temperaturen for høy for spillerne,
er det bare å kaste seg ut i Buvatnet
for en kjølende dukkert mellom
kampene. Det ble vurdert flere
alternative plasseringer av banen,
bl.a. ble gressflata vurdert, men den
er i stor grad fylt opp av soltilbedere
på varme dager, så for å ta hensyn til
flest mulig ble banen plassert der
den er i dag. Selv om banen har de
rette måla, er nettet noe lavere enn
det proffene møter på sine arenaer,
her er det nemlig tatt hensyn til de
yngre brukerne. Ballene ligger for
øvrig tilgjengelig i uthuset ved ban-
en, slik at det er tilgang til dem
akkurat når det måtte ønskes.

Nye benker er også på plass ved
Buvatnet. De er laget slik at også
rullestolbrukere kan komme seg helt
inntil, og benkene er plassert hen-
holdsvis ved sandvolleybanen og
gapahuken.

Garn og båt er også tilgjengelig
på Buvatnet. Her må du ta kontakt
med Berkåk Veikro eller Mjuklia, så
får du helt sikkert låne hensikts-
messig utstyr for en tur på vatnet.
Informasjon får du også av Kjetil
Værnes i Rennebu kommune. Det
kan fort bli matauk av sånt! Senere

er det planlagt å sette opp en per-
manent båtplass ved Buvatnet.

Kajakker, nærmere bestemt tre
stykker av dem, ligger i det nye
naustet ved Buvatnet. Disse er det
skigruppa som eier, og eventuelt lån
av disse skjer gjennom skigruppa i
Rennebu Idrettslag.

Mellom E6 og Buvatnet er det
nå blitt ryddet og tatt ned en del av
vegetasjonen. Senere skal det også
gås over med ryddesag og ordne opp
i det grøvste, mens noe av nedfallet
nok blir kompostert av moder natur.
Toalettet som står ved den gamle
badeplassen, skal etter hvert flyttes
opp til NM stadion. Toalettet har i de
senere åra tilnærmet vært ubrukt, og
ettersom dette er idrettslagets eien-
dom, er det naturlig at det nå blir
flyttet til skianlegget. 

Som mange vet, er Buvatnet og
området omkring mye benyttet som
turområde. I fjor fikk boka ved trim-
posten mellom 2500 og 3000 nye
navnetrekk. Turstien er delvis ryddet
for bedre framkommelighet (barne-
vogner etc.), og gir derfor publikum
enda større grunn til å ta trimrunden
rundt Buvatnet. Alt dette skulle tilsi
at et fra før mye besøkt friluftsom-
råde på Berkåk, burde bli enda mer
benyttet av både lokalbefolkningen
og tilreisende i framtiden. 

Perlen Buvatnet ved Berkåk
Buvatnet er en sjelden perle, et sentrumsnært frilufts-
område i tilknytning til bebyggelsen på Berkåk. Området
framstår nå som enda mer attraktivt etter omfattende opp-
graderinger.
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Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Kvalitet preger Jonsered sine 
skog- og hageprodukter

Automower slår plena di helt alene og lydløst, fra du
setter den ut om våren til du tar den inn om høsten.

Se den hos oss

motorsager – plentraktorer – plenklippere – trimmere
Delelager og serviceverksted

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

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

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

- autorisert bilverksted -

Klimaanlegget på bilen
trenger også vedlikehold

 – ta service på klimaanlegget hos oss!

Behov for pukk/grus 
i Rennebu og på Kvikne?

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner,
grus til diverse formål. 

Dessuten utfører vi små og store gravejobber.
Eksempelvis drenering, tomtegraving og 

masseutskiftning. 
Vi leverer også fra Skamfersætra pukkverk.

Ring for uforpliktende prat!

Torstein Engen - tlf: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

GrusRennebu GrusRennebu

Berkåk Blomster AS
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

Vakre blomster
til alle anledninger

* Blomster, potter, dekorasjoner, buketter, 
sorgbinderi, brud, div. dekor.

* Stauder, busker, frø, jord, gjødsel, bark, 
kalk, utepotter, balkongkasser….

* Rustikk lys i 9 friske farger.
* Scrapbooking.
* Kontorrekvisita.
* Foto, rammer.

Vi bringer blomster!

Åpningstider: 
Mand.-torsd. 10-17  –  Fredag 10-18  –  Lørdag 10-14

• Spesialdimensjoner
• Standard-dimensjoner
• Laftetømmer
• Villmarkspanel - innv/utv.
• Rammeverk og stolper 

til stavlaft
• Takåser
• Bakved
• Portstolper

Timestilbud fredag 12. juni kl 13-14
Orkide kr 89,-



19steder verdt et besøk

De siste årene har de fem
seterbygningene gjennomgått
omfattende restaurering og
fått ny bruksfunksjon. 

Stedet tilbys nå til utleie
med sjølhushold. Her er
muligheter for mange ulike
brukergrupper. Både fjell-
vandrere, martnasgjester,
familier, kolleger eller andre
grupper som ønsker et perfekt
utgangspunkt for fjelltur,
rekreasjon eller jakt. Stedet
egner seg også godt for ulike
sosiale sammenkomster og
kursvirksomhet. 

Fra setervollen er det stifor-
bindelse til de tre sælehusene i
”Barnas Naturverden” og setra
inngår derfor som et nytt til-
bud i konseptet. 

I ulike perioder satser også
vertskapet på å kunne gi de
besøkende ulike ”kulturbeite-
tilbud, ” – som seminarer,
konserter og kunstutstillinger. 

Setertunet 
På det vakre setertunet

finnes det i dag fem bygninger,
hvor fire er innredet for over-
natting. De besøkende kan leie
en eller flere av bygningene.
Alle bygningene har innlagt
strøm, og seterstua og fjøset
har også innlagt vann.

Utvendig har alle bygning-
ene beholdt sitt opprinnelige
og unike utseende, mens den
innvendige bostandarden er
høy og tilfredstiller dagens
krav til fritidsbolig. I seterstue
og fjøs finnes kjøkken med
hvitevarer, dekketøy og det du
ellers måtte ha bruk for til

matlaging. Her finnes også
våtrom, dusj og toalett.

Ved seterveien står
Blilyst:)-rampe nr. 14. Her er
det fritt fram for opptredener,
”stevnemøter”, kvile og
meditasjon. Fra rampa er det
nydelig utsikt, så her er det lett
å bli poetisk. De besøkende
oppfordres til å skrive ned og
legge eventuelle lyriske ”edle
dråper” i melkerampas ”Dikt-
spann.”    

Hæverstølen
Gården Hæverstølen er en

gammel fjellgård. På tunet er

det i dag ni restaurerte tømm-
erhus, de fleste fra omkring
1700-tallet. Her finnes bl.a
kårhus og sælehus, to hus inn-
redet for utleie med sjølhus-
hold. I tillegg er også stabburet
på tunet innredet for overnatt-
ing og kan eventuelt brukes
som et supplement om det
skulle være behov. 

Å bo på Hæverstølen er
også et godt utgangspunkt for
naturlig, tradisjonelt friluftsliv.
Her er flotte muligheter for
vandring i skog og fjell, for
sykkelturer, jakt og fiske.

Lakseelva Orkla ligger også i
området. ”Pilgrimsleden” fra
Oslo til Nidaros passerer
gårdstunet og gården har stat-
us som ”Pilgrimsherberge”.

Hvordan finne fram? 
Ønsker du å besøke

Håggåsetra eller Hæverstølen,
finner du lettest fram ved å ta
av E6 ved Kløftbru, - 2 km sør
for Ulsberg. Deretter følger du
skiltinga mot Gisnadalen.
Nærmere beskrivelse og kart
finnes på www.haaggaan.com 

Til seters kanskje?
Håggåsetra ligger vakkert til på en idyllisk 
setervoll i hjertet av Gisnadalen - et vakkert 
kultulandskapsområde i Rennebu. 

Rasteplass
med 

historie
Statens Vegvesen er for
tiden i ferd med å
bygge ut rasteplass og
veiestasjon for lastebil-
er ved Pynten. Stedet
har flott utsikt og en
spennende historie.

Den nye rasteplassen ved
Pynten skal etter planen være

ferdig i løpet av inneværende år.

Den nye rasteplassen, som
vil bli på totalt 7000 m2, skal
etter planen være ferdig i løpet
av inneværende år. Sammen
med plassen på Børsletta vil
denne gi et fullverdig tilbud på
strekningen Ulsberg-Berkåk,
der både sørgående og nord-
gående kjøretøy kan kontroll-
eres. Børsletta kan i fremtida
bli erstattet av en planlagt
plass på høyre side av Pynten.

I tillegg til en formidabel
utsikt både bortover og nedov-
er, kan Pynten også by på en
nokså spesiell historie om liv-
ets tilfeldigheter – eller rettere
sagt mirakler. Når man titter
nedover kanten av stupet, der
Orkla suser i dalbunnen, er det
mer enn vanskelig å forstå at
det faktisk går an å overleve en
ferd ned den 250 meter lange
stupbratte skrenten.

Men det var nettopp det
han gjorde, nittenårige Steinar
Kleveland, en februardag i
1962. Etter å ha mistet kon-
trollen over bilen bar det utfor
kanten, og deretter gikk det
kast i kast nedover ura. Ferden
endte tredve meter fra elva.
Kleveland kom utrolig nok fra
det med kun lettere skader.
Faktisk var han såpass pigg at
han likeså godt tok fatt på vei-
en opp igjen – og han valgte
samme rute som han tok ned.
Utrolig, men sant. Mandagen
etter var Kleveland tilbake på
jobb.

En historie å ta i betrakt-
ning, når Pynten igjen blir
åpnet for trafikk for allmenn-
heten. Her kan man se ulykk-
esstedet der det umulige ble
mulig.

Av Merete Fossum

Du kan også lese
Rennebu Nytt 

på nett:
rennebu.kommune.no

Til Hæverstølen 
for ny inspirasjon
Det nederlandske kunstnerparet Hester og Hylke
Terpstra har bestemt seg for å tilbringe store deler
av sommeren i Rennebu. Blant gamle tømmerbyg-
ninger på Hæverstølen håper de å finne både ro,
rekreasjon og inspirasjon  

Hester og Hylke er begge
utøvende billedkunstnere fra
Nederland. Til daglig driver de
et eget kunststudio og atelier i
Enkhuizen, et sted som ligger
omtrent 50 kilometer fra
Amsterdam. Denne sommer-
en kommer de, og de tre barna
deres på 11, 15 og 19 år, til å
bo i Rennebu. 

I kårhuset på Hæverstølen
håper den nederlandske fam-
ilien på å kunne kombinere
både ferie og arbeid i de sju
ukene de har planlagt å til-
bringe her. Hester og Hylke
har hørt mye om Norge og de
håper oppholdet vil kunne gi
dem og barna sjansen til å bli
bedre kjent med norsk natur,
levemåte og kultur. 

I likhet med mange kunst-
nere, er natur og naturopplev-

else en viktig inspirasjonskilde
for kunstnerparet. De håper
derfor at fjell og fjellturer her i
Rennebu vil kunne gi menn-
eskelig rekreasjon, og næring
til kunstnerisk uttrykk. 

Den nederlandske familien
kommer til å tilbringe hele juli
og halve august måned på
Hæverstølen. Her har de leid
sommerbolig og atelier i kår-
hus og ”fjøs” på tunet hos
Unni Larsen og Børge Dahle.
Kunstnerparet ønsker besøk-
ende velkommen til å stikke
innom for å bli kjent med dem
og deres kunstneriske utrykk
innen tekstilkunst og maleri.
Kunstnerparet holder derfor
”åpent verksted” for de som
kunne være interessert. 

Før familien drar tilbake til
Nederland, vil de få med seg

Rennebumartnan. De plan-
legger også å få vise fram noe
av arbeidene sine her. Planen
er også å kunne arrangere ei
utstilling på Hæverstølen eller
på Håggåsetra i Gisnadalen. 

Familien Terpstra er ikke
fremmed for tanken om å
bryte opp fra Nederland for
eventuelt å bosette seg i
Norge. Gjennom Astrid

Snildal i Rennebu Kommune
er de bl.a kjent med planene
for Birka som nasjonalt senter
for kunst og håndverk. Etter en
sommer med inspirasjon på
Hæverstølen, vil kanskje også
denne nederlandske familien
kunne se for seg ei framtid her
i Rennebu? 

Mer informasjon på
www.atelierdekunstwerf.nl

Hester og Hylke er begge utøvende billedkunstnere fra Nederland.
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Infravarmer Gass

Nå kun 890,-
Gasskjøleskap
100 liter

Nå kun 4.990,-

Dusjkabinett 
80x80 Round

Nå kun 4.990,-

Solcellepakke 
80 Watt
Nå kun 9.800,-

Industriområdet - 7340 Oppdal - Telefon 72 42 16 09 - Telefax 72 42 19 39 - www.hyttesenteret.no - hyttesenteret@gronset.no - Man-fre 09.00-17.00 Lør 10.00-14.00

Midt-Norges største utvalg i hytteutstyr
se www.hyttesenteret.no

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger
I forbindelse med nyåpning av torget får du hos oss 
GULLVASK til kr 99,- (ord. 179) 

fredag 12. juni kl 13-14

Tlf 72 49 42 12

Åpningstider 
fra mandag 22. juni

Mand-fred 9-16.30
Lørdag 9-14

Velkommen innom vå r nye
blomster- og
gavebutikk!

Ny utstillingshytte

– åpen alle hverdager 
og lørdager etter avtale

Sande Hus og Hytter AS
tlf 72 40 24 00  
Fax 72 40 24 01

på Berkåk

www.sande-hytter.no

Grautdag
søndag 14. juni.
Åpent kl 12-16

Knalltilbud:
Hengnellik kr 24,-

Fuchsia kr 24,-
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Overnattingssteder
Her i Rennebu er de mest brukte overnattingsstedene

Mjuklia Ungdomssenter, Berkåk Veikro & Gjestegård og
Halland Camping. Men også andre mindre overnattingssteder
finnes, og Turistkontoret har en oversikt over disse. 

Turistkontoret kan kontaktes på tlf 72 42 77 05 - eller gå
inn på nettsiden www.rennebu.net.

Mjuklia Ungdomssenter med nybygget til høyre.

Ei god
seng…

Rennebu har mange mulig-
heter for overnatting, selv om
det ikke er noe hotell her. De
største overnattingsstedene er
Berkåk Veikro og Gjestegåd,
Mjuklia Ungdomssenter og
Halland camping.

Berkåk Veikro og Gjeste-
gåd har overnattingstilbud for
de fleste. Fra enkel overnatting
i fire-sengsrom med TV, dusj,
toalett og en liten kjøkkenkrok,
til store, flotte dobbeltrom med
høy standard – inkludert bad
og TV. Der er det muligheter
for soveplass til to ekstra per-
soner. Sengetøy og frokost
inkludert, og tilgang til bred-
bånd med fri tilkobling. 

De kan også leie ut
Hallandstuggu som egen
enhet pr. weekend eller pr.
uke. Der er det 8-11 senge-
plasser, og fullt utstyrt kjøkk-
en, trivelig stue og kjellerstue.

www.berkaak-veikro.no

Mjuklia er et leir-, over-
nattings- og serveringssted,
som ligger idyllisk til i lia oven-
for Berkåk, med gode turmu-
ligheter. De kan også tilby
matservering til grupper, og
serverer da god norsk tradi-
sjonsmat i trivelige lokaler. 

www.mjuklia.no

Halland camping ligger
ved E6 litt nord for Berkåk.
Halland Camping er en fam-
iliecamping som har lagt til
rette for at hele familien skal
trives. Barna kan kose seg med
geiter og kaniner, hoppe på
trampoliner, kjøre el-biler og
har flere muligheter for både
lek, bading og fiske. De leier ut
alt fra enkle hytter til leilighet-
er med høy standard.

www.hallandcamping.no

Mange andre muligheter
Kontakt Turistkontoret for

informasjon om andre over-
nattingsmuligheter i Rennebu,
tlf 72 42 77 05

Et godt
måltid…
Er magen begynt å gå på

tomgang, har Berkåk flere
steder man kan få kjøpt et
middagsmåltid.

Berkåk Veikro og Gjeste-
gård holder til like ved E6 nord
for sentum på Berkåk, og serv-
erer både gatekjøkkenmat og
dagens middag med potet. Ved
siden av å servere middag og
kaffe, kan kroa også tilby
storkiosk, post, tipping og
overnatting. Berkåk Veikro har
også fri internett-tilkobling. 

www.berkaak-veikro.no

Marino Restaurant og
Pizzeria ligger plassert ved E6
like sør for Berkåk sentrum, og
kan tilby alt fra biffretter til
kebab og pizza. Etter et lite
opphør av driften, er Marino
tilbake i nyinnredde lokaler
med den samme gode maten. 

En perle ved Orklas bredd

På Grøtte gård, på andre
sida av elva ved Rv 700, ligger
”Feskarstuggu”. Her kan opp-
til åtte personer overnatte
samtidig, men ifølge vertskap-
et Ragnhild og Einar Øverland,
er det mest hensiktsmessig
med seks voksne, ellers kan
det fort bli i trangeste laget.
Feskarstuggu har fungert som
en ytterst trivelig base for
laksefiskere siden 2004, og
inneholder soverom, kjøkken,
stue, bad og toalett. Utsikten
fra stuggu og ned til elva med
den gamle hvitmalte brua er
formidabel, og på andre sida
ligger Flågårdene på rekke og
rad - vi skjønner godt at folk
trives her.

Startet på nitti-tallet
Allerede først på nitti-tallet

startet gården med utleie av
hus og fiskevald gjennom et
dansk firma som het ”Go fis-
hing”. Den gang var det kår-
stuggu som ble benyttet, men
den ligger litt for nære vån-
ingshuset, så folket på gården
syntes etter hvert at gjestene
burde bo litt unna trappa til
sjølfolket. En fordel for begge
parter, skulle vi tro. 

Alle er velkommen
Feskarstuggu er, som

navnet indikerer, først og
fremst tenkt for utleie til fisk-
ere, men så sant det er ledig er
alle velkommen hit, sier Einar.
Blant annet har utstillere på
Rennebumartnan overnattet
her, men senest i fjor måtte vi
dessverre si nei til disse, da
laksefiskere bebudet sin
ankomst i samme tidsrom.
Bestillingen skjer i stor grad
gjennom Orklaguiden, og
samarbeidet med dem funger-
er helt utmerket. Karl Olav
Mærk var en stor inspirator i
oppstarten, og han er flink til å
følge opp kundene. Han tar
dem med hit og guider dem,
skyter Ragnhild inn. Over 50
døgn er allerede bestilt til årets
sesong, og de første kommer
allerede til sesongstarten.
Prognosen forteller oss at det
vil være en god del stor laks i
elva først i perioden, så vi håp-
er at våre gjester får kjenne
den gode følelsen det er å
trekke ruggen på land. 

Samarbeid om fiskevald
Ragnhild og Einar samar-

beider med Sør-Flå, (dvs.
Erling Grøtte, Siv Svelland og
Ola Flå) på andre sida av elva

Vertskapet ønsker velkommen
til Grøtte gård og Feskarstuggu: 

Einar Øverland med 
datteren Andrine og 

Ragnhild Løvseth Øverland med
datteren Randi Olise.

Feskarstuggu er innredet 
med møbler som hører en

gammel gård til.

I Rennebu kan en overnatte i mange trivelige hus
rundt omkring i bygda, og Grøtte gård på
Stamnan er en av disse perlene.

om fiskevalda, for spesielt
utlendingene vil gjerne leie
hele Flåvaldet når de kommer.
Hittil har det vært flest dansk-
er her, men også tyskere og
finner tar turen hit om somm-
eren, forteller Einar. Nord-
menn bestiller gjerne for to –
tre dager, så sånn sett er det en
viss forskjell på oss og de uten-
landske gjestene våre.

— Feskarstuggu åpner til
påske, og så stenger vi i slutten
av oktober eller begynnelsen
av november, sier han. Mange
fuglejegere benytter seg også
av tilbudet om høsten, men
når den hardeste vinterperiod-
en setter inn, stenger vi døra.
Til påske neste år, er imidlertid
fiskere, jegere og alle andre
igjen velkomne til
Feskarstuggu, avslutter vert-
skapet Ragnhild og Einar
Øverland.

For nærmere informasjon
kan du gå inn på grottegard.no
eller orklaguiden.no

Av Jan Inge Flå
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Tar du av ned til ven-
stre (hvis du kommer
fra Rennebusida) ved
Nerskogen skole,
kommer du til Inger
Marie Voll og Ivar
Fjellstad. Her selges det
spekemat etter egen
oppskrift fra gards-
butikken.  Mens kjøttet
produseres på egen
gård, skjer foredlingen
gjennom samarbeid
med foredlingsbedrift-
er på Berkåk (Hogna-
mat), Fannrem og
Steinkjer.

Burets spekepølse er selv-
komponert med gamle opp-
skrifter som grunnlag. Etter en
del prøving og feiling, kom vi
etter hvert fram til ingrediens-
ene vi benytter i dag.  Jeg synt-
es det var viktig å få fram et
produkt som kan kalles tradi-
sjonsmat, forteller Inger Marie
Voll, og legger til at produkt-
ene gjerne kan kalles gammel-
dags. At kjøttet blir hentet fra
egne dyr som beiter i
Trollheimen, er også med på å
gjøre dette til unike produkt. 

Speket storfekjøtt er også
et ganske uvanlig produkt. Det
er langt mer vanlig og benytte
svin og sau til spekematpro-
duksjon, men bruk av storfe
har vist seg å slå an. Dette pro-
duktet er faktisk så populært at
vi dessverre ikke klarer å
dekke etterspørselen, kjøttet er
saltet, røkt og tørket og blir i
stor grad benyttet til pølsepro-
dukter, forteller Inger Marie.

Burets levermorr produs-
eres i relativ liten skala, og kan
i denne sammenheng kalles et
nisjeprodukt. Jeg husker godt
fra da jeg var liten at mor laga
levermorr, og mente det var

viktig at dette ikke skulle gå i
glemmeboka. Og det er mange
kunder som selv blir litt
nostalgiske når de oppdager
dette produktet. Spesielt i
Rennebu, Oppdal og Midtre
Gauldal var det vanlig med
levermorr i forbindelse med
slaktinga på gårdene, mens
det faktisk er et mer ukjent
produkt i f. eks. Meldal.

Ferskt kjøtt er et produkt
vi også får gode tilbakemeld-
inger på grunnet det fine og
møre kjøttet, sier Inger Marie,
som kan fortelle at Buret inne-
holder flere produkter enn de
som er egenkomponert.

Flatbrød fra Magnhild
Kvam, Oster fra Gangstad
Gardsysteri, Gele og Urtesmør
fra Romstad Gård, Honning
fra Meldal og Fenalår fra
Hognamat er andre lokale

matretter du finner i de trive-
lige lokalene på Nerskogen. 

Men mange kunder etter-
spør mer enn mat, og på Buret
selges det smykker (Fionas
sølvsmie), tova produkter (fra
Tuva Tøv), ullundertøy og
keramiske produkter. Kera-
mikk og maleri fra Siri K.
Wikan på Nerskogen er også
blant Burets vareutvalg, og
fellesnevneren for stordelen av
produsentene av disse varene
er Rennebumartnan. Inger
Marie forteller at mange av
disse hun samarbeider med
har hun truffet på
Rennebumartnan og andre
messer. Inger Marie og Ivar
har hytte på Tustna, og der ute
deltar de på messer både om
sommeren og før jul.

Inger Marie er sjef for virk-
somheten på gardsbutikken,

påstår Ivar. Selv er jeg bare
håndlanger og utfører bare
oppdrag etter ordre fra sjefen.
Med såpass mange produkt i
porteføljen, har vi en sterk
mistanke om en mer aktiv del-
takelse fra mannens side i
driften av virksomheten enn
det han gir uttrykk for. Ungene
er ofte med og hjelper til, for-
teller Inger Marie, i sommer
skal Ellen jobbe en god del her
ute, og Ingrid Synnøve og Jo
Andreas tar også sin tørn når
det trengs. Den aller ivrigste
hjelperen er kanskje Kristine
på (snart) ti år, så Buret gards-
butikk på Nerskogen må i
sannhet være det vi kan kalle
en ekte familiebedrift.

Av Jan Inge Fla

Inger Marie Voll selger spekemat etter egen oppskrift fra gardsbutikken.

Limousin
Unik Midt-

Norge

Limousin Unik Midt-
Norge (LUMN), hvor bl.a.
Hognamat står bak, kan kort
forklares som lokal viderefor-
edling av storfekjøtt med unik
kvalitet. Satsningen er allerede
kommet godt i gang, men
styreleder i LUMN, Trond Jære
forteller at det er vist forholds-
vis liten begeistring for plan-
ene, spesielt på regionalt hold.

På tross av dette er satsing-
en fullfinansiert, og det er inn-
gått avtale med flere tunge
aktører for prøvesalg av pro-
duktene. Coop Orkla Møre,
flere Meny-butikker på øst-
landet og ikke minst en lands-
dekkende avtale med Smart
Club er på plass. I tillegg har
Borggården Restaurant i Oslo
tatt inn produkter av LUMN-
kvalitet. Produsenten leter nå
etter en restaurant i Midt-
Norge, fortrinnsvis i
Trondheim, som også kan ta
inn produktene og være et
flaggskip i markedsføringa i
Midt-Norge. 

Selve spissproduktet i
merkevarebyggingen er Kalv
Unik, et særdeles mørt kjøtt,
utviklet med bl.a. bevisst bruk
av foring.  Ytre- og indrefilet,
biffer og steiker, choritzopølse,
kalvefrikadeller, kalverull,
pastrami og spekekjøtt er de
viktigste produktene så langt i
Unik-porteføljen. LUMNs
registrerte varemerker så langt
er ”Kalv Unik” og ”Okse
Unik”. 

Både Limousin-produkt-
ene og Hognamats egne pro-
dukter selges bl.a. på ICA på
Berkåk.

Litj-Kosbergsætra
Litj-Kosbergsætra, som eies av ekteparet Anne Karin og Jan Arve Nyberg, ligger i natur-

skjønne omgivelser, ca. 15. minutters gange fra Skaumsjøen. I tilknytning til den gamle seter-
bygningen har de nå satt opp et nybygg, som er meget godt egnet til selskap og mindre
arrangement. Nybygget ble tatt i bruk sommeren 2008.

Anne Karin Nyberg forteller at de foreløpig ikke har fastsatt noen arrangement for somm-
eren 2009, men flere ting har vært diskutert for å skape litt liv på setervollen. Hvis noen ønsk-
er å leie lokaler til selskap, små konserter, kåseri, temakvelder og lignende, er det bare å ta
kontakt. Nærmere informasjon om eventuelle egne arrangement på setra i sommer, kommer
vi til å legge ut på våre hjemmesider www.berkaak-veikro.no eller kunngjøre på annen måte i
nærområdet.

Buret: 

Gardsbutikken på Nerskogen



23hytte i Rennebu

Øker produksjonen på Berkåk

Hyttetomt i Rennebu?
Godkjente reguleringsplaner for hytter finner du på
Rennebu kommunes hjemmesider under adressen:

www.rennebu.kommune.no

Klikk på "planer", deretter lenken "reguleringsplaner" som
ligger nederst på siden, og velg riktig hytteområde. Der finner du
både reguleringskart og bestemmelser. Om  navnet på grunneier
ikke er oppgitt i reguleringsbestemmelsene kan Rennebu kom-
mune v/ Servicetorget gi opplysningene når du har gårds- og
bruksnummer.

Leie hytte i Rennebu?
Det er muligheter for å leie hytte for lengre eller kortere tids-

rom i Rennebu. Både private hytter og setrer kan leies ut, og de
som er interessert kan kontakte Turistkontoret på tlf 72 42 77 05.

Turistkontoret er også interessert i å komme i kontakt med
flere som ønsker å leie ut hytter eller setrer.

Alt til hytta

LH-BYGG 
Leverer hytter i stavlaft, laft

og bindingsverk over hele
landet. Lokalt utfører de
grunn- og betongarbeider om
ønskelig. 

www.lhbygg.no

LUND HANDLAFT 
Hytter med særpreg.

Byggeklare tomter på
Nerskogen til salgs. Over 25
års erfaring i laftebransjen.

www.lundhandlaft.no

BYGGMAKKER 
Alt du trenger for å bygge

hytte: grunnmur, trelast,
taktekking og utvendig
behandling.

Transport: utkjøring eller
lån av tilhenger.

www.beo-bm.no

SANDE HUS OG HYTTER 
Hytter og boliger i laft og

bindingsverk. Byggesett og
ferdigmontert.

www.sande-hytter.no

KVIKNE-RENNEBU
KRAFTLAG 

Installasjon av elektriske
anlegg, alarminstallasjon,
varmestyring og bredbånd. 

Salg og service av brune-
og hvitevarer.

www.krk.no

TORSLAFT 
Håndlafting av hus og hytt-

er i egen laftehall på Berkåk.
Bedriften ble etablert i 1991

og har i dag 6 årsverk.
www.torslaft.no

RENNEBU SNEKKERI 
Tilbyr komplette tilpassede

løsninger innen kjøkken, bad,
garderobe, soverom og spise-
stue. Alle møbler og innred-
ninger er i heltre. De holder til
på Voll, 14 km fra Berkåk
(R700).

www.rennebusnekkeri.no

RENNEBUA
Skinnfeller, gyngestolfeller

og puter med håndvevde eller
maskinvevde åkler. Egen
butikk på Berkåk.

RENNEBU DØR OG
VINDU 

Duplex-vinduet, et alter-
nativ til det tradisjonelle
koblavinduet. Norges kraftig-
ste innerdører med ramme-
tykkelse 51-66 mm. Mange
typer kraftige ytterdører. 

Komplett belistning inn-
vendig og utvendig til hus og
hytte. 

Kopiering av gamle dører
med for eksempel smijern. 

www.rdv.as

LH Bygg Hytter  as
flytter inn i ny produk-
sjonshall på Berkåk og
øker kapasiteten på
produksjon av bind-
ingsverkhytter.

I lokalene som Bygg-
makker på Berkåk holdt til tid-
ligere har LH Bygg Hytter
skaffet seg romslige og gode
lokaler som gjør de i stand til å
øke produksjonen av bind-
ingsverkhytter. 

Dobler produksjonen
Birger Melaa, eier av LH

Bygg Hytter as, forteller at
75% av hyttene som produser-
es hos LH Bygg Hytter i dag er
bindingsverkhytter. Hellaft har
gått kraftig tilbake, noe han til-
skriver den generelle økonom-
iske situasjonen. Dermed er
det mer å gjøre for avdelingen
på Berkåk, der bindingsverk-
hyttene til LH Bygg Hytter
produseres. 

— Vi har derfor valgt å
trappe opp produksjonen på
Berkåk, og er glade for at dette
gjør oss i stand til å doble
denne produksjonen til rundt
80 hytter for året, sier Melaa. 

Firmaets produksjon av laft
foregår som før på Oppdal.

Bedre lager
Den største forskjellen på

der de hadde tilhold tidligere
er lagerlokalene. Her i de nye
lokalene har de stor kapasitet
for å lagre både materialer til
produksjonen og de ferdige
bindinsverkelementene som
skal ut på byggeplass. Dette gir
en bedre flyt i produksjonen,
og bedre arbeidsforhold for de
ansatte. 

Den gamle produksjons-
hallen er forøvrig overtatt av
LH Bygg Entreprenør as ved
Gunnar Halgunset.

Prefabrikkerte element
LH Bygg Hytter startet med

prefabrikkerte element for 30
år siden, og har dermed lang
erfaring. Elementene blir ferd-
ig produsert med ytterpanel og
innsatt vindu. Dette forkorter
byggetiden ute på byggeplass-
en, og gjør dermed den ferdige
hytten rimeligere for kunden.
Prefabrikerte element er også
en bedre løsning når det gjeld-
er kvalitet, i og med at hytten
produseres under kontrollerte
klimatiske forhold.

Egen design
LH Bygg Hytter har utvikl-

et et 10´´ ytterpanel med egen
profil. Andre hytteprodusenter
har vært ute etter å kjøpe dette
panelet for å bruke på egne
hytter, men de vil beholde
dette panelet som sin egenart. 

Samtidig har de utviklet
egne typer vinduer sammen
med Storås Snekkeri, og de
har også egne profiler rundt
vinduene. 

— Det er viktig å finne sin
egenart, og vi har fått meget
god respons på våre produkt-
er, forteller Melaa.

Bygger familiehytter
Bindingsverkhyttene er de

billigste hyttene å produsere.
Deretter kommer stavlaft og
hellaft. 

— Nå går det mest av
bindingsverk, og det bygges
mest hytter for familier.
Spekulantene  som tidligere
bygde for å selge videre med
fortjeneste er helt borte, for-
teller Melaa. 

Videre er trenden at det
bygges flere nøkkelferdige

hytter. Folk vil tydeligvis ikke
gjøre så mye selv, så LH Bygg
Hytter leverer bare noen få
hytter for året der eieren selv
gjør det innvendige arbeidet.

Ingen permiteringer
Melaa er stolt over at LH

Bygg Hytter har unngått per-
miteringer og oppsigelser sist
vinter. De har istedet hatt
overskudd. Melaa kan fortelle
at LH Bygg Hytter har hatt en
sikker og kontrollert vekst, slik
at de i dag har en sunn øko-
nomi som gjør de i stand til å
investere i en ny hall.

— Når markedet kommer
opp igjen er vi rustet for økt
produksjon, sier Melaa. 

Av Dagfinn Vold

Gleder seg over nye produksjonslokaer: 
Ola Haugen, Knut Morten Odden, Pål Stian Lium og Otte Hårstad.

Ordfører Bjørn Rogstad ( midten) er med og åpner de nye lokalene til LH Bygg Hytter.

Anne Gisnås og Birger Melaa
serverer kaffe og kake under
åpningen av de nye lokalene.



næringsliv i Rennebu24

Armybutikk
med noko

attåt
Janne og Gunnar Sanden

fra Grindal syntes at det var for
ille at den gamle butikken i
grenda skulle stå tom. 12.
januar i år ble Grindal Brukt og
Nytt en realitet. Her finner
man det meste av militærut-
styr – og en kopp kaffe med på
kjøpet.

I mange år har Gunnar
Sanden vært en lidenskapelig
samler av militæreffekter.
Samlingen inkluderer alt fra
primuser og fotposer til
hundrevis av meter med sam-
bandskabel. Og mye av dette
har nå funnet sin plass i
butikkhyllene på Hauom.

-Hittil har det gått mest i
klær. Jakker, bukser og votter
er populære varer. Vi har et
bredt utvalg i tekstil, med flere
varianter av ullundertøy og
dessuten vadmelsuniformer i
forskjellige størrelser, forteller
innehaver Janne Sanden.

I vinter har det også gått en
del snøskuffer og anleggs-
spader.

Kaffe, is og aviser
Mange har gitt uttrykk for

at de synes det er trivelig at det
er liv i gamle butikken igjen.
Etter at nærbutikken ble lagt
ned i 1996, stod lokalene
tomme en stund før Rennebu
Innkjøpslag etablerte seg der.
Innkjøpslaget la inn årene i
fjor høst, så butikken rakk ikke
å stå tom så lenge før Janne og
Gunnar tok over med sin
geskjeft.

-Det er nok viktig for et lite
lokalsamfunn å ha et saml-
ingspunkt og en viss grad av
næringsvirksomhet. Den sosi-
ale biten er viktig, og derfor
har vi en egen kaffekrok inne i
butikken. Her er kaffen alltid
varm, smiler Janne.

Butikken selger i tillegg
ferske aviser, og denne somm-
eren vil det også bli is å få
kjøpt.

Fornuftige priser
Kundegruppa favner begge

kjønn og alle aldersklasser.
Denne våren har mange turist-
er tatt turen innom, både nor-
ske og utenlandske. Mange er
nysgjerrige og kommer innom
bare for å se. Men det er lov,
det også. Takhøyden er stor på
Hauom.

-Hyttefolket er ofte innom
og kjøper verktøy av forskjellig
slag. Mange ringer og spør hva
vi har inne på forhånd. Vi har
ikke alt, men vi skaffer i den
grad det er mulig. Nylig solgte
vi et par stolpesko, og vi har
flere på lager for dem som
ønsker å ta seg en klatretur,
smiler Janne.

Varene er stort sett kjøpt på
auksjoner, eller via Gunnars
etter hvert nokså store nett-
verk hva angår militæreffekter.
Prisene ligger godt under
”konkurrentene” som selger
tilsvarende varer, og er
absolutt til å leve med. Noen
bankterminal finnes ikke fore-
løpig, men det står på agenda-
en.

Av Merete Fossum

RDV utvider lokalene

Euronics på Berkåk
Kvikne-Rennebu Kraftlag driver egen Euronics-butikk på Berkåk. Euronics

ble nettopp kåret til den kjeden i bransjen med best kundetilfredshet og lojali-
tet. Butikksjef Ann Kristin Haugerud ved Euronics Berkåk kan fortelle at de har
merket økt omsetning etter at de gikk over til Euronics. — Vi satser på person-
lig oppfølging overfor kundene. Det å være liten og lokal forplikter, sier Ann
Kristin. 

Euronics Berkåk informerer om at de analoge TV-signalene her i Trøndelag
slukkes 3. november. Før den tid er det viktig å bestemme seg for om en vil gå
over til parabol eller Riks-TV. Betjeningen kan være behjelpelig med å velge
det som passer best.

Ellers vil de oppfordre kundene til å bestille varmepumpe i god tid før høst-
en kommer, da det som regel blir økt trykk.

RDV har tidligere hatt
utstilling på frivillighets-
sentralen, og nå sist i tilknyt-
ning til Prix-butikken. Herfra
flyttet de 1. Juni. De nye lokal-
ene er per dags dato ikke
hundre prosent klare, men i
følge daglig leder Olav
Hårstad vil det etter alt å
dømme bli offisiell åpning i
løpet av juni.

-Denne løsningen gjør det
langt enklere for både oss og
kundene, ikke minst med
tanke på kommunikasjon. I
denne bransjen driver man
nemlig også litt rådgivervirk-
somhet. En god dialog med
kunden er viktig, sier Hårstad.

Skreddersyr etter kundens
behov

Mange av produktene er
allerede på plass i de nye lok-
alene. Her finnes alt fra funkis-
dører til tradisjonelle sæter-
dører med aner fra Rennebu.

-Vi kopierer stadig vekk, og
da særlig ytterdører. Det
hender at vi samarbeider med
riksantikvaren for å få mest
mulig identiske modeller.
Ellers skreddersyr vi gjerne,
etter kundens egne ønsker og
behov. Vidir Design fra Hauka
er en god samarbeidspartner
når det gjelder aldringsmaling,
forteller Hårstad.

RDV har mange hytte-
kunder, og det leveres en rela-
tivt stor andel garasjeporter til
dette markedet. Ellers går det
gjerne i omramming av dører
og vinduer i forbindelse med
restaurering og ombygging.
Hyttefolket kombinerer gjerne
besøket på RDV med en visitt
på Rennebu Snekkeri. 

Mer vinduer
RDV er jevnlig ute og pro-

filerer seg, og Hyttemessa på
Hellerudsletta er årets viktigste
begivenhet i så måte.

-Vi opererer i en nokså
spesiell bransje. Man kan ikke
vente at en potensiell kunde
fra Oslo skal sette seg i bilen
og kjøre til Berkåk. Da er det
bedre at jeg plukker med meg
utstillinga og setter kursen
sørover, smiler Hårstad.

De nye utstillingslokalene
vil også vie mer plass til vindu-
ene. Her finner man alt fra
plastikk til bøk. RDV kan

Etter å ha leid utstillingslokaler i mange år, kan
Rennebu Dør og Vindu nå endelig vise fram pro-
duktene sine på egen grunn.  Her kan kundene
studere sortimentet i ro og mak, vegg i vegg med
produksjonen.

Godt grunnarbeid er avgjørende for et vellykket resultat. 
Her er Valdur i full gang med å klargjøre en dør for pussing.

levere alt, sprosser og midt-
poster inkludert.

-Vi mener å ha et bra
mangfold i utvalget, og nå får
produktene den plassen de
fortjener. Alle er velkommen
inn for å se på utvalget, sier
Hårstad.

Av Merete Fossum

Denne døra er en nærmest identisk kopi av ei sæterdør fra
Rennebu. Kun tykkelsen på dørbladet er endret. – Dette er en

av våre bestselgere, konkluderer Olav Hårstad.

RDV produserer også omramming – et mye brukt 
alternativ i forbindelse med restaurering og ombygging. 
Detaljer skaper trivsel!
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Har det meste, for de fleste

Hva vil du vise frem i Rennebu?

Etter en velfortjent
ansiktsløftning frem-
står Byggmakker
Berkåk som et topp
moderne byggvarehus,
med bredt utvalg og
upåklagelig service.
Her finner man alt man
trenger – og gjerne litt
til.

-Vi trodde at vi skulle få så
mye bedre plass etter
nyåpningen, men det var en
sannhet med modifikasjoner.
Det blir gjerne slik at man fyll-
er opp den plassen man har,
uansett hvor mye man har å gå
på, smiler butikksjef Gunn
Brattset.

Mange varer til tross, hylle-
plassen er preget av orden og
system. De lyse og trivelige
lokalene er oversiktlige, slik at
man enkelt kan finne fram til
det man skal ha. Her finner
man alt fra gressklippere til
laminatgulv og baderomsinn-
redninger.

-Vi følger sortimentet fra
sentralt hold, med en viss lokal
tilpasning. Her er det forskjell
på by og land. Varehusene ute
i distriktene er som regel noe
mindre, og utvalget tilpasses
etter dette. Samtidig får vi
mange tilbakemeldinger på at
kundeoppfølgingen er jevnt
over bedre i de små butikkene.
Dette vet særlig hyttefolket å
sette pris på, sier Brattset.

God fagkunnskap
Dagens stab teller elleve

ansatte, hvorav syv er i fast
engasjement og fire er eks-
trahjelper. Det legges vekt på
fagkunnskap og god kom-
munikasjon med kunden.

-Det er ikke lenger slik at
maling er maling. Alle vare-
gruppene krever forskjellig
kunnskap, og det er viktig å
kunne gi et best mulig svar på
det kunden spør om. Som en
ekstra service til kunden har vi
åpent til klokka seks på fre-
dager. På denne måten har vi
tilpasset oss blant andre hytte-
markedet, som gjerne kommer
innom på vei til hytta og hent-
er ferdigpakkede varer, fortell-
er Brattset.

I det siste har også salget av
takutstyr tatt seg kraftig opp.
Varehuset har inngått et sam-
arbeid med et lokalt snekker-
firma som er ute og ser over
takene. Deretter leverer
Byggmakker Berkåk de varene
som trengs for at håndverk-
erne skal få gjort jobben.

Sommervarer
Sommersesongen nærmer

seg, selv om værgudene ser ut
til å ville det annerledes.
Snøfillene daler ned den juni-
dagen RN er på besøk i
butikken, men det ser ikke ut
til å skremme folk fra å handle
typiske sommervarer.

-For tiden går det mye i
hagemøbler, beleggningsstein
og ulike typer utegriller. Vi fikk
en tidlig vår, og sommerse-
songen har derfor begynt en
måned tidligere i år enn i fjor.
Ellers går det mye i impregner-
ing. En stor del av kundene er
flinke til å ta oppussingsjobben
selv. Vi har mange driftige
damer her i bygda som gjerne
tar et tak i så måte, avslutter
Brattset.

Av Merete Fossum

Et utvalg av
typiske sommervarer.

Deler av staben samlet foran grillen. 
Foran f.v.: Håvard Sæther, Margit Sanden. Bak f.v.: Trond Solli, Rune Solstad, Gunn Brattset, Steinar Vold.

Byggmakker Berkåk har også et godt utvalg av klær og sko.

1. Hva ville du vise
frem til besøkende her
i Rennebu?

2. Hvorfor?

3. Er det noe du selv
kunne tenkt deg å se
her i Rennebu?

Kari Aftreth, Berkåk
1. Ramsfjella og Innset

kirke
2. Ramsfjella er et veldig

fint område i Rennebu.
3. Kommer ikke på noe i

farten.

Margit Aas, Grindal
1. Det må bli Jøldalen. Vi

har ei gammel seterbu der.
Bruker å være der en del på
sommeren.

2. Liker helst å ferdes i skog
og mark.

3. Har ønsket å ta en tur til
Innerdalen. Hørt at det er
veldig fint der. Har planlagt en
kveldstur rundt Granasjøen og
kraftverket.
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KjørerKjører

Trondheim - OppdalTrondheim - Oppdal
dagligdaglig

Tidligrute 979 64 449
Håvard 476 58 275  – Monica 941 31 812 www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg, 
restaurering etc

Vi tilbyr:
Allmennpraksis – Pleieartikler
HD røntgen – Tannbehandling 
ID merking av hund og katt
Specific dyrefor
Førstehjelpsett

Klinikktelefon: 97 61 51 51
Vakttelefon: 72 49 77 99

Ring for timebestilling
97 61 51 51 

mandag – fredag 8.00 - 10.00

Vi ønsker alle våre kunder – store og små
en riktig god sommer!

Gratis utlån av henger
for hjemkjøring

Impregnert trelast
Terrassebord 21x95 kr 800

Terrassebord 28x95 kr 1050

Terrassebord 28x120 kr 1290

Justert lekt 36x73 kr 1350

Justert 36x148 kr 2900

Justert lekt 48x73 kr 1800

Justert C-18 48x98 kr 1580

Justert C-18 48x148 kr 2375

Justert C-18 48x198 kr 3180

Utvendig panel 19x148 kr 1990

Håndrekke rund 34x145 kr 3800

Takrenne 45x110 kr 6950

Alle priser inkl mva.

trelast - maling
verktøy - ovner  
tørrmørtel - motorsag

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Fax 72 42 82 81

Man-tors 8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

930 17 977

Trebitt Terrassebeis
> Speisialbeis for terrasse, trapper, 

levegger, hagemøbler etc. 
i impregnerte materialer

> Stort fargeutvalg
> Gode påføringsegenskaper
> Inntil 3 års vedlikeholdsintervall

Trebitt oljebeis, 
fargeprøve
> 1/2 ltr prøveboks for 

å teste ut beisfargen

Trebitt oljebeis
> Beis som gir en transparent effekt 
som fremhever trestrukturen
> Innheolder sopphindrende midler 

og kan også benyttes i minusgrader
> Inntil 5 års vedlikeholsintervall

Trebitt vedlikeholdsbeis
> Spesialpigmentert beis til vedlik-

hold av tidligere beiset underlag.
> Beholder opprinnelig farge og 

bevarer det transparente utseendet
> Innholder sopphindrende midler 

og kan også brukes i minusgrader
> Inntil 5 års vedlikeholdsintervall

Impregnert- og hvit material skal behandles på samme måte.



Nye Vollan bru på Kvikne
En ny adkomst til Kvikne nasjonalparksenter har vært planlagt i lang tid. Nå blir det en
realitet. En ny gangbru over Orkla skal se dagens lys før St.Hans. Den gamle brua er revet,
og den nye bygges opp i samme stil. På den måten vil nasjonalparksenteret få en bedre
gangadkomst fra rasteplassen ved RV3. En fin liten tur gjennom kulturlandskapet.

Vollan Gård på Kvikne er en gammel storgård. Gårdshistorien
skriver seg tilbake til starten av Kvikne kobberverk, 1630. Gården har
blant annet vært krongods gård og hadde i sin storhetstid ei utstrek-
ning på et par mil. Deler av hovedbygningen, Lossiuslåna, skriver
seg fra 1630. Stallen, den hvite låna, fjøset og gårdskapellet ble alle
bygd opp på 1800-tallet og er med på å gi det spesielle utseende på
tunet.

I dag er Vollan gård museumsanlegg som er eid og forvaltet av
Stiftelsen Vollan Gård. Fjøset rommer Kvikne Nasjonalparksenter,
og har åpent om sommeren i tillegg til ved spesielle avtaler.

Vollan gård leier ut møte-, kurs- og selskapslokaler i spesielle
omgivelser og god atmosfære. De kan skreddersy opplegg etter
ønske. Anlegget er barnevennlig, og skoleklasser er velkommen til
Vollan. Kanskje det høres spennende ut med et besøk i ”likkjeller-
en”?

Det er også mange tilbud på Kvikne, innen natur- og kulturopp-
levelser, og Vollan gård er behjelpelig med å organisere opplegg
etter ønske.

Kvikne Nasjonalparksenter fikk 225.000 kroner fra KVOs jubileumsut-
deling til restaurering av Vollan bru på Kvikne. Prisen ble utdelt av
styreleder Bjørn Hølaas og daglig leder Leidulv Gagnat i Kraftverkene i
Orkla. Styreleder Per N. Hagen fra Tynset tok i mot på vegne av Vollan
bru.

Den nyrestaurerte Vollan bru over Orkla på Kvikne er en fin innfallsport til Vollan gård.
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For 6. året har vi gleden av å innby til fiskefestival på Kvikne

26. juni - 28. juni!
Mye spennende vil skje denne helga, ikke bare fisking.

Følg med på www.kvikne.no
for program over helga. Påmelding vil åpne i uke 24.
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Norsk Fiskefestival har etter hvert blitt et tradisjonsrikt
arrangement på Kvikne som samler mange tilreisende.
Festivalen har naturligvis fiskekonkurransen i Orkla som høyde-
punktet, men det er også mange andre aktiviteter rundt festival-
en. 

Norsk Fiskefestival er et familiearrangement der det deltar
fiskere i alle aldre. I fjor deltok det rundt 220 fiskere i konkurr-
ansen, men i år håper de på enda flere. Det er kapasitet til 300
deltagere. Fiskekonkurransen har i alle år hatt fine premier, og
det lover arrangøren også i år.

Årets arrangement vil
også inneholde flere aktiv-
iteter for barn. Det er planer
om både hoppeslott, klovn og
karaoke. 

Oppdatert informasjon
om festivalen og andre aktivi-
teter på Kvine finner du på
www.kvikne.no

Premievinnerne: Jon Stenrud stakk i fjor av med førstepremien i 
klassen senior både for største fisk og samlet fangst. 

Det samme gjorde Andreas Kristiansen i klassen junior.
Jorid Flaa viser at det finnes 
stor fisk i Orkla på Kvikne.

Klart for Norsk FiskefestivalTour de
Orkla

19. juni - 21. juni for en
skytteropplevelse i Midt-
Norge arrangerer skytter-
lagene Orkla, Meldal,
Rennebu og Kvikne fire
skytterstevner i tre for-
skjellige samlag på samme
helga. 

Etter ett vellykket
prøveår, satser de fire
arrangørene nå for fullt på
stevnet som de har valgt å
kalle Tour de Orkla. Det er
fire individuelle stevner på
Kvikne, Rennebu, Meldal
og Orkla sine baner, men
de samarbeider om felles
premier. De har også en
ekstra premiepott som alle
kan være med å vinne, om
en er 5. klasseskytter,
rekrutt eller veteran. Total
ekstra premiepott er på
hele kr 20 000.

Arrangørene: Øystein
Antonsen (Orkla),Torgeir
Svergja (Kvikne) og Bjørn
Inge Haugset (Rennebu).
Foran: Asbjørn Sølberg
(Meldal)
www.tourdeorkla.no

Den 26. - 28 juni blir det tradisjonen tru ny fiske-
festival på Kvikne.

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Bruktbilsalg
Km Salgspris

Ford Mondeo 2004 2,0Td Svart 97000 169000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Grønn 75000 119000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 80000 149000
Mitsubishi Pajero 1997 2,5 TDI Blå 188000 125000
MB C 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 53000 298000
Toyota Land Cruiser 2007 D-4D Sølv 45000 305000
Nissan navara 2005 2,5 TDI Sølv 56000 189000
Toyota Hi Lux D-4D 2006 D-4D Sølv 59000 189000
Toyota Hi Ace 4x4 2008 D-4D     Sølv 22000 225000
Toyota Hiace 2007 D-4D 4x4 Grønn 38000 195000
Volvo V 70 2001 2,5 Td Sølv 228000 145000
Valmet 6400 ålø 640 1998 4x4 Rød 5000 t 235000
VW Caravelle 2000 2,5 Tdi Sølv 140000 110000
Opel Frontera 1995 2,3 Td Svart 245000 55000
Bmw 520 stv 2001 2,0 tdi Svart 193000 169000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi 2005 1,6 hdi Sølv 102000 175000
MB C 220 cdi stv 2001 2,2 Grønn 149000 139000
VW golf stv 1998 1,9tdi Burgunder 279000 63000
MB 290 stv 1998 290 d Svart 315000 89000
Toyota Hi Ace 2003 D-4D Hvit 150000 85000
Suzuki X L 7 2006 2,0 TD Svart 62000 169000
VW caravelle Syncro 1997 2,4 D Hvit 255000 69000
MB E 220 cdi stv 2001 2,2 Sølv 178000 159000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Hvit 132000 105000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 234000 265000
Jeep Cherokee 2004 2,8 TDI Svart 59000 239000
VW Sharan 7 seter 1999 1,9 Tdi Blå 155000 85000
Opel Zafira 2002 / 7 seter 2,0 Dti Sølv 156000 125000
VW Caravelle 1997/ 7 seter 2,5 tdi Burgunder 260000 85000
Skoda Octavia stv 2000 1,9 tdi Sølv 232000 85000
Rexston 4x4 2002 270cdi Sølv 88000 165000
Mitsubishi L 200 2005 2,5 di Svart 66000 188000

Hytter og caravanplasser
Oppkjørte skilyper fra campingen.

Påskeaften arrangeres tradisjon tro 
årets maskeradeskirenn

2512 KVIKNE - Tlf 62 48 41 04
camping@storeng.no

www.storeng.no

Coop Kvikne, tlf. 62 48 40 13

Velkommen til en trivelig
sommerhandel i butikken vår!

Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan – Sanitærbark

Åpningstider: mand-fred 9-19 / lørdag 9-18

Post og Bank i butikk

Post i butikk
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Når det gjelder hamburg-
erne, er det også her planer
om en egen vri - en
Kvikneburger. Her vil de få
hjelp fra en som kan faget.

Moderniserer
— Vi merker finanskrisa

litt med mindre omsetning.
Trafikken etter veien er blitt
mindre, forteller Torgeir. 

I den forbindelse prøver de
å vri salget ved å modernisere
butikken på stasjonen og øke
tilbudet. Hamburgeren er som
nevnt på plass, og snart
kommer det også tilbud om
pizza. 

Etter hvert vil stasjonen
også få nye klosett, og gjenn-
omgå en full modernisering. 

Statoilservice Kvikne gir
arbeid til fire personer om
vinteren, og om sommeren er
det i tillegg tre ekstrahjelper.

Av Dagfinn Vold

Som kjent er det ikke ben-
sinen som gir de største inn-
tektene på bensinstasjonen.
Men uten bensin ville det hell-
er ikke vært noen bensinsta-
sjon. Så det hjelper på for å
stoppe kundene. 

Torgeir Svergja ved
Statoilservice Kvikne merker
på linje med andre satsjons-
drivere at flere og flere stopper
for å kjøpe seg mat. Og da er
det ikke nok med grillpølse
lenger. 

— Vi merket økt etterspør-
sel etter bl.a. hamburger, og
når vi nå moderniserer sta-
sjonen er det naturlig å utvide
mattilbudet, forteller Torgeir. 

Ikke som alle andre
Statoilstasjonen på Kvikne

er ikke helt som andre
Statoilstasjoner. Vareutvalget
er utvidet, og her kan en få
kjøpt både hjemmebakt flat-
brød fra Kvikne og spekemat.
Om høsten selges det også
mandelpotet fra Kvikne.
Dessuten har de tatt inn et
godt utvalg av matvarer for all-
ergikere, noe som er blitt tatt
godt imot av kundene.

Torgeir Svergja ved Statoilservice Kvikne kan by på 
en modernisert bensinstasjon og en alldeles nydelig hamburger.

Torgeir serverer hamburger Turistinfo
på Kvikne

Også i år vil Danny
Cothren være på plass i
hytta ved Statoil  for å drive
turistinformasjonskontor.
Danny vil betjene kontoret
samtidig med at han tar
med seg deler av verkstedet
og utsalget av egne hånd-
verksprodukter. Dermed
kan du også få se at Danny
utfører sitt spesielle hånd-
verk - løvsagteknikk. 

Med bærbar pc og bred-
bånd vil han kunne gi
informasjon om det som
skjer på Kvikne og i de
nærmeste kommunene -
eller andre steder du har
spørsmål om. 

Danny er også en habil
fotograf, og han vil derfor
vise et utvalg av sine åre-
rundt bilder fra Kvikne.
Dermed vil en kunne få et
innblikk i hvordan Kvikne
fremstår til alle årstider.

Statoilservice Kvikne moderniserer stasjonen og
utvider mattilbudet med bl.a. hamburgere.

Vi har oppgradert
– nå får du hamburger
også på Statoil Kvikne

Kvikne Servicesenter
2512 Kvikne
Tlf/fax: 62 48 42 14

kioskvarer
dagligvarer

propan
skismurning

Joker Kvikne - tlf. 62 48 41 72

Sommeråpent
f.o.m. 3. juli t.o.m 14. aug

fredager 9-20

Dagligvarer, driftsmidler, tipping,
propan, drivstoff

I den gamle doktorboligen på Kvikne
er det nå etablert både arbeidsstuer og butikk.

Vi kan tilby et bredt spekter av
håndlagde kvalitetsprodukter

Åpent mandag-fredag 10-17,  lørdag 10-16

Kontakt oss på mobil: 907 97 532 / 971 25 317 
eller e-post: else@kvikne.no

Innkjøring fra Rv.3  v/Coop Marked Kvikne

– helt i nærheten

Jakt og fiske - Fjellturer
Selskap/bursdager - Bryllup

Catering
Nyoppussede og kjempefine leiligheter for utleie.

F E R I E  O G  F R I T I D

tlf 62 48 55 50

Ta kontakt - vi skreddersyr
ditt opphold!

Besøk våre hjemmesider 
www.kviknefjellhotell.no



Rennebu Nytt30

Dette skjer i Rennebu
Juni:
12-14 Åpning av nytt Torg på Berkåk

- Underholdning, kulturinnslag, matsalg m.m. - Se egen omtale 
14.06 Jubileumsmarkering R. Misjonshus 19.30
15.06 G 16 Rennebu/Singsås – Støren Frambanen 19.30
18.06 Formiddagstreff Voll 11.00
21.06 Sykkelkarusell 4. løp Gisnadalen 13.00
28.06 Bygdatundagen Haugen

- 15.00 FYSAK marsj, start på Voll
- 16.00 Program på Haugen (Se egen omtale)

Juli:
09.07 ”Bli med i Fjøset” Hæverfallssetra 16.45
16.07 ”Bli med i Fjøset” Hæverfallssetra 16.45
17.07 Pubkveld i Furuly Nerskogen 20-01
19.07 Barnas Dag Hæverfallssetra
23.07 ”Bli med i Fjøset” Hæverfallssetra 16.45
30.07 ”Bli med i Fjøset” Hæverfallssetra 16.45

August:
06.08 ”Bli med i Fjøset” Hæverfallssetra 16.45
09.08 Konsert m/ Alexander Rybak Rennebuhallen 19.30
12.08 Kirkekonsert Innset Kirke 21.00

m/ Sigvart Dagsland
14.08 ”En Vanvittig Aften” Martnasteltet 21.00 
14-16 Rennebumartnan Berkåk

Følg med på www.rennebumartnan.no for oppdatert informasjon
16.08 M 4 div. Rennebu – Alvdal Kunstgrasbanen 15.00
17.08 G13 Rennebu – Sokna Kunstgrasbanen 18.00 
18.08 J13  Rennebu -  Melhus 2 Kunstgrasbanen 18.00
21.08 M 4 div. Rennebu – Tynset 2 Frambanen 19.00
23.08 J13  Rennebu – Lensvik Kunstgrasbanen 18.00
25.08 M 4 div. Rennebu – Astor Frambanen 19.30

Når det gjelder ”Bli med i Fjøset” og Barnas Dag på Hæverfallssetra, 
er det påmelding til Ingunn Holden på tlf: 957 59 035, senest kl 20.00 kvelden i
forveien. Se ellers www.sundsetgard.no for nærmere informasjon.

NKS Berkåk kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager
Rennebu JFF har lerdueskyting i ”Svenskdalen” hver torsdag kl 18.00

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

Åpning av Torget i Rennebu
- tre dager til ende!

Åpningsdag: Fredag 12. juni
10.00 Programledere for dagen: ”De tre ordførere”

Ola Røtvei, Ivar Syrstad og Erling Lenvik
10.10 Ordfører Bjørn Rogstad ønsker velkommen
10.20 Torget åpnes ved Olympisk mester Vebjørn Rodal
10.40 Musikk ved Kulturskolen
10.45 Svein Hoelseth fra Husbanken 
10.55 Fylkesvaraordfører Arne Braut
11.05 Musikk ved Kulturskolen
11.10 Arkitekt Axel Nitter Sømme
11.30 Lunsjtid med salg av lokalprodusert mat fra 

torgboder til musikk av JaZZmaZZørene
12.30 “Det glade vanvidd”
13.00-14.00 Timestilbud ved handelsstanden 
14.30 Avslutningskonsert ved JaZZmaZZørene

Familiedag: Lørdag 13. juni
11.00 Workshop for band i kulturskolen
12.00 Vi tar Torget i bruk

Programledere for dagen: Solveig fra Newton 
og Erik fra Superkviss

12.05 Barnehagekoret og kulturskolens våravslutning
12.45 Lunsjtid med salg av lokalprodusert mat fra 

torgboder
13.15 Kulturskolens våravsluttning fortsetter
14.15 Battle of bands med The Battery fra Surnadal
15.45 Mestermøte med lokale idrettskjendiser

21.00 – 01.00 Torgfest med Soulmates 
The Battery oppvarming - Inngang kr 200,-

Utegudstjeneste: Søndag 14. juni
13.00 Gudstjeneste på Torget

ved pilegrimsprest Berit Lånke og Tore Samuelsen
Musikk ved: Heidi Skjerve, Jorunn Louise Husan, 
Gjermund Landrø og Terje Uv
Kirkekaffe i det fri

Velkommen til 
opplevelsesrike dager på Berkåk!

Åpningen av torget støttes av:

www.rennebu.kommune.no



KUNNGJØRINGER
Rennebu Jæger og Fisk
Dressur hund/sau
Mandag 15. juni og mandag 29.juni 
kl 19.00.
Sted vil bli bestemt senere. 
Påmelding til
Egil Solberg 909 77 544
Ola Øie 926 10 098
Trond Narve Stavne 915 73 627
Påmeldte hunder vil bli prioritert.

Rennebu Pensjonistforening arr.
Busstur til Røros 2. juli
Avreise Berkåk kl 8.15.
Vi besøker Falkbergets hjem, kaffebe-
søk Rugeldalen hos Myran, besøke
Smeltehytta og spiser middag på Røros.
Påmelding innen 24. juni til 
Turid Ramstad tlf 72 42 66 47 eller 
992 25 857.

Takk for all oppmerksomhet i anled-
ning min konfirmasjon den 24. mai.
Mari Flatsetøy

Takk for oppmerksomheten i anled-
ning Andreas sin konfirmasjon.
Sissel og John Egil

Vi takker for oppmerksomheten i
anledning Mari sin konfirmasjon.
Inger Marie og Magne

Gjeterhundnemnda i Rennebu 
inviterer til trening/grillkveld
oppi Kjønndølpa torsdag 18. juni 
kl 18.00. Ta med grillmat. 
Det blir salg av brus.
Snakkes!
Rennebu gjeterhundnemnd

Hjertelig takk for all vennlig 
deltagelse, blomster og pengegaver ved
vår kjære Trond Gunnes bortgang og
begravelse.
Tronds familie og Margunn

KrF seterstevne 
i Rennebu 
søndag 21. juni kl 12.00
Sted: Setra til Margit og Olav Uv 
v/ Granasjøen på Nerskogen.
Øyvind Håbrekke, Solveig Bratseth og
Ola T. Lånke deltar. 
Andakt og sang. Salg av kaffe, rømme
og vafler, pølser og brus.
Gave til KrF.  
OBS! Ta med noe å sitte på!
Arr. Rennebu KrF

Beitedyr i utmark
Nå har beitedyra våre kommet ut i
utmarka igjen, og vi vil derfor minne
om å unngå løshunder og respektere
båndtvangen, og samtidig viktigheten
av gjerder/grinder, så dyra kan gå en
trygg og trivelig beitesesong i møte.
Vi takker for godt samarbeid med hytte-
folke og turgåere, som er flinke til å
varsle når de ser noe unormalt med
beitedyra våre.

God sommer
til alle som ferdes i skog og fjell!

Rennebu Sau og Geit

Rypejakt og Reinsjakt
på Haugasætra

Søknadsfrist for jakt er 15. juni.
Søknad sendes til 
Roger Skamfer,
Trondskogveien 12 Berkåk, 
7391 Rennebu

Orienteringsgruppa
ønsker alle velkommen
til årets tur-orientering.
Det er i år lagt ut 6
løyper som passer godt
både som søndagstur i marka og som
kveldstur. Tur-O sesongen blir i år fra
12. juni til 1. oktober.
Salgssteder for tur-o konvoluttene er i
år som i fjor på turistkontoret,
Esso Korsen Autoservice, Joker Voll.

Rennebu sanitetsforening
100 år 2009

Rennebu sanitetsforening er inne i eit
jubileumsår. Mange har nok fått med
seg at det blir feira på ymse vis. Det er
skrive jubileumsberetning; ei retteleg
fin bok vart det! Det er gjeve store
pengesummar til div. tiltak som kjem
”mang’mann” til gode. Kommunen
har fått eit heilt hus! Og i desse dagar
er Rennebu sanitetsforening vertskap
for årsmøtet i Sør-Trøndelag krets av
Norske Kvinners Sanitetsforening.
Hensikten med denne kunngjeringa er
at det lyt vera ein FEST for dei som
har vore grunnfjellet i Saniteten desse
åra; den jamne og trufaste medlem.
Det vera seg kvinne eller mann, ung
eller gamal.
Laurdag 12. september er det planlagt
JUBILEUMSFEST for alle; både gamle
og noverande medlemar. Program
m.m er ikkje planlagt enno, men DU
som gjerne vil vera med å feira ein
viktig organisasjon i bygda vår må
setta ring rundt LAURDAG 12.
september, for da blir det Sanitetsfest.
Tid, stad og program m.m blir kunn-
gjort seinare.

Helsing styret i 
Rennebu sanitetsforening

Bedriftsskirennet
Årsmøtet ble avholt 27. mai.
Årets bedriftsskirenn hadde 141 
deltagere, noen fler enn på mange år.
En fin trend! Lovene ble endret slik at
de som fyller 15 år i løpet av året
rennet arrangeres kan delta. 
Styret for rennet er: Alf Gunnes leder,
Karl Petter Gustavson kasserer, 
Unni Smestu sekretær og Marta Hage
styremedlem.

Hjertelig takk for all vennlig 
deltagelse ved Olaug Kosbergs
begravelse. Spesiell takk til Ole
Postholm og Gunnar Størseth Flå.
Hilde Halseth og Inger Lise Håker
takkes for vakker sang. Takk til
Nordstuggu for god pleie.
Jens Kosberg

Hjelpeskjema hvis det oppstår 
akutt rovdyrsituasjon i Rennebu
1. Ta kontakt med rovviltkontakt hos Statens Naturoppsyn 

SNO-kontakter med virkeområde bl.a. i Rennebu:
Navn Telefon Mobil
Jan Erik Asphaug 72 42 74 89 977 47 237
Håvard Rønning 482 12 691
Johan Skinderhaug 72 43 49 55 911 60 138
Tord Bretten 959 11 774

2. Meld i fra til rovviltkontakt i Rennebu Sau og Geit ved 
Per Arild Torsen, tlf 72 42 58 88 - 951 05 410 

3. Søknad om skadefellingstillatelse skal normalt gå om Rennebu 
kommune, 72 42 81 00. Ansvarlig for skadefellingstillatelse i 
Rennebu er Kjetil Værnes, Enhetsleder og viltansvarlig, 
tlf 72 42 81 41 - 952 10 285

4. Aktuelt telefonnummer til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, miljøvern-
avdeling som kan brukes ved akutt skade er mob 900 65 298

5. Saksbehandler hos Fylkesmannen er Beate Sundgård, 
tlf 73 19 92 61 - 979 58 683, eller beate.sundgard@fmst.no

6. I tilfelle det blir gitt skadefellingstillatelse på rovdyr er det organisert et
kommunalt jaktlag. Fellingsleder er Per Ivar Stavne, mob 909 51 900.

7. Ved en akutt skadesituasjon, er ferske kadaverfunn avgjørende for 
effektiv skadefelling. 

Tilsynsguide
1. I sekken bør du ha med fotoapparat - bruk det!
2. De som har GPS - ta med den og bruk den!
3. Finner dere kadaver ta kontakt med SNO-snarest 

(se kontaktliste tidligere i kunngjøringen. Dyreeier bør også varsles.
4. Gi også melding til rovviltkontakt Per Arild Torsen, tlf 951 05 410
5. Merk funnplassen og prøv å beskrive hvor du er. Har du GPS marker 

funnplass på denne. Denne bør være innstilt på kartdatum VGS84 og 
posisjonsformat UTM/UPS. Med korrekt stedsangivelse så en enkelt 
klarer å finne kadaveret.

6. Om mulig er det flott om kadaveret kan dekkes til, så en slipper 
ytterligere "forringelse" etter at det er funnet. Slik har en større mulig-

het
for å finne dødsårsak. Poenget er at varslingen skjer så raskt som mulig
og at rovviltkontakt blir varslet. 

7. For rovviltkontaktene er det ønskelig å undersøke kadaveret så snart 
det er praktisk mulig. Det er en fordel at feltkontroll foretas sammen 
med dyreeier / representant for dyreeier. 

8. Endelig vurdering av dødsårsak foretas av regionalt ansvarlig for 
rovvilt. 

Biblioteket har sommerstengt
Siste åpningsdag før ferien er  torsdag 25. Juni, kl 16-19.
Vi åpner igjen mandag 17. august, kl 16-19.
Husk å  låne med nok lesestoff til hele ferien.
Vi ønsker alle våre lånere en riktig god sommer!

Ferievikarer
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune søker ferievikarer for
sommeren 2009. Vi trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgs-
arbeidere/helsefagarbeidere & hjemmehjelperne. Vi trenger også sommer-
vikarer i Løkkjbakkveien bofelelsskap.
Vi oppfordrer ufaglærte, elever og studenter til å søke.
Ved spørsmål, ta kontakt med nestledehjemembaserte tjenester 
tlf: 72 40 25 25, eller leder i Løkkjbakkveien bofellesskap tlf 72 42 77 38
Søknadsfrist snarest 
Søknad sendes til: Rennebu kommune, Hjemembaserte tjenester
7391 Rennebu

OFFENTLIG ETTERSYN
I medhold av Plan- og bygningslovens §27-1 legges følgende planer ut til
offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Støversetra hyttefelt gnr. 22 bnr. 7 på Nerskogen.
Planen omfatter 4 hyttetomter.  Planområdet ligger sør for Granasjøen.

Reguleringsplan – Rv3 Hedemark/Gardli – Ulsberg – Nåverdal bru.
Planen omfatter ny bru på Rv3 i Nåverdalen.

Plandokumentene kan sees på:
Rennebu kommune sin hjemmeside www.rennebu.kommune.no eller
Servicetorget i Rennebu kommune.

Planene ligger ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 11. juni til 17. juli 09,
eventuelle uttalelser/merknader sendes Rennebu kommune, Berkåk, 7391
Rennebu, innen 17.07.09.

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk i

Rennebu kommune vedtok 29.5.09 å legge ut  

Forslag til 
ENERGI- OG KLIMAPLAN 
FOR RENNEBU 2009-2020 
til offentlig ettersyn 
Planen skal gi en oversikt over historikk, status 

og utvikling av klimautslipp og energibruk i 

Rennebu.  Tiltakene er fordelt på tre 

målområder:

1. Redusere klimautslippene. 

2. Effektiv og riktig energibruk 

3. Øke andelen og bruken av nye,

 fornybare energikilder. 

Planen er tilgjengelig i Servicetorget i

Rennebu kommunehus, eller på 

kommunens nettsider

www.rennebu.kommune.no.  

Eventuelle merknader til Energi- og

klimaplanen  sendes til Plankontoret, 

Myrveien 1, 7391 Rennebu, innen 

15.08.09. 



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

En aktiv medspiller som har kraft, installasjon og elektrobutikk

Timesalg hos Euronics Berkåk – 12. juni 2009

13.00-14.00 Microbølgeovner 
14.00-15.00 Brødristere – Vannkokere  – Raclett 
15.00-16.00 2 stk bærbar PC
16.00-17.00 Varer med skjønnhetsfeil:

1 Bosch Kjøl/frys 
2 Whirlpool kjøleskap
1 stk 42” flatskjerm TV

17.00-18.00 Vifter i flere størrelser
Først  til mølla….

Vi serverer kaffe og vaffel. Velkommen!

Har du planer om å skaffe deg varmepumpe?
Vi er offisiell FUJITSU klimaforhandler. Har du planer om 
å skaffe deg varmepumpe, anbefaler vi dere å bestille 
pumpe og montering i god tid før høsten kommer.

– rett rundt hjørnet

8-20 (18)
tlf 72 42 71 17

Åpningstider
Fredag 12. juni 8-22
Lørdag 13. juni 8-20
Søndag 16. juni 14-18

Svarte TV-skjermer høsten 2009
I Sør-Trøndelag slukkes de analoge senderne 3. nov.  Vi minner om at
det lønner seg å være ute i god tid hvis vi skal hjelpe deg med monter-
ing av parabol. Ta kontakt og avtal tid for montering!

Acer Aspire One D250
1 GB minne
160 GB harddisk
skjerm : 10,1” LED 

Kr 3.798

Acer AS5737Z PC
4 GB minne
320 GB harddisk
skjerm : 15,6”  

Kr 5.998

Vi feirer nytt torg 
med timestilbud

fredag 12. juni kl 13-14 

÷ 50% 
på all frukt og grønt




