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SULSULTEN?TEN?

Når tenåringene er som verst, 
trenger de deg mest!

Torsdag 14. april arrangerte Rennebu ungdomsskole, Rusmiddel-utval-
get, Foreldreveiledningsgruppa og Frivillighetssentralen et møte for
elever og foreldre ved ungdomsskolen. Møtet var kommet i stand som
en følge av at overnevnte grupper ønsket å sette fokus på de voksnes
ansvar og muligheter for å være på sine egne ungdommers arena. Hva
kan gjøres for at felles arenaer kan gi følelsen av at både ungdom og
foreldre vinner på det?

Natteravnordningen var en viktig del av
temaet på møtet. Natteravnordningen i
Rennebu ble etablert våren 2003 etter et møte
der bl.a festkulturen blant ungdom var tema.
De første natteravnene i Rennebu var på plass
til martnasfesten samme året, og ravnene går
kun i de helgene det er ungdomsarrangement
i bygda.

— I Rennebu har det vært vanskelig å
rekruttere folk til ordninga. Alle våre erfaring-
er når vi har vært ute tilsier at dette er et svært
positivt «tilskudd» i ungdomskulturen, og vi
håper at menge flere forstår hvor forebyggen-
de og kontaktskapende dette arbeidet er, og
melder seg som natteravn, sier Maj Britt
Svorkdal Hess – som har ansvaret for
Natteravnene i Rennebu.

Grete Heidi Rønning orienterte om sine
erfaringer som natteravn når hun har gått
sammen med andre voksne på Berkåk. —
Natteravnene føler seg veldig godt mottatt av
ungdommene, og her i Rennebu føler jeg at
statusen på tettstedet Berkåk er blitt høyna
etter at ordninga kom i gang, forteller Grete
Heidi. Større steder har natteravner – nå også
Berkåk. Hun presiserte at  natteravnene var
voksne personer som var til stede på ungdom-
men sin arena, og på ungdommen sine pre-

misser. — Vi skal ikke være vakter eller politi,
men noen som med sin tilstedeværelse ønsker
å signalisere at vi vil være blant ungdommen -
som mennesker som bryr seg og som ønsker å
bidra til at ungdomstida blir litt tryggere.

Grete Heidi benyttet anledningen til å skry-
te av hvor mye fin og trivelig ungdom vi har,
og hun understreket at nattravnene ønsket å
møte ungdommen når ungdommen selv
ønsker det når de går på sine runder som rav-
ner i Rennebu. Hun oppfordret til slutt folk i
Rennebu til å melde seg som frivillige natte-
ravner ved å ta kontakt med
Frivillighetssentralen.

Ny 
daglig

leder i Birka

Audhild Øye
er ansatt som ny
daglig leder ved
Birka. Etter 15 års
journalistisk tje-
neste for avisa
Sør-Trøndelag,
mente Audhild
Øye at tida var
moden for å søke
nye utfordringer.
1. juni er hun på
plass i ny jobb
som daglig leder
for Birka as. 

— Nå handler
det om å gi Birka
et innhold. Blant
annet skal vi
arbeide med
kompetansehev-
ing blant husflid-
saktørene, det er
et stort behov for.
Samtidig skal vi
være et utstil-
lingsvindu for
dem. 

Dessuten er
det viktig å legge
vekt på at det skal
være et nasjonalt
senter. Birka er
ikke bare et vindu
for Trøndelag,
men skal favne
hele landet, sier
hun til avisa Sør-
Trøndealg

Berkåk Veikro så klart!
72 42 72 20
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I disse dager er prosjektplanene
«Endring av administrativ ledelse for
barnehagene i Rennebu» og «Felles
ledelse for grendeskolene i Rennebu»
ute på høring i barnehager og skoler.

— Bakgrunnen for arbeidet med
felles ledelse for grendeskolene var å
få et mer likeverdig tilbud ved skole-
ne. Men mulige økonomiske innspa-
ringer var også en målsetting, fortel-
ler områdeleder Ottar Selbæk. Som
en følge av utredningen for grende-
skolene, ble det  nødvendig med
samme utredning for barnehagene,
da enhetslederne ved skolene på
Innset, Havdal og Nerskogen funger-
te både som styrere ved barnehagen
og rektor for skolen. 

Når både barnehagen og skolen
ved Havdal legges ned fra 1. august,
sitter vi igjen med tre grendaskoler -
Innset, Voll og Nerskogen. Ny felles
rektor for disse tre skolene blir Ingrid
Selbæk. Barnehagene organiseres slik
av Innset og Vonheim blir en enhet
med Marta Hage som styrer, og Voll
og Nerskogen blir den andre enheten
med Anne Svegård som styrer. 

Skepsis snudd til positiv tone
— I starten opplevde vi en del

reservasjoner til planene, for ingen
ønsket at ledelsen skulle bli fjernere.
Underveis i arbeidet har vi opplevd
en positiv tone der de impliserte ser
mulighetene - både de ansatte og for-
eldrene. Høringsutkastene som nå

legges frem er å betrakte som pioner-
arbeid på felles ledelse. Det er Ester
Huus og Ingrid Selbæk, som har utar-
beidet planene.

Enklere hverdag
— Med felles ledelse vil vi få stør-

re mulighet for samarbeid mellom
enheter, og med den godt beskrevne
møtestrukturen vil det bli kortere vei
for å sette ting ut i livet. Vi vil nå få
fire ytre enheter i stedet for dagens
sju. Dette vil gjøre det enklere med
kommunikasjon, men for å utnytte
mulighetene forutsettes det bredbånd
på alle enheter. 

— Felles ledelse vil også gjøre det
enklere med opplæring, utviklings-
prosjekt og overføring av kompetan-
se de ansatte i mellom. 

Ingen stor økonomisk gevinst
— Økonomisk blir det nok ikke så

mye å spare i første omgang. Men vi
tror nok at innsparingene kanskje vil
bli større etter hvert som en ser
mulighetene den felles ledelsen gir. 

Ellers understreker Ottar at det er
viktig at skolene og barnehagene fort-
satt har tett samarbeid, selv om de er
delte enheter men ligger plassert
sammen som før. 

Den nye ordningen trer i kraft fra
1. august i år.

Ny lederstruktur
ved skoler og barnehager

Rennebu er femte beste servicekommune i fylket 
Ifølge Forbrukerrapporten er Rennebu kommune femte beste kommunen i

Sør-Trøndelag på forbrukervennlighet. Selbu scorer høyest i landet totalt.
Meldal er best på nett, Lillehammer best på e-postsvar, Selbu, Rælingen og
Odda best i sentralbordet.

Forbrukerrapporten har testet alle landets 433 kommuner, samt bydelene i
Oslo på hvordan forbrukerne blir mottatt ved henvendelse til kommunene på
internett, ved personlige e-posthenvendelser og telefonsamtaler. Undersøk-
elsen avdekker stor forskjell på servicenivået.

Forbrukerrapportens test gir følgende karakter til Rennebu kommune:
- Internett: 29 poeng av 40 mulige
- E-post: 12 poeng av 20 mulige
- Telefonhenvendelse: 24 poeng av 40 mulige

Kvardagstips
med  FYSAK

I forrige RN ble
Bergljot Kristoffersen
utfordra av Oddny
Ødegård.

Bergljot sverger til at den enkleste
formen for trim ofte er den beste.
Hun trives veldig godt med å være
ute, og om vinteren bruker hun gjer-
ne sparken. Ofte går turen borti
Tovlia, og om sommeren tar hun gjer-
ne turen rundt Buvatnet på sykkel.

Når hun får lagt turene litt "opp-
frå" slik at det blir mye natur, vidt og
vakkert, da trives Bergljot ekstra
godt. Hun vil gjerne dele en fin tur-
opplevelse med RN sine lesere, det er
mer en typisk sommertur som
Bergljot og mannen Jostein gjerne tar.
Gammelveien på Rennebuskogen er
en fredelig og vakker plett i bygda –
en tur langsmed en gjengrodd gam-
mel veg, der beina fjærer når en går,
lytte til fuglesong og kjenne lukta av
granskog. Det gir rom for ro og etter-
tanke og hun anbefaler gjerne turen
til flere.  En blir litt satt tilbake i tid,
og livet går mer på hvilepuls synes
Bergljot, når en gir seg selv slike opp-
levelser.

Herved er anbefalingen gitt videre
til RN sine lesere – det finnes nok fle-
re gamle veier i bygda som en kan gå
en tur langsmed..

Bergljot utfordrer Mali Loe inni
Gunnesgrenda til å dele sine kvar-
dagsaktiviteter med oss.



Rennebu Nytt 3

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

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

Invitasjon til foreldrekveld for

«Vi som har et
barn for lite»

Hallandsstuggu 9. mai kl 19.30
- Kaffeservering
- Informasjon fra årsmøtet i Oslo
- Eventuelt besøk fra lokallaget i     
Orkanger

Gamle og nye deltakere ønskes
vel møtt!

- Rennebu helsestasjon -

Kronerulling Sansehage
Disse har betalt:
NN kr 200,-
Marit Storslett kr 200,-
Margot Stavne kr 200,-
Liv Alli Strand kr 200,-
Egil Torve kr 200,-
Innset Historielag kr 500,-

Kvinnegruppa utfordrer lag og 
organisasjoner til å støtte saken!

Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-
Norge, Berkåk!

KFO - Rennebu 50 år
KFO (kommuneansattes fellesor-

ganisasjon) avd. Rennebu kan i år fei-
re 50 år. 29. april 1955 ble Rennebu og
Soknedal Funksjonærlag (KFL) dan-
net. Det var Nils Vagnild, Jens
Fossum og Erik Fløttum fra
Soknedal, og Trygve Uvsløkk, Martin
Havdal og I.P Gunnes fra Rennebu
som stod for dannelsen. Etterhvert
knyttet de til seg flere medlemmer. I
1966 gikk Soknedal inn i Midtre
Gauldal kommune, og da ble laget
delt i to. Rennebu KFL konstituerte
seg 20.  april 1966, og var da 6 med-
lemmer. Fra juni 1985 ble navnet
KFO.

KFO er en arbeidstakerorganisa-
sjon for kommunalt ansatte, og alle
skal føle seg velkommen - uansett

hviklen partipolitisk overbevisning
man har, for vi er partipolitisk uav-
hengig. Derfor har vi kun deg og dine
interesser å arbeide for. Det er mange
yrkesorganisasjoner som hører inn
under KFO.

Vårt tariffområde her i kommu-
nen er KS. KFO - Rennebu har ca 30
aktive medlemmer. Et medlemstall
som har vært stabilt i mange år. Noen
faller fra og noen kommer til. 

I forbindelse med jubileet, vil det
bli ei markering senere i år, noe vi
kommer tilbake til.

For KFO
Halldis Nyrønning 
- hovedtillitsvalgt

Nederlendere ønskes velkommen

Pensjonister på snøscootertur
Pensjonistforeninga fikk henvendelse fra Rennebu scooterklubb med spørs-

mål om vi var interessert i en tur med snøscooterklubben. De ville søke kom-
munen om tillatelse for å kjøre. Det ble bestemt å kjøre til Hæverfallsætra.
Hurtig behandling av kommunen og søknaden ble innvilget. 

Lørdag 2. april gikk turen fra en lunningsplass ved sæterveien. 10 snøscoo-
terkjørere fra Rennebu scooterklubb og Røde Kors møtte opp og fraktet oss til
sætra, der vi ble mottatt av familien Holden og Gjartru Svergja. De serverte
rømmegrøt, spekemat, kaffe og sjokoladekake - takk for god servering! 

Vi hadde en kjempefin dag. Dette frister til gjentagelse. Takk til alle som
gjorde turen mulig for oss!

- Rennebu pensjonistforening -

Rennebu kommune er en av fire
kommuner i blilyst:-) som har sagt ja
til å bli med på et prosjekt for interna-
sjonal tilflytting. De andre kommune-
ne er Røros, Holtålen og Midtre
Gauldal. 

— Bakgrunnen for prosjektet er at
det er stor interesse i Nederland for å
flytte til distrikts-Norge - bort fra et
liv i overbefolkede områder. Det er
faktisk lange ventelister med folk
som ønsker å emigrere til Norge, for-
teller ordfører Trond Jære. 

— De fleste som ønsker å flytte hit
vil gjerne etablere seg i distriktet, og
fraflyttede gårdsbruk kan være aktu-
elt. Vi har allerede i gang en registre-
ring av «ledige» gårdsbruk her i
Rennebu. 

Ellers understreker Trond at det er
viktig å få tak i de riktige personene.
— Det er mange ledige forretningslo-
kaler på Berkåk, og da blir det vår
oppgave å fortelle hva slags aktivitet
vi ønsker i disse lokalene. Vår forbin-
delse Placement rekruttering vil da
formidle dette til personer med den
riktige kompetansen og med kapital
til å komme i gang. For det er
meningen at de som kommer flytten-
de hit skal være ressurssterke innflyt-
tere som skal stå på egne bein. 

— Det blir nå vår oppgave å være
kreativ for å formidle hvilke behov vi
har her i Rennebu, og dermed hvilke
emigranter vi ønsker. Dette gjelder
naturligvis hele bygda, skal vi lykkes,
sier en spent og optimistisk ordfører.

Husk konserten til
Kulturskolen

fredag 29. april kl 19.30

i Berkåk samfunnshus
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Rennebu kommune
REGISTRERING I SAMEMANNTALLET

Registrering i samemanntallet er nødvendig for  å kunne delta i valg til
Sametinget. Alle samer har rett til å registrere seg.  Kriteriene for å registrere
seg er at vedkommende må  oppfatte seg som same, og enten selv har samisk
som hjemmespråk, eller at minst  en av foreldrene, besteforeldrene eller
oldeforeldrene har/eller har hatt samisk som hjemmespråk.  

Skal du stå i samemanntallet, må du registrere deg selv.  Du kan ikke registrere andre og andre kan
ikke registrere deg.  Dine foreldre kan ikke registrere deg.

Alle over 18 år eller som fyller 18 år i valgåret 2005, har rett til å registrere seg i samemanntallet og
stemme ved sametingsvalget.  Det samme gjelder for samer fra Finland og Sverige som er folkere-
gistrert som bosatt i Norge og samer fra Russland som har vært folkeregistrert som bosatt i Norge
sammenhengende i 3 år på valgdagen.

Hvordan kan du registrere deg?
Ved henvendelse til Servicetorget, Rennebu kommune, tlf. 72 42 81 00 får du tilsendt nødvendig
skjema.  Du kan også registrere deg ved å bruke elektronisk skjema til adresse:  samediggi@same-
diggi.no.  Ytterligere informasjon om sametingsvalget og samemanntallet finnes på www.samedig-
gi.no.       

Fristen for å registrering er 31. mai 2005 dersom man skal kunne delta i sametingsvalget 2005.  

Alt om stortings- og sametingsvalget 2005 finner du også på Rennebu kommunes hjemmesider,
adresse:  www.rennebu.kommune.no

Berkåk, 11. april  2005
Bjørn Rogstad - leder i valgstyret  

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Kvalitet og lang levetid
karakteriserer Jonsereds produkter.

Plenklippere - Traktorer.
Trimmere, Jordhakker - Fresere. 

Kom og prøvekjør, be om tilbud

Kulturskolen i Rennebu presenterer

Norsk på nytt
Kulturskoleelevene i full blomst

29. april kl 19.30,
Berkåk Samfunnshus
Billetter 100,- (Barn under 15 år gratis)

Plakaten er tegnet av Astrid Smeplass
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tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

VårVåren er kommet!en er kommet!
Vi har fått inn sykkelhansker, hjelmer og

div annet tilbehør til sykkelturen!

Velkommen innom!

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

DEN NYE GAVEBUTIKKEN!
Vi har mange fine gavetips i butikken -

både til deg og badet!

www.bademiljo.no
Åpningstider: man - fre  9 - 16 / lør stengt

Soknatun
åpnet 19. april

Åpningstider 12-22

Middagsbuffet 14-18,
alle dager

TTilbud 21.04.05.-30.04.05.ilbud 21.04.05.-30.04.05.
Med forbehold om utsolgt, så lenge beholdningen rekker.

HYTTEUTSTYR:
Sunwind hyttekomfyr 53x53cm hvit    2.650,-

Sunwind hyttedusj
72x82x200 cm komplett
m/12V pumpe 4.990,-

Zero 105 ltr. frittst. 
gasskjøleskap 4.990,-

MANUFAKTUR:
Vi har fått inn en del nyheter i duker og løpere
Kom å se!

BYGG/JERN:
Stiwex maleruller, rullesett,bøyler m.m.           
Alt skal vekk! ÷50%

Alt av støvsugerposer                ÷50%

VI HAR ALT DU TRENGER TIL HAGEN!

Gjødning, jord,
veksttorv, 
hønsegjødning, 
redskaper, stein m.m.

Å
Jerpstad - tlf 72 49 86 50

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

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

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

Kjøp forsikring
for større trygghet

www.gjensidigenor.no
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K U N N G J Ø R I N G E R

Friidrettsdag
for barn 4-13 år

Lørdag 30. april kl 12.00
på Berkåk grusbane

Aktiviteter: 60m, liten ball, høyde og
lengde, sangleker, stafett.

Det blir servering av saft, kaffe, pølser
og kaker, så ta med stol!

Vebjørn Rodal og Hallvar Rise kommer
og kaster glans over 

jubileumsarrangementet.
Premie til alle

Arr. Friidrettsgruppa og Idrettsskolen

Annonsen er sponet av

Påmelding

Håndball
sesongen 2005/2006
Det nærmer seg tiden for å melde på lag

til neste håndball-sesong.

Dette gjelder følgende klasser
Jenter/Gutter/Barn 11år født 1994-1995
Jenter/Gutter 13 år født 1993-1992
Jenter/Gutter 15 år født 1991-1990
Damer født 1985 eller før

Vær med og ha det gøy med håndball!

Meld dere på til
Ann-Iren Solberg tlf 452 75 805 eller

Åse Gunnes tlf 452 04 544

Påmeldingsfrist 25.04.05

Årsmøte i Leverdalsveien
På kafe Hyggen (bankbygget på Stamnan)

Onsdag 27. april 2005, kl 19.30

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2: Valg av møteleder og sekretær
Sak 3: Årsmelding og regnskap
Sak 4: Priser på bomavgift og årsavgift
Sak 5: Valg
Sak 6: Omgjøring av sammenslåinga av Leverdalsveien og 

Gamle Nerskogvei som ble vedtatt på årsmøtet i 
2004. Forslag av deling av felles utgifter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være formannen
i hende senest 5 - fem dager før årsmøtet. God servering

- Styret -

Stor takk til alle som bidro med en vellykket sanitetsba-
sar på Innset fredag 8. april med gevinster, komitearbeid,
baking og loddkjøp.
Weekend opphold for to på Savalen Hotell og Spa ble vun-
net av Morten Illøkken, Berkåk.
Bruttoresultat ble kr 30.180,-

- Innset sanitetsbasar -



Trondskogen borettslag
Leiligheter til salgs/leie

Styret v/ Roy Elven tlf 72 42 77 57 mob 980 74 351
eller Kjell Prestrønning tlf 72 42 75 46

Rundballer til salgs mob 99 44 89 61

Stålbuer til landbruksbygg 
mob 93 49 14 73

Lagmesterskap Feltskyting 42 skudd senior
Lørdag 23.4 kl 13-14 
på Gammelstødalen

Arr Rennebu Skytterlag

Sanitetssbasar på Sandbrekka
22. april kl 19.30

Mange fine gevinster
tombola - åresalg - skyting mm

Velkommen!

Takk for all oppmerksomhet på 70 års dagen min
Gunnar Nyberg

Takk for oppmerksomheten på min 60 års dag 19.3.05
Ragnar Rørseth

Takk for gaver, blomster og helsinger på dagen min 
den 22. mars  - Jorun Haugen

Rettelse: Kvinnegruppas kulturpris er på kr 1000,- ikke på
kr 1999 som vi kom i skade for å skrive i forrige nummer.
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
1. mai 2005 på Berkåk

kl 11.00Gudstjeneste i Berkåk kirke
Sang/musikk: Herborg og Rune Skjolden
Samfunnshuset er åpent for kaffeservering etter 
kirketid

kl 12.00Besøk i Rennebu Helsesenter
Musikk - dikt - tale - merkeutdeling - 
blomsterhilsener

kl 13.45Festmøte i Samfunnshuset Berkåk
• Rennebu Musikkorps
• Sang, Nora og Runa Skamfer
• Appell: Heidi Anita Berntsen
• Trekkspill og torader: Aud og Jostein Berntsen
• Tale for dagen: Stortingsrepr. Gunhild Øyangen
• Merkeutdeling
• Kvinnegruppas Kulturpris
• Trekking loddsalg
• For barna: Eget progr. m.bl.a. filmer, brus, frukt

Matbillett: Voksne kr 50,-
Barn og underholdere: Fri inngang og servering

Jeg ønsker å leie Rennebu-bunad (mann)
Størrelse 54-56 i perioden 18. juni til 8. juli 2005
Bukse, skjorte og vest (blir for varmt med jakke)

i en anledning (skal utenlands)
Herbert Bjærum, Berkåk -  (tlf. 92016700)



Gule priser

Berkåk

Tlf 72 42 72 10  -  BERKÅK - Åpent 9 - 22 (20)

Nordiske innkjøp
gir lave priser

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

Rennebu Nytt -  neste nummer  6. mai - frist for stoff 28. april - Rennebu Nytt

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

Dette skjer i Rennebu!
21.04. Sanitetsmøte Sanitetshuset 19.30

Berkåk Arbeidslag
21.04. Årsmøte R.Næringsfor. Hallandstuggu 19.30
23.04. "Rustne struper synger englesang"

Hauka Mannskor Samfunnshuset 18.00
27.04. Medlemsmøte Samfunnshuset 11.00

R.Pensjonistforening
27.04. Terrengløp Voll 19.00
27.04. Rennebukarusell Voll 20.00
27.04. Årsmøte Leverdalsveien Kafè Hyggen 19.30
28.04. Formiddagstreff Staure 11.00
30.04. Fellesarr. Friidr./ Idrettsskolen 

Friidr./ Idretts.
01.05. Tur til Svahøa, Turfor. Nerskogen S-lag 10.00
03.05. Formiddagstreff Frivillighetssentr. 11.00
04.05. Terrengløp Frambanen 19.00
05.05. Mottak av klær Refshus skole 15-18

Østeuropakomiteen
08.05. Fredsmarsj KRK, Berkåk 17.00

RIL Trimgruppa

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

MMeellddaall  KKaallkk    AASS
Jordbrukskalk  

-  egner seg godt til mylding på snø!

Pris opplastet i brudd:     
Bulk kr 180.-  pr. tonn  

Storsekk 600 kg kr 280.- pr. sekk
Ved utkjøring og spredning 

kommer det tillegg.
Prisene er ekskl. merverdiavgift.

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling.
Ottar          Mob. 91393479
Arne      Mob.  91393481

Odd Harald     Mob.  99573499                     

Cycletrack
Sykkelhjelm 
CE-godkjent

s/m – m/l 6900

Hugin strata 
microbølgeovn

700w 39000

Lumatron 14”TV
m/ DVD-spiller

129500

Sommerkoteletter  2490

Pepsi cola/max 1,5 l690
+pant


