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Berkåk ligger bak Fiplingvatn på
Norges-toppen i snødybde. I forrige
uke ble det målt 144 cm, og det er
desidert mest i Trøndelag. Oppdal
kommer på andreplass med 113 cm.

Arne Meland kan fortelle at
kommunen de siste ukene har hatt
flere mann i arbeid for å måke av
snø på kommunale hustak. På
Helsesenteret var det ca 120 cm
med tung og hard snø. — Det er
viktig at vi er i forkant i tilfelle det
kommer mer snø - og det er det  jo
store sjanser for, sier Arne. Men, det
er viktig at måkinga skjer jevnt på
begge taksider for å unngå skeivbe-
lasting.

Snøen må fjernes jevnlig...
Tall fra forsikringsselskapet

Gjensidige NOR viser at det hver
vinter meldes inn et hundretalls
skader grunnet store snømengder
på tak. 

Mye snø betyr en risiko for ska-
de på takkonstruksjoner ved at vek-
ten av snømassene blir større enn
det takkonstruksjonen tåler. Dette
gjelder særlig hytter på fjellet hvor
snømengdene er store og tilsynet
ikke skjer daglig.

— Det er viktig å være klar over
at  den forsikringen du har på dine

bygninger inne-
holder et påbud
om at du må fjer-
ne snø jevnlig fra
tak, vegger,
verandaer og
terrasser for å
forebygge og
begrense skader.
Dersom påbudet
ikke overholdes
kan dette medfø-
re et avkortet
erstatningsopp-
gjør. Se under "sikkerhetsforskrif-
ter" i ditt forsikringsbevis, sier
informasjonsrådgiver Kjell Kjøsnes i
Gjensidige NOR.

— Er du ikke i stand til å rydde
unna snøen selv på grunn av  helsen
eller fordi bygningen ligger langt
unna, må du få andre til gjøre job-
ben. Det er ditt ansvar som eier av
bygningen å påse at det blir ryddet.
I mange hytteområder er det folk
som tar på seg oppdrag med snø-
rydding. Skaff deg informasjon om
snøforholdene på stedet via lokal-
kjente eller værvarslingen.

Ditt ansvar som eier
Det er faktisk like viktig å måke

snø av taket på egen bolig som på
hytta. Spesielt hvis du bor i tett-

Fjern snøen fra taket ...

7391  Rennebu  -  tlf. 72 42 74 45

Primula 2900

10 tulipaner 6900

NYHETER
i brikker, duker og løpere 

fra Black Design!

FULLDISTRIBUSJON

I forrige uke målte Teknisk drift i
Rennebu kommune ca 300 kg pr. kvadrat-
meter på hustak på Berkåk.  — Dette er så
mye at vi anbefaler folk å måke av hus-
takene sine, sier Arne Meland.

bebygde strøk. Snø og is kan skli av
taket og skade folk og biler, og det
er ditt ansvar som eier å se til at det
ikke skjer!

Eldre bygninger har ofte de sva-
keste takkonstruksjonene og tåler
minst snø. Etter hvert har vi fått sta-
dig skjerpede krav fra bygnings-
myndighetene med hensyn til
takets bæreevne. En felle mange har
gått i er der hvor takkonstruksjonen
er konstruert ut i fra vekten av
papptak, og hvor det seinere monte-
res takstein. Da har man "brukt
opp" noe av den bærekraften som
var ment til snø.

På helsesenteret på Berkåk 
var det vel 120 cm med hardpakka 

og tung snø på takene.
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God deltagelse på UKM
Årets Ungdommens Kulturmønstring i Rennebu ble
arrangert lørdag 22. januar. Deltagelsen var omtrent som
de siste år - 11 sceneinnslag, tre filmer og to utstillinger.

Bør Børson med Hauka Dekorum
Hauka Dekorum er nok det første

damekoret som fremfører Bør Børson.
Riktignok har de innleidd mannlig
Bør, men resten av rollene spilles ute-
lukkende av damer. 

Flere damer fra Rennebu er med i
koret, og fredag 18. februar kommer
de til Berkåk for å fremføre sin versjon
av Bør. Kvelden etter settes forestil-
lingen opp i Soknahallen.

Det er Anne Svegård som har tilpasset manuset til Hauka Dekorum, og
Anne er selv med i koret. Koret vil også få besøk av Eli Sørensen fra Selbu for å
få instruksjon i skuespillerkunsten. 

De som gikk videre til
Fylkesmønstringa var filmene
«Pondus´ videodagbok» med Eirin
Måren/Tine Mathea Harstad Johan-
sen, og «Fotspor» med Ola Haldor
Voll. Av sceneinnslag var det Camilla
Eriksen (sang/piano), Siv Gunnes
Engdal og Ingrid Dahl Solstad (dans),
Tina Tollan og Marte Aune Høyer
(sang/gitar)  og Trine og Beate
Dullum (sang/piano) som gikk vide-
re. 

Det blir dermed en fin gjeng
Rennebu sender til Fylkesmønstringa
som skal arrangeres i Trondheim.

Dårlig is
Den milde vinteren skaper farlige

vatn i Trøndelag. På grunn av mild-
været blir isen på vannet mye tynne-
re enn det som er normalt.

Lange mildværsperioder har gjort
at mange vatn ennå ikke er islagt eller
farbare, særlig gjelder dette i Midt-
Norge. Uvær den siste tida har også
ført til at isen har gått opp på mange
vatn som har vært farbar tidligere i
vinter. 

Et sted de har fått merke den tyn-
ne isen her i Rennebu, sier lensmann
Asbjørn Liberg. 

- Vi har fått melding om at den
isen som ligger på vannene i
Vestfjellene her, som i Nerskogen og
Trollheimen, der er isen meget dårlig
og det er tildels åpne vann. 

Frykten for ulykker gjør at
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps nå
vil reise ut og sikre området. 

- Det som blir jobben vår nå blir å
dra ut å se på områder med usikker is
og sette opp plakater for å opplyse
skiturister og de som måtte ferdes i
fjellet, sier korpsleder Stig Wiggen.

Kartlegging av ledige
gårdsbruk i Rennebu
blilyst:-) har bevilget økonomisk

støtte til Rennebu kommune for kart-
legging av ledige gårdsbruk i kom-
munen. "Det er så tydelig å se om
vinteren hvilke hus som står tomme
og hvilke gårdsbruk som ikke er
bebodd når snøen ikke er kostet av
trappen. Det er så mye triveligere når
det lyser i vinduene og ryker fra
pipene. Hus trenger folk og folk
trenger hus."  kr 20.000,-

Camilla Eriksen 
spilte og sang seg til

Fylkesmønstringa.

Ingrid Dahl Solstad fremførte «Modern
dans» sammen med Siv Gunnes Engdal.

Trine Dullum sang «Over the rainbow»
sammen med søstra Beate på piano.

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

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

Kvardagstips
med  FYSAK

Ingeborg  Rønning
finner  mye  trivsel  i
strikking  og  i  å  gå  til

naboen  for  å  drikke  kaffe  og  spise
julebakst. God  trivsel  fører  til  bedre
helse.

Men  ho  Ingeborg  har  ikke  bil,
så  de  turene  ho  tar  til  nabokjer-
ringa  eller  på  butikken,  tar  ho  til
fots. På  den  måten  blir  det  mye
gratis  trim.

Når  Ingeborg  i  tillegg  er  en
positiv  og  fornøyd  person  som  ser
lyst  på  det  meste – så  er  denne
kvardagsinnstillinga  den  beste  hel-
sebot  en  kan  få.

Ingeborg  utfordrer  Arne
Havdal, (Sørlien) til  å  komme  med
sitt  kvardagstips  på  hvordan  han
holder  kroppen  sin  i  form.

Oppdatering av
Hyttemarkedet

Rennebu Turistkontor holder i
disse dager på med oppdatering av
en enkel brosjyre som viser ledige
hyttetomter i kommunen. Det er
sendt brev til de fleste grunneiere
som vi vet har hyttetomter å tilby.
Men Turistkontoret ber om at eventu-
elt andre som har ledige tomter til
salgs tar kontakt hvis de vil være
med i en slik publikasjon.

Vennlig hilsen fra
Rennebu Turistkontor
Berkåk    7391 RENNEBU  
Tlf 72 42 77 05  Faks 72 42 71 81
E-post: 
turistkontoret@rennebu.net

Bassengbussen  til  Støren

Det  tiltaket  som  ble  satt  i gang
før  jul  med  trening  i  godt  oppvar-
ma  basseng  er  kjempebra! Jeg  fikk
anbefalt  dette  tilbudet  av  min  fysi-
oterapeut  p.g.a  revmatisme  og  sli-
tasjeplager. Før  jul  var  vi  5 – 6 stk. ,
men  etter  jul  har  mange  flere  gitt
seg  med  på  dette, både  menn  og
kvinner. Bassenget  holder  +34 gra-
der, og  vi  blir  trent  av  Kristin
Bjørgen .

Øvelsene  er  lagt  opp  slik  at  det
er  opp  til  hver  enkelt  hvor  mye  en
greier  og  ønsker  å  trene, hurtighet
og  styrke  tilpasser  vi  selv. Det  er
utrolig  godt  bare  det  å  være  uti
det  gode  varme  vannet.

Før  øvelsene  starter  er  det
mulighet  for  å  svømme  og  trene

litt  på  egen  hånd, men  svømmefer-
digheter  er  ikke  nødvendig  for  å
delta  på  dette.

Et  veldig  positivt  tiltak  synes
jeg – at  en  slipper  å  kjøre  sjøl  og  at
en  varm  buss  står  og  venter  på
oss  når  økta  i  bassenget  er  over –
sosialt  er  det  også.

Jeg  anbefaler  alle  som  har  pla-
ger, små  eller  store  til  å  melde  seg
på  til  Maj Britt  på  frivillighetssen-
tralen, og  bli  med  på  en  aktivitet
som  er  bare  velvære  for  kropp  og
sjel. Det  er  plass  til  mange  flere, og
så  gjør  det  så  godt  for  stive  ledd
og  ømme  muskler.

Med  vennlig  hilsen  fra  Solfrid
Toseth

Solfrid Toseth i bassenget sammen med Inge Prestrønning og Jorid Drugudal.

Ny avtale om avfallshenting
Avtale om henting av avfall med Ulsberg Renovasjon utløp ved starten av

2005. Rennebu kommune vil benytte anledningen til å takke for et utmerket
samarbeid over flere år.

Det er inngått ny avtale om avfallshenting med Øverland Renovasjon AS.
Firmaet har hovedsete i Molde, men er allerede på plass i Oppdal med innkjø-
ring av avfall. Personer bosatt i Rennebu vil utføre innkjøringen. Avtalen trer i
kraft fra 1.februar og omfatter henting av restavfall fra husstandene på Berkåk,
og i tillegg innkjøring av restavfall og papp/papir fra miljø- og mottakstasjone-
ne rundt omkring i bygda. Matavfall, papp/papir og glass/metall vil bli hentet
av Teknisk drift som før.

For abonnentene på Berkåk vil ikke ny avtale medføre endringer i rutinene.
Henting vil skje på samme dag som tidligere og går fram av kalenderen.

- Teknisk drift -
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Kalkunproduksjon
informasjonsmøte 

på Berkåk
tid:
mandag 14. februar, kl 1100 - 1500

sted:
kommunehuset, kommunestyresalen

bakgrunn:
det satses nå på kalkunproduksjon i
Rennebu og det er behov for flere nye
fjøs

program:
- informasjon om etterspørsel og 
potensiale v/ Roar Aarhaug

- erfaringer fra en praktiker v/ Bernt By
- hvilke muligheter gir denne nærin-
gen / hva kreves

- hvordan komme i gang
- investeringsbehov/finansiering

målgruppe:
gårdbrukere i Rennebu
Møtet er åpent for alle, 
uten påmelding, enkel matservering.

arrangør: 
Rennebu kommune og Blilyst:-)

Skytterhus/HV-hus 
i Rennebu

blilyst:-) har bevilget økonomisk
støtte på kr 30.000,- til skytterhu-
set/HV-huset i Rennebu som er i sis-
te fase før ferdigbehandling. Det er
behov for diverse varer innen innred-
ning.

Hørverdig Prøysen-konsert

Til Odel & Eie på Tiller
Lund Handlaft og Rennebu Dør og Vindu er representert

på den nye hyttebutikken Odel & Eie som holder til på
TillerTorget ved City Syd. — For oss er dette en spennende og
stor satsing markedsføringsmessig, og vi har levert handlafta
tømmer i 6´´furu, stavlaft og furugulv til butikken slik at de
skal få den riktige atmosfæren i lokalene, forteller Kjell Auke.
Kjell forteller at kontakten med Odel & Eie ble opprettet under
Byggmessa som var i Trondheim i fjor, der flere Rennebu-
bedrifter hadde felles stand.

Lund Handlaft har brosjyrer og bilder av hytter og hytte-
tomter i lokalene, og Rennebu Dør og Vindu har bidratt med-
dører og vinduer ved siden av brosjyremateriell.

Har du foto av fine bygg
Rennebu kommune skal utgi byg-

geskikksveileder for hytter, hus og
kulturlandskap. Veilederen vil også
bli lagt ut på internett og bli sett av
mange utenom kommunen.

For at denne skal bli best mulig
trenger vi hjelp fra dere innbyggere:

Vi har ikke tilstrekkelig med bil-
der fra Rennebu som viser fine byg-
ninger verdt å vise fram. Fotoene kan
gjerne ha med noe av omgivelsene
samt folk og dyr. Poenget er at byg-
ningen tar seg godt ut - og er oppført
i Rennebu. Send gjerne med flere bil-
der av samme bygning slik at vi har
noe å velge i.

Bildene vil være fin reklame for
kommunen vår og vi ønsker også å
benytte disse på kommunens hjem-
meside eller i materiell som presente-
rer kommunen.

Vi må forbeholde oss muligheten
til selv å velge ut de bildene vi synes
passer best i sammenhengen.

Om du ønsker bildene i retur må
du vedlegge tydelig navn og adresse.
Vi ønsker også at du skriver hvor
bygningen er oppført. Bildene kan
være på papir eller i digital form.

På forhånd takk!

Bilder sendes innen 20.02 til
Rennebu kommune v/ Teknisk

rådgiver, 7391 Rennebu, e-post:
lill.hemmingsen@rennebu.kommu-
ne.no

- eller Plankontoret v/ Sissel
Enodd, 7391 Rennebu, e-post:
sissel.enodd@plankontoret.net

Med hilsen Teknisk rådgiver 

Rennebu Musikkorps sitt samarbeidsprosjekt med Hilde Hallseth under
temaet «Prøysen» ble en meget hørverdig konsert ledsaget av konferansier
Kjell Arve Husby. De hadde satt sammen et variert program som ble fremført
på tre konserter - bare synd ikke flere fikk konsertopplevelsen med seg.
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Omsorgsleilighet
Det er ledig omsorgsleilighet på Voll
(Staure). 
Leiligheten er på ca. 64 m2 + tilhøren-
de bod.
Husleie er på kr 2.250,- pr. måned +
strøm.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknads-
skjema fåes ved henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester,
tlf 72 40 25 25 el. ekspedisjon 72 40
25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391
Rennebu
Søknadsfrist: 21. februar 2005

Kommunalt tilskudd til 
KULTURARBEID

Søknad om tilskudd til kulturarbeid
fremmes på fastsatt søknadsskjema til
kommunen 
innen 1. mars. For søkere som er med-
lemmer av Rennebu Musikkråd er det
utarbeidet et eget skjema.

Disse kan søke:
- Organisasjoner/ grupper og 

institusjoner som driver kulturarbeid 
i kommunen.

- I særlige tilfeller kan enkeltpersoner 
få tilskudd til spesielle formål.
Aktiviteter rettet mot barn og unge 
vil bli prioritert.

Med søknaden må følge regnskap og
årsmelding.
Nærmere opplysninger og søknads-
skjema fåes ved henvendelse kommu-
nehuset.

- Enhetsleder kultur og fritid -

Info om avløpsplaner - Rennebu

OMSORGSLEILIGHET LEDIG
Det er ledig en leilighet i den "nye" omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på 47 m2 + bod. Husleie er på kr. 3.700,- + strøm

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved henvendelse til

Hjemmebaserte tjenester, tlf. 72 40 25 30, 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte tjenester, 

7391 Rennebu. Søknadsfrist: 21.02.05

... på sin første opptreden

Hvilke krav er det til avløpsplanen?
- Det har vært satt krav til felles

avløpsplan i hytteområdene. Med
dette menes at samtlige hytter innen
planområdet skal planlegges med
mulighet for innlegging av vann,
med påfølgende utslipp. Det betyr at
maksimalt utslipp av avløpsvann er
hensyntatt i forurensningsvurdering-
en.

- Der har ikke vært satt krav om
kun ett (felles) avløpsanlegg i hytte-
områdene. Avløpsanleggene kan
med fordel deles opp i mindre enhe-
ter der 2-5 hytter er sammen om ett
anlegg fordi:

o det gir billigere anlegg pr. hytte-
enhet enn enkeltanlegg

o mer tilpassete anlegg ved en 
rolig utbyggingstakt – som 
sikrer god rensing også ved lav 
belastning

o grunneiers utbyggingstakt kan 
hensyntas

o det ikke behøves så store 
investeringer 

o den prosjekterende kan finne 
egnede grunnforhold for ulike 
typer avløpsanlegg når det 
kreves et mindre filterareal

Hvordan kan planene endres?
Avløpsplanene er rettslig binden-

de tilsvarende reguleringsplanene og
endringer må derfor godkjennes av
planutvalget (Utvalg for Miljø,
Teknikk og Landbruk). 

Ved samme antall tomter vil den
enkleste behandlingsmåten være søk-
nad om mindre vesentlig regule-
ringsendring. Denne behandlingsmå-
ten krever ikke høring hos eksterne
myndigheter. Saksbehandlingstid er
ca. 8 uker.

Det må være en ansvarlig prosjek-
terende som gjennomfører planleg-
gingen/ prosjekteringen. Han bør
planlegge området utfra ønsket
utbyggingstakt – slik at bygging av
vei, legging av strøm osv. kan gjøres
etappevis.

Det kreves at naboer/ berørte
samtykker i tiltaket (gjenpart av
nabovarsel må følge søknaden). Ved
protester må full reguleringsendring
gjennomføres. Endringen må også
framgå på kart og i reguleringsbe-
stemmelser. 

Dersom endringen omfatter nye
tomter bør behandlingsmåte diskute-
res med undertegnede. Det kan også
være aktuelt med høring hos eksterne
myndigheter.

- Teknisk rådgiver -

Rennebu Skolekorps var i helga på sin første
opptreden etter sammenslåingen. De deltok i
Trøndersk Mesterskap, som arrangeres som en kon-
sertkonkurranse i Olavshallen. Totalt deltok det 41
korps fordelt på tre divisjoner. Rennebu Skolekorps
deltok med 33 musikere i 3. divisjon. De gjorde en
kjempekonsert med sin dirigent Ingolf Dragset, og
ble nummer seks av ti skolekorps. Det var  jevnt
mellom korpsene, så denne prestasjonen var veldig
bra med et så ungt korps.  Dette lover bra for frem-
tiden! Det er ikke bare poengene som teller når
korpset er ute på konkurranse, så etter spillinga dro
alle samlet for å spise pizza. Medlemmene i det
«nye» korpset trives sammen i det flotte miljøet.
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KUNNGJØRING
Med hjemmel i friluftslovens § 15 har Rennebu
kommune den 19.11.2004 vedtatt egne adferds-
regler for Buvatnet friluftsområde.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har den
03.12.2004 stadfestet reglene.

Reglene gjelder for det området som er sikret til
offentlig friluftsområde dvs. kommunal eiendom.

Adferdsregler for Buvatnet Friluftsområde
Buvatnet friluftsområde er tilrettelagt for frilufts-
liv i trivelige naturomgivelser, og  for å ivareta
dette på en best mulig måte gjelder følgende
adferdsregler:

1. Alle om ferdes i Buvatnet friluftsområde må 
opptre hensynsfullt og varsomt, og det må 
vises særlig hensyn til dyre- og plantelivet. 

2. Avfall skal ikke ligge igjen i turområdet, men 
tas med heim eller kastes i utplasserte søppel-
stamper.

3. Tilrettelagt grillplass ved badeplassen kan 
benyttes av alle. Det er ikke tillatt å gjøre opp 
ild utenfor tilrettelagte grill- og bålplasser.

4. Hunder skal holdes i bånd og eventuelle eks-
krementer langs turveien og på badeplassen 
fjernes.

5. Ferdsel med hest på badeplassen er ikke til-
latt. Det er heller ikke tillatt å bade hestene i 
Buvatnet. Eventuelle ekskrementer langs tur-
veien fjernes.  

6. Motorkjøretøyer er kun tillatt på turveien fram 
til anviste parkeringsplasser. Det er ellers ikke 
tillatt med motorkjøretøyer på turveien, med 
unntak av nødvendig transport i forbindelse 
med drift og vedlikehold av friluftsområdet.

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Sør-
Trøndelag innen 3 uker fra denne kunngjøring-
en. Eventuell klage skal være skriftlig og sendes
Rennebu kommune innen 25.02.2005.  

- Rådmannen -

BRANNKONSTABEL (2.gangs utlysning)
Beredskapsstyrken i Rennebu brannvesen skal
suppleres med 2 brannkonstabler med fast anset-
telse.

Styrken består, i medhold av godkjent brannord-
ning, av 12 konstabler og 4 utrykningsledere/for-
menn.
Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillinge-
ne.

For stillingen kreves:
- Førerkort klasse C1 (inntil 7,5 tonn)
- Bosted Berkåk

For stillingen ønskes:
- Førerkort klasse C (over 7,5 tonn)
- Kompetansebevis for utrykningskjøretøy
- Arbeidssted Berkåk

Brannkonstabel tilsettes på deltid med fast stil-
lingsandel 1,5 %, tilsvarende 30 timer pr. år.
Normal beredskap medfører ikke tilstedeværel-
sesplikt.
Utvidet beredskap for utrykningsleder og to kon-
stabler, må påregnes i jule- og påskehelga, lang-
helger i mai, helgene i fellesferien og ellers etter
brannsjefens vurdering.

Tjenesten godtgjøres etter gjeldende avtaler.
Under forutsetning av normalt år mht utrykninger
og øvelser, blir total årsgodtgjøring på ca kr 25-
30000.
Tilsetting skjer på vanlige ansettelsesvilkår.

Søknad med CV og referanser sendes Rennebu
kommune, v/rådmannen, innen 10.02.05.
Attesterte vitnemål må legges fram på forespør-
sel.

Bli en del av et givende miljø med givende
arbeidsoppgaver!

Kommunale møter 
åpne for publikum
03.02.Kommunestyre 19:00
08.02. Formannskap 09:00
18.02. MTL 09:00

Rennebu kommune
Kunngjøringer
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Rennebua
Tlf 72 42 61 51

Strikke kafé
Onsdag 9. februar kl 19.00

Rennebu Husflidslag og Rennebua AS arrangerer
"Strikke-kafé" i Sparebanken på Berkåk.

Rennebua viser en del strikka modeller fra 
Gjestal spinneri, med flere. 

Husflidslaget har en liten utlodning – kaffesalg. 
Kom å bli inspirert til en trivelig hobby. 

Ta gjerne med strikketøyet!

Gule priser

Berkåk

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

Det skal lønne seg 
å handle gult

KARBONADER
Skjeggerød 800 gr

2990

BÆRBAR STEREO
Play-It, radio/CD 

32900

PIZZA
Capri/Mexicana

990
pr.kg 3738 pr. kg 3300

HJERTESALAT
Spania 

1290
pr stk

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 

Bruk ditt lokale
forsikringsselskap

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

- trygghet og tradisjon 
i mer enn 160 år!

Partikjøp! Vinterens store PC-kupp
Intel Pentium 4 - 3,4 GHz prosessor 
HT teknology - 250 GB harddisk, 7200 rpm
512 mb ddr-ram - DVD-brenner - 9 i 1 multi-
minnekortleser i front - trådløst nettverkskort +
bluetooth - TV-tuner kort 
digitalt og analogt med 
fjernkontroll - trådløst tastatur 
+ optisk trådløs mus

889999000000
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Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87 K
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf. 72 42 65 50

Rennebu Idrettslag inviterer til 

Jubileumsfest i Rennebuhallen 
lørdag 5. mars 2005 kl 19.00.

Kulturelle innslag - Middag, kaffe og kaker - Dans til Erik´s - Bar med alle rettigheter
Inngang kr 300,-

Billetter selges hos Rennebu Turistkontor og Rennebu Nedre Handel AS. 
Billett kan også kjøpes på Nettbank, konto 4227.06.04212.

Salg av billetter avsluttes lørdag 26. februar.

- Rennebu Idrettslag v. Styret -

ALLTID
FERSKE BRØD!

Ukens Joker
Norvegia 1 kg 

5490

Joker – tid til overs

Morsdag 13. februar
Invitér mor på 

middag eller kaffe og kaker!
Vi har varm og kald mat, og a la carte,

dessert og kaker.

Husk blomster 
til mor!

Masse fint i 
potteplanter og buketter

Rebustorget - tlf 72 42 76 98
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tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

MORSDAG
Vi har fremdeles gavekort 

pålydende kr 250,- til årets Rennebumartna.
Der kan mor selv kjøpe seg det hun helst ønsker!

HUSK REFLEKS !
Vi har både vester og bånd.

Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Nye og brukte 
motorsager, 
snøfresere m.m.

NYÅPNING 
av butikken på Grindal!

En del varer selges ut til 
sterkt reduserte priser. 

Salgsstart fredag 11. febr. kl 9.00
Kaffe og kaker.

Nye åpningstider 
Rennebu Innkjøpslag fra mandag 14.2.05:

Mandag 9-13 / Tirsdag og torsdag 9-14 / Lørdag 10-13

Vi har bl.a. 
Labb hundefòr, Matmons, sparker og SPARKSKI.

25 kilo solsikkefrø, kr 219,- 
Prisgunstige klær og sko fra Synfiber.

Velkommen innom oss på Grindal!

RENNEBU INNKJØPSLAG 
Tlf 72 42 61 36

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Freia sjokoladeplater
200 gr pr. stk 1490

KARBONADE
Gilde 800 gr 4990

Husholdningssaft
2 1/2 l First Price 2070

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

KYLLING
pr stk 2990

SKINKESTEK
pr. kg 5990

FLØTEMYSOST
1 kg 3990

+ pant
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I henhold til plan- og bygningslovens § 27-1 .1 kunngjøres
herved oppstart av reguleringsarbeid.

Reguleringsplan for Riksveg 3 Innsetlia.
Formålet med planarbeidet er i første omgang masseuttak,
senere utbedring av Rv 3.

Endring av reguleringsplan for Riksveg 3 Gullikstad –
Ulsberg.
Formålet med planarbeidet er å vise gang-/sykkelveg fra
Ulsberg boligfelt mot Innset, å vise midlertidig riggområde
og å justere vedtatt trasè for rv 3 fra Gullikstad til planlagt
jernbanebru.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidene kan rettes til
Statens vegvesen ved Jostein Rinbø, tlf 73 58 27 44, eller til
Plankontoret Oppdal og Rennebu, tlf 72 42 81 66.

Eventuelle innspill til reguleringsarbeidet sendes 
Plankontoret Oppdal og Rennebu, 7391 Rennbu. innen
28.02.05.

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
Lotteri 2004 - Trekningsliste

Hotell–weekend for to: Andrea Sofie Hoel, Voll.
3 gavekort med middag for to fra Berkåk Veikro: Ragnhild
Meslo, Stamnan, fra Mikkels Kro: Morten Nyberg, Berkåk,
fra Torgkroa: Anne Andersen, Berkåk.
Nisse fra Trollbua: Erlend Eithun m. fam, Innset 
Steinbilde fra Harald Ulvåg: Ida Berntsen Busklein, Ler
Gavekort fra Statoil: Gjertrud Kvam, Gunnesgrenda, – fra
Rebus Frisør: Ellen Beate Skårsmoen, Innset, – fra
Fabrikkutsalget: Borghild og Arnold Skårsmoen, Innset, –
fra Byggmakker: Kjell Magne Belsvik, Innset, – fra Berkåk
Blomster: Odd Hallgeir Øien m. fam, Innset, – fra Spiren:
Guri og Jon Bakk, Voll, – fra Rennebu Skinnprodukter:
Skugglia, Nordskogen, – fra Coop Prix Berkåk: Fam.
Gustafsson, Berkåk, — fra ICA Berkåk: Eivind Øien
Lundaløkk, gavepakke fra Berkåk Klær: Ingebrigt og
Gjertrud Bakk, Voll.

Hovedgevinsten – en hotellweekend – er finansiert ved
bidrag fra følgende bedrifter og næringsdrivende:
Kjell Aune, Coop Marked Stamnan, Kåre Jan Flotten, Terje
Frøseth, Habil Offset, Interdata, Anders & Olav Jerpstad,
Kraftverkene i Orkla KVO, Korsen Autoservice, LH Bygg
AS, Lund Handlaft, Rennebu Bygdearrangement, Rennebu
Dør & Vindu, Rennebu Innkjøpslag Grindal, Rennebu
Nedre Handel, Rennebu Skog & Hage, Rennebu Snekkeri,
Rennebu Taxi, Rogers Hårstudio, Rørlegger’n Edvin Eide,

Erling Sande, Sande Hus og Hytter, Solfryd
Solstudio, Sponås Landbruksverksted,
Terrengen    

Vi takker alle som har gitt gevinster og
bidrag til lotteriet vårt!

Salong 2+3, bord og div. hvitevarer selges!
Tlf 72 42 71 74 - mob 900 63 924

Neste Rennebu Nytt kommer torsdag 17. februar.
Frist for stoff er torsdag 10. februar!

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf. 72 48 15 00
Adresse Rennebu: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu

tlf. 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no      www.interrevisjon.no

Rennebu Nytt 2005 
utgivelser og innlevering av stoff

Nr. Uke nr. Utg.dato Frist

03 7 17.02. 10.02.

04 9 03.03. 24.02.

05 11 17.03. 08.03. (NB) 
Påskenr.: Tabl./Hyttedistr.

06 14 07.04. 31.03.

07 16 21.04. 14.04.

08 18 04.05. 28.04.

09 21 26.05. 19.05.

10 23 09.06. 02.06. 
Sommernr: Tabl./Hyttedistr.

11 25 23.06. 16.06. 

tlf 72 42 76 66 - Fax 72 42 79 97 - Epost:
dagfinn@volds-fotografiske.no

www.rennebunytt.no - www.volds-fotografiske.no



Takk for blomsten vi fikk til jul fra sanitetsforeningas
arbeidslag på Voll.       Ola og Olga Voll

Hjertelig takk for julegleden jeg fikk fra sanitetsforeninga.
Astrid Prestrønning

Takk til Grindal Arbeidslag for planten jeg fikk til jul.
Asbjørn Clausen

Hjertelig takk til Grindal sanitetsforening for blomsten jeg
fikk til jul.       Erling Sponås

Takk til Berkåk sanitetsforening og dere andre som husket
meg til jul med blomster og helsinger.

Agnes Skjerve

Takk  til Hoelsjåren sanitetsforening for planten
vi fikk til jul.        Hilsen Alvhild og Magne

All oppmerksomhet på dagen frabedes.
Olav Skamfer

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen den 17. februar.
Ingfrid Sanden

All oppmerksomhet på dagen min frabedes.
Erik O. Uvsløkk

Takk til alle som har vært med og bidratt til gjennom-
føringa av innsamlingsaksjonen til Flomofrene i Sør-Asia.

Rennebu Røde Kors

Er det virkelig ingen som savner meg,
eller vil ha meg?

Jeg er fra først av (sikkert) ingen villpus, 
men er sky og kontaktsøkende, 
jælen og veldig, veldig ensom.

Vær snill ring 72 42 72 84. Tusen takk.
Hilsen PUS

SOKKELLEILIGHET
på vel 55 kvm til leie på Berkåk.

Henv. tlf 913 10 192

Ta vare på dine føtter ...
Ring for timebestilling 913 43 836

Åpent hver tirsdag.

Fotterapeut Mari Øverland

Årsmøte Rennebu Snøscooterklubb
14. februar hos Ingrid og Ottar kl 20.00.

Vanlige årsmøtesaker

Rennebu Nytt 11

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
Det årlige Bedriftsskirennet 

arrangeres 12. mars –05. Start fra kl 15.00. 
Invitasjon blir utsendt med påmeldingsfrist 28. febr.

Gavepremier kan leveres InterData.
Arr. Bedriftsskirennet

Årsmøte UL Framtidsvon 
fred 11. febr kl 20.00 på Sandbrekka. 

Vanlige årsmøtesaker. 
Saker som ønskes tattopp på årsmøte må være styret v/

Olav Stavne i hende senest 07.02.
Styret I ULF

Husk
årsmøte i Rennebu Arbeiderparti og Kvinnegruppa 

på Hallandstuggu fredag 4. febr  kl 18.00.

Årsmøte
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps

Sted: Hallandstuggu
Dato og tid: 25. Februar kl 19.00

Vanlige årsmøte saker. Evntuelt saker som ønskes 
å taes opp, må være levert styret inen 18. februar.

Servering av mat og drikke.
Vel møtt!                       Styret RRKH

Dette skjer i Rennebu!

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no

Rennebu Turistkontor

5-6.02. Samlagsmesterskap, R.Skytterlag
08.02. Formiddagstreff Berkåk 11.00

Frivillighetssentralen
08.02. Innendørstrening Berkåk 17.00

R.Skytterlag
10.02. Årsm Berkåk Arb.lag NKS Sanitetshuset 19.30
13.02. Tur til Ånegga-Pikfjellet Søgard Hoel 11.00

Rennebu Turforening
15.02. Innendørstrening Berkåk 17.00

R.Skytterlag
18.02. Bør Børson Cabaret Samfunnshuset 19.30

Hauka Dekorum
20.02. Burennet Berkåk 09.00

Håndball Piker 45 sønd kl 20-21 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps onsd kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Berkåk Skolekorps torsd kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor mand kl 20-22 på Voll skole
Berkåk Damekor tirsd kl 18.30 musikrommet på skolen
Rennebu Mannskor tirsd kl 20-22 på Berkåk skole

Gratis innrykk i kalenderen, 
kontakt Rennebu Bygdakontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  17. februar - frist for stoff 10. februar - Rennebu Nytt

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

LLeeddiiggee  kkoonnttoorreerr  ii  NNæærriinnggsshhaaggeenn!!
- et miljø for utvikling og vekst
Lei et kontor for én time, – en dag, eller så lenge du ønsker. 

Ferdig utstyrt m/PC og bredbånd!

Hvem tenkter vi på? Hva tilbyr vi? Hvem er her allerede?
● Du med hjemmekontor ● Ferdig utstyrt kontor ● Interdata Berkåk AS
● Etablerte bedrifter ● Raskt bredbånd 1 MB ● Interrevisjon Orkanger AS
● Etablerere ● Møterom m/utstyr ● Advokatene Hovstad
● Ungdom med etableringsplaner ● Kantine & Kvernrød M.N.A.
● Hytteeiere/pendlere ● Tilgang kopimaskin ● Takst-Forum Trøndelag AS
● Du som ønsker å flytte tilbake ● Skrankeservice ● Rennebu IT-service AS

● Etableringsveiledning ● ABB
● Markedsføring – nettside
● Kompetansetilbud

Gratis oppstartsmåned for etablerere!
Etableringsveiledning og kontorplass for utvikling av forretningsidé.

Ta kontakt på tlf. 72 40 42 44 eller 72 42 82 00
Rennebu Næringshage AS

- et miljø for utvikling og vekst
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu

Nærmere informasjon på vår nettside: www.rennebuhagen.no


