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Stemning på
17. mai
Rennebu Skolekorps spiller på Voll
i årets 17. mai-tog
Foto: D. Vold
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www.berkaak-veikro.no
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Bort for en 50-lapp
Vi minner om ordninga bort for en 50-lapp, en ordning som
gjelder for alle Rennbygger 67+.

Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

fung. ordfører Tora Husan
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
tora.husan@rennebu.kommune.no

Kulturvukku i hele Rennebu
– det er målet!
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Abonnement Gratis alle husstander i
Rennebu, Jerpstad, Kvikne,
Soknedal og Budal
Opplag
2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum
22.05.
23.05.
03.06.
19.06.
24.06.
26.06.
27.06.
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Formannskap
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Formannskap
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Har du behov for å komme ut for å besøke
noen, utføre et ærend eller ut på et kulturarrangement, kan du ta kontakt med Frivillighetssentralen
på tlf 72 42 62 64.
Ordninga omfatter en tur/retur pr. måned eller
tolv pr. år.
Prisen er kr 50,- hver vei. (kr 100,- tur/retur)
Bestill i god tid!

09.00
09.00
09.00
19.00
09.00
09.00
09.00

Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no under
linken Politikk. Her kan du også lese
referat fra alle kommunale møter.

Onsdag 14. mai møttes representanter fra lag og organisasjoner
og Rennebu kommune til åpen idédugnad om mulige arrangement og videreutvikling av Kulturvukku.
I år arrangeres
Kulturvukku
for
fjerde gang, i perioden fra lørdag 25.
oktober – søndag 2.
november.
Blant de 9 fremmøtte var det stort
engasjement,
og
mange gode ideer
kom på bordet. For
videre arbeid med
disse ideene ble det
på møtet oppnevnt
en komite, hvor
Inger Måren på
Turistkontoret ble valgt til leder, og
med seg ellers fikk hun Maj Britt
Svorkdal Hess, Gørill Meland og Rune
Skjolden.
Av arrangement som allerede er i
boks kan vi nevne RennebuSpæll lørdag 25. oktober, ungdomsskolens
årlige musicaloppsetning torsdag 30.
og fredag 31. oktober, og vi regner det
vel også som ganske sikkert at det blir
”orgelkveld” i Berkåk Kirke søndag 2.
november. Ellers så kom det frem på
møtet at der er konkrete ideer om en
fotoutstilling, håp om en operaforestilling, en mulig kunstutstilling med
nasjonal kunstner, og at Kulturskolen
som vanlig vil engasjere seg. På møtet

Soknedal skolekorps
under fjorårets RennebuSpæll.
var det også ideer omkring bruken av
det nye torget, som vi regner med er
ferdig til da.
Ellers kunne de fremmøtte gjerne
tenkt seg noen fysiske aktiviteter, noe
med mattradisjoner, og ikke minst
ønskes det innspill om aktiviteter og
arrangement rundt omkring i HELE
bygda. Så de som gjennom dette får
noen ideer de vil drøfte, kontakt Inger
på Turistkontoret – for ei godt markedsført Kulturvukku med mange og
varierte kulturtilbud skal det bli også i
år!
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Åpent møte om tiltaksplan for Nerskogen
Rennebu kommune ønsker alle velkommen for å drøfte hva Nerskogen
skal leve av og for i framtida.
Åpent møte på Nerskogen skole torsdag 22. mai 2008 kl 19.00
- Velkommen / formål med møtet
- Tiltaksplan v/ Kjell O. Solbakken, Norsk Turistutvikling AS
- Drøfting / diskusjon av tiltakene
- Hvordan organisere og gjennomføre tiltakene? Hva er viktig å prioritere?
- Avslutningsvis: Prosessen videre
Vel møtt!
Arrangør Rennebu kommune

Villig til å bygge for TINE
Rennebu kommune er innstilt
på å sette opp et kommunalt
utleiebygg dersom TINE
trenger mer plass for å bli
værende på Berkåk.
Biobrenselanlegg, lav arbeidsgiveravgift og kommunalt utleiebygg til
eventuell fettproduksjon er det
Rennebu kommune lokker med for at
TINE skal fortsette, og aller helst utvide
driften på meieriet på Berkåk. Det er
fungerende ordfører Tora Husan og
rådmann Arve E. Withbro som på
vegne av Rennebu kommune står bak
uttalelsen til TINEs rapport om strukturutredning angående fettbehandling,
tørking og konsentrater.
Viktig med fortsatt drift
I sin uttalelse ber Rennebu kommune TINE grundig vurdere muligheten for fortsatt drift på meieriet på
Berkåk. Dersom TINE velger å avvikle
produksjonen i Meldal, ber Rennebu
kommune om at flytting av fettbehandlingen fra Meldal til Berkåk vurderes.
Rapport med uklarheter
Videre i uttalelsen skriver kommunen at rapporten er grundig og velfundert, men som de har påpekt tidligere i uttalelse så er det stor usikkerhet i
de forutsetningene som er satt for
arbeidet. Det er også uklarheter rundt
løsninger og kostnader knyttet til
transport og lagring av reguleringsmelk. I sin uttalelse sier kommunen at
de oppfatter det også slik at det er dis-

kusjoner knyttet til hva
som er nødvendig
kapasitet og tørking på
Berkåk, og dermed
investeringskostnader
knyttet til en ny tørke
og/eller reinvesteringer
i eksisterende tørke.
Sikrer kompetansen
Videre i uttalelsen
de påpeker de at en
evt. flytting av fettbehandlingen fra Meldal
til Berkåk vil sikre
TINEs
kompetanse
både på tørking og
fettbehandling. Med dagens arbeidsmarked, vil dette redusere risiko, særlig
i den harde konkurransen det er for
smør og margarinprodukter.
Ligger sentralt
Berkåk ligger svært gunstig til ved
E6 og jernbane, og godt plassert i en
melketett landsdel. Biobrenselanlegget
som er planlagt vil sikre TINE et meieri
med tydelig og dokumentert grønn
profil. Dessuten har Rennebu kommune lav arbeidsgiversats, 6,4% .
Fører opp utleiebygg
Uttalelsen sier at kommunen er
kjent med at TINE er inne i en periode
med store investeringer, bl.a nytt stort
meieri på Jæren. Rennebu kommune
ønsker å bidra til at investeringene og
dermed risikoen for TINE kan reduseres, og tilbyr at kommunen bygger et
utleie industrilokale til fettprodukter på
Berkåk. Rennebu kommune kan derfor

tilby en løsning der kommunen fører
opp og finansierer nytt industribygg
som TINE kan leie til fettbehandling.
Kommunen tilbyr TINE et nytt industribygg til 50 millioner kroner hvis
meieriet på Berkåk får bestå.
Riktig beslutningsgrunnlag
Rennebu kommune sier i sin uttalelse at de ser klart og støtter TINEs
overordna mål om best mulig melkepris og lønnsomhet for norsk melkeproduksjon både på kort og lang sikt.
Optimal struktur på industrien er en
helt vesentlig del av strategien for å nå
dette målet. Rennebu kommune er
opptatt av å sikre melkeproduksjonsbrukene i kommunen, men er naturligvis også opptatt av at grunnlaget for
beslutningen om arbeidsplassene på
meieriet på Berkåk blir så gode og riktige som mulig.
Av Dagfinn Vold
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Fotballen ruller
RN markerer at fotballsesongen er i gang med et bilde fra
lokaloppgjøret mellom Rennebu og Sokna 4. divisjon herrer.
Kampen gikk på Frambanen i fint vårvær med mye publikum
tilstede. Kampen ble så tett som et realt lokaloppgjør ofte blir flere gule kort og et rødt. Rennebu vant kampen til slutt 3-1, og
fikk dermed sine første poeng for sesongen.
Rennebu har mange lag i aldersbestemte klasser, og alle har
kommet meget godt i gang i sine avdelinger. Terminlister finnes på idrettslagets nettside - www.rennebu-il.no. Her kan en
også følge med på resultatene. Idrettslagets medlemsblad som
kommer i disse dager inneholder også terminlister for fotball
og andre aktiviteter som idrettslaget står for i sommer.
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Finnmarksblomen
Rennebu har en flora av lag og foreninger, og en
av de mer ukjente er nok Finnmarksblomen på Voll.
Dette er ei lokal forening under Samemisjonen, og
den har sannsynligvis aner helt tilbake til mellomkrigstida da den startet som pikeforening.
Finnmarksblomen har 8-9 møter i året, og samler
inn penger til Samemisjonens drift. Ellers er det kaffe
og det sosiale som står sentralt. Erla Gunnes, leder i
Finnmarks-blomen, kan fortelle at det er kvinneforeningene som holder oppe mye av økonomien til
misjonen. Pengene nå går for det meste til suppekjøkken og andre viktige tiltak blant samene på Kola.

Miljøfokus i Voll barnehage
I forbindelse med Miljøåret 2007,
søkte Voll barnehage om støtte til innkjøp av kompostbinge i barnehagen.
Omlegging av kommunens avfallsrutiner i 2007, gjorde at matavfallet
som tidligere var utsortert til gjenvinning av pelsdyrfor, nå skulle kastes i
restavfallet. Dette opplevde vi som et
tilbakeslag i fht å tenke miljø. Barna i
Voll barnehage har i en årrekke sådd
grønnsaker og satt poteter og laget
grønnsaksuppe for salg på FN-dagen,
til inntekt for Redd Barna. I den forbindelse er det behov for rikelig og god
jord. Derfor kom vi på tanken om å
starte kompostering av matavfallet i
barnehagen. Nå kunne vi fremdeles få
være bidragsytere til å redusere søppelberget i verden, samtidig som vi selv
produserer vår egen jord til dyrking av
blomster og grønnsaker.

Jørgen Reitås Sæther og Sigrid Torsdatter Uv tømmer matavfallet i kompostbingen
Voll barnehage fikk bevilget kr
6.000,- fra midler avsatt i miljøåret
2007, til innkjøp av kompostbinge. Den
21. april ble det avholdt kurs i kompostering for ansatte og foreldre i
Nerskogen og Voll barnehager samt
personale i Nerskogen og Voll skoler.
Kurset var i regi av Grønn Hverdag ved
Signy Ryther Overby.
Voll barnehage er nå kommet godt i
gang med arbeidet, og barna er introSigrid Øverland Kjeka sørger for å fylle
på riktig mengde komposteringsstrø.

dusert for nye rutiner. De er ivrige og
nysgjerrige deltakere og observatører
til prosessen som foregår i kompostbingen. Vi håper barna vil ta med seg
den gode lærdom og de gode vaner
helt inn i voksenlivet.
En oppfordring til alle kommunens
innbyggere fra oss i barnehagen: Vær
miljøvennlig – bli en kompostør!

Hilsen fra barn og voksne
i Voll barnehage
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Sommerblomster
Kraftige blåe/hvite
lobelia ampler
25 cm kr

225,- 20 cm kr 150,-

Leggbeskyttere - Fotballstrømper
Keeperhansker - Drikkeflasker
Topptrimkort,
kart og annet turutstyr
Velkommen innom til en trivelig handel!

Drivhuset bugner av sommerblomster
og ampler i mange farger og sorter.
Kjøp sommerblomster
direkte fra produsent.
Det gir god kvalitet og rimelig pris.
Åpningstider:
Hverdager 9-18
Lørdag
9-15
Søndag
12-16

Tlf 72 49 42 12

Åpningstider fra 15. mai
kl 08.00 - 15.00
Du treffer Mette på
tlf 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil
er i Rennebu hver uke.
• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

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
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Småjutulan 2008

RNs
sommernummer

Tidlig, tidlig er det på sommer`n. Men vi som har levd en stund vet at det går
fort. Før man vet ordet av det så er det martna igjen. I år har vi faktisk fått en del
henvendelser allerede om å få delta på Småjutulan sin salgsbod.
Tilbudet er for alle i skolealder og opp til 18 år. Forutsetningen er at gjenstandene som selges er selvlaget. På grunn av strenge regler fra Mattilsynet kan vi ikke
selge noen form for mat, med mindre de er laget på skolekjøkkenet. I denne
sammenheng er også drops definert som mat.
For dere som er ivrige etter å være med lønner det seg sikkert å begynne med
produksjonen så snart skolen er over om ikke før.
Frist for påmelding 1. august 2008. Dere kan ringe 72 42 81 00 eller
72 42 81 67. Dere kan skrive til kommunen eller stikke innom på kulturkontoret.
Lykke til!
- Astri -

Vi minner om at fristen for stoff
til sommernummeret
er satt til mandag 26. mai.
Bladet kommer torsdag 5. juni.
Annonser:
mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt:
dagfinn@mediaprofil.no

Bibliotektipset:

Formannskapsvedtak

En barnebok for alle!
Eli Rygg:
Koppen
med skår i
- en bok om
skilsmisse
"Koppen
med skår i", er
Eli Rygg`s tredje temabok for barn,
men samtidig en bok for alle i en familie, i videste forstand. Egentlig er det
nok å si: La ni-åringen Bendik ta deg
ved hånden og lose deg gjennom
denne spennende labyrinten som en
skilsmisse mellom to foreldre alltid vil
være, uansett alder og ytre forhold.
Vond, rotete og tragisk, men med rom
for oppfinnsomhet, nye veier og muligheter. Men der barna uten unntagelser
blir den tapende part, alene med sine
undringer og angster.
At det går an å snakke/skrive artig
om så alvorlige ting som dette med å
"dele opp" en familie! En uke hos
mamma, en hos pappa, ofte med lange
reiser, mas og oppbrudd, gjensyn og
takk for meg! Hva skal det være til,
undrer Bendik, ja alle "Bendiker", når
vi hadde det så bra sammen? Var
"alle". Spiste og sov, lekte og jobbet og
fant-på-ting sammen, var vanlige
sammen!
Bendik finner en krøllet postit- lapp
fra moren til faren, henslengt ved
søppelbøtta:" Tom, jeg vil skilles".
Pang! Og så er boka i gang.
Bendik (storebror Johannes har sitt
eget tenåringsstyr) er kanskje ingen

problemløser, men på sitt snodige vis
finner han etterhvert ut hvilke veier det
er lurt å gå,- snillere veier enn bare
takk-og- adjø. Slik blir han etterhvert
også en veiviser for de voksne, en artig
liten skrue, men vàr, litt"synsk" der
foreldrene går med skylapper. Senere
med nye kjærester. Midt oppe i elendighetene prøver Bendik å vri det
kjempedumme til det mindre dumme,
og finner etterhvert sin nye plass i
hverdagens mangfoldigheter.
I denne nye boka er Eli Rygg like
ømsint raus som i sine tidligere bøker
om "Døden", og om overgrep mot
barn. Hun har jobbet med barn hele
sitt liv og vet hva det dreier seg om når
ungene nesten alltid havner i den store
tids- og oppgjørsklemmen. Ingen kan
være i tvil om hvor forfatteren står i
den slags krigføring, men uten stive
pekefingre og fy-skamme mot voksent
folk. Hun er en hjelper på et sjeldent
plan,- en viss prinsesse måtte nok
bruke englebegrepet for å sett ord på
klokskapen til Eli Rygg,- den sprelske
oppfinnsomheten, som salve på sår.
Blir hun da aldri lei og vrien, denne
dama? Det ser ikke slik ut, og hjertelig
takk for det.
Jeg ber leseren glede seg til
"Koppen med skår i", denne helt
spesielle boka for barn OG voksne. Det
er ikke noe enten-eller her, men "Takk,
begge deler", for å snakke Ole Brum
etter snuten.
Lykke til på reisen, du får en spennende tur!
Av Elisabet Berkaak

Anskaffelse av ny hovedbankavtale
Det inngås ny hovedbankavtale
med Meldal Sparebank. Avtalen gjøres
gjeldende fra 1. juli 2008 og gjelder i 3
år, med mulighet for forlengelse i inntil
1 år.
Meldal Sparebank har gitt det tilbudet som er mest fordelaktig for kommunen. Dette tilbudet er det beste på
pris – både mht innskuddsbetingelser
og betalingsformidling.
Fartsgrense på RV 3
Det er i dag nedsatt fartsgrense til
70 km/t langs RV 3 på en strekning fra
nord for Nåverdalsbrua og et stykke
forbi brua. Rennebu kommune søker
om at nedsatt fartsgrense forlenges
sørover forbi avkjørsel til eiendommen
gnr. 169, bnr. 1 i Rennebu – grunneier
Halgeir Stokke.
Nordgående trafikk har høy fart ved
passering av avkjørsel til eiendommen
gnr. 169, bnr. 1. Skolebussene fra
Rennebu og Kvikne og brøytebilene fra
begge fylker snur ved fylkesgrensa.
Nedsatt fartsgrense vil gi økt sikkerhet.
Innset sanitetsforening - søknad om
økonomisk støtte til konsert i Innset
kirke
Formannskapet
støtter
Innset
Sanitetsforening med annonsering på
kr. 5.000,-. Formannskapet ser positivt
på forslaget som er med på å markedsføre Rennebu.
Formannskapet anbefaler at Innset
Sanitetsforening vurderer å høyne billettprisen samt søker privat sponsorstøtte.
Bevilgningen dekkes av budsjettposten ”etter formannskapets vedtak”.
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Bilpleie

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

fra kr 1500,-

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

DEKKSERVICE

v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

MARKISER – PERSIENNER
Ring din
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188
- for et uforpliktende tilbud!

www.scandic.no Tlf 800 49 900

6 måneder fri assistanse til

kun 99,-

• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge
og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall
assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Trykkimpregnerte og
sammenleggbare
fritidsmøbler

Som Falck-medlem får du gode avtaler og
rabatterte priser hos en rekke
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
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Verdig markering
i Nåverdalen

Kjenner du
noen som
fortjener en pris?

På selve frigjøringsdagen 8. mai, ble en ”tosidig” informasjonstavle
avduket i Nåverdalen.

Gjensidige Oppdal-Rennebu
Brannkasse kan se tilbake på
over 165 års sammenhengende drift. Forsikringsselskapet ønsker å gi noe
tilbake til lokalsamfunnet i
form av Talentprisen 2008.

Den ene siden av informasjonstavlen beskriver kampene
mellom norske og tyske styrker
26. – 28. april 1940, mens den
andre informerer om bergverksvirksomheten på stedet.
Selv om det nærmer seg
sytti år siden trefningene ved
Innset, og snart firehundre år
siden gruvedrifta startet, er det
viktig at informasjon om krigen og
gammel næringsvirksomhet ikke går
tapt for etterslekten.
Lederen for arrangementskomiteen
Olav Jostein Holten ønsket velkommen og ledet programmet for dagen.
Fungerende ordfører i Rennebu, Tora
Husan, holdt
tale, før Generalinspektøren for heimevernet, Bernt
Brovold, la ned krans ved minnesteinen for de falne under trefningene.
Deretter avduket han den ene siden av
infotavla. Foruten styrker fra trøndelag, deltok også mannskap fra Møre
Infanteriregiment i kampene. To norske soldater falt, mens det ifølge tyskernes tapslister falt sju tyske soldater.
Det er veteraner fra de norske avdelingene som har bidratt med informasjon som nå er på plass på infotavla i
Nåverdalen.
Ordføreren foretok så avdukingen
av den andre siden av informasjons-

tavla. Her er det informasjon om bergverksdrifta i Nåverdalen. Gruvedrifta
startet på Kvikne omkring 1630, og
utvidet mot Nåverdalen få år etter.
Etter flommen i 1789, den såkalte
”storofsen”, ble den gamle smelteovnen ødelagt. Kjører du Rv 3, er det lett å
få øye på smelteovnen, dette er den
som ble bygd opp etter at den gamle
ble ødelagt. Innset historielag har vært
sentrale i utarbeidelsen av informasjonen om kopperverket, og de har
også laget selve tavla.
Aspiranter fra Rennebu Skolekorps,
medlemmer fra Rennebu Musikkorps,
og Rennebu Mannskor sto for de
kulturelle innslaga ved markeringen.
Lokalprodusert elghakk og kaffe ble
servert til de frammøtte som avslutning
på en høytidelig og verdig markering i
Nåverdalen.
Tekst: Jan Inge Flå
Foto: Mari Ytterhus

Blomster ved kirkene
Rennebu kirke i kveld
Innset kirke onsdag
Nerskogen kapell

22/5 kl 19.00 - 21.00
28/5 kl 19.00 - 21.00
7/6 kl 16.00 - 17.00

NB!

Mye fifinnt i sommerblomster,
ampler, roser mm på

Prisen skal tildeles ungdom mellom
14-22 år, og det kan være til enkeltpersoner eller lag og organisasjoner, til
personer som har vist interesse og
framgang for å utvikle seg innenfor sitt
felt f.eks. kultur eller idrett eller personer som “har noen år i faget”.
Prisens størrelse er på kr 10.000,- i
hver kommune.
Egen uavhengig jury skal plukke ut
vinnerne. Juryen for Rennebu består
Tora Husan (leder), Ine Marie Dahl
Pedersen og Aleksander Sæther Flå oppnevnt av Rennebu ungdomsråd.
Juryen for Oppdal er Bjørg Marit
Sæteren (leder), Kristian Torve og Mari
Østgaard - oppnevnt av ungdommens
kommunestyre.
Frist for innsending av begrunnet
forslag er 1. juni 2008 til postboks 26,
7341 Oppdal eller e-post merket
Talentprisen 2008.

Behov for grus/pukk?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner.
Grus til diverse formål.
Dessuten utfører vi små og store gravejobber,
eksempelvis drenering, tomtegraving
og masseutskiftning.
Ring for uforpliktende prat!
Torstein Engen, Berkåksmoen 7391 Rennebu
Tlf 944 87 876 — te@rennebu-grus.no
www.rennebu-grus.no
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Rennebu kommune
Kommuneplan 2009-2020
- Varsel om oppstart
Formannskapet vedtok i møte den 15.04.08 å legge
utkast til planprogram for kommuneplanen ut til
offentlig ettersyn
I henhold til pbl § 20-5 varsles oppstart av arbeid
med kommuneplan for Rennebu.
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger
skal planprosessen omfatte en konsekvensutredning
av tiltakene som foreslås i den nye kommuneplanen.
Dette innebærer blant annet at det skal utarbeides
et planprogram som skal legge rammene for planarbeidet.
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til
plankontoret v/Håvard Stensønes på 72 42 81 62,
evt. post@plankontoret.net
Innspill til planprogrammet eller kommuneplanen
sendes Rennebu kommune, Myrveien 1,
7391 Rennebu innen 20.06.08.

Rådmannen

www.rennebu.kommune.no

Båndtvang

Sauekadaver i utmark
Hvis du som turgåer finner sauekadaver i utmark
– Hva bør du gjøre?
1. Se om du finner øremerket på sauen. På innsiden
av merket står dyreeiers navn og telefonnummer.
Angi hvor du er. Har du GPS markér funnplass på
denne. Denne bør være innstilt på kartdatum
WGS84 og posisjonsformat UTM/UPS.
2. Hvis dere ikke finner noe øremerke, ring rovviltkontakt Per Arild Torsen, telefon 951 05 410.
3. Merk funnplassen og prøv å beskriv hvor du er.
4. Om mulig er det flott om kadaveret kan dekkes
til, så en slipper ytterligere "forringelse" etter at
det er funnet, da øker mulighet for å finne dødsårsak.
5. Poenget er at varslingen skjer så raskt som mulig
og at dyreeier blir informert og rovviltkontakt
varslet, og med korrekt stedsangivelse så en
enkelt klarer å finne kadaveret.
6. Rundt omkring i beitesonene henger det tilsynsplakater. På disse tilsynsplakatene står det navn
på dyreeiere og telefonnummer.
7. Har dere fotoapparat med, ta gjerne bilde.

Omsorgsarbeider/hjelpepleier
- fast stilling

I Rennebu kommune skal hunder ut over den
generelle båndtvangen i perioden 1. april - 20.
august holdes i band eller forsvarlig innestengt 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 ekstraordinære 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.

2x50% stilling omsorgarbeider turnus med vakter
helg/kveld ledig fra 1. juni.
Med forbehold om godkjenning.

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

Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu
tlf 72 42 81 00. Søknadsskjemaet sendes pr. e-post
postmottak@rennebu.kommune.no innen 5. juni
2008.

Arbeidsområder:
Stillingene er i hovedsak tilknyttet Boligavdeling.
Andre oppgaver innen pleie og omsorg kan bli
tillagt stillingen.
Vi ønsker medarbeidere:
Som kan arbeide selvstendig og selv ta initiativ til
arbeidsoppgaver som må utføres.
Vi tilbyr:
En utfordrende og utviklende stilling,
pensjon og forsikringsordning, lønn iht. avtaleverk.
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder IPO
Borgny Lien tlf 72 40 25 12.
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KUNNGJØRINGER
Myrhaug bedehus
har det lenge vore kalla, forsamlingshuset på Grindal.
Årsmøtet 2008 vedtok at huset skal få att det opprinnelege
namnet, som står på skylddelinga, og heiter no:

Fredheim, Grindal

KUNNGJØRINGER
I høve 75 års dagane våre, ber vi til ope hus på
Misjonshuset, Voll. Søndag 15. juni frå kl 17.00 - ca 22.00.
Misjonshuset trøng nytt tak, vi legg vår gåve i det.
Blir fleire med?
Helsing Marit og Anders
Hjertelig takk for helsinger,blomster og gaver på

Styret for Fredheim

Nyrehabilitert leilighet til leie
93 kvm, 4-roms, høy standard.
Berkåk sentrum.
Henv tlf 934 46 688

80 års dagen min.
Sigrid Arnolda

Enebolig til salgs, Stamnan Tlf 416 20 715
Teatertur “Ligge i grønne enger”

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse ved vår alles
kjære, Kåre Holthe-Berg`s begravelse.
Takk for blomster, pengegaver til Rennebu ambulanse og
Innset blomsterfond.
Klara
Kirsten m/fam
Monika m/fam

Torsdag 11. september 2008. Start fra Berkåk kl 17.30.
Pris kr 430,- Pensjonister kr 350,- inkl. buss, kaffe og
teaterbillett. Bindende påmelding innen 15. juni til:
Jon Stavne tlf 916 43 472

Frivillighetssentralen
holder stengt onsdager fram til sommerferien
(t.o.m) 18. juni. Åpent hver dag i uke 26.
Ferie vil bli annonsert senere.

K unne du tenkt deg
å bli bedr e kjent med oss?
Vi er en liten lokalbank med de fleste tjenester som du har bruk for.
Hos oss trenger du ikke taste 1.2… for å komme i kontakt
med en kunderådgiver. Vi har som mål å være
konkurransedyktige på pris på de fleste områder.

Ting som vi kan bidra med:
- Finansiering
- Gratis regningsbetaling
- Gode innskuddsvilkår
- Forsikring
- Leasing
- Ulike plasseringsmuligheter
- Rask og god service
Åpningstider Soknedal
man, tirs, ons og fredag
torsdag

kl 09.00 – 15.00
kl 09.00 – 16.30

Åpningstider Støren
man – fredag

kl 10.00 – 17.00

Skulle du ha behov for å treffe oss utenom disse tidene,
er vi fleksible på å ta et kundemøte utenom ordinær åpningstid.

Ta kontakt og vi kan gi deg et uforpliktende tilbud.
Telefon 72 43 00 40
Mail: post@soknedal-sparebank.no

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu
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Dette skjer i Rennebu!
Trening Jegere og skyttere Innset Skytterlag 17.30
Leirdueskyting RJFF
Svenskdalen
18.00
Loppemarked Velforeninga Ulsberg, lekepl. 10.00
Medlemsmøte Bygd.kvinnel. Fredheim Grindal19.30
Treningsskyting
Gammelstødalen 17.00
Jegere
19.00
28.05 Medlemsmøte
Samfunnssalen 17.00
Pensjonistforeninga
28.05 Terrengløp
Trollvang
19.00
28.05 Mannekveld
Havdal skole
19.00
29,05 Formiddagstreff
Voll
11.00
29.05 Trening Jegere og DFS Skyttere Innset Skl.
17.30
29.05 Leirdueskyting RJFF
Svenskdalen
18.00
03.06 Trening Jegere og DFS Skyttere Rennebu Skl.
17/19
03.06 Formiddagstreff
Berkåk
11.00
04.06 Terrengløp m/ avslutning Berkåk
19.00
05.06 Leirdueskyting RJFF
Svenskdalen
18.00
06.06 Tur til Vållåberget Sør
ICA Berkåk
19.00
06.-08. AB Minnestevne
08.06 Sykkelkarusell
KRK Berkåk
13.00
Gjeterhundtrening mandager kl 19.00 hos Anders Tronshaug
Line Dance søndager kl 19.00 på Sandbrekka
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 på KVO

22.05
22.05
24.05
26.05
27.05

Legg turen til Kvikne!
Søndagsbuffet
hver søndag
Lørdag 7. juni er all matserving stengt
pga konfirmasjoner

Pensjonistpriser
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no

Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

s
m
e
l
d
e
M
kupp
Gave til konfirmanten?

Samsonite trillekoffert
(pris ikke medlem 122900)

Nilfisk støvsuger

2000w

(pris ikke medlem 149000)

Cloer vaffeljern m/to ruter
(pris ikke medlem 59900)

Pin-up/Lollipopp
(pr. pk)

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

79900
109000
34900
1990

Ukens kupp!
Varanger vilt

Finnbiff 500 gr

kr

89

00

pr.pk

Le s k u n d e av i s e n p å w w w. c o o p . n o
Faste Gule priser
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

