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Hva er god byggeskikk?
Rennebu kommune inviterer til
seminar om byggeskikk og stedsutvikling i Mjuklia Ungdomssenter torsdag 5. februar 2004
kl 09.00-15.30.
Rennebu kommune skal i 2004 sette søkelys på byggeskikk og stedsutvikling. Målet er
å legge til rette for en bygge-skikk og tettstedsutvikling i kommunen som binder sammen fortid, nåtid og framtid. Arbeidet skal
munne ut i en byggeskikkveileder med
eksempler som omfatter hele kommunen
med fokus på tre temaområder:
- Sentrumsområdene
- Jordbrukslandskapets bebyggelse
- Hyttebebyggelsen med spesiell vekt
på grenseområdene mot fjellet

Rennebu kommune ønsker å ta vare på og videreutvikle kommunens
kvaliteter når det gjelder tettstedsmiljø, natur- og kulturlandskap.

Ta vare på og videreutvikle
Bakgrunn for prosjektet er at Rennebu kommune
ønsker å ta vare på og videreutvikle kommunens kvaliteter når det gjelder tettstedsmiljø, natur- og kulturlandskap. Dette er nedfelt i kommuneplanens målsetting,
men kommunen mangler retningslinjer som kan danne
grunnlag for informasjon til utbyggere og gi en forutsigbar saksbehandling for å sikre god utforming av ny
bebyggelse.
Klarlegge stedskavliteter
Det overordnede målet for prosjektet er å klarlegge
stedskvaliteter og der igjennom gi premisser for et godt
bygningsmiljø. Det skal legges til rette for en byggeskikk
og stedsforming som binder sammen fortid, nåtid og
framtid, en byggeskikk som, tar vare på identitet, gir
god profilering og skaper stolthet. Det er et mål å skape
større bevissthet og å øke kunnskapen om byggeskikk,
estetikk og stedsforming. Prosjektet skal munne ut i en
byggeskikkveileder med eksempler.

Seminar med kjente innledere
Prosjektet støttes faglig og økonomisk av Husbanken,
og startskuddet går med dette seminaret som skal arrangeres i Mjuklia. Målet med dagen er å øke kunnskapen
og å gi felles faglig plattform for videre arbeid. Menyen
vil være en blanding av foredrag og arbeid i grupper.
Det blir servert mat ca kl 11.30.
Seminaret vil ha innledere som sivilarkitekt dr. ing.
Anne Marit Vagstein ved Husbankens strategikontor,
overarkitekt Solveig Kornstad ved Husbanken i
Trondheim og overarkitekt dr.ing. Vegard Hagerup ved
Sør Trøndelag fylkeskommune.
Påmelding innen mandag 26. januar
til Servicetorget tlf 72 42 81 00 eller
e-post sissel.enodd@plankontoret.net

Velkommen til en spennende dag!

DIV. GAVEARTIKLER
OG LEKER
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Info fra Byggesakskontoret:

Har du bygd hytte
eller bolig i det siste?
Har du i så fall fått attest utstedt
av kommunen på at bygget er ferdig?
Hvis ikke vil vi oppmode om at du
får dette ordnet. Dette har betydning
for om du er registrert som bolig/hytteeier, og om du for eksempel
mottar
kommunal
informasjon.
Rennebu Nytt er et eksempel på
informasjon som sendes alle registrerte hytte- og boligeiere i kommunen. Du får også ved utstedelse av
ferdigattest avslutta byggesaken i forhold til kommunen.
Kommunen har 14 dagers frist på
seg til å utstede ferdigattest når bygget er meldt ferdigstilt. Det er den
som har ansvaret for bygginga som
skal melde fra om at et bygg er ferdig.
Dette gjøres også for at du som eier
selv skal overta ansvaret for det ferdige bygget. Utstedelse av ferdigattest
koster ingenting ekstra, men er en del
av gebyret du allerede har betalt for
byggesaken.
Er du usikker på om ferdigattest
er utstedt, ta kontakt med den som
sto
ansvarlig
for
byggingen.
Alternativt kan du ta kontakt med
kommunen. Dersom ferdigattest
mangler, oppmoder vi igjen om at du
får dette ordnet.

Med vennlig hilsen
Rennebu kommune
Saksbehandlerne

Servicetorget jubilerer
Onsdag 21. januar er det ett år siden Servicetorget i Rennebu kom i gang.
Leder for Servicetorget, Olav Dombu, forteller at de vil markere dagen med
kaffe og bløtkake for de som stikker innom.
Foruten de kommunale tjenestene på huset består Servicetorget også av
statsetatene Aetat, Trygdekontoret og Ligningskontoret. — Vi er godt fornøyd
med det første året for Servietorget, selv om vi fortsatt har potensiale for videre
utvikling. Men vi føler at vi er på riktig spor, sier Olav.
Da kontoret ble opprettet for ett år siden, ble det lagt vekt på å utvikle internettsidene til kommunen. Olav forteller at de nå har kommet langt på dette
arbeidet, og ved hjelp av dagens nettsider for Rennebu kommune kan en holde
seg godt orientert. Postlister, høringsutkast, referat fra møter og andre saker
blir fortløpende oppdatert.

Muligheter med grønn energi
Utbygging av småskala vannkraft har
fått økt fokus som
følge av høye
kraftpriser, ønsker
om økt forsyningssikkerhet, målsettinger om reduksjon av klimagassutslipp og økning
i bruk av fornybar
energi.
Videre er også målsettinger om
nye arbeidsplasser, økt verdiskaping
og utvikling av jord- og skogbruksnæringen elementer som spiller inn.
Det er nå en rekke stimuleringstiltak på gang for økt utbygging og økt
forbruk av fornybar energi. Småskala
vannverk er det området som peker
seg ut som mest interessant her i vårt
distrikt.
Ressursgruppe
Prosjektet «Knoppskyting fra
fjord til fjell» har dratt i gang arbeid
med tilrettelegging for utbygging av
mini- og mikrokraftverk.
Anne
Polden i Knoppskyting forteller at
det så langt ikke er helt samsvar mellom finansiering og konsesjonskrav
for slike anlegg. De som vil bygge ut
bruker derfor uforholdsmessig mye
ressurser på å finne frem i jungelen
frem mot utbygging.
Knoppskyting har derfor opprettet ressursgrupper som skal bidra til
å finne arbeidsmåter og være «loser»
i systemet. — Det er i mange tilfeller

Den gamle driftsbygningen til Voll
elektrisitetsverk. Kanskje blir det nytt liv
i verket, om ikke i denne bygninen.
en bøyg med investering og papirmølle, og da er det viktig med et
lokalt nettverk som kan være til hjelp,
forteller Anne. Her i distriktet er
Einar Husan (tlf. 72 42 65 227) med i
ressursgruppa.
Anne Polden anbefaler at flere
utbyggere bør samarbeide om planarbeidet når det gjelder bl.a. fallrettigheter, naboer og grunneiere.
Kartlegging
Anne Polden forteller at de nå er
inne i en fase der de ønsker å kartlegge de som er interessert i utbygging. I
løpet av februar vil det bli et møte
med NVE og Småkraftforeningen
(interesseorganisasjon for småprodusenter av kraft).
NVE har nylig utarbeidet en veileder for småskala vannverk, og denne
er bl.a. tilgjengelig over nettsiden
www.nve.no
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Reguleringsplan Berkåk
I kommuneplanen er det et overordna mål at ”Berkåk må videreutvikles
som et aktivt kommunesenter med god byggeskikk og trivelige oppholdsarealer. Beliggenheten langs E6 må utnyttes til å markedsføre kommunen
på en positiv måte”.
Intensjonen i Reguleringsplan
Berkåk Vest 2 har vært å legge til rette for et attraktivt sentrumsområde
for kommunens innbyggere og tilreisende.
En målsetting i planarbeidet har
vært å bedre trafikksikkerheten ved
skolen. Skolen ønsker mindre trafikk
forbi skolegården, og ønsker dermed
ikke at det skal bygges en ny gjennomgående veg fra Mjukliveien til
Myrveien.
Tilrettelegging for utbygging av et
nasjonalt senter for husflid og håndverk på Berkåk har også vært et viktig tema i planarbeidet.
Planområdet reguleres til byggeområder for boliger, forretningsformål, allmennyttige formål og offentlig bebyggelse, samt offentlige trafikkområder, friområder, spesialområde og fellesområder.
Nye og gamle veier
Det er lagt opp til en ny atkomstveg med fortau, veg 1, sørover fra
Mjukliveien til arealet for nasjonalt
senter. Det er regulert areal til vendehammer i enden. Vegen kan knyttes
til en framtidig rundkjøring på E6, og
areal til denne er vist som vegformål
og annen veggrunn.
Eksisterende veg Myrveien fra rv
700 til Rennebuhallen opprettholdes.
I enden er det regulert inn en snuplass/rundkjøring som er dimensjonert for store kjøretøy med mulighet
for avkjøring til felles avkjørsel ved
Rebus og parkeringsplassen ved

Rennebuhallen. Fortau opparbeidet
fra der gang-/sykkelvegen krysser
vegen til Rennebuhallen. Dette forlenges bort til gang-/sykkelvegen
langs E6. Eksisterende holdeplass for
skolebussene i Myrveien opprettholdes.
Eksisterende gang-/sykkelveg fra
Gamle Kongevei til undergang ved
E6 vises fortsatt som gang-/sykkelveg, og eksisterende parkeringsplass
ved skolen og kommunehuset reguleres fortsatt til offentlig parkeringsplass.
Rebustorget er vist som felles
gangareal for F1 og F2. Kontakten
nordover til Rennebuhallen, idrettsanlegget, et framtidig nasjonalt senter
og vegserviceanlegget bør videreutvikles og forsterkes.

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

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

Veteran-NM
2004
I dagene 6. til 8. februar er det
mulig å delta eller se på ulike langrennsøvelser. Det blir klassisk sprint
fredag kveld 6. februar, 10, 20 eller 30
km klassisk lørdag 7. februar og 5
eller 10 km fristil søndag 8. februar.
Annonse med påmeldingsfrist står
annet sted i Rennebu Nytt.
Arrangementskomiteen håper at det
er lokale utøvere som ønsker å delta
på ett eller flere renn.
Bankett og Magne-feiring
I februar 2004 er det akkurat 30 år
siden Magne Myrmo fra Rennebu i.l.
ble verdensmester i Falun 1974, og
legendarisk som den siste verdensmester på treski.
Lokalsamfunnet har arbeidet for å
ta vare på historien om Magne
Myrmo
og
samtidig
markere
Rennebu som ei skiløperbygd. Derfor
vil det lørdag 7. februar, midt i
Veteran-NM, bli avduket en statue av
Magne Myrmo i Berkåk sentrum med
den festivitas som hører med.
Avdukningsseremonien vil gli direkte over i banketten i Rennebuhallen
med servering, underholdning og
dans.
Banketten blir en blanding av
løperbankett og Magne-feiring, og
alle som ønsker å være med på feiringen kan melde seg på banketten.
Annonse med påmeldingsfrist står
annet sted i Rennebu Nytt.
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Helsenytt både for menn og kvinner:

Har du beinskjørhet?
På Rennebu Legekontor vil det i uke fire være mulighet for å bli undersøkt for beinskjørhet. Det
er en undersøkelse som tar under ett minutt, og viser om du bør få et tilskudd mot beinskjørhet.
Undersøkelsen er mulig idet legekontoret har lånt en meget avansert
maskin som kan måle beintettheten i
hæl-knoklen med ultralyd. Det har
vist at nettopp hæl-knoklen er et godt
sted å måle den totale beintetthet i
mennesket.
Målingene er spesielt beregnet på
kvinner som er over 40 år, men også
nokså voksne menn som er i risikogruppen bør måle seg.
Dersom målingen viser at du bør
ha behandling, vil din risiko for fremtidige brudd i f.eks. hofte, rygg og

håndledd minke med opp mot 75%.
En evt. behandling med medisin vil
bli utskrevet på blå resept og vil i de
fleste tilfelle vare over 10 år.
Undersøkelsen vil bli vurdert
umiddelbart og du vil få en kort konsultasjon hvor vi diskuterer hvorvidt
du trenger behandling eller ikke.
Tilbudet gjelder uansett om du
har fastlege i Rennebu eller ikke. Ring
Rennebu legekontor på tlf. 72 40 25 40
for å bestille time. Det vil bli krevet et
honorar svarende til en vanlig konsultasjon i tillegg til et beløp på kr

Snøscooterkjøring
i Rennebu

Knoppskyting fra fjord til fjell

Snøscootersesongen står for døra, og
Asbjørn Liberg ved Rennebu lensmannskontor vil komme med “kjøreregler” for snøscooter i Rennebu.
På offentlig vei (statlige, fylkeskommunale og kommunale veier) i
Rennebu er det forbudt å kjøre snøscooter. Dette gjelder ikke ved kryssing av offentlig vei eller at man på
grunn av terrenget må kjøre etter
offentlig vei for å komme videre. Men
dette oppholdet på offentlig vei skal
være så kort som mulig.
Både fører og eventuelt passasjer
skal ha hjelm på under kjøringen.
Snøscooteren skal både være forsikret og registrert.
Aldersgrense for å kjøre snøscooter er 16 år og fører må ha kompetansebevis. Dette er under justering.
Kjøring i utmark er i utgangspunktet forbudt, men i helt spesielle
tilfeller er det mulig å søke om dispensasjon. Undersøk derfor med
kommunens miljøvernrådgiver hvis
du er usikker.
Kjører du på innmark er det viktig
å ta hensyn til folk og dyr i den umiddelbare nærhet. Hvis hensyn!
Blir du anmeldt for overtredelse
av noen av disse forholdene, kan du
regne med bøter på flere tusen kroner.

Knoppskyting fra fjord til fjell er
et næringsutviklingsprosjekt knyttet
til primærnæringene for Orkdal,
Agdenes, Meldal, Rindal, Surnadal,
Snillfjord og Rennebu. Prosjektet går
fram til oktober 2005.
Prosjektets hovedmål:
Videreutvikle og styrke eksisterende produksjoner.
Utvikle nye landbrukstilknytta
produksjoner.
Få ungdom til å se ei framtid i
bygdene.
Hovedsatsingsområdene i prosjektet er mat, turisme, trevirke,
utmark og andre satsingsområder.
Prosjektet bygger på resultater fra
tidligere prosjekt og samarbeider
med andre aktive prosjekt og partnere i regionen. Prosjektet er finansiert
som
"et
spleiselag"
mellom
Innovasjon Norge (tidl. SND), kommunene og lokale banker. Det betyr
at vi ikke tar betaling for det arbeidet
vi gjør.
Hva gjør vi?
Vi kan hjelpe den enkelte gjennom
hele prosessen fram til etablering av
virksomhet. Vi kan være med på idèplan, gjennom utarbeidelse av pro-

33,- som dekker utstyr og administrasjonsomkostninger. Dermed blir prisen for deg kr 150,-, og kr 117,- får du
skrevet på egenandelskortet.
Erik Krongaard Hansen
- kommunelege -

Legekontoret
Fra 01.01. 2004 har kommunelege
Erik Krongaard Hansen telefontid
mandager og onsdager fra kl 08.30 09.00

sjektbeskrivelser og søknadsskriving.
Vi samarbeider og har kjennskap til
resten av tiltaksapparatet, og kan
hjelpe deg å skaffe de rette kontakter.
Vi arrangerer også ulike kurs og
fagmøter som blant annet:
Motivasjonskurs for unge
Hytter og utmark som næring
Markedsføringskurs "Mer penger
ut av lokale produkter"
Materialkurs
Kommunekontakt i Rennebu:
Jon Magne Rønning.
Tlf. 72 42 81 43 (jon.ronning@rennebu.kommune.no)

Vi ser gjerne at du kontakter oss:
Gro Løfaldli
tlf. 951 24914
(gro@knoppskyting.no)
Merethe Landrø
tlf. 950 25177
(merethe@knoppskyting.no)
Anne Polden
tlf. 906 06126
(anne@knoppskyting.no)
Leif Olav Aasløkk
tlf. 901 47356
(leif-olav@knoppskyting.no)
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Rennebu kommune
Kunngjøringer

Offentlig ettersyn
Søknad om tillatelser til utslipp av forurensninger
og om avfall fra Berkåksmoen – Rennebu kommune
Rennebu kommune søker Fylkesmannen i SørTrøndelag om revisjon av eksisterende utslippstillatelser for følgende aktiviteter på Berkåksmoen:
- Deponi
- Slamlaguner
- Biloppstillingsplass
Rennebu kommune søker med hjemmel i forurensingsloven § 11, deponiforskriften § 16 og forskrift om kasserte kjøretøyer § 9 om tillatelse til
videreføring av deponivirksomheten, slamlagunene og mottaket av kasserte kjøretøyer.
Avfallsanlegget tar årlig imot ca. 1200 tonn avfall
hvorav ca. 670 går til deponi. Anlegget for bildemontering har en årlig kapasitet på 250, og årlig
mengde septikk lagt i slamlagunene er ca 1200
tonn.
Sigevann fra deponiet og avløp fra anlegg for
mottak av kasserte kjøretøyer blir samlet inn på
kommunalt ledningsanlegg og videre inn på renseanlegget, slik at forurensing til grunnen er ubetydelig. Det er ubetydelig lukt- og støyforurensing fra anlegget. Det er noe forurensing av grunnen fra slamlagunene, men disse planlegges
avvikla.
Søknaden blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til forskrift om behandling etter forurensingsloven §§ 3, 4, 5 og 6. Søknaden vil
være å finne i ekspedisjonen ved Rennebu rådhus og Statens hus. I tillegg ligger den på internett under: www.rennebu.kommune.no.
Eventuelle merknader til søknaden sendes:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
Statens hus, 7468 Trondheim.
Frist for innsending av merknad er satt til 9.
februar 2004.
Rennebu kommune

INVITASJON
Rennebu kommune inviterer aktører innen bygge- og anleggsnæringen til kurs/ info om byggeog utslippssøknader.
Sted: kommunestyresalen, Kommunehuset torsdag 29.jan kl. 09 – 13.
Tema:
- Kort om kommunens rutiner
- Hvilken saksbehandling kreves?
- Hvilke dokumenter er nødvendige?
- Siste endringer i pbl
- Hva innebærer tilsyn?
- Byggesøknader over internett?
- Eventuelt og spørsmål
Materiell og enkel servering koster kr. 200,Påmelding til Servicetorget i Rennebu tlf. 72 42
81 00
eller til postmottak@rennebu.kommune.no
innen fredag 23.jan.
Velkommen!
Hilsen Byggesakskontoret

Invitasjon til foreldrekveld
Det inviteres til foreldrekveld for de som har
mistet barn i Rennebu.
Det inviteres til en uformell sammenkomst på
Hallandstuggu onsdag 21. januar 2004 kl 19:00
Det blir kaffeservering
Informasjon om foreningen "Vi som har et barn
for lite"
Innlegg ved psykolog Ragnhild Eide Bustnes fra
familievernkontoret i Trondheim
Vel møtt!
- Rennebu Helsestasjon OFFENTLIG ETTERSYN
I henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1 legges forslag til reguleringsplan for Berkåk sentrum
vest ut til offentlig ettersyn. Berørte parter og
offentlige myndigheter tilskrives.
Plandokumentene kan sees på Rennebu servicetorg og på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu innen 20.februar.
Rådmannen
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Rennebu kommune
Kunngjøringer

AVGIFTSVEDTAK FOR 2004
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent
at Rennebu kommunestyre i møte den
18.12.2003 fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser
som skal gjelde med virkning fra den
01.01.2004.
Følgende:
- Vannavgifter økes med 3 %
- Kloakkavgifter økes med 3 %
- Renovasjonsavgiftene økes med 3 %
- Gebyr for tømming av slamavskillere økes
med 3 %
- Gebyr for kart- og oppmålingsforretninger
økes med 13 %
- Feieavgifta økes med 3 %
Gebyrene for behandling av utslippssaker og
saker i.h.t. plan- og bygningsloven er endret. De
fleste betalingssatsene er økt med 3 %, noen
betalingssatser er økt mer enn 3 % eller redusert.
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no De kan også fås ved henvendelse til
servicetorget.
- Rådmannen -

Produksjonstilskudd m.m. i jordbruket
Søknadsfrist 20. januar 2004.
Registreringstidspunktet for dyr ved årsskiftet er
01.01.
Ved denne søknadsomgangen kan det søkes om
tilskudd til:
- husdyr
- driftstilskudd til melkeproduksjon
- driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon
- bevaringsverdige storfèraser
- økologisk landbruk
- avløsning ved ferie og fritid
Tidligere søkere får søknadsskjema tilsendt direkte i posten.
Nye søkere bes ta kontakt med Rennebu kommune, Enhet for landbruk, miljø og tiltak eller
Servicetorget i kommunehuset for søknadsskjema, utfyllende opplysninger og bistand!

Valg av meddommere til tingretten,
jordskiftemeddommere og lagrettemedlemmer – offentlig ettersyn
Formannskapets forslag til valg av jordskiftemeddommere, meddommere til tingretten og lagrettemedlemmer legges herved ut til offentlig ettersyn. Eventuelle innvendinger til formannskapets
forslag må sendes Rennebu kommune innen den
30.01.2004.
Formannskapet foreslår at følgende personer velges som jordskiftedommere til utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.05.2004 – 30.04.2008:
Eivind Flå, Gunnar Gunnes, Odd Erik Stene, Jan
Perry Lund, Anders Nordbø, Magnar Skjerve, Alf
Gunnes, Harald Gunnesmo, Kjell Erik Berntsen,
Oddvar Halgunset, Sylvi Grandaunet Lund,
Marit Tordis Sugaren, Hanna Sofie Haugan
Magnhild Brattset, Inger Eggan Uvsløkk, Turid
Skamfer, Margit Uv, Bodil Svergja Holden, Brit
Karin Kvam og Kirsten Øverland
Formannskapet foreslår at følgende personer velges som lagrettemedlemmer og meddommere i
straffesaker for perioden 01.05.2004 –
30.04.2008:
Vigleik Bjørheim, Eivind Flå, Bjørn Berntsen,
Knut Ingolf Dragset, Knut Ivar Nygård, Solveig
M. Anglen, Kirsten Stubsjøen, Brit Karin Kvam,
Ellen Rokkonesløkk og Johanne Aalbu
Formannskapet foreslår at følgende personer velges som meddommere til tingretten for perioden
01.05.2004 – 30.04.2008: Alf Gunnes, Per
Haldor Kosberg, Magne Olav Stølen, Yngvar
Solstad, Per Arne Lium, Endre Lien, Jostein
Landrø, Martin Bøe, Gunnar Halgunset, Geir
Gunnes, Jan Helge Lien, Erling Hansen, Tor
Olav Østerås, Karl Olav Mærk, Egil Smeplass,
Jan Ivar Kvam, Anders Oddgeir Rønning, Martin
Grendal, Olav Ytterhus, Hanna Sofie Haugan,
Magnhild Brattset, Marit Tordis Sugaren, Solfrid
Viggen, Gunhild Halseth, Gerd Krovoll, Aud
Berntsen, Turid Berntsen, Bodil Svergja Holden,
Ingrid Hoel Frøseth, Ingrid Lihaug Selbæk,
Johanne Aalbu, Gørild Meland, Ingrid Hatvik
Løkslett, Ellen Rokkonesløkk, Kirsten Øverland,
Guro Borsodi, Tove Smørsgård og Ingrid Meslo
- Rådmannen -
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Nå blir det regionalt kulturmagasin
for Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu.
Først på februar kommer første utgave av «Kulturmagasin for regionen Meldal, MidtreGauldal, Oppdal og Rennebu. Det er Volds FotoGrafiske AS som står bak magasinet, og i
2004 er det planlagt fire nummer.
Det har vært arbeidet en tid med
forankring av magasinet, og kultursektorene i de fire kommunene har
tatt imot planene om kulturmagasinet
med
stor
entusiasme.
Kulturlederne i de fire kommunene
er sammen med andre aktuelle med i
en gruppe som skal fungere som idéog ressursgruppe for magasinet.
Det regionale utviklingsprogrammet blilyst:-) har engasjert seg i satsingen og bevilget støtte til oppstart.
Blilyst:-) er spesielt begeistret for at

magasinet vil fremme lysten til å bo i
de aktuelle kommunene og at dette
er et samarbeid som går på tvers av
kommunegrensene.
Magasinet skal totaldistribueres
til alle husstander i de fire kommunene, og det skal finansieres ved hjelp
av annonser.
Kulturmagasinets målsetting er å
fokusere på lokalsamfunnets positive
muligheter, og å bidra til å sette fokus
på hvor viktig kultur, historie og

natur er for vår tilhørighet. Samtidig
skal det inspirere til kulturutveksling
og samarbeid innen regionen. Det
skal også bidra til å synliggjøre
mulighetene som ligger i kulturbasert
næringsutvikling gjennom økt samspill mellom næringslivet og kultur-,
historie
og
naturinteressene.
Kulturmagasinet skal bli et talerør for
kulturen på kulturens egne premisser.

«En glad gutt»

SALGET
har startet!
÷3 0 - 5 0 %

Olav Illøkken, tidligere direktør ved OSS,
har fått jobb som direktør ved Helse
Finnmark. I den forbindelse hadde
Finnmark Dagblad en presentasjon av
Olav under tittelen «En glad gutt».
— Har du hørt om rennebuingene? den siste verdensmester
på norske treski, Magne Myrmo, eller OL-mester på 800 meter
baneløp Vebjørn Rodal, eller fotballspiller på Rosenborg og
Liverpool Vegard Heggem, eller han som står to meter bak statsminister Bondevik, Gunnar Husan? spør Illøkken uten å vente
på svar. — Jeg pleier å skryte litt av sambygdingene mine,
skjønner du. Kanskje er det noe med fjelllufta i Sør-Trøndelag?
... en fin liten Rennebu-reklame i Finnmark!

nKjøkke
ter
benkpla

Våre åpningstider:
Man-tors 10 -17
Fred. 10 -18 Lørd 10-14

Klær og Sko for hele familien!

Gravminner

Salg av nye gravminner - oppussing av
gamle og navnetilføyelser: 10% rabatt!

Michel Kosberg, tlf. 72 42 76 40 - 915 10 509
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- store dimensjoner (1 m diameter)
- opptil 9 m lengder

Vi kommer med saga
der du har virke liggende!
Hvorfor eie - når du kan leie!

ki

ENNEBU

rodukter
nnp

A/

S

Mobilsag

R

S

Vi har sagbruket du trenger...

Rennebua
Tlf 72 42 61 51
Sparebankgården på Berkåk

Stort oppryddingssalg
Vi rydder i gaveartiklene
Masse metervarer, bekledningstoffer skal ut
Noe garn skal også ut

Alt til 1/2 pris
Salget starter fredag 16. januar
Kom og se om du finner noe.
Førstemann har størst utvalg!

Fleksibel, rimelig og kort leveringstid!

Velkommen!

Sparing til

PENSJON?
ønsker sine kunder ett godt nytt år!
Vi tar lørdagsfri i januar, februar og mars.
Salongen stengt fred 6. febr gr. hårmesse i Oslo.

Vi kan hjelpe deg!

Cutrin Sensitive
Shampo 250 ml
- Mykt skummende shampo
- Velegnet til daglig bruk
- Renser mildt, men effektivt og
lar huden føles behagelig myk
- Uten parfyme- og fargetilsetning
- Inneholder ikke silikon
- Ph 5,5

Vesta Salgssenter
tlf. 72 42 26 80
Helge 95 17 59 79/Brynjulf 91 73 27 44
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Minipriskampanje
Priseksempel

Stavanger – Bodø kr 200,Også billige billetter på www.nsb.no
Gjelder grønne avganger
Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening

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

DAGENS inkl. kaffe 8500 Pensj 6500

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat Catering * Selskaps-/møtelokaler

AutoMester
Flere glade bilister

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger
- 20 år i bransjen -

BERKÅK BIL a.s

Edvin Eide: 950 34 056

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Tlf. 72 42 54 47 Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu

Nyttårssalg

- autorisert bilverksted -

tlf. 72 42 75 90

torsdag 15. januar

Ryddesalg

Gardin metervarer ÷50%

Vi rydder
i hyllene og på lageret

Julevarer ÷50%
Sengforleggere 39

00

Flanell sengesett 140x220 16900
+ mye mer til drømmepriser!

- opp til

÷70%
Åpningstider:
man - fre 9 - 16 / lør 10 - 14

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50
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KUNNGJØRINGER
Årsmøte RIL Fotball
på Hallandsstuggu 19. februar kl 19.00
- Vanlige årsmøtesaker
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret
v/ leder Arve Martin Haugen i hende senest 5.2.

Rennebu kommune
Stilling ledig
57% stilling - vikariat som
hjelpepleier/omsorgsarbeider ledig fra d.d.
til 31.12.04.
Turnus med arbeid hver 3. helg.
Søkere uten fagbrev vil bli vurdert dersom
det ikke er søkere med fagutdanning.
Søknadsfrist 26.1.04.
Søknad sendes
Rennebu kommune v. Rådmannen, Berkåk,
7391 Rennebu.
CV av nyere dato må legges ved og opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse
til Enhetsleder IPO Borgny Lien, tlf 72 40
25 12

Foreldrebetaling
Som en oppfølging av barnehageforliket
mellom Regjeringen og Stortinget, er utkast
til forskrift om foreldrebetaling i barnehagene nå ut på høring. For interesserte er
høringsnotatet å finne på departementets
internettside: www.bfd.dep.no

LEILIGHET ledig v /
Boligavdelingen
Husleie pr. d.d. Kr 2097,- +800,- i strøm.
Man har anledning til å søke om bostøtte.
Nærmere opplysninger kan fåes v /henvendelse til enhetsleder IPO Borgny Lien på
tlf.72427207.
Søknadsfrist 26.01. 03
Søknaden sendes Rennebu Helsesenter
v/Borgny Lien, Gamle Kongevn.39
7391 Rennebu.

Jeg starter som

FOTTERAPEUT
igjen, og tar over etter Anne Snoen Flatmo.

Timebestilling: 913 43 836

Fotterapeut Mari Øverland

KUNNGJØRINGER
Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og vakre blomster
og for pengegaver i anledning Leifs bortgang.
Lilly, Tor Olav m. fam og Liv Sigrid m. fam.
En varm takk for alle gode ord, blomster og pengegaver ved
vår kjære Ivar Halgunsets bortgang og begravelse.
Ingeborg, Gunnar m. familie og Eldbjørg m. familie.
Hjertelig takk for vennlig deltagelse,
blomster og hilsninger, og for gaver til hjemmesykepleien
i Rennebu og til Rennebu minnefond ved
Guru Ramlo sin død og begravelse.
Gunhild og Erik med familier.
Jeg vil herved takke for gaver, blomster og helsinger
som jeg fikk på min 80-årsdag den 30.12. 2003.
Arne Kylling
Takker Nerskogen Sanitetsforening for
blomstene vi fikk til jul. Bjørg og Johan
Hjertelig takk for utvist oppmerksomhet på min 75-årsdag.
Nils Ilvang

Sanitetsbasaren på Berkåk
arrangeres i år den 26. mars. Gevinster bes levert
Oddbjørg eller Mali i god tid før basaren.

Rennebu Pensjonistforening
holder årsmøte onsdasg 28. jan. kl 11.00
i Samfunnsalen på Berkåk.
Div. underholdning. Kaffepause. Åresalg. Årsmøtesaker.
Inngang kr 50,- Alle velkommen!
- styret -

Årsmøte i Rennebu historielag
holdes 28. januar kl 19.30 i Jutulstuggu på Stamnan.
Åpning av årsmøtet ved leder.
Kåseri av Gunnar Bonsaksen.
Det serveres rømmegrøt og spekemat
før behandling av saklisten.
Sakliste: 1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding og regnskap for Rennebu historielag
3. Årsmelding og regnskap for Rennebu Bygdemuseum
4. Valg 5. Behandle innkomne saker
6. Arbeidsplan for kommende år
- styret -

Vi trenger
to små kjøkkenbord og åtte kjøkkenstoler til en
rimelig pris.
tlf. 72 42 66 35
eller 97 68 08 19
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

ÅPEN DAG ved VOLL SKOLE

Infomøte - Foreldre
Fotball for Lille- og Småjenter

Skolekretsens godt voksne er velkommen til å se og høre
SKOLEKORET og MUSIKALEN: PAPPA PANOV.
TORSDAG 15. jan. Kaffesalg fra kl 11.00.
Programmet starter kl 12 og varer ca 1 time.
Kom og se hvordan vi har det. Vi skal ta godt vare på deg!
Hilsen store og små ved Voll skole.

LEILIGHETER PÅ VOLL
Nyoppusset romslig familieleilighet med kjellerstue og stor
romslig kjeller leies ut. Ca. 120 m2 boareal, 3 soverom.
Ny kjøkkeninnredning.
Fint uteområde og sentralt beliggende.
En noe mindre leilighet ( ca. 50 m2) i samme bygget er
også ledig for utleie. Dette er også en fin leilighet som er
delvis oppusset og med noe ny kjøkkeninnredning.
Egen inngang.
Begge leilighetene har mulighet for bredbånd.
Lagerrom i kjeller til forskjellige formål kan også leies ut.
For å se på leilighetene ta kontakt med:
Alf, tlf. 72426520, 92609778, eller Einar, tlf. 72426527.

Vinnere av NHF Rennebus lotteri 2003:
Dordi og Olav Jerpstad - Sigmar Lien – Gunnar
Lindemark – Solveig Træthaug – Unni Fladby –
Astrid og Sverre Mosand – Gjartrud Sverja – Kari
og Mikal Gunnes – Torleif Sundset – Bjørg Hoel –
Olga og Ola Voll – Johanne Gunnes – Solveig Illøkken –
Tove Knutsen – Klara og Ingebrigt Stavne – Mette Gunnes.
Norges Handikapforbund Rennebu

Innset Skytterlag
Innset skytterlag vil med dette takke alle
som har hjulpet laget i året som nå er lagt bak oss.
Vi ønsker alle et riktig Godt Nytt år!
Med skytterhilsen!
- Styret -

Årsmøte

J11-12 + J13-14 ( 5. og 6. kl. + 7. og 8.kl) sesongen 2004
Vi inviterer foreldre til jentene i aldersgruppa 11 til 14 år til
kort infomøte.
Sted: Rennebuhallen onsdag 21.jan kl 1830-1930.
Tema: - blir vi ett eller to lag?
- planlegging av aktiviterer i sesongen 2004
Hilsen oppmennene for Småjenter
Lill tlf a: 724 28117 p: 724 26725
Mette tlf a: 724 02 243 p: 724 27 296

Veteran-NM 2004
Fredag 06. februar
Kl 18.30 Offisiell åpning av Veteran-NM 2004.
Kl 19.00 Sprintrenn i klassisk stil.
10-års klasser (35-44 osv).
Lørdag 07. februar kl 11.00
Klassisk med klassevis fellesstart. 5-årsklasser
10 km damer. D60 og eldre.
20 km damer. Alle klasser fra D35 til D59.
20 km herrer. M60 og eldre. 30 km herrer. M35 til M59.
Klasser med lite deltaking vil bli startet samtidig.
Kl 14.00 premieutdeling for konkurransene
fredag og lørdag i Rennebuhallen
Søndag 08. februar kl 11.00
Fristil med individuell start. 5-årsklasser
5 km damer. D60 og eldre
10 km damer og herrer øvrige klasser
Premieutdeling i Rennebuhallen umiddelbart etter løpet.
Påmelding innen 26.januar 2004.
Til Veteran-NM 2004 v/Bodil Enget Rogstad,
Berkåk 7391 Rennebu
Tlf.72 42 72 32 eller e-post: bodil.rogstad@c2i.net
Startkontingent kr 110 per løp og bankett kr 350 betales til
konto 4227 09 25272.
Lisensnr. må oppgis ved påmelding.
De som ikke har startlisens må løse engangslisens på
kr 40,- pr start.
Løpere 70 år og eldre dekkes ikke av forsikringsordningen.

Innset Skytterlag holder årsmøte for 2003, mandag
26.01.04 kl. 19.00 i Innset Samfunnshus.
Sakliste:
Sak 1. Godkjenning av sakliste / innkalling
Sak 2. Valg av ordstyrer og sekretær
Sak 3. Årsmelding
Sak 4. Regnskap
Sak 5. Budsjett for 2004
Sak 6. Sammenslåing med Rennebu skytterlag
Sak 7. Kontingentøkning
Sak 8. Valg, herunder ombud
Sak 9. Innkomne saker

I forbindelse med Veteran-NM i langrenn arrangeres det
lørdag 7. februar bankett, som blir en kombinasjon av
løperbankett og Magne-feiring.
Kl 18.00 Avdukning av statue av Magne Myrmo
Kl 19.00 Bankett i Rennebuhallen med utdeling av bestemannspremie til veteranløpere, underholdning og mat.
Det vil blant annet bli vist opptak fra Falun for 30 år siden.

Saker som skal taes opp på årsmøte, må være sendt til leder
(Jan Lien ) innen torsdag 15. januar 2004.
Fullstendig sakliste blir utlagt på årsmøte.
Alle medlemmer i laget er hjertelig velkommen.
Det blir enkel servering.
- Styret -

Banketten er åpen for alle interesserte.
Påmelding til Eli Krogstad innen 26. januar
tlf. privat 72 42 73 46 arb. 72 40 24 00
Pris kr 350,- som betales ved henting av billett på rennkontoret i Rennebuhallen fra fredag 6.februar. Rennkontoret er
åpent; fredag 1300 – 2200 og lørdag 0800 –1700.

Bankett og Magne-feiring

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 5. februar - frist for stoff 30. januar -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
15.01. Åpen dag
Voll skole
11.00
16-17 Åpent stevne
Innendørsbanen
Rennebu Skytterlag
20.01. Treningsskyting
Innendørsbanen
17.00
Rennebu Skytterlag
21.01. Sanitetsmøte
Sanitetshuset
19.30
Berkåk Arb.lag
21.01. Infomøte fotball
Rennebuhallen
18.30
Lille- og Småjenter
22.01. Poengrenn, Berkåk Påmeld senest 18.30, start 19.00
24.01. Håndballkamper
Rennebuhallenstart 14.25
26.01. Årsm. Innset sk-lag
Innset samf.hus
19.00
27.01. Treningsskyting
Innendørsbanen
17.00
Rennebu Skytterlag
28.01. Pensjonistmøte
Samfunnssalen
11.00
28.01. Poengrenn, Havdal Påmeld senest 18.30, start 19.00
28.01. Årsm R. Historielag
Jutulstuggu
19.30
31.01. Ungd. Kulturmønstring
Samf. salen
18.00
Kulturkontoret / RUR

31.01. Håndballkamp, D4

Rennebuhallen

16.00

Håndball Piker 45
- søndager kl 20-21 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps
- onsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Berkåk Skolekorps
- torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor
- mandager kl 20-22 på Voll skole
Berkåk Damekor
tirsdager kl 19-21 i samfunnssalen
Rennebu Mannskor
- tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
Gratis innrykk i kalender, ring 72 42 77 05

Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening

Ryddesalg
1/2 PRIS

på rester

Baderomspanel FIBO - Blandebatteri - Miljøtapet - Utelamper
HABO møbelhåndtak/dørvridere

1/2 pris

÷20%
Snickers VINTERJAKKE, sort før 700,- NÅ 1/2 pris
Lagerførte ARBEIDSSKO

RESTETORG 1/2

pris

BYG G MAK K E R

NORGES STØRSTE
BYGGEVAREKJEDE

Berkåk, tlf. 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60 * Åpent 7 - 16/ 9 - 13

BeO Byggvare AS

Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

