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Voll
barnehage
feiret 10 år

Styrer Anne Svegård
pakker ut gaven
fra skolen
- en eventyrprinsesse.
Barnehagen
på
Voll har feiret at det
er ti år siden den nye
barnehagen ble bygd.
Dagen ble markert
med langbord ute på
plena, der det ble servert pølse, brød og
saft.
Skoleelevene deltok også i markeringa, og de overrakte en spesiell gave til
barnehagen.
Vaktmester Arne Kjell
kom med gaven bak
på en liten traktor.
Skjult på tilhengeren
var eventyrprinsessen May Britt, som
leste eventyr. Etter
eventyrlesinga
ble
det Trollsang.

Nr. 11/2004, 24. juni Årg. 27

John Olav satser på saga
Hallandsåsen rommer mer enn bare
skog. John Olav
Halland driver sitt
eget sagbruk, og
går det som han
håper vil saga bli
levebrødet for
ham og familien.
Det var faren, Lars
Halland, som satte opp
saga først på 1990.
Hallandssaga har imidlertid røtter helt tilbake til 1906, da oldefaren
Lars startet med sagbruk nede ved veien. Nå
er denne saga historie, men John Olav fører
tradisjonen videre gjennom navnet Halland
Dampsag og Høvleri.
Mest standarddimensjoner
— Jeg sager mest tømmer fra egen skog,
men kjøper også en del fra Skogeierforeninga. For to år siden gikk det 500 kbm
gjennom saga, og det er mest standarddimensjoner det går på, forteller John Olav.
Stor etterspørsel
John Olav leverer stort sett til private,
men også noen snekkeri er avtagere av materialer. — Det går mye skåret materiale til
hytteeiere på Nerskogen, og det tas unna
etter hvert så det blir ikke så mye på lager.
Det er aldri problemer med å få selge, det er
faktisk heller problemer med å skaffe nok.
Derfor er det viktig å bestille i god tid, sier
John Olav.

John Olav Halland foran stabler med laftetømmer og «villmarksbord» til bord og benker.
Kombinerer med gården
Saga drives i kombinasjon med gården,
der John Olav har kjøttfe. — Saga har tatt mer
og mer over, og den er derfor et viktig økonomisk bidrag. Håpet er at den skal bli ennå
mer økonomisk lønnsom, sier John Olav.
Kjerneved og laftetømmer
John Olav kan fortelle at han går med planer om å starte med kjernevedprodukt.
Kjerneved er naturlig impregnert og dermed
miljøvennlig. Det er mye brukt til paneling,
takbord og terrassebord, og egner seg bl.a.
fint til hytter.
— Jeg produserer laftetømmer også i de
fleste dimensjoner, og dette tømmeret er det
god tilgang på.
Videre spekulerer han på å investere i tørke, for målet er å gjøre saga til hoved-levebrød.

TILBUD
Ildtopp 2800
Chrysanthemum 3500
Begonia 4900

7391 Rennebu - tlf. 72 42 74 45

Fortsatt et godt
utvalg av sommerblomster m.m
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Offentlig ettersyn
Ånegga delplan C
Reguleringsendring på delplan C er
lagt ut til offentlig ettersyn i kommunens servicetorg og på
www.rennebu.kommune.no /planer i
tidsrommet 9. juni – 9. juli 2004.
Endringen består i flytting av vinterparkeringsplass P1.
Evt. merknader til planendringen
sendes Rennebu kommune, 7391
Rennebu innen 9. juli 2004.
- Rådmannen -

Hybel ledig v. Boligavdelingen
fra d.d. Husleie pr. d.d. kr 1.555,- +
strøm kr 846.
Det kan søkes om bostøtte.
Opplysninger fåes ved enhetsleder
IPO Borgny Lien, tlf. 72 40 25 12.
Søknaden sendes
Rennebu Alders- og Sykehjem
v. Borgny Lien, Gamle Kongevei 39A,
7391 Rennebu innen 8. juli 2004.

KrFs seterstevne i Rennebu
søndag 27. juni kl 13.00
på setra til Margit og Olav Uv på
Nerskogen. Arbeids- og sosialminister
Dagfinn Høybråten og stortingsrepr.
Ola T. Lånke.
arr.: Rennebu KrF

"Rennbyggin" i Trondheim
hadde egen drikkestasjon for
"sine" jenter. Ole Johan Sognli,
Knut Magne Tverdal og Jostein
Meslo ordnet med egen drikkestasjon
for
"Rennbyggvækjåm". På dunkene står det "HEMLÅGGÅ"
Kraftsalve spesiallaget kun for
jenter fra RENNEBU.
På bordkanten står: Sponset
av "Rennbyggin" i Trondheim.

Fokus på særlig verdifulle kulturlandskap i Rennebu kommune
Prosjektet Oppfølging av særlig
verdifulle kulturlandskap i SørTrøndelag er i gang hos Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling. Kulturlandskap har i
mange år vært et viktig fagområde
hos Fylkesmannen, særlig etter at tilskuddsordningen Spesielle tiltak i
landbrukets kulturlandskap (STILK)
kom i 1991. Siden den gang har potten til slike tiltak vært økende og ordningen er nå overført til kommunene
gjennom SMIL-midlene.
Gjennom prosjektet ønsker man å
øke bevisstheten og kompetansen om
kulturlandskapsverdier og skjøtsel av
kulturlandskap. Man har et ønske om
å stimulere til drift av særlig verdifulle kulturlandskapsområder ved at tilskuddsmidlene målrettes bedre mot
disse. I forbindelse med dette har det
i samarbeid med Rennebu kommune
blitt plukket ut noen områder i kommunen som anses som særlig verdifulle med tanke på kulturmiljø, landskapsbilde, tilgjengelighet og biologisk mangfold. Man er opptatt av å få
tatt vare på større, helhetlige områder og det blir lagt stor vekt på at

Det Gamle Bildet
Bildet i RennebuNytt nr. 9 - 27. mai 2004 viser Borghild Elverum Sætnan
og hennes mann John Sætnan. De tre barna er Olav, Johan Arnt og Solveig
Mary. Familien var bosatt i Elvran, Stjørdal kommune.
Med hilsen Maren Elverum
Her kommer et nytt bilde fra fotograf Rasmus Berg. Opplysninger
om bildet kan sendes Volds FotoGrafiske - epost: volds@online.no, eller
til adressen Rebustorget, 7391 Rennebu.

områdene skal kunne skjøttes gjennom aktiv landbruksdrift. Siden gjengroing og forfall er hovedtrusselen
for kulturlandskapet i fylket, er den
viktigste utfordringen å sørge for at
drift/skjøtsel videreføres, eventuelt
gjenopptas.
Feltarbeidet vil utføres av prosjektmedarbeider Vigleik Stusdal.
Dette vil trolig foregå i slutten av
august og omfatter blant annet registrering av vegetasjon, landskap og
kulturminner. Det vil være direkte
kontakt mot gårdbrukerne gjennom
et informasjonsmøte i forkant av feltarbeidet, invitasjon vil komme senere. Kontakten med brukerne vil fortsette
under
feltarbeidet.
Prosjektarbeidet vil avsluttes med en
kommunevis rapport der områdene
blir beskrevet og hvor det blir gitt
anbefalinger for hvordan områdenes
verdier kan skjøttes på best mulig
måte. Det vil bli holdt møte for gårdbrukerne etter at rapporten er ferdig i
løpet av 2005 for å ta imot tilbakemeldinger og for å sikre oppfølgingen av
prosjektet.
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«På med vanten» rennbygg
- så er det slutt med sykemelding
Fra den 1. juli, innføres et nytt system vedrørende arbeidsudyktighet
ved sykdom.
Det betyr, at legen ikke lengre kan
skrive ut sykemelding (SM), og det er
ikke helt dumt. Mange av de som i
dag får en SM går bare hjemme til
tross, at de saktens kunne utføre noe
fornuftig på arbeidsplassen der de
jobber, selv om de må være fritatt for
den vanlige jobben.
Har man en ankelskade kan man
selvfølgelig ikke springe rundt på
byggeplassen med en tung gips, men
man kan godt sitte ved et skrivebord
og klippe ut byggetegninger.
Derfor er regjeringen i samarbeid
med partene i arbeidslivet blitt enige
om en ny struktur, der det er et krav,
at arbeidstaker såvel som arbeidsgiver forplikter seg til, å ta ansvar for å
forebygge sykefravær og legge til rette for deg, som er skadet/syk, slik at
du så fort som mulig kommer inn i
arbeidsrelatert aktivitet. Det skal
svært tungtveiende medisinske grunner til for at en pasient ikke kan være
i arbeid.
Legen får i den forbindelse en ny
rolle. Legen skal fokusere på hvilke
muligheter den skadede/syke har til
å være i arbeidsrelatert aktivitet og
ikke bare skrive ut sykemelding
(sykemelding finnes ikke mere).
Dette må naturligvis skje i samarbeid
med den skadede/syke, således at
denne er trygg og motivert for tiltaket. I tilfelle det vil være for stor
belastning for skadede/syke, kan
legen graduere tiltaket til en deltids
funksjon (f.eks. 50%).
Den nye blankett som avløser
"Sykemelding", heter: "MEDISINSK
VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET VED SYKDOM", og innføres
uten overgangsordning d. 1. juli 2004.
Det er innført et aktivitetskrav i
folketrygdloven for å få rett til sykepenger. Dermed menes graderte
sykepenger (f.eks. 30% eller 50 %
yrkesrelateret aktivitet), eller aktiv
SM som dog må være siste utvei, eller
yrkesrettet attføring. Perioden for
mulig aktiv SM er minket fra mulige

12 uker til nu bare 4 uker. Det vil dog
i spesielle tilfelle kunne bevilges opp
til 8 uker med aktiv SM.
Det er lagt stor vekt på, at det er
mye bedre med en gradert yrkesrelatert aktivitet, enn en aktiv SM. Dvs.
du får heller 20% yrkesrelatert aktivitet, enn en aktiv SM, der du kanskje
kunne være mye lengre tid på jobben,
dog uten å foreta deg noe yrkesrelatert. Eller sagt på en annen måte, du
må heller være èn dag for uken på
jobb (20%), der du reelt kun klarer 2
timers jobb (gradert sykemelding),
enn 4 timer for dagen hele uken, med
"aktiv SM", der du ikke har arbeidsrelatert aktivitet (koker kaffe til kollega,
henter brus og blødt brød til lunch).
Om din skade/sykdom er av
lengre varighet, er det viktig, at du
innen 8 uker fra 1. legeerklæring, får
legen til å utfylle en mere utdypende
erklæring. Dersom trygdekontoret
ikke har mottatt en sådan, stoppes
sykepengene automatisk. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du er innlagt på helseinstitusjon.
Disse nye retningslinjer er alle
positive for deg som arbeidstaker.
Mange undersøkelser har vist, at det
er svært viktig, å få mulighet for også
under skade/sykdom, å bevare tilknytningen til arbeidsplassen. Å få
lov til at gjøre noe nyttigt. Det styrker
selvtilliten og vedlikeholder det sosiale livet. Dermed vil du fortere komme deg og bli frisk.
Derfor må du ikke tro, at ordningen er utarbeidet for å komme til livs
de som "bare går og hygger seg hjemme" under "svindel"-sykdom. Det er
faktisk svært få, som snyter seg til
sykeperiode, de fleste av oss ville få
det skidt uten våres arbeide og selv
om det er "belastende" innimellom,
ville vi jo aldri unnvære det.
Legens rolle blir i høy grad å hjelpe både deg som pasient, men også
arbeidsgiver med rådgivning, således
at der kan finnes oppgaver på jobben
som du til tross for din skade/sykdom kan utføre, uten at det blir skadelig eller forlenger perioden der du
ikke er frisk. Dette vil kun være
mulig dersom legen får et mere inngående kjennskap til din arbeidsplass
og ditt arbeide. Det er derfor viktig,
at legen blir bedre orientert, evt. kan

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

du invitere din arbeidsgiver med, når
du har time hos legen og skal få klarhet over dine muligheter, rent
arbeidsmessig. Dette gjelder naturligvis bare ved langtids- helseproblemer.
Disse nye retningslinjer kan vel
generelt sies å gjelde ved litt lengre
sykdomstilstander. Dersom du har
halsbetennelse eller lungebetennelse
og 39 i temp. da er det ingen endringer i forhold til det som er nu.
Dersom det er noe du er i tvil om i
forhold til disse nye retningslinjer, er
du velkommen til å kontakte din lege
men naturligvis også trygdekontoret.
NB: Det var så de retningslinjer vi
har fått fra etaten, men vi vet jo godt,
at det alltid er problemer med noe
nytt. F.eks. har hverken legekontoret
eller trygdekontoret fått de nye blanketter. Hvornår de kommer vet vi
ikke. Vi har heller ikke fått et data
program som kan skrive de ut. Jeg
har snakket med trygdekontoret og
de er helt med på, at vi i Rennebu må
få en overgangsordning. De som har
en SM der gjelder lengre enn til 1. juli,
skal ikke ha en ny og det kan vel ende
opp i, at vi over de neste par måneder
kommer at bruke de gamle SM. Det
er derfor ingen grunn til panikk. Det
er ingen som kommer i klemme og
ingen som midt i sommerferien plutselig får stoppet utbetalingene fra
trygdekontoret pga. formaliteter som
ikke er i orden.
God sommer (hvornår bliver det
mon sommer i Rennebu spørger dansken)?
Med vennlig hilsen
Erik Krongaard Hansen
Lege
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Kronerulling Sansehage
Arne Per Bjerkås, Kr 200,Ragnar Rørseth Ole Holte Trond Smeplass
Martha Vik, Kr 200,Oddbjørg Vognhild Reidun Lund Marit
Fjellstad
Åse Rød, Kr 200,Aud og Odd Myren Aud G. Sæther Borgny
Lien
Liv og Gunnar Bruheim, Kr 200,Arild Bruheim Einar Lien Vigleik Bjørheim
Mali Lien, Kr 200,Ingeborg Kirkebø Anne M. Øverland Turid
Kosberg
Hilma Kjølstad, Kr 200,Doris Sæter Karen Kylling
Ingeborg Almskår, Kr 200,Anna Liøkel Ingjerd Jære Ingeborg O.
Halgunset
Gerd Botnan, Kr 200,Møyfrid Flotten Liv Strand Anita Rømo
Even Sæther, Kr 200,Johanne Holiløkk Bjørg Olsen Anbjørg
Ytterhus
Yngvar Solstad, Kr 200,Rune Stuen Ove Stuen Ann K. Haugerud
Bjørg Engdal, Kr 200,Astrid Flå MonaR. Stølen Anny Knutsen
Gunhild B. Aune, Kr 200,Anne Brattset Astrid Snildal Oline Ytterhus
Ane Langklopp, Kr 200,Martin Ytterhus Arnt O. Stang Einar Engdal
Tove L. Træthaug, Kr 200,Ann K. Aspeggen Ragni Roggogjerd Gry
Jerpstad Elinor Knutsen
Sonja Lien, Kr 200,Liv I Sundset Else Aspeggen Stein Næve
Laila Lien, Kr 200,Vemund Eithun Jan E. Flotten Tove L:
Træthaug

Gunnar Svedahl, Kr 200,Arne Meland Kenneth Løkslett Arild
Bruheim
Birgit Foss, Kr 200,Randi og Erik Norbø Hanna Lien Grindal
Kari M. Næve Kr 200,Turid og Brage Kosbeg Eldbjørg og Eiliv
Grut Anne M. Øverland
Linda Sletten, Kr 200,Kari Hellstrøm Turid Kosberg Aud
Kamsvåg
Jorunn Frydenlund, Kr 200,AnneLiseK. Flaa Oline Ytterhus Bjørg
Kjøllesdal
Eva S. Ilvang, Kr 200,Liv S. Flå Gjertru K. Herrem Arnt O Krovoll
Grete J H Moum, Kr 200,Signy Flotten, Inger Bjørnås, Marit
Gorsetbakk
"Folket på Lyngholt", Kr 1000,Rennebu Legesenter
Aud Bakk, Kr 200,Eli Krogstad Anne Auke
Ingrid Tørset, Kr 200,Inge Joramo Rita Remetun Mariann Lien
Mary Nyhus,Kr 200,Else og Håkon Dørum Anny og Ole
Knutsen Magnhild og Magne Brattset
Atle Havdal, Kr 200,Magne Grendal Egil Solberg Harry
Angelen Knut Teigen
Turid Kosberg, Kr 200,Randi I Bjerkås Grete Kosberg Michel
Kosberg Unni Prestrønning Lars Samdahl
Karen Bergehaug, Kr 200,Hege Dverseth Anne I S Jære Inger S
Kosberg
Vigdis I Teigen, Kr 200,-

Bente Gunnesmæl Unni Smestu Gørild
Meland
Astrid Ilvang, Kr 200,Ragnhild Holm Jorun Paulsen Annbjørg
Lium
Kari I Sandhaugen, Kr 200,Anne Auke Solfrid Toset Gunhild
Rogogjerd
Arve Withbro, Kr 200,Trond Jære Odd Kjøllesdal Ottar Selbæk
Kirsten Toset, Kr 200,Ingjerd Mortensen Bjørg Olsen Mary
Iløkken
Mai Britt S Hess, Kr 200,Reidun Dalsegg Mari Ytterhus Dagfinn
Vold Astrid Grut
Rennebu Bygdekvinnelag, Kr 2500,Rennebu R.K. Besøkstjeneste, Kr 1000,Disse har betalt kr 200,-: Margrethe
Bjerkås, Oddveig Voll, Gerd Bjørnstad,
Aud og Odd Myren, John Skamfer, Tove
Knutsen, Turid I. Berntsen, Odlaug Aune,
Ingrid Havdal, Magnhild Gunnes, Lars
Samdal, Borghild og Anders Havdal, Ruth
Skamfer, Sonja og Per Aune, Torleif
Sundset, May Sanden og Ingeborg og
Johan Bakk.
Rennebu Arbeiderparti sin kvinnegruppe
oppfordrer Næringslivet i Rennebu til å
gi et bidrag til sansehagen ved helsesenteret. Det kan være konkrete ting
som materialer til skigard, benker til å
ha ute i området, busker, trær og planter, laftetømmer/kasser til blomster i ståhøyde,stein o.s.v.
Ta kontakt med Borgny eller Turid hvis
noen ønsker å gi et sånt bidrag – det
mottas med stor takk.

Billettsalget til to av Rennebumartnans kulturarrangement har startet
En akustisk aften med

Konsert i Innset kirke
onsdag 11. aug 04
kl 19.00

Jonas Fjeld
fredag 13. aug 04
i Samfunnsalen Berkåk
dørene åpnes kl 20.30
kr 200,-

Mari Boine
m. band
kr 200,Over 50%
av billettene
er solgt!
Billetter får du
kjøpt på
Rennebu
Turistkontor
tlf. 72 42 77 05

Martnan er
13. - 15. august 04
150 kvalitetsutstillere fra hele
Norge

Rennebu Nytt
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Nyheter fra G-Sport :

Shorts og T-skjorte fra Frank Shorter
kr 199,- pr del
Billige togbilletter også i sommerferien
– vær tidlig ute med bestillingen!
Velkommen innom Turistkontoret!

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

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

Brønnboring

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

Edvin Eide: 950 34 056

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

Nå går det mot slutten
- og vi stenger dørene lørdag 3. juli kl 14.00
Den siste uka kjører vi med forskjellige tilbud
for hver dag:
mandag 28/6 -70% alt barnetøy
tirsdag 29/6 -70% alle damesko
onsdag 30/6 -70% alle herresko
torsdag 1/7 -70% alle herrebukser
fredag 2/7
-70% alle damebukser og skjørt
lørdag 3/7
-70% alle dame gensere/topper
Alle andre varer - 50% (fra ordinær pris),
som trekkes fra i kassa
Og med dette ønsker vi alle våre trofaste kunder god
sommer, og takk for oss!
Hvis noen er interessert i å kjøpe utstillingsdukker eller
annen innredning, så er det
bare å kontakte Britt i butikken
Våre åpningstider:
Man-tors 10 -17
Fred. 10 -18 Lørd 10-14

Klær og Sko for hele familien!

BADEMILJØ-KJEDENS
FAGKUNNSKAP
GIR TRYGGHET!
Vi leverer og monterer alt!
- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,
vaskerom etc.

www.bademiljø.no
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
Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning
konfirmasjonsdagen vår.
Håvard og Eirik, Inger Marie og Magne
Tusen takk for oppmerksomheten på konfirmasjonsdagen.
Inge Olav, Anne Karin og Jan Arve Nyberg
Takk for oppmerksomheten i forbindelse med
Asles konfirmasjon.
Asle - Ellinor og Fredrik
Hjertelig takk til alle som gledde oss på 60-årsdagen.
Takk for gaven til Kola - kr 6.450,Jon og Erla
Takk for vennlig deltakelse i anledning
Helge Hansens bortgang.
For familien - Grete Gunnesmæl
Ingen oppmerksomhet ønskes 1. juli. Bortreist.
Arnt O. Voll
Rennebu Pensjonistforening

Sommerstevnet i Rissa 11. august 2004
De som ikke har meldt seg på til stevnet, må gi beskjed til
undertegnede innen 10. juli 2004.
Arne Haugen, tlf 72 42 74 36 - 911 29 386

JONSERED

plenklippere - trimmere og verneutstyr.
SALG - SERVICE
Selges: Meget bra brukt 8 hk jordfres
m. div. utstyr som snøfres etc.

KUNNGJØRINGER
Ledige stillinger
ved Rennebu Alders- og Sykehjem
13,67% stilling vikariat kjøkken m. arbeid tredje hver helg
ledig fra d.d.
13,67% stilling fast kjøkken m. arbeid tredje hver helg
ledig fra 01.09.04
68,13% stilling vikariat kjøkken m. arbeid hver tredje helg
ledig fra 01.08.04 og fram til 01.02.05.
53,33% stilling fast som renholder ledig fra 01.09.04.
Lærlingeplass ved kjøkken ledig fra d.d.
50% stilling hjelpepleier/omsorgsarbeider ledig fra
01.08.04. Turnus m. arbeid tredje hver helg.
Opplysninger om alle stillinger kan fåes ved henvendelse til
enhetsleder IPO Borgny Lien, tlf. 72 40 25 12.
Søknader sendes Rennebu kommunen v. rådmannen,
7391 Rennebu innen 8. juli 2004.

UTSTILLING UNDER RENNEBUMARTNAN 2004
I forbindelse med årets martna planlegges en utstilling
med fokus på trønderske ølbryggetradisjoner og
trøndersk dekor-/rosemaling.
Til utstillingen ønsker vi å låne gamle ølhøner,
ølboller, ølkanner etc. Vi vil selvsagt sørge for sikker
oppbevaring av de lånte gjenstandene.
Har du noe som kan være verdt å vise frem?
Henvendelse Birgit Foss tlf. 72 42 61 22

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 bredbåmd.
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.

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

Hytter og Hagemøbler
tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Solide og
sammenleggbare
fritidsmøbler
Redskaps-/gjestehytte av villmarkspanel
3x2 m.
Leveres ferdig montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

Tilbud 14.500,-

Blant mange av våre kunder som ønsker å få
strømregningen rett i nettbanken har vi trukket ut
vinneren av et digitalt fotoapparat.
Vinneren ble Gerhard Doorman. Gerhard har hytte
på Vaulan på Nerskogen. Vi gratulerer!
Husk at ved bruk av eFaktura har du 16 måneders
regningsarkiv i nettbanken!
Register deg som eFaktura bruker i din nettbank i dag.

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 5. august - frist for stoff 30. juli -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
24.06. Bygdetundagen på Haugen Museet åpner
Program
27.06. KrFs seterstevne
«Uv-setra»
27.06. Gudstjeneste
Berkåk kirke
29.06. Treningsskyting
Gammelstødalen
04.07. Tur i Gunnesmarka-Damtjønna, E.M. Kvam
Rennebu Turforening
06.07. Treningsskyting
Gammelstødalen
11.07. Topptrimtur Digerhøa
Rennebu Nedre
Rennebu Turforening
13.07. Treningsskyting
Gammelstødalen
20.07. Treningsskyting
Gammelstødalen
27.07. Treningsskyting
Gammelstødalen
01.08. Dovrefjellsmarsjen
RIMI, Berkåk
Rennebu Turforening
05.08. Åpent idémøte, landbr.plan Nersk. Skisenter

18.00
19.30
13.00
20.00
19.00

Legg søndagsmiddagen til Kvikne!
Buffe med tradisjonsmat
Pensjonistpriser
Nyoppusset basseng åpent alle dager!

11.00

10.00

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

19.30

Rennebu Nytt tar pause i juli,
og neste nummer kommer torsdag 5. august.

Gratis innrykk i kalenderen - tlf. 72 42 76 66

Kontoret er stengt i uke 28 og 29, kan nås på tlf. 901 10 907

GOD SOMMER! VOLDs FotoGrafiske AS

Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening

Det skal lønne seg å velge gult
Luxusgrill

PARTI-KJØP

Reker

600 gr Skjeggerød

MP3-spiller

løs vekt

17

90

128 mb minne m. LCD-skjerm

18

90

Flintstek

Isberg

marinert Skjeggerød

salat

39

90

kg

489

00

9

80

kg

stk

Gule priser
Tlf. 72 42 72 10
BERKÅK - Åpent 9 - 20 (18)

Berkåk

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

