- et godt sted å være

Velkommen til Rennebu
Når sola står opp i Forollhogna nasjonalpark og
går ned i vakre Trollheimen, har nok en perfekt dag
passert i vakre Rennebu. Vi er 2500 faste innbyggere
her i Rennebu med nesten 1000 kvadratkilometer
boltreplass som vi mer enn gjerne deler med våre
ca. 6000 hytteinnbyggere og andre besøkende.
Rennebu er et kraftsentrum og knutepunkt i T
 røndelag
og Norge. Den storstilte kraftutbygginga på midten av
1980-tallet har betydd og betyr fortsatt mye for oss.
I dag har vi en av Nordens mest moderne driftssentral
på Berkåk.
Vi er midt i en storstilt E6-utbygging gjennom Rennebu,
noe som åpner for store, flotte areal for nyetableringer,
samtidig som et barnevennlig og attraktivt sentrum,
ekstra godt tilpasset myke trafikanter, vokser frem.
Reisetiden til storbyen Trondheim vil bli vesentlig
redusert, og med E6, Rv3, jernbane og Lakseveien
Fv700 er Rennebu et godt utgangspunkt uansett hvor
du skal.
Rennebu er en kommune for de store opplevelser. Her
har kjente personer som Astrid S tråkket sine barnesko,
så også OL-vinner Vebjørn Rodal, som nå har havnet på
sokkel i hjemkommunen. Her finner du alt fra de lette
fjellturene tilrettelagt for de yngste til mer krevende

ekspedisjoner innover Trollheimen. Årlig arrangeres
Rennebumartnan, som byr på et yrende folkeliv og
kvalitetsprodukter av norsk design og håndverk.
Er du glad i unike konsert-opplevelser, bør du få med
deg Nerskogskonserten midt i fjellriket.
Skal du besøke Rennebu med familien, vil jeg anbefale
en tur til Barnas Naturverden. Det er et område som er
spesielt tilrettelagt for barnefamilier. Der finnes det
overnattingsmuligheter samt spennende historier
om Jutulene som bodde her før i tida. På vinteren er
det flere mil med oppkjørte skiløyper. Hos oss kan du
oppleve naturen sommer som vinter, på egne bein, på
hesteryggen eller med hundespann.
En reise tilbake i tid kan oppleves ved å besøke vår
350 år gamle Y-kirke på Voll, Gammelbua som en ekte
landhandel, eller du kan besøke den 100 år gamle Orkla
jernbanebru. Dette er noen av de spennende
severdighetene vi har i Rennebu.
Jeg anbefaler et besøk i kommunen vår for opplevelser
du sent vil glemme!
Med vennlig hilsen
Ola Øie
ordfører

Rennebu er kjempegøy
I Rennebu er det fint å være barn. Her finnes mange
kule, spennende og lærerike opplevelser. Uansett om
du er her som besøkende eller som fastboende, er
det alltid noe å finne på. Stikk innom og test ut B
 arnas
stopp, Trollskogen, aktivitetsparken, rulleskiløypa,
tufteparken, Buvatnet, gokartbane, stisykling og
klatretårn for å nevne noe.

Rennebu = magisk natur
Vakker natur har vi massevis av, og her finnes det
turstier og naturperler som er vel verdt å utforske. Helt
fra middelalderen har det gått folk her langs den gamle
pilegrimsleden til Nidaros. Jøldalshytta og Trollfoten
er populære turmål for alle. Er du glad i å fiske? Jakte?
Bade? Gå på ski? Vi har både fjellvann
og lakseelv å fiske i (Orkla).
Bademuligheter er det også om man har
gått seg svett og varm. Om vinteren kan
du bruke skiene både i fjellheimen og i
skiløyper å boltre seg i.
Rennebumartnan
Hvert år arrangeres Rennebumartnan. Her er det 150
spennende og ulike håndverkere som viser frem og
selger det de har laget. Er du glad i godt håndverk
– både tradisjonell og i nytt design? Barna får også
prøve seg på å lage selv. Her finnes alt fra møbler, klær,
smykker, bildekunst, mat og drikke. Besøk oss!
Lyst på hytte i Rennebu?
Rennebu er en av de største og mest attraktive
hyttekommunene i Trøndelag. Her finnes flotte
områder for hyttebygging som Nerskogen, Mjuken,
Røåsen, Gisnadalen, Ulsberg og Innerdalen.
Du finner mer informasjon på Rennebu kommune
sine nettsider.

Fjellturene som de voksne liker, kan ofte være litt for
slitsomme for barna. I fjellområdet Ramsfjella har man
tatt hensyn til det og laget Barnas Naturverden. Her er
rutene mellom hyttene tilpasset nettopp barna og flere
av toppene i området er lett tilgjengelige.
Som fastboende i Rennebu finnes det nok av fritidsmuligheter innen idrett, kultur og organisasjonsliv i
tillegg til det naturen og området tilbyr.

Smak på Rennebu
Mmm… mat og drikke. Fra nærmiljøet. Ferskere blir det
ikke. Nyt en kulinarisk opplevelse med kortreist og
tradisjonsrik borddekking. Det finnes flere perler av
lokalprodusenter som har gjort seg bemerket.
Et eksempel er Grindal Ysteri som har tatt med seg
både nasjonale og internasjonale priser for sine oster.
Oppe i Trollheimen kan du møte på beitende
Limousiner. Her snakker vi ikke om store, svarte biler,
men om den franske storferasen Limousin som tilhører
Svengård på Nerskogen. Lyst på en Trollheimsburger?
I tillegg tilbyr de andre godsaker og gårdsopplevelser
for både store og små. Til god mat trenger man også
god drikke. På Rodebak Gårdsbryggeri produserer de
organisk øl som IPA, Saison og Biere de Garde.
Hver høst arrangeres det Høstmarked på torget. Dagen
er populær både blant produsenter og kunder og her
går både honning fra Renn-bier og grønt fra Grindal
som varmt hvetebrød.
Får du vann i munnen? Vi forstår deg godt.
Kom og smak!

Trøndersk matmanifest
Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi
ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre
enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter.
Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet
og identitet. Ikke bare for festmat, men også for
hverdagsmat. Aktørene skal bidra til både å formidle
historie og tradisjoner av trønderske råvarer i
markedsføring og bruk. Rennebu kommune er stolt
ambassadør for trønderske råvarer.

Fra Rennebu og
ut i den store verden
Vi stortrives i Rennebu og er stolte av at flere som gjør
seg bemerket ute i den store verden har tråkket sine
barnesko i kommunen vår. Kjente kultur- og idrettspersoner som Astrid S, Tuva Larsen, Emilie Joramo,
Vegard Heggem, Vebjørn Rodal og Magne Myrmo for å
nevne noen.
Rennbyggen er kjent for frivillighet og en sterk
dugnadsinnsats. Engasjementet er stort noe som vises
ved at det er over 70 lag og foreninger i Rennebu.
I tillegg har vi en svært aktiv frivilligsentral som
engasjerer både store og små. Hos oss er det noe for
enhver å finne på. Spille fotball, håndball, gå på tur eller
på ski, synge, danse, klatre i trærne, dra på jakt- og
fisketur eller spille i korps eller band. I Rennebu finner
du garantert en spennende fritidsaktivitet.
Se utfyllende oversikt over
de ulike foreninger og lag
på www.rennebu.com

Overnatting • Servering • Catering

Takk til våre
samarbeidspartnere

Konferanse- og grupperom • Spisesal og peisestue
Rulleskiløype/lysløype 50 meter unna
Turmuligheter i variert terreng, sommer som vinter

www.mjuklia.no • mjuklia@gmail.com

Vi leverer naturgrus, jord, knust grus, stein, pukk, knust fjell.
Transport, samt oppdrag med hjullaster.
Kåre - tlf. 416 56 990 – Per Magne -tlf. 913 87 870

Livskvalitet på hjul
Terrengen er et norskprodusert
firehjulsdrevet terrenggående hjelpemiddel/rullestol
som fortsetter der veien slutter.

Service til næringsliv, landbruk og anlegg
Butikk; salg og service av skog og hageprodukter
Terrengen AS • Jutulveien 4, 7392 Rennebu
Telefon 72 42 65 60 • Mobil 476 24 600
E-post: info@terrengen.no • www.terrengen.no

Vi utfører alle
typer rørleggerarbeid

Arkitektur og prosjektledelse
Sammen skaper vi rom for hverdagen
Hareveien 7, 7391 Rennebu • Tlf. 480 60 116 • rennebuvvs@gmail.com
www.rennebuvvs.no

RENNEBU
MASKINUTLEIE

post@trollarkitekter.no I Tlf. 900 64 101

Utleie og salg av
maskiner og utstyr

E-post: sgm.johansen@gmail.com • Tlf. 92 86 43 59

Nærmiljøskolen på Voll
● Privat grunnskole med gratis skoletilbud for alle
elever i og utenfor kommunen
● Pedagogisk entreprenørskap med lokalsamfunnet
som læringsressurs
● Trygt skolemiljø der alle kjenner alle, og den enkelte
blir anerkjent for den man er
Les mer om oss på www.vollskole.no

Voll skole • Orkdalsveien 1421, 7393 Rennebu • Tlf. 402 28 590 • post@vollskole.no

Styling av hus og hytter

I OPPDAL OG OMEGN
Boligstylist: Malou I. Brunborg
Mobil: 481 72 683

Myrveien 1, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
postmottak@rennebu.kommune.no
www.rennebu.kommune.no
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post@ukso.no

MED STEIN OG TRE SOM
BYGGEMATERIALE

Totalleverandør innen bygg, murer
og tømrertjenester
Designelementer

GRATIS
TAKSJEKK!

Piperehabilitering

•
•
•

Lys takskifer på Oppdal Skysstasjon
Oppdal lys tørrmur

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Oppdal mørk skifer i fallende lengder

Montering av godkjent
takstige og feieplattform
Ettermontering av snøfang
Annet

Nordre Industrivegen 84, 7340 Oppdal
Tlf. 45 41 25 00

· Concept: JS Media Tools A/S · 110472 · www.jsnorge.no

Piperehabilitering

PEIS OG PIPE
SKIFER INNE
OG UTE
{XXX}
SNEKKER
– TØMRER
Ta kontakt
for befaring, og vi gi
FASADE
tilstandsrapport og
TAK
et uforpliktende tilbud på:
BELEGNINGSSTEIN
EKSTERIØR – INTERIØR
• Vask av tak
KERAMISK FLIS
• MASKINSTEIN
Reparasjon av tak
TØRRMUR OG
• Reparasjon av undertak o
STEINPANEL
GRANITT
omlegging av takskifer

Hjemmeside: norheimnatursten.no
Facebook:
Norheim Natursten AS

