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Alvdal-Tynset Sport, Sans 
Blomster, Alvdal Bok- og 
papirhandel og Huldra:
• Fredag  17.12: 09.00 – 17.00
• Lørdag  18.12: 10.00 – 15.00 
• Mandag  20.12: 09.00 – 18.00
• Tirsdag  21.12: 09.00 – 18.00
• Onsdag  22.12: 09.00 – 18.00
• Torsdag  23.12: 09.00 – 18.00
• Julaften:  09.00 – 12.00
• Romjula:  10.00 – 14.00
• Nyttårsaften: 09.00 – 14.00

Joker Alvdal N.O. Dæhlie:
• Fredag  17.12: 09.00 – 20.00 
• Lørdag  18.12: 09.00 – 18.00 
• Mandag  20.12: 09.00 – 20.00
• Tirsdag  21.12: 09.00 – 20.00
• Onsdag  22.12: 09.00 – 20.00
• Torsdag  23.12: 09.00 – 20.00
• Julaften:  09.00 – 13.00
• Romjula:  10.00 – 16.00
• Nyttårsaften: 09.00 – 14.00

Spar Alvdal, Einar Østby:
• Fredag  17.12: 09.00 – 20.00
• Lørdag  18.12: 09.00 – 18.00 
• Mandag  20.12: 09.00 – 20.00
• Tirsdag  21.12: 09.00 – 20.00
• Onsdag  22.12: 09.00 – 20.00
• Torsdag  23.12: 09.00 – 20.00
• Julaften:  09.00 – 13.00
• Romjula:  10.00 – 16.00
• Nyttårsaften: 09.00 – 14.00

Prix Alvdal:
• Fredag  17.12: 09.00 – 21.00
• Lørdag  18.12: 09.00 – 18.00 
• Mandag  20.12: 09.00 – 21.00
• Tirsdag  21.12: 09.00 – 21.00
• Onsdag  22.12: 09.00 – 21.00
• Torsdag  23.12: 09.00 – 21.00
• Julaften:  09.00 – 13.00
• Romjula:  10.00 – 18.00
• Nyttårsaften: 09.00 – 15.00

Alvdal Innkjøpslag:
• Mandag  20.12: 08.00 – 16.00
• Tirsdag  21.12: 08.00 – 16.00
• Onsdag  22.12: 08.00 – 16.00
• Torsdag  23.12: 08.00 – 16.00
• Julaften:  Stengt
• Romjula:  10.00 – 14.00
• Nyttårsaften: Stengt

Nord-Østerdal Elektroservice:
• Fredag  17.12: 09.00 – 16.00
• Lørdag  18.12: 10.00 – 13.00 
• Mandag  20.12: 09.00 – 16.00
• Tirsdag  21.12: 09.00 – 16.00
• Onsdag  22.12: 09.00 – 18.00
• Torsdag  23.12: 09.00 – 18.00
• Julaften:  10.00 – 12.00
• Romjula:  10.00 – 12.00
• Nyttårsaften: Stengt

Åpningstider
i forbindelse med jula



Fem om 
jula
Fem alvdøler om jul og jule-
stemning.
• Når føler du at julestemninga kommer?
• Er du i rute med julehandelen? 
• Hva ønsker du deg til jul?

• Valborg Kvakkestad, Alvdal
– Jeg får julestemning når 
desember kommer, og det 
begynner og bli kaldt! Kjenner 
det spesielt når lukta av god 
julemat er tilstede.
– Den har jeg rett og slett ikke 
begynt med ennå.
– Tja, nye forskjærerkniver, 
kanskje.

• Stein Halvorsen, Alvdal
– Jeg kjenner at julestemning-
en kommer når snøen komm-
er, og julegrana har blitt tent! 
Da er jula her!
– Litt tidlig, men jeg har begynt 
litt smått.
– Oi, hva skal det være? Jeg 
tenker den beste jula må være 
fin jul med god stemning 
sammen med familien!

• Silje Nerli, Alvdal
– Jeg merker at julestemning-
en kommer når november er 
her, og det kommer varer i 
butikken som kun er her i jula.
– Jeg har ikke tenkt på det 
ennå. Det er vel litt tidlig?
– En god tid med familie og 
venner!

• Mette Skovro, Alvdal
– Tidlig! Siden jeg driver 
butikk, blir det fort stemning.
– Dårlig med det, jobben tar 
mye av oppmerksomheten.
– Nye skiklær, en blender og 
enda snillere barn. 

• Erik O. Gjelten
– En uke før jul, da drar det 
seg til.
– Ikke ennå. I verste fall på lille 
julaften, på Shell.
– Jeg ønsker at jula gir meg så 
god form at jeg kan slå en viss 
Bronken i Birken!

4. og 5. desember er det igjen klart for jule-
gate i Aukrustsenteret.
  Det starter friskt på lørdag med kafékon-
sert med Alvdal skolekor, etterfulgt av en 
elektrisk julekonsert i Flåklypasalen. 
Til slutt er det Aukrustsenterets venner 
som arrangerer en trivelig konsert med tre 
trubadurer fra Gjøvik. 
  Søndag er det Reodor Felgen-verksted 
for de minste, og i Flåklypasalen blir familie-
filmen ”Jul i Blåfjell” vist.

Mange utstiller
– I hele helga blir det stående utstillere, alt 
fra treverk til mat er på agendaen, fordelt på 
rundt tjue boder, sier Trine Sørhus på vegne 
av arrangørene på Aukrustsenteret. 
  – Jeg tror det blir veldig bra i år. Det er 
masse gode utstillere, og det trekker mye 
folk, samtidig som det står veldig mye bra 
på programmet, legger hun til. 
  Samtidig nevner hun at det sosiale og ko-
selige er ivaretatt på aller beste måte. 

Aukrustsenteret 
skaper julestemning 
igjen
Aukrustsenteret varter opp med underholdning og førjul-
skos i god gammel Aukrust-tradisjon når julegata åpner 
dørene første helga i desember.

Hele Aukrustsenteret kommer til å 
være pyntet og dekorert til førjuls-
tiden i klassisk ”Aukrust-stil”. 

Aukrust er jul
– Hele poenget med Julegata er at 
man kan få en koselig avveksling fra 
julestria, og kanskje få slappe av litt 
med å gå rundt og titte, fortsetter 
hun. Her er det mye å oppleve, mye å 
smake på, og man får garantert gjort 
en god og hyggelig handel, både i 
bodene og i butikken vår.
  Aukrustsenteret og juletider hører 
liksom godt sammen. Kjell Aukrust 
var på mange måter en julas mann, og 
han har gjennom mange fortellinger 
og tegninger beskrevet barndommens 
jul i Alvdal på en måte som virkelig 
kaller på den gode julestemningen. 
De som leter etter jula, bør derfor 
absolutt ta en tur på Aukrustsenteret 
i desember.

VELKOMMEN: Trine Sørhus og Aukrustsenteret ønsker på nytt velkommen til 
julegate på Aukrustsenteret.



Seterflyttingsfølget avsluttet denne lørdag-
en opptakene til det som i løpet av høsten 
og førjulsstria blir til en ferdig redigert film 
som mange nok ønsker seg et eksemplar av. 
Lokale intiativtakere sammen med krefter 
i hesteorganisasjonen Hesteriket, samt 
Høstdalsbudeiene i Seterlandet bidro til at 
filminnspillingen ble en realitet etter utallige 
dugnadstimer.  

Seterfløkking
Dialekt hører med, og tittelen på filmen blir 
etter alt å dømme “Fløkk’dagen åt sæter’n 
- med folk og dyr til Høstdalen i Alvdal 
rundt 1920”. Ildsjelene bak var fra dag èn 
Ove Sand og Håkon Øien, som sammen 
med Hesterikets Tirill Langleite og Gunhild 
Sem knyttet kontaktene som var nødvendig 
for å komme i gang med prosjektet, og som 
alle la ned en utrolig innsats helt til siste 
innspillingsdag. 
Bygdas egen Helge Ness har som forfatter 

Høstdalsdagene 2010 ble et arrangement vi tror mange av de som deltok sent vil glemme. 
Spesielt minnerik ble lørdagen hvor godværet bidro til en atmosfære av de sjeldne da seter-
flyttingsfølget inntok setervangen, forut for et vakkert og vaskeekte seterbryllup.

og regissør bygd opp handlingen slik at den 
gir et ekte og godt bilde av hvordan den 
gammeldagse flyttinga til seters foregikk. 
Med fotograf Bjørn Nysveen som solid 
kameraansvarlig er det derfor duket for en 
autentisk opplevelse når filmen nå snart er 
premiereklar. 
- Ja, jeg ser veldig fram til lanseringen av 
filmen. Her er mye kulturhistorie dokument-
ert og med det utrolige fine været vi hadde 
under innspillingsdagene har det ikke vært 
mangel på gode motiver i legge på filmen, 
forteller en engasjert og tydelig fornøyd 
fotograf Bjørn Nysveen.

Lokale og amatører
Ingen av de tobeinte, og heller ikke de 
firbeinte, har tidligere vært med på film-
innspilling. – Heller ingen spøk når alle 
opptak må gjøres “på sparket” over bare to 
dager, men det at alt skjedde med gamle og 
voksne, som alle har et forhold til seterkult-

Snart premiereklar seterfilm
uren og Høstdalen, har hevet kvaliteten på 
filmen, tror manusforfatter Helge Ness. Han 
ser også fram til lanseringen av filmen, og 
roser det initiativet som Ove Sand og Håkon 
Øien kom med på senvinteren og som 
straks er blitt et ferdig produkt. Begge har 
sentrale roller i filmen.
Små og store budeier og seterflyttere ble 
satt på rollene og firbeinte kamerater av alle 
raser fikk sine statistroller på rekke og rad. 
- Alt fra ku og geit til gris har deltatt, og 
underveis på ferden får vi også oppleve 
seterfolk i arbeid på setervanger som pass
eres. Eneste profesjonelle skuespiller med 
rolle i filmen får vi aldri se noe til, men 
eks-alvdøl Ingrid Vollan kjent fra blant anna 
NRK’s ”Himmelblå” fyller rollen som fortell
er. Med sin sterke alvdalsdialekt gir også hun 
et solid bidrag til at dette blir en ekte opp-
levelse for alle som kjøper filmen.

Budeia Oline (Gerd Marie Øien) lokker dyra 
til seters sammen med den ene Blostrup-
moungen i Kristian Smedplass' skikkelse



Snart premiereklar seterfilm
Lover premierefest
Med oppstart nederst i Plasslia startet 
opptakene og fløkkinga opp den bratte 
Plasslia. I godt vær ble det en strabasiøs ferd, 
slik det sikkert kunne være mange ganger 
før også når dyr og folk flyttet fra langt nede 
i bygda og inn i fjellheimen. Ikledd tids-
riktige klær og med redskap som i gamle 
gode dager var det mye nostalgi å spore for 
de som fikk sett seterfløkkinga på nært hold 
under opptaksdagene eller på selve finalen 
under Høstdalsdagene. 
Snart er den klar for filmlerretet og både 
Ove Sand, Håkon Øien, Tirill Langleite, samt 
Helge Ness og Bjørn Nysveen lover premiere-
fest og filmvisning en gang utpå nyåret 2011. 
Den tror vi kan være verdt å få med seg, og 
etter hvert blir filmen tilgjengelig blant 
annet på Alvdal Bok & Papirhandel. 
Følg med!

Av: Ole Sylte Heggset
Alle foto: Bjørn Nysveen

Budeia Oline (Gerd Marie Øien) lokker dyra 
til seters sammen med den ene Blostrup-
moungen i Kristian Smedplass' skikkelse

Ferden opp Plasslia krever sitt av både to- og firbeinte, her er Anders fra nabogarden 
(Ove Sand) og Agnes bortpå Moa (May Irene Sand) på tur opp de bratteste partiene

Kårgamla Olava i Gunnbjørg Smedplass er endelig framme i seterveggen, og puster på 
sammen med bruker Ola (Håkon Øien) og budeie Oline (Gerd Marie Øien)

Kårgamla Olava samt bruker Ola med hest og flyttelasset på vei ut fra Blostrupmoen hvor 
opptakene til filmen startet



Foruten potelefse bakes det både sirupstynn-
kake, Dovrebrød, Tolgalemse og mørlefse 
i bakstrommet på det som en gang var 
husmorskolen i Alvdal.
  – Jeg er heldig som får drive på her. Alt er 
tilrettelagt og lettvint, sier Grete Søberg 
og røper at det bakes til mye mer enn eget 
bruk i hektiske høstmåneder. Leveransene 
strekker seg fra Koppang til Tolga. Minst. 
Og hadde hun hatt tid kunne hun levert 
enda mer.
  Men med jobb i Posten og i barnehage 
på Tynset blir lefsebakinga bare en ”attåt-
næring”.

Lefse best
– Jeg liker best å bake vanlig potetlefse, sier 
den driftige Plass-jenta.
  For egen regning kan vi legge til at baksten 
hennes er svært ettertraktet og anerkjent 
for smak og kvalitet.
  – Ikke noe hokus-pokus med oppskrifta. 
Jeg bruker rugmjøl sammen med poteta, og 
baker ut med hvetemjøl. I mine lefser er det 
verken mjølk eller fløte, forteller hun videre.

Her bakes jula inn

Bevarer tradisjonen
Sjøl lærte Grete lefsebakst av bestemora, og 
hun er veldig opptatt av at gamle bakst-
tradisjoner føres videre. Derfor skal dattera 
Toril også læres opp i lefsebakingens kunst 
med det aller første.
  – Det er viktig å ta vare på tradisjonene. 
Det å lære seg lefse-baking er ikke noe 
hokus-pokus. Det handler bare om trening, 
trening og trening. Du må bake mye for å bli 
god. Dessuten blir det ikke helt likt fra år til 
år. Det kan være store forskjeller på poteta.

Ikke småkaker
Grete har bakt både mye og lenge. I mange 
år. Og stadig mer og mer ettersom etter-
spørselen på baksten hennes har økt.
  – Men jeg er ikke så glad i å bake småkaker. 
Det får andre ta seg av, sier Grete Søberg.
  – Men mørlefse, lemse, Dovrebrød og 
sirupstynnkake blir det en del av i tillegg til 
lefsa. Sirupstynnkake er det bare andre året 
jeg baker, så der har jeg sikkert fortsatt litt 
å lære.

20 kilo potet
Men det er og blir lefsa som er hoved-
produktet. Og når lefsebakinga pågår som 
hardest blir det lange dager i bakstrommet.
  – Jeg råskreller potetene kvelden før. Så får 
jeg steamkokt dem på Tjønnmosenteret på 
Tynset om morgenen før jeg er på plass her i 
ni-tida. Da har jeg 40 liter potet, omtrent 20 
kilo, og da baker jeg til jeg er ferdig. Det kan 
bli lange dager, men jammen er det artig og, 
sier Grete Søberg og er nøye med å presisere 
at lefse er noe som hører jula og førjulstida 
til. Det er ikke sommermat.

Her i kjelleren på Alvdal 
Næringssenter har det vært 
julestemning i flere måneder 
allerede. Opptil 120 potet-
lefser om dagen blir det når 
Grete Søberg baker jula inn.

POPULÆRT: Baksten til Grete Søberg er populær. Derfor blir det mange lange dager i 
bakstrommet i førjulstida.

KLAR TIL JUL: Opp til 120 lefser om dagen blir det når Grete Søberg baker som mest i 
bakstrommet på den gamle husmorskolen på Alvdal.



LITT AV HVERT: Lefse er hovedproduktet, 
men Grete Søberg baker også både 
mørlefse, lemse, Dovrebrød og sirupstynn-
kake i tida fram mot jul.



O smakfulle jul!

Spareribs 
Spareribsen er magrere og smaker nydelig. 
En utfordrer til ribba, i alle fall etter at julaf-
ten er over.

Ingredienser

2 kg rå spareribs
2 fedd hvitløk
1 ss paprikapulver
1 ss tabasco
1 stk løk
1 ss korianderpulver
2 ss tomatpuré
2 dl olivenolje
2 ss eplecidereddik
2 ss sukker
0,5 stk chili
salt
nykvernet pepper
2 ss sukker
1 ss hakket hvitløk
1 ss hakket frisk ingefær
1 dl mørk sirup
2 bk hakket tomat
2 dl tomatketchup
1 dl soyasaus

Fremgangsmåte

Begynn med marinaden. Finhakk løk, hvitløk 
og chili. Ha alle ingrediensene sammen med 
kjøttet og bland det godt sammen. La det 
stå og marinere ett døgn i kjøleskap (eller 
kok det med én gang hvis du har dårlig tid.

Ha dette så over i en kjele og fyll på med 
vann til det dekker kjøttet. Kok opp, ha på 
en teskje salt, og la det småkoke til kjøttet 
er mørt ca 1 time. Løft stykkene forsiktig ut 
av kjelen og legg dem på et stekebrett til de 
er tørre. 

Lag så sausen. Smelt sukkeret til karamell 
og tilsett hvitløk og ingefær. La det steke 
maks 10-15 sek ellers svir karamellen seg. Ha 
i sirup, hakkede tomater, ketchup og soya-
saus. La dette småkoke i 15 min, så er sausen 
klar til bruk og servering.

Pensle kjøttet med BBQ sauce og stek sprøtt 
i ovn på grillvarme 220 C i ca 15 min.

Server spareribsen sammen med Råmari-
nerte rødbeter med urtesalat og 
snøfriskkrem

Oppskriften er hentet fra: Tid for mat (TV 2). Kokk: Trond Moi

Rakefisktartar
Ingredienser

2 ss finhakket purre
grovmalt pepper
2 ss seterrømme
1 stk løk eller 0,25 stk purre
250 g benfri rakfisk
nykvernet pepper

Fremgangsmåte

Rakfisk: 
Beregn 250-350 g rakfisk (rakfisk med ben 
og hode) pr. person. Ved servering flåes 
fisken, enkelte foretrekker å filetere fisken. 

Tradisjonelt tilbehør til rakfisken er mandel-
poteter , lefse/flatbrød, smør/rømme, løk/
purre. Tilbehøret varierer fra familie til 
familie og fra distrikt til distrikt. 

Rakfisktartar: 
Finhakk rakfisk og purre. Bland inn rømme 
og smak til med grovmalt sort pepper. Om 
ønskelig, tilsett til malt karve. Form til små 
"biffer" og legg på en bit flatbrød. 

Oppskriften og bildet er hentet fra: God morgen, Norge! (TV 2) 
Kokk: Wenche Andersen

Råmarinerte rødbeter 
med urtesalat og snø-
friskkrem
Denne oppskriften passer godt til spareribs 
eller om en lett lunsj.

Ingredienser (1 porsjon)

4 stk små rødbete
1 stk hakket sjalottløk
4 ss fransk dressing (vinaigrette)
1 pk snøfrisk naturell
2 ss hakket frisk gressløk
1 pk ruccula
1 stk appelsin i fileter
3 ss brødkrutonger

Fremgangsmåte

Skjær rødbetene tynt, gjerne med en oste-
høvel. Bland rødbetene med sjalottløk og 
vinaigrette. La marinere i 20 minutter eller 
lenger.
 
Pisk opp snøfrisken og vend inn gressløk.
 
Legg ut rødbetene på fire tallerkener og 
dander med urtesalat (ruccula) og snøfrisk-
krem. Pynt med appelsinbiter og krutonger.

Oppskriften og bildet er hentet fra frukt.no

I jula blir det mange tunge middager og de fleste har nok spist juletallerken flere ganger før jul. 
Har du gått lei av medisterkaker og julepølse? Her er en “alternativ” tre retters julemiddag.



O smakfulle jul!

Panna Cotta 
Panna Cotta er en italiensk dessert basert på 
fl øte og vanilje. Desserten er lett å tilberede 
og smaker veldig godt. Server den med 
bringebærsaus, da blir den litt syrlig og enda 
bedre.

Ingredienser (6 porsjoner)

4 ½ stk gelatinplater
2 stk vaniljestang
7 ½ dl kremfl øte
2 ½ dl sukker

Bringebærsaus:
1 pk (225 gr.) frosne bringebær
100 g melis
2 ss sitronsaft

Fremgangsmåte

1. Legg gelatinplatene i kaldt vann i 5 min. 
Skyll de godt og klem ut vannet.

2. Snitt vaniljestangene på midten, skrap ut 
frøene.

3. Kok forsiktig opp fl øte, sukker, vaniljes-
tangen og innholdet i den. Ta det av platen, 
ta ut vaniljestangen, og rør inn gelatinen. 
Hell blandingen i seks små former eller glass. 
Avkjøl minst 3 timer før servering.

4. Ha tinte bringebær, melis og sitronsaft i 
en foodprocessor, kjør til massen er glatt og 
sil den.
 
Server desserten med litt frisk bærsaus og 
bjørnebær. Bjørnebær får du kjøpt frosne 
hele året. Kan lages 1-2 dager før servering.

Oppskriften og bildet er hentet fra matprat.no

Alvdal-Tynset Sport AS
Stein Halvorsen 

Det går veldig mye i skipakker for barn, ullunder-
tøy og kanskje mest hjemme-treningsutstyr 
som treningsvekter og slikt. Den klassiske gava 
er jo en spark, for de som ikke har det.

Alvdal Bok- og papirhandel, 

Irene Tronslien

Jeg vil anbefale et brettspill til hele familien, det 
er utrolig sosialt og artig. En av mine favoritter 
er ”Alias”, et brettspill hvor man skal forklare et 
synonymt ord, uten å si det. Ellers går det veldig 
mye i bøker. Atlas og slike bøker alle kan ha 
nytte av er ofte en slager. 

Sans Blomster
Elin Maana

Et alternativ jeg anbefaler er et norsk designet 
porselensservice av Wik og Waldsøe jeg selv 
synes er utrolig pent, samt en del andre porsel-
ensvarer. Men, til den som har alt er jo blomster 
et veldig godt alternativ.

Huldra,

Torhild Holter 
og Anne Svinnung Eggset

Her er det litt vanskelig ettersom vi har det 
meste, men vi er jo behjelpelig hvis noen 
spør. Det første vi spør om er pris, og da blir 
det straks lettere og plukke ut gaver. Det er 
jo ganske særegent det vi har her, side det er 
masse håndarbeid. For eksempel kan du kjøpe 
noen vokslys til 69 kroner, eller kjøpe en av de 
to skinnfellan vi har som koster noen tusen-
lapper. Ellers kan vi vel anbefale og kjøpe en 
pose av den nymalte kaffen vår, eller kanskje litt 
sjokolade fra Sjokoladelåven i Atna! Passer til 
de fl este.

Julegavetips!
Lurer du på hva du skal kjøpe til kjente og kjære i jula? Vi har 
spurt fi re bedrifter på Alvdal, Steia om deres julegavetips!



Hvordan blir utviklinga i 
Alvdal framover?

– Det er utrolig spennende å jobbe med slik 
samfunnsplanlegging, men samtidig er det 
både avgjørende viktig og svært vanskelig å 
se inn i glasskula og tenke langt fram i tid. 
Noen av de veivalgene vi nå gjør vil ha stor 
innvirkning på utviklinga for Alvdalsbygda i 
mange, mange år framover. Det sier ordfører 
Olov Grøtting i forbindelse med Alvdal 
kommunes arbeid med kommunedelplan 
for de sentrale områdene i kommunen.

En god og omfattende jobb fra kommune-
administrasjonens side ligger bak det 
plandokumentet som formannskapet skal 
behandle 25. november.
  Etter styringssignaler og innspill fra de 
folkevalgte har administrasjonen utarbeidet 
planen, som etter formannskapets behand-
ling skal ut på høring før den blir endelig 
vedtatt på nyåret.

Mange hensyn skal ivaretas gjennom 
planarbeidet. Både innbyggernes ønsker og 
behov og sentrale myndigheters krav skal 
tas hensyn til. Det skal settes av områder til 
framtidige skoler, fl erbrukshus og boligom-
råder. Her skal det være trygt å ferdes for 
myke trafi kanter, og kommunen må legge 
til rette slik at fl est mulig skal kunne gå 
og sykle til skole og til og fra forskjellige 
fritidsaktiviteter. Boligområdene skal være 
attraktive, og det skal tilbys fl ere forskjellige 
alternativer. 
  Videre er næringsarealer veldig viktig. 
Reiseliv, industri, forretninger, landbruk og 
alle slags næringer skal ha plass til utvikling. 
God infrastruktur er avgjørende både for 
næringslivet og for at folk skal trives i kom-
munen.

  – Jeg er opptatt av at vi legger til rette 
gode næringsarealer og et mangfold av 
boligområder. Det skal være mulig å velge 
mellom fl ere forskjellige boalternativer i 
ei bygd som Alvdal, med små tomter helt 
sentralt i kommunen, og tomter på fl ere 
mål utenfor de tette boligområdene, sier 
ordfører Olov Grøtting.

– Viktige valg for fl erbrukshus 
og skole

– I kommunedelplanen Alvdal tettsted, gjør 
administrasjonen viktige valg med hensyn 
til framtidig beliggenhet av fl erbrukshus og 
skole, sier rådmann Erling Straalberg om 
planarbeidet som er gjort fram til formann-
skapets behandling. 

For barneskolene legges det til rette for to 
mulige retninger i framtidig skolestruktur:
• Plassen skole forblir på samme sted, og i  
 planens arealdel settes det av nytt   
 byggeområde for ny sentrums-barneskole  
 på Sørhusjordet.
• Det avsatte området på Sørhusjordet er så
 stort at det vil kunne ta høyde for en  
 samlokalisert barneskole en gang i fram- 
 tiden.
 
I administrasjonens forslag lokaliseres 
dessuten et eventuelt nytt fl erbrukshus  
inntil dagens samfunnshus på Grindegga.
  – Alvdal som god ”bokommune” er et 
overordnet mål i planen. Administrasjonen 
foreslår en boligstruktur med nærhet til 
skole, barnehage, butikk og andre viktige 
funksjoner. Samtidig legger vi opp til en plan 
der ønsket om spredt boligbygging ivaretas, 
slik at det i Alvdal skal være en god mulighet 
til og faktisk bosette seg der man ønsker, sier 
Straalberg.
 

– Utfordringene er å gjøre det 
beste for framtida

Det er en stor utfordring å kunne fange opp 
framtidige trender og være forutseende på 
hva som defi neres som livskvalitet og det 
gode liv for framtiden. Utviklingspotensialet 
for Alvdalsbygda ligger i å sette fokus på 
verdier og kvaliteter som allerede er der 

Nå kommer kommunedelplanen 
for sentrale områder:

og se disse i forhold til framtidens trender, 
sier enhetsleder Inger Stubsjøen for plan, 
byggesak og geodata i Alvdal kommune om 
kommunedelplanen.

– Det handler om å planlegge og tilret-
telegge slik at Alvdal tettsted blir attraktivt 
både for bosetting og etablering av arbeids-
plasser. Det handler om å styrke sentrum-
sområdet Steia, samtidig som det må 
jobbes med å styrke hele det sentrumsnære 
området, fortsetter hun.
  
Hovedgrepene i planen skal legge til rette 
for en langsiktig og bærekraftig arealpolitikk 
som:
• Gir grunnlag for vekst, utvikling og tydelig  
 tettstedsavgrensning
• Legger til rette for næringsutvikling,  
 verdiskaping og nye arbeidsplasser
• Gir helse, trivsel og et livskraftig bygde- 
 senter
• Ivaretar jordressursene, kulturlandskapet,  
 kulturmiljøer og biologisk mangfold

 Steia defi neres i planforslaget tydeligere 
som Alvdalsbygdas senter. Hun peker videre 
på at næringsutvikling i Alvdal betyr å legge 
til rette for både landbruk, industri, handel 
og service. Det skjer blant annet gjennom 
at det etableres nytt stort næringsareal på 
Moan-området. Dette fordi eksisterende 
arealer på Plassen nå begynner å bli bygd ut.
  
  – Det legges opp til at riksveg 3 følger 
dagens trasé gjennom Alvdal sentrum fra 
Alvdal Skurlag fram til Steimokrysset. Planen 
foreslår at det etableres et utviklingspro-
sjekt: ”Rv 3 gjennom Alvdalsbygda” med 
fokus på opplevelse, handel, service og 
trafi kksikkerhet. Målsettingen er å utnytte 
trafi kkens potensiale  i handels- og nærings-
øyemed. Dette forutsetter at riksveg 3 følger 
dagens trasé og at det legges til rette for at 
Alvdal kan utnytte dette potensialet ved at 
det utvikles gode trafi kkløsninger og god 
skilting, sier Stubsjøen.



Mandelpotet 
                   til 

jul?
 

Mandel fra Nord-Østerdalen er kvalitetsmat som du legger 
merke til. Stort spenn i sortering, pakning og foredlingsgrad.
God service og distribusjon.

                   til 
jul?

                   til 
jul?

                   til 
jul?

                   til 
jul?

                   til 
jul?

                   til 
jul?Mandelpotet 

                   til 
jul?Mandelpotet 

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 60 24 
www.aumamandel.no • www.rorosmat.no

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

Steia, 2560 Alvdal  • Tlf.: 949 71 119 • post@huldrahandverk.no 
www.huldrahandverk.no

På Huldra har vi

Julegavene 

• Keramikk fra Annes Keramikk
• Skinnfeller og mer fra Savalfellen
• Vevlåven produkter
• Pledd fra Rørostweed
• Klær fra Oleana
• Smykker fra Lilleberre og Bergtatt
• Såper fra Alveland
• Mange spennende typer kaffe
• Smakfulle produkter fra Nøring
• Sjokolade fra Sjokoladelåven
• Treprodukter
• Glasskunst
Og mye, mye mer...   Vi ønsker alle en God Jul og Godt Nytt år!



Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

Alvdal Turforening
ønsker alle ei riktig god jul

og et godt nytt år!

www.turforening.no

• Allmannstua er åpen i romjula 
og alle helger i januar

• Tradisjonell  Romjulstrim
Alvdal Turforening feirer 30 år

Søndag  30. januar 2011 er det gratis servering på Allmannstua 
frem til  kl. 15.00. Fra kl. 17.00 og utover samme dag er det 

gratis servering for ALLE i vinterhagen på Taverna.
I løpet av jubileumsåret blir det salg av jubileumsskjorter, jubileumslotteri 

og mye,mye mer!

• Drivstoff 

• Vaskehall 

• Servicehall 

• Storkiosk 

• Bilrekvisita 

• Varmmat 

• Henger utleie

Jela Bensin og Kiosk AS 
2560 ALVDAL Tlf.: 62 48 73 25

2011-LOKKET

99,-

Med Statoilkoppen kan du 
forsyne deg med så mye 
varm drikke du ønsker 
gjennom hele 2011på alle 
våre stasjoner i Norge. 
Du kan velge mellom kaffe, 
te, sjokolade og våre andre 
varme drikker.

Nå kan du velge å kjøpe 
Statoilkopp med 2011
-lokk til kr 149,- eller 
beholde årets kopp og 
kun kjøpe 2010-lokket til 
kr 99,-.

STATOILKOPPEN
Varm drikke. Hele døgnet, hele året.

STATOILKOPPEN

149,-

   Ønsker alle en riktig 

God Jul!

Ønsker alle kunder og forbindelser en
riktig god jul og et godt nyttår!





Tlf.: 62 48 71 44 • Fax: 62 48 79 04 
post@abok.no • www.abok.no • www.facebook.com/alvdalbok

Tilbudene gjelder t.o.m. 27. november 2010

Bøker - Leker - Kontor- og datarekvisita - Papir

Gaveartikler - Batterier - Lommebøker - Klokker 

Passbilder - Rammer - Fargekopiering

Årets julekort 
av Unni-Lise Jonsmoen 

er i salg

Nyhet
Før 398,- NÅ 348,

Årets julekort Årets julekort 

NyhetNyhetNyhet

Boksignering!
Unni-Lise og Ola 

Jonsmoen signerer sin 
nye barnebok hos oss 

lørdag 27. november 
kl. 12-14

All Lego DUPLO 

÷ 20% 

Plassen industriområde, 2560 Alvdal. Tlf.: 62 48 79 44. www.fk.no

Åpningstider i julehuset fra 15. nov. 
12:00 - 17:00 (Lør.: 09:00 - 14:00)
Åpningstider i julehuset fra 15. nov. 
12:00 - 17:00 (Lør.: 09:00 - 14:00)

Mange gode 
gavetips! 

• Julepynt, 
• Salg av juletrær,    
• Blomster 
og mye, mye mer...

               Besøk 

Julehuset
og Felleskjøpsbutikken på Plassen

• Alt i graving
• Gruslevering
• Muring
• Riving
• Vann og avløp
• Snøbrøyting

Vi utfører også kosting 
av veier og plasser

 God Jul 
og Godt Nytt år!





2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • 900 12 989 
Fax: 62 48 97 41 • perarne@perbjorn.no

www.perarnebjorn.no

VINTEREN 
ER HER!

      God Jul og 
Godt Nytt år

TAKSERING
Verditaksering boliger

Boligsalgsrapport

Skadetakst

Skjønn

Tilstandsanalyse

Reklamasjonstakst

Energimerking
Krav om energimerking av 
boliger og leiligheter over 50 m2 
som skal selges eller leies ut.

Bjørn Åsen AS er SEEN godkjent
takstmann for energimerking av 
boliger

Energimerking med forslag til 
energibesparende tiltak og 
vurdering av kost/nytte effekt.

Les mer om energimerking på
www.baasen.no

Bjørn Åsen AS • 2560 Alvdal • Tlf.: 915 59 850 
e-post: bjorn@baasen.no • www.baasen.no

Brannsikkerhet
Ta g jerne kontakt for el-kontroll av boligen din!
Vi selger også trådløse batteri-røykvarslere 
for seriekobling.

Kom også innom å se vårt 
utvalg av interiørlamper

Se over 
juletrebelysningen 
i god tid!
Reservepærer fi nner du hos oss!

www.noes.no • Telefon: 62 48 82 30

Vi selger og monterer
TV, dekodere og antenner for
RiksTV og Viasat
for 12v- og 220v-anlegg.

Ta kontakt for gode juletibud!

Støv og smuss forkorterlevetiden på tv og 
radio. Vi utfører rens og vedlikehold.
Ta kontakt for gode tilbud!

Kom innom og se vårt utvalg 
av adventstjerner, staker 
og julebelysning!

Trenger du elektriker på helg, ring: 62 48 82 34

Lørdagsåpen
butikk fra 10 - 13



Blend herre jakke
m/for

399,-
 veil. 599,- 

En god og sporty 
     jul til alle!

÷50%

Norheim barnejakke

399,-
 

26. november
julegrantenningstilbud

Alt akeutstyr
 ÷ 20%
 

Madshus Superkid 
langrennspakke til junior

 699,- 
       

Fischer Sprint
langrennspakke til junior

 1199,- 
       

langrennspakke til juniorlangrennspakke til junior

       

langrennspakke til juniorlangrennspakke til junior



2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 71 33 • post@taverna.alvdal.no • www.taverna.alvdal.noKAFÉ · HOTELL · KIOSK

ALVDAL AS

ALVDAL AS

Midtuke julebuffet
Taverna ønsker velkommen til julebuffet hver 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra og med 
29. november og fram til 16. desember.

Pris kr 255,-
Maten serveres fra 16.00 til 21.00.

Familiejulebord 
søndag 19. desember.

Pris kr 255,- Barn u/12 år kr 135,-
Maten serveres  fra kl. 13.00 til 18.00. Forhåndsbestilling.
Musikk ved tidligere Norges og nordisk mester i trekkspill 
Sigmund Dehli.

For større grupper/fi rmaer kan vi arrangere 
julebord alle lørdager i desember,eventuelt 
inkludert dansemusikk og bar i vårt diskotek.

KAFÉ · HOTELL · KIOSK

Musikk ved tidligere Norges og nordisk mester i trekkspill 
Sigmund Dehli.

Lysestake

158,-

Lysestake

258,-

Vi ønsker alle en God Jul 
og et Godt Nytt år!

LysestakeLysestake

158,-

LysestakeLysestake

258,-

Vi ønsker alle en God Jul Gavekort eller 

ferdig matkurv 

til valgfri pris

Nisse

299,-

Takke

449,-

Lys ball

78,-

Pizzaovn

599,-

Juletallerken
Fersk Ferdig. 530 gr

4990
pr. stk

Medisterpølse
Finsbråten. 530 gr

1990
pr. stk

Nygrillet ribbe

1290 
pr. hg

158,-158,-

Lucia krone

78,-78,-



Prøv vår nye mobile betalingsløsning for bomavgift 
– en enkel, brukervennlig og framtidsrettet mulighet 
for både bilister og veilag.

ENKELT – betal bomavgiften ved å send en tekstmelding. 
Kvittering tilbake direkte på mobilen
SIKKERT – unngå store kontantsummer i tyveriutsatte bomkasser
EFFEKTIVT – pengene direkte inn på veilagets konto. 
Ingen unødvendig administrasjon
OVERSIKTLIG – full oversikt over passeringer og inntekter. 
Oppdatert kontrolliste via nett eller mobil til en hver tid.
MILJØVENNLIG – Redusert behov for bomkonvolutter. 
”Renere” bomstasjoner

Prøv vår nye mobile betalingsløsning for bomavgift 

Velg SMS betaling av 
bomavgift

SMS Tjenesten levert av PSWinCom AS 
Bomveier.no er designet og utviklet av DMT Alvdal AS, 
www.dmtalvdal.no

Gjør som 

VERRAN 
kommune

LEDIGE KONTORLOKALER
Kontorbygg tilbyr moderne og funksjonelle 
kontorlokaler midt på Steia.

MØTELOKALER TIL LEIE
Møtelokale inntil 20 personer til leie.
• Varmdrikksautomat
• Fullt utstyrt kjøkken
• Mulighet for leie av projektor og lerret

Pris kr 500,- pr. møte.

Kontakt:
Kontorbygg AS
v/ Rune Eng
Tlf: 62 48 97 08
e-post: post@kontorbyggalvdal.no

• Nybygg 
• Tilbygg 
• Restaurering
• Noe mur- og   
 pussoppdrag
 • Montering og 
 skifting av vedovner

Byggemester Bjørn Olav Frank • 2560 Alvdal • Tlf.: 913 98 850 • e-post: bofra@online.no

Ønsker alle kunder 

God Jul og 

Godt Nytt År

•	Levering	
	 av	grus

•	Vedlikehold	
	 av	veier

•	Alt	innen	
	 gravearbeid

•	Minigraver	med
	 hydraulisk	hammer

       God Jul
 og Godt Nytt år!



Snart er det jul igjen!

Prøv 
nymalt kaffe!

Dæhlies 
blanding!

Juletilbud 
- se Joker
kundeavis!Matkurver

eller gavekort
er fi ne gaver!

Velkommen til julehandel på Plassen

Tlf. :  62 48 95 39 -  Mobil :  905 49 329

Åpen hver dag til 
kl. 21.00 fram til jul

Juleutstillingen er åpen!
Finn julestemningen med levende lys fra Lysgrotten

Juletresalg

Mange gode 
    julegavetips!

Nysortert 
mandelpotet til jul?
Leveres i 10 kg og 25 kg sekker

ALVDAL MANDEL
Mandelpotet fra Gjelten Gård, 2560 Alvdal
Tlf. privat: 62 48 75 68 
Mobil: 415 14 657 / 913 58 584
E-post: kjell.arne.dystebakken@online.no

Medlem av Alvdal Mandelpotetdyrkerlag

God Jul 

og Godt Nytt år!

irit a
s

Byggeplaner?
Ta kontakt!

Ledig for oppdrag fra nyttår!

• Lagerutsalg maling
• Alt innen fl is og fl isarbeid

Inge Slåen: 913 96 447 • Lars Pettersen: 906 10 665 • Kent Sand: 979 77 463

Spirit AS, 2560 Alvdal • E-post: post@spirit-as.no 

www.spirit-as.no

Ønsker gamle 

og nye kunder

ei riktig god jul 

og godt nytt år



ALT INNEN 
GRAVING
• Veivedlikehold
• Tomtegraving
• Muring
• Gruskjøring
• Levering av grus (sams og knust)

NYHET:
Effektiv rydding 
av vegetasjon

BE OM TILBUD på fjerning av kratt. Vi har spesial-
redskap for klipping og kvisting av vegetasjon langs veier 
og jordbruksarealer. Klipping, rydding og bortkjøring.

Gjør uønskede busker og kratt 
om til biobrensel og søk om 
tilskudd for å få jobben gjort.

Ønsker alle en God Jul 
og et Godt Nytt år!

Alvdal Skurlag A/L 
2560 Alvdal • Telefon: 62 48 93 50 • Fax: 62 48 93 51

Åpningstider: Man - fre 7 -16

En stor takk til alle våre 
”proffkunder” og øvrige 
kunder for godt samarbeid 
i året som har gått.

God jul 
og godt nyttår 
til alle!

En stor takk til alle våre 
”proffkunder” og øvrige 
kunder for godt samarbeid 
i året som har gått.

God jul 
og godt nyttår 
God jul 
og godt nyttår 
God jul 

2560 Alvdal • Telefon: 62 48 93 50 • Fax: 62 48 93 51

til alle!

En stor takk til alle våre 
”proffkunder” og øvrige 
kunder for godt samarbeid 
i året som har gått.

God jul 
og godt nyttår 
God jul 
og godt nyttår 
God jul 
til alle!

Smarte JULETILBUD
Orex brannslukker 
P6 pulver ABC 6 kg 245,-
Orex brannslukker   
S6 skum AB 6 kg 295,-
Brannteppe 
1,80 x 1,20 m    98,-
Se også vår egen jule DM 
med gode tilbud !

Varme tilbud til jul fra bygger´n!

Dovre Cinderella 
peisovn 

nå kun 8.590,-

Dovre 250 CBS 
peisovn 

nå kun 4.990,-



Ønsker alle

ei riktig god jul 

og godt nytt år!

Vinduer 
fra Vindusleverandøren
Vedlikeholdsfrie PVC vinduer
Til alle slags hus og 
driftsbygninger
www.vld-norge.no

Markiser, persienner 
fra Scandic Markiser
En av landets ledende 
bedrifter innen 
solskjerming

Geir O. Smedplass • Tlf.: 977 35 969 • e-post: geirole@scandic.no    

Varmepumper
og aircondition 
fra Toshiba
www.toshibavarmepumper.no 

Geir O. Smedplass
forhandler av

Kurstilbud  
ved Storsteigen VGS 2011
Skolen tilbyr disse videregående 
kursene innen naturbruk:
• Vg1 Naturbruk (Allsidig og Hest).
• Vg2 Naturbruk (Allsidig og Hest m/mulighet for  
 lære og fagbrev).
• VG3 Naturbruk. Agronom.
• VG3 Naturbruk. Påbygging. 
 (generell studiekompetanse/studiespesialisering.)
• Internett- og samlingsbasert deltidsstudium.  
 (Agronom for voksne).

Kontakt: Tlf.: 62 48 94 40 • postmaster@storsteigen.vgs.no  
www.storsteigen.vgs.no 

Skolen tilbyr også en rekke øvrige 
kurs for alle i Fjellregionen!
• Jegerprøve.
• Slakting av hjortevilt.
• Videreforedling av melk/slakt (fl ere kurs).
• Maskinfører/truck sertifi kat.
• Varme arbeider (også resertifi sering).
• Kjørekurs med hest.
• Kurs på forespørsel!

Pluss mange fl ere aktuelle. Ta kontakt for info/påmelding!
Meld interesse og følg med på www.storsteigen.vgs.no!
Kontakt: Tlf 913 73 963 • ola.grindvold@hedmark.org 
storsteigen.vgs.no/kursvirksomhet.htm 



Vi utfører:
• Montering av solfi lm
• Blanding av lakkfarger,
 leveres på sprayboks
• Service på klimaanlegg
• Bilberging
• Ombygging til gassdrift
 på bensinbiler
• EU-kontroll
• Taksering og reparasjon
 av bilskader
• Leiebil

• Vi har diagnoseutstyr for 
 de fl este bilmerker
• Vi foretar frontruteskift 
 og reparasjon av småskader 
 på frontruta

Tlf. 62 48 70 94 • 2560 Alvdal • E-post: eva@tronsli.no

Ønsker alle 
en riktig god jul
og et godt nytt år!

Benytt fagfolk!
• Lagerutsalg av bygg- og malervarer
• Nybygg og restaurering
• Bolig, driftsbygg, næringsbygg
• Alt innen betong og tømrerarbeider
• Maling, fl is og gulvarbeider
• Kjerneboring i betong
• Utleie av stillasjer, forskalingskassetter
 og dekkestolper

God Jul og Godt nytt år!




