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Program for Midtsommerdager i Alvdal 2011
Onsdag 15. juni
Kl. 17.00 Omvisning på Alvdal Skurlag	
	 Demonstrasjon	av	Royal-anlegget.

Torsdag 16. juni
Kl. 19.00 Dans på Solsida
	 Alvdal	Bygdekvinnelag	og	Solsida	inviterer	til	

dans.	Musikk	ved	Knut	Lilleeggen.	
	 Salg	av	kaffe	og	kaker.

Fredag 17. juni
Kl. 16.00 Åpent fjøs på Murud
	 Per	Jørgen	og	Mona	Murud	inviterer	alle	til	
	 besøk	i	kyllingfjøset	på	Murud	Gård.	
	 Lett	servering.

	 Langåpne	butikker	på	Steia,	alle	butikker	til		 	
kl.	20.00.

	 Timesalg	med	mange	gode	tilbud.		 	
Huldra	har	også	åpnet	til	kl.	20.00.

Kl. 20.00 Verdensrekordforsøk i jenka på Steia
	 Oppmøte	fra	kl.	19.30	ved	stasjonen.
	 Arr.:	Alvdal	Turforening	i	samarbeid	med	
	 Alvdal	Aktivitet.

Fra kl. 21.00 Midtsommerpub i storteltet
	 Musikk	ved	trubadur	Arild	Nygaard.	 		

Inngang	kr	100,-.	Aldersgrense:	18	år.	Salg	av	øl	og	vin.
	 Arr.:	Alvdal	Aktivitet.

Lørdag 18. juni
Kl. 09.00 – 11.00 Felles frokost på Huldra
	 Sponset	av	Joker	Dæhlie,	Prix,	Spar,	Synnøve	

Finden	og	Tine.	Pris	kr	50,-.	Arr.:	Huldra.

Kl. 11.00 – 16.00 Underholdning og aktiviteter på Steia
	 Mange	flotte	stands	i	Tuskgata.
	 Liv	og	røre	på	Steia.
	 Bygging	av	Olabil	i	forkant	av	Steijela	Grand	Prix.
13.00 Midtsommerauksjon
	 Auksjonarius:	Bjørn	Morønning.
14.00 Utdeling av priser
	 -	Årets	bedrift.
	 -	Årets	Alvdalsambassadør.
15.00 Steijela Grand Prix

Hele dagen	 Salg	av	mat	og	drikke	i	storteltet	og	stasjonshaven.
	 Buskspell	med	Toraderjutulan.
	 Leker	og	aktiviteter	for	barn	og	unge.

Kl. 13.00 Utstillingsåpning på Aukrustsenteret
	 Tegninger:	Morten	M.	Kristiansen:	
	 “99	innpakka	damer”.
	 	 	
Kl. 19.30 Operapub i Solans kafé på Aukrustsenteret
	 Bassanger	Knut	Stiklestad,	sopran	Marthe	Werring	

Holmern	med	pianist.

Midtsommerauksjon
1.  Alvdal - Tynset Sport AS • Romaskin  - verdi kr 6.999,-  - utropspris kr 1.000,-

2. Einar Østby AS • Utegrill gass  - verdi kr 2.281,-   - utropspris kr 750,-

3.  Alvdal Bok- og Papirhandel AS • Fjernstyrt bil ”Hummer H2”  - verdi kr 1.199,-   - utropspris kr 300,-

4.  Alvdal  Ved • 1,5 kubikk bjørkeved  - verdi kr 1.250,-  - utropspris kr 200,-

5.  N.Ø. Elektroservice • TV 22’’ for Fritidsboliger etc,  - verdi kr 4.000,-   - utropspris kr 950,-

6.  Reidar M. Måna Servicesenter AS • Honda gressklipper  - verdi kr 5.990,- - utropspris kr 1.900,-

7.  Byggern Alvdal • Terasse Alvdal Royal 28 x128, totalt 650m  - verdi kr 15.000,- - utropspris kr 6.000,-

8.  Sans Blomster AS • Urne med blomster - verdi kr 1.200,-   - utropspris kr 150,-

9.  A/L Alvdal Innkjøpslag • Fjellreven turbekledning - verdi kr 2.900,-   - utropspris kr 600,-

10.  Alvdal  Trevare • Salongbord  - verdi kr 4.800,- - utropspris kr 900,-



for Midtsommerdager i Alvdal 2011
Kl. 21.00 Storfest med Alvdalskameratene i storteltet
	 Musikk	ved	Alvdalskameratene.
	 Aldergrense:	15	år.
	 Inngang:	kr	200,-.	Salg	av	øl	og	vin.
	 Arr.:	Alvdal	Aktivitet	sammen	med	Alvdal	IL.

Søndag 19. juni
Kl. 13.00 Offisiell åpning av sykkelsti fra Alvdal - Tylldalen
	 Oppmøte	på	Almannstua.	Arr.:	Alvdal	Turforening.

	 Aktivitetsdag på Steimoegga Idrettspark
Fra kl. 11.00	 Grendecupkamper

Ca. kl. 14.30 Innkomst Taubanetråkket 2011
	 Sykkelritt	fra	Folldal	til	Alvdal.	
	 Start	fra	Gruvekroa	i	Folldal	kl.	13.00	for	

turklassene	og	kl.	12.00	for	trimklassen.
	 Startkontingent:	Turklasse	kr	200,-	+	lisens.	
	 Arr.:	Alvdal	Idrettslag	og	Savalen	SK.

Kl. 15.00 3. divisjonskamp, Alvdal – Strindheim 2

Hele dagen Kiosk – salg av grillmat

Kl. 19.30 Midtsommerkonsert i Alvdal kirke
	 Med	Alvdal	Blandetkor	og	gjester.
	 Arr.:	Alvdal	Blandetkor.

Onsdag 22. juni
 
Kl. 19.00    Tur til gruvene i Nordkletten
 Mini	St.	Hansfeiring	med	besøk	inne	i	selve	

gruvene.	Oppmøte	kl.	19.00	ved	Tronsvangen	
Seterhotell.	Arr.:	Alvdal	Turforening.

Torsdag 23. juni
Kl. 18.00 St. Hansfeiring i Hammermåna med bål og 

varme griller
	 Ta	med	mat	og	drikke	til	eget	behov.	Felles	avreise	

fra	Dæhlie	kl.	17.45	for	de	som	er	usikre	på	veien.
		 Arr.:	Barnas	Turlag.

Kl. 18.00 St. Hansfeiring på Kaninholmen i Glomma
	 Alle	som	har	lyst	på	en	St.	Hanskveld	med	stort	bål	

og	grilling,	er	velkommen.
	 Ta	med	mat	og	drikke	til	eget	behov.	Vi	spanderer	

bålkaffe	fra	storkjel.
	 Tippekonkurranser	og	volleyballspill.
		 Arr.:	Blåvola	4H.	 	

Åpningstider Butikkene:
 Fredag 17. juni:   Lørdag 18. juni:

• Sans Blomster 09.00 – 20.00 09.00 – 15.00

• Alvdal Bok & Papirhandel 09.00 – 20.00 09.00 – 15.00

• Huldra 10.00 – 20.00  09.00 – 15.00

• Alvdal-Tynset Sport 09.00 – 20.00  09.00 – 15.00

• Prix Alvdal 09.00 – 21.00  09.00 – 18.00

• Spar Einar Østby 09.00 – 20.00  09.00 – 18.00

• Alvdal Innkjøpslag 08.00 – 16.00  09.00 – 14.00

• Plantehuset  08.00 – 16.00  09.00 – 14.00

• Joker Dæhlie 09.00 – 18.00  09.00 – 16.00
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Midtsommerdagene	er	blitt	en	stolt	tradisjon	i	
Alvdal,	med	en	rekke	faste	populære	poster	på	
programmet.	Så	også	i	år.	 I	tillegg	er	det	mye	
spennende	nytt	på	programmet.

Jenka-verdensrekord?
Årets	Midtsommerdager	”tjuvstarter”	allerede	
torsdag	16.	juni	når	Alvdal	Bygdekvinnelag	og	
Solsida	inviterer	til	dans	på	Solsida.	Musikken	
besørges	av	Alvdal	Spellemannslag.
	 	 Fredag	 blir	 det	 både	 langåpne	 butikker	 på	
Steia,	 midtsommerpub	 i	 Stasjonshaven	 og	 et	
nytt	verdensrekordforsøk	i	jenka.
	 	 I	 tillegg	blir	det	åpent	 fjøs	 i	kyllingfjøset	på	
Murud.

Stor auksjon
Lørdagen	 starter	 på	 tradisjonelt	 vis	 med	
frokost	 på	 Huldra,	 sponset	 og	 subsidiert	 av	
både	Joker,	Prix,	Spar,	Synnøve	Finden	og	Tine.
		Utover	formiddagen	blir	det	i	kjent	stil	både	
tuskhandel	og	buskspell,	utdeling	av	priser	for	
årets	 bedrift	 og	 årets	 Alvdalsambassadør	 og	
Olabil-løpet	Steijela	Grand	Prix.
	 	 Dessuten	 blir	 det	 stor	 Midtsommerauksjon	
på	 Steia,	 med	 Bjørn	 Morønning	 som	
auksjonarius.	 (Se	 egen	 sak	 for	 detaljer	 om	
produkter	som	auksjoneres	bort).

Stortelt og storfest
Nytt	 av	 året	 er	 at	 det	 blir	 satt	 opp	 et	 stortelt	
midt	på	Steia	under	Midtsommerdagene.	Nytt	
er	det	også	at	det	i	den	forbindelse	inviteres	til	
storfest	midt	på	Steia	på	 lørdagskvelden,	der	
bygdas	egne	helter	–	Alvdalskameratene,	skal	
sørge	for	å	sette	den	musikalske	stemningen.	
Festen	arrangeres	av	Alvdal	Aktivitet	og	har	15	
års	aldersgrense.
		Aukrustsenteret	har	for	øvrig	både	utstillings-
åpning	og	Operapub	på	sitt	program	i	løpet	av	
lørdagen	-	fantastisk	morsomt	sjøl	for	en	som	
ikke	har	peiling	på	musikksjangeren.

Fotballsøndag
Som	 vanlig	 avsluttes	 Midtsommerdagene	
med	 stor	 fotballsøndag	 på	 Steimoegga.	 Hele	
formiddagen	 blir	 det	 grendecupfotball	
mellom	 lag	 fra	 Alvdal,	 Folldal,	 Tynset	 og	
Tylldalen.
		Samtidig	blir	det	også	målgang	på	sykkelrittet	
Taubanetråkket,	fra	Folldal	til	Alvdal,	før	dagen	
på	Steimoegga	avsluttes	med	3.	divisjonskamp	
mellom	Alvdal	og	Strindheim	2.
	 	 Det	 endelige	 nedslaget	 for	 årets	
Midtsommerdager	settes	av	Alvdal	Blandetkor,	
som	 inviterer	 til	 midtsommerkonsert	 i	 Alvdal	
kirke	søndag	kveld.

Digert telt og storfest med Alvdalskameratene på lørdagskvelden er 
et av høydepunktene i et tettpakket, spennende og variert program 
for Midtsommerdagene i Alvdal 16. – 19. juni. Ellers blir det både 
auksjon og verdensrekordforsøk i jenka på Steia, og fotballsøndag 
på Steimoegga.

• Auksjon
• Verdensrekordforsøk i jenka
• Åpent fjøs
• Grendecup og 3. div. fotball
• Pub i stasjonshaven
• Tuskhandel og buskspell

Storfest på Steia
og mye moro med Midtsommerdager



Med	 støtte	 fra	 Alvdal	 kommune	 er	 det	 DMT	
Alvdal	AS	som	står	bak	utviklingen	og	driften	
av	 nettavisa	 –	 som	 du	 fra	 lørdag	 18.	 juni	 vil	
finne	på	nettadressen	www.alvdalmiv.no
	 	Her	blir	det	store	og	små	nyheter	fra	Alvdal,	
dynamisk,	levende	og	dagsaktuelt.

Spent
–	 Vi	 legger	 ikke	 skjul	 på	 at	 vi	 er	 spente	 på	
mottakelsen,	 sier	 ansvarlig	 redaktør	 Ivar	
Thoresen.
	 	–	Jo	mer	vi	har	jobbet	med	dette	i	vinter,	 jo	
mer	 forventningsfulle	 har	 vi	 blitt.	 Dette	 ser	
veldig	 spennende	 ut,	 ikke	 minst	 takket	 være	
den	innsatsen	som	vår	tekniske	guru	Kai	Røen	
og	designer	Ingrid	Eggset	har	lagt	ned	for	å	gi	

avisa	 et	 moderne	 og	 funksjonelt	 visuelt	
uttrykk,	fortsetter	de	to.

Jonsmoen og Vollan
DMT	Alvdal	er	også	meget	godt	fornøyd	med	
å	 ha	 fått	 med	 seg	 et	 ”førstelag”	 av	 faste	
bloggere,	 som	 skal	 komme	 med	 tanker	 og	
betraktninger	 gjennom	 nettavisa	 Alvdal	 –	
midt	i	væla.
		Ola	Jonsmoen,	Ingrid	Vollan,	Jon	Sagbakken	
og	Ida	Margrethe	Brennodden	utgjør	sammen	
med	 redaksjonens	 egne	 Randi	 Nørstebø	 og	
Ivar	Thoresen	nettavisas	faste	bloggere.

En nyhet hver dag
Nettavisa	 Alvdal	 –	 midt	 i	 væla	 skal	 være	 en	

Bli med på lanseringsfesten:

Nettavisa Alvdal – midt i væla 
lanseres på Midtsommerdagene

Alvdal – midt i væla på nett lanseres med egen stand, kake og 
festivitas på Steia lørdagen under Midtsommerdagene. Bli med på 
lanseringsfesten og tips om gode saker til bygdas nye superlokale 
og dagsaktuelle nettavis.

uavhengig,	frittstående	og	superlokal	nettavis	
om,	for,	av	og	med	alvdøler.
	 	 –	Vi	 håper	 den	 vil	 ha	 interesse,	 både	 for	 de	
som	bor	i	bygda	og	alle	andre	med	tilknytning	
til	Alvdal.	Målet	er	at	vi	skal	kunne	publisere	en	
god	 nyhetssak	 om	 Alvdal	 hver	 dag,	 forteller	
redaksjonssjef	Randi	Nørstebø.
	 	 –	 For	 å	 få	 til	 det	 er	 vil	 helt	 avhengig	 av	
bygdefolkets	hjelp.	Tips	oss	om	saker,	send	inn	
tekst	og	bilder	og	vær	med	og	bidra	til	at	dette	
blir	et	kjempebra	produkt	for	alle.
	 	 I	 tillegg	til	den	 faste	staben,	vil	det	også	bli	
engasjert	 flere	 frilansere	 som	 skal	 bidra	 med	
stoff	til	nettavisa.
		–	Ta	gjerne	kontakt	med	oss	om	du	har	lyst	til	
å	 prøve	 deg	 som	 frilanser,	 oppfordrer	
redaksjonen.

TIPS OSS!
Ingen sak for stor - ingen sak for liten

TIPS OSS!
Ingen sak for stor - ingen sak for liten

Tipstelefon: 488 65 040

SMS: Skriv kodeord 
AMIV og ditt tips. 
send til 2077

E-post: tips@alvdalmiv.no

SUPERLOKAL: Alvdal – midt i væla blir dagsaktuell superlokal nettavis.

KLAR: Redaksjonssjef Randi Nørstebø og redaktør 
Ivar Thoresen er klar til å lansere nettavisa Alvdal – 
midt i væla.

BLOGGER: Ola Jonsmoen 
blir fast bidragsyter i 
nettavisa.

BLOGGER: Ingrid Vollan 
blir fast bidragsyter i 
nettavisa.

	



Idrettslaget 
samler inn gamle 
mobiltelefoner
Alvdal	 IL,	 fotballgruppa,	 vil	 i	 tida	 framover	
samle	 inn	 brukte	 mobiltelefoner.	 Det	 er	
Telenor	og	Norges	idrettsforbund	som	har	
inngått	en	avtale	som	gjør	at
idrettslag	kan	tjene	penger	på	å	samle	inn	
brukte	mobiltelefoner.	Dette	vil
være	 både	 et	 bra	 miljøtiltak	 og	 en	
inntektskilde	for	idrettslagene	som	deltar.	
	 	 I	 Alvdal	 er	 det	 fotballgruppa	 som	
gjennomfører	 og	 får	 inntektene	 av	 denne	
dugnaden.
		Det	vil	komme	mere	informasjon	om	når	
og	 hvordan	 mobiltelefonene	 skal	 leveres.	
Inntil	da	kan	ytterligere	informasjon	hentes	
ved	å	gå	inn	på	www.telenor.no/gjenbruk.	
	 	 –	 Vi	 håper	 dere	 leter	 fram	 flest	 mulig	
brukte	 mobiler	 som	 vi	 nå	 kan	 hjelpe	 dere	
med	 å	 bli	 kvitt,	 sier	 Gunhild	 Vårtun	 i	
fotballgruppa.

Så	sett	av	datoen	allerede:	Lørdag	3.	september	
er	dagen	for	fotballmoro	på	gras	og	kunstgras	
på	 Steimoegga	 for	 både	 gutter	 og	 jenter,	
gamle	 og	 unge,	 tynne	 og	 trinne,	 trente	 og	
utrente.	
	 	 Kort	 sagt:	 Gå	 sammen	 med	 gode	 venner,	
slektninger	 eller	 kolleger	 og	 kom	 som	 du	 er.	
Krokfoten	Fotbøllturnering	byr	på	uhøytidelig	
fotballmoro	for	alle,	uansett	utgangspunkt.

Tre klasser
–	 Vi	 satser	 på	 en	 innholdsrik	 fotball-lørdag	
med	 fine	 scoringer,	 saftige	 taklinger,	 kanskje	
noen	 sleivspark,	 ivrige	 heiagjenger	 med	
egenkomponerte	 slagord	 og	 ikke	 minst	 stor	
fotballglede,	sier	Gunhild	Vårtun	på	vegne	av	
arrangements-komiteen.
		Som	i	fjor	blir	det	lag	i	tre	ulike	klasser:	Dame,	
herre	 og	 mix.	 Det	 spilles	 innledende	 runder	
gjennom	 hele	 formiddagen,	 før	 turneringen	
avsluttes	med	finaler	på	ettermiddagen.	Som	i	
fjor	er	det	sjuerfotball	som	gjelder.

Tre-retters middag
Og	som	seg	hør	og	bør:	Dagens	avsluttes	med	
bankett.
	 	 –	 Det	 blir	 tre-retters	 middag	 laget	 av	 våre	
eksellente	kokker,	etterfulgt	av	premieutdeling,	

underholdning	 og	 dansemusikk	 utover	
kvelden	og	natta,	lover	Vårtun.

Tredje gang
Årets	 Krokfoten	 Fotbøllturnering	 blir	 den	
tredje	 i	 rekken,	 og	 turneringa	 har	 vokst	 seg	
gradvis	større	år	for	år	–	og	arrangørene	håper	
definitivt	på	en	betydelig	større	turnering	i	år	
enn	i	fjor.
		De	håper	definitivt	at	”jungelordene”	har	gått	
om	hvor	moro	det	var	 i	 fjor,	slik	at	enda	flere	
venne-	 og	 bedriftslag	 legger	 seg	 i	 trening	
gjennom	sommeren	og	stiller	til	start	med	lag	
lørdag	3.	september.
	 	 –	 Gleden	 over	 fotballspillet	 og	 det	 sosiale	
aspektet	ved	lagspill,	er	det	som	kjennetegner	
en	 turnering	 som	 Krokfoten,	 understreker	
Gunhild	Vårtun.
		•	Fotballdagen	på	Steimoegga	avsluttes	med	
3.	 divisjonskamp	 mellom	 Alvdal	 og	Verdal	 kl.	
17.00

For	mer	informasjon	og	påmelding,	se	
www.krokfoten.no.
Påmeldingsfristen	er	1.	juli.

Større og enda 
artigere

KLARE IGJEN: Den driftige komiteen som skal sørge for ny fotballfest på Steimoegga lørdag 3. september er godt i rute med både forberedelser og trening. 
Fra venstre: Anita Nygård Øien, Elin Tronslien, Hilde Skomakerstuen, Nina Skovro Enget og Gunhild Vårtun.

Krokfoten Fotbøllturnering for tredje gang
I fjor deltok 23 lag på bedrifts- og venneturneringa Krokfoten Fotbøllturnering på Steimoegga. 
I år håper den ambisiøse komiteen fra fotballgruppa i Alvdal IL på dobbelt så mange.



Av Ole Sylte Heggset

Fjorårets	 Høstdalsdager	 med	 avslutningen	
hvor	Inger	Os	og	Bjarne	Måntrøen	ble	viet	som	
ektepar	på	Sveivangen,	var	en	verdig	finale	for	
det	 tre	 dager	 lange	 seterarrangementet.	
Mange	har	 lurt	på	hvordan	rammen	for	årets	
Høstdalsdager	 blir,	 og	 nå	 er	 programmet	 så	
godt	som	klart.

Mat, hest og trimtur med Hilde GP 
Høstdalsdagene	7.	-	9.	juli	får	også	i	år	besøk	av	
hestefolket,	 og	 etter	 den	 innledende	
torsdagen	 med	 fokus	 på	 mattradisjoner	 hos	
Anne	Berit	Gjermundshaug,	blir	det	innridning	
av	det	såkalte	Stjernerittet	til	Høstdalen,	hvor	
hestefolk	 fra	 fjern	 og	 nær	 presenteres	 og	
sjekkes	 inn	til	 leirområdet	på	Langsetra.	Etter	
innridningen	 blir	 det	 musikalske	 godbiter	
regissert	 av	 velkjente	 Tone	 Hulbækmo	 og	
Hans	 Fredrik	 Jacobsen.	 Det	 blir	 salg	 av	 både	
mat	og	drikke	utover	kvelden.
		I	samarbeid	med	Alvdal	Turforening	blir	det	i	
tillegg	 arrangert	 topptur	 til	 Kvitvola	 denne	
torsdagen.	 Turen	 markerer	 30-årsjubileumet	
for	turforeningens	”10	på	topp”,	og	her	vil	eks-
landslagsstjerne	på	ski,	Hilde	Gjermundshaug	
Pedersen,	 delta.	 Med	 sine	 røtter	 til	 Alvdal	 og	
Gjermundshaugvangen	stiller	hun	på	ny	som	
budeie	 under	 Høstdalsdagene,	 og	 vil	 helt	
sikkert	 bidra	 med	 gode	 tips	 om	 både	 utstyr,	
trening	 og	 kosthold	 til	 de	 som	 måtte	 ønske	
slike	på	vei	opp	til	Kvitvola.	God	tur!

Husflid og glødende stål
Dag	 to	 i	 årets	 program	 på	 Høstdalen	
domineres	av	husflidstradisjoner	på	både	den	
ene	 og	 andre	 måten.	 Setra	 til	 Gunhild	
Valråmoen	 i	 Tangen-grenda	 er	 arena	 for	
aktivitetene	 med	 håndverk	 og	 husflid	 av	
mange	slag,	og	her	blir	det	også	barneridning	
og	anna	aktivitet	for	de	minste.

Høstdalsdagene 2011 
– med nytt brudepar på gang
Fjorårets utgave av Høstdalsdagene sitter på netthinna til mange fortsatt. Et ekte seterbryllup avrundet 
det tre dager lange arrangementet hvor setertradisjoner, hesteaktiviteter og kultur i stort mangfold 
preget dagene. Årets arrangement vil, som i fjor, bli avrundet med et nytt brudepar, men uten 
ekteskapsinngåelse denne gang. 

		Til	festplassen	på	Langsetra	kommer	så	flere	
av	 landets	 beste	 skoere	 for	 å	 konkurrere	 i	
hovslagerkunsten.	 Glødende	 stål,	 rykende	
høver	og	svette	arbeidsfolk	i	høyt	tempo,	loves	
fra	 prosjektleder	 i	 Hest	 i	 Fjellregionen-
prosjektet,	Nina	Veslum.	
	 	 –	 Hovslagere	 fra	 hele	 landet	 deltar.	 Fersk	
norgesmester	 i	 faget,	 Simen	 Krog	 fra	
Dalsbygda,	står	i	spissen	for	dem	alle.		
	 	 Hestefolket	 setter	 også	 ytterligere	 preg	 på	
fredagen,	 når	 det	 som	 under	 fjorårets	 Høst-
dalsdager	 blir	 guidet	 ridetur	 fra	 Valråmo-
vangen	over	Kvitvola	og	ned	til	Svartåsen	hvor	
det	på	ny	serveres	helstekt	gris	fra	bålet,	samt	
litt	underholdning	i	tillegg.	Etter	endt	servering	
her	 samler	 hestefolket	 seg	 til	 buskspell	 og	
hesteprat	på	leirplassen.

Glåmdalsbrud og –brudgom
Fjorårets	ekte	seterbryllup	erstattes	så	i	år	med	
den	 tradisjonelle	 kåringen	 av	 Glåmdalsbrud	
og	–brudgom,	i	samarbeid	med	Østerdølenes	
lag	i	Oslo.	Tittelen	som	brud,	brudgom	og	for	
den	del	svenner	og	terner,	deles	denne	dagen	
ut	 under	 en	 høytidelig	 seremoni	 med	 både	
dans,	musikk	og	anna	underholdning.	
	 	 Som	 Glåmdalsbrud	 og	 –brudgom	 plukker	
Østerdølenes	 lag	 og	 arrangørene	 av	
Høstdalsdagene	 ut	 en	 kvinnelig	 og	 mannlig	
person	som	har	satt	Østerdalen/Glåmdalen	på	
kartet	de	siste	årene,	og	det	er	klart	at	mange	
fort	 vil	 assosiere	 mot	 ulike	 mer	 eller	 mindre	
lokale	 kjendiser	 her.	 Offentliggjøringen	 av	
hvem	 som	 ankommer	 Sveivangen	 i	
”brudefølget”	 lørdag	 9.	 juli	 for	 å	 motta	 disse	
utmerkelsene	vil	 du	 kunne	 lese	 om	 i	 media	 i	
nær	framtid.

Høstdalsfest med countrystjerne
Seterpub	 på	 Valråmovangen	 ble	 i	 fjor	
arrangert	 fredagskvelden	 under	 Høstdals-
dagene,	men	er	i	år	på	ny	tilbake	til	fredagen	

helgen	 etterpå.	 Den	 tradisjonelle	 Høst-
dalsfesten	i	regi	av	spellmannsmiljøet	i	Alvdal	
og	Høstdalen	veilag	arrangeres	imidlertid	som	
vanlig,	lørdag	kveld.	Lokale	krefter	spiller	opp	
på	 festplassen,	 hvor	 countrystjernen	 Vibeke	
Grøtli	 Fossen	 fra	Tynset	 og	 resten	 av	 Pubens	
Venner,	bør	kunne	trekke	godt	med	folk	ut	på	
danseplatten.
		Ut	over	alt	av	programinnslag	vil	det	også	i	år	
være	 åpent	 bjøllemuseum	 på	 Klopp-
bekkmovangen	 hos	 May	 og	 Ove	 Sand,	 samt	
åpent	 i	 museumsfjøset	 på	 Vardenærvangen.	
På	setrene	og	ellers	i	Høstdalen	vil	det	selvsagt	
også	 være	 mulig	 å	 hilse	 på	 de	 firbeinte	 av	
både	 kyr,	 geiter,	 sau,	 griser	 og	 hester.	
Velkommen	til	Høstdalen!

BRYLLUPSFØLGE: Fjorårets bryllupsfølge gjentas med en litt annen sammensetning i år, når Østerdølenes lag legger sin kåring av profilerte østerdøler til 
Høstdalsdagene. Glåmdalsbrud og –brudgom skal høytidlig offentliggjøres på Sveivangen under lørdagens kulturmønstring. Foto: www.seterlandet.com 

KINNING: Seterkostholdet har fokus på Gjermunds-
haugvangen torsdagen i Høstdalsdagene, og som 
her på bildet er det mulig å delta på blant anna 
kinning av smør. Budeie og vert, Anne Berit 
Gjermundshaug (t.h.), instruerer de besøkende. 
Foto: www.seterlandet.com



På	årsmøtet	i	april	fikk	Dahlen	avløsning	etter	
imponerende	 ti	 år	 som	 styreleder	 for	
Sølnaslottet.	Men	det	har	vært	en	jobb	han	har	
utført	med	stor	glede	gjennom	alle	disse	åra.

Mange dugnadstimer
–	Plassingene	stiller	alltid	opp	for	grendehuset	
sitt.	 Mange	 har	 brukt	 enormt	 mye	 tid	 på	
dugnad	 her,	 mange	 flere	 timer	 enn	 jeg	 har	
brukt	som	styreleder,	sier	Arne	Helge	Dahlen.
	 	 	 Resultatet	 er	 et	 forsamlingslokale	 og	 et	
grendehus	 der	 alt	 er	 i	 orden	 og	 på	 stell,	 og	
som	dermed	også	blir	mye	brukt	i	forskjellige	
sammehenger,	 både	 av	 plassinger	 og	 resten	
av	bygda.

Dekker behov
–	 Det	er	 tydelig	at	 det	er	behov	 for	 et	 lokale	
som	 Sølnaslottet	 i	 Alvdal.	 Det	 er	 egnet	 til	
mange	 slags	 tilstelninger,	 mener	 Arne	 Helge	
Dahlen.
	 	 –	 Samfunnshuset	 blir	 i	 mange	 tilfeller	 for	
stort.	Sølnaslottet	har	en	mer	passe	størrelse.	

Totalrenovert
Etter	 at	 hele	 Sølnaslottet	 ble	 totalrenovert	

gjennom	 en	 gedigen	 dugnadsprosess	 på	
midten	 av	 80-tallet,	 har	 grendehuset	 på	
Plassen	blitt	et	svært	populært	lokale	og	huset	
alt	fra	bingo	til	fester	og	basarer.
	 	 –	 Aktiv	 bruk	 gir	 også	 stadig	 behov	 for	
vedlikehold	og	oppussing.	I	løpet	av	mine	ti	år	
som	 styreleder	 er	 det	 lagt	 ned	 betydelige	
ressurser	i	både	tid	og	penger	på	opprusting.	
Gulvet	er	lakkert	og	slipt	to	ganger,	vi	har	fått	
nytt	 høyttaleranlegg,	 montert	 teleslynge-
anlegg	 og	 fått	 på	 plass	 nye	 stolper	 ved	
inngangspartiet,	for	å	nevne	noe.
		–	Nå	er	det	kjøkkenet	som	står	for	tur.	Der	er	
det	behov	for	å	gjøre	noe,	understreker	Arne	
Helge	Dahlen.

Mange høydepunkter
Dahlen	tenker	seg	godt	om	når	han	blir	bedt	
om	 å	 trekke	 fram	 hva	 han	 husker	 best	 etter	
sine	ti	år	som	sjef	for	plassingenes	grendehus.	
Det	har	vært	mange	høydepunkter.
	 	 –	 Noe	 av	 det	 artigste	 må	 nok	 bli	 da	 vi	
arrangerte	 vår	 lokale	 versjon	 av	 den	
musikalske	 spørrekonkurransen	 ”Beat	 for	
beat”.	 Det	 var	 et	 kjempearrangement	 og	 en	
stor	publikum-suksess,	sier	Dahlen.
	 	 Han	 trekker	 også	 fram	 basarene	 og	

julemessene	som	er	arrangert	i	husets	regi,	og	
som	 har	 generert	 kjærkomne	 inntekter.	 Tre	
basarer	i	løpet	av	ti	år	har	til	sammen	gitt	over	
200.000	kroner	i	kassa	til	Sølnaslottet.	Nyttige	
midler	 når	 veldikeholdsprosjektene	 bare	 står	
og	venter.	

– Plassingene 
er fenomenale

– Plassingene er fenomenale. De stiller opp, jobber dugnad og slår ring om grendehuset sitt.  Slik 
oppsummerer Arne Helge Dahlen sine ti år som styreleder for grendehuset Sølnaslottet AL.

BLOMSTER: Arne Helge Dahlen har fått avløsning etter ti år som styreleder for grendehuset Sølnaslottet. Det vanket blomsterhilsen som takk for innsatsen. Den 
buketten deler Dahlen gjerne med plassingene, for deres fenomenale evne til å støtte opp om grendehuset.

Nytt styre i Sølnaslottet 
Styreformann 
Gunnar	Bråten	 mob.:	957	48	999	
Vaktmester/utleieansvarlig 
Terje	Samuelshaug		 mob.:	996	45	622	
Regnskapansvarlig/kasserer 
Goro	V.	Heggset	 mob.:	915	21	872	
Arrangement ansvarlig 
Silje	A.	M.	Lopez	 mob.:	971	87	308	
Arrangement ansvarlig
Ellen	Follstad	 mob.:	971	63	349	
Sekretær
Line	Morønning	 mob..	901	06	636	
	
Ved	spørsmål	angående	leie	av	huset	eller	
inventar	(stoler,	bord,	dekketøy),	kontakt	
Terje	Samuelshaug.	
Har	dere	lyst	til	å	dra	i	gang	ett	arrangement	
så	er	Silje	og	Ellen	damene	å	kontakte.	



–	 Vi	 er	 i	 innspurten	 med	 oppussings-	 og	
klargjøringsarbeidene	 nå,	 forteller	 butikksjef	
Michel	Kruithof	ved	Prix	Alvdal.
	 	 Han	 gleder	 seg	 til	 å	 ønske	 kundene	
velkommen	til	”ny”	butikk	på	Steia	i	midten	av	
juni.	 Da	 kommer	 det	 også	 nye	 åpningstider.	
Det	vil	nå	bli	mulig	å	handle	på	Prix	mellom	kl.	
09.00	 og	 22.00	 på	 hverdager	 og	 kl.	 09.00	 og	
20.00	på	lørdager.

Vannskade
Deler	av	Prix-butikken	har	vært	avstengt	hele	
vinteren	 på	 grunn	 av	 reparasjonsarbeider	
etter	 en	 vannskade	 i	 romjula.	 Også	 denne	
delen	er	fullt	rehabilitert	og	vil	bli	åpnet	igjen	
samtidig	med	at	Post	i	Butikk	flyttes	fra	Spar	til	
Prix	fra	og	med	tirsdag	21.	juni.
		Kafeen	har	i	denne	perioden	vært	brukt	som	
midlertidig	butikklokale.
	 	 –	 Vi	 vil	 fortsette	 å	 bruke	 de	 tidligere	
kafélokalene	som	”torgplass”	for	en	del	butikk-
varer.	 Samtidig	 vil	 det	 bli	 bord	 og	 stoler	 og	

Prix klar for Posten
...og utvider åpningstidene
Fra 21. juni overtar Prix Post i butikk på Steia. Samtidig utvides åpningstidene ytterligere.

mulighet	for	å	sitte	ned	og	ta	seg	en	kaffekopp	
og	noe	å	biteti	der,	forteller	Kruithof.

Tilpasninger
I	 forbindelse	 med	 integreringen	 av	 Post	 i	
butikk	 blir	 det	 gjort	 en	 del	 tilpasninger	 i	
kasseområdet	på	Prix.	Kruithof	forteller	at	hele	
kasseområdet	 vil	 bli	 flyttet	 et	 par	 meter	
innover	 i	 lokalet,	 for	 å	 gi	 plass	 til	 Postens	
fasiliteter	 og	 Norsk	 Tippings	 installasjoner	
nærmest	veggen	ut	mot	Steia,	og	i	tilknytning	
til	den	ene	kassa.
		Postboksene	kommer	i	gangen,	rett	innenfor	
inngangsdøra.
		–	Vi	utvider	også	bemanningen	med	en	halv	
stilling	 i	 forbindelse	 med	 at	 Posten	 kommer	
inn,	 forteller	 Kruithof.	 Dermed	 vil	 Prix	 Alvdal	
sysselsette	seks	årsverk.

Ny butikk – samme plass
–	Vi	mener	vi	har	funnet	en	grei	løsning.	Posten	
krever	sin	plass	og	vi	får	ikke	noe	større	butikk	
totalt	 sett,	 men	 det	 handler	 om	 å	 gjøre	 det	
beste	ut	av	de	lokalene	vi	har	til	rådighet	og	vi	
får	en	så	moderne	og	funksjonell	butikk	som	
det	 er	 mulig	 å	 få	 til	 innenfor	 de	 gjeldende	
rammebetingelser,	mener	Michel	Kruithof.
	 	 	Han	 lover	også	aktiviteter	og	gode	tilbud	 i	
forbindelse	med	”re-åpningen”	i	uke	25.

NY INNVENDIG: Utenpå er alt som før, men med Post i butikk og full rehabilitering av deler av butikken som 
fikk vannskade i romjula, kan Michel Kruithof ønske velkommen til mye nytt på innsida fra 21. juni.

POST I BUTIKK: Her i området bak butikksjef Michel 
Kruithof blir det Post i butikk på Prix fra 21. juni.



Arrangementet	 i	 2010	 var	 så	 vellykket	 at	 det	
enda	 en	 gang	 legges	 til	 Aukrustbygda.	 Årets	
arrangement	 blir	 samme	 uka	 som	 Tour	 de	
France	tråkkes	i	gang	lenger	sør	i	Europa

På TV2
Når	Tour	of	Norway	kommer	til	Alvdal	kommer	
også	 TV2	 for	 å	 dekke	 sykkelrittet.	 Bygdas	
yngste	 syklister	 kan	 derfor	 bli	 både	 sykkel-
stjerner	og	TV-stjerner	på	en	og	samme	dag.

Av Ole Sylte Heggset

–	Fjoråret	ga	oss	drøyt	40	påmeldte	utstillere,	
noe	som	var	ny	deltakerrekord	for	tredje	år	på	
rad.	 Vi	 tror	 det	 er	 mulig	 å	 hente	 enda	 flere	
både	 fra	 fjern	 og	 nær	 til	 denne	 populære	
markedsdagen,	 og	 Olav	 Viksmo	 Slettan	 har	
nok	 en	 gang	 invitert	 seg	 sjøl	 til	 å	 delta	 som	
stemningsskapende	speaker	gjennom	dagen.	
Ikke	 verst	 at	 den	 kanskje	 mest	 populære	
programlederen	i	NRK-staben,	selv	vil	til	Alvdal	
på	 potetfest,	 synes	 leder	 Tor	 Eggestad	 i	
dyrkergjengen.
	 	 –	 Mye	 skal	 ennå	 planlegges	 på	 plass	 før	
programmet	 for	 mandelpotetfestivalen	 kan	
legges	fram,	men	i	og	med	at	datoen	i	år	blir	
nesten	 ei	 uke	 lenger	 ut	 i	 september	 enn	 hva	

Populært
Tour	of	Norway	er	barnas	sykkelritt.	Målet	er	å	
skape	 blest	 og	 interesse	 for	 sykkelsporten.	
Arrangementet	 turnerer	 hele	 Norge	 på	 tvers	
og	langs	og	stopper	i	50	bygder	og	byer.
	 	 Alvdal	 er	 med	 også	 i	 år	 fordi	 fjorårets	
arrangement	 ble	 en	 kjempesuksess	 og	 en	
folkefest	 på	 Steia.	 Med	 Alvdal	 IL	 som	 lokal	
arrangør	i	tilrettelegger	er	Tour-sirkuset	derfor	
mer	enn	klare	for	en	gjenvisitt	i	sommer.

Mandelpotetfestival 24. september
Siste lørdag før elgjaktstart er datoen for Alvdal mandelpotet-dyrkerlags årlige festdag for langpoteta. I 
år blir datoen 24. september, og på ny forventes det fullt opp av standsdeltakere med kvalitetsvarer 
innen mat, husflid og håndverk.

som	 har	 vært	 vanlig	 de	 siste	 årene,	 håper	 vi	
folk	allerede	nå	kan	låse	datoen	og	ta	turen	til	
Alvdal	 og	 Steia.	 Interesserte	 standsdeltakere	
kan	 allerede	 nå	 melde	 seg	 på,	 avrunder	 Tor	
Eggestad	 og	 beretter	 om	 en	 tidlig	 og	 god	
våronn	som	forhåpentligvis	gir	gode	odds	for	
mandelpoteter	 av	 ypperste	 kvalitet	 i	 sep-
tember.

KOMMER TILBAKE: I fjor vår var det sykkelfest 
på Steia. I sommer kommer sykkelrittet Tour of 
Norway for kids for de yngste tilbake.

INNSATS: Det ble satset friskt av de unge på sykkelen i fjor. Nå er det snart en ny sjanse.

KOKKEPRAT: Mikael Forselius, direktør på 
Røros Hotell og nasjonal kjendiskokk, var et 
populært innslag på mandelpotetfestivalen i 
fjor. Arrangørene satser på nytt kokkeinnslag i 
år. Foto: Ole Sylte Heggset.

SJOKOLADESUKSESS: Sjokoladelåven fra 
Sollia og Turistveg Rondanes nettverk av 
mange små kvalitetsbedrifter, debuterte på 
fjorårets mandelpotetfestival. Mange benyttet 
sjansen til en handel av ekteparet Elise og 
Håkon Edvard Nesset. Foto: Ole Sylte Heggset.



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, forskalings-
 kassetter og dekkestolper

Hyttetomter
på Høstdalen

TIL SALGS

Boligtomter
på Gulløymoen

TIL SALGS

Bøker - Leker - Kontor- og datarekvisita 
Papir - Gaveartikler - Batterier  - Rammer 
Klokker - Lommebøker - Passbilder 
Fargekopiering

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

Vi har ryddet og laget nye 
FORUNDRINGSPOSER 

med leker!

Fredag 17. juni har vi 
åpent til kl. 20 og har 

TIMESALG
Kl. 17-18: 30% på alle Lego-spill
Kl. 18-19: 40% på alle babydukker
 40% på alle Nikko 
        fjernstyrte biler
Kl. 19-20: 40% på alt i Willow Tree

Vår ekstrahjelp Siri er sitert 
på baksida av boka; 
“Dette er en fantastisk bok; 
en fantastisk skrevet, godt 
oppbygd, utrolig historie som 
aldri (aldri!) slutter å overraske.” 

Ny bok!
Orkideens 
hemmelighet

KONTAKT:
Kontorbygg AS v/ Silje Lopez
Tlf. 62 48 97 08 / 971 87 308 • e-post: post@kontorbyggalvdal.no

LEDIGE KONTORLOKALER
Kontorbygg tilbyr moderne og funksjonelle kontorlokaler 
midt på Steia. 
• Kontor fra 13m2

• Bredbåndstilgang via fi berlinje

• Parkeringsplasser med strømtilgang for motorvarmer

MØTELOKALER TIL LEIE
Møtelokale for inntil 25 personer til leie.
• Varmdrikksautomat
• Fullt utstyrt kjøkken
• Projektor og lerret

VI TILBYR DEG STARTHJELP…
I samarbeid med Alvdal kommune tilbyr vi attraktiv 
starthjelp for deg som trenger kontorplass: Du får dekket 
50% av husleia første året, inntil kr 3.000,- pr. mnd. 
Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.



Sju og tredve mil nordover, litt øst og oppover…

Opplev Kjell Aukrust sine 
arbeider - strekene, ordene, 

penselstrøkene, eller se noen av 
Reodor Felgens oppfinnelser. 

Her er det alltid noe nytt å oppdage!

Jøså fyse

Besøk vår nettside for program og åpningstider 
www.aukrust.no

Kantklipping
Trejon Optimal brukes til kantklipping av veiskuldre, 
jordekanter, traktorveier og skogsveier.

Arbeidsbredden er 160 cm ut fra traktor og slår 90 
grader opp, og inntil 35 grader ned.
Klipperen slår med kjetting, alt fra gress til trær på 12 
cm i diameter.

Bjørn OlAv FrAnK
E-post: bofra@online.no - Tlf.: 913 98 850

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

ROYAL-DAGER PÅ BYGGER´N ALVDAL

Varmefag-kampanje 7/6 – 2/7
Tilbud på en rekke fi ne ovner i hele 
perioden! (Følg med på eget fl yveblad )
 
OBS! Vi leverer 1 stk. terrassepakke 
ALVDAL ROYAL til auksjonen på Steia 
under Midtsommerdagene
 
NB! Onsdag 15/6 kl. 17.00 
har vi omvisning på vårt Royal-anlegg, 
slik at alle kan få  se hvordan prosessen
foregår.

Åpningstider: Mandag – fredag: 07.00 – 17.00 • Lørdag:  Stengt

Gode tilbud 
på terrasseskruer

Maling/beis  

÷15% 
Per Erik vil gi dere gode råd 
innen dette området

Kjempesalg
Div. Materialpakker selges 
til sterkt reduserte priser!

Div. varer i butikken settes 
ut til sterkt reduserte priser!

På Midtsommerdagene har vi fokus på ALVDAL ROYAL, med kjempetilbud på alle 
ROYAL produkter torsdag og fredag: Terrassebord, Tretak, Kledning

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

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

Vi tar på oss catering!
Ta kontakt for priser og meny

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

Midsommerfrokost 
på Huldra, lørdag 18. juni 

fra kl. 09.00

Midsommerfrokost Midsommerfrokost 
Velkommen til

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

Vi tar på oss catering!
Ta kontakt for priser og meny

Kom og nyt 

nystekte vafl er 

på verandaen 

vår!



Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

www.turforening.no

  Under Midtsommerdagene 
kan vi blant annet tilby:

Verdensrekordforsøk i Jenka
på Steia fredag 17. juni kl. 20.00

Åpning av ny sykkelveg
Alvdal  til Tylldalen søndag 19. juni

Allmannstua kl. 13.00
 

Vår, sommer og  
høstprogram er klart!

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

www.noes.no • telefon: 62 48 82 30

HYTTE TV 
12 og 230V

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

Solcelle på hytta?
VARMEPUMPER

Din lokale 
leverandør av

Vi er leverandør av strøm, styringssystemer 
og solcelleutstyr!

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

SOLCELLE-
UTSTYR

LØRDAGSÅPENbutikk fra 10 - 13

KNALLTILBUD!

På diverse lamper under 

Midtsommerdagene

•	Levering	
	 av	grus

•	Vedlikehold	
	 av	veier

•	Alt	innen
		 gravearbeid

•	Minigraver	med
	 hydraulisk	hammer

• 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

Godkjent for rehabilitering 
av murpipe



GRAS • BRØYTING • HUSDYRGJØDSELGRAS • BRØYTING • HUSDYRGJØDSEL

• Rundballepressing 
 Orkel HiQ kombi presse, 20 kniver,    
 muligheter for bruk av ensilerings-   
 middel, mye fôr i ballen ca.  10-15 % 
 mer i ballen enn i tilsvarende baller.    
 Kniver blir slipt regelmessig.

• Slåing
• Husdyrgjødsel
• Jordarbeid
• Kunstgjødsel spredning 
 Spredebredde 10-16 meter.
 Kappel = uavhengig av vær ved 
 utkjøring. Elektronisk mengde    
 regulering. Volum 1500 liter.

• Raking
  Proff rive 8,5 meter brede. 
 Stor kapasitet.

Plast i stedet for nett 
på ballen, gir høyere fôrkvalitet, 
mer stabil balleform, bedre tetting 
mot luft, IKKE fastfrysing av nett.

Plast i stedet for nett 
Nyhet! 

ALVDALSSTOLPEN AS
2560 ALVDAL - TLF. 915 54 642

KVALITET MED LANG LEVETID

ALVDALSSTOLPEN AS
2560 ALVDAL - TLF. 915 54 642

KVALITET MED LANG LEVETID

Alvdalsstolpen Plassen Industrifelt 2560 ALVDAL
Tommy Tlf.: 91 55 46 42 • Anders Tlf.: 91 17 54 43 • e-post: post@alvdalsstolpen.no

www.alvdalsstolpen.no

6 cm x 175 cm 252 stk/bunt  kr 21,20 pr. stk 
8 cm x 175 cm 154 stk/bunt kr 29,20 pr.stk         
10 cm x 175 cm  (1/2 kløvd)198 stk/bunt  kr 22,70 pr. stk

Stolpebanker, 

traktormontert, 

utleie m/mann.

 

Impregnerte 

gjerdestolper

 produsert av

sentvoksende furu

 

Vi fører også:

Elektrisk gjerdemateriell, 

galvanisert tråd, 

skruisolatorer

100 m/rull   kr 1.200   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  

Romsdalssetra 
Noe av det vi kan by på:

NORD-ØSTERDALEN OG RØROSTRAKTENE

www.seterlandet.com

Nystekte vafl er med soingrøt. Rømmegrøt, 
rømme og skjørost, spekemat og drikke.

Du kan også kjøpe med deg seterkost:
Soingrøt, gomme, ost, skjørost og rømme, 
såfremt vi har på lager.

Overnatting:
Det er mulighet for overnatting for de som vil 
oppleve kveldskos på setra.

Arrangementer 2011
Åpen seter søndag 17. juli
Ysting, kinning og koking av soingrøt. 
Salg av seterkost. Fiskekonkurranse og andre 
aktiviteter.

Seterkurs 21., 22. og 23. juli
Du kan være med å yste, kinne, lage skjørost 
og rømme og koke soingrøt. Muligheter for 
overnatting og full pensjon. Påmelding.

Åpningstider 1. juli - 7. august og søndagene 
14., 21. og 28. august. 
Hver dag kl. 12.00 - 17.00.
For servering utenom åpningstidene, 
ta kontakt!

Velkommen til fjells!
Gun tlf.: 473 69 819 • Hilde tlf.: 478 55 205



Lafting, muring og restaurering
Lars Bertelrud

Mobil: 950 29 196
e-post: lars.bertelrud@hoggogslaa.no

Tømrerarbeider, rehabilitering
Terje Skaret

Mobil: 906 24 815
e-post: terje.skaret@hoggogslaa.no

Plassen Industriområde 2560 Alvdal

www.hoggogslaa.no

Tradisjon forenet med 
funksjonalitet og komfort

Vi lafter, tømrer og murer det du ønsker!

PROGRAM 

HØSTDALSDAGENE 2011 
Torsdag 7.juli
Tradisjonsmatdag på Gjermundshaugvangen
Kl.12.00-16.00 Gjermundshaugvangen (Midtsætra) er åpen. Her blir  
 det servering og demonstrasjon av lokal tradisjonsmat.  
 Ysting og kinning samt noe bakst.
                              Foredrag.
 Natursti mellom Kloppbekkmovangen, Taraldsvangen  
 og Gjermundshaugvangen med omvisning på museene. 
                              Tur på Kvitvola med Alvdal Turforening. ”Hyllest til 10  
 på Topp”: Hilde Gjermundshaug Pedersen holder   
 foredrag om: Målsetting - Viktig å sette seg mål og  
 hvordan nå dem.. 
Kl.17.00-19.00 Innsjekking Stjernerittdeltakere
Kl.20.00 Innridning og presentasjon av Stjernerittdeltakerne
 Musikk ved Tone Hulbækmo og Hans-Frederik Jacobsen,  
 lokking og luspell.
 Salg av mat og drikke, 18-årsgrense i ølteltet. 
 Gratis inngang. Alle er hjertelig velkomne!

Fredag 8.juli
Husflidsdag på Valråmovangen (Tangen)
Kl.12.00-16.00 Husfl idsdag på Valråmovangen. Salg av tradisjonell  
 seterkost. Demonstrasjon og salg av lokal husfl id.  
 Skinnfellsøm, lafting, kvilting og lignende. Barneridning.  
 Salgsboder.
Kl.10.00- 17.00 Hovslagerkonkurranse.  Glødende stål, rykende høver  
 og svette arbeidsfolk i høyt tempo! 
 Vår egen Norgesmester Simen Krog konkurrerer mot  
 hovslagere fra hele landet. 
 Se eget program på www.hesteriket.no. 
 Påmelding til nina@jakt-fi ske-fritid.no innen 10.juni.
Kl.12.00 Guida ridetur over Kvitvola. Fra Valråmovangen via  
 Kvitvola til skogstunet Svartåsen hvor det serveres  
 helstekt gris, og det blir musikk og moro!   
 Deltakeravgift kr 250,-. Påmelding til Terje Roar Brænd  
 tlf 959 81 536 eller terje.braend@elsikkerhetnorge.no
 Fredag kveld samles hestefolket rundt leirbålene til  
 buskspell og hesteprat.

Lørdag 9.juli 
Underholdning på Sveivangen (Langsetra)
Kl.12.00-17.00  Salg av tradisjonell seterkost.
 Kåring av Glåmdalsbrud og -brudgom i brudefølge  
 med hesteskyss, ved Østerdølenes Lag.
 Utdeling av Høstdalsprisen.
 Underholdning ved blant annet ToneHulbækmo og  
 Hans-Frederik Jacobsen. Lokking og lurspell.
 Veteranbilfølge. Inngang kr 100,-
Kl.21.00 Høstdalsfest! Pubens Venner spiller til dans på festplassen.  
 Salg av mat og drikke. 
 Inngang kr 200,-

• Kyr, hester og geiter, fjøsstell og seterliv!
• Bjøllemuseum og utstilling av hesteredskap på 
 Kloppbekkmovangen alle dager
• Åpent museum på Vardenærvangen og Taraldshaug- 
 vangen alle dager
• Utstillere og salgsboder ønskes velkommen!

Velkommen til fjells!

NORD-ØSTERDALEN OG RØROSTRAKTENE

HØSTDALSDAGER 
2011 fra 7. juli - 9. juli
Fredag 15. juli  Seterpub Valråmovangen
Lørdag 13. august  Visekveld på Kloppbekkmovangen  
 med Lillebror Vassåsen
 
Bjøllesamlingen på Kloppbekkmovangen åpent hver torsdag og 
søndag. Ellers på bestilling til Ove tlf.: 482 11 742

Servering på Gjermundshaugvangen hver torsdag fra kl. 12.00 
- 16.00 (fra 7. juli - 4. august, 5 torsdager). Ellers på bestilling til 
Anne Berit tlf.: 419 30 475
 
Muligheter for utleie av scene/festplass på Langsetra

For bestilling av selskaper/div arrangement 
- produkter, kontakt: Gunnhild: 906 15 280, 
Else Iren: 419 30 483, Anne Berit, 419 30 475



Stang + snelle (Daiwa)  Stang + snelle (Daiwa) 
Ferskvann 1

699,- 
veil. 1732,-   

Stang + snelle (Daiwa) 
Ferskvann 2

899,- 
veil. 2400,-   

Shakespeare  Shakespeare 
Haspelsett

299,- 
veil. 699,-   

Lukket haspelsett

249,- 
veil. 499,-   

Sølvkroken Røkovn

399,- 
veil. 779,-   

Ferskvann 2

Tilbud!
Sølvkroken Røkovn

Tilbud!

Vi har spolemaskin - vi legger på sene for deg!

Tilbud!

Gode tilbud 
fra vår fi skeavdeling!

Phalaenopsis orkide

kr 100,-
tilbudet gjelder  fredag 17. og lørdag 18. juni

SANS BLOMSTER
Steia, 2560 Alvdal  

 Tlf.: 62 48 99 00 
post@sansblomster.no 
www.sansblomster.no

Vi bringer din blomstrende hilsen!
Ring og bestill på tlf: 62 48 99 00.

Timesalg
fredag 17.  juni
kl. 18 - 19:  50% på lykter
kl. 19 - 20: 50% på sommerblomster

Phalaenopsis orkide
Midtsommertilbud!





• Drivstoff 

• Vaskehall 

• Servicehall 

• Storkiosk 

• Bilrekvisita 

• Varmmat 

• Henger utleie

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

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

Foto: Rob Veldhuis

• Vi har vaska mandelpoteter. Lettvint  
 til grillsesongen.

• Mandelpoteter fra Nord Østerdalen er  
 uslåelig på smak, farge og konsistens.

• Kortreist mat





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

www.perarnebjorn.no

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • Mob.: 900 12 989 2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • Mob.: 900 12 989 Nyhet!
Salg av Oppdalsskifer 
- skifer for helleganger

Åpningstider:
Mandag - fredag   9.00 - 20.00  

Lørdag 9.00 - 18.00

Spekeskinke
Finsbråten. 100 gr.

1990
pr. pk

Spekeskinke
Finsbråten. 400 gr.

9990
pr. pk

Hekksaks
60cm

599,-
veil. 759,-

Timesalg
Fredag 17. juni
Se egen annonsering ute ved butikkSe egen annonsering ute ved butikk

Knall-
tilbud!

Se egen annonsering ute ved butikk

Knalltilbud
på jordbær

Tilbud!

Gode tilbud på:
Beis, oljebeis, terrasse-rens, 
høytrykksvasker, vanningsutstyr, 
hageredskap,gassgriller og 
grillutstyr.

Vi utfører:
• Montering av solfi lm
• Blanding av lakkfarger, 
 leveres på sprayboks
• 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

Tid for 
service
 på AC 

- innvendig 
rens av AC

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



Adidas Vulcanas

 199,- 
                        veil. 299,-    

Tilbudene gjelder t.o.m. 19. juni 2011. Forbehold om utsolgt.Tilbudene gjelder t.o.m. 19. juni 2011. Forbehold om utsolgt.

Festivaltilbud!

Asics Galaxy

 399,- 
                        veil. 699,-                            veil. 699,-                            veil. 699,-                            veil. 699,-                            veil. 699,-    

Sovepose Nanok Ekstrem temp ÷18ºC  

499,- 
                                          veil. 899,-    

Norheim Sval teknisk t-shirt 2pk 

199,- 
                                                          veil. 399,-    

Timesalg
Fredag 17. juni
Kl. 17 - 18  ÷25% på sykler
Kl. 18 - 19  ÷30% på alle fritidsko
Kl. 19 - 20  ÷25% på alle klær

Gjør et 

      kupp!



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.

• Restaurering
• Dører/vinduer
• Vaktmestertjenester

Steinar Nymoen, Tømrer 
2560 Alvdal • Mobil: 950 70 706 
e-post: tuntrevirke@online.no

Bygg - og vaktmestertjenster



MÅNLIA 
BOLIGOMRÅDE ALVDAL
Byggeklare stortomter på ca. 3 - 4 dekar

Målet med området er å tilby store tomter som gir 
en følelse av god plass, nesten som på et småbruk.  
Tomtene er forsøkt utformet slik at de kan bebygges 
etter terrengforholdene og bli liggende mest mulig 
usjenert til, med lite innsyn fra naboer. Samtidig 
skal man få følelsen av å bo forholdsvis sentralt i et 
grendefellesskap.

Mulighetene på disse tomtene er mange.  Noen 
ønsker å bebygge tomten med flere hus for å skape 
et tunmiljø, andre kan ha ”grønne fingrer” og ønske 
om å ha et stort hageareal, mens atter andre vil ha 
mye vegetasjon rundt for å skape en skjermet  
boplass.  Mange drømmer kan realiseres bare 
man har litt plass, slik disse tomtene legger opp 
til. I nærområdet er det om ønskelig også gode            
muligheter for leie av stallplass for hest.

toMtene vil bli tilrettelagt med adkomstveger og 
tilkobling til kommunalt vann og avløp. 
De vil også være klargjort med fiberkabel som gir 
tilkoblingsmuligheter for de raskeste bredbånds-
hastigheter og kabel-TV.

AvstAnder: Steia (kommuneadministrasjon 
m/butikker) ca. 3 km. Barneskole og nærbutikk 
Plassen ca. 2 km. Idrettsanlegg m/ skiskytteranlegg, 
kunstgrasbane, grasbaner og lysløype ca. 500 m.
Lysløype passerer helt inntil boligområdet.

reguleringsplAnen for området er utarbeidet av 
Feste NordØst as landskapsarkitekter og er endelig 
godkjent av Alvdal Kommune 25. 03. 2010.  

Månlia boligområde er et privat område som er regulert for etablering av store tomter på 3 – 4 dekar, 
beliggende i ei solfylt  li noen hundre meter ovenfor Steimoegga Idrettspark.  Området er hovedsakelig 
omkranset av utmark og flotte turområder, men ligger også i umiddelbar nærhet av idrettsanlegg m/lysløype, 
ordinært boligfelt, noe spredt bosetting og noen jordbruksarealer.

Nr 7

dersoM du ønsker nærMere 
opplysninger, kontAkt
Lars Einar Skarpsno
Smedplass gård, 2560 Alvdal
Tlf: 913 96 401
E-post: larskarp@online.no
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Et glassklart førstevalg...

AS

MARKISER 
PERSIENNER
Få det svalt  og
behagelig inne i 
sommer...
 

 

Bestill i god tid!

Ta kontakt med  
Geir Ole Smedplass 
på tlf. 97 73 59 69 
for gratis befaring  
og et godt TILBUD!

www.scandic.no - Grønt nr. 800 49 900

INNGLASSING av uteplassen
– med eller uten isolasjon 

Balkongrekkverk/
skjerming

Gir deg en 
tidlig vår og 
sen høst...

AUTORISERT FORHANDLER AV:
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GLASSERVICE  -   VERANDATAK - MYGGRULLEGARDINER
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SOL - VIND - REGN & SLUDD  -  VI HJELPER DEG!

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

Midtsommertilbud 
i plantehuset

Kjøp planter for 200,- 
og få en sekk plantejord 
på kjøpet

20% 
på alle 
gassgriller

Bålpanne til KUN 

kr 1990,-
veil pris 2790,-

Hagemøbelsett Lade til KUN 

kr 5990,- 
veil pris kr 9990,- 

Åpningstider Innkjøpslaget 
og plantehuset:
Mandag - fredag:  8 - 16    
Lørdag:    9 - 14

Tilbudene gjelder kun fredag og lørdag under midtsommerdagene, 
og så langt beholdningen rekker.





Alvdal	 kommune	 har	 valgt	 å	 støtte	 nettavisa	
Alvdal	 –	 midt	 i	 væla	 økonomisk	 i	 en	
oppstartsperiode.	Ordføreren	legger	ikke	skjul	
på	 hvorfor	 hun	 og	 de	 andre	 politikerne	 gikk	
inn	for	å	støtte	prosjektet:

–	 Vi	 støtter	 starten	 av	 nettavisa	 fordi	 vi	
mener	 det	 er	 fryktelig	 viktig	 for	 et	
lokalsamfunn	 å	 være	 i	 vekst	 og	 å	 være	
dynamisk.	Jeg	ønsker	å	vise	alle	de	som	ikke	
bor	her	til	daglig	at	det	skjer	veldig	mye	bra	
i	 bygda	 og	 at	 vi	 har	 mange	 flinke	 folk	 her.	
Dette	vil	vi	synliggjøre	for	de	som	har	flytta,	
for	ungdommer	som	reiser	vekk	for	å	ta	seg	
utdannelse,	for	folk	med	fritidsbolig	i	bygda	
og	andre	med	en	eller	annen	tilknytning	til	
bygda.	Disse,	og	flere	til,	vil	vi	skal	få	øynene	
opp	for	alt	det	spennende	som	skjer	her.	Vi	
ønsker	 at	 de	 som	 reiste	 ut	 skal	 se	 at	 det	 er	
attraktivt	 å	 komme	 tilbake,	 understreker	
ordføreren.
	

Alvdalsreklame 
      og bygdeutvikling

Egen kommuneplass
Kommunen	har	en	egen	fane	på	nettavisa	der	
kommunen	redigerer	og	poster	sitt	eget	stoff.	
Både	rådmann	og	ordfører	er	opptatt	av	at	de	
ulike	 enhetene	 skal	 få	 publisert	 saker	 fra	 sitt	
felt	her.
	
		–	På	kommunens	egen	avdeling	ønsker	vi	at	
nettavisa	skal	vise	mangfoldet	av	oppgavene	
som	kommunen	har,	forteller	Grøtting.	–	Alvdal	
kommune	 har	 mange	 tilbud	 til	 folk	 og	 dette	
ønsker	vi	å	gjøre	bedre	kjent.
	

Samlende for bygdefolket
Ordføreren	 håper	 at	 de	 som	 allerede	 bor	 i	
Alvdal	vil	sette	pris	på	å	få	et	 lett	tilgjengelig	
sted	 der	 de	 kan	 holde	 seg	 oppdatert	 på	 alt	
som	foregår	i	nærmiljøet.	Alvdal	–	midt	i	væla	
vil	også	gjøre	at	de	blir	enda	bedre	kjent	med	
Alvdal	som	sitt	 lokalsamfunn.	Ordføreren	tror	
ei	 slik	 avis	 kan	 være	 identitetsbyggende	 og	
gjøre	bygdefolket	enda	mer	stolte	av	bygda	si.	
–	For	her	må	det	være	lov	å	være	patriot,	smiler	
ordføreren.
			–	I	den	superlokale	nettavisa	er	ingen	sak	for	
liten	og	ingen	sak	for	stor.	Lignende	prosjekter	
andre	steder	viser	at	folk	er	veldig	interesserte	
i	det	helt	lokale,	påpeker	ordføreren.
			Ordføreren	avslutter	med	en	anmodning	til	
bygdefolket:
			–	Nå	er	det	også	litt	opp	til	folk	å	støtte	opp	
om	 nettavisa	 og	 bidra	 til	 innholdet,	 slik	 at	
Alvdal	 kan	 få	 verdens	 beste	 superlokale	
nettavis!
	

BYGDEUT VIKLING: – Jeg håper dette skal 
være med på å utvikle lokalsamfunnet, sier 
Olov Grøtting om satsningen på nettavisa 
Alvdal - midt i væla.

– Elevene skal 
bidra og lære
	

Enhetsleder ved Steigen skole, 
Reidun Joten, har mange planer 
for hvordan hun vil bruke 
nettavisa framover.
	
–	Jeg	har	spesielt	 tenkt	å	 involvere	5.-7.	 trinn	
med	 å	 skrive	 og	 bidra	 i	 nettavisa.	 De	 gjør	 så	
mye	spennende	i	løpet	av	skoledagen,	og	jeg	
ønsker	 at	 de	 skal	 vise	 hvordan	 det	 er	 å	 være	
her,	forteller	Joten.	I	denne	aldersgruppen	skal	
elevene	blant	anna	lære	hvordan	det	er	å	være	
journalister,	samtidig	som	de	har	mange	andre	
prosjekter	 som	 passer	 godt	 for	 publisering	 i	
nettavisa.
		Reidun	Joten	forteller	at	det	er	prosjekter	fra	alle	
de	sju	trinnene	som	hun	ser	fram	til	å	kunne	dele	
på	nettsidene,	utstillinger	og	prosjekter,	skriftlige	
arbeider	og	praktiske	oppgaver.	Ikke	bare	store	
ting,	 men	 mange	 små	 gladmeldinger	 og	 små	
episoder.	Nettmediumet	gjør	det	 jo	også	 lett	å	
kunne	følge	en	utvikling	i	noe	som	skolen	holder	
på	med.
			Å	ha	ei	levende	nettavis	hvor	skolene	er	synlig	
tror	 barneskolerektoren	 er	 positivt	 på	 mange	
måter:
			–	Vi	kan	på	den	måten	tydeligere	vise	at	skolen	
er	 ei	 viktig	 del	 av	 et	 levende	 bygde-samfunn.	
Bygdefolket	vil	få	mer	innblikk	i	hva	ungene	gjør	
på	skolen,	og	vi	får	bedre	anledning	til	å	fortelle	
hva	vi	gjør	og	hvorfor	vi	gjør	det.

PLANER: Enhetsleder Reidun Joten gleder seg til å vise fram litt av skolehverdagen i nettavisa.

– Alvdal kommune har støttet 
opp om nettavisa fordi vi tror 
den vil bidra positivt for bygda, 
sier Alvdalsordfører Olov 
Grøtting. – Og det er ingen 
hemmelighet at jeg tror avisa vil 
være god Alvdalsreklame.



Alvdal Kommune  •  2560 Alvdal • Tlf. 62 48 90 00  •  postmottak@alvdal.kommune.no  •  www.alvdal.kommune.no

– Fantastisk 
mulighet for infor-
masjon og dialog
Pleie, rehabilitering og omsorg 
(PRO), med sine over 100 ansatte, 
er den største enheten i Alvdal 
kommune. Enhetsleder Gunveig 
Eide hilser nettavisa Alvdal 
– midt i væla varmt velkommen.

–	 Et	 fantastisk	 tilskudd	 for	 oss	 som	 en	
informasjons-	 og	 dialogkanal,	 sier	 Eide	 og	
flagger	 tydelig	 at	 hennes	 enhet	 vil	 gjøre	 det	
de	kan	for	å	utnytte	mulighetene	som	ligger	i	
konseptet.
		Hun	medgir	at	hun	som	leder	av	kommunens	
største	enhet	ofte	opplever	at	folk	ikke	kjenner	
godt	til	hva	PRO	står	for,	hva	de	gjør	og	hvilke	
tjenester	de	yter	overfor	befolkningen.
	 	 –	Vi	 håper	 vi	 gjennom	 nettavisa	 kan	 bedre	
kommunikasjonen	 med	 Alvdals	 befolkning,	
informere	 om	 hva	 vi	 driver	 med	 og	 få	 gode	
innspill	og	 ideer	tilbake.	 	Kanskje	vi	også	kan	
bidra	 til	 at	 det	 blir	 lettere	 å	 besøke	 oss	 på	
Solsida	og	i	Sansehagen,	og	at	det	kan	skapes	
enda	 mer	 aktivitet	 her,	 til	 glede	 for	 både	
beboere	og	besøkende,	sier	hun.

– Hverdagsglimt 
for foreldre og 
andre
Enhetsleder Janne Kjeldsen vil 
vise leserne glimt fra hverdagen i 
Plassen barnehage.

–	 I	 første	 omgang	 tenker	 jeg	 at	 vi	 kan	 bruke	
dette	 som	 informasjon	 til	 folk	 utenom	
barnehagen	 med	 små	 hverdagsglimt	 fra	 det	
som	skjer	her.	Det	kan	for	eksempel	være	når	vi	
har	bokbyttedag,	eller	at	vi	kjøper	inn	ny	lavvo	
og	sånne	ting,	sier	enhetslederen.
		–	Men	jeg	ser	også	for	meg	at	nettavisa	kan	
brukes	 til	 informasjon	 overfor	 foreldre.	
Nettavisa	kan	også	 formidle	bilder	 fra	barne-
hagen	 der	 fokus	 er	 lek	 og	 samhand-
lingssituasjoner.

– Lettvint 
kulturinformasjon
– Dette blir et bra supplement til 
kommunens hjemmesider, tror 
enhetsleder for kultur, Erland 
Horten. 

Enhet	 for	 kultur	 har	 lenge	 ønsket	 at	 bygda	
skulle	 hatt	 en	 portal	 med	 alle	 aktiviteter	 i	
bygda	 samla.	 Enheten	 har	 mange	 svært	
mange	saker	som	vi	vil	ha	ut	til	folket.
	 	 –	 Derfor	 er	 det	 kjærkomment	 med	 et	 lett	
tilgjengelig	sted	for	informasjon	om	tilbudene	
og	aktivitetene	fra	enhet	kultur,	mener	han.	Ei	
slik	nettavis,	tror	jeg	blir	veldig	nyttig.

– Viktig kanal for
viktig næring
–	 Landbruk	 er	 ei	 viktig	 næring	 i	 Alvdal	
kommune.	Flere	og	flere	bønder	bruker	nettet	
aktivt,	 og	 for	 oss	 blir	 det	 viktig	 å	 få	 fram	
interessant	stoff	som	er	relevant	for	hverdagen	
for	de	som	driver	i	landbruket,	sier	enhetsleder	
for	landbruk	og	miljø,	Mariann	Totlund.	

SANSEHAGEN: Enhetsleder Gunveig Eide i 
Sansehagen ved Solsida.

SNEKKERGJENG: Janne Kjeldsen vil vise hverdagen til barnehagen, for eksempel snekkergjengen i 
barnehagen, her presentert ved Sindre på 3 og Lidvin på 4 år.

KJÆRKOMMENT:  Erland Horten hilsen 
nettavisa velkommen.

–	Vi	har	mye	informasjon	som	vi	kan	legge	ut	
fra	 vår	 enhet.	 Det	 vil	 bli	 bra	 for	 folk	 som	 av	
ulike	 grunner	 ikke	 kan	 delta	 på	 møter	 og	
arrangement	 å	 få	 informasjon	 via	 nettavisa,	
tror	Totlund.	
	 	 Gode	 eksempler	 på	 dette	 er	 møtet	 om	
folkefjøset,	 der	 budskapet	 var	 at	 bønder	 kan	
utvikle	 det	 fjøset	 de	 har	 i	 stedet	 for	 å	 bygge	
nytt.	 Dette	 var	 nyttig	 informasjon	 for	 alle	
bønder	som	tenker	å	bygge	nytt,	men	alle	har	
jo	ikke	mulighet	til	å	delta	på	sånne	møter,	sier	
enhetslederen.

VIKTIG: Nettavisa blir en viktig 
informasjonskanal for en viktig næring, 
mener enhetsleder for landbruk og miljø., 
Mariann Totlund




