
MidTsommerdager 

i Alvdal

Program Midtsommerdagene s 2 & 3

Torsdag 18. juni - Søndag 21. juni 2009



program  MidTsommerdager i Alvdal 2009
Torsdag 18. Juni

Kl. 19.00 Dans på Solsida
 Alvdal Bygdekvinnelag og Solsida 
 inviterer til Dans.  Musikk ved Inn og  
 Utpust. Salg av kaffe og kaker.

Kl. 19.00 – 21.00 Hagevandring Sandeggmoen
 Hagevandring i arboretet til 
 Oddbjørn og Anita Øien.

Fredag 19. Juni

Kl. 19.00 Konsert på Sten
 Travellin’ Imbesiles spiller opp med  
 ensemble. Gratis inngang.   
 Arr: Alvdal Turforening.

Kl. 19.00 – 21.00 Grilling i Stasjonshaven 
 v/Alvdal Aktivitet.

Kl. 20.00 Vennekveld på Aukrustsenteret
 Kåseri ved Lars Espen Aukrust. 
 Servering. Inngang medlemmer kr 50,-
 ikke-medlemmer kr 100,-.

Fra kl. 21.00 Pubkveld i Stasjonshaven 
 v/Alvdal Aktivitet.
 Levende musikk ved Inn og Utpust. 
 Inne ved dårlig vær.
 Inngang kr 50,-. 

Lørdag 20. Juni

Kl. 09.00 – 11.00 Felles frokost i Bjerkebygget
 Sponset av Joker Dæhlie, Prix, Spar,  
 Synnøve Finden og Tine. Pris kr 30,-.  
 Arr: Alvdal Aktivitet.

Kl. 10.00 Basar og kaffesalg i Fredly
 Trekning kl. 16.00. 
 Arr: Alvdal Husflidslag.

Kl. 10.00 ”Hundre vesker og ett teppe” 
 v/Fjellquilten. Utstilling 2. etasje ved Spar.

Kl. 10..00 – 14.00 Annes keramikk feirer nye lokaler
 Offesiell åpning av nye lokaler det  
 gamle Bjerke bakeriet. 
 Servering av kaffe og kake.

Kl. 10.00 – 16.00 Salg av kaffe, vafler og seterkost 
 i Bjerkebygget.
 Arr: Seterlandet.

Kl. 10.00 – 16.00 Underholdning og aktiviteter på Steia
 Stands og tuskhandel for store og små.  
 Loddsalg til inntekt for Alvdal Aktivitet.

Kl. 10.00 Frokost i Solans Kafé

Kl. 11.00 Utstillingsåpning på  Aukrustsenteret
 med “Gruppe Taiga”.

Kl. 11.00 Sandvolleyball-turnering
 Ved Alvdal samfunnshus. Finale kl. 13.30.
 For mer info: www.alvdalil.no
 Arr: Volleyballgruppa, Alvdal idrettslag.

Kl. 10.00 – 16.00 Grilling i Stasjonshaven
 v/Skigruppa, Alvdal idrettslag.

Kl. 11.00 – 12.00 Veteranbilløp
 Oppstilling bak stasjonen og nordover. 
 Innkomst på Aukrustsenteret.
 Arr: Motorhistorisk Klubb Nord Østerdal.

Kl. 12.00 – 13.00 CELINE PÅ STEIA
 Musikk og signering av barnestjernen  
 Celine.

Lørdag 20. Juni:

• Sans Blomster  09.00 – 15.00
• Alvdal Bok & Papirhandel  09.00 – 15.00
• Alvdal-Tynset Sport 09.00 – 15.00
• Prix Alvdal 09.00 – 18.00
• Spar Einar Østby 09.00 – 16.00
• Fagmøbler Furuloftet stengt – er på Steia
• Alvdal Innkjøpslag 09.00 – 14.00
 • Plantehuset  10.00 – 14.00
• Joker Dæhlie 09.00 – 16.00

Åpningstider butikker

Fredag 19. Juni:

• Sans Blomster 09.00 – 17.00
• Alvdal Bok & Papirhandel 09.00 – 17.00
• Alvdal-Tynset Sport 09.00 – 17.00
• Prix Alvdal 09.00 – 21.00
• Spar Einar Østby 09.00 – 19.00
• Fagmøbler Furuloftet 09.00 – 17.00
• Alvdal Innkjøpslag 08.00 – 16.00
 • Plantehuset  10.00 – 17.00
• Joker Dæhlie 09.00 – 18.00



program  MidTsommerdager i Alvdal 2009
Kl. 13.15 – 13.45 Musikk ved ”Gjallarhorn” Brass Band 
 fra Ålesund.
   
Kl. 14.00 Utdeling av priser
 • Årets bedrift
 • Årets Alvdalsambassadør
 • Trekning av gevinster til lotteriet 

Kl. 14.30 Steijela Grand Prix
 Olabil-løp med mye fart og spenning.

Kl. 19.00 Utstillingsåpning på Aukrustsenteret
 ”Grande artista 
 – Kjell Aukrust og Italia”.
 Åpning ved Lars Espen Aukrust.

Kl. 20.00 Operapub i Solans Kafè 
 Knut Stiklestad, bass, Lise Granden  
 Berg, sopran og Tore Mortensen, klaver.

Søndag 21. Juni

Fra kl. 08.00 Langtur i Vestfjella
 Oppmøte Steia kl. 08.00. Påmelding  
 i forkant til Alvdal-Tynset Sport. 
 Middag på Hanestad Vertshus.   
 Retur til Steia ca. kl. 18.30. 
 Turleder Nils Flaten, tlf. 905 30 860  
 (tar også imot påmeldinger). 
 Arr: Alvdal Turforening.

Kl. 11.00 Gudstjeneste på Husantunet
 Kirkekaffe ved Alvdal Sokneråd.   
 Brassbandet “Gjallarhorn” medvirker.

Kl. 11.00 Steijela OPP/NED
 Vandring i miljøet hvor Kjell Aukrust  
 vokste opp, med gode historier fra  
 barndommen hans.

 Arr: Aukrustsenterets Venner. 
 Aktivitetsdag 
 på Steimoegga Idrettspark
Fra kl. 11.00 Grendecupkamper
 Med lag fra Alvdal, Tynset, Folldal og  
 Tylldalen.

Ca. kl. 14.30 Innkomst Taubanetråkket 2009
 Sykkelritt fra Folldal til Alvdal. 
 Start fra Gruvekroa i Folldal. 
 Kl.12.00 for trimklassen og kl. 13.00 
 for turklassene. 
 Påmelding www.deltager.no.   
 Startkontigent: Trimklasse kr 100,- 
 og turklasse kr 200,- + lisens.   
 Buss fra Steimoegga kl. 11.00. Pris kr 100,-. 
 Arr: Alvdal idrettslag og Savalen SK.

Hele dagen Kiosk – salg av grillmat

Tirsdag 23. Juni

Kl. 18.00 St. Hansfeiring i Hammermåna
 Felles avreise fra Dæhlie kl. 17.45 for de  
 som er usikre på veien. Servering av kaffe  
 og kaker. Arr: Barnas Turlag.

Kl. 18.00 St. Hansfeiring på Kaninholmen 
 i Glomma
 St. Hansfest for alle med bål og grilling.  
 Ta med egen mat. Salg av kaffe og kaker.  
 Arr: Blåvola 4H.

Arrangør: Alvdal Aktivitet
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Alvdal - midt i væla
Nr. 2/2009 - 6. årgang

12 år gammel vant Celine Helgemo fra Orkdal 
Melodi Grand Prix Junior i Oslo Spektrum med 
sangen ”Bæstevænna”. 
Og ikke nok med det: Senere gikk hun til topps 
også i den nordiske finalen. 
CDen ”Bæstevænna”, som kom etter suksessen, 
har solgt til platina og den unge trønderjenta 
har oppnådd enorm popularitet.

Formiddagskonsert
Nå er Celina snart 14 år gammel. Populariteten 
er stadig økende, og nå er hun klar for opp-
treden på Steia under Midtsommerdagene.
Celine vil krydre det ellers rikholdige program-
met i sentrum lørdag 20. juni med en formid-

dagskonsert til glede for store og – sikkert spe-
sielt – små.

Gratis for alle
Mini-konserten på Steia er en del av de                
ordinære Midtsommerdagsprogrammet på 
formiddagen lørdag 20. juni, og vil derfor også 
være gratis for alle.
Og vi kan love et fengende og morsomt show 
fra den humørfylte og sjarmerende trønder-
jenta, som fant plass til en Alvdalstur i et ellers 
tettpakket sommerprogram.

”Bæstevænna” med alle barna:

Hun er ”Bæstevænna” med barna. Og nå er barnestjerna Celine klar for 
Midtsommerdagene og konsert på Steia.

Grand Prix-Celine på
Midtsommerdagene

BÆSTEVÆNN: Celine Helgemo slo gjennom som 12-åring 

med sangen ”Bæstevænna”. Nå kommer hun til 

Midtsommerdagene i Alvdal. 



– Vi har satt et tak på 60 biler til dette årlige 
treffet, og håper det kommer så mange, sier 
Stein Tronsli i Motorhistorisk Klubb Nord 
Østerdal, som arrangerer treffet.
Treffet går på rundgang mellom bygdene i 
Nord-Østerdal og skal de to kommende åra 
være i Alvdal.

Fra 1914
Sjøl skal Tronsli delta med en ekte veteran – 
en amerikansk Metz fra 1914, som han har 
brukt rundt 2000 timer på å bygge opp igjen 
fra bunnen.
– Vi fant det opprinnelige vognkortet. Bilen 
tilhørte direktøren ved Folldal Verk, forteller 
Tronsli, som også har to andre veteranbiler i 
garasjen.

Minst 30 år
For å klassifiseres som veteranbil må bilen 

være minst 30 år, og Motorhistorisk Klubb 
Nord Østerdal venter deltakende kjøretøyer 
i mange aldersklasser på treffet under Midt-
sommerdagene.
– Blant annet vet vi allerede at det kommer to 
busser og en tømmerbil av den gode, gamle 
sorten.

Rundtur på fire mil
Det ventes deltakere fra et stort geografisk 
område til årets treff. Helt fra Oppdal-områ-
det ut mot Mørekysten til Dal og Eidsvold-
området.
Fra oppstillinga på Steia skal alle deltak-
erne kjøre i kolonne i en fire mil rundløype 
med noen innlagte poster før målgang på 
Aukrustsenteret.

som skal prege Midtsommerdagene
Et høydepunkt under årets Midtsommerdager blir Veteranbiltreffet 
med start  fra Steia lørdag formiddag under Midtsommerdagene.

Veteraner

DIREKTØRBIL: Stein Tronsli med sin stolthet – en Metz 

fra 1914, som han har bygd opp igjen fra bunnen.

Pubkveld i stasjonshaven
Tradisjonen med pubkveld i stasjonshaven på 
fredagskvelden under Midtsommerdagene 
føres videre. Nå tar Alvdal Aktivitet sjøl over 
ansvaret for gjennomføringa av arrangement-
et. Grilling, salg av mat og drikke og levende 
musikk står på programmet for pubkvelden. 
Musikken besørges av Inn og Utpust.

Midtsommerfrokost 
i Bjerkebygget
Lørdagsfrokosten på Steia under Midtsom-
merdagene – med mat sponset av Dæhlie, 
Prix, Spar, Synnøve Finden og Tine er blitt 
en populær tradisjon. Nytt av året er at den 
blir flyttet til Bjerkebygget, mellom Sporten 
og Bokhandelen. Her blir det aktivitet også 
videre utover formiddagen ettersom Seter-
landet skal ha salg av kaffe, vafler og seterkost 
etter at frokosten er unnagjort.

Kjells Italia i fokus på 
Aukrustsenteret
”Grande Artista – Kjell Aukrust og Italia” er 
navnet på sommerens hovedutstilling ved 
Aukrustsenteret. Utstillingen knyttet til Kjells 
forhold til Italia – hans andre hjemland, åpner 
på lørdagskvelden under Midtsommer-
dagene, og er vel verdt et besøk. Utstillingen 
åpnes av Kjell Aukrusts nevø Lars Espen 
Aukrust. Etter utstillingsåpningen blir det 
operapub utover kvelden, en gjentakelse 
av fjorårets suksess, med Knut Stiklestad og 
Lise Granden Berg (sang) og Tore Mortensen. 
Tidligere på dagen er det også utstillings-
åpning med gruppe Taiga.
Søndag formiddag blir det premiere for det 
nye tiltaket ”Steigjela OPP-NED”, en vandring 
i miljøet hvor Kjell Aukrust vokste opp, med 
gode historier fra hans barndom. Dette er et 
arrangement i samarbeid med Aukrustsen-
terets Venner.

Freske fraspark med 
grendecup på Steimoegga
Alvdal idrettslag har gjort søndagen under 
Midtsommerdagen til en spennende aktiv-
itetsdag på Steimoegga Idrettspark. Også i år 
blir det stor grendecup dag fra tidlig morgen 
til langt ut på ettermiddagen, med lag fra 
Alvdal, Folldal, Tynset og Tylldalen.
I tillegg er Steimoegga målgang for det sta-
dig mer populære Taubanetråkket – sykkel-
rittet som starter i Folldal og følger den gamle 
taubanetraseen over Høstdalen til Alvdal.

Årets bedrift og årets 
Alvdalsambassadør
I forkant av Olabil-løpet Steijela Grand Prix 
har Sparebanken Hedmark sin årvisse kåring 
av Årets Bedrift i Alvdal. Prisen deles ut uten-
for banken kl. 14.00, og om noen har forslag 
til kandidater som årets bedrift kan de melde 
fra i banken.
Samtidig skal også prisen ”Årets Alvdals-
ambassadør” deles ut av Alvdal Aktivitet.



Resultatene av vinterens arbeid, koordinert 
av prosjektleder Ylva Sneltvedt, ble presen-
tert for kommunestyret i månedsskiftet mai/
juni og på et nytt folkemøte tidligere denne 
måneden.
Det som er kommet fram levner ingen tvil: 
Steia har et potensial. Steia har spennende 
muligheter.

Gode forslag
– Det er kommet fram mange gode og spen-
stige forslag til hva som kan gjøres, fortsetter 
ordføreren.
Noe av det viktigste har vært å berede grun-
nen for en helhetlig plan for området, både 
når det gjelder form, farge og innhold.
– Det er positivt at Steia settes på dagsorden 
på denne måten og at så mange engasjerer 
seg positivt for å utvikle sentrum, mener Olov 
Grøtting.

Hotellet sentralt
Hun legger ikke sjøl på at gamle Steien Hotell 
er sentralt for å bringe alle gode ideer et viktig 
skritt nærmere realisering.
– Det er avgjørende at hotellet blir pusset opp 
og tatt i bruk i en eller annen form. Her har det 
kommet mange gode ideer, blant annet er det 
foreslått brukt som bibliotek, internett-kafé og 
informasjonssenter for Alvdal.
– Og vi vet jo at det finnes en seriøs interes-
sent i forhold til å kjøpe hotellet, så det er klart 
vi håper på en snarlig løsning, fortsetter ord-
føreren.

Jernbaneverket positive
Rehabilitering og utnyttelse av hotellet er sen-
tralt også for Jernbaneverket, som er tent på å 
bidra til en revitalisering av stasjonsbyen Lille 
Elvdalen.
Alvdal står på Jernbaneverkets verneplan 
for stasjoner på Rørosbanen for 2009-2010. 
Rent konkret vil det kunne utløse betydelige 
midler til oppussing og oppgradering av alle 
bygninger og utearealer i tilknytning til stas-
jonsområdet.  
– Jernbaneverket har en spennende tilnærm-
ing til vern av stasjonsbyen ved at de utvikler 
verneplanen parallelt med at de gjør tiltak. Og 
hvis Alvdal kommune vil det samme som Jern-
baneverket i denne sammenhengen har vi en-
tydige signaler på at det finnes godt med ress-
urser til opprusting av bygninger og uteareal 
tilknyttet stasjonen, sier Olov Grøtting.

Mye skjer
Samtidig berømmer hun andre lokale    
næringsaktører som er villige til å pusse opp 
og forskjønne sin bygningsmasse for å gi Steia 
et løft.
Hun liker også Jernbaneverkets filosofi om 
vern av historisk verdifulle bygninger gjen-
nom bruk, ikke bevaring.
– Og det er flott at de tydelig også åpner for 
utbygginger, gjerne i moderne innpakning om 
det ellers glir fint inn i helheten.

Kjøpesenter uten tak
– Steia er som et kjøpesenter uten tak, sier ord-
føreren videre for å beskrive presist hvor kom-
pakt området er.
Det ønsker både hun og de andre involverte i 
Steia-prosjektet å spille videre på, og med ut-
gangspunkt i den historiske stedsanalysen og 
innspill fra de fire arbeidesgruppene, skal tre 
arkitektfirmaer nå lage parallelle forslag til en 
helhetlig plan for Steia.

En drøm
– Jeg har en drøm om å få opp et sever-
dighetsskilt langs riksveg 3 med ”Stasjons-
byen Lille-Elvdalen” på. Et slikt stort brunt skilt 
som både nordmenn og utlendinger er kjent 
med. Jeg håper at det skal føre til at turister 
kommer oppom Steia og bidrar sammen med 
bygdefolk til et levende Steia med liv, røre og 
forhåpentligvis noen attraktive små butikker 
og serveringssteder. Det holder ikke å si at Lom 
klarer det – men der er det jo så mye turister 
og det har ikke vi her! Husk at her kjører det 
masse turister forbi på  riksveg 3, men mange 
flere enn vi er klar over svinger faktisk oppom 
Aukrustmonumentet. Jeg har tro på at vi skal 
få disse bortom Steia og bruke tid der – og 
kanskje vil enda flere overnatte på Taverna og 
så skal de selvfølgelig besøke Aukrustsenteret 
også, avslutter Olov Grøtting

Fokus på mulighetenes

Det startet med et prosjekt kalt ”Mulighetenes Steia”, og etter et svært godt besøkt folkemøte på Taverna i 
november har fire arbeidsgrupper med et tredvetalls involverte gjennom vinteren og våren jobbet videre 
med å konkretisere tanker, ideer og muligheter. – Gledelig å se at så mange brenner for Steia og legger ned 
så mye godt arbeid og viser så mye engasjement som det som er gjort i dette prosjektet, sier ordfører Olov 
Grøtting.

STEIA



SPENNENDE: Steien Hotell (til høyre), Prix (til venstre) og 

Østby-bygget (i bakgrunnen) er tre av de gamle bygningene på 

Steia som er sentrale i stasjonsbyen. Ordfører Olov Grøtting 

synes det skjer mye spennende i Steia-prosjektet. 

NYTT KONTOR: Rune Skogheim har flyttet virksom-

heten fra Oslo til Alvdal og har leid seg 

kontorplass på Steia.

Lyd og bilde 
til hele Norge – 
fra Steia
Rune Skogheim og broren Svend 
livnærer seg med å lage lyd- og 
bildeproduksjoner for store 
kunder som StatoilHydro, Joker, 
Telehuset og ICA-kjeden. Nå har 
Rune skiftet kontoradresse fra 
Oslo til Steia.

– Ikke noe problem å drive denne virk-
somheten fra Alvdal, sier en fornøyd og hjem-
flytta alvdøl.
Litt mer reising i forbindelse med jobben blir 
det naturligvis, men lavere husleie og lavere 
kostnader på alle andre områder, samt bedre 
livskvalitet mer enn kompenserer for det.

Hvor som helst
– Ingenting av det vi gjør tilsier at vi må ha 
base i Oslo. Med dagens infrastruktur kan vi 
gjøre jobben like raskt og effektivt fra Alvdal, 
sier Rune Skogheim.
Eller fra Tomrefjord, for den saks skyld, der  
broren Svend bor.

På Steia
Nå har Rune leid seg et lite kontor i Kontor-
bygg midt på Steia, som han har som base 
for virksomheten, som hovedsakelig består av 
lyd- og bildeproduksjoner i bred skala, samt 
utvikling av løsninger for business-TV – intern 
forretningskommunikasjon for bedrifter.
– Greit å være i et miljø i stedet for å sitte alene 
på et hjemmekontor.
– Vår visjon er godt audiovisuelt håndverk 
til riktige priser, sier Rune Skogheim om virk-
somheten han og broren Svend driver gjen-
nom firmaet WTM – World Trade Media.



Kjell Aukrust og Italia

Åpningstider:
Alle dager 9. mai til 11. oktober kl. 10-17
Juli utvidet åpningstid

Solans kafé 
følger Aukrustsenterets 
åpningstider

SOLANS KAFÉ

Solans kafe i Aukrustsenteret
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PROGRAM

Midtsommerdager på Aukrustsenteret 
20. juni 

Kl. 10.00  Frokost i Solans kafé
Kl. 11.00  Utstillingsåpning Gruppe Taiga
Kl. 19.00  Utstillingsåpning ”Grande artista 
 – Kjell Aukrust og Italia”. 
Kl. 20.00  Operapub i Solans kafé

21. juni 
Kl. 11.00 Steigjela OPP-NED 
 Vandring i miljøet hvor Kjell Aukrust 
 vokste opp, Med gode historier fra 
 barndommen hans
 Arr: Aukrustsenterets Venner

Mer informasjon om programmet
på www.aukrust.no

www.aukrust .no

Først holdt de til ved Aukrustsenteret, 
der Kaffekvenna er nå. De siste åra har 
de vært ved Shell. Nå flytter Annes 
Keramikk enda et hakk til oppover bak-
ken og er nå klare for å åpne på Steia 
– i lokalene der tidligere Bjerkes Bakeri 
holdt til.

Fra brød til keramikk
– En god løsning for oss. God plass, alt 
på ett plan og veldig praktisk tilrette-
lagt, sier Anne Eggset om flyttingen til 
lokalene hvor brenning av keramikk nå 
skal erstatte steking av brød.
Sammen med Anne Marit Oldertrøen 
gleder hun seg veldig til å komme i 
gang for fullt i nye lokaler.
– Dette blir som en ny start for oss. 

Butikk
Hun er ikke redd for at det nye utsalget 

skal bli vanskelig å finne, sjøl om det   
ligger litt på ”baksida” av Steia slik det 
er i dag.
– Vi skal skilte og håper folk finner oss 
likevel, og nå skjer det jo så mye spenn-
ende på Steia. Det er et bra tidspunkt å 
flytte hit på, tror Anne Eggset.

Midtsommeråpning
De siste ukene har det vært hektisk ak-
tivitet i både de nye og gamle lokalene 
for å få alt på plass. Nå skal det meste 
være klart, og det blir åpning under 
Midtsommerdagene.
– Lokalene blir kjempebra. Nå kommer 
folk rett inn i verkstedet og får se hvor-
dan produksjonen foregår. Og under 
åpningen blir det gode muligheter til 
å skaffe seg fine produkter for en billig 
penge, lover Anne Eggset.

Annes Keramikk flytter til Steia. Under Midtsommerdagene 
åpnes de nye lokalene, samtidig som de feirer 15 årsjubileum 
med gode muligheter til å gjøre et kjempekupp.

Annes Keramikk 

fyller 15 år og åpner på Steia St. Hansfeiringer i Hammar-
måna og på Kaninholmen
På selveste St. Hansaften – tirsdag 23. juni – arrangeres to 
fellesmarkeringer på ulike steder i bygda.
Barnas Turlag inviterer til St. Hansfeiring i Hammermåna, 
mens Blåvola 4H inviterer til feiring på Kaninholmen sør 
for Sjulhusbrua, med bål og grilling.

Bli med på 
onsdagsskole på Klokkaran
Fra september starter Klokkaran drama- og kulturverk-
sted igjen opp sitt spennende tilbud med onsdagsskole 
på Klokkaran. 
Dette er et pedagogisk og kulturelt tilbud for barn fra 
4 til 9 år, og er et heldagstilbud hver onsdag utenom 
skolens ferier og fridager hvor leken står sentralt. Å være 
leken er en forutsetning for å kunne skape og leken må 
være lystbetont. I arbeidet fokuseres på både inntrykk 
og uttrykk i den skapende virksomheten, ved hjelp av 
litteratur, drama, teater, musikk, dans, bevegelse og form-
ing i forskjellige materialer. 

Vil du vite mer om tilbudet, se www.klokkaran.no



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

• Vi foredler og leverer mandelpoteter etter 
 kundens ønsker

• Vanlig sekkpotet, vasket eller sous-vides

• Høy servicegrad

• Sjølbetjent utsalg på Auma

De beste mandelpotetene 
dyrkes i Nord-Østerdalen

Foto: Rob Veldhuis

Bøker - Leker - Kontorrekvisita - Gaveartikler
Batteri - Lommebøker - Film - Passbilder 
Datarekvisita - Papir - Rammer - Fargekopiering

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

Ny småbok 
fra Unni-Lise og Ola Jonsmoen

kr 65,-

Det nye 
Rondanekartet
med 1:100 000 kart på den 
ene siden og 1:50 000 kart 
på den andre. 
DNTs kvistaruter inntegnet. 
Værbestandig papir. 

Irenes favoritt: 

kr 159,-

Alle de andre 8 småbøkene er nå i salg igjen!

En mengde 
aktivitetsbøker 
for barn

Alle kosedyr 

- 40%
- 40%

Vi rydder (som vanlig…) 
før Midtsommerdagene 
og lover deg noen 
godbiter og nye 
forundringsposer!

Tilbudene gjelder t.o.m. 
lørdag 20. juni.

www.perarnebjorn.no

Mandelpotetfestivalen 
2009

Neste nummer av Alvdal - Midt i væla kommer ut 
i forbindelse med Mandelpotetfestivalen.
Utgivelse:  Ca. 10. september
Materiellfrist:  21. august
For bestilling av annonseplass eller 
tips for redaksjonell omtale kontakt oss

DMT KOMMUNIKASJON ALVDAL
STEIA PB 25 • 2561 ALVDAL
T: 62 48 97 08 • F: 62 48 97 07 • post@dmtalvdal.no • www.dmtalvdal.no



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 - e-post: tstormoe@online.no

Anders Tlf.: 91 17 54 43 - e-post: anoien@online.no

www.alvdalsstolpen.no

Impregnerte 

gjerdestolper

 produsert av

sentvoksende furu

 

100 m/rull        6 cm x 175 cm 252 stk/bunt          
8 cm x 175 cm 154 stk/bunt            
10 cm x 175 cm  (1/2 kløvd)198 stk/bunt

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  

100 m/rull        

        ( ALUZINK belegg)

100 m/rull        100 m/rull        

sentvoksende furu

6 cm x 175 cm 252 stk/bunt          

        ( ALUZINK belegg)
        ( ALUZINK belegg)
        ( ALUZINK belegg)

www.noes.no • Telefon: 62 48 82 30

Vi forhandler og installerer TV, dekodere  og antenner for 
RiksTV, Viasat, FM og DAB-radio. Både 12V og 220V anlegg

Fujitsu  ARCTIC 

VARMEPUMPE
Spesielt utviklet for 
tøft klima

Vi forhandler

100 vesker og et teppe
Fjellquilten inviterer til veskeutstilling og enkel 
innføring i lappeteknikkens fantastiske verden 
i 2. et. ved Spar lørdag 20. juni kl 10.00 - 14.30.

Denne dagen markeres gleden over lappeteknikken over 
hele verden, også i Alvdal! I tillegg til en allsidig utstilling 
av sydde vesker viser vi eksempler på teknikker 
som benyttes. Noe salgsvarer, både ferdige 
produkter og mønster/stoff for den som 
vil sy selv. Velkommen!

Annonsen er sponset av Lappemor

hele verden, også i Alvdal! I tillegg til en allsidig utstilling 
av sydde vesker viser vi eksempler på teknikker 
som benyttes. Noe salgsvarer, både ferdige 
av sydde vesker viser vi eksempler på teknikker 
som benyttes. Noe salgsvarer, både ferdige 

5t gravemaskin med 
skånsomme gummibelter.

Kristian Sandli
2560 Alvdal • Tlf.: 917 02 787

Utfører følgende:
• Graving
• Grøfting
• Gjerdetrasèer

• Hydraulisk hammer
til pigging av stein,
betong og banking
av gjerdestolper

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 76 05 • Faks: 62 48 77 13
Mobil: 906 88 013 • post@alvdal-blikk.no 

• Blikkenslagerarbeid
• Ventilasjon
• Fasadekledning
• Taksikring



9,10 og 11. juli:  
Servering av tradisjonell   
seterkost alle dager.
Salg av egenproduserte varer.

9. juli:  
Gjermundshaugvangen 
• Ysting
• Kinning
• Koking soingrøt
• Baking mørlefse
• Natursti til Taraldsvangen 
 med omvisning i seterfjøset. 

10. juli:  
Valråmovangen
• Diverse aktiviteter/leker
• Lage hoppetau, rismatter,   
 soplimer
• Mjølkespannkasting,   
 hesteskokasting, stylter
• Spikking av diverse    
 eineprodukter.

11. juli:  
Sveivangen
• Ove Røsbak sammen med   
 Mari Ljones på fele
• Lokale aktører
• Aktiviteter for barn
 • Ponniridning
 • Binding av fl uer

18. juli:  
PUB PÅ VALRÅMOVANGEN

30. juli:  
Fottur fra Kolve til Tangen   
etter nyryddet sti med servering 
på Valråmovangen.

Gjermundshaugvangen vil være 
åpen for servering på torsdager. 

Velkommen!
Gunhild, Else Iren og Anne Berit

Velkommen til Høstdalsdagene 2009

NORD-ØSTERDALEN OG RØROSTRAKTENE

www.seterlandet.com

 Høstdalsdagene kl. 12.00 - 16.00 alle dagene

Levende opptatt av det

Nyheter fra

Stetind

Åpningstider: 
Man.-fre. 08.00-16.00 • Lør. 09.00-14.00. 

Jakke softshell

sort/lime 699,-

T-skjorte 
blå
(ikke avbildet)179,- Vest

sort 299,-

Pullover
rød/grå/
lime 299,-

Turbukse
brun/sort
grønn/sort 499,-

Bukse softshell

sort 449,-1199,-
Jakke 2-lags
blå/rød/lime



Opplev fOrdelene
av en frOntklipper

Tlf.: 62 48 72 03

Vedkløver
Texas Power Split 520H
• Motor 1500 watt
• Kapasitet: 5 tonn trykk
• Kløyvelengde: 52 cm
• Vannrett arbeidsretning
• 2 håndsbetjening

kr 2890,-

Føreren har full kontroll og kommer lett til langs 
gjerder, nær trær og under busker

fra kr 14.990,-

Gressklipper
Med oppsamler/trekk

fra kr 2695,-

Traktorklipper
Med sideutkast/BIO

fra kr 13.950,-

Traktorklipper
Med oppsamler

fra kr 18.900,-
Elektriske gresstrimmere
fra kr 249,-

Trillebår 90 ltr

kr 349,-

Importør: Søvde AS





ALT INNEN MASSETRANSPORT
OG GRAVING

ALT INNEN MASSETRANSPORT
OG GRAVING

Vedlikehold av veier • Utgraving av tomter • Bygging av 
veier • Graving av vann- og avløp • Hydraulisk hammer/
stenklo/tømmerklo • levering av alle typer grus og pukk

ALT INNEN MASSETRANSPORT
OG GRAVING

leif.lillestrøm@c2i.net

LPG
alvdal as

LPG Alvdal AS 
2560 Alvdal • Tlf.: 975 02 096 
e-post:post@lpgalvdal.no • www.lpgalvdal.no

FULL GASS!
Spar penger og bidra til et bedre miljø

Åpningstider:
Man. - fre.  10 - 18
Lør. 10 - 14

Vi tilbyr:
• Gass til bilen - ombygging
• Gass til landbruk og industri
• Gass og utstyr til hus, hjem og hytte
• Egen installatør
• God og sikker informasjon om propan

BILLIG PROPAN!
11 kg gassfl asker

kr189,- Hver 5. fl aske gratis!

• God og sikker informasjon om propan

Hver 5. fl aske gratis!

LPG Alvdal AS avd. Tynset       Man., ons. og fre.  07 - 16
Tynset Diesel, 2500 Tynset Tir. og tor.             07 - 19

NATURTERAPEUT LAILA M. TRONSMOEN
• Akupunktur • Soneterapi • Antistressterapi • Kopping

• Homeopatiske kompleksmidler • Vitaminer
• Produkter til salgs • Gavekort

Timebestilling: Laila M. Tronsmoen. 2560 Alvdal. Mobil: 971 50 127
Holder til i gamle-meierisalen. Inngang fra oversiden. 

Tilsluttet NNH

Arrangementer 2009
Åpen seter søndag 12. juli

Seterpub fredag 17. juli 
med Gipsy Cowboys og servering av ymse slag.

Seterhelg 31. juli - 2. august
Denne helga kan du være med å yste, kinne, 
lage skjørost og rømme, koke soingrøt og 
gomme. Muligheter for overnatting. 
Påmelding.

Åpningstider 27. juni - 9. august  og 
søndagene 16., 23. og 30. august. 
Hver dag kl. 11.00 - 17.00

Velkommen til fjells!

Romsdalssetra
Noe av det vi kan by på:
Nystekte vafl er med soingrøt og gomme
Rømmegrøt, rømme og skjørost.

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

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

Gun tlf.: 473 69 819 • Hilde tlf.: 478 55 205

NORD-ØSTERDALEN OG RØROSTRAKTENE

www.seterlandet.com

irit a
s

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

 www.spirit-as.no
Inge Slåen: 913 96 447 • Lars Pettersen: 906 10 665 • Kent Sand: 979 77 463

Østerdal Billag AS, 2500 Tynset • Tlf.: 62 48 39 50 post@osterdalbillag.no  
www.osterdalbillag.no

 

Lur på tur
Vi skreddersyr et komplett 
turopplegg

Med mer enn 35 års erfaring 
som turoperatør, hovedsaklig i 
bussmarkedet, er Østerdal Billag 
en av markedets mest erfarne 
aktører.

Vi skreddersyr komplette turer i 
inn-og utland for lag, foreninger, 
skoler eller bedrifter



SANS BLOMSTER
Steia, 2560 Alvdal  
 Tlf.: 62 48 99 00 
post@sansblomster.no 
www.sansblomster.no

Ring og bestill blomster
tlf: 62 48 99 00 og vi bringer

Orkide
kr 99,-

Posesalg
3 stk. planter

kr 100,-

Blomstrende midtsommerdager
Diverse tilbud - kom innom oss for en god tuskhandel

Gratis is til barna!

GOD SOMMER!

7900

pr. pk

Tine. 2 liter
Lettrømme

Frosne 
Reker

Alle tilbudene gjelder t.o.m. 20.06.09

2990
pr. kg

Gratis is til barna!
Fredag 19. og lørdag 20. juni

Mye god grillmat!
Se egen Spar kundeavis

VI HAR ALT
TIL GRILLKVELDEN!
Gassgriller med utstyr, 
mat og tilbehør...

Knallpris!

pr. stk

Fredag 19. og lørdag 20. juni



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

Velkommen til de frie verkstedene.
Kvalitet og service... hver gang!

• Vi har diagnoseutstyr for 
de fleste bilmerker

• Vi foretar frontruteskift
og reparasjon av 
småskader på frontruta

Vi utfører:
• Montering av solfilm
• Blanding av lakkfarger, 

leveres på sprayboks
• Service på klimaanlegg
• Bilberging
• Ombygging til gassdrift 

på bensinbiler
• EU-kontroll
• Taksering og reparasjon 

av bilskader

Syntetisk olje

5w/40
Kanne 4 ltr.

448,- 
inkl. mva.

ALVDAL AS

ALVDAL AS

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 71 33 
post@tavernaalvdal.no

KAFÉ · HOTELL · KIOSK
Ny inngang taes i bruk
Fra 20. juni vil ny inngang taes i bruk på østsiden av bygget

Åpningstider:
Hotell:   
Hele døgnet

Kafé: 
Man. – lør. kl.  07.00 – 23.00
Søndag kl.  10.00 – 23.00

Åpningstider sommer:
15.06 - 31.08 kl.  07.00 – 24.00

Frokost – kafè – kafeteria 
– kalde og varme retter – a la carte.
Stor middagsbuffet fra kl. 15.00 – 21.30

Stedet for store og små 
selskaper
• Møter, kurs og konferanser
• Barnedåp
• Konfi rmasjon
• Bryllup
• Minnesamvær
• Jubileér

Ta direkte kontakt med oss, 
og vi vil skreddersy arrangementet for deg.
Vi har også Catering til de fl este arrangement.

Vi utfører følgende:

✓ Verdi- og lånetaksering

✓ Boligsalgsrapport 

✓ Taksering av næring- og landbrukseiendommer

✓ Skadetaksering og skjønn

✓ Bistand ved eierskiftetvister

✓ Ferdigbefaringer

Andre tjenester:

✓ Autorisert for rehabilitering 
av skorsteiner

✓ Sertifisert sikkerhetsopplæring 
for truckførere

Alvdal Takst
Jan Sagplass • Moan 2, 2560 Alvdal 
Tlf.: 62 48 75 02 • 951 87 502
e-post: post@alvdal-takst.no 
www.alvdal-takst.no

Vi setter pris på eiendommen din

Medlem av NITO Takst



Tica Fiskesett
Før 1298,-

599,-

Tunneltelt
Før 1199,-

399,-

Adidas Slippers

79,-

Midtsommer tilbud

Haglöfs 
Dual jacket & Flex pant

399,-

ALFA Fjellsko
Før 1599,-

899,-

Sykkelvogn

799,-

Ved kjøp av sykkel
få med støtte, skjermer og fl askeholder på kjøpet

Tilbudene gjelder for uke 25

• www.alvdaltynset-sport.no

399,-



Sommer- og høstprogrammet
er nå klart!

Rikholdig program for alle
- vi håper du finner noe som passer!

Alltid noe å glede seg til med...

Alvdal Turforening
www.turforening.no

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 stillaser, 
 forskalingskassetter
 og dekkstolper

Vi har rimelig ved
på lager nå!

906 80 084 • 906 81 966

Furuloftet AS
2560 Alvdal
Tlf.: 62 48 99 28
Fax: 62 48 99 32

Åpningstider:
Mandag - fredag   10.00 - 17.00
Torsdag                    10.00 - 20.00
Lørdag                      10.00 - 14.00

furuloftet@fagmobler.no

Lørdag 20. juni 
treffes vi på Steia og du kan tuske til deg litt 

av hvert!
NB: Utsalget i Folldalsvegen holder stengt denne dagen

• 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



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

Vi utfører også kosting 
av veier og plasser

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 97 66 • www.anneskeramikk.no

Vi feirer 
15 års jubileum og nye lokaler

 
i det gamle Bjerke bakeriet

 under midtsommerdagene i Alvdal.

Det blir offi siel åpning med 
kaffe og kake, lørdag 20. juni.

Hjertelig velkommen!

Flyttesalg!

75% på masse fl ott 

keramikk



GRAS • BRØYTING • HUSDYRGJØDSEL

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

• Slåing
 Kuhn 3 meter front maskin.

• Stabling av baller

• Husdyrgjødel
 Gjødslmixing,utkjøring med   
 stor vakumvogn.

• Jordarbeiding

Stikk innom distriktets eneste 
spesialbutikk for hytteutstyr og hytter

Skap stemning  
med levende lys 

til alle 
anledninger

Tlf.: 62 48 95 39 • arild@arild-solvang.as



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

Levering av grus fra 
Auma grustak

VEIGRUS
• 0-8  mm
• 0-12 mm
• 0-22 mm
• 0-32 mm

PUKK
• 12-22 mm

MOBILKNUSING 2560  ALVDAL

LEVERING AV GRUS 
FRA AUMA GRUSTAK

Priser ved forespørsel!
www.slillestrom.no

Kontakt: Ståle Lillestrøm tlf.: 906 67 569 • Steinar Lillestrøm tlf.: 901 67 868



Vi lafter, tømrer og murer 
det du ønsker!

Tradisjon 
forenet med 

funksjonalitet 
og komfort

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

Drivstoff • Vaskehall • Servicehall • Storkiosk • Bilrekvisita • Varmmat • Henger utleie

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

Sommertilbud!

Stol

kr 199,-

Valgri 
ball + pumpe

kr 99,-



Takk og pris for Gule priser

COOP PRIX • ALVDAL
9-21 (18)

    

Lollipop/Pin-up
Diplom-Is. 10 pk. Pr. pk

1990

Reker
Polar Seafood. Fryst. Pr. kg

1790

Sommerkoteletter  
Coop. Fryst. Pr. kg 

2790

Grillpølser
Gilde 600 g. Pr. pk

2990
Medlemskupp
6 pk. Krone-is fra Diplom-Is. 

2690

Vi ønsker alle velkommen 
      til en hyggelig midtsommerhandel

Ikke-medlem 3990

Medlemskupp
Naturell, lemon/lemongras, mango/papaya. 

590
+ pant

Ikke-medlemmer 890 + pant




