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N.O. Dæhlie
Lørdag 16. april 9 - 18
Mandag 18. april 9 - 19
Tirsdag 19. april 9 - 19
Onsdag 20. april 9 - 17
Lørdag 23. april 9 - 14

Spar
Lørdag 16. april 9 - 18
Mandag 18. april 9 - 19
Tirsdag 19. april 9 - 19
Onsdag 20. april 9 - 17
Lørdag 23. april 9 - 14

Alvdal Bok-og Papirhandel, og Sans
Mandag 18. april 9 - 17
Tirsdag 19. april 9 - 17
Onsdag 20. april 9 - 15
Lørdag 23. april 9 - 14

Huldra
Mandag 18. april 10 - 17
Tirsdag 19. april 10 - 17
Onsdag 20. april 10 - 15
Lørdag 23. april 10 - 14

Alvdal-Tynset Sport
Mandag 18. april 9 - 17
Tirsdag 19. april 9 - 17
Onsdag 20. april 9 - 15
Lørdag 23. april 9 - 14

NØ Elektroservice
Onsdag 20. april 9 - 12
Lørdag 23. april 10 - 13

– Jeg holdt på nesten ett års tid med å 
forberede Lysgrotten, uten at noen egentlig 
visste hva jeg holdt på med, forteller 
innehaver Arild Solvang. Han tømte 
kjelleren for møkk, støpte nytt gulv, dekket 
veggene med sprøytebetong, malte og 
innredet kjelleren til et stemningsfullt 
butikklokale.
  Samtidig lærte han seg lysstøper-kunsten 
og åpnet butikk med et bredt utvalg av 
egenproduserte lys, og en god del importerte 
varianter.

Grønne produkter
– I mange år importerte vi som de eneste  i 
Norge lys med stearin lagd av palmeolje. Et 
grønt produkt produsert med bare 
planteoljer. 
  De miljøvennlige lysene solgte han videre 
også til andre butikker landet rundt, og 

Lysgrotten så bokstavelig talt dagens lys da Arild Solvang 
spekulerte i hva han skulle bruke fjøsets møkk-kjeller til da 
han sluttet med sau. Nå fyller det lokale lysstøperiet og –
utsalget 10 år og har funnet sin gode plass på Søberg, langs 
riksveien nord for Alvdal sentrum.

fortsatt er de blant de mest populære 
produktene i Lysgrottens egen butikk.

Faste kunder
– Det har svart til forventingene, sier Arild 
Solvang om Lysgrottens ti første år. 
  – Omsetningen har vært veldig stabil og vi 
har fått mange gode tilbakemeldinger. 
Mange kunder kommer stadig tilbake, og 
bruker et besøk i Lysgrotten som en naturlig 
stopp mellom Trondheim og Oslo, fortsetter 
Solvang. 
  Kundene er i hovedsak turister som ferdes 
langs riksvei 3, men det dropper også innom 
busslaster, blant annet fra Savalen.
  – Lokalbefolkningen er også viktige kunder, 
særlig i forbindelse med spesielle 
anledninger er det mange som kommer hit 
og kjøper lys.

        år 
     med Lysgrotten10



– Det var praktisk med hjemmesalong 
mens ungene var små. Men alt til sin tid, 
og nå var det veldig godt å komme seg ut 
av huset igjen og få et skille mellom jobb 
og fritid, sier Elin Haugen om bakgrunnen 
for hvorfor hun har tatt med seg saks og 
kam til nyrestaurerte og flotte lokaler på 
Steia.

Kjempefornøyd
– Jeg er veldig fornøyd med lokalene. 
Lyst, lett og fint. Folk trives her, og jeg 
har ikke angret enn dag på flyttingen, 
fortsetter Elin Haugen.
  Siden 22. november har hun vært i 
gang, med åpen salong fire dager i uka 
– inkludert en ”sendag” på mandager, da 
hun åpner senere og holder på utover 
kvelden.

  – Det er veldig greit, for det er ikke alle 
som har anledning til å ta fri fra jobb og 
skole for å gå til frisøren.

Mange faste
Elin Haugen tror ikke hun nødvendigvis får 
mange flere kunder av å være på Steia, men 
trives i fellesskapet i sentrum og opplever 
det som positivt å være der det skjer litt mer.
  – Jeg har mange faste kunder, og de finner 
fram enten jeg er her eller der. Men  det er 
klart det er flere som stikker innom når jeg 
er på Steia. Enten for å kjøpe ulike 
hårprodukter eller bare slå av en prat. Det 
er veldig positivt. Det blir litt mer puls av å 
være her enn å ha salong hjemme, mener 
den erfarne frisøren.

Englehår 
      på Steia
Etter noen år med hjemmesalong er Elin Haugen tilbake 
med frisørsalong på Steia. Salongen Englehår holder hus 
der postkontoret var i gamle dager, vegg i vegg med Ola 
Nyeggens tidligere Alvdal Foto.

HÅRFIN: Elin Haugen stortrives med nyåpnet frisørsalong på Steia.        år 
     med Lysgrotten

Lys og hytteutstyr
Arild Solvang kombinerer driften av 
Lysgrotten med Hyttetorg-butikken vegg i 
vegg, der han selger hytter og alt av utstyr 
til hytta, som den eneste spesialbutikken i 
regionen på dette området.
  – En god kombinasjon, mener han. Hytteliv 
og levende lys hører sammen.
  – Det er jo mange som selger lys. Det vi 
gjør her er å tilby spesielle lys. Noe som er 
litt annerledes, for å utfylle markedet, og 
det føler jeg vi har lykkes bra med, avslutter 
Solvang og forteller at høysesongen er i 
sommermånedene – når veien er full av 
turister, og i tida før jul.

RYPELYS: Egenproduserte rypelys er 
blant spesialitetene Arild Solvang tilbyr i 
Lysgrotten.



Avisa skal være for de som bor her, har bodd 
her, kunne tenke seg å bo her, eller bare er 
litt nysgjerrige på området.
  Det er DMT Alvdal AS som har utviklet og 
skal drifte prosjektet.
 
– Målet er at alle som er glad i Alvdal skal 
klikke seg inn daglig for å følge med på hva 
som skjer i bygda, sier Ivar Thoresen. Han 
er ansvarlig redaktør for nettavisa. Med seg 
på laget har han noen faste, godt kjente 
skribenter både innabygds- og utabygdsfra, 
i tillegg til lokale journalister.
 
For Kongen, kreti og pleti
– For å vite hva vi skal fokusere på i nettavisa 
har vi hatt kontakt med folk som har et 
forhold til Alvdal. Og det er mange, forteller 
Randi Nørstebø, prosjektleder for 
nettsatsningen.
  – Vi har kontaktet bygdeoriginaler og grå 
mus. Vi har snakket med skolefolk og 
politikere, næringsliv og mannen i 
Møllergata. Vi har også sendt elektronisk 
post til Hans Majestet Kongen for å høre hva 
han vil lese om når han taster seg inn på 
nettavisa. Og vi skal alltid ha øyne og ører 

åpne for hva folk vil ha, lover hun.
  – Nettet gir nesten ubegrenset med 
muligheter. I nettavisa kan vi ha både 
lydfiler og filmer i tillegg til den tradisjonelle 
tekst- og bildeartikkelen. I tillegg har nettet 
uendelig med plass, fortsetter Nørstebø.
 
De unges Alvdal
De unge er en viktig lesergruppe for Alvdal 
- midt i væla. Nettavisa vil ha samarbeid 
med blant annet ungdomsskolen om bidrag. 
Dette er et vinn-vinn prosjekt, der elevene 
vil få lære om journalistikk og det å ytre 
meninger i det offentlige rom, mens 
nettavisa vil få førstehåndsinformasjon om 
hva de unge i Alvdal er opptatt av. Vi vil ha 
god kontakt med skolene i bygda og vil ha 
prosjekter der elever kan få publisere ulike 
arbeid i nettavisa.
 
Politikk
Nettavisprosjektet har fått utviklings- og 
driftstilskudd fra Alvdal kommune i en 
oppstartsperiode. Og kommunen vil ha en 
egen seksjon for informasjon om stort, smått 
og nyttig fra dem i nettavisa. 
  – Kommunen får legge ut informasjonen 

sin på sin spesielle plass på nettsidene.  Men 
utover det er Alvdal – midt i væla et fritt og 
uavhengig redaksjonelt produkt. Vi skal 
selvfølgelig se med argusøyne på politikken 
i bygda og har det som ett av våre 
hovedsatsningsfelt, understreker Randi 
Nørstebø. Lansering av avisa vil bli i juni, i 
god tid til å få med oss valgkampen fram 
mot høstens kommunevalg.
 
Gratulasjoner og debatt
Pressens hovedoppgave er alltid å gi rom for 
meningsutveksling og debatt. I store ord er 
det en forutsetning for demokratiet. Alvdal 
– midt i væla skal være stedet der saker vi 
alvdøler er opptatt av debatteres. I 
utgangspunktet vil alle saker som legges ut 
på nettsida være åpne for kommentarer fra 
leserne.
  I Alvdal - midt i væla vil leserne også ha 
muligheter for å gratulere sine sam-
bygdinger. Kanskje poden har fått sin første 
tann, eller sin første KIA. Kanskje naboen 
har fått ny jobb eller ny snøfreser. Eller 
kanskje mor runder de sytti. I Alvdal - midt 
på væla kan du sende inn en gratulasjon. 
 
Gi oss et lite tips!
– Det yrer av liv i bygda. Men vi er helt 
avhengige av at bygdefolk tipser oss når noe 
skjer. Send inn både bilder og tekst, eller 
ring bare inn et lite tips.
  Nyheter kan være så mangt. Vi skal 
selvfølgelig ha fokus på politikk og 
næringsliv og kulturlivet både innen- og 
utendørs for små og store. Samtidig er vi 
helt avhengige av at bygdefolket bruker oss 
til å tipse om små og store saker. Og siden 
nettavisa er så lokal, åpner det for mange 
muligheter for hva som er lesverdig. Når 
den første storoksen faller i elgjakta i 
september er det bare å sende inn bilde av 
elgen til oss, så jaktlaget til naboen kan 
kontrolltelle taggene på nettsiden vår, 
foreslår ansvarlig redaktør Ivar Thoresen.
 
Annonsemedium og 
kalender
– Vi håper også det lokale næringslivet vil se 
at Alvdal – midt i væla kan være en bra og 
effektiv annonsekanal. Vi skal legge til rette 
for at det blir attraktivt og gunstig å formidle 
budskapet gjennom nettavisa, fortsetter 
Thoresen.
  – Med god hjelp fra lag, foreninger og 
arrangører håper vi også at vi kan by på en 
oppdatert og god aktivitetskalender, slik at 
folk raskt kan orientere seg blant de mange 
aktivitetstilbudene og arrangementene vi 
har i bygda, avslutter Randi Nørstebø.
  Det blir mye mer, også. Så følg med!

I juni lanseres Alvdals første nettavis. Alvdal - midt i væla vil 
være en frittstående, superlokal nettavis om, for og av alvdøler.

 



Ann Iren Hårdnes 
Sand, 20 år: butikk-
medarbeider, 20 år. 
Er på nettet 2-3 
timer om dagen, har 
abc-Startsiden som 
startside og leser 

retten.no, ostlendingen.no, vg.no, dagbladet.
no og aftenposten.no.

 
- Ei syns det æ supert at Alvdal får ega 
nettavis, bli nok mer lettvint og føl med, pluss 
at det kan bli lettere å reklamere for diverse, 
som arrangementer. Ei vil læse om det som 
skjer i Alvdal, generelt. Arrangementer, hend-
elser og kanskje litt om lokal sport.

Embret Mellesmo, 82 
år, pensjonist, Alvdal. 
Er på nettet noen tim-
er hver dag. Har vg.no 
som startside og leser 
den, retten.no og ost-
lendingen.no hver dag.

 - Jeg synes det er veldig fint at vi får ei helt 
lokal avis, for det er en del nyheter som er av 
betydning for lokalmiljøet som ikke nød-
vendigvis kommer fram i andre aviser. Jeg 
ønsker å lese om lokale spørsmål, gjerne hva 
lag og foreninger yter til bygdas beste.
 

Erik Vangen Jordet, 
37, rektor, Alvdal. Har 
Fronter og NRK.no 
som startsider på 
datamaskina. Er på 
nettet hver dag, prim-
ært for å lese nyheter, 

og helst på NRK.no. Som litt bilinteressert er 
også Finn.no en aktuell side å kikke på. Leser 
retten.no og ostlendingen.no av og til men 
bruker vanligvisikke mye nettaviser.
 
- Jeg synes det er fint at Alvdal får seg en egen 
nettavis. På den måten kan man i noe større 
grad være oppdatert på aktuellenyheter fra 
bygda. Slik jeg har forstått det vil det også 
være en flott mulighet for unge skrivespirer å 
bli publisert der.
 
For meg vil det være aktuelt å lese lokale 
nyheter, kanskje ikke bare fra Alvdal, men 
også fra Fjellregionen. Jeg håper også at en 
lokal nettavis vil fange opp mer av det de 
unge etterspør, eksempelvis innen musikk.

Tove Tronslien 37 år, 
Manager, Web De-    
velopment Services, 
Thunder Bay, Ontario, 
Canada. Er på nettet 
stort sett hele tida. 
Har google.ca som 

startside og leser vg.no, dagbladet.no og 
en rekke norske og internasjonale 
nettaviser som Aftenposten og New York 
Times på nettet. 

Jeg synes det er spennende at bygda får 
nettavis. Har gjennom familie, venner og 
Facebook fått med meg at det er mye aktivitet 
i bygda. Jeg tror ei nettavis kan være med på 
å informere om aktiviteter til folk både nært 
og fjernt, alt fra hobbyaktiviteter, til foredrag 
og spesielle anledninger, til nyheter om 
næringslivet og utvikling i bygda generelt.

-Jeg ønsker ikke bare å lese, men håper at 
nettavisen kan brukes til dialog og engasjere 
lesere til å delta i debatter, spesielt rundt 
næringsutvikling og andre inntektsbringende 
tiltak, i tillegg til forslag som er beregnet på å 
gjøre Alvdal til enda ett bedre sted å bo. Jeg 
vil gjerne lese om nye oppstarter f.eks Alvdal 
Fotoklubb og gamle suksesser.

Ivar Ragne Jenssen 
54 år, Utviklingssjef 
NRK, Skjetten.
Holder seg oppdatert 
på fotballresultater, 
værmelding, 
hendelsesnyheter og

offentlig vel og vel, gjennom et stort nettverk 
av nettsteder.

- Mange av oss utfløtta alvdøler har kontakt 
med bygda. Sjøl om jeg flytta fra Alvdal og 
Nord-Østerdalen etter videregående, regner 
jeg meg fortsatt som Alvdøl. Med kone fra 
Tynset og tre unger har vi hytte på Savalen, 
og slekt og venner, som vi treffer og skravler 
med. Vi liker å følge med, og medievanene har 
endret seg fra avislesing til elektroniske 
medier. Derfor hilser jeg nettavisa velkommen, 
og håper dette kan bli et levende nettsted, 
hvor innholdet og kommunikasjonen er åpen 
og inviterer til dialog. Alvdal har mange 
ressursterke ”bygdebarn”, som sikkert kunne 
bidra med både meninger og råd i et åpent 
nettsted.
 

Jeg ønsker å lese om stort og smått som 
handler om Alvdal og alt i tilknytning til 
bygda. Her er ingenting for lite – vi er 
interessert i åssen det går med potethøsten, 
idrettslaget, Aukrustsenteret, Alvdøler 
generelt – og ikke minst hvordan det står 
til med den jevne ”alvdøl” i og utafor bygda. 
Alvdalshistorier fra hele verden er morsomt å 
lese. Kanskje vi kan se på video og lenke til 
nettsteder som er relatert til Alvdal og 
alvdøler. Jeg gleder meg – og har bokmerket 
klart på PC’n.
 

Kristine Follstad, 13 år, skoleelev, Alvdal.
Er på nettet halvannen til to timer per 
dag etter skoletid. Har google.com som 
startside og leser vg.no.
 
- Jeg synes det er bra det blir ei nettavis for 
Alvdal, slik at vi kan holde oss orientert. Alt 
kommer jo ikke på plakater. Vi ungdommer er 
mye på data og derfor er ei nettavis spesielt 
bra for oss. Jeg er egentlig interessert i å lese 
om alt mulig som handler om folk på min 
alder.
 

Patrick Dahlen Kjøll-
haug 15 år, skole-
elev, Alvdal.
Er så mye på nettet 
som det lar seg gjøre 
etter skoletid. Har 
startsiden.no som 

startside på datamaskina og leser vg.no og 
dagsavisa.no.
 
- Det blir spennende å endelig få vite hva som 
skjer i bygda. Jeg ønsker å lese om ting jeg er 
interessert i, for eksempel friluftsliv og kanskje 
litt om fotball.
 
 

 

Foto: Privat

Foto: Knut Bry



 

Har du en tekst du har skrevet sjøl, eller et bilde du vil dele med flere?
Vet du om et arrangement eller aktivitet flere burde vite om?

 

 

 

  Alle mann til 
       Lomsjødalen

 
Vi søker deg med god penn, godt blikk, journalistisk teft og interesse.
Vi jakter etter frilansere som kan tenke seg å være med og sette preg på 
nettavisa Alvdal – midt i væla, og som kan tenke seg litt jobb i helger, på 
kveldstid og i ferier.
 
Send en kortfattet søknad med litt om deg sjøl, hva du kan og hvorfor du har 
lyst til å bli med på denne spennende satsingen.
Send søknaden til
 
DMT Alvdal AS
redaksjonen@alvdalmiv.no
eller lever den på DMTs kontorer på Steia.
 
Søknadsfrist: 30. april 2010
 
 

 
Nettavisa Alvdal – midt i væla åpner mange nye og spennende muligheter for 
annonsering av produkter og tjenester i nærmiljøet.
Vi tilbyr annonsemuligheter av ulike varighet og i ulike moduler.
 
Kontakt oss for priser og muligheter.
Ring 62 48 97 08 eller send e-post til annonser@alvdalmiv.no
 
 

 

 



Den tradisjonelle skidagen 
ved Plassen skole gikk i år til 
Lomsjødalen. Små og store 
koste seg i snø og sol. 

Hvert år drar hele Plassen skole på felles 
skitur. Målet i år var Lomsjødalen, og det er 
første gang skolen legger skituren dit. Det 
legges naturlig nok opp til ulike traseer for 
de ulike klassetrinnene, men hele skolen på 
samme sted til slutt.

-Målet er at hele skola skal på samme sted 
og målet er at elevene i løpet av de sju årene 
de går på Plassen skole skal se ulike steder i 
bygda, forteller rektor Janne Midttun. I 
tillegg til de 104 elevene på skolen er det 
alltid med en gjeng med foreldre, noe skolen 
og elevene setter stor pris på.

  Alle mann til 
       Lomsjødalen



– Vi har hatt en total gjennomgang av 
bedriften, forteller avdelingsleder i 
Sparebanken Hedmark, Jøran Dyrvik Meås . 
– Særlig gjennom strømsparing har vi fått til 
en mer økonomisk drift. 

Mangler sykkelstativ
– Det eneste vi mangler nå er vel sykkelstativ 
til de ansatte, men der synes vi det er litt 
tidlig i sesongen ennå, understreker Dyrvik 
Meås og peker på brøytekantene utenfor 
bankbygget. 

Det er viktig i forhold til miljøsertifiseringen 
at bedriften legger til rette for at de ansatte 
kan bruke miljøvennlige transportmetoder 
både til og fra jobb og til møter. –  Og 
kanskje trenger en ikke forlate Alvdal for å 
reise på møter i det hele tatt sier Dyrvik 
Meås og forklarer at Sparebanken Hedmark 
ofte bruker digitale nettmøter i stedet for å 
reise land og strand rundt på møter.
 
Alvdal kan sertifisere
Konsulent Hilde Haanes fra Alvdal 
kommune har stått for selve vurderingen av 

miljøsertifiseringen. Det er ganske nylig at 
Alvdal kommune har fått muligheten til å 
dele ut miljøsertifiseringer. Kommunen har 
måttet gjøre noen tilpasninger i forhold til 
de sentrale reglene fra Stiftelsen 
Miljøfyrtårn. Meningen bak stiftelsen er å 
hjelpe bedrifter til å drive lønnsomt og 
miljøvennlig.
 
Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. 
Ordningen støttes og anbefales av Miljø-
verndepartementet. 
 
Stiftelsen Miljøfyrtårn understreker at 
bedriftenes arbeid mot å bli en miljøsertifisert 
bedrift skal være lønnsomt, konkret, 
relevant og enkelt for bedriften.
 
Miljø lønner seg
Miljøtiltakene skal være lønnsomme på flere 
nivå. Miljøtiltakene skal lønne seg for 
bedriftens økonomi, for de ansattes helse, 
for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt 
sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Jøran Dyrvik Meås understreker at de må 

Miljøbanken 
Sparebanken Hedmark er førstemann ut som miljøsertifisert 
bedrift i Alvdal. Ganske enkelt fordi det lønner seg. 

forholde seg til de mulighetene de har per i 
dag. Blant annet er det ikke mulig å levere 
avfall i så mange ulike sorteringer som en 
kunne ønske. 
Men dette er noe vi og flere med oss kan 
legge press på FIAS for å få i stand, sier 
banklederen.

Ingen kontorskuffplan
Ordfører Olov Grøtting skryter av 
Sparebanken-Hedmark. Hun er sikker på at 
miljøsertifiseringen vil være viktig i 
markedsføringen, både mot privat- og 
bedriftskunder. Folk er opptatt av miljø.
– Spesielt er dette hyggelig nå som Alvdal 
kommune har vedtatt en klima- og 
energiplan. Dette skal ikke være en 
skuffeplan, understreker ordføreren. Det er 
kjempeviktig at dere tar ansvar, sier hun 
henvendt til ledelsen i Sparebanken 
Hedmark Alvdal.

Sparebankens miljøsertifisering er slett ikke 
gitt til evig tid. Om tre år skal banken 
gjennomgås på nytt for å se om banken 
fortsatt kan kalle seg et Miljøtårn.

Les mer om miljøsertifisering på nettsidene 
til Stiftelsen Miljøtårn, på www.miljofyrtarn.
no

Konsulent Hilde Haanes fra Alvdal kommune 
har stått for selve sertifiseringen av bedriften.

Ordfører Olov Grøtting og avdelingsleder Jøran Dyrvik Meås med det håndfaste beviset på at 
Sparebanken Hedmark er et Miljøfyrtårn.



SANS BLOMSTER
Steia, 2560 Alvdal  

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

God påske!

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

Velkommen til Midtsommerdager 
i Alvdal 16-19. juni 2011
Vi kan friste med blant annet:
• Liv og røre på Steia
• Aktivitetsdag på Steimoegga
• Steijela Grand Prix
• Midtsommerdans
• Utstillingsåpning og operapub på Aukrustsenteret
• Åpning av sykkelveg Alvdal - Tylldalen
• Kåring av Årets bedrift/Alvdalsambassadør

Hilsen årets arrangementskomitè

Gratis standplass i tuskgata
Vi tilbyr i år gratis standplass for bedrifter, lag 
og foreninger og privatpersoner. 
NB: Begrenset med plasser så her er det 
førstemann til mølla som gjelder. 

Påmelding gjøres til Alvdal Aktivitet v/ Rune Eng, 
tlf.: 481 17 293 eller rune@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 • 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 1.250   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  

Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

www.turforening.no

Påskemeny:
Allmannstua er åpen hver dag

Skiorientering Østkjølen, hele påska

 Skitur gjennom Rondane, Palmesøndag 17. april

Måneskinnstur gjennom Vestfjella, tirsdag 19.april

Påskekos på Langsetra, Skjærtorsdag

Servering Vismannsbua i Høstdalen, Påskeaften

120 km med påskeskiløyper

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

Foto: Rob Veldhuis

Se etter mandelpoteter fra 

Auma Mandel 
i din butikk. Kortreist mat!
 

• Husk å ta med noen sekker når du skal  
 tilbake til hverdagen også.

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

Midtsommerdager 
i Alvdal
Alvdal – Midt i væla, Midtsommerdagene
Neste nummer av Alvdal - Midt i væla kommer ut i forbindelse 
med midtsommerdagene.
Utgivelse: Ca. 8. juni 2011
Materiellfrist: Fredag 20. mai 2011

For bestilling av annonseplass eller tips for 
redaksjonell omtale, kontakt Silje Lopez på 
telefon 62 48 97 08, eller post@dmtalvdal.no

•	Levering	
	 av	grus

•	Vedlikehold	
	 av	veier

•	Alt	innen	
	 gravearbeid

•	Minigraver	med
	 hydraulisk	hammer







www.alvdalil.no

Hovedsponsorer Alvdal IL:Generalsponsor

ALVDAL

Fotballgruppas sponsorer:

Velkommen til

Krokfoten 
fotbøllturnering
for bedrifts- og vennelag

Steimoegga Idrettspark, Alvdal 
3. september 2011
Utendørs fotballturnering for 7´er lag på et av Østerdalens aller 
fl otteste idrettsanlegg.

Innledende gruppespill, fi naler og bankett for deltakerne.

Klasser: Damer • Herrer  • Mix

• Deltakeravgift:   Kr 1.500,- pr. lag
• Bankett:   Kr     450,- pr. person

For påmelding, spilleregler og annen informasjon, se: 
www.krokfoten.no

Påmeldingsfrist: 1. juli 2011

Kontaktpersoner:
Gunhild Vårtun
Tlf.: 901 18 839
e-post: gu-vaar@online.no

Hilde Skomakerstuen
Tlf.: 957 00 344
e-post: h-skom@online.no



God Påske!

Når du skal på hytta, kan vi klargjøre og pakke varene 
til du kommer. Kontakt oss på fax nr. 62 48 70 20 eller 
på e-post: joker.dahli@ngbutikk.net

Åpningstider i påska:
Lør. 16 april 9.00 - 18.00. Man. 18 april 9.00 - 19.00
Tir. 19 april 9.00 - 19.00. Ons. 20 april 9.00 - 17.00
Påskeaften 9.00 - 14.00

Når du skal på hytta, kan vi klargjøre og pakke varene 

- se egen Joker kundeavis

10/11 kg propan

199,-

• Grillpølser Finnsbråten 500 gr  16.90
• Twist 340 gr 39.90
• Påskeskinke Gilde pr.kg 99.00
• Innherred sodd 2 liter 89.90

10/11 kg propan
Påsketilbud

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

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

www.huldrahandverk.no

  Vi ønsker alle en god påske!

Vi ønsker velkommen til offi siell 
åpning av Huldras terasse 
15. april kl. 12.00

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

Start påskeferien   med en hyggelig 
      tur på Huldra!

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

Åpningstider i påska: 
Man - tir 08.00 - 16.00 
Ons 08.00 - 14.00
Påskeaften STENGT!

Vår- og sommervarer 
fra Stetind og Fjällräven 
har kommet.
Stikk innom og se!

 Gjør en god
      påskehandel!

Åpningstider i påska: 

    Vi ønsker alle 

en riktig god påske.

      påskehandel!
Alltid gode tilbud!



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

PÅSKETILBUD HOS BYGGER´N!
Fra og med mandag 18. april til og med onsdag 20. april har vi gode påsketilbud!  

Nye åpningstider hos oss : 
Mandag – fredag: 07.00 – 17.00 
Lørdag: Stengt
 
Åpningstider i påska : 
Mandag 18. april:  07.00 – 17.00 
Tirsdag 19. april:  07.00 – 17.00 
Onsdag 20. april:  07.00 – 13.00
 

Per Erik Enget har startet hos oss på 
deltid, hans spesialområde er  maling. 
Benytt anledningen til å stikke innom for 
gode råd hvis du har planer om å male 
innvendig eller utvendig på huset. 

Snørydder-utstyr 

÷20% 

Et parti Mammut laminatgulv 
– lys og mørk eik

Nå 238,- pr. m2 

Snørydder-utstyr 

Ecofan økovifte
Elektrisk vifte som lager sin egen strøm og 
fordeler varmen ut i rommet – markedets beste

÷10%

Ecofan økovifteEcofan økovifteEcofan økovifteEcofan økovifteEcofan økovifte
Elektrisk vifte som lager sin egen strøm og Elektrisk vifte som lager sin egen strøm og Elektrisk vifte som lager sin egen strøm og 
fordeler varmen ut i rommet – markedets bestefordeler varmen ut i rommet – markedets beste

÷10%÷10%÷10%

Alle ovner 

÷15% 
Alle ovner Alle ovner Alle ovner 

÷15% ÷15% ÷15% ÷15% ÷15% ÷15% 

All maling 

÷20% 
All maling 

÷20% 



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

Ring hytta varm!
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-
UTSTYRLØRDAGSÅPENbutikk fra 10 - 13

www.flatenbil.no
Tlf. 62 48 62 70 - Fax 62 48 63 55 - Mob. 995 19 185
Asbjørn Flaten - Parkveien 18, 2500 Tynset

5 års 
fabrikkgaranti



Bli medlem og få 
kjøpeutbytte på 
alle varer! 
Se coop.no

COOP PRIX • ALVDAL
9-21 (18)

4990
Påskeskinke kokt
Skjeggerød. Pr kg

Coop sjokolade 
og sukkervarer

Alle varianter

Medlemskupp

-30%

APRIL   DEALPRIX

KJØPER DU FÅR DU
APRIL   DEALPRIX

KJØPER DU FÅR DU
APRIL   DEALPRIX

KJØPER DU FÅR DU

Tulipaner
10 stk. pr. butikk. Flere farger.

Ordinærpris
pr. bukett 69,90

Medlemskupp

2 for1

990
Grillpølse
500 g. X-tra. Pr pk

Takk og pris for gule priser som gjør det 
billig å handle til påske.



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

Ønsker alle en 
god påske!

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 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.

• Veibrøyting/vedlikehold
• Snømåking
• Ved (tørr/rå)
• Oppfyring
• Feiing av piper
• Scootertransport/annen

transport
• Vedlikeholdsarbeid
• Rengjøring og vask
• Tilsyn

Har du hytteeien-
dom som trenger 
tilsyn, vedlikehold,
vedleveranse, etc.,
kan vi tilby helårs-
avtaler eller påta oss
enkeltoppdrag, til
pakkepris eller time-
pris.

Vår hovedbase 
ligger på Plassen 
Industriområde. Fra
vårt lager kan vi 
levere kløvd tørrved,
eller råved (som er 
rimeligere).

Anders Dølhaug • Tlf. 906 01 579
Olav Magne Samuelshaug • Tlf. 950 46 371
E-post: olavmsam@online.no

Vi har fortsatt

tørr ved på lager!

Bare spør -
vi kan hjelpe deg med
det meste!
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LEDIGE TOMTER FOR SALG

 
PÅ GULLØYMOEN

Feltet ligger ved Moan 2 og består av tilsammen 
14 store tomter som er regulert til eneboliger, 

derav 3 allerede solgt. Det er opparbeidet 
vei på feltet og vann- og avløpsnett 

ligger inntil tomtegrense. 
Gode utsiktsforhold og 

grunnforhold.

Kontakt:
Terje Skaret, mob: 906 24 815 (tomt 6,7,8,13)

Per Arne Gulløien, mob: 911 75 450 (tomt 9,10,11,12)

Oddbjørn Steien, mob: 917 95 281 (tomt 3,4,5)

I ALVDAL

 

SOLGT

SOLGT

SOLGT



Kontakt:
Oddbjørn Steien, tlf.: 917 95 281

HYTTETOMTER 
FOR SALG
Høgåsen og Gjotåsen hyttefelt i 
Alvdal kommune.

To hyttetomter ledig på Høstdalen med panoramautsikt 
mot Alvdal vestfjell. Flott turterreng og nærhet til 
skiløyper.

Høstdalens 
eneste hyttetomter

• Drivstoff 

• Vaskehall 

• Servicehall 

• Storkiosk 

• Bilrekvisita 

• Varmmat 

• Henger utleie

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

  God Påske
         fra alle oss på Statoil!

Vi er her hver dag i hele påsken.  God PåskeAlle trenger påfyll!



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

Lysgrotten 10 år!
Vi feirer jubileet med

÷50% 
på alle palmeolje-lys 
i forbindelse med påsken

Bredt og spennende 
utvalgt i egenproduserte 
og importerte lys

Bredt og spennende 
utvalgt i egenproduserte 
og importerte lys

Regionens eneste 
spesialbutikk 
på hytteutstyr

Vi leverer varer fra:
• Hyttetorget
• Hyttebutikken
• Sunwind

NYHET!   
Nå har vi også led-lys

Tlf.: 62 48 95 39 • Mobil: 905 49 329 
E-post: arild@arild-solvang.as

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

www.perarnebjorn.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

Godkjent for rehabilitering 
av murpipe

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



PUB-KVELD 
Lørdag 23. april 2011 

kl. 21.00 - 01.00
20 års grense  

Alle rettigheter  
Inngang kr 200,-

Velkommen til

PUB-KVELD
Lørdag 23. april 2011 

kl. 21.00 - 01.00

PÅSKEDAGS-
BUFFÈT

Søndag 25. april 2011
kl. 13.00 - 18.00

Kr 199,- for voksne 
og kr 100,- for barn mellom 4 og 12 år

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

KAFÉ · HOTELL · KIOSK

Vi anbefaler å bestille bord!

ALVDAL AS

ALVDAL AS

• Alt i graving
• Gruslevering
• Muring
• Riving
• Vann og avløp
• Snøbrøyting
• Feiing/kosting
• Har kalk til rimelig pris

2560 Alvdal 
Mobil: 909 20 341

Tid for vårrengjøring! 
Vi har gått til innkjøp av nytt feieutstyr og fordobler kapasiteten i år.

www.alvdalgraveservice.no

NYHET!

NYHET!

NYHET!



BF BYGG ALVDAL AS er en av Nord-Østerdals ledende bolig-
entreprenører. Vi leverer nye boliger fra Boligpartner gjennom 
egenutviklede boligprosjekter og til kunder med egen tomt i 
området Røros – Koppang. Vi tilbyr også rehabilitering og 
restaurering. Omsetning i 2010 ca. 20 mill. kr. Vi har i dag 12 ansatte.

TØMRERE / FORMANN
Grunnet økende oppdragsmengde søker vi etter tømrere/ formann, fortrinnsvis 
med fagbrev. Allsidig erfaring og gode samarbeidsevner vektlegges. Vi jobber i 
tømrerlag med en formann pr. lag.

Vi tilbyr:
• Fast ansettelse med konkurransedyktige vilkår
• En variert arbeidsdag med selvstendige oppgaver
• Godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
• Firmabil

Skriftlig søknad med CV sendes snarest til gunnar@bf-bygg.no eller pr. post til 
BF Bygg Alvdal, PB 13, 2560 Alvdal.

BF BYGG ALVDAL AS
Steia, PB. 13, 2560 Alvdal
Tlf.: 62 48 75 40 / 957 48 999
E-post: gunnar@bf-bygg.no

UNNGÅ HØYE STRØMUTGIFTER 
TIL VINTEREN
Vinduer og balkongdører i en vanlig bolig utgjør 5-10% av 
boligens ytterfl ater, men står for opptil 40% av varmetapet.

Ved å bytte til 3-lags lavenergivinduer og nye dører får du en 
miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. 
Med energieffektive vinduer og dører kan du redusere 
strømutgiftene, samtidig som du får et mer komfortabelt innemiljø.

Vi har gode priser på lavenergivinduer og dører. 
Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

UNNGÅ HØYE STRØMUTGIFTER 
TIL VINTEREN
Vinduer og balkongdører i en vanlig bolig utgjør 5-10% av 
boligens ytterfl ater, men står for opptil 40% av varmetapet.

Ved å bytte til 3-lags lavenergivinduer og nye dører får du en 
miljøvennlig og fremtidsrettet løsning. 
Med energieffektive vinduer og dører kan du redusere 
strømutgiftene, samtidig som du får et mer komfortabelt innemiljø.

Vi har gode priser på lavenergivinduer og dører. 
Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.



Vi ønsker alle 
       en god påske!

Berlinerboller
Baxt. 

500
pr. stk

Fyrstekake
Bjørken. 450 g

1990
pr. pk

Smågodt

 ÷ 40%
Fersk indrefi let
Gilde. Hel.

19900
pr. kg

Bacon i skiver
Finsbråten. 150 gr.

2990
pr. pk

Hyttekjel

499,-

Lampeolje
5 l. Lukt og
sotfri

169,-

Velourpledd

249,-

Div. lykter og 
lanterner fra

kr 89,- 
til 299,-

Åpningstider i påsken:
Man. 18 april 9.00 - 19.00  •  Tir. 19 april 9.00 - 19.00 
Ons. 20 april 9.00 - 17.00  •  Påskeaften 9.00 - 14.00
Man. 25 april  Stengt

5 for 3 brus



Nå er årets sykler 
endelig her!

Vi rydder bort vinteren

÷50% 
på en mengde varer

• Ski

• Skisko

• Skijakker

• Luer

• Votter

• Vintersko

• Vinterjakker

Haglöfs rompetaske

 299,- 
       

BestselgerKvalitetssykkel til en fornuftig pris
til en fornuftig pris
til en fornuftig pris
til en fornuftig pris

Kom innom for å se vårt store sykkelutvalg i 2. etasje.

Diamant Zenith 20
Fåes i sort, herre. Hvit og turkis, dame.

2.999,- 
       



Seks hoder, kreative tanker 
og spenstige ideer kombinert 
med jordnært klarsyn.
Til sammen er vi DMT Alvdal AS – et reklamebyrå 
og kommunikasjonshus etablert i 1999 som tilbyr 
tjenester og produkter innen bl.a.:

• Grafi sk design
• Illustrasjon, tekst, foto
• Internett og webpublisering
• Rådgivning og kommunikasjon
• Trykksaker
• Skilt og dekor
• Profi lartikler

www.dmtalvdal.no

TynsetdyrlegeneKlistemerke1110.pdf   1   29.11.10   11.55

Offisielt Organ fOr              i samarbeid med

FOTO: DIGITALSPORT

fÆgrihilser jubilanten

samsPillom kunnskap
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KOrt Og gOdeller er det bra å være lang?

4-4-2
med thodesen

4-4-2
hodesenhodesenhodesenhodesen

I SAMARBEID MED

Norsk Fotball-Trenerforening inviterer i 
samarbeid med Norges Fotballforbund, 
Norsk Toppfotballsenter, Norsk Topp-
fotball og Norges Idrettshøgskole til 
Cupfi naleseminaret 2010.
Cupfi naleseminaret er åpent for både 
medlemmer i NFT og ikke-medlemmer. 
Medlemmer i NFT betaler en lavere pris 
for deltakelse.
Cupfi nalseseminaret skal være den store 
”faguka” i norsk fotball, og programmet 
vil oppfylle kravene knyttet til obligator-
isk etterutdanning for fotballtrenere på 
de høyeste nivåene.

Rammeprogram: 
Onsdag 10. november:
• Seminar for yrkestrenere
• Tapas, mingling, sosialt samvær og  
 underholdning i baren på UBC Ullevaal  
 stadion

Torsdag 11. november:
• Seminar for yrkestrenere
• Tapas, mingling, sosialt samvær og  
 underholdning i baren på UBC Ullevaal  
 stadion

Fredag 12. november:
• Årsmøte Norsk Fotball-Trenerforening,  
 UBC Ullevaal Stadion
• Åpning av det 24. Cupfi naleseminaret
• Om fotball – med Trenerpersonlighet(er)
• Dybdeløp – teori, innledning, diskusjon
• Mingling, sosialt samvær og underhold- 
 ning i baren på UBC Ullevaal stadion

Lørdag 13. november:
• Om fotball – med Trenerpersonlighet(er)
• Dybdeløp fortsetter – teori og praksis,  
 UBC Ullevaal Stadion og Vallhall Arena
• NM-fi nale kvinner, Telenor Arena
• NFTs offi sielle Cupfi nalemiddag, UBC  
 Ullevaal Stadion

Søndag 14. november:
• NM-fi nale menn, Ullevaal stadion
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Familieskidag 

på Valråmovangen,
Tangen

Skjærtorsdag fra kl. 12.00
Med afterski og pub

Matservering
 

Vi minner om

Høstdalsdagene
7., 8. og 9. juli 2011

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

50% 
på etablering

ut året!

www.bomveier.no



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

Alvdal kommune opprettet i 2010 et klimafond for å stimulere til å nå målene om reduserte klimagassutslipp. 

Over 30 % av klimagassutslippene skyldes lokaltrafikk innad i kommunen. Reduksjon i bruken av privatbil er et 

nødvendig skritt å ta, og noe som vil gi en tilleggseffekt av mindre trafikk, tryggere skolevei, renere luft, reduserte

drivstoffutgifter, og kanskje også bedre fysisk form! Næringsliv og lag og foreninger har ansvar for en stor del av 

lokaltrafikken innad i kommunen, og mellom Alvdal og Tynset.

1. Kollektiv- og miljøprisen 2011 - Næringslivet  (kr 15 000) 
Denne prisen vil gå til den bedriften / enheten som i løpet av 2011 klarer å redusere bruken av privatbil til og fra 

jobb, og i løpet av arbeidsdagen ved hjelp av stimulering til 

• Samkjøring / for bruk av kollektivtransport (rabattordninger, transportstrategi, fleksitid)

• Sykle/gå 

2. Kollektiv- og miljøprisen 2011 - Lag og foreninger  (kr 15 000) 
Denne bedriften vil gå til det det laget / den foreningen som i løpet av 2011 klarer å redusere bruken av privatbil til 

og fra arrangement / trening / øvelser.

Dokumenasjonskrav
• Status FØR endring av praksis

• NY praksis 

• Dokumentasjon må vedlegges 

• internt arbeid omkring ordningen 

• antall personer * antall turer  

• hvordan samkjøring/ bruk av kollektivtransport er blitt organisert  

Næringsliv / lag og foreninger kan foreslå seg selv  

Vær kreativ, og delta i konkurransen om 15 000 kroner!

Søknad sendes til enhet for landbruk og miljø, 

Storsteigen / hilde.aanes@alvdal.kommune.no

Søknadsfrist:  15 november

Fagjury: Ordfører, rådmann og rådgiver ved enhet for landbruk og miljø

Prisen overrekkes av ordfører ved kommunestyrets siste møte før jul, 

15 des 2011. 

Alvdal kommune har ervervet 

regulert område for 28 bolig-

tomter i Alvdal Øst. 

Disse er til salg for tomtekjøpere 

og utbyggere, området kan 

selges som enkelttomter eller 

som en helhet. 

Interesserte bes henvende seg til 

Alvdal kommune 

v/rådmannen.



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

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

25% 

Vi satser på DIGISPILLER 
og DIGIKORT 
Hvert digikort inneholder én eller fl ere lydbøker. 
Spilleren har oppladbart batteri med inntil 10 timer 
spilletid, innebygd FM-sender for trådløs overføring 
av lyd til FM-mottaker og FM-radio

på digispiller, alle digikort 
og lydbøker t.o.m. påskeaften.

Veldig god lyd 
- kom innom og hør!

De fl este bøker fåes 
som lydbøker

De fl este bøker fåes 
som lydbøkersom lydbøker

Godt utvalg i 
spørrebøker
Godt utvalg i 

Tilbud på enkelte spill og leker, 
bl.a. alt i Drømmehagen, PaperJamz 
og Gormiti 50%

Halv pris 
av rød pris 
på en mengde bøker

”Den svenske 
gullrekka” 
Krimnoveller. Pocket. 

”Den svenske 
gullrekka” 
Krimnoveller. Pocket. 

Vi selger den populære DVD-en 

”Fløkk’dagen 
åt sæter’n” 

Tilbudene gjelder t.o.m. påskeaften. Forbehold om utsolgt.

God påske!


