
Påske i AlvdAl

Butikkenes åpningstider i påskeuka: se side 4



Etter sju års virksomhet blir Kammerskoret 
historie. Men den sangglade gjengen ønsker 
å legge ned med stil – og inviterer derfor alle 
til storslagen avslutningskveld på Aukrust        
senteret lørdagskvelden før palmesøndagen.

Norges beste
Først blir det konsert med den Hamar-baserte 
a capella-gruppen Solfa, som sjøl ynder å kalle 
seg Norges beste vokalgruppe.
Her ligger det an til et spennende bekjentskap 
med de fem kjekke, unge mennene Arild           
Pytte Solum, Kristian Dahl Lie, Leif Olav Wil-
liams Thoresen, Amund Oserud Bentzen og 
Morten Midtlien, som sammen utgjør Solfa.
Fengende, klangfullt og humoristisk, sier 
gruppa i beskrivelsen av seg sjøl – og nærmest     
garanterer en kveld med godfot-musikk.
Det låter som et band, med bare stemmer som 
instrument. 

Solfa ble startet allerede tilbake i 1995, har 
underholdt på riksdekkende TV ved flere              
anledninger, og har også flere CD-utgivelser 
på samvittigheten.

spell og dans
Etter konserten blir det god og tradisjonell 
pubkveld i Solans kafé på Aukrustsenteret.
Sjølsagt med muligheter for å kjøpe både mat 
og drikke.
Og til å sette stemningen utover kvelden er 
Alvdal Spell og Danselag det naturlige første-
valget. De er på plass med et bredt repertoar 
som spenner fra tradisjonell folkemusikk, via 
swing til irske viser som får fram godfølelsen 
hos de fleste.
Her ligger det an til både dans og allsang 
utover kvelden.

Ble for få
Med andre ord: Kammerskoret setter et verdig 
punktum etter sju års drift.
– Vi ble for få, sier de gjenværende korentusi-
astene.
Og uten rekruttering forsvinner grunnlaget 
for å drive koret videre. Derfor velger de å 
slutte mens leken er god, og velger å bruke 
de oppsparte midlene på en heidundrende        
avslutningsfest for seg sjøl og alle andre 
musikkglade alvdøler.
Aukrustsenteret lørdag 4. april er stedet!

TAKK FOR OSS: Kammerskoret er historie, men avslutter med en heidundrende 
musikkfest. Lars Terje Nyhus (fra venstre), Lise Bergebakken, Ole Sylte Heggset, 
Else Dølplass, Hilde Frankmo Tveråen, Helga Reidun Nesset og Anne Karin Stenvoll 
ønsker velkommen til konsert og pubkveld på Aukrustsenteret.Avslutter 

for full musikk
Det blir flerstemt avslutning når Kammerskoret offisielt legges ned med stor konsert og pubkveld på 
Aukrustsenteret lørdag 4. april.

MOROMENN: Den Hamar-baserte vokalgruppa 
Solfa lover mye moro på Aukrustsenteret 

lørdag 4. april.

FOTO: hans@brox.no



I Alvdal har vi en garantist for en vellykket påske:  Alvdal turforening. 
I år er ikke noe unntak. 

Uansett vær og vind: Turforeningas mannskap 
legger til rette for best mulig påskeløyper over 
hele bygda. Løypemaskina er ute tidlig og sent 
i dagene før påske for å prepare et løypenett 
på nær 150 kilometer.
Alvdal turforening har satt spor etter seg i 28 år, 
og er mer aktive og kreative enn noensinne, til 
beste for medlemmer og påsketurister.

ski og servering
I tillegg til å holde det omfattende løypenettet 
i tipp-topp stand, frister turforeninga med 
mange spennende aktiviteter og arrange-
menter i påska.
Og sjølsagt servering. Allmannstua på Øst-
kjølen er foreningas stolthet, og den flotte ski-
hytta vil være åpen for servering hver dag hele 
påsken fra og med palmesøndag 5. april til og 
med 1. påskedag 12. april.

Gjennom Rondane
Palmesøndag byr Alvdal turforening også på 
en annen spennende mulighet: Dagstur på ski 
gjennom Rondane med Gunnar Vestby som 
turleder. En tre mil lang tur i fantastisk terreng, 
fra Mysuseter, via Rondvassbu, lllmanndalen 

og til Bjørnholia for middag. Derfra til Furulund 
ved Nasjonal Turistveg Rondane i Atndalen.

Måneskinnsturer
Sikre vinnere på turforeningas påskeprogram 
er også måneskinnsturene. Den første i Vest-
fjella tirsdag 8. april. Turen starter på Atnasjø 
kafé til Sølnsetra, med stopp for kveldsmat på 
Breisjøseter underveis.
Den andre måneskinnsturen går på Østkjølen 
kvelden etter – da Allmannstua naturligvis 
holder åpent utover kvelden så lenge det   
kommer folk innom.

Tett program
Så er det sjølsagt ikke slutt med påsken. Tur-
foreninga byr på mange spennende arrange-
menter utover våren, sommeren og høsten, 
både på ski, til fots og med sykkel.
Detaljene finnes i foreningas utsendte                
programmet, eller på deres hjemmesider             
www.turforening.no.

God tur – påsken blir ikke den samme uten 
Alvdal turforening.

Påskekafé på Romsdalssetra
Romsdalssetra i Einunndalen ønsker 
velkommen til påskekafé hver dag mellom 
12.00 og 16.00 fra og med skjærtorsdag til 
og med andre påskedag.
Fra parkeringsplassen ved Gjeltsetra er 
det seks kilometer å gå på ski i lett og 
familievennlig terreng. Vel framme blir det 
muligheter til å kjøpe både nystekte vafler, 
pølse og lompe, sjokolade og varmt og 
kaldt drikke.

Janitsjarstevne til sommeren
12. – 14. juni skal Alvdal og Tynset janitsjar-
korps arrangere Norges Musikkorps 
kretsstevne for Hedmark og Oppland. Det 
vil bli en stor helg i korpsmusikkens tegn, 
med flere hundre musikere og masse 
spennende konserttilbud hele helga.
Nå ønsker Alvdal Janitasjarkorps seg 
støttemedlemmer som bidrag til en 
god økonomisk drift videre framover. 
Til gjengjeld får de som tegner seg som 
støttemedlemmer gratis inngang på alle 
konserter under sommerens stevne, samt 
rabatterte billettpriser på korpsets øvrige 
arrangement gjennom året. Se egen ann-
onse lenger bak i bladet for detaljer.

Påsketreff på kommunehuset
Også denne påska slår Alvdal kommune 
og Alvdal bygdekvinnelag seg sammen og 
inviterer til påsketreff på kommunehuset 
i påskeuka. Tirsdag 7. april mellom klokka 
10.00 og 14.00 inviteres alle nåværende og 
utflytta alvdøler, samt påskeferierende 
Alvdalsvenner til uformelt og trivelig 
samvær i kantina på kommunehuset. 
Bygdekvinnelaget står for serveringen.

Freske fraspark i hele påsken
Aukrustsenteret holder påskeåpent 
mellom klokka 10.00 og 17.00 hver dag fra 
lørdag 4. april til og med onsdag 8. april, 
samt 2. påskedag – mandag 13. april. Alle 
dagene vises den legendariske filmen 
”Freske fraspark” , med blant andre Henki 
Kolstad og Leif Juster i sentrale roller, 
i Flåklypasalen klokka 13.00.

kakefest i solans kafé
De kakeglade må sette av ettermiddagen 
onsdag 8. april. Da inviterer nemlig Solans 
kafé på Aukrustsenteret til prøvesmaking 
av ti ulike kakesorter. Gratis og smakfullt 
for alle, men med fare for påfølgende 
mageknip…

Carvery og påskepub på 
Taverna
Et besøk på Taverna kan være den perfekte 
avslutning etter påskens skitur. 
Onsdag 8. april blir det tradisjonell påske-
pub i kjelleren, der trubaduren Jørund 
Westgård står for musikken. Skjærtorsdag 
fra klokka 15.00 – 19.00 byr Taverna på 
carvery, med servering av helstekt lamme-
lår og oksekam, diverse poteter og sauser 
og stort koldtbord. Fra 1. april flytter også 
Taverna storkiosken fra nordsida av bygget 
til kafeen og området ved resepsjonen. 
Storkiosken vil da følge kafeens åpnings-
tider.
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Nå kan du lese
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åpningstider
i påsken Påsken blir ikke den samme uten  

Alvdal turforening

1.  Bruk smørefjerner for å få bort gammel  
 moro fra forrige sesong
2.  Bruk grov fibertex frem og til bake på  
 sålen for å fjerne mikrohår. Grove struk 
 turer trenger mindre polering.
3.  Bruk en bronsebørste for å reise og kutte  
 mikrohår fra de dypere partier i struk- 
 turen.  Jobb fra tuppen og bakover.
4.  Gjenta pkt.2
5.  Varmrens skiene med voks. Bruk en voks  
 for varmt føre (CH10 eller CH8). Still inn  
 jernet på ca 100 grader C. Beveg smøre- 
 jernet kontinuerlig til sålen er varmet  
 godt opp og voksen er flytende. Skrap av  
 voksen mens den fremdeles er flytende.
6.  Smelt inn voks for kaldt føre (CH6 eller  
 CH4). Dette vil gjøre at evt mikrohår reiser  
 seg, og blir stående i voksen når den  
 kjøles ned.
7.  Skrap bort voksen med en skarp   
 plexisikling
8.  Børst med en medium bronsebørste.  
 Sålen skal nå fremstå som helt glatt og  
 jevn.

9.  Smelt inn en middels hard voks (CH8 eller  
 BP88). La skien avkjøles i ca 5 min. Sikle  
 av overflødig voks, og børst med bronse 
 børste. Gjenta 5- 10 ganger.
10. Definer og marker festesonen. Dersom  
 dette ikke er gjort når du kjøpte skiene,  
 anbefales det at du går til en forretning  
 for å få hjelp til dette. Litt enkelt kan man  
 si at festesonen er den delen av skien  
 som ikke er nær snøen når man har  
 tyngden jevnt fordelt på begge ben, men  
 som kommer i kontakt idet du legger all  
 vekt på ett ben.
11. Bruk fint sandpapir for å rubbe opp  
 festesonen for å gi bedre heft for feste- 
 voksen.
12. Gni inn en festesmøring for kaldt føre, og  
 varm denne inn med smørejernet.
13. Bruk kork for å jevne ut, samt fjerne over- 
 flødig smøring.
14. Smør med dagsaktuell voks og feste- 
 smøring.
15. GOD TUR!

Gode ski er viktig for en vellykket tur. Her er noen nyttige smøretips før 
påsketuren.

Prix:
Mandag 6. april  9 - 21
Tirsdag 7. april 9 - 21
Onsdag 8. april 9 - 18
Lørdag 11. april 9 - 15

spar og N.O. dæhlie
Mandag 6. april  9 - 19
Tirsdag 7. april 9 - 19
Onsdag 8. april 9 - 17
Lørdag 11. april 9 - 14

Alvdal Bok-og Papirhandel, 
Alvdal-Tynset sport og sans
Mandag 6. april  9 - 17
Tirsdag 7. april 9 - 17
Onsdag 8. april 9 - 15
Lørdag 11. april 9 - 14

NØ elektroservice
Onsdag 8. april 9 - 12
Ellers normale åpningstider

smøretips 
for en vellykket tur



Savalfellen- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen

Savalfellen 
2560 Alvdal 
Maj 62 48 96 00 • Elin 922 11 376 
post@savalfellen.no • www.savalfellen.no

Stort 
utvalg i fl otte 
sitteunderlag 

til påsken

Vi holder til i Sivildalen og det er skilt ved grinda.
Åpningstider er tirsdag - fredag 10.00 - 16.00. Ellers etter avtale. 
Du fi nner også våre produkter på Hyttetorget i Alvdal og på vår 
nettside: www.savalfellen.no

God og varm

fotpose
til peiskosen

Skinnposen
passer like 

godt i pulk som
i barnevogn

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

   Gjør det enkelt 
- handle på vår nettbutikk!

www.sansblomster.no

Kos deg med 
kaffe og muffi ns 

i vår “minikafé”

God påske!

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

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

TILBUD
på enkelte spill, bl.a.

Rester fra årets Mammut-salg:

Halv pris av rød pris!

Millionær 

149,- (før 349,-)

Ludo 
69,50,- (før 129,-)

Den forsvunne diamanten
149,- (før 249,-)

Med forbehold om utsolgt. 
Tilbudene gjelder t.o.m. påskeaften.

Freske Fraspark 
hver dag i påsken kl. 13.00
Spillefi lm basert på en rekke kapitler og episoder fra Kjell 
Aukrusts bøker "Simen" og "Bror min". 
Med Henki Kolstad i hovedrollen og fl ere kjente og kjære 
skuespillere i andre roller. 

Den gamle bygdestriden mellom Alvdal og Tynset blusser 
opp igjen etter 50-kilometeren i Holmenkollen, og begge 
bygdene vil ha eiendomsrett og gjøre stas på skiløperen. 
Passer for hele familien.

hver dag i påsken kl. 13.00

Åpningstider:
Påske 4. - 8. april og 13. april kl. 10-17                                                 
Alle dager 9. mai til 11. oktober kl. 10-17
Juli utvidet åpningstid

www.aukrust .no

Aukrustsenteret 
viser spillefi lmen 
Aukrustsenteret Aukrustsenteret 

Solans kafé 
følger Aukrustsenterets 
åpningstider.

inviterer til prøvesmaking av 10 ulike kakesorter. Onsdag 8. april kl. 14.00-17.00 
Gratis!

inviterer til prøvesmaking av 

Solans kafé 

SOLANS KAFÉ

Solans kafe i Aukrustsenteret

www.tronsvangen.no

 

 

 
Landfastøyen åpen barnehage 

ønsker å være et positivt og 
kontaktskapende sted for voksne 

med ansvar for barn 
under skolealder.

 
Vi har bl.a. sangstund, frilek inne og 
ute, spill, høytlesing, tegning, perling 

modelleire, maling, lunch.
 

Landfastøyen
åpen barnehage

April  
2.  lage påskepynt 
23. “Klipp og lim”
30. vaffelsteking

Juni  
4. tur
11. sommeravslutning

Åpent torsdager kl. 09-15

 

Gratis

For mer info ring 62488600

Mai 
7. lage "maipynt"
14. lage " maipynt"
 28. vaffelsteking   

"



Klokkaran ANS • 2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 77 • Mobil: 936 85 947 / 917 89 540

Nå er vi på nett!
Gå inn på www.klokkaran.no 

• De beste mandelpotetene 
 dyrkes i Nord-Østerdalen

• Vi foredler og leverer 
 mandelpoteter etter 
 kundens ønsker

• Vanlig sekkpotet, vasket 
 eller sous-vides

• Høy servicegrad

• Sjølbetjent utsalg på Auma

Medlem av
Rørosmat BA

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

Kjære 
korpsvenner
Har du lyst til å være
støttemedlem i Janitsjar´n

Vi kommer nå med tilbud om støttemedlemsskap.
Medlemsskapet koster kr 300,- pr. år. Den som er 
medlem vil få 25 % rabatt på alle arrangement 
som korpset har. Vi skal bl.a. ha en konsert 
1. mai i Kulturhuset på Tynset.

Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med 
Tynset Janitsjar, og sammen skal vi arrangere 
Norges Musikkorps kretsstevne for Hedmark 
og Oppland 2009. Stevnehelga er 
12. - 14. juni. Alle konserter under stevnet 
vil være gratis for støttemedlemmene.

De som ønsker et medlemsskap 
betaler kr 300,- 
til kontonr. 1895 06 65684.
Husk på å få med navn og adresse 
på betalingen. Alle får medlems-
bevis når betaling er mottatt.

Med vennlig hilsen
Alvdal Janitsjarkorps
v/ Britt Thoresen. 
Tlf. 951 80 283.

Påsketreff
på kommunehuset

Alvdal Kommune og Alvdal Bygdekvinnelag
ønsker i år som tidligere, velkommen til 

påsketreff på kommunehuset.

Dato: Tirsdag 7. april
Tid: Kl. 10.00 - 14.00

Kaffesalg ved Alvdal Bygdekvinnelag

Alle hjertelig velkommen!

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

Trenger du hjelp? 
med bl.a. renskriving av brev, sakspapirer og protokoller. 

Skanning av tekst, tegninger og bilder eller kopiering 
i svart hvitt/farger? 

Formater inntil A3 (29,7 x 42 cm). 
Tykkelser 80 til 250 gr/cm2.

Ring 62 48 82 88 og gjør avtale om utføring og pris.

Kontakt Olav E. Jevnaker - Sandli Overnatting Alvdal.
E-post: olav@sandliovernatting.no



• Lagerutsalg av bygg- og malervarer
• Nybygg og restaurering
• Bolig, driftsbygg, næringsbygg
• Alt innen betong og tømmerarbeid
• Maling, flis og gulvarbeider
• Kjerneboring i betong
• Utleie av stillaser, forskalingskassetter 

og dekkstolper

ALVDAL BYGG
• Alt i graving
• Gruslevering
• Muring
• Riving
• Vann og avløp
• Snøbrøyting
Vi utfører også kosting
av veier og plasser.

JELA BENSIN OG KIOSK AS
2560 Alvdal. Tlf. 62 48 73 25.

Drivstoff  •  Vaskehall  •  Servicehall  •  Storkiosk  •  Bilrekvisita  •  Varmmat  •  Utsalg mandelpotet

Vi ønsker alle våre kunder en god påske!

Grillpølser 600 gr Gilde

19.90,-
Lettstekt brød Eldorado

19.90,-

Tilbudene gjelder 
t.o.m. påskeaften

Åpningstider: Ons. 9 -17. Påskeaften 9 - 14.

God påske!

1 stk. Lima gassovn 
4200w (ord. pris 1290,-)

749,-

Futur hyttekjele m. kran

398,-

Ribbe/
lammelårform169,-

Calor varmetårn 
2000w

499,-



Levende opptatt av det
Åpningstider: 
Man.-fre. 08.00-16.00. Lør. 09.00-14.00. 

Vi minner om sesong-

åpning av plantehuset 

onsdag 6. mai 

med bl.a. årets stemor!

Nytt norsk premium hundefor 
lanseres. Høy næringsverdi og 
suveren smak. Kun i FK-butikken.

NYHET!Årets kolleksjon med porsjonsfrø har
kommet. Likeså plantejord, såjord m.m.

Påskeaften stengt.

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)

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

transport
• Vedlikeholdsarbeid
• Rengjøring og vask
• Tilsyn

Har du hytteeiendom
som trenger tilsyn, ved-
likehold, vedleveranse,
etc., kan vi tilby helårs-
avtaler eller påta oss
enkeltoppdrag, til 
pakkepris eller timepris.

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

Vi kan også hente
råved fra kunden,
kappe og kløve, og
frakte den tilbake.

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!

Vi ønsker alle en sporty påske!

Haglõfs 65 l. sekk

1299,-
Før 1999,-

Diamant Mogul 24 (7-12 år)

1499,- 1499,-

Ski og skisko

÷30% 
Fjorårets fotballsko

÷50% 

Pall med løpesko

÷50% 
 Restestativ klær

÷50% 

Devold multitrøye, herre

÷ 30% 
Norheim allværsjakke, jr

499,- 

www.alvdaltynset-sport.no



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

ALVDAL AS

ALVDAL AS

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 71 33 • post@tavernaalvdal.no
KAFÉ · HOTELL · KIOSK

Vi flytter Storkiosken
Fra 1. april vil Storkiosken være plassert inne i kafeteriaen, 
ved siden av resepsjonen. Åpningstider vil være det samme som Kafeen.

Åpningstider i påsken:
Fredag 3. april  08 – 24
Lørdag 4. april  08 – 24
Søndag 5. april  10 – 20
Mandag 6. april  10 - 22
Tirsdag 7. april  10 - 22
Onsdag 8. april  08 - 24
Skjærtorsdag  10 - 20
Langfredag  10 - 20
Påskea� en  10 - 18
1. Påskedag  10 - 24
2. Påskedag  10 - 22

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Carvery på Taverna
Skjærtorsdag
Kl. 15.00 – 19.00

Vi serverer:
Helstekt lammelår og oksekam.

Diverse poteter og sauser.
Stort koldtbord, dessert og ka� e.

Priser
Voksen, kr 190,- pr. person

Barn 4 - 12 år, kr 80,- pr. person

Pub på Taverna 8. april
Jørund Westgård spiller i kjelleren

Kl. 20.00 - 02.00

18 år, leg. plikt
Inngang kr 100,- pr. person

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

• Ali kaffe 250 g 9.90
• Kyllingfilet 650 g 69.90
• Grillpølser 500 g 29.90
• Kvikk Lunch 2 pk 10.00
• Nystekte rosinboller 4.90 pr. stk.
• Påskeskinke Gilde    89.90 pr. kg

God Påske!

Åpningstider i påska:
Man. 6. april: 9.00 - 19.00. Tir. 7. april: 9.00 - 19.00
Ons. 8. april: 9.00 - 17.00. Påskeaften: 9.00 - 14.00

- se egen Joker kundeavis
10/11 kg propan

199,-

Alltid noe å glede seg til med...

www.turforening.no

Påskemeny:

• Allmannstua er åpen hver dag
• Dagstur gjennom Rondane 5. april
• Måneskinnstur i Vestfjella 8. april
• Fullmåne på Almannstua 9. april
• 120 km med påskeløyper
• Daglige meldinger på

www.turforening.no

www.noes.no • Telefon: 62 48 82 30

Ring hytta 
varm!

Vi er leverandør av strøm, styringssystemer og solcelleutstyr!

Ønsker du å komme frem til en ferdig 
oppvarmet hytte?
Ønsker du å sikre dine verdier med 
alarm på hytta?

Vi forhandler TV, dekodere 
for parabol og bakkenett, 
12V utstyr og antenner.

Spar inntil 25% 
på forsikringene!

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank og forsikring er to sider av samme sak. Samler 
du alt hos banken din får du rabatt og andre fordeler 

som fritak for egenandel og tidsgaranti. 

Ta kontakt så får du vite hvor mye du sparer. Spør 
hos ditt lokale bankkontor, ring Kundeservice 

forsikring på telefon 62 51 22 22  eller besøk 
www.sparebanken-hedmark.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



2560 Alvdal • Tlf. 62 48 73 58 • 900 12 989
Fax: 62 48 97 41 • parbjorn@start.no • www.perarnebjorn.no

Når det handler om

GRAVING
• Veibygging
• Tomter
• Gruskjøring
• Stenmuring

Lager av:
• Betongkummer
• Rør
• Markisolasjon

• Planering
• Markberedning
• Skogsgrøfting
• Vann/kloakk

Påskekafé 
på Romsdalssetra

Fra skjærtorsdag til 2. påskedag 
kl. 12.00 - 16.00.

Kaffe, brus og saft
Nystekte vafl er

Pølser med lompe
Sjokolade

Brøytet til Gjeltsetra.
6 km å gå.

Velkommen til seters!
Gun og Hilde

irit a
s

HYTTE TIL SALGS 
på Tronsvangen i Alvdal 

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

8” (20cm) handlaft et furutømmer. 
Beliggenheten er sørvendt med 
panoramautsikt mot Rondane og 
Sølnkletten. 
Hytta er på 105m², pluss 40 m² uthus.
Innlagt vann, gråvannsanlegg og 
forbrenningstoalett.

Prisantydning: 2.300.000,-

Vi er ledig 
for oppdrag!
Ta kontakt med:

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

Se www.� nn.no
for mer informasjon!

FINN-kode: 16711100

Diverse lampeserier • Spotter • Utebelysning • Led lys/sparepærer • Barnelamper • Bildebelysning • Samt mye dekorativ og praktisk belysning

Aladdins Belysning
Parkveien 8, 2500 Tynset
Tlf. 62 48 45 50

Velkommen innom
for en hyggelig handel!

God Påske!

Tidenes påskesalg

Åpningstider: Mandag-tirsdag-onsdag-fredag: 10 - 16.30. Torsdag: 10 - 18. Lørdag: 10 - 14. Påskeaften stengt.

Salg av
diverse lamper

30% 50% 70%

Tlf. 62 48 72 03

GISLAVED SOMMERDEKK
Topp kvalitet/knall pris

35 % rabatt
Tilbudet gjelder utvalgte
dimensjoner i 14”- 17”.

Tilbudet gjelder t.o.m. 30. april.

PRØV VÅR GOURMETBURGER!
Mer kjøtt - mindre fett - mer smak!

Velkommen til et godt hamburger-
måltid hos hamburger-spesialisten i

Nord-Østerdalen.

Propan AGA
Bytte av flasker
10 og 11 kg

kun 199,-
BONUSKORT
Hver 5. flaske gratis!

Påskehandel hos Shell

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

• Blikkenslagerarbeid
• Ventilasjon
• Fasadekledning
• Taksikring



Takk og pris for Gule priser

COOP PRIX • ALVDAL
9-21 (18)

Onsdag 8. april 9-18    
Påskeaften 9-15

  

Smågodt løsvekt 
Candyking. Pr hg

790

Kvikk lunsj
Freia. 4 pk. Pr stk

1390

Medlemstilbud

÷40 på alle 
COOPs halvstekte brød

Appelsiner 
Selges kun i 2 kg nett. Pr kg

590

Lam Lårskiver
Skjeggerød. Fryst. Pr kg

9900

Stekt lammestek
Coop. Med sjy. Pr kg.

10990

Vi ønsker alle velkommen 
                til en hyggelig påskehandel

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

• Ombygging til gassdrift på
bensinbiler

• EU-kontroll
• Taksering og reparasjon av

bilskader

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

Stikk innom distriktets eneste 
spesialbutikk for hytte-
utstyr og hytter. 

Tlf. 62 48 95 39/905 49 329
arild@arild-solvang.no

Stor utstilling

God påske!

Midtsommerdager 
i Alvdal
Årets midtsommerdager i Alvdal 
arrangeres 18. - 21. juni 
Arrangementet vil som vanlig by på mange forskjellige 
aktiviteter,  som blant annet Veteranbiltreff, tuskhandel, 
underholdning, Steijela Grand Prix samt utstillingsåpning 
og operapub på Aukrustsenteret.

Alvdal – Midt i væla, Midtsommerdagene
Neste nummer av Alvdal - Midt i væla kommer ut i forbindelse 
med midtsommerdagene.
Utgivelse:  Ca. 11. Juni
Materiellfrist:  22. Mai
For bestilling av annonseplass 
eller tips for redaksjonell omtale, 
kontakt oss på telefon 62 48 97 08, 
eller post@dmtalvdal.no.



          spørsmål 

om DMT Kommunikasjon Alvdal AS:

          
om DMT Kommunikasjon Alvdal AS:
Bli med på vår 10 års jubileums konkurranse 
og vinn en iPod shuffl e. 

Det trekkes ut fem heldige vinnere gjennom hele 
jubileums året. 
Gå inn på www.dmtalvdal.no og delta.

DMT KOMMUNIKASJON ALVDAL
STEIA PB 25 • 2561 ALVDAL

T: 62 48 97 08 • F: 62 48 97 07 • post@dmtalvdal.no • www.dmtalvdal.no

om DMT Kommunikasjon Alvdal AS:
10 års jubileums konkurranse

Hurra! 
Dmt Kommunikasjon Alvdal 
fyller 10 år!

  


