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Åpningstider 
i påsken
Prix:
Mandag 29. mars  9 - 21
Tirsdag 30. mars 9 - 21
Onsdag 31. mars 9 - 18
Lørdag 3. april 9 - 15

N.O. Dæhlie
Lørdag 27. mars 9 - 18
Mandag 29. mars  9 - 19
Tirsdag 30. mars 9 - 19
Onsdag 31. mars 9 - 17
Lørdag 3. april 9 - 14

Spar 
Lørdag 27. mars 9 - 18
Mandag 29. mars  9 - 20
Tirsdag 30. mars 9 - 20
Onsdag 31. mars 9 - 17
Lørdag 3. april 9 - 14

Alvdal Bok-og Papirhandel, og Sans
Mandag 29. mars  9 - 17
Tirsdag 30. mars 9 - 17
Onsdag 31. mars 9 - 15
Lørdag 3. april 10 - 14

Huldra 
Mandag 29. mars  10 - 17
Tirsdag 30. mars 10 - 17
Onsdag 31. mars 10 - 15
Lørdag 3. april 10 - 14

Alvdal-Tynset Sport
Mandag 29. mars  9 - 17
Tirsdag 30. mars 9 - 17
Onsdag 31. mars 9 - 15
Lørdag 3. april 9 - 14

NØ Elektroservice
Onsdag 31. mars 9 - 12
Ellers normale åpningstider

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

Med sprayvoks:
• Med sprayvoks er det mye enklere å få   
 smurt skiene sine. Bare spray inn skiene   
 med universalspray eller med klisterspray   
 hvis det er varme og våte løyper. Gni   
 voksen inn med en plastkork, så er du   
 ferdig.
• For å rense skiene sprayer du på en   
 rensegele, lar den virke i et par minutter   
 og tørker av voksen. Du får kjøpt alt sam  
 men i en samleveske, med spray, plastkork,  
 rensegele og spesialklut til å tørke av   
 voksen med.

Vanlig voksing:
• Du trenger et lite utvalg smøringer,   
 smøringsskrape, pusse- og rensepapir,   
 skirens, hurtigglider, smørebenk og smøre- 
 jern. 
• Det første du må gjøre er å rense sålen for  
 gammel smøring. Skrap av og vask bort   
 med skirens.
• Før du begynner å smøre, bør du merke   
 av smøresonene, festesonen og glidsonene.  
 Legg så på glidvoks i glidsonene. Det beste  
 er å varme inn et lag voks med smørejern.  
 Vær nøye med å bevege smørejernet hele   
 tiden, ellers kan plasten i sålen bli over-  
 opphetet og skadet.
• Varmvokser du skiene, må den overflødige  
 voksen skrapes av før du legger ut på tur.   
 Skrap i glidretningen med en stiv   
 plastsikling til du ikke får av mer voks.
• Børst opp festesonen med et pussepair,   
 legg så på ett eller to tynne lag med grunn- 
 voks. Bruk helst smørejern.
• Når du legger på festesmøring, er det   
 bedre å legge på to tynne lag enn ett tykt.
• For skiturer under de fleste forhold trenger  
 du tre ulike typer tørrvoks, for henholdsvis  
 våt snø, nullføre og tørr snø, pluss en tube  
 universalklister.

Kilde: Ajungilak/pressekontoret

Det betyr lange dager og mange timer i løype-
maskina. Særlig nå før påske, da hele sjela legges 
i best mulig forhold i hver en krok og krik av det 
omfattende løypenettet over hele bygda. 
  – Vi utvider løypenettet og kjører litt flere 
steder enn ellers om vinteren i forbindelse med 
påsken, bekrefter leder Johan Ragnar Eggen i                     
Alvdal Turforening.
  Foreningen har satt spor etter seg i Alvdals fjell 
og skoger siden 1981, og noe av det viktigste er 
å legge til rette for at påsketuren skal bli en god 

opplevelse, både for alvdølene og tilreisende        
påsketurister.

Trives
Det klarer turforeningen år etter år, ikke minst   
takket være sine to erfarne løypekjørere Arve 
Løkken og Olav Magne Samuelshaug. Deres       
rutine og lokalkunnskap er gull verdt.  
  Jobben som løypekjører kan være ensom. Og 
den kan by på tøffe utfordringer i forhold til vær- 
og snøforhold i blant.

Det hender ofte at driftsoperatør Arve Løkken er på plass i løypemaskina 
lenge før dagslyset for å sørge for best mulige forhold til skiglade alvdøler.  
Sammen med kollega Olav Magne Samuelshaug setter han bokstavelig talt 
spor etter seg g jennom hele Alvdal Turforenings nær 120 kilometer lange 
løypenett.

På sporet av påskeløypene

MEKTIG NATUR: Alvdal Turforenings løypenett 
går gjennom variert og mektig natur. 
Løypemaskina tar seg fram over alt.

LANGE DAGER: Det kan bli lange dager for Arve Løkken i løypemaskina. 
Men han trives med jobben.

Men Løkken og Samuelshaug trives med det.     
Ingen dager er like, og det er tett mellom de gode 
naturopplevelsene på turene gjennom variert 
terreng.

Turer i måneskinn
Alvdal Turforening nøyer seg sjølsagt ikke med 
å tilby flotte løyper. De krydrer i tillegg det hele 
med flere spennende arrangementer i løpet av 
påsken.
  Leder Johan Ragnar Eggen framhever spe-
sielt måneskinnsturen gjennom Alvdal Vestfjell 
mandag 29. mars. Turen starter på Atnasjø kafé,   
stopper for kveldsmat på Breisjøsetra underveis, 
før følget går videre til Sølnsetra.
  – Dette er en helt spesiell tur som ikke kan 
beskrives, den må bare oppleves, mener Eggen. 
  Måneskinnstur blir det på Østkjølen også              

– dagen etter, tirsdag 30. mars. Og da er                     
Allmannstua naturligvis åpen for servering.

Åpen skihytte og påskekos
Skihytta Allmannstua er for øvrig åpen for server-
ing gjennom hele påsken, fra og med palme-
søndag til og med første påskedag.
  Palmesøndag frister turforeningen i tillegg med 
servering på hytta til Gerd Marie og Ketil Gjerm-
undshaug på Høstdalen.
  Dessuten inviteres det til påskekos på Langsetra       
skjærtorsdag – 1. april. Her blir det full rulle med 
skilek, aktiviteter og servering på Sveivangen i 
regi av budeiene på Høstdalen.
  Og som vanlig runder Alvdal Turforening av  
vintersesongen med en to dagers tur til Breisjø-
seter Turisthytte helga etter påske. 
  Det tilbys også skiorientering i regi av o-gruppa 
i Alvdal IL.

GAUPSKARET: Et av de mindre kjente områdene i Alvdal Turforenings løypenett 
– traseen fra Moldstad, gjennom Gaupskaret, til Kvebergsvangen.



– De to første bøkene har jeg valgt blant annet 
fordi mange kunder har gitt meg gode tilbake-
meldinger på de tidligere bøkene til disse forfatt-
erne, forteller Tronslien. 
  Her er Tronsliens anbefalinger:

Ny roman i suksesserien om politimannen Patrik 
Hedström og forfatteren Erica Falck i idylliske 
Fjällbacka. Dette er den sjuende boken i suksess-
serien om politimannen Patrik Hedström og 
forfatteren Erica Falck i Fjällbacka. Det er en lys 
sommernatt. En kvinne kaster seg inn i en bil. 
Hendene på rattet er blodige. Med den lille sønn-
en sin i baksetet flykter hun mot det eneste sted-
et der hun kjenner seg trygg: øya Gråskär utenfor 
Fjällbacka, der familien hennes har bodd i genera-
sjoner. Et par døgn senere myrdes en mann en 
leilighet i Fjällbacka. Han var nyansatt økonomi-
sjef i kommunen. En samvittighetsfull og vennlig 
person, som etter mange år har vendt tilbake til 
barndommens trakter. Ingen har et vondt ord å 
si om ham. Men Patrik Hedström og kollegene 
ved Tanumshede politistasjon oppdager snart at 
livet hans var fullt av hemmeligheter. Det viser seg 
at mannen besøkte Gråskär like før han døde. På 
folkemunne kalles øya Gastholmen: Det sies at de 

døde går igjen der, og at de har noe å fortelle de 
levende. Her lukter det sitrende spenning. 
  Camilla Läckberg debuterte som krimforfatter i 
2003. I 2008 fikk hun Le Grand Prix de Littérature 
Policière og Le Prix Polar International for debut-
boken Isprinsessen. Hun er tildelt Folkets littera-
turpris 2006. Bøkene hennes er solgt i tre million-
er eksemplarer bare i Sverige. Flere av bøkene er 
også filmet for TV, og blant annet sendt på NRK 
nylig.

 

Den islandske forfatteren Arnaldur Indridason er 
her ute med sin sjuende bok: En mann spanderer 
en drink på en kvinne, men blander et stoff i den 
før hun drikker. Dagen etter blir mannen funn-
et død i leiligheten sin i Reykjavik med halsen 
skåret over. Siden etterforsker Erlendur Sveinsson 
har dratt østover må kollegaen Elinborg ta saken. 
Hun møter løgn, bygdesladder og personlige 
tragedier. 
  Forfatteren Arnaldur Indridason er født i 1961, 
og han har to år på rad mottatt Glassnøkkel-
prisen for sine kriminalromaner. I 2005 ble hans 
bøker hedret med den engelske krimprisen 
Golden Dagger, som gis til årets beste krimbok 
på engelsk og den svenske Martin Beck-prisen. I 

2004 kom han for første gang ut på norsk med 
romanen Myren. Etterforskeren Erlendur Sveins-
son er gjennomgangsfiguren i kriminalromanene 
til Indridason. 

Drapsgåter, mysterier, skrekk og gru. 17 spen-
nende og overraskende kriminalnoveller fra de 
beste norske forfatterne. Anne B. Ragde, Karin 
Fossum, Unni Lindell, Gunnar Staalesen, Tom 
Egeland, Morten Harry Olsen, Kjersti Scheen, 
Pål Gerhard Olsen, Jørn Lie Horst, Jon Ewo, Kurt 
Aust, Helge Hagerup, Frederik Skagen og Gert 
Nygårdshaug. Flere av novellene har ikke vært ut-
gitt i bokform tidligere.
  – Denne boka har jeg valgt spesielt med tanke 
på de som ikke helt har fått tak på lesegleden – 
da kan kanskje korte stykker være et sted å beg-
ynne, sier Irene Tronslien.

Quiz og spill
– Påsken er også tid for spill, fortsetter Tronslien. 
  Kortspill, tradisjonelle brettspill eller terningspill 
som yatzy er alltid populære påskeaktiviteter. I 
tillegg slår bokhandleren et slag for quiz som en 
spennende, lærerik og morsom aktivitet.
  – Vi har fått inn mange nye quizbøker nå rett 
før påske. Der ligger grunnlaget for mange enga-
sjerende og morsomme timer med aktivitet for 
hele familien, sier Irene Tronslien.

Krimhistorier er en like naturlig del av påsken som universalklister og påske-
egg. Irene Tronslien i Alvdal Bok- og Papirhandel anbefaler denne påskens 
mest spennende krim-nyheter.

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

God påske!

Med Sans for påsken
• Friske tulipaner og påskeliljer
• Gaver og påskepynt

Nye, tøffe 
og populære tresko

Barn kr 595,-
Voksen kr 995,-

Her er årets påskekrim

1. Fyrvokteren

3. Påskekrim:

MORSOMT OG LÆRERIKT: – Quiz er morsom 
og lærerik påskeaktivitet for hele familien, mener 
Irene Tronslien. Bokhandelen har massevis av nye 
quizbøker.

2. Irrganger

KRIMKLAR: Hos Alvdal Bok- og Papirhandel finner du årets påskekrim. 
Her er Irene Tronsliens anbefalinger.

SEND INN 
DINE BESTE ALVDALSBILDER
   Til omdømmekampanjen ”Ei elske Alvdal” trenger 

vi gode bilder fra Alvdal. 

Det kan være bilder av folk, aktiviteter, situasjoner 

eller generelle landskapsbilder fra ulike steder i bygda.

      Bildene skal brukes i ulike typer materiell i   

      forbindelse med omdømmekampanjen, blant              

      annet brosjyre, postkort og nettside.

Bilder som benyttes premieres med en overraskelse knyttet 

til kampanjen. Vi ønsker primært digitale bilder.

Send inn ditt bilde innen 30. april til følgende 

e-post adresse: post@dmtalvdal.no

      forbindelse med omdømmekampanjen, blant              

      annet brosjyre, postkort og nettside.

      forbindelse med omdømmekampanjen, blant              

      annet brosjyre, postkort og nettside.

      forbindelse med omdømmekampanjen, blant                    forbindelse med omdømmekampanjen, blant              

      annet brosjyre, postkort og nettside.

e-post adresse: post@dmtalvdal.no



Mer enn bare en hyttebutikk
• Nå også hvitevarer fra Gorenje

• Verktøy fra Hitachi

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

Velkommen til 
Høstdalsdagene 
med Stjernerittet 8. til 10. juli

-Billettmrk. Brudepar søkes!
Kom og få en smak av seterlivet 

i Høstdalen i Alvdal!
 

NORD-ØSTERDALEN OG RØROSTRAKTENE

bondebryllup • setermat • husfl id og tradisjonshåndverk 
kulturlandskap • hestevrinsk • opplev Kvitvola fra heste
-ryggen • seterpub • foto- og bunadsutstillinger • fjøsstell 
fi ske • fl uefi skekurs • gammeldans • buskspell • foredrag 

www.hesteriket.no www.seterlandet.no

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

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

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

Leiebil!

• Vi har diagnoseutstyr for de fl este   God påske!

God påske!

Tlf.: 62 48 72 03

NYSTEKT – SAFTIG – FERSK

PIZZA

Fresh Pizza er nystekt, saftig og fersk. Dette er pizza med topp kvalitet i tre populære 
smaksvarianter. På to minutter steker vi en herlig pizza slice til deg. 
Du kan også velge å kjøpe en hel pizza til kun kr 150,-. Denne er klar på under 10 minutter. 
Nyt pizzaen på stasjonen, i bilen eller hjemme.

God påske!God påske!

EGNE GROVE SMURTE BAGUETTER
Vi smører nå egne ferske 
grove baguetter til deg.

Ost/skinke
Reker
Roastbeef

Fra kr 49,-

KYLLINGTACO

25,-

PEPPERONI/BIFF/
KJØTTBOLLER

25,-

HEL PIZZA

150,-

SKINKE/PAPRIKA

25,-

2 slices + 0,4 l drikke

49,-

God mat og drikke på



www.alvdaltynset-sport.no

Vi ønsker alle en sporty påske!

Skiklær

÷30% - 50%
 

Adidas trediac joggesko

599,- 
Før 1099,-

Ski

÷30% - 50%

Alle Brooks joggesko

÷50% 

Fjorårets fotballsko

÷50% 

Adidas trediac joggesko

Supertilbud!

Tilbudene gjelder for uke 13

God påske!
Lammelår frossent

pr kg 5990

Appelsiner

pr kg 790

Smågodt

÷ 40%

Appelsiner

pr kg 

Smågodt

÷ 40%

Åpningstider i påska:
Lør. 27.   9 - 18
Man. - Tir.  9 - 20
Ons.  9 - 17 
Påskeaften  9 - 14

Nye åpningstider etter påske
Man. - fre. 9 - 20. Lør. 9 - 18NB:

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

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

www.huldrahandverk.no

Velkommen til 
hattekveld
Onsdag 24. mars kl. 19.30

For å komme inn må du ha på hatt 
og kan få lov til å fortelle hattens historie.

Hattemaker og kunstner Evelin Refsahl 
kommer for å fortelle om bedriften sin 
og vise frem sine kreative hatter.
Inngang kr 100,-

Alvdal blandetkor synger.

Påskeprogram
Påskelunsj: Man 29., tir 30., ons 31. mars
Kakefest: Lørdag 3. april

vaktmestervaktmestervaktmestertjenestertjenestertjenester
• Plenklipping • Snørydding • Kaste inn ved •

ta kontakt!
Ove Sand Tlf.: 62 48 80 18 / 902 52 258 

Møtelokaler til leie
Kontorbygg tilbyr møtelokaler for inntil 
20 personer til leie.
Moderne og funksjonelle lokaler midt 
på Steia.

• Varmdrikksautomat
• Fullt utstyrt kjøkken
• Mulighet for leie av projektor

Pris kr 500,- pr møte

Kontakt:
DMT Alvdal v/Silje
Tlf.: 62 48 97 08
e-post: silje@dmtalvdal.no



•	Levering	
	 av	grus

•	Vedlikehold	
	 av	veier

•	Alt	innen	
	 gravearbeid

•	Minigraver	med
	 hydraulisk	hammer

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

Lørdagsåpent fra 27. mars 09:00 - 12:00Lørdagsåpent fra 27. mars 09:00 - 12:00

Fujitsu  ARCTIC 

VARMEPUMPE
Utviklet for tøft klima

Fujitsu og Mitsubishi

VARMEPUMPER

Din lokale leverandør av

Mitsubishi  KRIGAMINE 

VARMEPUMPE
Den eneste i årets store 
varmepumpetest som har 
garantert drift ned til 
÷ 25 grader

Fra kr 16.000,-

inkl. montering

 

Familieskidag 

på Langsetra, Sveivangen

Skjærtorsdag fra kl. 12.00
Det blir servering for store og små

• Drivstoff

• Vaskehall

• Servicehall

• Bilrekvisita

• Storkiosk

• Varmmat

• Henger utleie

Jela Bensin og Kiosk AS
2560 ALVDAL

Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

www.turforening.no

Påskemeny:
• Allmannstua  er åpen hver dag

• Langtur på ski Rendalen - Sømådalen  28. mars
• Måneskinnstur i  Alvdal Vestfjell  29. mars

• Fullmåne på Allmannstua 30. mars
• Påskekos på  Langsetra 1. april

• 120 km med  påskeløyper
• Daglige  meldinger på www.turforening.no

Lille Tille 
– barnetøfler fra Alvdal produseres i Kina

– Jeg kom over noen lignende på nettet, og    
bestilte dem. De var fine, og dermed begynte 
jeg å leke med tanken om å gjøre noe tilsvar-
ende – lage en egen kollekson med lokal vri, 
forteller Britt Guri Nordtun.
  Som tenkt, så gjort. På nettet fant hun               
etter hvert en egnet produsent i Kina, samtidig 
som hun tegnet sine egne motiver til fire ulike      
barnetøfler for unger opp til 2 års alder.

Lammeskinn
Første bestilling er akkurat kommet ferdig-   
produsert tilbake fra fabrikken i Kina. Flotte 
lammeskinnstøfler med sklisikker semsket såle.
  – Det er jo veldig viktig at de ikke sklir, sier 
Britt Guri. Hun er fornøyd med produktene så 
langt.
  – Kvaliteten er bra og det ser ut som ungene 
liker dem. De er mjuke og gode og sitter bra på 

foten, forteller Nordtun, som foreløpig har sin 
nye geskjeft under merkenavnet Lille Tille bare 
som en hobby.

Morsomt
– Jeg driver med det fordi jeg synes det er mor-
somt. Så langt har det gitt mersmak og jeg har 
allerede vurdert flere modeller og flere farger. 
Jeg har også noen ideer om å utvide med en 
del andre ulike produkter, så om dette er noe 
som kan videreutvikles så vil det jo være en 
artig   bonus for meg, sier Britt Guri Nordtun 
og er veldig glad for den positive mottakelsen 
produktene hennes har fått.

Flere utsalg
Allerede nå selges de nye barnetøflene både 
på Rena og Koppang, i tillegg til Husfliden på    
Tynset og Sans Blomster i Alvdal.

  Britt Guri har også sin egen ”hjemmebutikk”, 
hvor hun selger produktene.
  –  Jeg vurderer også en nettbutikk etter hvert, 
forteller hun.

14 dagers levering
Med produksjon i Kina er det kanskje grunn til 
å tro at det er lang leveringstid på produktene.
  – Det er det ikke. Det går bare 14 dager fra 
jeg godkjenner produksjonsfilen fra fabrikken 
til jeg har de ferdige produktene her, så det er 
imponerende, sier Alvdalsjenta.
  Hun understreker at i og med hele Lille Tille-
konseptet så langt bare er en hobby, så har hun 
heller ikke gjort de store investeringene. 
  – Jeg har investert en del tid og så har jeg 
betalt den første produksjonen, det er det. Til 
gjengjeld har jeg lært veldig mye underveis,    
forteller Britt Guri Nordtun.

Rolle som hjemmeværende småbarnsmamma ga Britt Guri Nordtun nye ideer. Nå designer hun barnetøfler, som 
hun får produsert i Kina før de kommer tilbake til Alvdal for salg.

TØFFE TØFLER: Britt Guri Nordtun har benyttet 
mammapermisjonen til å designe barne-
tøfler med fire ulike motiver som hun har fått 
produsert i Kina. Kolleksjonen er nå i salg og 
tilbakemeldingene har vært veldig positive.



På Steimosletta, med panoramautsikt mot 
Tron, planlegger alvdølene  sin nye ”storstue” for           
aktivitet, helse og engasjement.
  – Vi ser for oss et spleiselag for folkehelse og triv-
sel for alle i hele bygda, sier leder i Alvdal idretts-
lag, Bjørn Åsen og Jan Inge Gjermundshaug.
  Så langt ser det lovende ut, med godt over en 
halv million kroner samlet inn allerede før det 
hele er organisert og satt i system.

Stort engasjement
Initiativet til satsingen kommer fra sentrale 
næringslivsaktører i bygda og arbeidet skjøt 
virkelig fart da Brødrene Gjermundshaug Anlegg 
kjøpte opp et komplett treningsstudio etter en 

konkurs i Bodø.
  Prosjektgruppa som nå jobber intenst videre 
med prosjektet inkluderer i tillegg både Alvdal 
idrettslag og andre sentrale lag og foreninger.
  Og nå står 24 spinning-sykler, flere tredemøller, 
vekter og alt annet tenkelig utstyr og apparater 
lagret og bare venter på å få tak over hodet. 
 

For alle
– Hovedmålet er å skape økt fysisk aktivitet for 
ALLE i Alvdal. Dette skal bli et senter for folk i alle 
aldre og med ulike behov for aktivitet og trening, 
både de som er fysisk aktive fra før og de som 
ikke er det, fortsetter Bjørn Åsen og Jan Inge  
Gjermundshaug.

  – Videre ønsker vi å bli en samarbeidspartner 
for alle bedrifter i Alvdal slik at fysisk aktivitet 
og verdien av det for arbeidsplassene blir satt på 
dagsorden. Og for Alvdal kommune slik at det 
forebyggende helsearbeidet og stimuleringen til 
fysisk aktivitet blir ivaretatt og stimulert.
  Det siste betyr blant annet helt konkret at man 
ønsker å gi plass til kommunens fysioterapi-       
tilbud i det nye treningssenteret.

Squash og klatring
Planene så langt innebærer treningssenteret i et 
700 kvadratmeter stort nybygg på Steimosletta. 
I de foreløpige skissene er det gitt rom for både
squash-haller, klatrevegg, treningsstudio, rom for

Her tester Alvdal idrettslags daglige leder Anne Berit Gjermundshaug og Jan Inge Gjermundshaug fra Brødrene 
Gjermundshaug Anlegg AS spinning-syklene på tomta til det som i løpet av året forhåpentligvis blir et 700 kvadrat-
meter stort treningssenter hvor alvdølene kan pleie både helse og form.

HER BLIR DET: Med panoramautsikt mot Tron 
satser Anne Berit Gjermundshaug og Jan Inge 
Gjermundshaug på at spinning-øktene i det nye 
treningssenteret på Steimosletta vil gå som en drøm. 

Hjertestarter 
på Steia
Butikker og næringsdrivende har 
nå gått sammen om kjøp av 
hjertestarter sentralt plassert på 
Steia.

Alvdal-Tynset Sport, Huldra, Alvdal Bok- og 
Papirhandel, Sans Blomster. Spar Einar Østby 
og DMT Alvdal står i fellesskap bak invester-
ingen i en hjertestarter fra Blodstrupmoen 
Medical Equipment.
  I tillegg til hjertestarteren blir det kjørt opp-
læring av ansatte i alle bedriftene slik at flest 
mulig skal kunne betjene hjertestarteren om 
behovet skulle dukke opp.
  – Vi mener dette er viktig for beredskapen 
og tryggheten for folk på Steia, sier daglig 
leder Rune Eng i DMT Alvdal om bakgrunn-
en for innkjøpet.

Sykkel-
arrangementet 
Tour for kids 
kommer til 
Alvdal
Barne-sykkelarrangementet 
Tour of Norway for kids ble 
startet opp i 2005 i regi av Norges 
Cykleforbund med prosjektleder 
og initiativtaker Svein Bergheim i 
spissen. 26. mai kommer Touren 
til Alvdal.

Tour of Norway for kids blir i år arrangert for 
sjette gang. Konkurransene er uhøytidelige 
og blir arrangert i smårunder/korte distans-
er på alle arrangementsstedene. Rundene er 
som regel i sentrumsområder, og overskrider 
sjelden 600 meter. Dette er noe ALLE kan 
være med på! Lek og moro er i fokus!
 Tour of Norway for kids er et arrangement 
for barn opp til14 år. Egen klasse for de med 
trehjulssykler og større hjul. 
  Det er gratis å delta. Alle får t-skjorte, dip-
lom og premier. I tillegg blir det trukket ut 
vinnere av en DBS-sykkel, sykkelhjelmer, samt 
henholdsvis gul ledertrøye, grønn spurttrøye 
og prikkete bakketrøye på hvert sted Touren 
arrangeres.

Her skal alvdølene komme i form
fysioterapeuter og rom for gruppeaktiviteter,          
i tillegg til garderober og sosiale rom.
  Den foreløpige prislappen er på åtte millioner 
kroner, og finansieringen er tenkt som en kombi-
nasjon mellom kommunale tilskudd, spillemidler, 
gaver fra næringsliv, lag, foreninger og privat-   
personer, samt lån.
  På et bra besøkt informasjonsmøte om planene, 
på Aukrustsenteret nylig, presenterte prosjekt-
gruppa i tillegg et driftsbudsjett for senteret, som 
balanserer med en omsetning på rundt 1,5 milli-
oner kroner i året.

Egen forening
Det nye treningssenteret – som skal få sitt navn 

etter en utlyst navnekonkurranse blant alvdølene 
– er tenkt organisert som en egen forening, der 
alle bidragsyterne i prosjektet blir medlemmer.
  Det er videre tenkt at Alvdal idrettslag skal være 
prosjekteier og driftsansvarlig for senteret, mens 
den faglige ledelsen blir ansatt i foreningen.
  Planleggingsarbeidet pågår for fullt, og går alt 
etter planen kan dørene åpnes allerede i løpet av 
oktober.



Veving har vært både en lidenskap og en hobby 
for Torhild Holter i mange år. Med etableringen 
av Vevlåven tok hun det første skrittet mot å 
gjøre vevinga til et levebrød, og det har allerede 
gitt resultater.
  Hun har innledet et samarbeid med Savalfellen 
om delleveranser til deres skinnfeller, og er i til-
legg en av fire samarbeidene håndverksbedrifter 
bak den spennende nysatsingen Huldra hånd-
verk, mat og kultur på Steia i Alvdal – sammen 
med Savalfellen, Annes Keramikk og Klokkaran 
drama- og kulturverksted.

Bygger vevstue
– Så langt har jeg stort sett levert til Savalfellen, 
forteller Torhild Holter. Det har ikke vært kapasi-
tet til mer foreløpig. Verken når det gjelder tid 
eller plass.
  Det blir det forandring på når hun får bygd den 
planlagte vevstua på garden ”bak berget” i Alvdal. 
Arbeidet settes i gang så fort snøen går og vev-
stua er forhåpentligvis i drift til høsten igjen.
  – Da får jeg plass til alle de fire store vevene 
mine, blant annet en damaskvev. Det vil spare 

meg for mye tid og gjøre produksjonen mye mer 
fleksibel, forteller Holter.

Mye jobb
Det er nemlig det å klargjøre vevene for ny 
produksjon som er den største jobben.
  – Det tar fort noen dager å tre om veven, fortell-
er Torhild Holter, som gjennnom Vevlåven ønsker 
å tilby et bredt spekter av produkter, fra snorer og 
bånd til åklær og løpere, møbelstoff og gardiner.
  – Produktene skal være håndlaget, unike i         
design og kvalitet, sier Holter.

Utdøende fag
Torhild Holter er opptatt av at hun gjennom sitt 
arbeid er med på å opprettholde et utdøende fag.
  – Det er ikke mange som driver med dette fra 
bunnen lenger, og Husflidslaget ønsker at jeg skal 
holde vevkurs for å lære flere kunsten, sier Holter.

Egne mønster
Torhild Holter lager ofte sine egne mønster og lar 
seg inspirere av gammelt tradisjonshåndverk i sitt 
arbeid.

  – Jeg skal tilby håndvevde produkter i nye og 
tradisjonsrike mønster til husflidsbedrifter og  
andre utsalg i Fjellregionen, sier Holter.
  Så langt er leveransene til Savalfellen og 
etableringen av Huldra alt hun har rukket. Men 
med vevstua på plass og Huldra som utsalgssted 
for egne produkter håper hun at prosjektet sky-
ter enda mer fart. Om bare døgnet får noen flere 
timer, så hun rekker å produsere alt hun har lyst 
til.

Bygger vevstue 
             og satser friskt
Veving er blitt langt mer enn en hobby for Torhild Holter. Nå bygger hun egen vevstue på gården og satser friskt med 
firmaet Vevlåven.

VEVDE BÅND: Torhild Holter vever mange ulike 
produkter. Her et eksempel på vevde bånd.

MYE ARBEID: Torhild Holter i full gang med å 
klargjøre en ny vev hjemme i peisestua. Forbere-
delsene er mer enn halve jobben.

I regi av budeiene Gunhild Dølhaug Valråmoen, 
Else Iren Smedplass og Anne Berit Gjermunds-
haug har Høstdalsdagene den andre helgen i juli 
på to år rukket å bli et arrangement med stor 
popularitet, både for lokalbefolkning, hytteeiere 
og tilreisende fra flere fylker.

Bredt samarbeid
I år får de med seg enda flere krefter inn i arrange-
mentet. Samarbeid med Hesterikets Stjerneritt 
og Hestivalkonsept er etablert. I tillegg vil den 
tradisjonelle Høstdalsfesten i regi av Torader-     
jutulan og resten av spellmannsmiljøet i bygda bli 
løftet enda mer fram, og det jobbes også mot å få 
til samarbeid med andre aktører i bygda og Høst-
dalen om aktivitetstilbud. 
  Planleggingen av årets høydepunkt i Alvdal vest-
fjell er med andre ord godt i gang, og dagene 8-10. 
juli kan like godt krysses ut i kalenderen. Tradis-
jonsmat, husflid, kulturelle opplevelser, heste-
vrinsk, tilbud om turer med hest, seterpub, guid-
ing i kulturlandskapet, utstilling av bruksting og 
bunader, fjøsstell, fiskemuligheter, fotoutstilling, 
fluefiskekurs og en smed til å smi noen i hymens 
lenker er blant det som står på programmet.

– Ønsker brudepar
Det blir med andre ord muligheten for et realt 
seterbryllup? 
– Ja, for å spisse arrangementet med noe ekstra 
vil vi forsøke å få tak i et samboerpar som kanskje 
nå går og tenker på frieri og sommerbryllup, sier 
Tirill Langleite fra arrangørgjengen i Hesteriket. 
  – Vil noen gi hverandre sitt ja på setervollen, skal 
vi både skaffe prest og en smed til å smi lenker til 
brudeparet, lover hun.
  – Spellmenn med bruremarsj og ei brureseng 
skal det vel også bli ei råd med, kommer det fra 
Knut Lilleeggen i Toraderjutulan, samt budeie-
gjengen i Seterlandet. De gleder seg alle stort til 
dagene 8-10. juli, og håper på at mange vil bli 
med på en 3-dagers i vestfjella. 

Ei ferieuke å krysse av
Stjernerittet til Hestivalen og aktiviteter som 
tidligere har tilhørt dette hestearrangementet 
nede i bygda, bakes for 2010 inn i Høstdals-        
dagenes konsept. Nå håper de å få enda flere opp 
i salen eller vogna og bli med på en kjempeflott 
tur inn til den særegne seterdalen i Alvdal. 
  – Kryss av for ei ferieuke i forkant, og ri fra både 

nord, sør, øst og vest til Høstdalen. Vi tør love en 
ubeskrivelig tur i et av landets fremste fjellterreng 
for slik aktivitet, sier Gunhild Sem i prosjektet 
Hest i Fjellregionen. I disse dager inviteres flere av 
landets turrittaktører og alle som ellers har lyst til 
å innta Høstdalen til hest i sommer.

Høstdalsdagene 2010 
– seterbryllup, hesteliv og mye mer

PUB: Det blir som før spell og moro med Olav og 
Knut Lilleeggen og resten av spellemannsmiljøet 
med seterpub og Høstdalsfest i juli.

Høstdalsdagene ekspanderer i 2010, og nå inviterer Seterlandets budeier, Hesteriket og resten av aktørene til ekte 
seterbryllup. – Er det noen som vil gifte seg byr vi både på nysmidde hymens lenker, hesteskyss, bruremarsj, 
prestegjerning, brureseng, og mer til, lover arrangørene.

VELKOMMEN: Seterlandet-budeiene Else Iren Smedplass (fra venstre), Gunhild Dølhaug Valråmoen 
og Anne Berit Gjermundshaug ønsker velkommen til årets Høstdalsdager, med et mer spennende og 
variert program enn noensinne.

HESTIVALEN: Hestene kommer til Høstdalen i 
sommer når Hestivalen arrangeres i forbindelse 
med Høstdalsdagene. Her fra et tidligere hing-
steslepp på Høstdalen.



www.nordbohus.no/klevan

SAVALENS BESTE

For prospekt og ytterligere informasjon kontakt: 
Byggservice Nord Østerdal AS • Parkveien 24, 2500 Tynset • Telefon: 62 48 37 30  
Mobil: 976 76 195  • E-post: fi rmapost@byggserviceno.no • www.nordbohus.no/klevan

Hytte for salg 
i Klevan hyttefelt 
Praktisk og eksklusiv hytte på meget 
god og solrik utsiktstomt
Modell “Soria” - rik på detaljer fra god norsk byggetradisjon. 
Egen soveromsfl øy og egen stue/kjøkkenfl øy som bindes sammen 
med en stor fl ott hall. Fløyene gir fi ne uterom og gjør Soria til en 
praktisk og eksklusiv hytte.
• Bruksareal: 106 m2. Innhold: Stue, kjøkken, hall, 3 soverom, 
 bad m/badstu, soveromsgang og bod

Pris: kr 2.490.000,-

 

PÅSKEVISNING
Tirsdag 30. mars 14-16
Lørdag 3. april 14-16

Visningshytta er innredet med møbler 
fra Fagmøbler Alvdal. Hytta selges 
umøblert.

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

Taksering Verditaksering boliger

Boligsalgsrapport

Skadetakst

Skjønn

Tilstandsanalyse

Reklamasjonstakst

Byggelånsoppfølging

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

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

www.scandic.no

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

Varmepumper
og aircondition 
fra Toshiba
www.toshibavarmepumper.no 

Geir O. Smedplass
forhandler av



Åpningstider:
Påske 27 - 31. mars og 5. april  10 - 17
Alle dager 8. mai til 17. oktober  10 - 17
Juli utvidet åpningstid

www.aukrust.nowww.aukrust.no

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 Holmen-
kollen, og begge bygdene vil ha 
eiendomsrett og gjøre stas på ski-
løperen. Passer for hele familien.

Freske Fraspark 
hver dag i påsken kl. 13.00
Freske FrasparkFreske Fraspark

Aukrustsenteret 
   viser spillefi lmen
 

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

Foto: Rob Veldhuis

Se etter mandelpoteter fra 

Auma Mandel 
i din butikk. Kortreist mat!
 
•
• Vi har vaska mandelpoteter. 
 Lettvint til påsketuren.
 
• Husk å ta med noen sekker når du skal  
 tilbake til hverdagen også.
 
• Mandelpoteter fra Nord Østerdalen er  
 uslåelig på smak, farge og konsistens.

• 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

Til alle hytteeiere i Alvdal
Det kan være en ulempe for hytteeierne at 
Bygger´n Alvdal, som er en avdeling under Alvdal 
Skurlag, ikke har åpen butikk på lørdager.
  Våre åpningstider er mandag-fredag kl 07.00-
16.00, og vi ønsker å imøtekomme også hytte-
eiernes behov for innkjøp av byggervarer, trelast, 
maling og annet på best mulig måte innenfor disse 
åpningstidene.
  For å yte enda bedre service åpner vi derfor for 
at varer kan bestilles på forhånd, for de som ikke 
rekker innom innenfor ordinær åpningstid. 
Vi pakker og merker varene og setter dem ut på 
avtalt sted for henting, for vår egen risiko.

Vi som jobber i Bygger´n-butikken er å treffe på 
e-post og telefon
• Thor Granrud  salg byggevarer
 thor@alvdalskurlag.no 62 48 93 71
• Svein E. Kristiansen salg trelast 
 svein.egil@alvdalskurlag.no 62 48 93 59
• Olav Thoresen salg byggevarer  
 olav@alvdalskurlag.no 62 48 93 59

Velkommen til en hyggelig handel – vi skal gjøre 
vårt ytterste for å yte den beste service innenfor 
våre åpningstider.

maling og annet på best mulig måte innenfor disse maling og annet på best mulig måte innenfor disse 

Ved å fyre i ovnen 2 ganger i løpet av dagen for 
du jevn varme hele huset.

Klebersteinsovner
– ovner som varmer lenge…

NÅ PÅ TILBUD!
• 1 stk Line klebersteinsovn, 3 seksjon 

– kr 23.480,-.  NÅ kr 18.990,-
• 1 stk Octo 50 klebersteinsovn, 4 seksjon 

– kr 29.170,-.  NÅ kr 22.290,-

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

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

• Twist 340 gr 29.90
• Karbonadekaker 800 g  39.90
• Wienerpølser 520 g  29.90
• Innherred sodd 2 liter 89,90
• Kornbrød lettstekt 18.90

Åpningstider i påska:
Lør. 27. mars: 9.00 - 18.00. Man. 29. mars: 9.00 - 19.00. 
Tir. 30. mars 9.00 - 19.00. Ons. 31. mars: 9.00 - 17.00. 
Påskeaften: 9.00 - 14.00

- se egen Joker kundeavis- se egen Joker kundeavis

10/11 kg propan

199,-

Alt innen varetransport

Kontakt oss!
Håkon: 62 48 74 68/901 71 582 • Lars: 62 48 76 55/901 55 653 

Anders: 911 75 443.

• Lang erfaring ved ned-
taking og montering
av tømmerkasser

• Aktuell ved bergings-
arbeid

• Eget grustak med flere
typer sortiment

• Stillasutleie

Kapasitet:
Lastebiler, med åpne og 
lukkede hengere
Traktor med laster
Boggihenger 8,5 tonn
Tømmerhenger med kran
Tømmerbil/hjullaster

Ekstrautstyr:
Kollikraner m. radiostyring
19 m rekkevidde
Personkurv - lafteklo
Pallegaffel - betongtobb
80 t. mobilkran



Vi jakter flere helter!

Klokkaran drama- og kulturverksted og Alvdalsstolpen er to 
suksesshistorier fra Alvdal de siste åra. Bak selskapene står Lise 
Eskedal, Gerd Svenfors, Anders Øien og Tommy Stormoen – fire av 
våre lokale helter.

De er ikke alene. Alvdal har mange helter. Nå ønsker vi oss enda 
flere. Vi jakter personer med ideer, optimisme og pågangsmot – 
som kan tenke seg å starte en ny bedrift eller virksomhet. Vi leter 
både etter folk som kan tenke seg å flytte til Alvdal og etablere 
seg her, og blant de som allerede bor i bygda. 
    Går du med en gründer i magen, så ta kontakt med  
   oss og se hva vi kan bidra med for at du   
          skal komme i gang.

• Næringsarealer på Steimosletta og Plassen Industriområde til salgs. 
• Ledige kontor- og næringslokaler i Alvdal. 
  Se www.alvdal.kommune.no.

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

Vi utfører følgende:
✓ Verdi- og lånetaksering

✓ Tilstandsanalyse og boligsalgsrapport 

✓ Skadetaksering for forsikringsbransjen

✓ Reklamasjoner og eierskiftetvister

✓ Skjønn

✓ Landbrukstakst

✓ Store næringseiendommer

Andre tjenester:
✓ Autorisert for rehabilitering 

av skorsteiner

✓ Sertifisert sikkerhetsopplæring 
for truckførere

Alvdal Takst as
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

Alvdal Takst as

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

Kjære 
korpsvenner
Har du lyst til å støtte 
janitsjaren gjennom å tegne
støttemedlemskap?
Alvdal Janitsjarkorps tilbyr mulighet for å tegne
støttemedlemskap.
Medlemskapet koster kr 300,- pr. år. Den som er 
medlem vil få 25 % rabatt på alle arrangement 
som korpset har. 

De som ønsker et medlemskap 
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/ Margrethe Trønnes Nyhus
Tlf. 915 27 722.

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

Våre åpningstider i påsken er:
mandag 29. mars   10.00 - 17.00
tirsdag  30. mars     10.00 - 17.00
onsdag 31. mars     10.00 - 17.00
Påskeaften             Stengt

furuloftet@fagmobler.no

Vi ønsker 
alle våre gamle 

og nye kunder en riktig 

Velkommen 
til en hyggelig handel!

 

Velkommen Velkommen 

god påske!



 

 

Faste Gule Priser

Smågodt løsvekt
Candyking. Pr hg

890

Lammestek
Coop. m/sjy. Pr kg

9900

Orange
X-tra. 1,5 liter. Pr fl aske

490

Kvikk lunsj
Freia. 188 g. 4-pk. Pr pk

1390

+ pant

00

Påskeskinke
Skjeggerød. Pr kg

4990

Grillpølser
X-tra. 500 g. Pr pk

1090Appelsiner
Selges kun i 2 kg nett. Pr kg

590
Lammelår
Gilde. Fryst. Pr kg

6990

Candyking. Pr hg

8
Takk og pris for gule priser 
som gjør det billig å handle 
til påske.

COOP PRIX • ALVDAL
9-21 (18)

Åpningstider påsken
Man., tir. 9 - 21

Ons. 9 - 18
Påskeaften 9 - 15     

Prix kaféen er betjent hele påskeuka 
f.o.m fredag 26. mars fra kl. 9 til 17 (ellers selvbetjent).
Kaffe med kake kr 20,-
Hamburger med pommes frites kr 40,-
Lammestek med tilbehør kr 60,-

Vi kan også friste med ferdig påsmurte baguetter og forskjellige salater.

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

Våre åpningstider i påskeuka:
Man-tir: 08.00 -16.00. Ons: 08.00-14.00
Påskeaften: Stengt!

Vi ønsker alle en riktig god påske!Vi ønsker alle en riktig god påske!

Vi tømmer 
vinterlageret 
Gjør et påskekupp:

Vinterstøvlett

1/2 pris

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

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

6 cm x 175 cm 252 stk/bunt  kr 21,20 pr. stk 

Nyhet!

Stolpebanker, traktor-

montert, utleie m/mann.

 

Impregnerte 

gjerdestolper

 produsert av

sentvoksende furu

 

Nyhet!

Elektrisk gjerdemateriell, 

galvanisert tråd, 

skruisolatorer

100 m/rull   kr 1.170   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  

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

Levering av grus fra
Auma grustak

NYTT AV ÅRET: 
Effektiv rydding av 
vegetasjon
 

Spesialredskap for klipping og kvisting av 

vegetasjon langs veier og jordbruksarealer. Tar 

oppdrag med klipping, rydding og bortkjøring. 

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON. 



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

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

God påske!

Nye trykk 
av Unni-Lise Jonsmoen

Alt i Bruder 

30%

Atlantis lego

30%

Power Miners lego

30%

Ravensburger 
puslespill

30%

30%

Alle Mikey Mouse 
Clubhouse produkter 

30%
Tilbudene gjelder t.o.m. påskeaften. Forbehold om utsolgt.

Bøker og spill 
hører påsken til!

 

Ytterligere 50% på rester etter Mammut

Kom innom og la oss 
hjelpe deg med 
påskens godbiter.


