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Lørdag 18. september
Kl. 10.00: SETERLANDETS FROKOSTMENY
 Serveres i Stasjonshagen

Kl. 10.00 - 15.30:  TORGDAG OG AKTIVITETER   
 PÅ STEIA
 Stor torgdag på Steia med over   
 30 stands med kvalitetsprodukter   
 av gårdsmat (kjøtt, fisk, takkebakst,  
 sjokolade, plommer, honning, m.m.),  
 husflid, kunst/kultur, m.m.
 • Konferansier for dagen:    
  OLAV VIKSMO SLETTAN
 • Hele dagen serverer Alvdal mandel- 
  potetdyrkerlag wokede poteter med  
  mye godt i tillegg! 

Kl. 11.30 og 12.30: UNDERHOLDNING fra scena ved   
 GYPSY COWBOYS

Kl. 12.00: DEMONSTRASJON I NEDSKJÆRING  
 AV HJORTEVILT 
 hvor er godbitene?

Kl. 13.00: MATSHOW med lokal mat, inkl.   
 mandelpotet, ved MIKAEL FORSELIUS,  
 Røros Hotell

Kl. 13.45: NM I MANDELPOTETSKRELLING

Kl. 14.00: TEATER INNLANDET promoterer   
 ”TO KERRS PINK OG EN MANDEL”

Kl. 14.30: GATEBILOPPTOG OVER STEIA

Kl. 14.30 – 17.30: GATEBILTREFF     
 PÅ AUKRUSTSENTERET 
 • 14.30: Registrering, oppstilling,   
  biltreff
 • 15.30: Presentasjon av biler/sykler,  
  cruising/defilering, publikum   
  stemmer på sine favoritter
 • 17.00: Premieutdeling

Kl. 20.00: POTETPUB I SØLNASLOTTET
  med rikholdig meny. 
 Hør bare her:
 • Sølnaslottet serverer bakt potet og  
  noe å drikke
 • Teater Innlandet serverer en prøve- 
  smak på høstens oppsetning   
  ”To Kerrs Pink og en Mandel” – hele  
  ensemblet kommer og gir deg en   
  latterkule!
 • Gypsy Cowboys serverer musikk for  
  både øret og dansefoten

NORSK MANDELPOTETFESTIVAL STØTTES AV:



program

Søndag 19. september
Hele dagen: ALLE POTETPRODUSENTENE I ALVDAL     
 MANDELPOTETDYRKERLAG INVITERER DEG TIL   
 GARDS FOR EN POTETHANDEL!!

Fra kl. 12.00: STOR FOTBALLSØNDAG PÅ STEIMOEGGA
 Fra 12.00: Sesongavslutning grendecupen.    
 Kamper for alle lag
Kl. 13.00: 4. div. kamp ALVDAL – RENNEBU
 Kiosk – m/frukt, kaffe, vafler, grillmat mm.

ARRANgØRER: 

Alvdal mandelpotetdyrkerlag 
og Alvdal Aktivitet

Blid konferansier for dagen: Olav Viksmo Slettan

ALVDAL 
MANDELPOTETDYRKERLAG

Torbjørn Morten Løkken
Tlf.: 971 80 952

Eivind Landfastøyen
Tlf.: 62 48 86 00 • 920 21 128

Gjelten Gård
Tlf.: 62 48 75 68 • 415 14 657/
913 58 584

Tor Eggestad
Tlf.: 62 48 78 54 • 905 48 184

Juul Arne Sinnerud
Tlf.: 62 48 72 17 • 905 20 688

Ole Sørhus/
Hans Kristian Øverland
Tlf.: 906 80 084 / 906 81 966

Olav Magne Samuelshaug
Tlf.: 62 48 70 30 • 950 46 371

Storsteigen Landbruksskole
Tlf.: 62 48 94 40 • 905 51 050

Per Ivar Tronsmo
Tlf.: 970 46 554

Gudmund Tronsmoen
Tlf.: 916 08 165

Per Jørgen Murud
Tlf.: 908 30 442

Vidar Steigen
Tlf.: 911 70 970

Per Magne Sandeggen
Tlf.: 913 26 235

Ola Nørdsti
Tlf.: 958 92 682
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– Mange av våre trofaste deltakere fra tidligere 
år kommer igjen, men både innen gårdsmat, 
husflid og andre områder, kommer det i år nye 
navn inn på lista. 
  – Det er vi utrolig glade for, sier Eggestad og 
koordinator Ole Sylte Heggset.

Sjokolade fra Sollia
Sjokoladelåven i Sollia kan bli årets hit blant 
nykommerne. Elise og Håkon Edvard Nesset fra 
Nesset Nordre i fjellbygda sørvest for Alvdal, har 
satset på sjokoladeproduksjon på låven, derav 
navnet. 
  – Som Harald Sohlbergs maleri ”Vinternatt 
i fjellene” er også Sjokoladelåvens godbiter 
inspirert av fjella og skogen omkring oss. De 
unike konfektbitene er satt sammen av de 
beste sjokoladeråvarer fra Belgia, sammen med 
naturens rike smaker og uttrykk fra Rondane, 
forteller de oss.

Fisk i år også
I skrivende stund er det fortsatt litt usikkert om 
populære Knutstad & Holen med fiskeburgere 

og andre godbiter av innlandsfisk tar turen i år 
igjen. Vi får uansett satt fisken på menyen, da 
velkjente Uthaug Fisk tar turen fra Trøndelags-
kysten til Alvdal. Mange har nok hilst på Uthaug 
under Rakfiskfestivalen i Valdres, og det er 
prisverdig at de i år også besøker Alvdal.
  Alvdalsforetaket Knit.no, med artikler innen 
strikking var ny i fjor, men er en av mange innen 
husflid- og håndverksjangeren, mens Miljøtak fra 
Oppdal er en nykommer med mer byggteknisk 
innretning. Her er det ekspertise på torvtak, 
membraner og innebygde takrenner som 
kommer, og forhåpentligvis får god kontakt med 
både våre mange besøkende hytteeiere samt 
byggfirma i regionen.

Fruktentusiast på 88 år
Den 88 år gamle fruktentusiasten Harald Moen 
besøkte oss i fjor, og sa etterpå følgende:  
  – Detta er nåe tå det morosamaste je ha vøri 
med på!  
  Frukt og grønnsaker fra Helgøya er Moens spe-
sialitet, og vi ser fram til at den spreke 88-åringen 
også i år blir å finne på torgplassen vår. 

– Med lokalprodusert sjokolade i spissen for mye spennende lokal mat, blir 
det garantert mye godt å smake på under årets Mandelpotetfestival. Og, 
fortsatt er det ikke for sent å melde seg på med stand til årets festival, selv 
om vi allerede nå kan vi fastslå at torgdagen går mot rekordoppslutning og 
et mangfold vi aldri har opplevd på Steia før, sier leder Tor Eggestad i Alvdal 
mandelpotetdyrkerlag.



Mmmm 
– her blir det mye godt!

LOKAL GODBIT: Sjokoladelåven i Sollia er en 
av standsdeltagerne under Mandelpotet-
festivalen, og stiller med godbiter med en smak 
av Rondane i seg. Foto: Sjokoladelåven

Det er i år 35 år siden Kjell Aukrust og Ivo 
Caprinos filmklassiker Flåklypa Grand Prix hadde 
premiere.
  – Derfor er vi glade for at vi kan samle de 
bilinteresserte i Nord-Østerdal til gatebiltreffet 
på Aukrustsenteret. Aukrust og bil hører liksom 
sammen, sier Monica Søberg ved Aukrustsen-
teret.

 
Ferrari
Hun kan love langt mer enn bare ”vanlige” gate-
biler til årets treff.
  Blant annet kommer bilen Kjell Aukrust ankom 
med da Aukrustsenteret ble åpnet i 1996 – en 
Ferrari Berlinetta. Den kommer i spissen for 
en liten kolonne med Ferrarier, takket være et 
samarbeid med Ferrari-klubben Norge.
  Bare det alene bør være verdt inngangsbilletten 
for motor-entusiaster i regionen.

 
Flåklypa Goldwing
En annen attraksjon blir garantert en svært 
spesielt stylet Honda Goldwing motorsykkel 
med henger og det hele. Motorsykkelen er lakk-
ert med motiver fra Flåklypa Grand Prix.
  Så blir det som seg hør og bør burning og 
lukt av svidd gummi i regi av det lokale MC-
miljøet. Og i tillegg kåres publikums gatebil-
favoritt blant de frammøte og påmeldte bilene. 
Førstepremien er som før: Heldags racingskurs 
på Rudskogen. 
  Lyd- og dB dragrace-konkurranse blir det 
selvsagt også.

Viksmo Slettan
Overgangen fra Mandelpotetfestivalen til gate-
biltreffet denne lørdagen skjer ved at en del biler 
fra gatebiltreffet kjører en oppvisningsrunde på 
Steia, og plukker med seg Olav Viksmo Slettan 
– som etter å ha ledet arrangementet på Steia, 
også skal være konferansier under Gatebiltreffet.
  Aukrustsenteret og Nordøsterdalsmuseet sa-
marbeider med Flaten Bil og Granrud Bilverksted 
om arrangementet. I tillegg vil Tynset Bil og MC 
og RC Hobby være på plass med stor stand.

Plommer, nymodne epler, honning og mye anna 
godt blir å finne hos fruktenstusiasten, som også 
han vurderer å by på litt fisk.  
  – Ja, lågåsild er ikke noe nord-østerdølene 
kjenner for godt kanskje, men godt er det, og vi 
kan nok by på en smak av dette også, lover han. 
  Galåvolden gård, Aasheim bakeri og Fjellurt 
er andre populære navn på listen over tilbydere 
innen lokalmat hittil.  
  – Vi håper og tror at flere kommer til, og slik 
det ser ut nå så setter vi rekord i antall stand-
deltakere. Pr. 25. august er vi oppunder 30 
påmeldte. Fristen for å melde seg på er ikke 
før 10. september, så ta gjerne kontakt om du 
har lyst til å komme, sier Ole Sylte Heggset fra 
arrangøren. Alt fra mat og anna kultur, til bil og 
traktor er aktuelt!

Gatebilene kommer igjen
Det blir gromlyd fra både motorer og musikkanlegg, burning og kåring av 
publikumsfavoritt når Aukrustsenteret sammen med Nordøsterdalsmuseet 
inviterer til det fjerde gatebiltreffet i rekken. Stedet er Aukrustsenteret og 
tidspunktet er lørdag 18. september.

Innslag for de 
jaktglade
Under Mandelpotetfestivalens torgdag blir 
det i år lagt opp et innslag for de jakt-
interesserte. Hvordan bør et slakt lagres 
fram til partering, hvor er godbitene og 
hvordan skjærer vi ned dyret? Dette og mye 
mer får de som ønsker det, svar på under 
denne sekvensen, hvor en profesjonell 
kjøttskjærer utfører og forklarer.

FRUKTENTUSIAST: Fruktentusiast Harald Moen 
(t.v) besøkte Norsk Mandelpotetfestival for første 
gang i 2009 i en alder av 87 år. Her intervjues han 
av konferansier Olav Viksmo Slettan, og i år møter 
begge to opp påny, et år eldre begge to, men like 
fulle av energi. 

FART OG SPENNING: For fjerde år på rad blir det fart og spenning med gatebiltreff ved Aukrustsenteret, og 
Monica Søberg håper mange legger turen innom etter en formiddag med Mandelpotetfestival på Steia.



Mikael er en person som bobler over av entusi-
asme når vi kommer inn på mat og ikke minst 
matens opprinnelse og historie. 
  – ”Terroir” er et begrep vi i kokkebransjen 
bruker for å beskrive særegenheten som fram-
kommer gjennom råvarenes geografiske opphav. 
Her i fjellområdene vokser alt gjerne litt saktere, 
noe som gjør smaken mer særegen og salgbar, 
mener han.

 
Kjærlighet til hele regionen
Den svenskfødte hotelldirektøren får i alle fall 
solgt den lokale maten.  
  – I 2010 vil trolig omsetningen lande på opp-
under 100 millioner kroner ved Røros Hotell, 
hvor også Vertshuset Røros, Kaffestuggu, samt 
det nyervervede Fjällnäs Hotell like innenfor 
svenskegrensen, er en del av totalen.  
  � Med tanke på vår beliggenhet er slike tall 
oppsiktsvekkende, men bevissthet i hvordan 
vi har utviklet oss hele veien, tror jeg har vært 
viktig, sier kokken – som fant drømmen for seg 
og familien på Rørosvidda. 
  � Hotellets slagord �”kjærlighet til Røros”�, 
handler også om kjærligheten til folket, dyra, 
maten, historien, landskapet og alt vi til sammen 
har rundt oss. Verdibegrepene våre; ekte, raus, 
verdifull og kreativ, understreker dette. 
  – Rørosmat AS sine mangfoldige produsenter 
fra Tydal i nord til Stor-Elvdal i sør, gjør at jeg 
kan boltre meg i produkter og smaker som ingen 
andre har, og som setter en spiss på den opp-
levelsen vi selger fra hotellet, fastslår TV-kokken 
som har planene klare for nye satsinger. 

 
SPA og 5 km snø hele året 
– Vi trives svært godt på Røros, og når det sam-
tidig utvikler seg godt for hotellet, er det så klart 
�”roligt”, som svensken sier det.  
  – Neste steg er ytterligere økt overnattings-
kapasitet, egen SPA-avdeling og helårs skiløy-
peanlegg med 5 kilometer snøtrasé 365 dager 
i året. Dette står på vår ønskeliste, og når det 
gjelder skianlegget har vi allerede tegnet inten-
sjonsavtaler med flere skilandslag, røper han.
  Røros Hotells omsetning vil trolig derfor bare 
øke om Forselius og hans lag lykkes videre. 
Det vil generere omsetning både til Røros og 
regionen forøvrig, også til Alvdal, tror Forselius. 

– Vår regions mangfoldige landbruk 
produserer råvarer som gjør at Røros 
Hotell kan by g jestene på en unik 
matopplevelse, fastslår sjefskokk og 
administrerende direktør Mikael 
Forselius. Lørdag 18. september 
kommer den profilerte TV-kokken til 
Mandelpotetfestivalen på Steia for å 
lage matshow. 

Han er glad for at Alvdal kommune sist vår 
vedtok å bli med i destinasjonsselskapet Røros 
Reiseliv. 
  – Ja, for å selge hotellsengene våre til stadig 
nye kunder trenger vi å tilby enda mer variasjon. 
Hele vår region har da tilbud vi kan selge til 
våre gjester. Aukrustsenteret, Tron og fjellene i 
Alvdal er utmerkede eksempler på dette, mener 
Forselius.  
  – Det vil gagne både oss og regionen ellers, sier 
han som i dag har grunnlag for å påstå at for 
hver krone han omsetter på hotellet, omsettes 
det også 2 kroner i omlandet rundt. 

 
Rett fra TV-studio
Når Mikael Forselius kommer til Mandelpotet-
festivalen lørdag 18. september for å diske opp 
matretter med mandelpotet og anna lokalt 
snadder, har han nylig vært gjennom opptak 
til en ti episoder lang TV-serie som planlegges 
sendt i løpet av det kommende året. 

KOMMER: Mikael Forselius gleder seg til å besøke Mandelopotetfestivalen med et matshow basert på 
lokale råvarer. Foto: Tom Gustavsen.

Mikael Forselius 
– svenske med sans for 

fjellets råvarer
 

  – Stemmer det, ja. Med fokus på matgleder 
vi kan skape ut av råvarer fra regionen, flere 
med tradisjonsbånd til Røros og omlandet, 
produseres nå serien som har fått navnet 
�Proviantgården. Serien har fått navnet fordi 
den spilles inn i nettopp denne nyoppussede 
bakgården her på Røros, i samarbeid med 
selskapet Tellus Works�, kjent for flere store TV-
produksjoner med mat som tema. For norske 
seere er Tinas kjøkken�med svenske Tina 
Nordstrøm kanskje den mest kjente.
  Etter mye publisitet rundt sin kokkegjerning, 
da han i to år hadde Norges Bondelags tittel som 
�bondelagskokk�, representerte Mikael Forselius i 
fjor Midt-Norge i TV2s �Smaken av Norge. 
Nå skal Mikael selv være både programleder og 
kokk i programmet. Når sendingene kommer, og 
på hvilken kanal, vet han ennå ikke. Så først får 
vi nøye oss med en smakebit eller to når Mikael 
Forselius mikser mandelpotet og mye anna godt 
i gryter og kar under Norsk Mandelpotetfestival 
2010. 



Stekt fjellrøye fra Tydal
med sellerisalat og Rørosrømme 
smakt til med sitron

Til 4 personer:
4 stk fjellrøye fileter ca 180 g pr stk
20 g smør til å steke i
Salt og sort pepper
200 g finstrimlet sellerirot
50 g finkuttet stangselleri
20 g granateplekjerner
Saft fra 2 sitroner
2 ss kaldpresset rapsolje
1 ts sukker
Salt og sort pepper
2 dl Rørosrømme
Skall og saft fra 1 sitron
Salt og pepper

Fremgangsmåte:
Krydre og salte røye fileter, stek dem sprø og 
gyldne i smøret.
Bland sammen granateplekjerner og selleri, 
pisk sammen olje, sitron, sukker og hell over 
sellerimiksen.
Smak til med salt og pepper. Pisk rømmen stiv, 
smak til med sitronsaft og -skall og salt og pep-
per. Legg retten pent opp på en varm tallerken 
og server gjerne med kokt nypotet med en kvist 
dill.

Biff av Rørosfe 
med edelløkmarmelade, sprøstekt 
purreløk og timian pølse, rødvinsjy og 
smørstekt sopp

Til 4 personer:
4 biff av sidet trønderfe og nordland fe (Røros 
fe) á 180 g
4 stk ferske Røros bratwurst pølse
Smør til å steke i
Salt og sort pepper
4 stk rød edelløk i skiver
Skall og saft fra 2 stk appelsiner
1 dl rødvin
1 ss brun sukker
100 g Shitakesopp
20 g smør til å steke i
50 g finstrimlet purreløk
2 ss olivenolje
1 dl rødvin
4 dl god okse kraft
1 stk finkuttet sjalottløk
20 g finkuttet gulrot
1 ts brunsukker
½ ss rødvinseddik
20 g smør

Fremgangsmåte:
Stek biffen gylden brun i godt brunet smør, ca 5 
minutter på hver side. 
La biffen hvile i 10 minutt før servering.
Stek pølse i litt smør til den er sprø og gjennom-
stekt.
Kok sammen rødløk, rødvin, brunsukker og 
appelsinsaft i ca 20 minutter.
Stek purreløk gylden og sprø i olivenolje.
Brun sjalottløk og gulrot gylden i smør, tilsett 
rødvin og brunsukker samt kraft. Kok sammen i 
ca 30 minutter og smak til med rødvinseddik.
Stek soppen i brunt smør og smak til med salt 
og pepper.
Legges pent opp på en varm tallerken, og ser-
veres gjerne med ovnsbakte fjellmandelpoteter.

Ovnsbakte 
fjellmandelpoteter
Vend mandelpoteter i salt, pepper og olivenolje.
Legg deretter potetene i en langpanne og bak 
dem i ovnen på 180 °C i ca 25 minutter.
Kjenn med en knivspiss om de er ferdige.

Tjukkmjølk Pannacotta
med rørte skogsbær

6 dl tjukkmjølk
4 dl fløte
1 vanilje stang
180 g sukker
Skallet av en sitron finrevet
4 plater med gelatinblader
Friske skogsbær
1 dl sukkerlake med 1 stk stjerneanis

Fremgangsmåte:
Kok sammen fløte, vanilje, sitronskall og suk-
ker, tilsett tjukkmelk og ta kasserollen vekk fra 
platen. 
Legg gelatinbladene i bløt, hell av vannet og 
smelt dem over varme.
Gelatinbladene blandes sammen med det andre 
i kasserollen.
Fyll opp i former og la stå på kjøl minst 4 timer.
Kok sammen sukkerlake med bær, kjøl ned og 
server til pannacottaen.

Foto: Tom Gustavsen Foto: Tom Gustavsen Foto: Marius Rua

Mikaels favoritter



– Det var spontant JA fra hele ensemblet da 
vi 23. august møttes til første gjennomkjøring 
av forestillingen, opplyser produksjonssjef ved 
Teater Innlandet, Unni Moløkken. 
  – Forespørselen fra Alvdal passet oss midt i 
blinken – her får vi virkelig testa humoren i styk-
ket på rett sted, sier hun og lover gode sjanser 
for en gapskratt i det hun kaller for høstens 
latterbombe i teaterprogrammet. 

Gapskratt som oppvarming til pub
 
Teater Innlandets program for de neste månedene er nylig offentligg jort, og årets latterbombe i programmet heter 
”To Kerrs Pink og en Mandel”. I forkant av Mandelpotetfestivalens årvisse potetpub dukker hele ensemblet opp i 
Sølnaslottet med en smakebit av forestillingen, en måned før premieren.

– Potetstappe med grønn tråd
I utgangspunktet har ikke stykket premiere før 
15. oktober, men her i regionen får vi sjansen til 
å se stykket i sin helhet når de besøker Tynset 
uka etter. Forfatter bak stykket Lennart Lidström 
er klar på at stykket skal bli ei ”Potetstappe 
med grønn tråd”, og mener med det å servere 
en blanding av all humor vi kan oppdrive i 
Innlandet.
  – ”To Kerrs Pink og en Mandel” handler om 

SMAKEBIT: Både på Steia om formiddagen og i Sølnaslottet på kvelden gir Teater Innlandet smakebiter 
på høstens latterbombe – forestillingen ”To Kerrs Pink og en Mandel”.

noe som er langt viktigere enn knoller stinne 
av stivelse og vitaminer. Det handler nemlig om 
humor! Og det er ikke noe å le av, heter det i 
forhåndsomtalen fra teateret.

– Humor er alvorlige saker
For humor det er alvor det, skal vi tro Lidström 
og gjengen i Teater Innlandet. Om latteren opp-
stod første gang i Oppland eller Hedmark er det 
mange meninger om, men Lidström er sikker på 
at den har sin opprinnelse i Innlandet. 
  Humorreisen har historiske tilbakeblikk og fra 
teateret spekuleres det også i om ikke humor 
burde klassifiseres som rusmiddel, på linje med 
flytende poteter. Vi får se, og ikke minst høre, 
men for ordens skyld har Sølnaslottet søkt om 
skjenkebevilling for både humor og flytende 
drikke. 

Helsebringende latter
– Vi ønsker dere velkommen til en halvtimes 
smakebit hvor vi både har tekster og musikalske 
innslag som kan utløse en latter. Mens vert-
skapet på Sølnaslottet sørger for potetmat å 
bli mett på, skal vi sørge for en helsebringende 
latter, sier produksjonssjef Unni Moløkken. 
  På scenen vil vi finne kjente fjes som Per 
Kjelland, Anne Nyutstumo og Janka Stensvold 
Henriksen, mens musikken besørges av Line 
Horntveth og Frode Berntzen. 

  PS! Potetskuespillerne ved Teater Innlandet 
ønsker gjerne innspill av dagens Innlandshumor, 
så sitter du på ei god historie, skrøne eller lignende 
fra nyere dato – send ditt innslag til potet@teater-
innlandet.no

Det blir solid musikk fra scena 
under Mandelpotetfestivalen i år 
også. Alvdalsgruppa Gypsy Cowboys 
har g jort unna en begivenhetsrik vår 
og sommer, med mye rosende omtale 
etter konserter både inne i Worms 
hall i gruvene i Folldal og under 
bluegrassfestivalen i Bjørnhollia i 
Rondane i juli.
 
Kombinasjonen bluegrass/folk er nok den mest 
dekkende for de allsidige musikerne i Gypsy 

Gypsy Cowboys spiller opp
Cowboys. Bandet, som hadde sin spede start 
for rundt seks år tilbake, er aktive musikere på 
mange andre kanter også, men i Gypsy-modus 
liker de seg svært godt. 
  Svein Olav Plassgård, Per Jostein Kjernmoen, 
Elin Trønnes, Olav Lilleeggen og Kent Sand er 
dagens besetning i bandet, og de lover å bidra 
til solid stemning under dagarrangementet på 
Steia, samt sørge for mye dansbart under 
lørdagens potetpub i Sølnaslottet.

COWBOYER: Svein Olav Plassgård og de øvrige i 
Gypsy Cowboys står for det musikalske innslaget 
på torgdagen på Steia, samt sørger for dansbare 
låter i Sølnaslottet under potetpuben. 



Turneringa ble arrangert av fotballgruppa i 
Alvdal idrettslag for første gang i fjor, med ni 
dame- og herrelag på banen. 

Mikslag
Med bakgrunn i fjorårets erfaringer årets 
arrangement videreutviklet – blant annet åpnes 
det i år også for miks-lag, i tillegg til rene dame- 
og herrelag. Det har vist seg som et vellykket 
grep, og i sum er det nå over 20 lag fra hele 
regionen som er klare til stor fotball-lørdag på 
Steimoegga.
  Avspark er i 11-12-tida på formiddagen. Så 
blir det kamper utover hele ettermiddagen, og 
avsluttende deltakermiddag med premieutdel-
ing og pub på kvelden.

God underholdning
– Vi håper på riktig mye publikum. Dette blir 
god underholdning for store og små, og lagene 
trenger heiagjenger, sier Anita Nygård Øien i 
arrangementskomiteen.
  Målet er at dette skal bli en tradisjon en fast 

Med 23 lag påmeldt ligger det an til at Krokfoten Fotbøllturnering for 
bedrifts- og vennelag på Steimoegga førstkommende lørdag – 11. september, 
allerede i sitt andre år blir en stor folkefest.

helg i september, for både lokale lag og mer 
langveisfarende gjester. Allerede i år to ser det 
ut til at alt ligger til rette for det, med mer enn 
en fordobling av deltakerantallet i forhold til 
fjoråret.

TØFFE TAK: Det var mange tøffe dueller under 
fotballturneringa for bedrifts- og vennelag i fjor. 
I år blir det enda morsommere, med over 20 lag 
på banen.

GLEDER SEG: Anita Nygård Øien og Hilde Skom-
akerstuen i arrangementskomiteen for Krokfoten 
Fotbøllturnering har alt klart, og gleder seg til 
helga.

Grendecupavslutning 
og 4. div. kamp på 
Steimoegga
Tradisjonen tro avsluttes Mandelpotet-
helga med stor fotballsøndag på 
Steimoegga, med den årlige avslutningen 
av grendecup-en for de yngste spillerne. 
I tillegg spilles det kl. 13.00 avgjørende 4. 
divisjonskamp mellom Alvdal og Rennebu.

I TOPPEN: Alvdal ligger i toppen av 4. div-
isjon og kjemper om opprykk til 3. divisjon. 
Søndag 19. september møter Ole Syver Dalen 
og Alvdal Rennebu på Steimoegga.

Krokfoten blir folkefest



Mandelpotetfestivalen er årvisst satt til siste helg 
før start på elgjakta 25. september. Med jaktstart 
på en lørdag i år, sier det seg sjøl at mandelpo-
tetens festdag aldri kan komme tidligere. Den 
poteten vi selger ut under årets arrangements-
helg er tatt opp kun én dag eller to før du kjøper 
den med deg hjem, og det stiller store krav til 
både oss som produsent og leverandør og deg 
som kunde.

 
Tidlig enda 
Selv om flere av oss har smugkikka under potet-
kålen og vurdert både kvalitet og mengde jevnt 
de siste ukene, er det først etter årets festivalhelg 
at potetopptakerne kjøres ut på åkeren for fullt. 
Fortsatt er det litt for tidlig for den avlange 
jordepla vår, og derfor råder vi deg også til å 
kjøpe med deg bare litt av årsforbruket under 
årets festivalhelg.
  Modningen av poteten er knappest unnagjort 
ennå, og derfor er kanskje ikke helgas potet den 
du tenker på som den aller, aller beste mandel-
poteten. Den gule og faste med den virkelig gode 
smaken. Det er gjerne den som har fått hvilt seg 
litt på lagrene våre til ut i oktober, men bevares � 
vi kan med hånda på hjertet garantere at helgens 
utgaver også smaker veldig godt.

 
Marginalt gir best smak 
Mandelpotetproduksjon i Alvdal og Nord-
Østerdalen for øvrig er en marginal produksjon. 
Men, nettopp den lange, men litt forsiktige 
vekstsesongen i ikke alt for varmt klima, gir deg 

også den beste poteten til middagsbordet. For 
når modningen avrundes ved at sukkerinnholdet 
omdannes til stivelse i poteten, da kommer den 
spesielle komposisjonen som gir mandelpoteten 
fra fjellandbruket vårt den søte, gode smaken.
  Ei godt moden potet blåner ikke så lett som 
den som kanskje er tatt opp litt for tidlig, og 
som samtidig havner på kjølelager for fort. 
Unngå derfor kjølelagring på nypotet, men la 
den roe seg ned noen uker, mørkt men ikke for 
kaldt.

 

Alvdal kommune ønsker å stim-
ulere til nye næringsetableringer 
og tilbyr et års subsidiert husleie til 
næringsdrivende som blir en del av 
et kontorfellesskap enten på Alvdal 
Næringssenter, i Meierisalen eller 
Kontorbygg på Steia.

– Det er positivt for småbedrifter å ha kontor-
fellesskap i et spennende og dynamisk miljø, 
sier ordfører Olov Grøtting. 
  Alvdal kommune har derfor fattet vedtak om 
å gi støtte til husleie dersom nyetablerere vil 
være i kontorfellesskap sammen med andre 
bedrifter. 
  – Vi betaler inntil halvparten av husleia det 
første året, begrenset oppad til 3.000,- kroner i 
måneden, fortsetter ordføreren.
  Grøtting håper også at alle som har hjemme-
kontor vil vurdere om det kan være nyttig å 
flytte inn i et slikt kontorfellesskap. Ordningen 
gjelder derfor ikke bare nyetablerere, men 
også de som i dag har hjemmekontor. 
  – Håpet er at mange vil benytte seg av denne 
ordningen, og at det kan virke positivt på 
utviklingen av de bedriftene som deltar i ord-
ningen, og også en berikelse for de som får nye 
virksomheter i hus, avslutter Olov Grøtting.
 

Kommunen støtter nye 
etableringer – dekker 
husleie

Når skal du kjøpe inn mandelpoteten og hvordan skal den lagres for å sikre 
kvaliteten best mulig utover vinteren? Vi i Alvdal mandelpotetdyrkerlag 
kommer her med noen råd på veien til deg som kunde.

Tips til lagring
Lagring av potet skal skje mørkt. Lystilgang 
vil kunne forårsake blåfarging i poteta.
Etter akklimatisering er lagringstempera-
tur lik kjøletemperatur, altså 3-4�C.
Skal mandelpoteten lagres lenge bør det 
gjerne være litt fuktighet i lageret. Dette 
forhindrer uttørking, og en gammel jord-
kjeller er ofte et godt egnet lokale.
Har du ikke egnet lokale hjemme, kjøp 
potetene jevnt etter hvert som du for-
bruker. De fleste dyrkere har egne lagre 
som sikrer en god og stabil lagring utover 
hele vinteren.

Velkommen til Norsk Mandelpotetfestival i 
Alvdal 2010 !

Alvdal mandelpotetdyrkerlag

Gode råd 
om mandelpoteten



Smørstekte mandelpoteter 
med urter

En nydelig måte å tilberede mandel-
poteter når man skal unne seg litt 
ekstra. 

Ingredienser
10 stk mandelpotet 
2 ss smør eller margarin 
2 ss friske urter (f.eks rosmarin, basilikum, 
timian) 

Slik g jør du:
1. Skrell potetene. Ha smør/margarin i en panne 
og tilsett urtene. Ha i potetene og la det hele 
surre i ca. 15-20 minutter. 

Fenalår med 
mandelpoteter

Dette er en enkel og tradisjonsrik rett, 
som du kan bruke til både forrett 
eller som en del av et tapasbord. 

Ingredienser
12 skive fenalår 
400 g små fine mandelpotet eller ratte-potet 
½ dl god olivenolje 
¼ ts nykvernet pepper 
¼ ts godt salt 
2 ss hakkede friske urter (f.eks rosmarin, basili-
kum, timian) 

Slik g jør du:
1. Vask potetene godt, skallet skal sitte på. Kok 
potetene knapt møre i vann.  
2. Varm opp oljen og vend dampede poteter i 
denne. Tilsett salt, pepper og finhakkede urter. 
3. Anrett fenalåret på porsjonstallerken eller 
serveringsfat og server sammen med lune 
poteter og gjerne flatbrød til. 

Potetpuré med hvitløk

Poteter er lett mottakelig for andre 
smaker. Her er deilige mandelpoteter 
smakt til med hvitløk. Passer til alt! 

Ingredienser
10 stk mandelpotet 
½ dl kremfløte 
2 båt hvitløk 
2 ss smør 
½ ts salt 
¼ ts grovmalt pepper 

Slik g jør du:
1. Skrell potetene og kok dem i usaltet vann.  
2. Mos potetene, og bland inn smør, fløte og 
presset hvitløk. Smak til med salt og malt 
pepper. 

 

Mandelpotet med kålrot-
stappe og pinnekjøtt

Denne retten er perfekt hvis du har 
rester ig jen etter julemiddagen. Det 
er ikke nødvendig å følge oppskriften 
slavisk, her bruker du det du har 
ig jen.

Ingredienser
300 g kokt pinnekjøtt
4 stk mandelpotet
400 g kålrotstappe

Slik g jør du:
1. Del potetene i to, for å få poteten noe 
stødigere kan man kutte litt av bunnen.
 2. Del ferdig dampet pinnekjøttet i små biter, 
fjern brusk, bein og fett.
 3. Bland i kålrotstappen, form små baller med 
skje og legg på potetene.
Serveres kalde som forrett eller som del av et 
tapasbord.

Gode råd 
om mandelpoteten

Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt



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

Posepennal 
kr 25,-/49,-
(før opptil 119,-)

Pennal med innhold 
kr 79,-/149,-
(før opptil 249,-) 

Diverse bøker 
kr 20,-
kr 40,-
kr 60,- 

Ny norsk bok 
om votter og vanter
Nå kr 297,-
Før 339,- Maks tillatt rabatt

Populære Ligretto 
Terningspillet 
Før 249,- Nå 169,-
Kortspillet
Før 159,- Nå 98,-
 

Tilbudene gjelder t.o.m. 18. september 2010. Forbehold om utsolgt.

Nyhet!
Josefi ne Skolehjelp 
brettspill

Bøker - Leker - Kontor- og datarekvisita - Papir

Gaveartikler - Batterier - Lommebøker - Klokker 

Passbilder - Datarekvisita  - Rammer - Fargekopiering

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

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

Nye åpningstider
Mandag - fredag  10.00 - 17.00
Matservering hverdager til  16.00
Lørdag  10.00 - 15.00

Velkommen 
til vinkveld med ost og kjeks
Fredag 24. september kl. 19.00 - 24.00

Kvebergsøya gard

• Møte- og konferanselokaler med digitalt utstyr
• For inntil 20 til 48 personer

Fjøset er et unikt lokale, velegnet til feiring for lag, foreninger,
firma, jaktlag, bursdager, barnedåp og konfirmasjon.
spesielle tilbud i adventstiden.

eris davids & Martin Kjønsberg • 2582 grimsbu • Telefon: 62 49 03 33
Mobil: 416 13 941 / 952 41 571 • www.kvebergsoeya.com • post@kvebergsoeya.com

SelSkapSlokale 
Med Særpreg

Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

www.turforening.no

Bli med på 
Måneskinnstur 
til Allmannstua 
onsdag 22. september
• Søndag  19. september: Tur i Brandvoll  Folkesti
 • Søndag 3. oktober: Gruvene i  Tron

Allmannstua har åpent hver søndag i oktober 
(3, 10, 17,  24 og 31. oktober)

  



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

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

Furuloftet AS
2560 Alvdal
Tlf.: 62 48 99 28
Fax: 62 48 99 32furuloftet@fagmobler.no

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

Til alle våre kunder!

Takk for et godt samarbeid gjennom mange år! 

Hilsen oss på Furuloftet

Alle utstillinger og lagervarer 

er satt ned til hyggelige priser.
Gjør et kupp i småvareavdelingen. 

Mange varer satt ned til halv pris.

OPPHØRSSALG!

Starter torsdag 9. september kl. 10.00

Kun kontantoppgjør/kort 

ved kjøp på opphørssalget.



Sans for høsten

Mange gode tilbud  
       på store grønne planter!

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

Sans for høsten

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

3 stk. ildtopp 

kr 99,-   
(ordinær pris: 49,- pr. stk.)

3 stk. St. Paulia  

kr 99,-   
(ordinær pris: 45,- pr. stk.)

Nettbutikken 
for de som strikker eller 
bare vil holde seg varm...

Lørdag 18/9 tar vi med 
nesten hele nettbutikken 
på Steia.

• Strikkemønster til votter
• Garnpakker - garn og tilbehør
• Mormors modell - ullbukser for barn 
 og voksne
• Pulsvarmere

Følg med 
i vår butikk 
www.knit.no

VELKOMMEN
 TIL KVENNA
lørdag 18. september

•
GRILLING

 fra kl. 14.00
•

STORT
 AFTERBURNPARTY

fra kl. 21.00
18 års aldersgrense

HUSK QUIZ 
fredag kveld kl. 20.00





- du kjenner oss!

Åpningstider:
Man - fre  9 - 20
Lørdag  9 - 18

Fårikålgryte

399,-

Saftkoker

399,-

Lammelår-
form

399,-

Pizza til middag?
Hos oss kan du også bestille 
deilig take-away pizza!

Kan bestilles i butikken eller 
på tlf.: 62 48 76 00

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

NYHET:
Effektiv rydding 
av vegetasjon

BE OM TILBUD på fjerning av kratt. Vi har spesial-
redskap for klipping og kvisting av vegetasjon langs veier 
og jordbruksarealer. Klipping, rydding og bortkjøring.

Gjør uønskede busker og kratt 
om til biobrensel og søk om 
tilskudd for å få jobben gjort.





Gjør et DAGSKUPP
fredag 17. september

Åpningstider: Mandag - fredag 08.00 - 16.00. Lørdag 09.00 - 14.00.

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

Kun kr 1990,- 
(ordinær pris 2790,-) 
Vi har ekstrautstyr som bl.a. kaffekjele, gnistfanger, lokk m.m.

Espegard bålpanne m/grillrist 

Lyng 
kr 29,-

Busker 
½ pris

Tilbudene gjelder så langt beholdningen rekker.

Gjelder kun fredag!

Fra plantehuset:

Kjøp 
vinterveden nå!
• Kappet og kløyvd
• Furu og bjørk
• Kjøp løst, i småsekk 
 eller storsekk

906 80 084 • 906 81 966

Start sparing på sparebanken-hedmark.no 
eller få gode råd i banken

Den som 
sparer har

Sparer du

- til uventede utgifter?
- til noe du har lyst på?
- til gode dager som pensjonist?

•	Levering	
	 av	grus

•	Vedlikehold	
	 av	veier

•	Alt	innen	
	 gravearbeid

•	Minigraver	med
	 hydraulisk	hammer

E-post:	leif.lillestrom@c2i.net



Fredag og lørdag
Alle klær til barn/jr.

÷25%
Fredag
Alle jakker

÷20%
 

Sykler 
÷30%

Lørdag
Alle sekker

÷20%
Tilbudene gjelder t.o.m. 18. september 2010. Forbehold om utsolgt.

Festivaltilbud!

Alfa Vidda Fjellstøvel

 999,- 
                        veil. 1499,-    

Helsport Filefjell

399,- 
                        veil. 899,-    

Ullfrotté orginal sokker 

2 par 150,- 5 par 350,- 

Festivaltilbud!Festivaltilbud!Festivaltilbud!Festivaltilbud!
Helly Hansen Parkdress

499,- 
                                 veil. 999,-    

Helly Hansen Parkdress

                                 veil. 999,-                                     veil. 999,-                                     veil. 999,-    ÷50%



• Drivstoff 

• Vaskehall 

• Servicehall 

• Storkiosk 

• Bilrekvisita 

• Varmmat 

• Henger utleie

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

Nyhet

PIZZARULL
med pepperoni,
biffkjøtt og kjøttboller

Endelig tilbake

SANDWICH
med skinke og ost

Nysmurte 
hver dag 39,-

39,-

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

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

÷20% 
på solskjerming

ut september 

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

www.perarnebjorn.no

VINTEREN 
NÆRMER SEG!



LEDIGE KONTORLOKALER
Kontorbygg tilbyr moderne og funksjonelle kontorlokaler 
midt på Steia.

MØTELOKALER TIL LEIE
Møtelokale inntil 20 personer til leie.
• Varmdrikksautomat
• Fullt utstyrt kjøkken
• Mulighet for leie av projektor og lerret

Pris kr 500,- pr. møte.

Kontakt:
Kontorbygg AS
v/ Rune Eng
Tlf: 62 48 97 08
e-post: post@kontorbyggalvdal.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

GRATIS HØST-SJEKK 
av lys, batteri, frostvæske 
og mønsterdybde dekk

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

Foto: Rob Veldhuis

Vi er stolte over å kunne selge 
mandel fra Nord-Østerdalen!
 
Mandel fra Nord-Østerdalen
er kvalitetsmat som du legger 
merke til.
Stort spenn i sortering, 
pakning og foredlingsgrad.
God service og distribusjon.



MOBILKNUSING 2560 ALVDALMOBILKNUSING 2560 ALVDALMOBILKNUSING 2560 ALVDALMOBILKNUSING 2560 ALVDAL

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

www.slillestrom.no

• Prisene er opplastet i bruddene.
• Transport ordnes av leverandør.
• Alle priser er eks.moms

Ved større ordre av masseleveranse innrømmes 
rabatt som oppgis på forespørsel.

MASSEBESTILLING 
på tlf.: 906 67 569 / 901 67 868

PRISLISTE GRUS
Auma Morenetak pr. 01.01.2010
Sams grus    23,-    pr. tonn 34,50,-  pr. m3 
0-8 mm         59,-    pr. tonn 88,50,-  pr. m3  
0-16 mm       59,-    pr. tonn 88,50,-  pr. m3
0-22 mm       59,-    pr. tonn  88,50,-  pr. m3
0-32 mm       55,-    pr. tonn  82,-       pr. m3 
12-22 mm    104,-   pr. tonn  156,-      pr. m3

Auma Fjelltak  pr. 01.01.2010
0-16 mm 79,-    pr. tonn   118,-  pr. m3
0-32 mm 74,- pr. tonn    111,-  pr. m3
16-22 mm 123,-  pr. tonn    184,50   pr. m3  
20-120 mm 68,-    pr. tonn      102,-  pr. m3
Murstein 250,-  pr. tonn       375,-  pr. m3 
Samsfjell 42,-    pr. tonn 63,-     pr. m3

Kvebergsura Fjelltak  pr.01/01/2010
0-16 mm 70,-    pr. tonn       105,-      pr. m3
0-32 mm 70,-    pr. tonn       105,-      pr. m3
16-22 mm 119,-  pr. tonn       178,50,- pr. m3
20-120 mm 60,-    pr. tonn    90,-         pr. m3
Murstein 250,-  pr. tonn      375,-      pr. m3
Samsfjell 25,-    pr. tonn     37,50     pr.m3



Møt opp med egen bil 
til uhøytidelig biltreff  

- kåring av publikumsfavoritt.

1. premie er heldags racingkurs
på Rudskogen. 

Premiering til alle!
Inngang kr 80,-

Barn gratis

Lørdag 18.  september  

fra  kl . 14.30

Reodor Felgens

på Aukrustsenteret

FERRARI 
MOTORSYKLER  

GOLDWING MED LAKKERTE 
FLÅKLYPAMOTIV 

SVIDD GUMMI 
OLAV VIKSMO SLETTAN 

BILUTSTILLING

Arrangør

Samarbeidspartnere

www.noes.no • Telefon: 62 48 82 30

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

Fujitsu  ARCTIC 

VARMEPUMPE
Utviklet for tøft klima

Fujitsu og Mitsubishi

VARMEPUMPERFujitsu og Mitsubishi

DIN LOKALE LEVERANDØR AV

Mitsubishi  KRIGAMINE 

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

Fra kr 17.000,-

inkl. montering

 

Gode priser 
under festivalen!

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



Påfyll til bil og til folk! 
Velkommen til en hyggelig handel!

ALVDAL 
AUTOSERVICE, 
2560 ALVDAL
 

RØROSPORTEN AS, 
Johan Falkbergetsvei 4, 
7374 RØROS

HANESTAD 
SERVICESENTER AS, 
2478 HANESTAD

www.beststasjon.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 1.200   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  

PLANLAGTE KURS 
2010/2011 
• Voksenagronom (Oppstart 2011)
• Jegerprøven
• Sertifi sering av varmearbeider
• Kjørekurs på hest
• Sprangridning
• Slaktekurs
• Nedskjæring av slakt
• Spekematkurs
• Maskinførerkurs
• Truckførerkurs
• Plantevernkurs

Skolen tar også gjerne imot forespørsler på kurs 
som ønskes! Meld din interesse raskt! Det tas 
forbehold om tilstrekkelig antall deltakere! Ved 
fullbookede kurs er det først til mølla som gjelder!

For nærmere informasjon 
og påmelding, kontakt:
Storsteigenvgs@hedmark.org
Sentralbord tlf.: 62 48 94 40 eller kursleder 
Ola Grindvold: ola.grindvold@hedmark.org 
eller mobil: 913 73 963.

Programområde:     Naturbruk, Agronomutdanning, Studiekompetanse

GRAS • BRØYTING • HUSDYRGJØDSEL

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

• Slåing
 3 meter front maskin.

• Stabling av baller
 Gratis utlån av rundballeklyper.

• Husdyrgjødsel
 Gjødselmixing, utkjøring med  
 12 m3 stor vakumvogn.
 Store hjul.

• Jordarbeid
 • Pløying
 • Slodding
 • Såing
 • Tromling

Nyhet!
Plast i stedet for nett på ballen, gir 
høyere fôrkvalitet, mer stabil balle-
form, bedre tetting mot luft, IKKE 

fastfrysing av nett.



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

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

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

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

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

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

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

Nr 7

dersoM du ønsker nærMere 
opplysninger, kontAkt
Lars Einar Skarpsno
Smedplass gård, 2560 Alvdal
Tlf: 913 96 401
E-post: larskarp@online.no
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Alvdal Skurlag A/L 
2560 Alvdal • Telefon: 62 48 93 50 • Fax: 62 48 93 51

Åpningstider: Man - fre 7 -16

Vi har LANGÅPENT fredag under Mandelpotetfestivalen 
kl. 07.00 – 18.00

KJEMPEPRISER på en del trevarer
Impregnerte gjerdestolper (kun hele bunter)   ÷ 20 %
• Justert 48 x 98   17,40,-
• Justert 48 x 148   26,00,- 

• 1. parti justert 36 x 68 2,5 m lengder  8,90,-
• 1. parti (3400 m) 19 x 148 rek. kledning, grunning 
 + toppstrøk (varmgrå) 10,90,-
Priser er pr. lm. inkludert moms.

Ecomatic Hyttetoalett

Nå kun 3950,-
Gass-grill 3 bluss                 

Nå kun1990,-
KJEMPEPRISER

FESTIVALTILBUD 

Vi utfører følgende:

✓ Verdi- og lånetaksering

✓ Boligsalgsrapport 

✓ Taksering av næring- og landbrukseiendommer

✓ Skadetaksering og skjønn

✓ Bistand ved eierskiftetvister

✓ Ferdigbefaringer

Andre tjenester:

✓ Autorisert for rehabilitering 
av skorsteiner

✓ Sertifisert sikkerhetsopplæring 
for truckførere

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

Vi setter pris på eiendommen din

Medlem av NITO Takst

Vi leverer mandelpotet 
hele vinteren

TOR EGGESTAD

Tlf.: 62 48 78 54/905 48 184
e-post:

teggesta@online.no

Medlem av Alvdal Mandelpotetdyrkerlag

Leverandør av mandelpotet siden 1970

• 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



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

COOP PRIX • ALVDAL
9-21 (18)

6990
Svenske kjøttboller
800 g. Gilde. Pr kg  87,38

3990
Wienerpølse
520 g. Gilde. Pr kg  76,73

2990
Karbonader
800 g. Coop. Pr kg  37,38

9990
Kyllingfi let
1,1 kg. Coop. Pr kg  109,90

2590
Kjøttdeig
400 g. Coop. Pr kg  64,75

2990
Fårikålkjøtt
Sau. Fryst. Pr kg

Husk 100 års jubileum 
i uke 36, med masse 
gode tilbud og aktiviteter 
i butikken

1000
Is fra isdisken
Alle typer. Diplom Is. Pr stk

10
Is fra isdisken
Alle typer. Diplom Is. Pr stk



ALVDAL MANDEL
Mandelpotet fra

Gjelten Gård, 2560 Alvdal
Tlf. privat: 62 48 75 68

Mobil: 415 14 657 / 913 58 584
E-post: kjell.arne.dystebakken@online.no

MEDLEM AV ALVDAL MANDELPOTETDYRKERLAG

www.mandelpoteter.no

Distriktets eneste spesialbutikk 
for hytteutstyr
Velkommen innom for å se vår store utstilling 
og en hyggelig “hytteprat” 

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

Åpent hver dag til 
kl. 21.00 fram til jul

Høsttid er lystid
Vi lyser opp høsten 
med mange nye 
og spennende lys!

Tlf. :  62 48 95 39 • Mobil :  905 49 329 • ari ld@arild-solvang.no

Bruk oss til regnskap, rådgivning og 
administrative tjenester.

Kompetanse og teknologi gir deg kvalitet og 
fleksibilitet.

Tlf. 62 48 83 80
E-post: alvdal@vekstra.no

BYGGING • MASSETRANSPORT
GRUSLEVERING • GRAVING



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

Næringsarealer til salgs 
på Steimosletta og Plassen.
For mer informasjon kontakt :
Alvdal kommune ved Eivind Negård på tlf.: 62 48 90 00

Alvdal kommune 
tilrettelegger for økt næringsvirksomhet.

SØKER DU ET UTVIKLINGSORIENTERT MILJØ?
VI TILBYR DEG KONTORFELLESSKAP….

Alvdal kommune tilbyr nå attraktiv starthjelp for deg som trenger kontorplass:
-Vi dekker 50% av husleia første året, inntil kr 3.000,- pr. mnd.,- på følgende steder:

Kontorbygg AS
Steia
Kontaktperson: Rune Eng
Tlf.: 481 17 293
E-post: post@kontorbyggalvdal.no

Alvdal Eiendom AS
Alvdal Næringssenter
Kontaktperson: Ole Gjermundshaug
Tlf.: 907 46 392
E-post: ole@gjermundshaug.no

Reidar M. Måna Eiendom AS
Meierisalen
Kontaktperson: Lars Martin Måna
Tlf.: 911 57 961
E-post: maanaas@online.no

Fordeler ved kontorfellesskap:
• Du inngår i et utviklingsorientert  
 miljø
• Skreddersydde tekniske løsninger
• Utvikling av egen forretningsidé
• Sparring med andre

2560 Alvdal Næringsservice, 2500 Tynset
Tlf: 62 48 90 00 Tlf: 62 48 57 00
postmottak@alvdal.kommune.no geir.hjelle@tynset.net



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

PRISER:
• Etableringskostnad 
 – oppsett av løsning for veilaget: kr 5.000,- eks. mva.
• Provisjon pr. bompassering 
 til telefonselskap og 
 tjenesteleverandør: 30%
• Avregning til veilag:  Overføring til konto 
  hver 50. dag

SLIK FUNGERER TJENESTEN:
• Ved ankomst bom, følg bruksanvisningen 
 ved bomkassen:
 - Skriv SMS/tekstmelding med teksten: 
  BOMVEI <veiens navn> 
  <registreringsnummer> <type kjøretøy>.
  Eks: BOMVEI Sjulhusvangen HF12345 Bil
  Husk mellomrom mellom de ulike ordene i 
  meldingen. Om du bruker store eller små 
  bokstaver spiller ingen rolle.
 - Send meldingen til nr. 2377
 - Vent på kvittering via SMS/tekstmelding

• Bomavgiften belastes mobilabonnentet direkte.
• I en overgangsfase gis mulighet for både 
 SMS-betaling og kontant betaling på 
 tradisjonelt vis med bomkonvolutter. 

• SMS-tjenesten gjelder 
 ikke bilister som betaler 
 årsavgift.
• Hvert veilag får tilgang 
 til sin vei gjennom 
 innlogging med eget 
 brukernavn og passord 
 på bomveier.no

 tradisjonelt vis med bomkonvolutter. 
• SMS-tjenesten gjelder 
 ikke bilister som betaler 
 årsavgift.
• Hvert veilag får tilgang 
 til sin vei gjennom 
 innlogging med eget 
 brukernavn og passord 
 på bomveier.no

PRISEKSEMPEL:
En bompassering koster kr 50,-
Etter provisjon utbetales kr 35,- til konto ved neste avregning

B ESTILLING:
For bestilling, send e-post til 
post@bomveier.no eller se www.bomveier.no

SMS Tjenesten levert av PSWinCom AS • Bomveier.no er designet og utviklet av DMT Alvdal AS, www.dmtalvdal.no

SLIK FUNGERER TJENESTEN:

BETAL 
BOMAVGIFTEN 
MED SMS
Enkelt, raskt og sikkert


