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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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Norsk

Konferansier 

Olav Viksmo Slettan

Lørdag 19. September

Kl. 10.00 FROKOST I BJERKEBYGGET med seterlandets frokostmeny.  
 (Arr. Seterlandet)

Kl. 10.00 – 15.00 TORGDAG OG AKTIVITETER PÅ STEIA
 Stor torgdag med både salg av mandelpoteter i store og små   
 kvanta, tilberedning og salg av potetretter som rømmegrøt med   
 potet, potetvafler, lefse og mye annen lokalmat.

	 •	Konferansier	for	dagen:	Olav	Viksmo	Slettan
	 •	Med	fisk	og	potet	til	Nordpolen	–	v/	Ketil	Holen	og	Olav	Viksmo		 	
  Slettan
	 •	Mangfold	av	fiskearter	fra	Glomma	og	Savalen	Fiskeforening
	 •	Musikk	og	underholdning	fra	scena
	 •	Salg	av	poteter,	potetretter	og	mye	anna	lokalmat	(kjøtt,	fisk,	
  takkebakst m.m.)
	 •	Stands	med	husflid/håndverk,	landbruksmaskiner,	klær	og	anna		 	
	 	 relatert	utstyr
	 •	Potetkanonutskyting
	 •	NM	i	mandelpotetskrelling
	 •	Mandelpotetauksjon	(se	auksjonsliste	på	neste	side)
  ….. og mye, mye mer….

Kl. 14.30 – 18.00 FOTBALLTURNERING PÅ STEIMOEGGA
	 Turnering	for	bedrifts-	og	vennelag	på	Steimoegga	Idrettspark.	
	 (Arr.	Alvdal	IL)

Fra kl. 19.00 KORKONSERT I AUKRUSTSENTERET
 Åpen kafé fra kl. 18.15.

Fra kl. 20.00 POTETPUB I SØLNASLOTTET
	 Musikk	ved	”Sweet	Potato	&	the	Mashed	Spuds”.	

Søndag 20. September

Hele dagen ALLE POTETPRODUSENTENE I ALVDAL MANDELPOTET-
 DYRKERLAG INVITERER DEG TIL GARDS FOR EN 
 POTETHANDEL!!

Fra kl. 12.00 STOR FOTBALLDAG PÅ STEIMOEGGA
	 Avslutningskamper	i	årets	grendecup.
	 Andre	kamper	denne	dagen:
	 •	J12:	Alvdal	–	Ålen/Haltdalen	kl.	12.00.
	 •	4.	div:	Alvdal	–	Heimdal	2	kl.	15.00.
 Kiosk, kaffesalg og grillmat for salg.

Program

Her er produktene: 
• Strømaggregat fra Alvdal Innkjøpslag. 2,5KW. Verdi kr 2.500,-. Utropspris kr 1.000,-.

• Monterei stol i texashud fra Fagmøbler Alvdal. Med nakkeregulering og krakk.   

 Verdi kr 13.290,-. Utropspris kr 1.000,-.

• Elektrisk motorsag fra Spar Alvdal. Partner Elektrolux. Verdi kr 1.198,-.    

 Utropspris kr 600,-.

• Trimsykkel fra Alvdal-Tynset Sport. Verdi kr 5.499,-. Utropspris kr 800,-.

• Peisovn fra Nord-Østerdal Elektroservice. Verdi kr 12.000,-. Utropspris kr 3.000,-.

• Terrassegulv-pakke fra Byggern Alvdal. 20m2 – Alvdal Royal Brun produsert ved   

 Alvdal Skurlag. Verdi kr 5.000,-. Utropspris kr 2.000,-.

• Gressklipper fra Shell Alvdal. Verdi kr 2.790,-. Utropspris kr 900,-.

Klart for ny potetauksjon
Tradisjonen tro blir det stor auksjon i Mandelpotetas ånd på Steia 
lørdag. Her er det store muligheter for gode kjøp. Butikker og 
næringsdrivende bringer til torgs til sammen sju produkter som 
skal auksjoneres bort fra scena i løpet av lørdag formiddag. 

Sponsorer:

I ALVDAL   19. - 20. september 2009 Arrangør: Alvdal mandelpotetdyrkerlag og Alvdal aktivitet
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Når	tolgingen	og	potetfestivalens	konferansier	fra	2008	kommer	tilbake	
i	år,	møter	han	kompisen	Kjetil	Holen	–	fiskeeksperten	fra	Hamar.	De	to	
har	mye	til	 felles,	og	har	gjort	mye	rart	både	hver	 for	seg	og	sammen,	
blant	annet	har	de	vært	på	Nordpolen.													

Nøkternhet i tre generasjoner
At	en	innlandsbedrift	skal	stikke	av	med	medaljer	i	NM	i	sjømat	er	kanskje	noe	overraskende.	Men,	for	alle	som	
har	litt	kjennskap	til	fiskebutikken	Knutstad	&	Holen	på	Hamar,	er	det	ikke	det.

Med fisk og potet til 
Nordpolen – og Alvdal

Fjorårets	 besøk	 på	 mandelpotetfestivalen	
i	 Alvdal	 fristet	 til	 gjentakelse	 for	 tolging	 og	
NRK-kjendis,	 Olav	Viksmo	 Slettan.	 Nitime-	 og	
Reiseradioens	 trumfess	 fikk	 et	 godt	 tak	 på				
potetpublikummet	og	svarte	ja	på	direkten	da	
vi	lurte	på	om	han	ville	ta	turen	også	i	2009.	
–	 Konseptet	 har	 veldig	 mye	 bra	 i	 seg,	 og	
fortjener	 å	 vokse	 seg	 større.	 Dette	 er	 god	
markedsføring av både Alvdal og resten av 
regionen	i	forhold	til	landbruk	og	matproduk-
sjon,	 med	 både	 mandelpotet	 og	 mye	 anna	
godt	for	ganen,	er	begrunnelsen.

Kjetil	 Holen	 og	 Viksmo	 Slettan	 kjenner	 altså	
hverandre	 godt,	 og	 når	 fiskeeksperten	 fra	
Hamar	 skal	 underholde	 små	 og	 store	 med		
kokkelering	av	fiske-	og	potetretter,	både		eg-
net	for	en	gourmetkveld	ved	langbordet,	så	vel	
som	en	bålkos	foran	teltet	i	fjellet,	så	tror	vi	på	
god	underholdningsverdi	samtidig.
Alle	kjenner	til	Olavs	evne	til	spissformulering-
er	 og	 humoristiske	 avstikkere	 i	 praten,	 men	
hamarsingen	Holen	er	ikke	borte	i	kjeften	han	
heller.	Vi	 sier	 bare	 god	 fornøyelse	 –	 for	 både	
gane og latterdør!

–	Nøkternhet	og	gode	råvarer	har	vært	viktige	
stikkord	for	driften	siden	oppstarten	i	1925,	sier	
tredjegenerasjons	 fiskehandler	 Kjetil	 Holen.	
En	liten	måned	før	årets	potetfestival	gikk	han	
å	ventet	på	at	fjerde	generasjon	skulle	se	ver-
den,	og	mon	tro	om	ikke	en	ny	fiskekokk	er	 i	
farta snart.

Døgnfersk	i	butikkene
Fra	 Midtstranda	 på	 Hamar	 har	 Knutstad	 &	
Holen	 sitt	 produksjonsanlegg	 med	 skjæring,	
filetering,	fiskematproduksjon,	røyking,	luting,	
raking	og	graving.		Tidligere	foregikk	all	produk-
sjon	i	butikken	i	Grønnegata,	inne	i	byen,	men	
nå	er	det	i	hovedsak	bare	butikklokalene	som	
er	igjen	i	sentrum.	De	er	imidlertid	renovert	og	
her	 kan	 innlandsbefolkningen	 fråtse	 i	 alt	det	
beste	som	både	havet	og	innsjøene	gir.		
Fisk	og	fiskeprodukter	går	i	dag	ut	til	over	70	
butikker,	hovedsaklig	 i	Oppland	og	Hedmark,	
men et stadig større omland får gleden av å 
oppleve	fersk	fisk	som	har	vært	innom	Hamar	
en	 tur.	 –	 Ja,	 trass	 i	 beliggenheten	 har	 vi	 fak-
tisk	en	utfrakttid	på	under	et	døgn	 fra	fisken	
kommer på land, enten det er langs kysten 
eller	i	innlandet.	I	Alvdal	er	det	Spar-butikken,	
Einar Østby eftf., som kan pakke fersk vare fra 
Hamar-bedriften	ut	over	disken.

Gourmetbutikk
Kortest	vei	til	kunden	har	selvsagt	fisken	gjen-
nom	 Knutstad	 &	 Holens	 eget	 utsalg	 i	 Grøn-
negata,	og	her	kan	du	også	forsyne	deg	med	

en	 fiskeburger	 til	 kun	 30	 kroner.	 Alt	 du	 får	 i	
deg	er	lagd	av	staben	på	over	20	ansatte	i	bed-
riften.
–	Ja,	her	legger	vi	sjela	vår	i	å	servere	det	ypp-
erste	av	sjømat	i	et	bredt	utvalg,	og	vi	opplever	
at	kunden	setter	pris	på	oss.	Det	er	artig,	sier	
fiskekokken,	 som	 også	 tror	 mange	 av	 hans	
kunder	 har	 sans	 for	 mandelpotet	 fra	 Alvdal.						
–	 Ja,	 da	 vi	 besøkte	 mandelpotetfestivalen	 i	
2007	traff	vi	faktisk	flere	av	de	faste	kundene	
våre	i	Alvdal,	forteller	Kjetil	Holen.

Fiskeambassadører
Foruten	å	tilberede	fisk	inne	på	bedriften	trives	
også	Kjetil	og	flere	av	de	ansatte	godt	med	å	ta	
på	seg	oppdrag	ute	i	hager,	på	skoler,	samt	på	
festivaler	som	mandelpotetfestivalen.	 	–	Ja,	vi	
forsøker å stille opp for å markedsføre både 
oss	sjøl,	men	også	fisk	som	en	sunn	og	viktig	
matvare	i	kostholdet.	
Spesielt	 artig	 er	 det	 å	 komme	 ut	 i	 skoler	 og	
barnehager,	 hvor	 ungene	 gjerne	 hiver	 innpå	
alt	 fra	 gjedde	og	 abbor	 til	 ørret	 og	 laks,	 selv	
om	enkelte	nok	dessverre	har	med	seg	noen	
fordommer	hjemmefra.	Voksenopplæring	må	
nok	derfor	også	til	noen	ganger,	under	Holen,	
som	 ikke	gir	 seg	 før	de	fleste	 av	ungene	har	
smakt det meste.

Fiskeburger	til	gull		
Hurtigmat	blir	ofte	forbundet	med	pølse	eller	
hamburger,	men	fiskeburger	 kan	 være	minst	
like	godt	–	og	sunt.	Produktet	 fra	Knutstad	&	

Holen	har	attpåtil	bevist	sine	kvaliteter	gjenn-
om	NM-gull	i	sjømatkonkurransen	i	Ålesund	i	
2007.
Det	er	imidlertid	ikke	eneste	gangen	at	Knut-
stad	&	Holen	med	sine	produkter	og	ansatte	
har	oppnådd	heder	og	ære	i	kamp	med	flere	av	
landets	fremste	fiskekokker.	–	Nei,	det	har	blitt	
brukbar	 uttelling	 i	 flere	 av	 NM-kategoriene,	
og det er veldig god reklame for oss å delta 
her.	 	 På	 veggen	 i	butikken	henger	 et	 20-talls	
diplomer	og	utmerkelser	for	kvalitetsprodukt-
ene deres.
Inspirasjon	til	nye	ting	er	det	lett	å	hente	når	så	
mange	fiskegale	samles	på	en	plass,	men	når	
det	samtidig	beviser	seg	at	det	vi	gjør	holder	
mål	på	nasjonalt	nivå,	er	det	selvfølgelig	ekstra	
motiverende,	sier	han.

Både	høytid	og	turmat
Mandelpoteta	 blir	 stadig	 mer	 populær,	 og	
sammen	 med	 både	 lutefisk,	 rakfisk,	 og	 mye	
anna snadder, er langpoteta stadig oftere et 
førstevalg	blant	matkjennere.	Sjølsagt	er	den	
også det til ribba, fårikålen, og den andre 
kjøttmaten	vi	i	innlandsfylkene	kanskje	er	mer	
kjent	for.	
På	mandelpotetfestivalen	vil	Kjetil	Holen	sørge	
for	 nye	 tips	 inn	 mot	 høytidsmåltidene	 med	
julebordsesong	og	det	hele,	eller	 for	den	del	
turmat	som	egner	seg	til	og	med	for	elgjegere	
og	andre	som	snart	skal	slenge	børsa	på	rygg-
en.		Kanskje	blir	det	fisk	i	bålpanna	i	stedet	for	
egg	og	bacon	i	år?

Rørosmat vokser videre
Landets	kanskje	mest	kjente	merkevare	innen	småskala	mat	er	Rørosmat.	Fra	nord	for	Bergstaden	og	sørover	
til	Stor-Elvdal	finnes	det	nå	medlemmer	med	et	produktspekter	for	enhver	smak.

Sist	ankomne	medlem	er	det	relanserte	brygg-
eriet	på	Atna,	og	daglig	leder	Fritjof	Loen	i	Atna	
Øl	har	stor	tro	det	på	nettverket	de	nå	har	blitt	
en	del	av.	–	Ja,	Rørosmat	er	jo	et	velkjent	merke	
allerede,	og	derfor	er	det	verdifullt	å	delta	her.	
Samtidig	 føler	 vi	 jo	 at	 produktene	 våre	 gir	
noe	nytt	til	den	helheten	som	mer	og	mer	er	
viktig	 for	å	beholde	og	forhåpentligvis	kapre	
markedsandeler.

Mat	og	husflid
Flere	av	medlemmene	 i	Alvdal	mandelpotet-
dyrkerlag er også medlemmer i Rørosmat, og 
sammen	 med	 andre	 lokale	 matprodusenter,	
i	 og	 utenfor	 dette	 nettverket,	 blir	matpreget	
forhåpentligvis	 rekordstort	 under	 årets	 fest-
ivallørdag.	 Blant	 annet	 kommer	 Galåvolden	
gård med den nye isen sin.

Husflid	 og	 håndverk	 er	 også	 framtredende	
på	 standslista	 i	 2009,	 og	 vi	 tar	 fortsatt	 i	mot	
påmeldinger.	-	Fristen	for	å	bli	med	som	stands-
deltaker	under	årets	lørdag	på	Steia	går	egent-
lig	ut	11.september,	men	noen	etternølere	får	
vi	kanskje	plass	til,	sier	han.	Ring	90	92	92	30	og	
meld deg på, er oppfordringen!

Servering	på	puben
Enkel	 matservering	 med	 potet	 som	 hoved-
råstoff, samt flytende vare fra Rørosmats 
medlemmer,	skal	visstnok	bli	å	få	smake	under	
lørdagens	potetpub	også.
En	 akevisitt	 får	 vi	 kanskje	 også.	 Fra	 Toten-
landet	har	en	forsker	hos	Bioforsk,	Per-Yngve	
Steinsholt,	tenkt	å	ta	turen	med	noen	kåserier	
om	edlere	dråper	på	tanken.	Kanskje	blir	også	
disse servert i Sølnaslottet …

Alvdal - midt i væla
Nr. 3/2009 - 6. årgang

  Av	Ole	Sylte	Heggset

  Av	Ole	Sylte	Heggset

  Av	Ole	Sylte	Heggset



120 år med kunden i sentrum
Prisdryss	over	N.O.	Dæhlie	i	jubileumsåret
Det	startet	da	Nils	Dæhlie	kom	fra	Vang	på	Hedemarken	og	startet	butikk	i	de	nedlagte	lokalene	til	
Lille-Elvdalen	Forbrukerforening	i	1889.	120	år	senere	kan	familiebedriften	N.O.	Dæhlie	smykke	seg	med	titler	
som	årets	Joker-butikk	i	Norge	og	Årets	bedrift	i	Alvdal.	Nå	feires	jubileet.

Klart for tidenes 
første turnering 
Lørdag	 19.	 september	 er	 det	 klart	 for	 tidenes	
første	fotballturnering	for	bedrifts-	og	vennelag	på	
Steimoegga.	Etter	at	det	offisielle	Mandelpotetfes-
tival-programmet	er	avsluttet	på	Steia,	blir	det	non-
stop	fotball	på	Steimoegga	utover	ettermiddagen.

Målgruppa	har	 i	 starten	hovedsakelig	vært	 lokale	
lag,	 og	det	 er	 klart	 at	 over	 ti	 lag	 vil	 sette	hveran-
dre	stevne	i	sjuer-fotball	på	både	gras	og	kunstgras	
denne	lørdagen,	med	både	dame-	og	herrelag	på	
deltakerlista.
Kampene	spilles	med	en	omgang	på	20	minutter	i	
enkel	serie,	slik	at	alle	møter	alle.	Så	her	ligger	det	
an	 til	mye	moro	og	god	underholdning	 for	 både	
deltakere	og	publikum.	Det	blir	 sjølsagt	servering	
av	mat	og	drikke	på	Steimoegga	utover	hele	etter-
middagen,	 og	 deltakerne	 avslutter	 turneringen	
med	bankett	og	premieutdeling.
Alvdal	 idrettslag	 satser	 på	 at	 turneringa	 kan	 bli	
en	tradisjon	som	vil	 lokke	enda	flere	lag	til	bygda	
denne	september-helga	i	åra	framover.

Stor fotballdag på 
Steimoegga
Søndag	20.	september	blir	det	full	aktivitet	fra	mor-
gen	 til	 kveld	 på	 Steimoegga	 Idrettspark,	 som	 en	
perfekt	avslutning	på	årets	Mandelpotetfestival.
Tradisjonen	 tror	 avsluttes	 årets	 Grendecup	 med	
stor	 avslutningsdag	på	 Steimoegga,	med	 kamper	
gjennom	hele	dagen.
I	 tillegg	 spilles	 det	 to	 andre	 kamper	 i	 løpet	 av									
dagen.	Først	Jenter	12,	som	møter	Ålen/Haltdalen	
kl.	12.00.	Så	kl.	15.00	er	det	klar	for	4.	divisjonsopp-
gjør	mellom	Alvdal	og	Heimdal	2.
I	forbindelse	med	arrangementet	blir	det	selvfølg-
elig	kiosk,	kaffesalg	og	muligheter	for	å	kjøpe	grill-
mat på Steimoegga.

NM i 
mandelpotetskrelling
I	fjor	ble	de	beste	av	potetskrellerne	i	vår	uhøytidlige,	
men	likefullt	alvorlige	skrellekonkurranse	premiert	
med	tur	til	det	første	NM	i	øvelsen,	avholdt	på	Åker	
gård	ved	Hamar.	
Oss	bekjent	er	det	besluttet	å	vente	til	2010	med	en	
ny	 potetskrellekonkurranse	 med	 NM-status,	 men	
Norsk	Mandelpotetfestival	satser	i	alle	fall	på	at	vi	
kan	avholde	NM	i	mandelpotetskrelling.

Inviterer	bredt
Fjorårets	 konkurranse	 viste	 store	 forskjeller	 på	
utøverne.	Vi	antar	at	flere	har	 ligget	 i	hardtrening	
fram	mot	festivalen,	og	håper	å	se	nye	navn	i	topp-
en	av	 lista	også.	 I	 tillegg	til	at	vi	håper	på	 rekord-
stor	lokal	deltakelse,	vil	vi	også	forsøke	å	rekruttere	
inn	noen	av	de	som	hevdet	seg	best	i	fjorårets	NM	
sørpå. 
Det	blir	også	i	år	kjørt	innledende	kvalifiseringsheat	
hvor	 landbrukssjef	 Per	 Arne	 Aaen	 har	 styring	 på	
klokker	og	passer	på	at	de	ulike	spillereglene	over-
holdes,	 mens	 Olav	 Viksmo	 Slettan	 garantert	 vil	
bidra	til	å	skru	opp	spenningsnivået	i	konkurranse.	
Kvess skrellar’n og møt opp!

Potetfest 
med søtpotetband

Det	 musikalse	 bidraget	 på	 årets	 mandelpotetfestival	 besørges	
av	et	ungt	trønderband	med	det	rett	så	passende	navnet,	”Sweet				
Potato	&	the	Mashed	Spuds”.	Swingende	bluegrass	er	i	anmarsj.

120	 års	 sammenhengende	 virksomhet	 i	 en	
familiebedrift	 er	 ikke	 hverdagskost.	 Men	
Dæhlie-familien	 har	 klart	 det.	Med	 glans.	 Og	
som	takk	blitt	hedret,	både	av	Norgesgruppen	
og lokalt i Alvdal. Det setter daglig leder Astrid 
Dæhlie	og	hennes	stab	stor	pris	på.
–	En	anerkjennelse	og	et	svar	tilbake	på	at	det	
vi	gjør	er	OK,	sier	Astrid	om	kåringen	til	årets	
Joker-butikk	 for	 2008	 og	 som	 Årets	 Bedrift	 i	
Alvdal	i	2009.

Gir	tilbake
Dæhlie	 svarer	med	 å	 gi	 noe	 tilbake	 til	 lokal-
samfunnet	 og	 kundene.	 Lørdag	 12.	 septem-
ber	blir	det	stor	jubileumsfeiring	på	butikken,	
med	både	kaffe,	kaker,	brus	til	barna	og	mange	
gode	tilbud.
I	tillegg	kommer	en	overraskelse	når	butikken	
deler	ut	en	jubileumsgave	på	10.000	kroner	til	
noen	de	mener	fortjener	det	i	lokalmiljøet	på	
Plassen.

Tøffe tider
–	Det	var	nok	langt	tøffere	i	starten	enn	det	er	
nå,	 sier	Astrid	Dæhlie	og	blar	 i	papirene	som	
forteller	 den	 imponerende	 historien	 til	 det	

som	 i	 dag	 er	 en	 topp	moderne	 Joker-butikk	
ved	Gjelten	Bru	på	Plassen.
Nils	Dæhlie	og	kona	Mina	drev	et	år	fra	1889	
i	 leide	lokaler	før	de	startet	med	eget	bygg	–	
Nyborg,	 der	 Alvdals	 kommunehus	 i	 dag	 står.						
I	Nyborg	etablerte	de	både	butikk	og	hotell-
drift	 –	 Dæhlies	 hotell.	 Senere	 ble	 det	 videre	
utbygginger,	gårdsdrift	og	privat	skyss-stasjon	
i	regi	av	Mina	og	Nils	Dæhlie	gjennom	20	akt-
ive år på Steia.
Da	 Nils	 døde	 som	 følge	 av	 lungebetennelse	
ble	 det	 den	 da	 14	 år	 gamle	 sønnen	 Nils																				
Odbbjørn	som	tok	ansvaret	sammen	med	sin	
mor. Det ble en tøff periode med første ver-
denskrig	 og	 de	 nedgangstidene	 som	 fulgte	
med det.

Til	Plassen
Butikkdriften	på	Steia	ble	gradvis	trappet	ned,	
men	 allerede	 i	 1927	 etablerte	 Nils	 Oddbjørn	
sin	 forretning	 på	 Plassen,	 i	 leide	 lokaler	 på	
Gjelten	 gård.	Herfra	 bygde	han	 opp	 en	 solid	
handelsbedrift	 gjennom	 15	 år	 før	 butikken	
flyttet	til	eget	bygg	ved	Gjelten	Bru	i	1942.		Der	
fortsatte	Nils	Oddbjørn	og	kona	Anna	utviklin-
gen	av	den	butikken	som	i	dag	er	regjerende	

Årets	Joker	i	de	samme	lokalene.
I	 1963	 overtok	 sønnen	 Nils	 og	 kona	 Helga	
drifta	 av	 Dæhlie.	 Det	 ansvaret	 hadde	 de	 til	
1992,	da	dattera	Astrid	overtok	ansvaret.	
81	 år	 gammel	 er	 mor	 Helga	 fortsatt	 aktiv	 i					
butikken,	med	fast	arbeidsdag	hver	tirsdag	når	
det kommer varer.

Mange	timer
Det	er	ikke	få	arbeidstimer	familien	Dæhlie	har	
lagt	ned	gjennom	120	år	for	å	bringe	butikken	
på	Plassen	dit	den	er	i	dag.
–	Det	nytter	ikke	å	se	på	timene	når	en	driver	
med	dette.	 Samme	hva	 en	gjør	må	en	 legge	
sjela	i	det	for	å	lykkes,	mener	Astrid	Dæhlie.	
Hun	 sier	 dette	 om	 hva	 hun	 tror	 er	 suksess-			
faktorene	for	butikken:
–	Vi	har	nok	vært	flinke	 til	 å	omstille	oss	når	
det	har	vært	påkrevet,	og	til	å	endre	raskt	når	
situasjonen	har	tilsagt	det.
Inspirert	av	god	utvikling	og	noen	anerkjenn-
ende	 priser	 er	 Astrid	 og	 staben	 hennes	 nå				
motivert	 for	 å	 utvikle	 den	 populære	 nær-						
butikken	videre.

ANSATTE:	Astrid	Dæhlie	(t.v.)	overtok	drifta	av	N.O.	Dæhlie	i	1992.	I	jubileumsåret	har	hun	med	seg	Toril	Granrud,	Liv	Hårdnes,	Karianne	Øyen	og	
Gunn	Dalflyen.	Astrids	mor	Helga	var	ikke	til	stede	da	bildet	ble	tatt.

–	 Spilleglede,	 humor	 og	 trampeklapp-
garanti. Slik karakteriserer Adresseavisen 
årets	 festivalband,	 og	 søtpotetgjengen	
ser fram til å sette farge på både Steia 
og	 potetpuben	 i	 Sølnaslottet,	 lørdag	 19.											
september.

Unge, men erfarne
Det	er	en	forholdsvis	ung	gjeng	musikere	
som	ankommer	Alvdal	 under	 årets	man-
delpotetfestival.	Erfaringen	fra	musikklivet	
er likevel ikke til å kimse av, og da Erlend 
hadde	 kjøpt	 seg	 mandolin	 og	 Fritz	 ville	
spille	 country,	 var	 første	 steget	 tatt	 mot	
etablering av søtpotetbandet, forteller de. 

Etter	 hvert	 er	 lydbildet	 komplettert	med	
både	flere	strenginstrumenter,	samt	vokal	
selvsagt.
Siden	 oppstarten	 på	 utestdedet	 Dokk-
huset	 i	Trondheim	 i	 2007	har	de	 spilt	 på	
alt	fra,	ja	faktisk	en	potetfestival	på	Frosta,	
til	å	underholde	pasienter	og	ansatte	ved	
St.	Olavs	hospital.	Da	vi	booka	inn	gjengen	
var	de	på	turnè	innom	Trondheims	mange	
eldresenter,	 så	 variasjonen	 i	 publikum	 er	
stor.	 Nå	 tar	 de	 altså	 turen	 over	 fjellet	 til				
Alvdal for første gang.

-	Gler	oss	te	festival
Ja,	det	her	gler	vi	oss	te	ja,	sier	Rune	Mel-
vær,	 en	 av	 de	 fem	 i	 bandet,	 som	på	 den	
ferske	 hjemmesida	 www.sweetpotato.no	
uttaler	at	de	knar	og	elter	godsaker	fra	det	
amerikanske	 bluegrasskjøkkenet	 helt	 til	
det blir deres egen retter. 
Forretten	 serveres	 på	 Steia,	 hovedretten	
under	 potetpuben	 i	 Sølnaslottet,	 og	 vi	
håper	så	mange	som	mulig	får	med	seg	så	
mye	som	mulig	av	begge	rettene.		–	Sweet	
Potato	&	the	Mashed	Spuds	tror	vi	garan-
tert vil sørge for livat stemning, og det 
aner oss at Adresseavisens opplevelse av 
trampeklappstemning	slår	til	igjen.	Denne	
gjengen	bør	både	gamle	og	unge	få	med	
seg!

  Av	Ole	Sylte	Heggset



Nå 99,-

Festivaltilbud!
Tilbudene gjelder for uke 38

• www.alvdaltynset-sport.no

Gymball
Før 199,-

Balansebrett
Før 299,-

Nå 149,-

Adidas Trediax GTX
løpesko

699,-

Brooks Latitude
løpesko

599,-

Haglöfs OXO sekk

1599,-

Ajungilak Oppdal 
sovepose

599,-
Turdress barn

299,-

Halv pris!

Halv pris!

Halv pris!

Tekniske t-skjorter, barn

Dongribukser

Tekniske t-skjorter, barn
Halv pris!
Tekniske t-skjorter, barn

DongribukserDongribukser
Halv pris!

Div. sykler 

÷30%

75 + 65L

Storfint	besøk	til	Alvdal	onsdag	16.	september.	Nils	Arne	Eggen	kommer	
for	å	trene	Alvdals	A-lag/juniorlag	en	økt	på	Steimoegga	og	holde	
foredrag	om	Godfot-teorien	–	vinnerkultur	i	praksis,	på	Aukrustsenteret	
senere på kvelden.

Nils Arne Eggen 
kommer
Kunnskapsturneen	til	Steimoegga	og	Aukrustsenteret

Opplegget	er	en	del	av	Kunnskapsturneen	og	
målgruppa	 er	 alle	 trenere,	 ledere,	 tillitsvalge,	
frivillige,	 engasjerte	 foreldre	 og	 aktive	 i	 hele	
Nord-Østerdal.	
Det	er	Hedmark	Idrettskrets	som	sammen	med	
Alvdal	 idrettslag	står	 for	gjennomføringen	av		
arrangementet.	 Idrettens	 Kompetansesenter	
Innlandet,	 Norges	 Idrettsforbund	 og	 Norsk	
Tipping er også sentrale samarbeidspartnere 
i	forbindelse	med	Kunnskapsturneen.

Trenerikon
Nils	Arne	Eggen	vil	være	kjent	for	de	fleste	som	
en	 av	 tidenes	 mest	 markante	 trenerprofiler	
her	i	landet.	Han	trente	Rosenborg	til	gull	etter	
gull	gjennom	en	årrekke,	og	var	også	med	på	
å	 skaffe	 trønderklubben	 internasjonal	 status	
og	suksess	gjennom	en	rekke	gode	resultater	i	

Champions	League.
Eggen	har	også	gitt	ut	flere	bøker,	blant	annet	
sammen	med	sønnen	Knut	Torbjørn.
Rosenborgs	 suksess	 og	 Eggens	 filosofi	 er	
tuftet	 på	 ”Godfot-teorien”	 og	det	 er	med	ut-
gangspunkt	i	denne	han	vil	holde	sitt	foredrag	
på	Aukrustsenteret,	etter	at	han	først	har	vist	
trenerarbeid i praksis med Alvdals spillere på 
Steimoegga.

Kunnskapsturneen
Hedmark	 Idrettskrets	 ønsker	 å	 bidra	 til	 at	
kompetanse	gjøres	tilgjengelig	der	det	drives	
idrett.	 Målet	 er	 å	 utvikle,	 ta	 vare	 på	 og	 dele	
kunnskap	 om	 idrett	 blant	 trenere,	 ledere,	 til-
itsvalgte	og	engasjerte	foreldre	 i	norsk	 idrett.	
Dette	 er	 bakgrunnen	 for	 Kunnskapsturneen,	
som	 gjennomføres	 på	 tvers	 av	 idretter	 og	

klubber.
Kunnskapsturneen	 er	 kommet	 istand	 gjen-
nom	et	samarbeid	mellom;	Norges	Idrettsfor-
bund	og	olympiske	og	paralympiske	komite,
Idrettens	Kompetansesenter	 Innlandet,	Norsk	
Tipping,	 Hedmark	 Idrettskrets	 og	 aktuelle	
idrettslag, denne gangen sammen med Alvdal 
idrettslag.

Først	til	mølla
Arrangementene er åpne for alle interesserte, 
men	av	hensyn	til	plassen	på	Aukrustsenteret	
er det nødvendig med påmelding til foredrag-
et,	som	starter	kl.	19.00.

Påmelding	til	Alvdal	idrettslag	–	tlf.	62	48	77	90	
eller	e-post:	ail@alvdalil.no.
Det	blir	enkel	servering	på	Aukrustsenteret.

KOMMER:	
Nils	 Arne	 Eggen	
kommer til Alvdal 
onsdag	 16.	 sept-
ember.



1/2 pris 
på utvalgte varer 
inne i plantehuset

Vi rydder 
etter sommeren!
Gjenstående hagemøbelsett! 

1/2 pris
Gjelder både tremøbler og 
vedlikeholdsfrie møbelsett

Gjør et tilhengerkupp!
Kjøp en tilhenger og få 

påbyggingslemmer til

1/2 pris
Kun en tilhenger

Veil. salgspris på tilhenger 14.995,- og pris på lemmer 3900,-
Gjelder type A1330 - Totalvekt 1300 kg - Nyttelast 1015 kg
- Karmmål 144 x 294 - Støttehjul spanderer vi!

Følg nye påbud!
Kjøp våpenskap innen 1. oktober og bli 
med i trekning på en Barska jaktkikkert 
verdi kr 1100,-
med i trekning på en Barska jaktkikkert 

Våpenskap!

Du fi nner oss på industriområdet.
Åpningstider: Man. - fre. 08.00 - 16.00. Lør. 09.00 - 14.00

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

ALVDALSSTOLPEN AS
2560 ALVDAL - TLF. 915 54 642

KVALITET MED LANG LEVETID

ALVDALSSTOLPEN AS
2560 ALVDAL - TLF. 915 54 642

KVALITET MED LANG LEVETID

Alvdalsstolpen Plassen Industrifelt 2560 ALVDAL
Tommy Tlf.: 91 55 46 42 - e-post: tstormoe@online.no

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

www.alvdalsstolpen.no

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)  

Vi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 år
Lørdag 12. september 
feirer vi med kaffe, kake og brus.

Vi deler også ut en lokal 
jubileumsgave ca. kl. 12.

Lørdag 12. september 

Vi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 årVi feirer 120 år
Innherredsodd

4990
pr. stk

Og fl ere gode dagstilbud!



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

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

Bodil Nordjores 
Bodils Heimelaga: norsk mat 
og Bodils fjellmat; vilt - rått - godt
Før 329,- pr stk.  

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 19. september.
Forebehold om utsolgt.
Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 19. september.Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 19. september.

og Bodils fjellmat; vilt - rått - godt

Kjøp begge for 
kr 249,-

Alle fjernstyrte 
fl y/helikopter og båter 

Diverse Elias-båter 
Før kr 169,- Før kr 169,- 

NÅ 98,-

Lego bulldoser 
før kr 349,50,-

NÅ 249,50

HALV PRIS

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

Onsdagsskole 
på Klokkaran 
starter 2. september
Her får barn mulighet til å bruke hele seg gjennom 
sanseopplevelser og kreative uttrykk i lek, bevegelse, 
litteratur, drama, forming, natur, matlaging m.m.

Et pedagogisk og kulturelt hel- og halvdagstilbud for barn fra 
4 til 9 år hver onsdag utenom skolens ferier og fridager. 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og påmelding.

knit.no

Nå er nettbutikken “nyoppussa”!

Møt oss på Steia lørdag 
- vi er klar med:
• Strikkemønster til votter
• Garnpakker
• Mormors modell, ullbukser for barn
• Skjerf fra Gullfugl
• Superstort salg på pulsvarmere

Lafting, muring og restaurering
Lars Bertelrud

Mobil: 950 29 196
e-post: lars.bertelrud@hoggogslaa.no

Tømrerarbeider, rehabilitering
Terje Skaret

Mobil: 906 24 815
e-post: terje.skaret@hoggogslaa.no

Plassen Industriområde 2560 Alvdal

www.hoggogslaa.no

Tradisjon forenet med 
funksjonalitet og komfort

Vi lafter, tømrer og murer det du ønsker!

Savalfellen 
- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen

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

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 vår nettside: www.savalfellen.no

SavalfellenSavalfellenSavalfellenSavalfellen
- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen
SavalfellenSavalfellenSavalfellen
- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen
Savalfellen
- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen- Kvalitetshåndverk fra Nord-Østerdalen
Savalfellen

• Produkter av lammeskinn og ull
• Håndsydd etter gamle håndverkstradisjoner 

 fra Nord-Østerdalen

           
SALMAKERI • GALLERI • SKREDDERSTUE • ULL & FILT

GAVEBUTIKK

Det nye håndverkutsalget på Kvikne

Åpent 10 -17 (16)
Innkjøring fra Rv.3 ved Coop Marked Kvikne

HÅNDLAGET

• Tøfl er

• Såler

• Vesker

• Sitteunderlag

• Kasjmirskinn

• Lammeskinn

• Skinnfellsøm

  

KVALITETSPRODUKTER AV ULL OG SKINN FRA EGEN GÅRD

Stubsjøen søndre, 2500 Tynset • Tlf.: 907 97 532 • e-post: anita@stubsjoen.com

irit a
s

Byggeplaner?
Ta kontakt!

• Lagerutsalg maling
• Alt innen flis og flisarbeid

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

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

www.spirit-as.no

Vi har rimelig ved
på lager nå!

906 80 084 • 906 81 966

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



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

transport
• Vedlikeholdsarbeid
• Rengjøring og vask
• Tilsyn

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

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

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

Nå kan du sikre deg 
vinterens vedlager. 

Bestiller du i god tid, gir vi
deg fraktfri levering

Bare spør -
vi kan hjelpe deg med
det meste!

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

PUKK
• 12-22 mm

MOBILKNUSING 2560  ALVDAL

LEVERING AV GRUS 
FRA AUMA GRUSTAK

Priser ved forespørsel!
www.slillestrom.no

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

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

Levering av grus fra 
Auma grustak

• Drivstoff

• Vaskehall

• Servicehall

• Bilrekvisita

• Storkiosk

• Varmmat

• Henger utleie

Jela Bensin og Kiosk AS
2560 ALVDAL

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

Kom innom å se 
vårt utvalg av interiørlamper

GODE PRISER UNDER FESTIVALEN!

vårt utvalg av interiørlamper

Posesalg på assosiert utvalgav lyspærer 

Fra kr 16.000,-

inkl. montering

 



Besøk vår stand på lørdag på Steia! 
For mer informasjon, ta kontakt med Nils Odden, telefon 906 65 738.
Servicemann: Jan Erik Reinertsen, telefon 478 04 790.
For mer informasjon, ta kontakt med Nils Odden, telefon 906 65 738.

Kampanje pris!
374.900,- mva

ALVDAL AS

ALVDAL AS

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 71 33 • post@taverna.alvdal.noKAFÉ · HOTELL · KIOSK

Julebordsesongen 
starter snart!

4990

Spesiell anledning?

Hagerty 
vaske/rensemaskin 

til utlån (gratis 1 døgn)

500gr 
Kokt rendalshakk

  ferdig rett klar til oppvarming

Bestill kake
hos oss!

500gr 
Kokt rendalshakk

Nyhet!

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

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

• Vi har diagnoseutstyr for 
de fleste bilmerker

• Vi foretar frontruteskift
og reparasjon av 
småskader på frontruta

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

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

på bensinbiler
• EU-kontroll
• Taksering og reparasjon 

av bilskader

TILBUD
Vindusspylervæske

5 ltr. kanne

29,- 
inkl. mva.

www.aukrust.nowww.aukrust.noALT INNEN MASSETRANSPORT
OG GRAVING

ALT INNEN MASSETRANSPORT
OG GRAVING

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

ALT INNEN MASSETRANSPORT
OG GRAVING

leif.lillestrøm@c2i.net



• 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

Takk og pris for Gule priser

COOP PRIX • ALVDAL
9-21 (18)

    

Kyllingkjøttdeig
Coop. 400 g. Pr. pk

2190

Fårikålkjøtt lam
Skjeggerød. Fryst. Pr. kg

3990

Fårikålkjøtt sau  
Skjeggerød. Fryst. Pr. kg 

2990

Grandiosa 2 pk
Stabburet. Pr. pk

4490

Vi ønsker alle velkommen 
                        til en hyggelig handel!

Røkt kjøttpølse
Gilde. 300 g. Pr. pk

1990

CocaCola 4 pk
4 pk

4790
+ pant

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

GRAS • BRØYTING • HUSDYRGJØDSEL

• Husdyrgjødel
 Gjødslmixing,utkjøring 
 med stor vakumvogn.

• Jordarbeiding

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



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

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

3 stk.Erika/Calluna

kr 100,-

Høsten kommer!
Mandelpotetfestival tilbud!

Alt fra Katvig

Halv pris!

Nyhet!
Baby/barnetøy fra IdaT

Nyhet!Nyhet!
Nyhet!

Alveserien fra Wik-Walsøe

Tilbudene gjelder fredag og lørdag under 
Mandelpotetfestivalen

NÅR UTSTYRET TELLER!

6030 Premium-serien er kompakte traktorer med
meget stor fleksibilitet i utstyr.
Fremragende kvalitet 
- imponerende kapasitet.

6030
PREMIUM

SERIEN

Multimaskin med stort bruksområde. 
Nå med teleskopisk løftearm uten 
tillegg i prisen.

NY
AVANT 520

Vi treffes på vår stand under 
Mandelpotetfestivalen!

Levende opptatt av det
www.fk.no

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

UTLEIE AV
stor skaphenger
Tlf. Erik 913 58 584

Jul i Alvdal
Neste nummer av Alvdal - Midt i væla kommer 
ut i forbindelse med jula.
Utgivelse:  Ca. 25. november
Materiellfrist:  6. november
For bestilling av annonseplass eller tips 
for redaksjonell omtale kontakt oss.

DMT KOMMUNIKASJON ALVDAL
STEIA PB 25 • 2561 ALVDAL
T: 62 48 97 08 • F: 62 48 97 07 • post@dmtalvdal.no • www.dmtalvdal.no2560 Alvdal • Tlf.: 948 98 094 • www.anneskeramikk.no

Du fi nner oss i det 
gamle Bjerke bakeriet
på Steia
 

Mange spennende 

gaveideer 
Høstarrangementer

• Søndag 13. september:  Høsttur til Flatsetra
• Søndag 4. oktober:  Gruvene i Tron
• Søndag 11. oktober:  Verdensdagen for
 psykisk helse 2009

Allmannstua er åpen for servering 
11, 18 og 25.  oktober

Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

www.turforening.no



Kommunestyret i Alvdal ønsker å få en pekepinn på hva slags aktiviteter innbyggerne i Alvdal ønsker at et fl erbrukshus 
skal ha plass til. Det beste hadde sjølsagt vært om en hadde plass til absolutt alt, men det er neppe realistisk. Vi ber derfor 
om at dere ser på skjemaet nedenfor som ei liste der dere gjør prioriteringer.

Spørreskjema fl erbrukshus

Klipp ut skjemaet og send det til Alvdal kommune, 2560 Alvdal. Eller gå inn på www.alvdal.kommune.no og fyll ut skjemaet der!

Alder:

 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

 Mann Kvinne

Fritidsinteresser?

Medlem lag/forening?  Ja  Nei

Hvilke

Hvilke aktiviteter mener du er viktige i et framtidig fl erbrukshus i Alvdal?

Spillefl ate for ballspill (60x40) 

Basseng

Styrketreningsrom/Friskliv

Klatrevegg

Skytebane miniatyr/luft

Bowling

Squash

Andre idrettsaktiviteter?

(Kryss av)  Viktig Mindre viktig Ikke viktig

Konsert-/teatertsal/øvingslokale

Kulturskole

Areale for uorganisert aktivitet

Bibliotek

Kino

Galleri

Rom for håndverksaktiviteter

Andre kulturaktiviteter?

Lokale for messer/utstillinger ol

Møtelokale

Kafe/kiosk

Lokale for bryllup, konfi rmasjoner osv

Livsstilsnøytralt seremonirom

Kjøkken

Utleielokaler for servicenæring/ butikk

Turistinformasjon

Andre rom for utleie/ kommersielle aktører?

Andre ting?

      Viktig Mindre viktig Ikke viktig

✂

Alvdal Skurlag leverer 20 m2 Alvdal Royal Brun terrasse, verdi kr 5000,- 
til Mandelpotetauksjonen!

Alvdal Royal Fargekart

 Klar  Brun  Rød  Oker

Oljebehandlet
terrasse
Visste du at ALVDAL ROYAL

• gir lite sprekkdannelser
• gir lang fargeholdbarhet
• krever mindre vedlikehold
• er mer miljøvennlig

Vi har bygget om!

Tlf.: 62 48 72 03

Vi skal være best på det folk vil ha! Vi skal gi folk 
mer å velge mellom og tilbyr produkt som wraps, 
påsmurt kylling luna, nysmurte baguetter, pizza
og noe godt å bite i til kaffen.
Vi skal fortsatt ha våre gode burgere!

Vi inviterer til nyåpning 
senere i høst!
Følg med!

Vi har fortsatt stort utvalg i bilrekvisita, 
motorsager, gressklippere, aggregat m.m.

Velkommen til 
Shell Fresh Alvdal!




