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Joker N.O. Dæhlie
Lørdag 23. mars 09.00 - 18.00
Mandag 25. mars 09.00 - 19.00     
Tirsdag 26. mars 09.00 - 19.00
Onsdag 27. mars 09.00 - 17.00       
Påskeaften 30. mars 09.00 - 14.00
     
Bygger`n Alvdal
Mandag 25. mars 07.00 - 17.00
Tirsdag 26. mars 07.00 - 17.00
Onsdag 27. mars 07.00 - 13.00
Påskeaften 30. mars Stengt

Alvdal Bok- og papirhandel, 
Sans, Alvdal-Tynset Sport
Lørdag 23. mars 09.00 - 15.00 
(åpner en time tidl. enn vanlig) 
Mandag 25. mars 09.00 - 17.00
Tirsdag 26. mars 09.00 - 17.00
Onsdag 27. mars 09.00 - 15.00 
Påskeaften 30. mars 09.00 - 14.00

Butikken Nytt, Blått 
& Gammelt
Lørdag 23. mars 10.00 - 15.00 
Mandag 25. mars 10.00 - 17.00
Tirsdag 26. mars 10.00 - 17.00
Onsdag 27. mars 10.00 - 17.00 
Påskeaften 30. mars 10.00 - 15.00

Prix
Mandag 25. mars 09.00 - 22.00     
Tirsdag 26. mars 09.00 - 22.00
Onsdag 27. mars 09.00 - 18.00       
Påskeaften 30. mars 09.00 - 15.00

Elektroservice
Lørdag 23. mars 10.00 – 13.00

Mandag 25. mars 08.00 - 16.00
Tirsdag 26. mars 08.00 - 16.00 
Onsdag 27. mars 08.00 - 13.00
Påskeaften 30. mars 10.00 - 13.00

Huldra
Lørdag 23. mars 09.00 - 15.00 
Mandag 25. mars 09.00 - 17.00
Tirsdag 26. mars 09.00 - 17.00
Onsdag 27. mars 09.00 - 15.00 
Påskeaften 30. mars 09.00 - 14.00

Spar
Lørdag 23. mars 09.00 - 18.00
Mandag 25. mars 09.00 - 20.00     
Tirsdag 26. mars 09.00 - 20.00
Onsdag 27. mars 09.00 - 17.00       
Påskeaften 30. mars 09.00 - 14.00

Alvdal Innkjøpslag
Mandag 25. mars 08.00 - 16.00     
Tirsdag 26. mars 08.00 - 16.00
Onsdag 27. mars 08.00 - 14.00       
Påskeaften 30. mars Stengt

Statoil
Mandag 25. mars 07.00 - 23.00     
Tirsdag 26. mars 07.00 - 23.00
Onsdag 27. mars 07.00 - 23.00       
Skjærtorsdag 28. mars 09.00 - 21.00 
Langfredag 29. mars 09.00 - 21.00 
Påskeaften 30. mars 08.00 - 21.00
1. påskedag 08.00 - 23.00
2. påskedag 08.00 - 23.00

Shell
Åpen alle dager i påsken

Finn påskeharen 
– vinn flott krus
I årets påskeutgave av Alvdal 
midt i væla har vi gjemt fem 
påskeharer på forskjellige 
steder i bladet. Bli med i 
konkurransen – finn påske-
harene og vinn flotte Alvdal 
midt i væla kaffekrus.

Fem påskeharer er altså gjemt blant 
annonser og redaksjonelle artikler i dette 
bladet. Finn dem – og send en e-post til 
konkurranse@alvdalmiv.no der du 
skriver i hvilke annonser eller artikler 
påskeharene er gjemt.
Husk også navn og telefonnummer.
Blant de som sender inn riktig svar trekker 
vi ut 5 vinnere som får hvert sitt Alvdal 
midt i væla kaffekrus.



– Besøksstatistikken og responsen er formi-
dabel. Det er utrolig gledelig og motiverende 
å registrere at så mange følger med på det vi 
skriver på Alvdal midt i væla, sier redaktør Ivar 
Thoresen.
  – Det kan vi ikke tolke på annen måte enn at 
vi fyller et rom og dekker et behov som 
alvdøler og andre med tilknytning til bygda 
setter pris på. Det var også intensjonen, og vi 
håper selvfølgelig å kunne utvikle produktet 
videre og gjøre Alvdal midt i væla til et enda 
bedre produkt framover, fortsetter redaktøren.

Nærmer seg 200 abonnenter
Han legger likevel ikke skjul på at det er 
økonomiske utfordringer knyttet til å drive ei 
superlokal nettavis med det ambisjonsnivået 
Alvdal midt i væla har lagt seg på.
  I januar gikk eier DMT Alvdal ut med en 
abonnementsordning der de som ønsker det 
kan betale inn et valgfritt beløp i frivillig 
abonnement på nettavisa for å bidra til 
finansieringen av driften. 
  – Det var vanskelige avveininger rundt de 
ulike løsningene vi diskuterte, men etter en 
totalvurdering landet vi på en åpen løsning, 
fordi vi har stor tro på at det er vilje til å være 
med på å finansiere driften gjennom en 

frivillig abonnementsløsning både blant 
privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger, 
sier Ivar Thoresen.
  Etter snaut to måneder med ordningen er 
status at i underkant av  200 av Alvdal midt i 
vælas lesere har betalt frivillig abonnement.
  – Responsen de første ukene var veldig god, 
så har det avtatt litt etter hvert. Vi er fornøyd 
med at så mange synes vi tilbyr et viktig 
produkt. Samtidig ser vi at potensialet er enda 
høyere, og vi håper naturligvis enda flere 
velger å tegne abonnement, sier redaktør 
Thoresen videre.

Hallveis til 300.000 kroner
I forbindelse med budsjettprosessen for 2013 
konkluderte styret i DMT Alvdal med at det var 
behov for å finne nye inntekter på 300.000 
kroner for å finansiere driften av nettavisa 
Alvdal midt i væla gjennom året. Håpet var å 
komme så nær dette målet gjennom den 
frivillige abonnementsordningen.
  Så langt er Alvdal midt i væla omtrent halvveis 
til målet når det gjelder finansieringen.
  – Det er langt igjen til målet, men det er også 
lenge igjen av året, så vi har naturligvis fortsatt 
et håp om at vi skal nærme oss i løpet av året, 
sier Ivar Thoresen.

  Likevel er statusen slik at redaktøren med 
utgangspunkt i dagens situasjonen ikke tør å 
si noe om framtida etter 2013.
  – Det som er helt klart er at vi er avhengige av 
å øke både abonnements- og annonse-
inntektene for å forsvare videre drift i 2014. Vår 
oppgave fram til da blir å sørge for å lage et 
produkt som er så godt at folk ikke klarer seg 
uten det, og som de dermed er villig til å være 
med på å betale for å beholde, sier redaktør 
Ivar Thoresen.

Stadig flere leser nettavisa 
Alvdal midt i væla
…men framtida er fortsatt usikker 
Mellom 1.500 og 2.000 lesere er nå daglig innom nettavisa Alvdal midt i væla – www.alvdalmiv.no 
– i gjennomsnitt. Likevel er framtida etter 2013 usikker.

Slik tegner du 
abonnement
Vil du støtte driften av nettavisa 
Alvdal midt i væla ved å tegne 
frivillig abonnement for 2013, 
kan du betale inn det beløpet 
du ønsker til:
• Kontonummer: 1822.06.31385
• Merk innbetalingen: Alvdalmiv 

2013



– Marius Holtet var aller størst, og i fotball ville 
hans 3 - 1 scoring blitt en klassiker. Måten han 
kom seg ut av et fransk favntak midt på banen, 
skrudde opp farten og dro rett gjennom blokken 
foran det franske målet, før han avsluttet med en 
slu backhand i absolutt siste tiendedel er stor 
hockey. 
– Det er slike mål som sportens største stjerner 
lager, og slik underholdning levert fra en med 
norsk landslagstrøye er de fleste av oss ikke vant 
til, skrev Dagbladets velkjente sportsjournalist 
Esten O Sæther om Holtet, da Norge sensasjonelt 
slo Frankrike 3 – 1 i mellomspillet i ishockey-VM i 
mai 2011. 

Stjernestatus
Marius Holtet har vært en av de flittigste 
poengplukkerne hos Färjestad BK i svenske 
Karlstad, etter at han kom tilbake fra spill i 
amerikanske NHL-klubber foran sesongen 
2008/2009. Her er han den hittil best rangerte 
norske hockeyspilleren gjennom tidene, draftet 
som nr.  42.
Som vanlig skal Marius og Färjestad BK igjen ut 
på jakt etter «SM-guld» i ishockey-landet i mars 
og april i år. 
– Ja, denne uken (12.mars) starter sluttspillet og 
etter 2. plass i serien går vi selvsagt for gull i 
sluttspillet. Påske er for oss synonymt med 
enten landslagsoppkjøringer mot internasjo-
nale mesterskap, eller sluttspillkamper, sier han 

med en undertone som forteller oss at han ser 
fram til å feire påske et annet sted når skøytene 
en dag legges bort.

Påske = Haustdalen 
– Det er det liten tvil om. Påskeferiene i Alvdal er 
kanskje det jeg savner aller mest på denne 
årstida. Ski og hytteliv på Haustdalen er solid 
avslapning, og med to smårollinger på lasset ser 
jeg også at slike avkoblinger blir viktige å få til. 
Sist gang jeg var på hytta i Haustdalen var i 
sommer, så det skal bli godt å komme seg 
oppover igjen snart, sier han.
Han røper at dagene blir lange og nettene korte 
når han tar feriene her oppe. 
– Ja, da må vi utnytte tida best mulig, og spesielt 
sommertid blir det mest mulig fisking og turer i 
fjellene rundt oss. I sommer var eldstemann på 
snart 4 år med, og sammen med kona Sara og 
den minste koste vi oss grådig sammen med 
mamma, pappa og resten av familien, sier Marius 
Holtet.

Vårt andre hjem 
– Ingen tvil om at avhengigheten til hytta og 
Alvdal er blitt stor etter hvert, og det er artig for 
oss at både barn og nå etterhvert også 
barnebarna trives her, forteller Lorentz Holtet. 
Pappa har nok sammen med oss andre i familien, 
mange ganger følt oss privilegerte ut fra at det jo 
ikke åpnes for hyttebygging nær setergrendene 

VAKKERT: I skogkanten ut mot Hausta i setergrenda 
Tangen stortrives familien Holtet fra Hamar, og utsikten 
denne dagen var ikke å forakte.

– Det verste med profflivet i ishockey er at jeg aldri kommer meg til 
Haustdalen i påska, sier Marius Holtet. Foreldrene Lorentz og Nina 
Holtet fikk kjøpt seg tomt nedenfor setergrenda på Tangen for drøyt 
20 år siden, og i alle ferier og frihelger tok de med seg barna til Alvdal. 
Nå fortsetter neste generasjon med det!

Hockeystjerna Marius savner 
påske i Alvdal

her lenger, kompletterer Marius.
Turene med familie og venner går jevnlig 
oppover Østerdalen, og blant annet arrangerte 
de sist sommer slektstreff med 50 deltagere på 
hytta i Haustdalen, og der middagen ble inntatt 
på Langsetra. 
– Veldig naturlig for oss å be alle hit, ettersom 
dette jo er vårt andre hjem på mange måter, sier 
Lorentz. 

– Finaste ställe jag varit på
Den mangeårige sjåføren hos Norsk Tipping på 
Hamar er som kona Nina, barnehageassistent på 
Hamar, klare for ei ny påske på Alvdal. Hvor 
mange det blir av oss på hytta nå i påska vet jeg 
ikke enda, men det er nok flere som vil oppover, 
selv om Marius og hans familie er forhindret. 
– Du må forresten få med at vi føler oss godt 
mottatt og litt som høstdøler å regne alle 
sammen, og naturen her oppe er spesiell. Til den 
beskrivelsen kan du ta med et sitat fra Marius sin 
svenske NHL-kompis, Niklas Grossman. Han var 
med hit for noen år siden, og uttalte følgende: 
- Detta måste vara det finaste stället jeg 
nogonsinn varit på! 

MYE PÅ TUR: Lorentz Holtet og familien er mye ute på tur i Alvdalsnaturen. 
– Her har pappa tatt seg en rast i Sølndalen, sier fotograf Marius.

PÅSKA 2012: En rast i solhelling for Lorentz og Nina Holtet under fjorårets 
påskefeiring.



Hockeystjerna Marius savner 
påske i Alvdal

FORNØYD BARNEBARN: Lorentz og Ninas barnebarn 
Andrine, datter til Brede Holtet, følger spent med snøret 
i Haustsjøosen. 

FØRSTE FANGST: Marius Holtets eldste, Isak, som etter 
tålmodige timer fikk sin første ørret i Haustsjøosen i fjor 
sommer.

LÆREMESTER: Pappa Marius og Isak har nettopp 
landa fast fisk i Hausta.

HOCKEYSTJERNE: Ishockey-tilværelsen forhindrer Norges og Färjestad BK’s 
Marius Holtet fra å tilbringe påske på hytta i Haustdalen. – Til sommers skal jeg 
og familien garantert oppover igjen, lover han.



Jegerprøvekurs og baneskyting på alt fra elg 
til lerdue, samt fiskeaktiviteter sommer som 
vinter er bare noe av det Alvdal JFF har som 
tilbud for både eksisterende og potensielle 
nye medlemmer.  Fiskekortsalget på Kjemsjøen 
vintertstid har de også ansvaret for, på 
oppdrag fra grunneieren, og snart er det klart 
for den tradisjonelle familiedagen på Kjem-
sjøen, 990 moh.

Garantert fiskelykke
– For barnefamiliene som liker å isfiske er 
Kjemsjøen perfekt. Sjøen er forholdsvis grunn 
og med lys bunn de fleste stedene er det lett å 
se fisken i vannet. Her trengs det ikke 
nødvendigvis bitt for å oppleve fiskelykke, for 

med mye små og stor røye i vannet er du 
nærmest garantert å se en liten eller stor rugg 
i hullet, sier Jan Berget i Alvdal JFF.
Familiedagen er nettopp det, for her er det 
ikke bare fisking som står på programmet. 
Alvdal JFF disker opp med varme på bålet og 
stekepanna full av pølser til de små. Saft og 
kaffe serverer de også, og har du med annen 
grillmat eller kanskje velger å grille fiske-
fangsten, er det selvsagt mulig det også.

Tradisjon på godvær 
Kjemsjøen ligger på en måte mellom 
Haustdalen og Sølndalen i Alvdal vestfjell, og 
oppe på platået er det på godværsdager utsikt 
alle veier. Selv om første biten opp fra 

Familiedag for små 
og store isfiskere
Alvdal Jeger og Fiskeforening er en av bygdas mange, aktive lag og foreninger med et stort utvalg av 
tilbud for sine medlemmer gjennom året. Noe av det mest populære vinterstid er familiedagen med 
isfiske på Kjemsjøen, i år satt til 7. april.
 

parkeringen ved Kjemsjøsetra er bratt, er det 
bare å være tålmodig og panoramaet som 
åpenbarer seg når man er oppe og kan skli 
nedover mot sjøen må bare oppleves.

Godvær er det nesten årlig på familiefiske-
dagen i regi Alvdal JFF, og da er det bare å 
merke seg datoen søndag 7. april, kjøpe inn 
magott og øvrig utstyr, og gjøre seg klar. 
– Husk penger til bom og fiskekort som begge 
deler må betales ved Sølndalsbommen, og 
fiskerapport skal leveres etter endt fiske. Til 
slutt minner vi også om at det ikke er tillatt å 
hugge trær/busker i området. 
God tur og skitt fiske, hilser Alvdal JFF ved 
Tommy Stormoen.

LYKKELIG FISKER: Erik Steigen er en av mange unger i Alvdal som allerede har 
mange turer bak seg til Kjemsjøen for å kikke og kanskje kunne dra opp ei storrøye.  

STORFANGST: Tommy Stormoen og Roar Kløvstad er to av Alvdal JFF-medlemmene 
som nok har flest turer på Kjemsjøen gjennom vinteren, og her er de med flott røyefangst.

SOSIALT: Det ikke bare fisking som har fokus på familiedagen på Kjemsjøen. Både 
fiskehistorier og anna blir servert ute på isen eller ved bålet. Her tilbake til 2008 med 
f.v. Olav Tellebon, Andreas Tellebon, Sivert Kløvstad, Roar Kløvstad, samt Olav og 
Petter Steihaug. 



1)  Hvilken engelsk fotballklubb kalles for The Black Cats?
2)  Hvem spilte rollen som Henry i mot i brøstet?
3)  Hvilken grønnsak er koloradobillen spesielt glad i?
4)  Hvem var faren til dronning Maud?
5)  Hvilken by er administrasjonssenter i Vestfold fylke?
6)  I hvilken sport var Karsten Buer en fremragende utøver og 

trener?
7)  Hvem var eldst – Kain eller Abel?
8)  Hva var Napoleons familienavn?
9)  Hvilket bilmerke lagde modellen Lagonda Vignale?
10)  Hva er det norske navnet på Disney-figuren og Andeby-

borgeren Gladstone Gander?
11)  Hvilket internettselskap ble stiftet i 1998 av Larry Page og 

Sergey Brin?
12)  I hvilken by ligger den islamske helligdommen Kaba?
13)  I hvilken komikergruppe er Øyvind Rafto et av medlemmene?
14)  Hva heter hunden i tegneserien Lucky Luke?
15)  I hvilket nåværende land ligger det store 

rakettutskytingsanlegget Baikonur?
16)  Hva er mykologi?
17)  Hvilken film er den mest innbringende gjennom tidene?
18)  I en alder av 15 år ble han, og er fortsatt, Norgeshistoriens 

yngste NM-vinner i sjakk. Hva heter han?
19)  I hvilket år døde Julius Cæsar?
20)  Hvem er kredittert som regissør på alle fire filmene om Indiana 

Jones?
21)  Denne europeiske republikken har et areal på omtrent 207 600 

km2. Landet mangler kystlinje. Hvilket land er dette?
22)  Hva heter den ubebodde norske øya utenfor Antarktis som er 

oppkalt etter en russisk tsar?
23)  På hvilken bane arrangeres vanligvis Italias Grand Prix i Formel 1?
24)  I hvilket år ble TINE tatt i bruk som varemerke for 

meierisamvirket?
25)  Hvilken by i England kommer du fra hvis du kalles en 

«Brummie»?
26)  Fra hvilket land kommer syklisten Fabian Cancellara?
27)  I den internasjonale finalen i MGP i 1974 gikk Abba til topps. 

Storbritannia ble nummer fire. Hvilken kjent internasjonal 
artist representerte dem i konkurransen?

28)  Hva het føderasjonen av franske kolonier i Asia som bestod av 
Vietnam, Laos og Kambodsja? 

29)  Hvilken animasjonsfilm fra 2012 har undertitteln «Continental 
Drift»?

30)  Hva er poengsummen du oppnår hvis du spiller en perfekt 
serie i bowling?

31)  Hvor mange emirater utgjør «De forente arabiske emirater»?
32)  Hvem er avbildet på den amerikanske 100-dollarseddelen?
33)  Hva heter Petter Smart sin nevø?
34)  Marve Fleksnes har også vært i militæret. Han avtjente 

verneplikten i marinen. Her fikk han et kallenavn. hvilket?
35)  LEGO er velkjente leker for de fleste, men hva står navnet LEGO 

for?
36)  Hvilken by arrangerte de første moderne olympiske leker hvor 

den olympiske ild brant på stadion under hele lekene?
37)  Hvor holdes filmfestivalen hvor man vinner gulløven?
38)  Hvilke farger har en original Rubiks kube?
39)  Hvor gammel er Pippi Langstrømpe ifølge den første boken 

om henne?
40)  Hva er fornavnene til den norske filmduoen Wam og 

Vennerød?
41)  De siste tre årene har en dansk restaurant blitt kåret til verdens 

beste. Hva heter den?
42)  I hvilken måned er det Mikkelsmesse?
43)  Hva heter Vinmonopolutslaget på Svalbard?
44)  Hvor mange ganger har det vært gjennomført 

landsomfattende folkeavstemninger i Norge?
45)  90 år gammel fikk Sara en sønn. Hva var hans navn?
46)  Hvilket fotballag spiller sine hjemmekamper på AKA Arena?
47)  En utøver fra Alvdal idrettslag ble i vinter verdensmester i sin 

idrett. Hva heter han?
48)  Hvem var ordfører i Alvdal fra 1946 til 1955? 
49)  Hva er Alvdals tusenårssted?
50)  I hvilket år hadde filmen Flåklypa Grand Prix premiere?

Påskenøtter
Prøv deg på Alvdal midt i vælas påskenøtter – en lett blanding av varierte 
spørsmål for hele familien. God tidtrøyte om påskeværet tilsier innetid foran peisen.

SVAR
1) Sunderland 2) Arve Opsahl 3) Potet 4) Kong Edward VII 5) 
Tønsberg 6) Travsport 7) Kain 8) Bonaparte 9) Aston martin 10) 
Fetter Anton 11) Google 12) Mekka 13) Raske menn 14) Ratata 
15) Kazakhstan 16) Læren om sopp 17) Avatar 18) Simen 
Agdestein 19) År 44 f.kr. 20) Steven Spielberg 21) Hviterussland 
22) Peter 1s øy 23) Monzabanen 24) 1992 25) Birmingham 26) 
Sveits 27) Olivia Newton-John 28) Fransk Indokina 29) Istid 4 30) 
300 31) 7 32) Benjamin Franklin 33) Newton 34) Grønningen 35) 
Leg godt 36) Amsterdam (1928) 37) Venezia 38) Rød, gul, oransje, 
grønn, blå og hvit 39) 9 år 40) Svend og Petter 41) Noma 42) 
September 43) Nordpolet 44) 6 (to i 1905, en i 1926, 1972 og 
1994) 45) Isak 46) Hønefoss 47) Vegard Bjørn Gjermundshaug 48) 
Harald Reinertsen 49) Aukrustsenteret 50) 1975



Midtsommerfest 
med Too Far Gone 
Årets Midtsommerdager får en skikkelig 
godbit som bør kunne lokke ut mange til 
Midtsommerfest på Steia. Den populære 
trøndergruppa Too Far Gone entrer scena 
lørdag 22. juni, blir med det utvilsomt årets 
trekkplaster for sommerdagene. Bandet har 
for lengst markert seg som et av Norges beste 
innen country-rock-stilen, og med sin folkelige 
appell passer de like godt til fest som til 
konserter. Hiten ”Zetor`n” fra 1998 var 
gjennombruddet for gjengen som til sammen 
har åtte CD-utgivelser, to gullplater og rundt 
250 000 solgte CD-er bak seg. Årets 
jubileumsturné har lenge vært et stort mål for 
bandet, og blant rundt 60 konserter i inn- og 
utland i 2013 blir altså Alvdal også et 
stoppested for Too Far Gone.

SETERMAT: Rømmevafler med mye soingrøt på er 
selvsagt på menyen alle dager under Høstdalsdagene .

Nye seterdager i 
Haustdalen
For femte året på rad er det klart for tredagers 
seterfest i Haustdalen. Høstdalsdagene 2013 
vil følge tradisjonelt program under dagene 
4-6. juli, med lokalmaten i fokus på 
Gjermundshaugsetra, husflidsdag på Valråmo-
vangen, før kulturelle små og store øyeblikk 
venter fra scena på Sveivangen lørdag. Den 

Sommerdatoer å merke seg
Sommeren i Alvdal og resten av regionen  preges av små og store arrangementer, som det kanskje er 
greit å fange opp datoene på for både hyttefolket og fastboende. Her er et utvalg av alt du kan oppleve 
til sommeren. Vel bekomme!

tradisjonelle Høstdalsfesten er så tilbake i 
programmet lørdagskvelden, hvor Torader-
jutulan og Alvdal spell- og danselag står som 
arrangør.

www.seterlandet.com 

VALENTOURETTES: En miks av Joachim Nielsens gode 
gamle Jokke og Valentinerne, samt det nye Jokke med 
Tourettes, blir til Valentourettes - et av de mange 
bandene som skal rocke på Livestock 2013. 
Foto: Thomas Rodahl Dedekam. 

Rocker videre 
med Livestock
Livestock-festivalen vokser og vokser. 
Kommende sommer er datoene vi tror 
ungdommen og for den del de mer voksne 
rockerne i hele regionen har merket seg, satt 
til helgen 12-14. juli. En film kalt Livestock-
rockumentar, med glimt fra tidligere års 
festivaler er lagd, og finnes ute på nettsidene 
til de kreative og nytenkende arrangørene, og 
mens vi venter på store og små navn som skal 
entre scena er denne vel verdt å kikke på …  

www.livestockfestivalen.no

STOR HUMORIST: Per Inge Thorkildsen er en folkekjær 
komiker og kåsør, som i sommer altså besøker 
Aukrustsenteret og Alvdal. Vælkømmen Per Inge!

Aukrusts familie- 
og humorhelg
Per Inge Thorkildsen sier følgende om seg sjøl: 
- Eg har vel aldrig vært heilt normale. Eg har 
eindel intelligens, men der e snåle kvalitet på 
han. Derfor har eg gjort sprengde ting, og fram 
te nå har eg komt levandes fra det. Eg har 
aldrig hatt det kjedeligt. Helgen 12-14. juli, 
samtidig med Livestock-festivalen, blir Per 
Inge å treffe til både familieforestillinger 
fredag + lørdag, samt med et eget humor-
program på lørdagskvelden. Søndag er det 
konsert med proffe musikere i form av Eirik 
Raude, Arve Henriksen, som sammen med 
skuespiller og alvdøl, Ingrid Vollan, skal sette 
stemningen.

www.aukrust.no
www.peringe.no

Festivalhelg på 
Breisjøsetra 
Breisjøseterfestivalen 2013 er sommerens 
nyskapning på festivalkartet i Nord-Østerdalen. 
Med folkrockerne i Lomsk og bluesbandet 
Monkey Business på plakaten 20. juli, kjenner vi 
mange mer eller mindre fjellvante som allerede 
har booket helga for en tur inn i Alvdals vakre 
vestfjell. I følge vertskapet Anne Marit og Halvor 
Skjøren, samt sønnen Håkon Magnus ligger det 
an til å bli folksomt ut fra responsen så langt, og 
de lover stor stemning og mye god mat på 
menyen. Vi kommer tilbake med mer nytt om 
festivalhelga på Breisjøsetra i midtsommer-
utgaven av Alvdal midt i væla, men Skjøren-
familien er også på plass i påska for de som vil 
ta seg en skitur innover. 

http://www.facebook.com/
breisjoseter

LOMSK: – Vi gleder oss stort til helga inne ved foten av 
Sølnkletten, fastslår Lomsk-medlem, alvdalsbosatte 
Hans Bakke. 



– Ja, det tror jeg virkelig, sier arrangements-
ansvarlig Eli Riset i forbifarten. I et prosjekt 
med både grunneiere, næringsaktører for 
øvrig, samt Savalen Fjellhotell & Spa, er Eli i 
bresjen for det mest av både nytt og gammelt 
innen arrangementer på Savalen om dagen.

Truger og krim
Påskeuka på Savalen blir viet mye forskjellig, 
men utenom aktivitetene i skiløyper og bakker 
er det to ting vi fester oss med i program-
oversikten. Hver kveld blir det påskekrim 
regissert av Teater i Fjellregionen. - Mord på 
Cafè Noir er påskekrim av beste merke, som vi 
håper og tror både hotellets gjester, hyttefolket 
og regionens fastboende vil møte opp for å få 
med seg.
Utendørs avsluttes så et svensk-norsk sam-
arbeid for året, lørdag 23. mars. – Scandinavian 
Snowshoetour er kommet til gjennom Interreg-

Snowshoerace, påskekrim 
og Fjellspell på Savalen
Påska og de videre helgene utover våren er spekket med store og små arrangementer, for alle som 
velger turen til Savalen. To av arrangementene er nysatsinger med potensiale til å vokse. 

prosjektet Scandinavian Heartland, og mens 
svenskene har drevet konkurranse på truger 
eller snöskor, som de kaller det, blir vi først ute 
med dette her til lands. 

Landslaget kommer
Sammen med Hummelfjell som hadde sitt 
arrangement sist helg, gir vi nå små og store, 
mosjonister og de mer spreke, en solid 
anledning til å teste både truger og fysisk form 
i bakkene ved hotellet, sier Eli, som gleder seg 
og håper mange melder seg på.  
Landslagstrener Hans Ole Homelien var nylig 
på Alvdal-Tynset Sport for å profilere truger 
som framkomstmiddel, og sammen med 3-4 av 
deltakerne som nylig var på det norske 
trugelandslaget under Special Olympics Winter 
World Games i Pyeongchang i Sør-Korea, tar 
Homelien turen til Savalen for både å selge og 
demonstrere truger.  Møt opp!

Premiere for Fjellspell
Med støtte fra blant annet Kulturrådet 
fortsettes så arrangementene også etter påske 
på Savalen.  
– Ja, helgen 5-7. april er det klart for premiere 
på Fjellspell, som blir et samarbeid mellom oss 
på Savalen, Alvdal spell- og danselag, samt 
Folkemusikkscena Røros. 
– Vi gleder oss, selv om årets helg blir en 
utprøving av konseptet, er jeg 100 % sikker på at 
ei slik helg vil slå an i folkemusikkregionen vår. 
Programmet er annonsert lenger bak i bladet, 
men fra fredag kveld til avslutning med 
friluftskonserten på Grasgodtvangen, er det noe 
å få med seg nærmest hver eneste time, lover Eli 
Riset. For den som har vært på folkemusikkstevner 
før tror vi så absolutt at hun har sine ord i behold, 
for spilles det ikke fra scena, så klunker det fort i 
trekkspell eller klimpres på et eller anna 
instrument, ellers i lokalene. 

OLAV FJELLSPELLMANN: Olav Luksengård Mjelva er 
en solid ambassadør for folkemusikken i regionen, og 
spellmannsprisvinneren fra 2010. Foto:  Ingrid Eide.

LILLEBROR OG OLINE: Lillebror Vassåsen og Oline Bakkom er to scenekunstnere som begge blir å oppleve under 
FjellSpell på Savalen i april.

TRUGESATSING: F.v. Eli Riset (Savalen Arrangement), landslagstrener og trugeforhandler Hans Ole Homelien, samt prosjektleder for Idrett som næring i 
Tolga/Os Roar Aksdal og Alvdal-Tynset Sports Stein Halvorsen, er alle sentrale under kommende helgs Savalen Snowshoerace.



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

Alle  skolesekker 

50% 
MAnge   nye   boker 
- MAnge  tilbudsboker! 

en   Mengde   leker 

50% 

 

- Mye   

Denne kupongen gir rett til 1 stk
gratis valgfri bok fra vårt restelager

klipp ut

• Nybygg 
• Tilbygg 
• Restaurering
• Noe mur- og pussoppdrag
• Montering og skifting 
   av vedovner

Byggemester Bjørn Olav Frank • 2560 Alvdal • Tlf.: 913 98 850 • e-post: bofra@online.no

Godkjent for rehabilitering 
av murpipe

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

• 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
• Leiebil
• Vi har diagnoseutstyr for 
 de fleste bilmerker

Ønsker alle en 
riktig god påske!





Telefon: 62 48 93 50 
Fax: 62 48 93 51

Åpningstider: 
Mandag – fredag: 7 – 17
Lørdag:  Stengt

Alle Dovre ovner

÷20% 1 stk Octo 5 pluss Klebersteinsovn
Før: Kr 37.250,- 

Nå kr 29.800,- 

KJEMPETILBUD

Se Bygger̀ n 
Kampanjeblad som 
kommer ut 13. mars 
med mange GODE TILBUD !

28x220

Alvdal Royal terrasse 28 x 220 
(limtre rilleterrasse. Foreløpig 
kun bestillingsvare) 

Kr 99,- pr. lm

NYHET

• Drivstoff 

• Vaskehall 

• Servicehall 

• Storkiosk 

3-pack

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

• Bilrekvisita 

• Varmmat 

• Henger utleie

God Påske
    fra alle oss på Statoil!

Vi er her hver dag i hele påsken.



har åpent disse 
dagene i påska:
23. - 27. mars og 1. april 
kl. 10 - 16
Velkommen innom!

Aukrustsenteret

Aukrustsenteret AS, 2560 Alvdal  
Tlf.: 62 48 78 77 
e-post: post@aukrust.no   

www.aukrust.no

Butikken i Aukrustsenteret har mye 
av det du trenger til påske!
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les Mysteriet om 
kongen som forsvant!

Påskekrim for hele familien

Lammelår
1/1, frossent, Gilde, pr kg 

Alle pølser fra Finsbråten

3990
Kalkun
Hel, Prior, pr kg

5790

God påske!

÷40%

Appelsiner
Cevita, 3 kg nett

÷40%

Alle tilbud gjelder tom påskeaften

Se etter egen kundeavis for Spar og Malia



Gjør et påskekupp 
  på innkjøpslaget!

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

Kjøp vinterutstyret nå. 
Det lønner seg!

Norpulken barnepulk

2490,-
Knallpris

John Deere kjelke

Halv pris
før 498,-  nå 249,-

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 1.300   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  

Lørdagsåpent
Alvdal gjenvinningsstasjon
Lørdag 4. mai, 25. mai og 27. juli 
kl. 11–14 
Ordinær åpningstid mandag kl. 12–18

Ta vare på miljøet
– bruk gjenvinningsstasjonen!



www.alvdalil.no

Hovedsponsorer Alvdal IL:Generalsponsor

ALVDAL

Fotballgruppas sponsorer:

Velkommen til

Krokfoten 
fotbollturnering
for bedrifts- og vennelag
Steimoegga Idrettspark, Alvdal 
7. september 2013
Utendørs fotballturnering for 7´er lag på et av 
Østerdalens aller flotteste idrettsanlegg.
Innledende gruppespill, finaler og bankett for 
deltakerne.

Klasser: Damer • Herrer  • Mix
Deltakeravgift: Kr 1.500,- pr. lag

For påmelding, spilleregler og annen informasjon: 
www.krokfoten.no. Påmeldingsfrist: 1. juli 2013

Kontaktpersoner:
Gunhild Vårtun
Tlf.: 901 18 839
e-post: post@krokfoten.no

Arne Granrud
Tlf.: 991 57 390

www.krokfoten.no



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

Tradisjonell 
Skjærtorsdagspub på Taverna
Trubadur Karl Gunnar Larsen spiller opp til dans,
og våre egne DJ’er Albin & Johan sørger for god 
stemning i baren nede. 
Dørene åpner kl. 21:00. 
18 år leg. plikt. Inngang kr 150,-.



Savalen
PROGRaM PåSken 2013
lørdag 23. mars  
Kl. 11.00 Savalen Snowshoerace (se eget program).
Kl. 20.30 ”Mord på Cafe Noir”, påskekrim.  

Søndag 24. mars
Kl. 12.00 Fellestur med snowshoe, truger.
Kl. 20.30 ”Mord på Cafe Noir”, påskekrim. 

Onsdag 27. mars
Kl. 20.30 ”Mord på Cafe Noir”, påskekrim. kl 22.00  
Kl. 22.00 Fullmånetur med hest og slede. 
 2 timers tur med bål og kaffekos.

Skjærtorsdag 28. mars
Kl. 15.00 Foreldrehopprenn i skibakken.
Kl. 15.00-19.00 Skjærtorsdagsvorspiel på Savalbete.   
 Musikk, grilling og trivsel.
Kl. 23.00-01.00 Konsert-fest med Trang Fødsel. Café Hulda.

langfredag 29. mars
Kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste i skibakken.
fra kl. 15.00 Tradisjonell laaangfredag med grilling og musikk.
Kl. 20.30 ”Mord på Cafe Noir”, påskekrim.  

Påskeaften 30. mars
Kl. 14.00 Osteløp med Synnøve Finden, skibakken.
Kl. 22.00-01.00 Fest med Travellin Imbesiles,

Billetter til ”Mord på Cafe Noir”, påskekrim: Ring 62 47 17 17

Café Hulda
Enkle hjemmelagde retter basert 
på lokale råvarer. 

Åpningstider i påsken:
Fredag 22. mars kl. 16-21
Lørdag 23. mars kl. 11-21
Søndag 24. mars kl. 11-17
Mandag-fredag kl. 11-21
Påskeaften 30. mars kl. 11-21
1. påskedag 31. mars kl. 11-17
2. påskedag 1. april kl. 11-17

Siri Gretes Grill
Enkel grilling i bakken. Pølser, 
brus, kaffe og sjokolade.
Kl. 11-16

Stians Landhandleri
Dagligvarer-ølutsalg.  

Åpningstider påsken:
Fredag 22. mars kl. 16-21
Lørdag 23. mars kl. 09-18
Søndag 24. mars kl. 10-15
Mandag-fredag kl. 09-18
Påskeaften 30. mars kl. 09-18
1. påskedag 31. mars kl. 10-15
2. påskedag 1. april kl. 10-15 

Skibakken
Lørdag 23. mars – mandag 
1. april kl. 10-16
Big jump-konkurranse.

For første gang i norge kan vi ønske 
velkommen til Snowshoerace (trugeløp) i norge!
Stedet er Hummelfjell og Savalen.

Dette er aktiviteten for deg som tenker helse, fellesskap og moro 
– alle kan være med i sitt eget tempo. Alle som registrerer seg med 
startnummer er med i trekningen om flotte premier!!

Snøfesten!

Savalen Fjellhotell & Spa
2500 Tynset

Telefon 62 47 17 17  
post@savalen.no

www.savalen.no

PROGRaM:
lørdag 23. mars
Savalen Skiareana
Påmelding gjøres til sekretariatet innen kl. 11.00, men 
forhåndpåmeldinger er en fordel! www.snowshoerace.no

Kl. 11.00 Start på arrangementet, med felles oppvarming.
Kl. 12.00 Start voksen mosjon og bedriftskampen.
Kl. 14.00 Start ungdom og elite.
Ca. kl. 15 Premieutdeling.
Kl. 19.00 Felles middag på Café Hulda (bet. av den enkelte).

I tillegg byr vi på:
•  Velværebassenget er åpent, halv pris for alle registrerte deltagere 

denne dagen.
• Åpen skibakke 10-16 med mange nye aktivteter.
•  Varme griller ved arenaen.
• Prøvebaner for barn og voksne.
• Konkurranser – leker for barn.
• Åpent: Savalen Rridesenter, Huldas Cafe og Stians Landhandleri.  

Søndag 24.mars
Savalen Skiareana 
Kl. 12.00  Fellestur med grilling og kaffe.  
 Ta med grillmat, kaffe spanderer vi.
 Påmelding til sekretariatet innen lørdag kl 15.
 
• Mange aktiviteter i skibakken og området for øvrig.
• Prøvebaner for barn og voksne. 
• Åpent: Bassenget, Huldas Cafe og Stians Landhandleri. 
•  Varme griller i skibakken. 



Butikken

Nytt Blått &Gammelt

Fra 18. mars er åpningstidene: 
Mandag - fredag: 10-17 • Lørdag: 10-15

Telefon:  951 15 641

www.nyttblattgammelt.no

Garn - Klær - Gave - Interiør - Gørgode karameller og lakris - Te og kaffe 

I stasjonen på Steia i Alvdal sentrum

Vårens kolleksjon 

av Capri Collection 

Følg Butikken 
Nytt, Blått & Gammelt 
på Facebook

Nytt Blått
Dukkehus og inventar 

÷20%
Garn i alpakka, mohair, ull, 
bomull m.m.

÷20% på blått garn

Gammelt

Butikken Nytt, Blått & Gammelt 
flyttes til Alvdal Stasjon. 

Tilbudene gjelder ut mars

- bli med på laget / www.nok.no

Varm opp med kraft 
fra Nord-Østerdalen
Det lønner seg for Therese 
– det lønner seg for deg

Hos oss får du alltid en god strømavtale – kontakt 
oss for et godt tilbud i dag.
www.nok.no •  telefon 62 70 07 00



 En sporty 
   påske

Ønsker alle

Langrennski barn

÷50%
Skiklær

÷30%
 

Swix 
fjellstav

399,-
før 699,-
 

Truger Atlas
Dame og herre

1299,-
før 1999,- 

Akebrett
Rocko Speed

199,-
før 299,- 

Følg oss på Facebook



God Påske!

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

Åpningstider i påska:
Lørdag 23. mars: 9.00-18.00 • Mandag 25. mars: 9.00-19.00
Tirsdag 26. mars: 9.00-19.00 • Onsdag 27. mars: 9.00-17.00
Påskeaften 31. mars: 9.00-14.00

Gilde Grillpølser 600gr.    17,90
Dobbel Freia Kvikk Lunsj 94gr.   10,00
Gilde Karbonader 800gr.   39,90
Fanta appelsin 1,5l +pant   16,90
Freia twist 330gr.   29,90
Nystekte boller 5stk.   19,90

 Husk 
propan!

2560 Alvdal    Mobil: 908 21 508

Maskinpark:
Gravemaskiner: 
• 2,5 tonn – 8 tonn og 19 tonn 
 med hydrauliske hammere

Lastebiler:
 • 3stk dumperbiler m. henger
• 1stk med underliggende skjær
• Transporthenger
• Hjullaster

arbeidsoMråde: 
• VA-anlegg
• Masseforflytning / transport
• Graving av veier / tomter
• Vinter/sommer vedlikehold 
 av veier
• Grøfting / drenering
• Klipping av biovirke
• Levering av grus og pukk





Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

www.turforening.no

Påskemeny:
120 km med skiløyper – preppa i alle seterdaler

Allmannstua åpen hver dag i  hele påsken
Skitur gjennom Rondane 24. mars 

Servering i Sjølia Høstdalen palmesøndag 24. mars
Påskekos på Langsetra – Høstdalen skjærtorsdag 28. mai

2 dagers skitur til Breisjøseter 6. og  7. april
Skitur i Forolhogna lørdag 13. april

Måneskinnstur på Allmannstua og gjennom Vestfjella

Følg oss på
Facebook!

Benytt fagfolk!
• Lagerutsalg av bygg- og malervarer
• Nybygg og restaurering
• Bolig, driftsbygg, næringsbygg
• Alt innen betong og tømrerarbeider
• Maling, flis og gulvarbeider
• Kjerneboring i betong
• Utleie av stillasjer, forskalingskassetter og dekkestolper

Boligtomter på Gulløymoen

TIL SALGS

Hyttetomter på Høstdalen

TIL SALGS

Bjørn Åsen AS • 2560 Alvdal 
 Tlf.: 915 59 850 

e-post: bjorn@baasen.no 

 www.baasen.no

Taksering  Prosjektledelse  Byggeledelse

Verditaksering boliger
Boligsalgsrapport
Skadetakst
Naturskadetakst
Skjønn
Tilstandsanalyse
Reklamasjonstakst
Byggelånsoppfølging
Energimerking boliger
Uavhengig kontroll



 Nyheter 
  fra House 

  Doctor

SANS BLOMSTER
Steia, 2560 Alvdal  

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

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

Til de minste!
Mye nytt i ull fra Lille Lam

Nyhet!
   Klær til damerfra norske 

   Tante Maggy

 Nyheter 
   fra Nicolas 

   Vahé

 Nyheter 
  fra Sögne Husk

tulipaner og 

påskeliljer til 

påske!



Program Fjellspell Savalen 2013
Fredag 5. april
Kl. 18.30 Savalen Fjellhotell & Spa Middag, SFH & Spa
Kl. 20.00 Savalen Fjellhotell & Spa 
 Olav & Erik, fele & nyckelharpe
 Åpningskonsert med strenge-viritousene Olav Mjelva & Erik 

Rydvall. Turnestart for lansering av CD
 NOK 100,- eller gjennomgangsbillett.
Kl. 21.30 – 02.00 Savalen Fjellhotell & Spa 
 Dans med Småviltlaget, Alvdal Spellmannslag og
 dugnadsspelling, Lillebror&Oline, Bassengutane, m.fl. 

NOK 100,- eller gjennomgangsbillett.

Lørdag 6. april
Kl. 10.30 Pannekakehuset på Savalen Hestesenter 
 Gallopp, pannekaker, nykokt kaffe og lukten/lyden av 

hest. Lillebror Vasaasen. Gratis!
Kl. 11.00 – 13.00 Sommerhaven Savalen Fjellhotell & Sp 
 Kurs i Alvdalsspringlek
 Instruktører: Agnar Olsen og Alvdal spell- og danselag. 

Gratis!
Kl. 12.00 Café Hulda 
 Trudelutter i ord og toner. FRAK
 NOK 100,- eller gjennomgangsbillett.
Kl. 14.00 Nissehuset 
 Nissespell. Hallingkast og latterhopp! Møte nissene og 

Martin Myhr og Einar Hyllvang i fri utfoldelse! Gratis!
Kl. 15.30 Velværebassenget på Savalen Fjellhotell & Spa 
 Vaske-ekte låter i svømmetakt! Bassenggutane. 
 NOK 180,- (basseng+konsert). Inkludert for boende.
Kl. 16.30 – 18.00 Lavvoen Savalen Fjellhotell & Spa 
 After ski og før-spell
 Lillebror Vasaasen, Oline Bakkom, med venner. Gratis!
Kl. 19.00 Savalen Fjellhotell & Spa 
 Musikalsk festmiddag med deltagere og publikum
 NOK 500,- Inkludert for boende med helpensjon
Kl. 22.00 – 02.00 Savalen Fjellhotell & Spa. 
 Dans med Småviltlaget, Alvdal Spellmannslag og 
 dugnadsspelling.
 Inkludert ved bespisning på hotellet og for boende.
 NOK 100,- for kun dans.

Søndag 7. april
Kl. 12.00 Friluftskonsert og åpen kafé på Grasgodtvangen 
 Friskt og luftig! 9 km rundtur fra hotellet (kan gjøres 

kortere) på ski, truger eller med hest (må bestilles).
 Kaffe og bite-ti. Gratis!

Overnatting og billetter:
Overnatting weekendpakke NOK 1890,- pr. person i leilighet inkl. helpensjon
Gjennomgangsbillett NOK 400,-
Overnatting og billetter bestilles på booking@savalen.no, tlf 62 47 17 17
Priser på det enkelte arr, se arrangementet.

www.savalen.no

Velkommen til Fjellspell på Savalen - et folkemusikalsk nordlys vakkert og 
uforutsigbart! Et tett møte med musikere, dansere og publikum, der trivsel,
humor og de gode møtene står i fokus. Musikalsk nordlys kombinert med 
gode skiløyper, velværebasseng, god mat og drikke gir en opplevelse vi håper
du tar med deg videre. Og når alt er innenfor gåavstand – da er det bare å 
sette av helgen for den komplette trivselsopplevelsen.

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

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

www.huldrahandverk.no

  Vi ønsker alle en god påske!

Nyt påskesola
på verandaen 
til Huldra!Med noe godt 

i glasset

2560 Alvdal • Mobil: 950 70 706 • e-post: tuntrevirke@online.no

 • Nybygg

•  Tilbygg

•  Restaurering

•  Vaktmestertjenester

KONTAKT: Kontorbygg AS v/ Silje Lopez • Tlf.: 62 48 97 08 
Mobil: 971 87 308 • e-post: post@kontorbyggalvdal.no

MØTELOKALER TIL LEIE
Møtelokale inntil 25 personer til leie.
• Varmdrikksautomat
• Fullt utstyrt kjøkken
• Projektor og lerret
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  Ønsker alle 
     våre kunder
 en hyggelig påske!



Vi kan friste med blant annet:
• Liv og røre på Steia
• Aktivitetsdag på Steimoegga
• Steijela Grand Prix
• Pubkveld i Stasjonshaven
• Storfest på Steia
• Utstillingsåpning og operapub på Aukrustsenteret
• Kåring av Årets bedrift/Alvdalsambassadør
• Taubanetråkket

Hilsen årets arrangementskomité

Velkommen til Midtsommerdager 
   og St.Hans moro i Alvdal.

Velkommen til Midtsommerdager 

i Alvdal 20.-23. juni 2013

Storfest på Steia med Too Far Gone!

Tryggere bolig
Ta kontakt for el-kontroll/
thermofotografering av el-anlegget.
Vi selger og monterer komfyrvakter.

www.noes.no • telefon: 62 48 82 30   

Din lokale leverandør av

Lørdagsåpen butikk fra 9 - 12

• Strøm
• Styringssystemer 
• Solcelleutstyr
• Led-belysning for hus og hytter
• Gassalarm
• Trådløse, seriekoblet Røykvarslere 
• Led pærer 12V og 230V

Påsketilbud!
Grundig Hytte TV 
22VLE

Støv og smuss forkorter 
levetiden på tv og radio. 
Vi utfører rens og vedlikehold.
Ta kontakt for gode tilbud!
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Velkommen til Påskekafé
på kommunehuset onsdag 27. mars kl. 10-14
Alvdal bygdekvinnelag inviterer tradisjonen tro til påskekafé i kantina på 
kommunehuset mellom kl. 10 og 14 onsdagen i påskeuka. Det blir salg av 
forskjellige varer, og kakelotteri på Steia.

Ordfører Svein Borkhus vil være til stede

Frivillig innsats for eldre
Enhet PRO vet det er mange som kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats for de 
eldre i kommunen. Vi trenger bistand i Dagtilbudet på mandager og til å besøke eldre 
hjemmeboende.
Ta kontakt med hjemmetjenesten på tlf.: 62 48 94 07 eller kontoret på Solsida på 
tlf.: 62 48 94 00 om du kunne tenke deg en frivillig oppgave nå og da.

Sansehagen
Vi minner om at alle er hjertelig 
velkommen til å bruke Sansehagen og 
seterstua i Alvdals «nye park». Utleie av 
seterstua til private formål koster kr 150,- 
pr. dag/kveld. Frivillige organisasjoner og 
andre frivillige som har gjort en innsats 
for Sansehagen leier gratis. 
Ring tlf.: 62 48 94 00 for avtale.

Takk for 
god innsats
Vi takker alle som bistår oss med frivillig 
hjelp og innsats for å øke livskvaliteten 
for våre beboere og brukere i enhet PRO.

   Alvdal kommune ønsker alle en
 riktig god påske! Alvdal

 kommune 
- midt i væla

    Alvdal
 kommune 
   - midt i væla




