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Hva vil Tydal kommune i Stugudalen?

Leder

Stugudalen er et fantastisk sted! Den har alle
kvaliteter for et førsteklasses sted å ha hytte.
Fantastiske fjellområder, sjøer og elver er et
fenomenalt utgangspunkt for å drive med alle de
friluftsaktiviteter en kan tenke seg. Her kan en
gå turer, skiturer i preparerte traseer, drive med
alpint i alpinanlegg, fiske, isfiske, jakte, ride,kite,
sykle, bade, det er ikke mange begrensinger. Det
å skaffe seg hytte her gir deg tilgang til alt dette.
Dagens og fremtidige hytteeiere stiller ikke bare
krav til at området skal ha alle de tilbudene jeg
har beskrevet over. De stiller også krav til at det
finnes butikker, restauranter, overnattingsteder
og andre servicetilbud,. I tillegg en godt tilrettelagt offentlig infrastuktur som fungerer, i form av
vei, vann, kloakk, renovasjon, o.l. Det kommunale
serviceapparatet må fungere godt i forhold til
kvalitet og effektivitet på tjenestene og saksbehandlingen som gjøres.
Jeg stiller spørsmålet i overskriften med bakgrunn
i at det nå er fattet vedtak i kommunestyret
i Tydal om at det skal innføres eiendomskatt.
Tydal kommune har 1600 hytter, de aller fleste i
Stugudalen, og mellom 300-400 boliger som vil
inngå i grunnlaget for denne beskatningen Det er
derfor ikke tvil om at det er hytteeierne som vil
bidra mest i kommunekassa. Med utgangspunkt
i gjennomsnittstakst på 1 million kroner pr. hytte
og med en eiendomsskattesats på 4 promille gir
dette et bidrag fra hytteeierne til kommunekassa
på 6,4 millioner kroner pr. år.

- Reiseliv
- Hytte og fritid
- Primærnæring
Strategiens område for hytte og fritid har mange
mål og tiltak som er både relevante og gode sett
fra en hytteeiers synspunkt. Bl.a skal det utarbeides en masterplan for Stugudalen som skal
klarlegge de fysiske rammene for å gjennomføre
strategien. Strategien peker på aktiv virkemiddelbruk gjennom næringsfondet for å støtte de viktigste satsingsområdene som er utvikling av handel/
service og bygg/anlegg.
Jeg savner imidlertid kommunens arbeid med å gå
fra ord til handling. Det er nå godt over 1 år siden
strategien ble vedtatt og det er begrenset hva
som er skjedd av konkrete ting. Det er heller ikke
etablert arenaer som beskrevet i strategien for å
involvere oss brukere.
Stugudal Fjell, og sikkert flere i Stugudalen, ønsker
å delta i dette arbeidet. Jeg oppfordrer alle hytteforeninger og interesserte enkeltpersoner om å
engasjere seg i Stugudalens utvilking. Men det er
kommunens ansvar å tilrettelegge for å få dette
arbeidet i gang.

Ordføreren i Tydal svarer på mye i et annet innlegg i denne utgaven av bladet og han har store
ambisjoner - men sier igjen lite om hva som skal
prioriteres og hvem som skal betale for moroa. Er
det eiendomsskatt i tillegg til egenandeler?

Tydal kommune vedtok den 28.11. 2013 en
strategisk næringsplan for perioden 2014-2024.

Mads Einar Berg
Styreleder Stugudal Fjell

Kasserer: 		 Morten Imbsen
		 tlf. 932 10 574
		 mail: morten.imbsen@gmail.com
Sekretær:
Berit Evjen
		Tlf. 93 46 35 04
		 mail: be-evj@online.no
		
Styremedlem: 		Einar Aas
		 tlf. 950 26 129
		 mail: aastrans@online.no

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god påske! Med
håp om godt skiføre og strålende vær!

Redaktør:

Mads Einar Berg
Tlf. 95 23 66 77
mail: meinaber@online.no

Ny app for melding av
rovdyrobservasjoner
Rovdata har lansert en ny app for å melde inn
observasjoner av rovdyr eller spor og annen
aktivitet. Den nye appen finner du på Google play
eller i App store, og den er gratis!
Husk å gi appen tilgang til GPS´n på
mobiltelefonen slik at dine observasjoner får riktig
posisjon.
Observasjoner av fjellrev og mårhund meldes til
rovviltkontaktene:
Ingebrigt Kirkvold: 478 04 778
Marit Østby Nilsen: 916 80 016

Jeg tror mange betaler sin eiendomsskatt med
glede om en ser at det gir et forbedret tilbud i
Stugudalen på de områdene som er beskrevet i
kommunens egen næringsplan.

Det er legitimt for en kommune å innføre eiendomsskatt for å øke inntektsgrunnlaget, det er
noe svært mange kommuner allerede har gjort.
Jeg synes likevel det er et berettiget spørsmål fra
hytteeierne, som tross alt utgjør den desidert
største bidragsyteren, å få svar på hva kommunen
konkret har tenkt å bruke de økte inntektene til
og som vil gi et bedre tilbud til hytteierne.

Leder:
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Hovedsatsingsområder er:

Astrid Sprauten
	Tlf. 92 63 74 08
	E-mail: astrids@tydalsnett.no
Annonser: 	Ellen Brandtzæg
		
Stugudal håndverk og fritid			
		Tlf. 99444646
		mail: turistkontor.stugudal@online.no
Redaksjonen:
Berit Evjen, Astrid Sprauten
Avisen sendes ut til hytteeiere og alle husstanser i Tydal.
Neste utgivelse: Juni 2015. Materialfrist 15.mai 2015.
Opplag 3000
Øvrige eksemplar legges ut på Coop Tydal, Service kontoret-Tydal
kommune, Stugudal Håndverk, Tydal Bilelektro, Stugudal landhandel
og Væktarstua.
Kontonummer Stugudal fjell: 4285.07.92768
Forsidebilde: Torgeir Hofsmo/Selbyggen. Med tillatelse fra Niklas
Dyrhaug, Tydals første verdensmester!
Trykk/Layout: Selbutrykk
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Onsdag	
  1.	
  april	
  	
  13.00	
  –	
  16.00	
  
Påmelding	
  fra	
  11.30	
  
	
  
Voksne: 	
  150,-‐	
  
Barn	
  (under	
  16	
  år) 	
  50,-‐	
  
	
  
Salg	
  av	
  kaﬀe	
  mm	
  
Isﬁske-‐bar	
  
	
  
	
  

	
  
Parkering	
  i	
  grustaket	
  ved	
  Stugudal	
  Camping	
  

Flo4e	
  premier:	
  
	
  
1. Premie	
  –	
  største	
  ﬁsk:	
  
Kroner	
  4.000,-‐	
  og	
  vandrepokal	
  
	
  
Trøstepremie	
  for	
  minste	
  ﬁsk	
  
	
  
Mange	
  ﬂoNe	
  uNrekkspremier	
  
	
  
Premier	
  Ol	
  alle	
  barn	
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Viktige telefonnummer
Legekontor Tydal

tlf.73 81 58 40

Legevakt Værnesregionen

tlf. 74 82 60 00

Veterinærvakt

tlf. 73 81 78 60

Kommunen, Sentralbord

tlf. 73 81 59 00

Tydal Kommune, vakt

tlf. 95 29 59 02

Bibliotek Tydal

tlf. 73 81 58 90

Infonett Røros

tlf. 72 41 48 60

trygg på at både mennesker og utstyr er fullt på
høyde med en hvilken som helst annen ambulanse.
Fjellredning
Ved behov for assistanse fra Fjellredningsgruppa i
Tydal, så må dette meldes inn til AMK-sentralen eller
til Politiet. Operativ leder i Norsk Folkehjelp Tydal vil
da bli kontaktet enten av AMK-sentralen eller politiet
hvis aksjon skal igangsettes.
Det er ingen av mannskapene som er fast
stasjonert på Stugudalen, men responstiden
trenger ikke å bli noe lenger for det. Og turister og
fastboende kan føle seg trygge i påskefjellet i år
også!

NØDNUMMER i Norge:
-

110: Brannvesenet

-

112: Politiets operasjonssentraler

-

113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

HUSK: FØLG FJELLVETTREGLENE!

Følgende land har felles nødnummer 112:
Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Nederland,
Portugal og Sverige.

Stugudal Fjell-Landsby
Solrike sentrumsnære tomter i Stugudalen.
Flott utsikt mot Sylan, Skardsfjella og Stuggusjøen

Gangavstand til butikk og spisested.
Aktiviteter i nærområdet: oppkjørte skispor,
isfiskeløype (snøscooter) til Nesjøen/
Brokksjøen, turstier, alpinsenter, hestesentre,
badestrand, mange fiskevann.
Du får tilgang til båt i Stuggusjøen, grillhytte
og ladestasjoner for el-kjøretøy.
Tomtene får vann, avløp, vei og strøm.
Det er regulert til både bolig og fritidshus og
kan leveres nøkkelferdig med bygg fra 50 m².
størrelsen på tomtene vil være fra 400m² til
1000m²
Pris på tomt fra kr 350 000,-

Tomtene mot veien og sjøen blir utbygd
først.
Rimelige brøyteutgifter.
Byggeklart fra våren 2015.
Interessert? Ring Jomar tlf: 99394441/
post@tydalsnett. Eller Tydal Bygdeservice
tlf: 97507590/ tydal@bygdeservice.no for
en hyggelig prat og visning

Tydal Bygdeservice SA

Ambulansetjenesten i Tydal

Y 647100

Y 647000

Y 646900

Y 646800

Y 646700

Vidar Gulaker forteller at de pr i dag har 5 ansatte
i ambulansetjenesten i Tydal, alle med fagbrev i
ambulansefaget, og en har Paramedic. Ambulansen
er fullt utstyrt, like bra som «i by’n»! Basen (i
underetasjen på COOP) er bemannet fra 07-16,
resten av tiden har de hjemmevakt, slik at det er full
døgnbemanning. Basen inneholder alle fasiliteter,
så det går an å være stasjonert der. Vidar Gulaker
vil gjerne at folk skal komme og besøke dem, de
er hjertelig velkomne hvis de er interessert, sier
Vidar. På dagtid er det stort sett noen i nærheten.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113 AMKsentralen, så formidler de behovet videre. Da er det
Tydalsambulansen som kommer, og du kan være

tegNfORKlARINg
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Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)
Fritids- og boligbebyggelse - kombinert formål
Trafokiosk

Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2)
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Veg
Parkering

parkeringspl.
1.3 daa
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X 697730

Reguleringsplan-Grønnstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)
Felles grønt/friluftsområde
Buffersone mot elva - felles grønt/friluftsområde

1
Reguleringsplan- Hensynssoner (PBL2008 §12-6 )
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Faresone høyspentlinje

Reguleringsplan-Felles for PBL 1985 og 2008
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felles grøntområde 2
grønnstruktur
0.2 daa

4
13
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Avkjørsel
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parkeringspl.
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Planens begrensning
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Regulert tomtegrense
Skiløype/turløype
Regulert byggegrense
Påskrift feltnavn
Påskrift reguleringsformål/arealformål
Påskrift areal
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Kartopplysninger
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Koordinatsystem:
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Nasjonal arealplan-Id
16652103002

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Stugudal Fjellandsby 189/31
Tydal kommune

Buffersone mot elva
komb. grøntstruktur
7.5 daa

Plantype:
Detaljregulering
forslagsstiller:
Kristin og Jomar Grytbakk
Saksnummer:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
Kunngjøringsdato for planvedtak:
dato for siste revisjon av plankart:

Behandlingsorgan

Møtesaksnr

dato

Sign

Planvedtak:
6977000

X 697700

Høring og offentlig ettersyn fra/til:
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet:
PlANeN eR utARBeIdet AV:
GeoTydal AS
Y 647100

Y 647000

Y 646900

Y 646800

Y 646700

Brødvarer i Tydal
Coop Tydal
Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua

Fra
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Løypekart Stugudal

Satser på deltakerrekord i 2015
veldig på hugget for å bistå oss som arrangør, noe vi
setter meget stort pris på. Dette gjelder også andre
partnere vi har i Tydal og Selbu, fortsetter Wang.
Vil ha folkefest
Noe av suksessen til Pilegrimsrittet er at traseen går
forbi der folket bor, samtidig som man sykler minst
mulig på fylkesveg 705.

Lørdag 15. august går den 7. utgaven av
Pilegrimsrittet av stabelen. Da er målet at 2000
syklister skal rulle nedover dalen fra Stugudal til
Selbu.
Pilegrimsrittet har hatt deltakerøkning nesten
hvert eneste år siden oppstarten i 2009. I fjor
gjennomførte i overkant av 1400 syklister, og målet
for 2015 er 2000. Leder for Pilegrimsrittet, Håkon
Wang, sier at rittet tåler mange flere ryttere enn det
som har rullet nedover dalen så langt.
- Vi har ønsket å vokse kontrollert, og har nå fått på
plass en organisasjon og ramme rundt rittet som
gjør at vi tåler ytterligere vekst. Vi har et ønske om
at enda flere skal ha Pilegrimsrittet som treningsmål.
Vi er rittet for mosjonister og for de som ønsker å
sykle fort, sier Wang.
Noen endringer
Årets arrangement vil ikke bli annerledes enn
tidligere år. Men noen justeringer og forbedringer er
det lagt opp til.

- Mange har gitt oss tilbakemelding på at folkelivet
langs løypa er noe de setter stor pris på. Både
fastboende og hyttefolket trekker ned til traseen og
heier på alle som ruller forbi. Det er morsomt å se at
folk trekker ned til løype med kaffekoppen, flagg og
attpåtil musikk. Slik ønsker vi oss mer av, sier Wang.
Frir til hyttefolket
Wang håper at hyttefolket i Tydal også dette året vil
være med på rittet.
- Det er morsomt å se alle syklene som triller ned
fra hyttefeltene i Stugudal like før rittet starter, og vi
ønsker oss gjerne enda flere deltakere. Så be med
venner og naboer til en sporty helg på Stugudal og
Neadalføret. Det finnes ingen bedre måte å oppleve
naturen enn å trille på to hjul. Vi gleder oss i hvert
fall og er godt i gang med forberedelsene til årets
ritt, forhåpentligvis det største noensinne, avslutter
Håkon Wang.

Aursundgris

- Vi ønsker å komme oss bort fra asfalten på
strekningen Ås – Aune. Der har farten vært stor
nok, en strekning med trafikk i begge retninger.
Derfor jobber vi nå sammen med Tydal kommune
om å finne en alternativ trasé mellom Åsgrinda og
bygdetunet i Brekkbakkanj. Det håper vi er på plass
innen rittdagen. Tydal kommune har for øvrig vært

Nytt

Stug

Tilbyr blant annet:
• Vasking fra 400 kr
• Maling fra 425 kr
• Trefelling fra 450 kr
• Snøfresing fra 475 kr
Kontakt
Sebastian
Kvithammer
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i

udal

Alle priser
inkl. mva.

www.alltjenestestugudal.no
post@alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440

Hele og halve griseslakt
Fin- eller grovpartert
Bestill innen 15. juli 2015
Leveres i september/oktober på “døra”

Bjørn Sandnes

nde

gåe

ia

t
ds
Engesvollen
Frit
nor n
å
r
f
7372 Glåmos
de
gris ursun
Telefon: 419 28 726
A
tå
e-post: bjorn.sandnes@roros.net
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Væktarstua Hotell

Tydal Skisenter
Tydal skisenter påsken 2015
Afterski med levende musikk på Langfredag kl.17.00
Skicross konkurranse på Skjærtorsdag kl. 14.00
Forbehold om snøforhold
Info vil bli lagt ut på www.tydal-skisenter.no og facebook
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Hotellets prosjekt med salg av hotellrom/
leiligheter er godt i gang. I skrivende stund
er 7 enheter solgt, og de fleste allerede
tatt i bruk. Gledelig også at en tydaling har
kjøpt en enhet, sier Helge. Påska blir de nye
gjesteinnbyggerne sitt første høydepunkt.
Møterommet Alfred er gjort om til fellesstue.
Lintøylagret er omgjort til kjøkken og vaskerom.
Når snøen og telen er borte skal bygging av terrasser
igangsettes. Dette er et sameie med 30 andeler, og
hver andel har en stemme. Nå har det også blitt
bygd smørebod og ny nedgang til kjeller der alle skal
ha sine boder for eksempel for ski og sykkel.
Roar Grøtte er en av de nye gjesteinnbyggerne. Han
har kjøpt et av hotellrommene, og har allerede vært
her flere helger, og stortrives. Han bor til vanlig i
Trondheim, men siden snømangelen i Trondheim
er stor i år, kjører han gjerne opp til Stugudalen
for å gå på ski. Isfiske driver han ikke med, men er
glad i å fiske om sommeren. For en mann med hans
interesser har han havnet midt i et fritidseldorado.
Og han ser fram til at terrassene blir bygd til våren.
Han bruker gjerne Væktarstua’s mattilbud, og er
fornøyd med det. Rommet skal han etter hvert sette
sitt eget preg på, men han vil vente til terrassedøren
er på plass.
Nytt fra Stugudal fjell
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Hyttefelt i Tydal

1000 høydemeter - 11 km - trimklasse
trim på tid - konkurranseklasse
pengepremier
spurtpremier
naturopplevelser - spektakulært

Start trimklasse 08.00-10.00.
Fellesstart trim på tid 09.00.
Fellesstart konkurranseklasse 12.00

keløp
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Norges råeste motb

5
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ecup DNE motbakk
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i motbakk øp
Norgescupen

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

www.storsylenopp.com

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE
RAPPORT
BOK
STORFORMAT
BILDEKOR
WEB DESIGN

www.fagtrykk.no
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Tydal Sanitetsforening
logo, mødrene får ammeinnlegg i ull.
I sanitetens uke er vi på skolen med skolefrokost, og
besøker også sykehjemmet.
Gir forskjellig støtte til barne- og ungdomsarbeid.

Ungdomshuset Bjørkly i påska
Lena Heim Berggård, leder i UL Fjellblink,
informerer om at det er Dakota som spiller
på festene i Ungdomshuset Bjørkly både
Skjærtorsdag og Langfredag.

Binder og selger Fastelavensris.

Ellers ønsker styret i ungdomslaget å takke for
pengegavene som ble gitt i forbindelse med Jomar
Rotvold sin bortgang. Pengene vil bli brukt til
supplering av service (kopper og kar) og til nye
lampetter.

Er med og driver Kafe’ Posten.
Vi arrangerer både strikkekafé og Bingo.
Sanitetsforeningen er eier av Tydal Frivilligsentral.

Væktarhaugan

Samarbeidsavtale med Tydal Kommune om
beredskap. (Sanitetens omsorgsberedskap i Tydal)

Her er en bønn fra en fortvilet grunneier, Mari
Nordfjell:

Vi arrangerer også forskjellige sommerturer.
Leder Magnhild Opphaug

Vi gir bidrag til N.K.S.- fondene.

Norske Kvinner Sanitetsforening er en
landsdekkende organisasjon som er forankret i
nærmiljøet gjennom lokalforeninger.

Tydal Sanitetsforening er medeier av N.K.S.
Kvamsgrindkollektivet, en enhet innen tverrfaglig
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
(TSB) i Midt-Norge. Der tilbys det et helhetlig
behandlingsopplegg for ungdom som har utviklet en
rusmiddelavhengighet. (Se www.kvamsgrind.no)

N.K.S. har som formål å bidra til et trygt
og inkluderende samfunn ved å aktivisere
medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og
sosialområdet med spesielt fokus på kvinner.
Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og
livssynsnøytral.
Organisasjonens merke er et rødt kløverblad med
blå kant og bokstavene N.K.S. i hvitt.

Vi trenger flere medlemmer, kom og bli med.
Styret:
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem

Tydal Sanitetsforening driver med:
Alle nyfødte i Tydal får frottéhåndkle med N.K.S.

«Til dere som bruker bordet og trappa på setra som
rasteplass: Vær så snille og rydd opp og ta med
dere rasket og ikke minst appelsinskall når dere går
derfra. Væktarhaugan er også en privat eiendom.
Hilsen grunneier.»

Vara

Magnhild Opphaug.
Jytte Lunden.
Anne Karin Brandsfjell.
Anne Lise Risan.
Bergliot L. Rotvold
Eldbjørg Paulsby.
Irene Å. Eggen

Sulten?

Velkommen til Cafe Langseth

Prøv vår middagsbuffet hver dag fra kl 12.00
Mandag - Lørdag kr 99,- Inkl dessert og kaffe
Søndag kr 129,- inkl dessert og kaffe

Barn under 12 år, halv pris. Barn under 3 år gratis

Tlf. 73 81 01 71
Man-lør: 09.00-23.00
Søn: 10.00-23.00

Middag på Væktarstua. Sanitetsforeningen og pensjonistforeninga.
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Fjellridning i Sylan
Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal
Mobil: +47 907 27 624
+47 481 80 740
E-post: ole@dyrhaug.no
www.dyrhaug.no

	
  

	
  

Mobil:	
  41356130	
  
	
  	
  	
  	
  	
  *20.-‐21.juni	
  (27.-‐28.juni)	
  
Mobil:	
  90683352	
  
	
  04.-‐05.juli	
  og	
  30.-‐31.august	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Introduksjonskurs(4	
  timer)	
  for	
  nybegynnere	
  i	
  
juli/	
  august	
  (minimum	
  4	
  deltakere)	
  

	
  

l Ukesturer
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l 3-dagerstu
rer
l 2-dagerstu
r
onferanseture
l Kurs- og K
firmaopplegg
l Kick-off /
urer
l Villmarkst
l Dagsturer
urer
l Halvdagst
l Guiding
lg av hester
l Kjøp og sa

	
  

Informasjon:	
  	
  

Etter	
  gjennomført	
  grunnkurs	
  utstedes	
  Norges	
  Padleforbunds	
  Våttkort	
  (sertifikat).	
  
Kursavgiften	
  skal	
  være	
  innbetalt	
  7	
  virkedager	
  før	
  oppstart/	
  gjennomføring	
  til	
  konto	
  8601.2574896	
  
Kurssteder:	
  Patrusli	
  Gaard;	
  Stugudal/	
  Tydal.	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  *Hersjøen	
  i	
  Selbu	
  
	
  
For	
  mer	
  informasjon:	
  www.neadalen.no	
  
	
  

www.dyrhaug.no

En av landets mest erfarne arrangør med Islandshest - Dyrhaug Ridesenter etablert i 1971 - guider deg på turen!

Variert løype
langs grus- og
kjerreveger,
terreng og asfalt.
Rittet starter i
Stugudal og går langs
Pilegrimsleden til
Selbu. Info om påmelding ﬁnner du på:

pilegrimsrittet.no

15. AUGUST 2015

86
KM
I FLOTT NATUR.

Nytt fra Stugudal Camping
Fra 01.06.15 kommer driften til å endre
seg noe. Campingen kommer ikke til å
ha åpen resepsjon/kiosk lengre. «Dropp
In»/døgnutleie av plasser for bobiler og
campingvogner tar slutt. Det blir anledning til
å forhåndsbestille plasser pr. tlf eller epost.
Langtidsplasser blir som før. Vi har også
sluttet med salg av kioskvarer, fiskekort og
båtutleie. Campingens gjester får eget tilbud
på båtutleie.
Inngangsportal til verneområdet Skardsfjella/
Hyllingsdalen: Vi tilbyr parkeringsplass for
biler. Der vil det komme opp skilt og kasse
for betaling. På samme sted er det også
mulighet til å lade el-kjøretøy.

Arbeidet med utbygging av Stugudal FjellLandsby går sin gang og tomtene er klare
for salg. Til sammen 23 tomter for bygging
av hytter eller boliger. De 6 første er solgt til
Tydal Utbygging As og vi er glad for å være
med å bidra til å opprettholde arbeidsplasser
for lokalbefolkningen. Tomtene har størrelse
på fra ca 400 m² til ca 1000 m² . Pris på tomt
inkl vei, vann, avløp, strøm vil være fra kr
350 000,-

Du kan følge oss på:

Vi ønsker alle en riktig flott påske

Følg oss på Facebook og Instagram
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Ove Berggård

Han er best kjent som sønnen til Jule (Odd Einar
Berggård) i Stugudalen. Men denne historien som
skal fortelles her, har ikke så mye med Jule å gjøre.
Eller; kanskje har den det til syvende og sist likevel?
Det blir litt feil å si at jeg skal fortelle livshistorien til
Ove; han er tross alt ikke fylt 35 år enda. Men han
har likevel rukket å oppnå mye. Historien starter i
Verdal, der bodde han de første fem årene av sitt
liv sammen med mamma Signy, pappa Odd Einar
og storesøster Lisbeth. Deretter flytta familien til
Sørflakne i Flora der Signy overtok familiegården i

1985. Ove gikk videregående i Selbu, og var deretter
militæret. Studerte til ingeniør i Grimstad i 3 år,
og jobbet så i et år. På Landbrukshøyskolen på Ås
studerte han økonomi og diverse energifag. Ble
ansatt som driftsingeniør i Statkraft i 2005 i Dalen,
Telemark der han og Eldbjørg bodde (og trivdes
godt!) i 5 år. Hele tiden har tanken vært å komme
tilbake til Trøndelag en eller annen gang, så da
en passende stilling ble ledig i Trondheim søkte
han, og fikk jobb på teknisk avdeling i Statkraft i
2010. Etterhvert ble han kraftverksjef, og har nå
ansvaret for drift og vedlikehold av alle kraftverkene
i Nea og Nidelva, dvs 16 kraftverk fra Sylsjøen til
Trondheimsfjorden! Til sammen er det 44 ansatte,
der ca. halvparten befinner seg på Husvoldbakken
i Tydal og resten på Nidelvsenteret ved Bratsberg.
Ove har fortsatt kontoret sitt i gamle Trondheim
Energi sitt bygg på Sluppen. Med hus på Tiller blir alt
praktisk, med buss rett ned på jobb og gangavstand
til det meste. Ellers blir fritiden brukt i Vikvarvet
(der Eldbjørg er fra), Flora, og ikke minst på hytta i
Stugudalen som de kjøpte i 2010. Herlig beliggenhet
øverst i Sylsjøveien gjør sitt til at batteriene kan
fylles i fredelige omgivelser, med frisk luft og nydelig
utsikt til Sylene. Trygt og godt for de to barna er
det også. Hytta er under oppussing og utvidelse,
og når jeg er på besøk gjenstår en del. Men tak og
vegger er på plass, slik at det meste som gjenstår
kan jobbes med uavhengig av vær. Med hjelp fra

Vi hjelper deg gjerne på

pappa Jule får hytta fra midten av 80-tallet både
ansiktsløftninger og flere rom, med blant annet ei
ny stue med flotte vinduer mot naturen. I alle år var
han mye og besøkte farmor og farfar på Enbakken i
Stugudalen, slik at tilhørigheten til Stugudalen alltid
har vært til stede. Som Ove sjøl sier: «Jeg har tenkt
litt på hvorfor jeg havna i kraftbransjen. Egentlig
var det litt tilfeldig. Men når man ser helheten, så
var det kanskje ikke så tilfeldig likevel? Farfar var
damvokter på Sylsjøen, og farmor var anleggskokk
både på Bratsbergutbygginga, Nedre Nea og i Orkla.
Så begge hadde lang fartstid i Trondheim E-verk.
Far min vokste opp ved Sylsjøen, de bodde der hele
vinteren, helt til ungene skulle begynne på skolen.
Da bygde farmor og farfar huset på Enbakken. Vi
har alltid hatt en spesiell dragning mot Sylsjøen, og
kjenner både terreng og fiskeplassene godt rundt
der. Men det er sjølsagt topp hemmelig, vi røper
ikke de beste plassene,» sier han med et glimt i
øyet! Statkraft har flere hytter i Selbu og Tydal.
De ble etablert i forhold til utbyggingene, men nå
er ikke behovet det samme lenger. I dag benyttes
hyttene mest som velferdstilbud. Med jakt- og
fiskerettigheter er disse hyttene populære. Tida har
forandra seg, nå benyttes bandvogn og scootere
når Statkraft skal inn i reguleringsområdene, til og
med helikopter ved behov. Statkraft er også en stor
grunneier i tillegg til å være regulant. «Det er litt
underlig med den tilhørigheten jeg har til dalføret og
fjella, at jeg nå plutselig er ansvarlig for anleggene
i Selbu og Tydal. Man kan jo si at kommunens
utvikling er basert på kraftutbygginga i mange år,

både med hensyn til inntekter og arbeidsplasser.
For meg har alt gått rimelig fort og godt. Jobben
min er svært spennende. Vi forvalter egentlig en
arv og et samfunnsgode. Ikke mange tenker over
hva som ligger bak det at de kan sette støpselet
i en stikkontakt og for eksempel lade mobilen!
Det er noen enorme anlegg og installasjoner som
gir oss denne muligheten. Jeg slutter aldri å bli
fasinert over de mange tunnelene, damanleggene
og alt av installasjoner inne i fjella våre. Dette
samfunnsansvaret er motivasjon god nok til å jobbe i
denne bransjen,» avslutter Ove. Redaktørens forsøk
på «ringen er sluttet» vil han ikke være med på! «E
e altfor ung te å si nå sånt,» sier han med en latter.
Og han har jo helt rett! Men enn så lenge er mange
av oss svært fornøyde med at kraftverksjefen nesten
er Stugudaling! Og ønsker Ove lykke til, uansett hva
han måtte finne på videre!

Hva er viktig for deg?

Vi har alt du trenger av hvitevarer, lyd og bilde,
småelektrisk, belysning, PC, mobil og datasupport.

I Selbu Sparebank er vi opptatt
av det som er viktig for deg og dine
- på kort og lang sikt.
Er du opptatt av å ha et personlig
forhold til banken, så er
Selbu Sparebank riktig for deg.

Klart vi hjelper deg!
Strøm, data- og elektroinstallasjoner, bredbånd, TV,
telefon, internett, datamaskiner, web og skytjenester.

Kontakt oss! Vi ønsker å bli godt
kjent med deg for å gi den tryggheten
og nærheten du trenger som
kunde i banken.

Sammen finner vi
løsninger som passer
best for deg og dine!

Osloveien 16
Tlf 72 41 48 00
www.rev.no
www.infonett.no

www.selbusparebank.no Tlf 04285
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Annie Dahlseng Østby - Innehaver av Yogaliva.
Yogainnstruktør/Yogamassør/Før-Skolelærer –
Arbeidssted F.T. Yogarommet på Berggårdsmyra.

Yinyoga er en blanding av yoga, kinesisk medisin
og mindfulness. En veldig mjuk og dyptvirkende
yogaform, som utføres sittende eller liggende. Vi
hviler i hver stilling i ca. 5 min. og lar alle musklene
få slappe av så godt som mulig. På den måten
kommer vi inn til yindelene i kroppen, skjelett,

VELKOMMEN TIL YOGAROMMET – NYE KURS – NYE YOGISER – NYE MULIGHETER – NY START –
NY SJANSE – I HVERT ENESTE PUST DU TAR.
Mitt ønske er å gjøre yoga tilgjengelig for så mange
som mulig – enkelt og greit – yoga er yoga. Fysisk
og mental trening – koblet sammen med pusten –
kropp og sinn i balanse. Min tanke er at Yogarommet
skal være et «fristed», hvor du kan jobbe med deg
selv, uten å nødvendigvis tenke på å prestere så
mye – i hvert fall ikke for andre enn deg selv. «Du er
allerede god nok som du er» – er mitt fokus. Yoga
gjør deg sterkere – fra innsiden og ut. Yoga funker
veldig bra sammen med all annen trening – den kan
gjøre deg istand til å gjøre alle de andre tingene som
du også har lyst til. Et godt supplement til annen
trening – men også god nok trening i seg selv. Hele
kroppen styrkes og blir mykere. Kroppen din blir
mer tilgjengelig på alle måter, og det er aldri for sent
å begynne. Den tiden du bruker på matta kan gjøre
den tiden du har utenfor matta litt enklere, både
fysisk og psykisk.
Mitt ønske er også at de som forlater yogarommet,
enten etter et rolig yinyogapass eller et mer heftig
ashtangayogapass, skal gå ut døra med minst èn
positiv opplevelse. En følelse av å være bra nok
akkurat som den du er – en indre følelse av styrke,
glede eller ro – en positiv følelse som kan overføres
til alle områder i livet. En følelse som gir oss evne til
å lytte mer til oss selv og vårt hjerte – til den vi er.
ASHTANGAYOGA OG YINYOGA er mine to favoritter
innen yogan – og mine to favorittlærere er Maria
Boox og Magdalena Mecweld. De har begge tatt
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meg med på en eventyrlig reise i yogans verden – og
den veien ønsker jeg å fortsette videre på.
Ashtangayoga er en dynamisk og fysisk krevende
yogaform, der du gjennom pust, bevegelse og
fokus får tilgang til din indre kraft – som alltid
finnes tilgjengelig. Alle øvelser gjøres i en bestemt
rekkefølge etter en bestemt serie. Ashtangayoga
utvikler styrke, fleksibilitet og balanse, både
fysisk og mentalt. Den mentale gevinsten er
konsentrasjon, utholdenhet og ro.

bindvev, indre organer og meridianer, og kroppen
får en mulighet til å «ordne opp» på egen hånd.
Yinyoga passer alle mennesker og alle kropper,
og den er spesielt effektiv for stele og stive
kropper. Den har vist seg å hjelpe på rygg-/kne-/
nakkeproblemer, og fremfor alt en stresset og rask
livsstil med mye prestasjon.
Mens Yang står for fart, aktivitet, varme,
målbevissthet, prestasjon, konkurranse, utadvendt
og styrke – representerer Yin det motsatte
- avslapning, stillhet, det å være tilstede, mørke,
kulde, mindfulness, innadvendt, hvile. En blanding
av Ashtanga (YANG) OG YIN-yoga kan derfor gjøre
det lettere for oss å oppnå balanse i livet – og
derfor kjører vi annenhver uke Yin og Yang på
Yogarommet.

«Jeg har ikke møtt noen som ikke kan gjøre
ashtangayoga. Det er viktig å forstå at pusten og
det indre arbeidet er mye mer interessant enn om
du kan sette den ene foten bak hodet…» David
Swenson.

Nytt fra Stugudal fjell

går dypere enn ved kun massasje, og utføres av
terapeuten. Dette betyr at klienten ikke behøver
å bruke egne muskler for å holde posisjonen, og
kan dermed slappe av i pusten og gå dypere inn i
tøyningen.
Andre fordeler med yogamassasje:
- Forbedrer blodsirkulasjonen, lymfesystemet
og nervesystemet.
- Styrker immunforsvaret.
- Bedrer tilførsel av oksygen og næring i hele
kroppen.
- Stimulerer utrensning av gifter og
slaggprodukter.
- Støtter følelsesmessig og mental balanse.
- Gjør kroppen mer vital, sunn og energisk.
- Kan hjelpe ved problemer med muskler,
ledd og indre organer, rygg og nakke,
hodepine, ischias, stress, søvnløshet, dårlig
immunforsvar og fordøyelse.
Yogamassasje passer deg som:
- Vil være aktiv under behandlingen, gjennom
å hjelpe til med å synkronisere pust og
tøyning.
- Liker litt dypere massasje og vil ha ordentlig
og dyptgående tøyning. Bra for korte
muskler og stele kropper.
Yogamassasje har sin opprinnelse i Ayurveda
og Yoga. Begge er urgamle indiske vitenskaper
som fokuserer på viktigheten av å se på helheten
av mennesket for å holde seg frisk og i balanse.
Terapeuten behandler alltid hele kroppen og
behandlingen utføres på en madrass på gulvet.
Behandlingen varer ca. 90 min og pris er kr. 900.. Mandag, Tirsdag og Onsdag er «Massasjedager».
For å avtale time – ring tlf. 46969481. For videre
informasjon se min hjemmeside www.yogaliva.com
Foto: Simen Dahlseng Østby

YOGAMASSASJE. Er en dyptgående og kraftfull
behandlingsmetode som løser opp spenninger og
stelhet og frigjør blokkert energi i hele kroppen.
Massasje, stretching og pust kombineres, noe som
balanserer kroppen, forbedrer fleksibiliteten og
hjelper den til å gjenskape sin naturlige tilstand av
helse og vitalitet. Stretchingen gjør at prosessen
Nytt fra Stugudal fjell

Telefon: 95160160
www.dybvad.no
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Vår nye kommunelege

Stugudal Hytteservice

Elin Mikalsen tok over etter Bitten Scott 1. februar.
Kom fra tilsvarende jobb i Selbu der jeg har vært i
drøyt 10 år, sier Elin.
Jeg bor i Selbu og ser ikke mørkt på
pendlertilværelsen! Er opprinnelig fra Nesna på
Helgeland.
Jeg har fått en alle tiders mottagelse og start her
i Tydal, og er takknemlig for det! Tydalinger er et
kjempetrivelig folk!
Har inntrykk av at det er god tilgjengelighet på
helse-/sosialtjenester, og at det gis tjenester av
høy faglig kvalitet. Det er gjennomgående høy
kompetanse blant ansatte.
Det kan nok hende at det blir noen små forandringer
på drifta av legekontoret framover, men vi skal gjøre
vårt beste for fortsatt å gi god legehjelp!
Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter Elin
Mikalsen.

Tydal legekontor

7590 Tydal
Ellen F. Ø. Brandtzæg

•
•
•
•
•

Ved i 60l sekk og på pall - tilkjørt eller
hente selv (bestill nå for levering til høsten)
Snøbrøyting, snømåking-tak/inngangsparti
Tilsyn
Vasking
Montering/justering parabol

tlf. 73 81 58 40
I påskeuka er legekontoret åpent:
Mandag 30. mars og tirsdag 31. mars
kl. 08.00 – 15.00
Onsdag 1. april kl. 08.00 – 12.00
Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom
åpningstid, kontakt Værnesregionen legevakt
på Stjørdal, tlf. 74 82 60 00
Ved akutt og alvorlig skade/sykdom ring
nødtelefon 113

Åpningstider i påska:
Fredag før palmesøndag kl. 15.00 – 20.00
Tirsdag i påskeuka kl. 14.00 – 17.00
Onsdag i påskeuka kl. 10.00 – 14.00

Svømmebassenget i
Tydalshallen
Åpent fredag før palmesøndag (27. mars):
Kl. 17.00 – 18.00 for barn under skolepliktig alder.
Kl. 18.00 – 20.00 fra skolepliktig alder og oppover.
Barn fom 5. klasse og nedover må ha med seg en
voksen.
Ønsker du å leie basseng, badstue, hall, møterom
i Tydalshallen, kontakt Tydal kommune,
servicekontoret tlf. 73 81 59 00
E e-post: postmottak@tydal.kommune.no
Les mer om Tydalshallen og booking på
www.tydal.kommune.no

Påskekrimmen låner du hos
Tydal bibliotek. Velkommen
innom!

•

Tjenesteformidling
Vi har gode samarbeidspartnere og formidler tjenester
til håndverkere og andre.

Blant de som bestiller varer og tjenester hos oss,
skal vi hver mnd i 2015, f.o.m. april, trekke en vinner som får gavekort på kr. 500,- hos Stugudal Håndverk og Fritid.
Vinner blir kontaktet og offentliggjort i Nytt fra Stugudal Fjell.

Tydal bibliotek

– følg oss også på facebook

Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875

Tydal Bygdeservice SA

Eggen og Holden
Bygg

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg

MOHEIM CAMPING

Tilbygg
Rehabilitering

	
  

Servicebygget i Ås
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  å	
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  Tydal	
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  Ås	
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Campingplass i Stugudal sentrum like
ved nærbutikken.
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Oppkjørte skispor fra campingen
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Kort gangavstand til Væktarstua

Ledige hel, og halvårsplasser
for caravan og bobil.
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Informasjon fra Tydal kommune
Beredskap
·

Tydal kommune har som et ledd i
beredskapen utplassert en satellitt-telefon
ved Stugudal Landhandel.
Denne er tenkt brukt i krisesituasjoner der
annen kommunikasjon er ute av funksjon,
og det trengs øyeblikkelig hjelp. Brann 110
/ Politi 112 / Helse 113
Oppstår slik situasjon utenom ordinær
åpningstid, blir telefonen bemannet.

·

Nødplakat, alle fastboende og hytteeiere
oppfordres til å lage seg nødplakat for
oppslag i hjemmet / på hytta.

·

Kartverket
www.kartverket.no/Kart/Nodplakat/

·

·

·

Stiftelsen Norsk luftambulanse

Tydal kommune vil minne om at snøbrøytere
og renovasjonsbil til enhver tid må ha tilgang til
returcontainere, pass på så de ikke blir innparkert!
Ikke kast ildsfarlig avfall og / eller varm aske i
avfallscontainerne!
Takvinkel
Kommuneplanens arealdel er endret. Det gjelder
retningslinjer om takvinkel som er endret til 2232 grader. For flere opplysninger; se kommunens
hjemmeside www.tydal.kommune.no/
kommuneplan
Vannforsyning
Vannverket har til tider store problemer med
feilbetjening av vannpostkraner!

www.norskluftambulanse.no/medlem/
nodplakat/

Det er da snakk om stengekranene som er
konstruert for nedgraving, og har dreneringshull
for utdrenering av vannet i hytta, samtidig som
vannforsyningen stenges av.

Gratis nød-app fra Stiftelsen Norsk
Luftambulanse

Betjenes ikke disse korrekt, står det og lekker fra
trykksiden rett ut i bakken.!

www.norskluftambulanse.no/forbered-degnodapp/
Trygg hyttekos

Typisk lekkasje fra en feilbetjent vannpostkran,
er 20 – 40 000 L/døgn ! Vi tåler ikke mange slike
‘’lekkasjer’’ og det er tidkrevende for oss å finne
dem.

www.brannvernforeningen.no/Brannvern-ihjem-og-fritid/Fritid-og-reise/Pa-hytta

Vi henstiller til hytteeierne som har drenerende
vannpostkraner å sette seg inn i bruken av disse.

pdf. fil fra brannvernforeningen lagret på
H/5190/338
·

Tydal kommune vil drifte ordningen for IR, så
driftsmessig blir denne påsken som før.

Tydal sykehjem er stedet hvor befolkningen,
så vel innbyggere som gjesteinnbyggere kan
henvende seg i tilfelle all telekommunikasjon
er nede og det er behov for øyeblikkelig
hjelp.
Her finnes også satellitt-telefon, og det er
bemanning hele døgnet, året rundt.
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Kommunen fikk 850 000 fra Fylkeskommunen
for å oppgradere bredbåndet på Stugudalen, slik
at det er et samarbeid mellom kommunen og
fylkeskommunen. Jobben har blitt lagt ut på anbud,
så nå er det opp til alle bredbåndsleverandører å
levere et anbud. Det er fylkeskommunen som driver
prosessen videre. Så nå kan det bli mulighet til å få
et bredbånd med helt annen hastighet enn i dag (3
MB). Nye opplysninger kommer etter hvert.
I tillegg er best mulig mobildekning over helårsvegen
gjennom en ny mobilmast på trappene. Mer info
kommer!

‘’Lekkasjen’’ oppstår når disse blir stående i en
midtstilling, det vil da også høres et sus i bakken.
Slike ‘’lekkasjer’’ vil uten forvarsel bli avstengt fra
kommunens side.
Dagparkering
·

Langsvola, kr.50,- pr dag. NB husk kontant
betaling!

·

Stugudal kapell

·

Tya bru, ved Riastvegen

·

Sandmælen

Nytt fra Stugudal fjell

Teknisk sjef Per Ingebrigt Græsli

Digital post til deg
Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningsloven
som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når
forvaltningen kommuniserer med andre.
T ydal kommune jobber aktivt med å digitalisere sine
tjenester. Dette er et ledd i vår strategi om bedre
service og raskere svar til våre innbyggere, og et
viktig ledd i prosessen for døgnåpen kommune.
Tydal kommune bruker internettportalen Altinn som
meldingstjeneste. I praksis vil det si at dokumenter
som kommunen sender til deg vil ligge samme
sted som selvangivelse og andre elektroniske
dokumenter du får fra det offentlige.
For mer info; se www.tydal.kommune.no eller
kommunens Facebookside.

Leder Servicekontoret Kristin Grytbakk

TYDAL KOMMUNE
www.tydal.kommune.no

En generell regel er at disse enten må være helt
åpen, eller helt stengt.

Renovasjon
Renovasjonsordningen i Tydal kommune har blitt en
del av Innherred Renovasjon (IR), og overgangen til
fullt medlemskap, senest 01.01.2017, er en trinnvis
prosess.

Bredbånd

Åpningstider ved turistinformasjonen
Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune
7590 Tydal
telefon:
e-post:

73 81 59 00
turistinfo@tydal.kommune.no

Åpningstider i påskeuka:
Mandag og tirsdag kl. 08.00 – 15.30
Onsdag
kl. 08.00 – 12.00

Salg av suvenirer bl.a. votter med Tydalsrosa, buffer og drikkeflasker.
Salg av fiskekort, jaktkort, prospektkort,
lokalhistoriske bøker/hefter og bygdebøker.
Brosjyremateriell fra Tydal og våre nærkommuner.
VELKOMMEN INNOM!

Nytt fra Stugudal fjell
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Aktiviteter og arrangement 2015

Følg med på Tydal kommunes aktivitetskalender, hjemme- og facebook-side,
samt Nea Radio, Selbyggen og bladet Nytt fra Stugudal Fjell. De fleste arrangørene
har også egne hjemme- og facebook-sider 

Mange fine turmuligheter
Noen av dem finner du i vår Vandreguide, Sykkelguide eller
Fiskeguide, som du kan få ved henvendelse til turistinformasjonene
eller på tydal.kommune.no Utleie av sykler, kano og kajakker finnes også.
Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn – også isfiske
I Tydal er det tre godkjente isfiskeløyper som er åpne for ferdsel med snøscooter
når isfiske er målet med turen. Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal. Besøk også
fiskeineadalen.no og facebook Jakt og Fiske i Tydal
Opplevelser på hesteryggen
Rideturer, rideleir, ridekurs se patrusli.no dyrhaug.no stugudalshester.no
Vår- og høsthalvår Svømming i Tydalshallen
Svømmebassenget er åpent fredagskveldene fra kl 17.00 – 20.00, se mer informasjon
på tydal-il.no og facebook Tydal IL (kontaktinformasjonen gjelder for alle arrangement
Tydal IL). Både svømmebasseng og hall kan leies hele året. Opplysninger om booking
tydal.kommune.no

28. mars

1. april

Isfiskekonkurranse i sørenden av Stuggusjøen
Fisking fra kl 13.00. Parkering i grusgruva ved Svarthølvika.
stugudal.no og facebook Stugudal Fjell

2. og 3. april

Påskegudstjenester

Skispor – oppkjørte løypenett
Stugudal Fjell sitt løypenett er ypperlig for den som foretrekker å gå på langrennsski.
Det er også oppkjørte spor i Ås, fra parkeringsplassen ved Sellisjøbanen og innover
Langdalsvegen til Svarttjønna og Vessingsjødammen og/eller over til Røvassbu, samt
fra parkeringsplassen på Ol-Persbakken i Østby og til Røvassbu og/eller til Svarttjønna.
Lysløype finner du ved Væktarstua Hotell i Stugudal og ved Tydalshallen i Ås. skisporet.no
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Røvassbu
Åpen skihytte i Østbymarka søndager fra vinterferien og tom påskeuka kl 11.00 – 15.00.
Salg av kaffe, brus, vafler mm. Oppkjørt løype. Parkering ved Ol-Persbakken i Østby
(kort tur) eller på parkeringsplassen ved Sellisjøbanen (lengre tur, ta av til venstre like
Nytt fra Stugudal fjell
etter trimkassen ved Svarttjønna). tydal-il.no

Skjærtorsdag – gudstjeneste med lammemåltid, Tydal kirke kl 18.00.
Langfredagsgudstjenest i Stugudal kapell kl 18.00.

2. april

Stugudal Rundt
Påskeskirenn. Kjempefin tur rundt Stuggusjøen på ca 22 km. Fire startpunkter, ingen
tidtaking. tydal-il.no

3. april

Påskecross
Fartsfylt arrangement – scootercross på Stugguvollmoen langfredag.
facebook Tydal MK-Åpen gruppe

…sommer 2015 med mange aktiviteter og arrangement
O-løp, fjelltrim og svartkjeltrim
O-løp og Svartkjeltrim kunngjøres på Nea Radio og ved oppslag. Fjelltrimposter settes
ut fra medio juni, fjelltrimkort/påmelding ved turistinformasjonene. tydal-il.no

Vinteraktiviteter
Tydal skisenter
Åpent på helger fra og med snøforholdene er gode nok, samt hele påska.
Familievennlig, tre nedfarter, åpen kafeteria. tydal-skisenter.no

Bukkhammerrennet
Skirenn mellom Græsli og Aunegrenda i Haltdalen, i år med start fra Aunegrenda.
Ca 22 km. Fest – for både deltakere og andre – lørdag kveld i Spongtun Græsli.
faceebook UL Vårfryd

25. mai

Kubjørgtrimmen
Turmarsj 2. pinsedag, i år fra Flora til Græsli. Ca 13 km. Familievennlig trasé.

Medio juni medio august

Brekka Bygdetun (ved Tydal museum)
Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med mer.
Åpent fra kl 11.00 til 18.00. facebook Brekka - Barnas Bygdetun

5. juli

Karolinerløpet
Løpet går i Stugudal i uforglemmelige vakre omgivelser, så velg tempoet deretter 
Familievennlig. Uten tidtaking. Ca 13 km. Mer informasjon på tydal-il.no

Nytt fra Stugudal fjell
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10. - 12. juli

Væktarstua cup
Fotballturnering på Stugudalsbanen. Åtte herrelag og fire damelag.
Vandrepokal. Knøttekamp. Dansefester i Bjørkly både fredag og lørdag. tydal-il.no

11. og 12. juli

Fiskekonkurranse ved Nesjøen
Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie med fiskekonkurranse, grilling,
kaffe og vafler. fiskeitydal.com

17 og 18. juli

8. august

9. august

15. august

29. august

Tydalsfestival’n
Musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som
nærmeste nabo. tydalsfestivaln.no DDE kommer, det gjør også Ni Liv
og Hekla Stålstrenger, - og du…?
Storsylen Opp
Motbakkeløp fra Nedalshytta til toppen av Sør-Norges høyeste grensefjell – Storsylen
1762 moh. storsylenopp.com
Pilegrimsvandring
Vandring gjennom Skarddøra. Oppmøte Stugudal kapell for felles skyss til start ved
Sylsjøen. En dagsmarsj på ca 18 km. Avsluttes med varmmat ved kapellet på Stugudal
og gudstjeneste etterpå. pilegrimsleden.no
Pilegrimsrittet
Sykkelritt som går fra Stugudal til Selbu langs Pilegrimsleden. 86 km i flott natur,
langs grus- og kjerreveger, terreng og asfalt. Påmelding mm pilegrimsrittet.no

Åpningstider 2015 for betjente TT-hytter
Vinter/påske

Sommer

Nedalshytta

27. mars – 12. april

19. juni – 13. september

Storerikvollen

27. mars – 19. april

19. juni – 13. september

Schulzhytta

27. mars – 06. april

10. juli – 13. september

Utenom betjent sesong drives TThyttene som selvbetjente hytter. Mer
informasjon om priser, online-booking
etc tt.no
Tlf TT-kontor Trondheim 73 92 42 00

Stuggusjøen Rundt
Sykkeltrim for alle! 16,5 km uten tidtaking. Uttrekkspremier og deltakerbuttons.
Se mer info på tydal-il.no

Skilting TT-hytter, Sylan i bakgrunn
(foto Mattias Jansson)

For nærmere informasjon, kontakt:
Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune, servicekontoret
tlf +47 73 81 59 00
turistinfo@ tydal.kommune.no
tydal.kommune.no

Last ned brosjyren “eventyrlige Tydal”
Her finnes en oversikt over
overnattings- og spisesteder og
andre servicetilbud, i tillegg til
aktiviteter og arrangement.
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Væktarstua Hotell AS
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 31 00
post@vaektarstua.no
www.vaektarstua.no

Tydal kommune, servicekontoret, mars 2015

Nytt fra Stugudal fjell

Stugudal Håndverk og Fritid
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 55 12/mob +47 994 44 646
turistkontor.stugudal@online.no
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Tydalsfestival`n 17.og 18.juli 2015 på
Stuguvoldmoen -den 21.i rekken.
seg en kvinnelig vokalist på 3 av sangene, ved navn
Caroline Røste.

Følgende artister klare:

Jacks & Jokers
TuVeia
Charlie Rackstead
& The Sticklesbergen Ramblers
Lomsk
Vassendgutane
Ni Liv
Hekla Stålstrenga
DDE

Guttene gikk på skole i Danmark og skulle skrive
ett dikt om Dalsbygda og for moro skyld gjorde de
om diktet til rapp og den høstet mange treff på
Youtube, siden har rappen fra Dalsbygda balla på
segJ
Dette blir et friskt innslag med Rap på Os dialektJ
Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers

Vi planlegger som før å ha ett familieprogram på
lørdag, dette jobbes det med enda.
Nye artister vil bli kunngjort etter påskeJ
Vi har hatt en del utskiftinger i programkomiteen.
Toralf Øverås og Håvard Kirkvold har gått ut, begge
har gjort en formidabel jobb i mange. Toralf var
en leder som har jobbet mange timer med å få på
plass ett solid program. Han er fremdeles en god
støttespiller for komiteen, og enkel å spørre om råd,
spesielt når det gjelder det tekniske.
Anne Grete Ekker har tatt over «roret» i lag med
Jo Henning Dahlø Lien, Kenneth Fossum, Malin
Græsli og Elise Engen Hanem. Sammen utgjør de ei
gruppe med ulik kompetanse og ulik musikk smak.
Alle har de det til felles at de har ett stort hjerte
for festivalen og at de vil sette opp ett program
som trekker publikum, og som passer til profilen til
Tydalsfestivaln. Det skal legges opp til mange gode
musikk opplevelser i et naturskjønt område!
Sol og finvær har vi også bestiltJ Kenneth har
ansvaret for å booke solaJ
Jacks & Jokers
Vi starter lokalt fredag, med ett band bestående av
Andreas Hilmo Øverås på bass, Jeremy Wayne på
vokal, Vegard Bjerkan tangenter, Ivar Elias Kirkvold
gitar og Andreas Nergård på trommer. Disse har
kommet med ny cd nettopp og vil sette ett lokalt
særpreg på starten av festivalen. Vi gleder oss til å få
høre og se denne gjengen med «coming stars!»
TuVeia

Festivalen er glad for å kunne presentere ett som
heter Charlie Rackstead & The Sticklesbergen
Ramblers. Dette bør alle få med seg. Alle som har
hørt mye musikk vil kjenne cover låtene deres, som
fremføres på engelsk! Bandet har en stor porsjon
humor, så en må lytte godt til dette bandet for å få
med seg alle godbitene! Trommisen i Dumdum Boys
vår alles kjære «Sola» er med her! Rune Nilsson fra
Lønsj er vokalist og primus motor for denne herlige
country inspirert gjengen.

På trommer, Kim Erik Lillestøl fra Sykkylven, som har
vært med i diverse konstellasjoner innen både jazz
og andre stilarter.
Ni Liv

låten som Lars Bremnes har skrevet «har du fyr»
Dette er et folkepopband som har gitt ut tre album.
Har du ikke opplevd en Hekla konsert anbefaler vi
deg å gjøre noe med det!
Energien, lekenheten og spillegleden fra bandet
gjør at ingen publikummere går uberørt fra en
Hekla konsert!

Ni Liv er et countryrock-band fra Bø og MidtTelemark. Musikken beveger seg i og rundt
sjangerne, americana, countryrock, roots og
folkrock. Gruppa spiller originale låter med tekster
på Telemarksdialekt. De har siden starten i 2003
spilt over 300 konserter rundt i Norge og gitt ut 6
album. Plata Langhelg fra 2011, ble nominert til
Spellemannprisen i countryklassa. Deres konserter
er livlige, det er lett å la seg rive med, og det rykker i
dansefoten, det kan vi love deg! Ni Liv kommer til å
skape musikk-glede og trivsel i aller høyeste grad.

DDE

Hekla Stålstrenga

Vi lover stor stemning og trengsel foran scenen
når DDE entrer scenen lørdag 18.juliJ dette må
oppleves! Det kan bli både Rai Rai og masse liv!

Et herlig band fra Nord Norge som er veldig kjent for

DDE er head liner på lørdagskvelden.
DDE gleder seg stort til å gjeste festival ´n,
de har ikke spilt i Tydal siden 1994, og er en
publikumsmagnet som fenger både den eldre garde
og ungdommen! Bjarne Brøndbo har rørt mange
med sin innsats på Hver gang vi møtes, og han
imponerer med sin allsidighet. DDE er til tross for
sin lange karriere like populær som før!

LoMsk:
Dette Spellemannpris-nominerte folkrockbandet
fra Lom i Gudbrandsdalen ble startet i 1982 av
bl.a. brødrene Hans og Lars Bakke. Lydbildet til
LoMsk er inspirert av folkemusikktradisjonen fra
området blandet med rock. Lars Bakke står for
det meste av tekst og melodi, og tekstene er på
dialektpreget nynorsk. Tematikken på platene
henter ofte inspirasjon fra lokale sagn og historier.
Konseptalbumet Bukkerittet bygger på Henrik Ibsens
Peer Gynt, og Amerikabrevet har norsk utvandring
som gjennomgangstema. Bandet ble nominert
til Spellemannprisen 2007 i kategorien viser. De gikk
til topps på Norsktoppen i 2005 med Utestengd og i
2007 med Som å kome heim. Lomsk kommer til å bli
en publikumsyndling på festival´n.
Vassendgutane:
Det kommer til å koke foran scena på
Stuguvoldmoen når Vassendgutane spiller fredag,
høy allsangfaktor og fengende folkelig musikk, med
en fantastisk møre- dialekt på vokalen!
Bandet har hittil kommet med 6 CDer og 2 live
konsert-DVDer, der XO utmerker seg med dobbel
platina, ellers har alle utgivelser solgt minimum til
gull.
Låter du vil høre er for eksempel Granada, Ungkar
med dobbelseng, Siste dansen, Nam Nam Nam,
60-sone og mange fler, muligens får du også høre
smakebiter av det nye låtmaterialet.

Videre fortsetter vi også lokalt litt lenger unna.
TuVeia er ei gruppe fra Dalsbygda i Os, de er 3 gutter
som startet et lokalt Rap band i 2013– de har med
På steelgitar, Alf Rune Melby fra Skjåk, en musiker
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med lang erfaring i countrybransjen, han har også
vært med i flere kjente band.

Nytt fra Stugudal fjell

Påskecross`n
Tydal MK arrangerer, tradisjonen tro, Påskecross`n
på Stugguvollmoen Langfredag 3.april.
Start kl. 12.00, Finaler fra kl. 14:00
Inngang: Barn 6-15 Kr 50,- Voksne Kr 150,-

Velkommen til Stuggudal,
en Påske med fart og
spenning!

Nytt fra Stugudal fjell
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Alltjeneste Stugudal AS
Til sommeren, for
snart sju år siden satt
en ung mann i Borås
og lurte på om ikke
tiden var inne for et
eventyr. Han reiste til
Norge, fikk jobb på
Væktarstua Hotell, og
etter noen måneder
forelsket han seg i
Heidi. I fjor sommer
giftet de seg og han
tok Heidis etternavn.
Sebastian Kvithammer (fyller 31 år i april) er nå i
gang med å opprette et eget firma som skal drive
med litt alt mulig, som Sebastian selv sier. Det er en
tanke han har hatt i flere år som nå er i ferd med å
bli realisert. -Grunnen til at jeg vil opprette firma
er at jeg har lyst til å drive for meg selv, sier han.
Ikke alle kan eller bør drive hotell, men service kan
man utføre på så mange måter! Han regner med,
og håper at hotellet kan ha bruk for hans tjenester
innimellom, og han kommer fortsatt til å støtte
familien Kvithammer med hotelldriften.

Alltjeneste Stugudal AS er firmanavnet, og det er
et firma som kommer å drive med blant annet
snømåking med og uten snøfreser ved hytte/
hus, snømåking av tak, enklere trefelling med
vedproduksjon på plass, vasking av hytter/hus,
vinduspuss, maling/beising, hagearbeid, bilvask,
transport med mer. Sebastian har også førerkort for
lastebil (C) og bil med tung henger (BE), men har
dog ikke egne kjøretøy utenom liten varebil. Han
ser for seg at han kan transportere diverse utstyr
og lignende med sin varebil om noen har behov
for det. Kanskje trenger noen å få kjørt søppel til
gjenbruksstasjonen i Ås? Mulighetene er mange. Ta
kontakt med Sebastian når du/dere trenger hjelp!
Se firmaets hjemmeside www.alltjenestestugudal.no
for flere opplysninger.
Telefon: +47 41370440
E-postadresse: post@alltjenestestugudal.no

Svømmebassenget

Temperaturen i vannet holder 32 grader ut mars,
og noen av oss synes det er nydelig! Men fra 1.april
senkes den til «normalt» nivå. At ikke flere benytter
bassenget er for meg en gåte. Vi er så heldige å ha
et nytt, delikat basseng i Tydalshallen. På mandager
fra 16.30 har Gunvor Jensvold lette øvelser for hele
kroppen. Onsdager leier trimgruppa i Tydal Idrettslag
bassenget. Torsdager kl.15.30 har fysioterapeut
Bettina Vangen bassengtrening for alle interesserte.
Treningene mandag og torsdag er for alle, om du
kan svømme eller ikke, om du er sprek eller ikke,
så kan du gjøre de øvelsene du klarer. Fredager er
bassenget åpent fra kl 17.00 – 18.00 for barn under
skolepliktig alder kl 18.00 – 20.00 fra skolepliktig
alder og oppover. Barn fom 5. klasse og nedover må
ha med seg en foresatt! Priser; kr 30,- barn/ungdom
tom 10.klasse og kr 50,- voksne.
Men hvis disse tidspunktene ikke passer deg, kan du
leie bassenget for kr.400,- pr. time uavhengig av hvor
mange dere er! Og hvis ikke dette er et godt tilbud,
så vet ikke jeg! Se kommunal info.
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TYDAL
UTLEIESERVICE AS
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.
Utleie av strømagregat.
PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 1875,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3150,Minidumper (motorisert selvlastende trillebår)
Døgnleie kr. 1500,Vibratorplate 85 kg. Kr. 375,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell
Bestilling:
telefon 92 49 27 22

Trapper - Stiger
Sambatrapper
Utstilling av trappemodeller i våre
lokaler på Berggårdsmyra i Tydal

Besøk oss eller ta kontakt!
Telefon: 73 81 57 12
Fax: 73 81 55 11
e-post: ty-trapp@tydalsnett.no

www. tydalutleieservice.no

Stugudal Naturfoto og design
Stugudal Naturfoto og design er et nytt firma
som er etablert i Stugudal i Tydal. Hovedaktøren
i firmaet er Axel Erling Brandtzæg, som er født
og oppvokst i bygda. Han har i mange år hatt
naturfotografering som hobby, og hadde sin
første salgsutstilling hos Stugudal Håndverk og
Fritid i påska i fjor. I fjor høst satte han også opp
en utstilling på Væktarstua Hotell, og den kan du
fortsatt se der. Axel sine bilder har fått svært god
respons og har solgt bra.
Axels mor, Ellen, tar seg av planlegging, innkjøp
og salg, mens begge jobber med produktutvikling.
De har nå flere produkt under arbeid, bl.a.av
glass, porselen og tekstil hvor naturfotografiene
benyttes. Målet er å ha noe ferdig til sommeren.
Alt vil i første omgang bli solgt hos Stugudal
Håndverk og Fritid.
Til påske vil det komme flere nye bilder i
salgsutstillingen og det vil også være mulighet å
bestille bilder i andre størrelser.

Nytt fra Stugudal fjell
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Dette skjer i påska 2015!
Tydal Skisenter åpent 10-16
Stugudal Rundt, turskirenn
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-20, Ian og
Ryan spiller til kl.19.
Dagens: Tacobuffé.
Fest i Bjørkly kl.21-01. Musikk av Dakota.
Langfredag 3.april
Snøscootercross.
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16. Afterski i kafeteriaen
fra 16-23.
Gudstjeneste i Stugudal Kapell v. Per Kvalvåg kl.18.
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-20, Ian og
Ryan spiller til kl.19.
Dagens: Reinsdyrsgryte.
Fest i Bjørkly kl.21-01. Musikk av Dakota.

FOTO: Tove Duncan, Flaten Hyttefelt.

Lørdag 28.mars (Palmelø
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Gladdag!
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell. Afterski i lavvo 16.30-19, Ian og
Ryan spiller. Dagens:Jegerbuffé.
Søndag 29.mars (Palmesøndag)
Stugudal Landhandel åpent 10-18
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18.
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19, Ian og
Ryan spiller.
Dagens: søndagsbuffé.
Mandag 30.mars
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Patrusli Gård: Ridetur i snøen 10-13 Dobbel ridetime
klokken 19.00-20.30.
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19, Ian og
Ryan spiller.
Dagens: Biffsnadder
Ølsmaking fra Røros Bryggeri kl.17 og 18.

32

Tirsdag 31.mars
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16
Patrusli Gård: – Barneridning på barnas dag på
Væktarstua. Klokken 13.00-15.00
Væktarstua Hotell: Barnas dag kl.13-15. Barnas
afterski i lavvo kl.15-16.30. Ungdomsdisco (9-16 år) i
bodegaen 19-21
Afterski i lavvo 16.30-19. Ian og Ryan spiller.
Dagens: Saltkjøtt og stappe
Onsdag 1.april
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16
Patrusli Gård: – Aking i akebakken, klokken 10.0013.00.
ISFISKEKONKURRANSE PÅ STUGGUSJØEN!
Væktarstua Hotell: Forlenget Afterski/pubkveld i
lavvo fra 16.30-02, middagsservering fra 19. Ian og
Ryan spiller.
Dagens i kafeen: Varmrøkt røye
Skjærtorsdag 2.april
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
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Påskeaften 4.april
Stugudal Landhandel åpent 09-18
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Glad-dag!
Tydal Skisenter åpent 10-16
Patrusli Gård: – Dobbel ridetime, klokken 10.0011.30. Måneskinnstur, klokken 19.00-22.00.
Barneskirenn kl.12, påmelding Væktarstua.
Væktarstua Hotell: Ungdomsdisco i bodegaen (9-16
år) kl.19-21.
Afterski i lavvo 16.30-19, Ian og Ryan spiller.
Dagens: Lammesteik.
Café Martine: Levende musikk fra kl.21.30.
1.påskedag 5.april
Stugudal Landhandel åpent 10-18
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell: Stor påskebuffé

Transport og graving
Gruslevering
Telefon: 73 81 56 05
Fax: 73 81 56 33
e-post: aastrans@online.no
Mobil
Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130
Einar: 950 26 129

Selbu Fysikalske
institutt AS

Ønsker alle
ei riktig god påske!
For timebestilling: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no

2.påskedag 6.april
Stugudal Landhandel åpent 10-16
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell: Middagsbuffé
TYDAL SKISENTER TAR SJØLSAGT SNØFORBEHOLD, MEN HÅPER PÅ FORTSATT
FLOTTE FORHOLD! ANDRE SNØ-AVHENGIGE
ARRANGEMENTER: FØLG MED INFO OG OPPSLAG
PÅ TURISTINFORMASJONENE.

Nytt fra Stugudal fjell

33

Brev fra ordfører’n

EIENDOMSSKATT I TYDAL / NØDVENDIG FOR RASKERE UTVIKLING
I budsjettbehandlingen for 2015 i Tydal
kommunestyre ble det et klart flertall for å
innføre eiendomsskatt fra 2016. Dette var med
bakgrunn i Rådmannens innstilling til årsbudsjett
2015. I Rådmannens budsjettforslag og i vedtatt
økonomiplan og handlingsprogram 2015 – 2018 er
det ikke gjort bevilgning av den inntektsøkningen
som eiendomsskatten medfører. Det Rådmannen
skriver er at inntekten fra eiendomsskatten
ikke bør gå inn i ordinær drift, men benyttes til
finansiering av eller investering i utviklingstiltak,
infrastrukturtiltak og sentrumsutvikling som
gagner både lokalbefolkningen, næringslivet og
hyttebefolkningen.
I 2014 var det 341 av 428 kommuner i Norge som
hadde innført eiendomsskatt. I 2015 har dette
tallet økt og det tyder på at enda flere kommuner
innfører eiendomsskatt fra 2016. Mange av de
kommunene som innfører eiendomsskatt gjør det
for å få driftsbudsjettene i balanse eller i pluss.
Spesielt gjelder dette såkalte Robek-kommuner som
har drevet med underskudd over flere år. Men det
er også kommuner som innfører eiendomsskatt
for å gjennomføre viktige og nødvendige tiltak
som det ellers ikke finnes økonomiske midler til å
gjennomføre.
NÆRING- OG KULTURSATSING
Tydal kommunes strategiske næringsplan
ble vedtatt i kommunestyret den 28.11.13.
Hovedsatsingsområder er reiseliv, hytte og fritid og
primærnæring. Går en inn i næringsplanen og leser
på målsettinger og tiltak som er foreslått ser en fort
at det her er satt opp både mål og tiltak som krever
tilførsel av kapital.
Tydal kommune har gjennom flere tiår, helt siden
70 tallet brukt store beløp på bedriftsetableringer
og støtte til næringslivet. I tillegg har kommunen
vært med og finansiert idrettsanlegg og løypenett
inkludert flere løypemaskiner. Alpinanlegget har
også mottatt betydelig kommunal støtte for å
opprettholde tilbudet.

innbyggerne. Men Tydal har få innbyggere (860)
og utgiftene pr. innbygger er av de høyeste i hele
landet. Gode inntekter medfører oftest stort forbruk
og slik har det nok vært i Tydal også. Utviklingen
de siste årene har gått i den retning at inntektene
har sluttet å øke av noe betydning, mens utgiftene
faktisk har fortsatt å øke i samme takt. Slik er
situasjonen blitt i hele kommune-Norge og de fleste
kommunene har fått en mye større utfordring med å
holde styr på økonomien. Det er i dag ca. 50 norske
kommuner på Robek-lista.
Som beskrevet ovenfor er det ingen krise i
økonomien i Tydal kommune. I det politiske bildet
i dag er kommunestruktur et tema som opptar
mye av tiden for mange av oss. Det henger både
som en mulighet og en trussel for utviklingen av
lokalsamfunnene våre, men uten at noen av oss vet
utfallet. Men et bilde fra kommunestrukturdebatten
er at regjeringen ber oss om å se fram mot 2030 og
2050.

Utdrag av tekst fra forsiden av Telemarksforsknings
nettsted:
En ekstra hytte koster kommunen 2.600 kr årlig. Det
viser vår ferske rapport om inntekter og utgifter i
hyttekommuner. Funnene indikerer at den samlede
effekten for lokalsamfunnet er positiv, mens rent
kommunaløkonomisk er utgiftene større enn
inntektene.

Det er bestemt at det vil bli utarbeidet masterplaner
for Ås og Stugudal i løpet av 2015. I utarbeidelsen
av disse planene vil innbyggerne, næringslivet
og hyttefolket bli involvert i prosessen med å si
hvordan vi vil at bygda vår skal utvikles framover.
I tillegg har vi den vedtatte næringsplanen som vi
ønsker å forholde oss til. Hvis regjeringens forslag
til ny motorferdsellov blir vedtatt bør også dette
innarbeides i de nevnte masterplaner.

Jeg mener at det nå er på tide å profesjonalisere
tilbudet på sti- og løypenett i kommunen vår.
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Til slutt vil jeg vise til en rapport fra
Telemarksforskning som er utarbeidet på oppdrag
for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Rapporten inneholder også en økonomisk studie
omkring inntekter og utgifter i hyttekommuner:

Hvis Tydalssamfunnet skal bestå og være rustet for
framtida mot 2030 og 2050 bør vi starte arbeidet nå.

Tydal kommune har en solid og god økonomi og
god økonomistyring og leverer gode tjenester til
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Jeg vil også liste opp noen andre arenaer der det er
behov for kapital for å bedre tilbudene for å gjøre
de mere attraktive for mere og hyppigere bruk:
Stuguvoldmoen fritidsområde, Nesjø Båtutleie,
Sankåvika og Nøsteråa friluftsområder v/Essand,
fiskeplasser langs vassdrag, badeplasser og strender,
vedlikehold og renovasjon ved friluftsområdene,
idrettsanlegg generelt.

HVA SIER FORSKNINGEN?

Det er gjennomført en rekke innsparingstiltak i
budsjett og økonomiplan 2015 – 2018, slik at det er
balanse uavhengig av om eiendomsskatten utvides.
Men det er heller ikke funnet rom til større tiltak ut
over det som i stor grad er tiltak som er nødvendig
og lovpålagt. En eiendomsskatt vil kunne gi et langt
større handlingsrom og sikre nødvendig utvikling i
kommunen.

ØKONOMI

Alpinanlegget ved Moen er også et tilbud til både
innbyggerne i Tydal og hyttebeboerne i Tydal som
krever kapital. Anlegget har nå vært drevet i to
perioder, 1983 – 1995 og 2003 – 2015 uten at det
har lyktes å bygge opp noen egenkapital. Mange av
oss har støttet opp med aksjekjøp ved oppstarten i
2003. Kanskje er det et spleiselag som er tingen her
også.

Jeg tror at hvis vi innfører en moderat eiendomsskatt
i kommunen, for å skaffe oss økonomi og
handlingsrom for å gjennomføre utviklingstiltak som
kommer mange til gode, vil dette være med å gjøre
Tydal enda mere attraktiv for besøkende som igjen
gjør at vi får en ny og raskere vekst og økt omsetning
for de næringsdrivende.

VIL VI HA UTVIKLING I TYDAL?

I Tydal er det i dag ca. 1600 hytter. Jeg har fått
opplyst at ca 25 % av disse betaler frivillig løpeavgift
på kr. 400,- til Stugudal fjell. I Tenndalen, et
attraktivt fitidsområde som ligger rett over grensa
ca 8 mil fra Stugudal, koster det kr. 80,- pr. dag pr.
person å benytte seg av de oppkjørte løypene.

I 2012 åpnet vi Tydalhallen, en idrettshall med
svømmebasseng som kostet totalt ca. 65 millioner
kroner. Lånegjelden til kommunen ble med denne
investeringen økt fra 34 til 84 millioner.

Det gjelder både sommer- og vinterløyper, som bør
kartlegges og innarbeides i arealplaner og kartverk.
Vi bør få et helhetlig sti og løypenett som mest
mulig knyttes sammen og tilrettelegges slik at det
kan presenteres og brukes som en salgsvare av
reiselivsnæringen. Når det gjelder vinterløypene
er det et stort behov for kapitaltilførsel som gjør at
en kan opprettholde og videreutvikle det arbeidet
som blir gjort i dag. Tidligtrase ved Væktarstua og
utvidelse av lysløypa i Stugudal fra Løypeprosjekt
Stugudal er et godt eksempel på tiltak som ikke er
gjennomført.

Jeg vil avslutningsvis oppfordre leserne av Stugudal
Fjell til å komme med signaler og tanker om hva som
savnes av tilbud, ønsket infrastruktur og ideer om
videre utvikling av Tydal.
GOD PÅSKE TIL ALLE,
fra John Paulsby/ordfører

Foto: Geir Horndalen
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Frittgående gris fra nordsida tå Aursunden
I 2010 kjøpte jeg, Bjørn Sandnes (57) gården
Engesvoll på nordsia tå Aursunden. Jeg har valgt
å følge min egen magefølelse ved å gi avkall på
en solid personlig økonomi (arbeider nå 50 %
stilling i RørosBanken) til å kunne leve ett godt
og innholdsrikt liv ved å utnytte de naturgitte
ressursene som ligger naturlig til gården. Variert
drift der kjøttproduksjon fra frittgående griser om
sommeren, næringsfiske etter sik i Aursunden
(Rørosfisk AS fisker årlig minimum 25 tonn sik)
og aktiv drift av vedskogen (årlig 40 til 50 favner
bjørkeved fra egen skog) etterhvert skal gi ett
utkomme som det går an å leve av på heltid.

GRISELIV PÅ ENGESVOLLEN
Aursundgrisen er en 100 % renraset Duroc
gris. Durocgrisen er en griserase som oppsto
i USA(Canada) i 1830. Denne grisen har siden
blitt svært populær som avlsgris over store
deler av den industrialiserte verden, også norsk
slaktegrisproduksjon. Grunnen til at denne rasen er
blitt stadig mer populær i slaktegrisproduksjon, er
dens marmorerte, smakfulle og saftige kjøtt. Duroc
er en rød griserase som opprinnelig stammer fra
Jersey red og New York gammel Duroc. Den er vant
til lignende klima som vi har i Norge, og trives meget
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godt ute, sommer som vinter. Den brune pelsen
(busta) blir stor og tykk og isolerer godt i vintervær.
Duroc grisen er noe kortere enn de ”rosa” grisene vi
kjenner her hjemme.
Smågrisene kommer fra Frosta til Engesvollen i
månedsskifte mai/juni hvert år. Da er de rundt 2
måneder gamle og ca 25 kg tunge. Frittgående
utegriser sommeren igjennom som endevender
jorda og er ypperlige til jordbearbeiding, de elsker
røtter, graver frem stener og pløyer og roter opp.
Denne aktive livsgleden medfører friske og sterke
griser som gir meget god kvalitet på kjøttet. Grisene
fores opp i ca 100 dager før de slaktes på Nortura sitt
anlegg på Steinkjer. All partering og videreforedling
av kjøttet skjer hos Vilteksperten AS i Binde.
FORING
Grisene går ute hele sommeren. De får ett variert
kosthold med ubegrenset mengde av gårbakt brød
fra bakerier/butikker, frukt, grønnsaker, rabarbra og
andre godsaker. Myse og kjernemjølk hentes hos
Rørosmeieret samt at de får nødvendig mengde
med kraftfor for å sikre inntaket av vitaminer og
mineraler. Grisene har en slaktevekt på 90 til 100 kg
når høsten kommer. Jeg mener at kombinasjonen
av alternativt variert foring, mye trim ved at de har
ett stort areal å boltre seg på gjør at grisekjøttet blir
svinaktig smakfullt saftig godt grisekjøtt.
HISTORIE
Valg av griserasen Duroc i slaktegrisproduksjonen er
ikke tilfeldig. Da denne rasen ble importert til Norge
på midten av 80 tallet ble de første 25 Durocpurkene
som kom til Norge satt i karantene på gården Bjørkly
til Anders Kokkvoll oppi Stuggulia på nordsia tå
Aursunden, ca 1 mil øst for Engesvollen gård. Jeg er
så heldig å ha fått karanteneplakaten som stod på
fjøsdøra til Anders Kokkvoll. De eneste som hadde
adgang til fjøset i karanteneperioden var griserøkter
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Magne Haugom og dyrlege Roar Prøsch. Jeg velger
å si at griserasen Duroc er innfødte aursundinger
og kommet hjem igjen når de nå får leve sitt gode
griseliv ute i sommermånedene fritt og godt på
Engesvollen.

BESTILLING AV GRISESLAKT
Ønsker du å bestille grisekjøtt til høsten. Leverer
på «døra» fra Steinkjer, Stjørdal, Trondheim,
Gauldalen til Røros og selvsagt opp Neadalsføret fra
Stjørdal til Stugudal.

VEDPRODUKSJON
Årlig tar jeg ut mellom 40 og 50 favner ved fra egen
skog som selges primært til Trondheimsområdet via
samarbeidsavtale med Heimdal Ski. Veden leveres
i EURO pall sekker på 1000 liter eller som 60 liter
sekker.

Ta kontakt med meg i Stugudal eller kontakt meg
på e-post eller pr. mobil (se annonse)

RØROSFISK AS
Høsten 2011 stiftet vi, Bjørn Sandnes, Francis
Konow og Tore Evavold, Rørosfisk AS med ønske
om å etablere vår egen næringsvirksomhet med
basis i fiskeressursen i Aursunden. Sammen med
Aursundsjøens fiskeforening, Røros kommune,
Glommen og Lågens brugseierforening og Rørosfisk
AS ble det inngått ett samarbeidsprosjekt på
kultiverings-/tynningsfiske av sik i Aursunden over
5 år, fra 2013 til og med 2017 der målet er å ta ut
25 tonn sik årlig og i løpet av prosjektperioden øke
graden av videreforedling av mat fra 20 % til 70/80
% av fiskevolumet. De 2 første årene av prosjektet
er det tatt ut samlet 63 tonn med sik fra Aursunden.
Videreforedlingsgraden er ennå meget liten men
vi arbeider for å kunne øke denne mye fra og med
sommeren 2015. Kvaliteten på siken fra Aursunden
er god som matfisk og blir nå enda bedre for hvert
år fisket pågår. Siken egner seg godt som røkt/gravet
fisk, til fiskekaker og også som rakfisk. Sikrogn er
en delikatesse som det blir begrensede mengde av
hvert år (ca 100 kg)
STUGUDAL
Bjørn blir å treffe i Stugudal påsken 2015, lørdag
28.03 og lørdag 4.04(påskeaften) ved Stugudal
Håndverk samt onsdag 1.april på kvelden ved
Væktarstua Hotell (lavoo).

tlf: 96500252

Vi har Maxi Taxi med plass til 16 stk,
samt ordinær Taxi

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg
Tilbygg
Rehabilitering

Vi utfører alt inn rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155

Nytt fra Stugudal fjell

37

a dream», som vi har skrevet om tidligere i NFSF).
Da jeg kom til NY i februar var det så iskaldt, husker
jeg. Jeg tok hyre som pike på en båt som gikk ned til
Sør-Amerika, det husker jeg som svært spennende!
Jeg kom inn i det militære i USA, og var blant annet
i US Airforce i Massachusets. Etter 12 år (inkludert
tiden i reservestyrkene) var jeg sersjant i USA, så
kom jeg hjem til Norge og ble major! Da jeg skulle
hjem til Norge, bestemte jeg meg for å utdanne meg
til sykepleier. Jeg var i 30-årene, og måtte jo finne
på noe. Da jeg var 37 år fikk jeg det rådet å søke
medisinstudiene i Oslo. Jeg ringte for å høre om de
tok inn så gamle studenter. Det gjorde de egentlig
ikke, men jeg kunne legge ved en god begrunnelse
til søknaden. Det gjorde jeg, pluss et bilde av meg
i «flightsuit». Jeg vet ikke om det var begrunnelsen
eller bildet som gjorde det, men jeg fikk telefon fra
en professor om at jeg kom inn på medisinstudiet
i Oslo. Ferdig i 1974, og nå har jeg jobbet i 30 år,»
avslutter kommunelege Bitten Scott.

Bitten Scott
Som alltid er det hyggelig å komme inn på kontoret
til Bitten Scott, sykdommen eller «vondtet» blir
liksom allerede litt bedre! Men denne gang er det
dessverre for et avskjedsintervju, Bitten slutter
som kommunelege i Tydal etter ca 5 år i stillingen.
Vi er mange som beklager det, hennes alltid blide
ansikt vil bli savnet. Første gang jeg hørte at hun
skulle slutte, spurte jeg hva hun skulle finne på
nå. «Jeg skal løpe etter pene menn», svarte hun
med en latter og glimt i øyet! Men sannheten er
at 75-åringen ikke klarer helt å pensjonere seg,
hun flytter på hybel i Steinkjer. Der skal hun jobbe
i 9 måneders vikariat, 3 dager på legekontor og
2 dager på legevakt. «Jeg forlater en ryddig og
veldrevet kommune», sier hun. «Det er uvanlig høyt
nivå på alle samarbeidspartnerne i helsesektoren,
godt skolerte og hyggelige mennesker som ikke
bare et godt utdannet, men også videreutdannet.
Alle funksjoner innen helse og omsorger svært
godt dekket, i tillegg er de så engasjerte og
entusiastiske,» fortsetter hun. «Det er et godt
samarbeid med NAV med jevnlige møter hver
14.dag, og med trygdelegen har vi også faste
møter med svært løsningsorienterte prosesser.
Jeg har ikke hørt om noen kommuner som har
så godt samarbeid med NAV som vi har her i
Tydal. Vi har også noe som heter Foreningen for
høyfjellsmedisin! Et flott navn på en samling med
kommuneleger i flere kommuner som samles og
diskuterer/tar opp aktuelle problemstillinger eller
får informasjon om nye faglig temaer. Vi trenger
alle å holde oss oppdaterte. I tillegg til det gode,
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«Eldst på kullet, yngst av sinn» står det på en
kollasj som hun fikk fra sine medstudenter! Fortsatt
er hun ung, både av kropp og av sinn. Nå er det
steinkjerbyggen som får nyte godt av hennes rike
kunnskaper og gode humør!

Bitten Piene i flightsuit!

Tørr bjørkved
selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved i sekker eller på paller.

For bestilling ring:
I Bosnia med legekollegaer i 1996.

faglige miljøet, har det også vært så hyggelig å være
her. Tydalingene er så lette å komme i kontakt med.
Jeg har gledet meg til å dra på jobb hver eneste dag.
Skjønner godt at kommunen ble kåret til Norges
beste å bo i i 2011.
Jeg har holdt på med litt av hvert, og alt jeg har
vært med på er jo rik erfaring som man lærer av.
Jeg skulle egentlig bli flyvertinne eller flyver, men
havna først som lærer i Soknedal etter artium. Så
fikk jeg jobb som radiooperatør på Gråkallen, det
syntes jeg var spennende. Men min fetter, som var
sjøkaptein, tok meg med til Amerika for å være
aupair i Canada et år, deretter ble det New York (da
hun hørte Martin Luther Kings berømte tale «I have

Nytt fra Stugudal fjell

Tørr bjørkved
Selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk
i sekker eller på paller.
For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 918 80 715

Neaporten, 7580 Selbu,
tlf.: 73Flemming
81 19 00 - Lunden
fax: 73 81 19 01
918
80
715
Avdeling Stjørdal:
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal
tlf.: 926 38 673

Autorisert regnskapskontor ...din økonomiske rådgiver

www.selburegnskap.no
E-post: firmapost@selburegnskap.no
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Et hesteliv på Dala
Det 34.

Stugudal Rundt
Vi har fornyet oss!
Stensaas Reinsdyrslakteri har lansert ny logo og identitet.
I tillegg har vi flere nye produkter i vårt sortiment
som vi håper vil falle i smak.
Alle våre produkter finner du i vårt utsalg på Stensåsen.
Hjertelig velkommen innom for en hyggelig handel!

Skjærtorsdag 2.april 2015
22 km rundløype rundt sjøen
4 kontrollposter. Start der du vil.
Fullført runde
mellom kl 9.00 og 15.30
Hovedpremier:
Reisegavekort kr 5.000

ET FRISKT PUST FRA RØROSVIDDA
www.stensaas.no | firmapost@stensaas.no | Tlf.: 72 41 90 50

SALONG
KARISMA

Reisegavekort kr 3.000
Mange uttrekkspremier.
Merker etter antall år
Startkontingent (kontant):
Kr 100 for voksne
Kr 50 for barn (under 16 år)

Åpningstider i påska:
Mandag 30.mars t.o.m. onsdag 1.april
- Stort utvalg solbriller
- Solarium v/event.dårlig vær
- Tilbud på XL spray, kr 129
- Mange andre tilbud
- Nyheter for våren – skjerf, smykker, klokker,
toalettvesker, vesker

God påske!

Anne Sofie Hegstad ( med Hvina) og Berit Evjen
(med Rósa) nyter hestelivet i Stugudalen. På
Oppgar’n, hos Stugudalshester, leier de stallplass.
«Det er sånn luksus,» sier Berit. «På søndag kan vi
reise hjem til by’n, mens hestene bor her og har det
godt! Vi trenger ikke å bekymre oss for dem i det
hele tatt. I helgene og ferier kan vi bruke hestene
når det passer oss,» sier Berit Evjen. «Og vi gleder
oss til nystallen blir innflyttingsklar!»

Stugudal Landhandel
Nytt fra Landhandelen er at en flaskeautomat
vil være på plass innen påske. Endelig slipper
kundene våre å ta med seg tomme bokser og
flasker hjem eller til Ås, sier An-Magritt.
En ikke fullt så positiv melding er at planene om
drivstoffanlegg blir lagt på is på ubestemt tid.
Merkur har gitt tilsagn om et tilskudd på 500 000,
og dermed godkjent vår finansieringsplan der
vi budsjetterte med kommunal støtte. (Merkurprogrammet er et utviklingsprogram for butikker
i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta
tilgang til en nærbutikk av god kvalitet. Merkur
arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester
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Når nystallen blir ferdig, har An-Magritt
(Stugudalshester) enda 2-3 stallplasser ledige.
Fastboende eller hyttefolk kan leie plass med
helpensjon til hesten sin. En kan gå tørrskodd fra
stallen og inn til ridehallen, slik at man er ikke
avhengig av været! Det blir oppvarma kafferom
og toalett. Hestene får egen dusj! Så her blir det
behagelig for både to- og firbeinte! Steinfjøset vil
fortsatt ha 9 gjestestaller i forbindelse med kurs o.l.

som øker lønnsomheten og gir innbyggerne i
lokalsamfunnet bedre tjenester. Programmet er eid
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Kopi fra merkur-programmet.no) Men et
enstemmig formannskap stemte nei til en søknad
om støtte. Dermed må vi se på andre muligheter
siden finansieringsplanen ikke kommer i havn, sier
An-Magritt.
1.juli feirer Stugudal Landhandel 10-årsjubileum.
Før det skal en ansiktsløftning foretas, i form av
maling og rydding. Har du lyst til å bidra, så kanskje
inviteres det til en dugnad med jubileumsfest! Men
planene er foreløpig ikke ferdige. Følg med!

Nytt fra Stugudal fjell
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Mandagsklubben jubilerer

HEI TYDALINGER!
VELKOMMEN SOM ABONNENT HOS
INNHERRED RENOVASJON.

HVA VIL SKJE I 2015?
Fram til sommeren fortsetter dagens ordning. (Se info fra Tydal kommune.)
OBS! FRA 12. APRIL skal alle henvendelser gå til Innherred Renovasjon.
I løpet av våren får alle husstander informasjon om ny renovasjonsordning.

BLIR SYSTEMET ENDRET?
Du får mulighet til å kildesortere mer!
Din innsats teller – hjelp oss å bidra til et bedre miljø!

WOW REKLAME AS | WOWMEDIALAB.NO

Vi er glade for å ha dere med på laget,
og gleder oss til å bli kjent med dere.

Totto serverer damene

Lilly får blomster fra sine kaffevenninner.

Annenhver mandag formiddag møtes en gruppe
damer til kaffe og snitter på Væktarstua. Det var
Lilly Kåsen som fikk dette i gang for 20 år siden da
hun var leder i Frivilligsentralen. En av karene på
Dala, han PerNern, uttalte at han måtte flytte til
Røros fordi han ville gå på kafé. Han hadde arbeidet
i Sverige i mange år, og var kommet flyttende
tilbake til Stugudalen. «Men vi kan da samles
på Væktarstua,» sa Lilly. Hun sendte dermed en
oppfordring til alle godt voksne mennesker på Dala
om å møte opp og ta en kaffekopp på Væktarstua.
Og dermed ble det starten på en hittil 20 år lang
tradisjon. «Men han Per kom ikke! I starten var det
med noen fra bortmed Aursunden», sier Lilly. «Og
da hendte det at vi ble bedt over på ainner sia tå
fjellet og! Det kan forekomme at noen fra Ås dukker
opp, og de er hjertelig velkomne. Nå er de 11 faste,
som Olga sier. Men det varierer hvor mange som

møter opp. Her løses det mange verdensproblemer,
sjøl om vi ikke alltid blir enige. Men vi blir aldri
oforlikt!»

Solfrid overrekker et gavekort fra Selbu Husflid som takk for sin innsats.

Helge, Sjefen sjøl, forteller om leilighetssalgene på Væktarstua, med
omvisning til slutt.

Vi skal sørge for renovasjonstjenester med høy kvalitet og servicegrad

De blir godt tatt vare på, med lys, blomster og
hvite duker på stambordet. Helge har vært på
Landhandelen og kjøpt tulipaner! Ferdigsmurte
snitter står klare for sultne damer. Bare damer,
spør jeg? «Ja, ingen av kara vil komme og drikke
kaffe med oss, sjøl om de også ble invitert,» sier
Lilly. «Men en gang var vi på kaffetreff i Brekken,
der var det bare karer. Men de har ikke kommet
på gjenbesøk enda, ovisst koffer», sier Lilly. I dag
jubileres det, og damene er enda penere enn vanlig!
Olga har vært på Stjørdal og kjøpt nye klær, og Lilly
har vært hos frisøren! Lilly forteller at det er to som
har faste plasser ved bordet, Olga på den ene siden
og Lilly på den andre siden. «Olga er alltid fin og
pyntet, på andre siden sitter det ei grå mus», sier
Lilly med en god latter. På jubileumstreffet har fire
damer fra Brekken kommet på besøk. Men ingen
karer, de vil vi ha for oss sjøl, sier en av damene!
Mye spøk og latter blant de glade pensjonister,
som sitter på et fast bord som de kaller «Det lyriske
hjørnet». Og denne dagen serveres det lunch og
bløtkake for å feire.

Vi spiller på lag med lokale aktører og bruker lokal arbeidskraft når vi kan!
Vil du lese litt mer om oss?
Besøk oss på:

ir.nt.no

KONTAKTINFO
Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7652 Verdal
Telefon 74 02 88 40 post@ir.nt.no www.ir.nt.no
Åpningstider, kundesenter: man-fre 07.30-15.00
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www.selbutrykk.no

STUGUDAL
STUGUDAL
ØVRE ØVRE

Tlf: 73 81 04 80 post@selbutrykk.no

Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!

STUGUDAL ØVRE

STUGUDAL ØVRE
TILBYR:

VI BYGGER NY STALL OG
TILBYR:
NOEN FÅ LEDIGE
STALLPLASSER
HELPENSJON
FLOTTE FASILITETER
RIDEHUS
VASKESPILT
EGEN PLASS I
SALROM/GARDEROBE
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RIDEHUS
RIDEHUS
VASKESPILT
VASKESPILT
VASKESPILT
EGEN PLASS I
EGEN PLASS I
KLATREVEGG
SALROM/GARDEROBE
EGEN PLASS I
KLATREVEGG
UTLEIE
AV SELSKAPSLOKALE
SALROM/GARDEROBE
KLATREVEGG
SALROM/GARDEROBE
KONTAKT OSS PÅ TLF:
VED OG GRUS
UTLEIE AV SELSKAPSLOKALE
UTLEIE
AV
SELSKAPSLOKALE
INNENDØRS SKOTTHYLLBANE
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TILBYR:
NOEN FÅ LEDIGE
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Drivstoff-Verksted-Kiosk

KONTAKT OSS PÅ TLF:

91582795

KLATREVEGG
UTLEIE AV SELSKAPSLOKALE
VED OG GRUS
INNENDØRS SKOTTHYLLBANE

STUGUDAL ØVRE

Åpningstider
Mandag-Fredag 08.00 - 20.00
BYGGER
STALL OG
LørdagVI09.00
- NY
18.00
TILBYR:
Søndag 12.00
NOEN -FÅ20.00
LEDIGE
STALLPLASSER
Påska

KONTAKT OSS PÅ TLF:

HELPENSJON
Skjærtorsdag 12.00
- 18.00
FLOTTE FASILITETER
Langfredag 12.00 - 18.00
RIDEHUS
Påskeaften 09.00 - 18.00
VASKESPILT
1.Påskedag 12.00 - 18.00
EGEN PLASS I
2.PåskedagSALROM/GARDEROBE
12.00 - 20.00
KONTAKT OSS PÅ TLF:

91582795
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KLATREVEGG
UTLEIE AV SELSKAPSLOKALE
VED OG GRUS
INNENDØRS SKOTTHYLLBANE

INNENDØRS SKOTTHYLLBANE
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705 Senteret i Tydal

Jeg har tidligere skrevet om Tydalssenteret som
Merete Lien kjøpte i 2010. Alle som har passert
gjennom Tydal har sikkert sett at det i det siste har
foregått store ting, både innvendig og utvendig. Da
jeg var på besøk i slutten av februar, drev snekkere
på og jobbet med innvendig romdeling. Merete vil
ikke tidfeste åpningsdato, men forespeiler starten
av juni som mulig tidspunkt. Følg med, hele bygda
blir da invitert på åpningsfest! Merete kan ikke
få lovprist Tydal Kommune nok, hun har fått god
hjelp og økonomisk støtte både til forprosjektet
og oppussing av næringsbygget. I tillegg har
Innovasjon Norge gitt tilsagn til lån til renovering
av bygget. Eiendommen består av ca 4 mål, og
hovedbygningen er på 217 m² pluss tilbygget på
171 m². Her skal omtrent 70 m² mot sør være
utleiekontorer med egen inngang. Senteret skal
være et aktivitets- og kultursenter, og i tillegg bli
et fellesskap for næringsrettet virksomhet med
fokus på lokal kultur, turisme og naturopplevelser
i regionen. Det er svært godt å komme i gang, sier
Merete. Det har vært mange opp- og nedturer i
løpet av disse årene. Men nå går det framover!
Merete har siden 1984 hatt sitt eget firma innen
illustrasjon, foto og grafisk design. Hun har god
kompetanse innen grafisk profilering og webdesign,
og hennes arbeider innen kunstfotografering
har blitt vist på flere separatutstillinger og
fellesutstillinger. Merete bruker det gamle
kaldlageret til kontor/arbeidsrom/atelier, og har
også fått plass til et stort mørkerom. I tillegg finnes
et stort møterom som kan brukes til studio og
galleri. Galleriet vil ha samarbeid med Neadalen
Kunstforening, noe som vil styrke galleridriften.
Målet er at senteret skal bli et sosialt møtested for
tydalinger, samtidig som det skal være det naturlige
stoppestedet for passerende hytteeiere og turister.
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Av leietakere vil vi finne Søstrenes Kammers på
høyresida av hovedinngangen. Maren Dagny Østby
og Anne Berit Gipling har fått tilskudd til å etablere
en egen kafé og gavebutikk. De vil satse på et
URBANT miljø, med baristakaffe og lunchretter.
Alt skal de bake sjøl, bortsett fra Tydalslemsa
som mor skal bake! Det blir muligheter til å
bestille både møtemat og catering, og stoppe for
å kjøpe nybakte brød, rundstykker og kaker for
eksempel på vei til hytta. De har allerede levert noe
catering og møtemat, og har fått mange positive
tilbakemeldinger. Alt har så langt gått bra, og det
uten å levere ei eneste vaffel, sier Anne Berit!
Catering bringes innen kommunegrensa. Avtaler er
inngått med lokalmattilbydere, som Tydalsfisk og
Tydalskjøtt, og andre aktører kan også bli aktuelle.
Gave- og interiørutsalget skal inneholde et bredt
varesortiment av redesign, lokalprodusert, noe
tekstil og mote vil også bli tilgjengelig. Ordet som går
igjen under vårt møte er «urbant», om det er meny
eller miljø, og det kan nok pirre mange nysgjerrige
sjeler i fjellbygda!

Lars Lien leier også et rom i senteret. Han skal
fortsatt ha sitt Larsville Studio i Stugudalen, men
ønsker å ha muligheten til å jobbe ca 20% i Ås, der
han både bor og jobber (på musikkskolen). Studioet i
Stugudalen er viktig, både for ham og de besøkende
artistene, med naturen og miljøet i den gamle
skolestua. Men et lite mixerom på 705 Senteret vil
være en god mulighet for å jobbe i kortere perioder.
Vi døpte det Little Larsville med glimt i øyet. I tillegg
vil Lars være litt vaktmester, forteller han. Han er på
jakt etter en ordentlig vaktmesterfrakk, slik at han
blir en troverdig vaktmester!? Lars kan også bidra
med å arrangere små konserter, både med lokale
krefter og besøkende artister. Kafé, utstillinger og
musikk høres ut som en herlig kombinasjon!

naturbasert kunnskap, og vil bruke lærdom og
erfaring til å samarbeide med både Grunneierlaget
og naturparkforvaltninga. De vil levere tjenester
til Statens naturoppsyn, slik som bevaring av
fjellreven ved foring og overvåking sammen med
Ingebrigt Kirkvold. Informasjon om fjellreven
har de også bidratt til på skolen. Vi ønsker også
å se på mulighetene for å utvikle aktiviteter for
reiselivet med basis i naturen, sier Marit. Ellers har
vi foreløpig ikke så mye konkret å fortelle, men vi
jobber med å utvikle prosjektene. Vi lover å fortelle
mer når flere planer er i boks, sier Marit og Solveig.
Ivar Flakne fra Aune i Tydal er ansatt i 50% stilling
i Tydal Grunneierlag, og skal forsøke og kombinere
denne jobben med noe jobb i skolen. Alle
grunneiere i Tydal er i prinsippet arbeidsgiverne
mine, sier Ivar. Det er sju grunneierlag som
danner Tydal Grunneierlag. Jeg svarer for styret,
men styret blir valgt av årsmøtet som er alle
grunneiere. De må gjerne komme innom på
kontoret mitt. Arbeidsområder er administrasjon
av jakt og fiske, og organisere oppsynstjeneste i
Tydal. Dessuten tjenestekjøpsavtaler med statens
naturoppsyn på flere områder. Ivar skal også drive
noe renovasjonsarbeid på uteplassene i laget.
Oppdatering av informasjonsmateriell er også en
prioritert oppgave.

forvaltningsknutepunkt, det er svært viktig. Vi har
også søkt om midler til utvikling av utearealene.
Her kan vi samarbeide om fagmøter, det blir
positivt med et bredere fagmiljø! Vil du vite
mer om Skarvan, Roltdalen, Sylan, Skardsfjella og
Hyllingsdalen?
Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og
Sylan, og verneområdestyret for Skardsfjella og
Hyllingsdalen har nå fått egne nettsider.
Gå inn på www.nasjonalparkstyre.no og velg
aktuelt verneområde.
Her finner du mye bra informasjon om områdene
i form av brosjyrer, bilder, kart, fagrapporter,
forvaltningsplaner og forskrifter.
Du finner også hvem som sitter i styrer og utvalg,
møteplan og møtedokumenter, samt skjema for
søknad om motorferdsel i verneområdene.
Har du spørsmål om verneområdene, ta gjerne
kontakt med nasjonalparkforvalter Marit Sophie
Berger, tlf 40617001, fmstmsb@fylkesmannen.no
Jeg har kontor i Tydal rådhus i Ås inntil videre, men
flytter til 705-senteret i løpet av våren.

Marit Sophie Berger, som er nasjonalparkforvalter
for Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark og
landskapsvernområdene i Sylan pluss Skardsfjella
og Hyllingsdalen, er behørig presentert i NFSF nr.57.
Hun skal også leie kontor i 705 Senteret, og gleder
seg til å få et fellesskap med andre aktører med
naturbaserte jobber! Hun har brukt tiden siden
sist (omtrent et halvt år) til å gjøre seg kjent både
i områdene og med arbeidsoppgaver. Det har vært
forvaltningsoppgaver og søknader om motorferdsel.
Holder også på med å opprette et nettverk med
andre i tilsvarende jobber i fjellregionen. Her på
senteret får jeg også litt utstillingsplass
i dette knutepunktet. Har i tillegg fått
støtte fra Miljødirektoratet til utvikling av

Bak Fjelldriv AS står Marit Østby Nilsen og Solveig
Græsli. Disse damene har tidligere jobbet i Tydal
Grunneierlag, men ønsker nå å skape sine egne
arbeidsplasser. Begge har bachelorgrader innen
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Stugudal Håndverk og Fritid
15 år med drift i Stugudal sentrum
Ja det er nå 15 år siden huset sto ferdig og var klar til åpning påska 2000.
Mye har skjedd siden da, både på eiersiden og vedr. drift. Firmaet drives
i dag av Ellen og Erling Brandtzæg, og deres tre sønner er også med og
hjelper til ved behov, i tillegg til ekstern hjelp i høysesong.
Utenpå ser butikken liten ut men den rommer svært mye. I tillegg har de
på uteområdet tre boder med varer.

Fest i Bjørkly med Dakota
Skjærtorsdag kl 21.00-01.00
Langfredag kl 21.00-01.00

Ole Bjarne
Østby

Billettpris kr. 250.Arrangør U.L Fjellblink

Aut. maskinentreprenør

-Husflid og håndverksprodukt finner du mye av her. I tillegg til mange
småprodusenter som leverer varer har de samarbeid med Selbu Husflid
og selger deres produkt.

Tlf: 73 81 53 12 - 959 36 017
mail: objarnes@tydalsnett.no

-Side oppstart har de solgt fiskeutstyr og etter hvert etablerte de
samarbeid med Selbusporten. Det gjør at de også kan tilby sko, klær,
undertøy og turutstyr mm. Skistaver og skismørning går det spesielt mye
av nå, i tillegg til isfiskeutstyr. Når sommersesongen kommer finner du
alt av fiskeutstyr her, og da driver de også en liten kiosk ved Nesjøen med
bl.a. utstyr for tur og fiske.

Vei - vann - avløp
og grunnarbeide.
Levering av grus

- Hunde- og kattefor fra produsenten Royal canin ble lansert i fjor, og det
får du her i flere varianter.

Ferdig regulerte tomter i Aas
m/vei-vann og strøm

-Smijernsprodukt og da spesielt bålpanner finnes i flere varianter.
-Turistkontor har vært drevet her siden oppstarten i 2000. Dette skal
de fortsette med da dette er noe de har stor kompetanse på og hvert
år utvikler tilbudet og tilegner seg ny kunnskap som kan formidles til
besøkende. Det er svært mange turister innom som ønsker informasjon
fra personer med god lokalkunnskap.
-Kortreist mat selges ogå her, event. kan bestilles. I tillegg til samarbeid
med Tydalskjøtt, har de nå også etablert samarbeid med Engesvollen
gård og Fjellvilt.
-Kafé har de drevet siden oppstarten i 2000. Denne har de senere årene
blitt utvidet med flere bord både inne og ute. Hjemmebakte kaker,
nystekte vafler og enkel mat står på menyen, i tillegg til varm og kald
drikke.
De samme driverne er også med i Stugudal Hytteservice og det
nystartete firmaet Stugudal Naturfoto og design. Alle varer og tjenester
fra disse firmaene kan du kjøpe/bestille hos Stugudal Håndverk og Fritid.
Jubileumsåret
Jubileumsåret vil bli preget av mye aktivetet og flere arrangement
Starter med to Glad-dager i påska – palmelørdag og påskeaften.
På begge disse dagene kommer Fjellvilt og Engesvollen gård. I tillegg vil
bl.a. XL-bygg, Selbusporten og flere andre aktører komme
I jubileumsåret vil det hver mnd. f.o.m. april bli foretatt trekning blant
de som bestiller varer og tjenester hos Stugudal Hytteservice.

Vi går til kirke
2. april kl.18.00 Tydal kirke Skjærtorsdagsgudstjeneste m/lammemåltid
3. april kl.18.00 Stugudal kapell Langfredagsgudstjeneste
5. april kl.12.00 Tydal Skisenter - Gudsjeneste
16. april kl.18.00 - Prosjektgudstjeneste
konfirmanter
26. april kl.11.00 Tydal kirke - Gudstjeneste m/dåp

26. april kl. 16.00 Kafè Posten - Menighetens årsfest
1. mai kl.12.00 Tydal kirke
9. mai kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
17. mai kl.11.00 Tydal kirke - Gudstjeneste
24. mai kl.16.00 - Stugudal kapell - musikkandakt
30. august kl.11.00 - Tydal kirke - 50-års konfirmanter
og presentasjon av nye konfirmanter

Månedlig vinner får gavekort på kr. 500 hos Stugudal Håndverk og Fritid
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LØYPEAVGIFT
Tusen hjertelig takk til alle som betaler frivillig løypeavgift!
Det er dere som gjør det mulig å produsere skispor

AKSJONÆRER
Tydal Ski ønsker å takke alle som har kjøpt aksjer. Aksjekapitalen benyttes til å vedlikeholde og utvide
maskinparken. Det er fremdeles mulig å kjøpe aksjer. Ta kontakt med Morten Imbsen
(morten.imbsen@gmail.com) eller Mads Einar Berg (meinaber@online.no )

Alvestad
Alvestad
Aune
Aune
Aunehaugen
Berg
Berg
Berg
Bjøndal
Bjørgo
Brandtzæg
Bratberg
Børstad
Christensen
Dokmo
Dragsten
Dyrhaug
Eriksen
Evjen
Fines
Foros
Fredheim

Jostein
Oddveig
Edvin
Greta
Pål
Arne Roger
Mads Einar
Hallgeir
Jostein Steensnæs
Sigurd Robak
Tove Kristin
Kari
Roar
Tom
Lars
Arnt Olav
Ole Ingebrigt
Helge Edvard
Berit
Arvid
Kjell Arne
Odd

Fremstad
Bjørn
Grytbakk
Kristin
Græsli
Ingjald
Gullbrekken
Jarle
Gullikstad
Roger
Hagen
Thor Aksel
Hainntjønna
Hytteforening
Hegstad
Anmaritt Morset
Hegstad
Anne Sofie
Hildrum
Jarle
HM- Kompetansepartner AS
Huseby
Nils Otto
Høgåsen
Eldri
Imbsen
Morten
Ingstad
Bjørn Sverre
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Jenssen
Frode
Johnsen
Gerd Eva
Kjølvollvegen Hytteforening
Kleven
Birgit Svingen
Kvithammer
Helge
Kvithuset Holding AS
Kyllo
Kolbjørn
Kåsen
Aud
Kåsen
Berit Øian
Kåsen
Kjell
Larsen
Roar
Laukvik
Arne Martin
Lerstad
Arild
Lerstad
Anne Marit Norland
Lobben
Thor Eirik
Maaø
Roar
Mjøen
Eli
Moengen
Vigdis
Morset
Odd Håvard
Nilsen
Lasse
Nortvedt
Arve
Nygaard
Nils
Nygård
Hallgeir Juul
Opsal
Trude
Opsal
Kari
Opsal
Siri
Ottem
Rune
Reitan
Andreas
Reitan
Tor Jakob
Reitan
Laila Børstad
Rotvoldlia
Hytteforening
Røstad
Bård
Røstad
Marius
Røstad
Terje
Sandnes
Unn Kristin
Selbu Fysikalske institutt og SPA
Sjøholtstrand Torstein
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Skjetne
Skjørstad Bil AS
Skrindo
Smukkestad
Soldal
Solli
Stene
Stig Schei AS
Stokke

AnneBrit
Karianne
Øyvind
Jakob
Morten
Haakon
Arve

Storesund
Frode
Storesund
Frode Andre
Storvollia
Hytteforening
Strand
Wenche
Stugudal Fjell
Stugudal Grunneierlag
Størseth
Kjell Magne
Størseth
Harry Edvin
Svendsen
Birger
Svendsen
Jan Erik
Sylan Opplevelse AS
Sylene eiendom AS
Sylsjøvegen
Hytteforening
Sæther
Mona Kristin Høiås
Tydal Idrettslag
Tydal Utleieservice
Ulseth
Berit
Vedvik
Arne Otto
Veiseth
Ketil
Vesterfjell
Svend Peder
Væktarstua Hotell AS
Væktarstua Hyttegrend
Waagan
Ole Rotvold
Wiig
Torger
Øverli
Heidi Overvik
Øvre
Ole

Aarem Hans Petter

Berggård Ove Einar S

Eggen Harald

Aas Anne Rigmor

Bergh Kirsti

Eggen Laila Vigdis

Aas Mary Ingebjørg

Bjugan Bjørn Morten

Eian Ole Jerry

Aase Asbjørn

Bjørgum Edvin

Eide Oddvar Inge

Aasen Per Arne

Bjørgum Ragnhild Svare

Eidem Guri Merete

Aashaug Ole Einar

Bjørgum Synnøve

Eidsvik Jon

Albrechtsen Alf Erik

Bjørkvoll Thor Harald

Eidsvåg Terje

Alvestad Jostein

Bjørkås Johanne

Einarson Håkon Helland

Amdal Ellen Margrethe

Bjørkås Per Olav

Einum Eirik Bernhard

Amundsen Tore

Bjørnevik Einar

Elden Vebjørn

Andersen Eivind Olav

Bless Åse Stavrum

Eli Morten

Andersen Johnny

Bottenvik Bente

Engan Torbjørn

Andersson Ragnhild

Bransfjell Lars

Engelin Stig Erik

Andås Bjørn Tore

Bratt Marianne

Eriksen Asbjørn

Anna Carlsen

Breiseth Arnstein

Eriksen Helge Edvard

Arntsen Asbjørn Kristian

Bremseth Elin

Eriksen Øystein

Arntzen Knut Jørgen

Brostrøm Morten Christian

Ertsgård Jon Birger

Aspaas Marianne Mærk

Brun Knut Andreas

Espås Ole Magne

Aunan Tove

Bruvoll Terje Gabriel

Evjen Berit

Aune Bård

Brønstad Håvard Arne

Fagereng Kirsti

Aune Dagfinn

Busch Tor

Fines Arvid

Aune Edvin

Buseth Svein Fred

Finseraas Henrik

Aune Oddgeir

Bush Solveig Manstad

Finserås Lars Inge

Aunehaugen Pål

Buxrud Ivar

Fiskvik Arnt

Auran Gunnar

Bykvist Bård

Fiskvik Brit Kari

Austad Helge Oddvar

Børstad Roar

Fiskvik Kåre

Bachke Dag

Christensen Tom

Floan Olav

Bakken Terje

Christiansen Leif

Flormælen Robert Anders

Bakkmyr Rita

Dahl Kjell Morten

Forbord Rune

Balestrand Svein

Dahlø Edvin Margido

Forseth Steinar

Barø Jan Olav

Dalaker Hugo Charles

Fosmo Marit

Barø Oddrun Edvardsen B

Daling Kirsti Johanne

Foss Guri Lien

Bellsli Ingerid

Danielsen Roar

Fossen Per

Belsvik Øystein

Dragsten Arnt Olav

Fosshaug Johan Knut

Berg Arne Roger

Dybedal Johnny

Fossum Torstein

Berg Bjørn Erik

Dybvad Jo Børge

Fostad Kristen

Berg Hallgeir

Dybvad Olaf Andreas

Fredheim Odd

Berg Ivar

Dybvad Olav

Fremstad Bjørn

Berg Janne Charlotte M

Dybvad Stein

Fremstad Svein Olav

Berg Kjell-Wiggo Bernhard

Dybvad Sture

Frisk Johannes

Berg Olav

Dyrdal Olaug

Furan Anne

Berg Silje Støren

Dyrendahl Geir Magne

Furunes Trond

Berggård Kari Vibeke

Ebbesen Jan Ole

Geving Kolbjørn
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Gilje Bente

Hilmo Bjørn Ove

Kjøsnes Ole Gunnar

Malvik Bjarne

Olstad Arnt Erik

Schevig Frode

Gjeitnes Håkon

Hilmo Einar Nordset

Kleven Alf Morten

Manstad Gunnar

Olstad Rolf

Schrøder Tor Christian

Gjervan Sven Torger

Hilmo Ola A

Kleven Birgit Svingen

Matheson Astrid Synnøve

Opphaug Agnes

Selboe Sverre

Gjervan Sverre

Hjeltnes Thorleif

Kleven Gunnar

Matheson Elisabeth

Opphaug Ole Jørgen

Selstø Johannes

Gjølgali Svein Egil

Hjertaas Knut Håkon

Knudsen Frode

Meedby Einar

Opsal Trude

Sevatdal Berit Kristin

Grandalsmo Jan Gunnar

Hjertås Kjell

Kollien Odd

Melhus Øyvin

Ottem Rune

Sigernes Trond

Grande Ove Steinar

Hoff Hans Jørgen

Kolstad Svein Johan

Menne Marianne

Ottesen Terje

Singsaas Ivar

Graneggen Svein

Hognes Yngve

Kristiansen Inger Grete K

Mittet Trond

Overvik Alf

Sirnes Kjell

Granås Svein Ola

Holan Knut

Kristoffersen Per Inge

Mjøen Eli

Overvik Anne Olsen

Sirnes Tove Jentoft

Gresseth Odd Arne

Hole Cathrine

Krogh Marius

Mjølnerød Helge

Paulsby Merethe Bjerkset

Sivertsen Terje

Grindvold Knut

Holltrø Per Annar

Krogstad Nina

Mo Magne Thomas

Paulsen Per Otto

Sjøholtstrand Torstein

Grutsæter Arvid Konrad

Holm Anders

Kvaal Sverre

Modig Torbjørn

Pedersen Kristian

Sjømæling Tore

Græsli Berit

Horndalen Geir

Kvello Harald

Moe Fredrik

Pettersen Johan Berg

Sjøtrø Eva Alise

Gulbrandsen Morten

Hoseth Bjørn

Kvello Kjell

Moen Arild

Petersen Finn

Skalle Pål

Gullbrekken Jarle

Hoås Peder

Kvithammer Heidi

Moen Arne

Pettersen Helge

Skaugstad Ola

Haarberg Karianne Græsli

Hundebo Britt Mari

Kvithammer Helge

Moen Edvin

Ramo Knut

Skjerve Knut Tore

Haarstad Ingar

Husby Dag-Roar

Kvål Ragnhild D Wesche

Moen Eirik

Rangul Alf Einar

Skjervold Rolf

Haarstad Ivar

Huseby Nils Otto

Kyllo Kolbjørn

Moen Solveig

Reinås Einar

Skjervold Tore

Hagen Kjell Morten

Huseth Reidun

Kåsen Aud

Moen Terje

Reitan Andreas

Skjetne Atle

Hagen Thor Aksel

Hyldmo Bent Ove

Lange Svein

Molde Eyvind

Reitan Belinda Renå

Skjevik Laila Vikan

Halvorsen Kari

Hynne Håkon

Langmoe Terje

Morset Ingjerd

Reitan Tor Jakob

Skoglund Astrid Margrethe

Handberg Geir Tore

Hyttestyret Glava As

Lang-ree Eli

Morset Per

Rekkebo Stig Morten

Skogstad Kristin Benedicte

Hansen Terje Bøe

Høgåsen Eldri

Langseth Jann Harald

Moxnes Tonje

Riiber Trine Sørensen

Sletner Amund

Hanssen Arne

Høiem Per

Langseth Olav

Munkeby Jogeir

Rimul Kjell Signar

Sletvold Arve

Hanssen Turid

Hølaas Bjørn

Langseth Per Helge

Mære Ivar

Roaldsvik Trond Marvin

Smeplass Sverre

Haseth Jens Gustav

Håve Joar Atle

Larsen Bjørn Gunnar

Mærk Eva Jensen

Robertsen Sissel

Smukkestad Øyvind

Haug Marte Gjøl

Imbsen Morten

Larsen Geir Rune

Møller Ragnar

Rolseth Ann Margrethe Moen

Solbakken Rolf Tore

Haug Steinar

Ingstad Bjørn Sverre

Larsen Roar

Nervik Per-Einar

Rolstad Kristian

Solberg Marte

Haugen Kjell Steinar

Iversen Gaute Ingar

Laukvik Arne M Hedsten

Nielsen Roar

Ruud Nils Aksel

Solem Erik

Haugen Marit

Jamtøy Gunnar Johan

Lefstad Nils Martin

Nilsen Berit Herje

Rye Odd Jørgen

Solem Per

Haugnes Alf Birger

Jenssen Anne Nykkelmo

Leirfall Olav Kvamme

Nilsen Lasse

Rynning Jan Halvdan

Solem Roar

Haugness Jarle

Jenssen Frode

Leren Arve Ingeir

Nilsen Yngvild Schwung

Rødseth Arnstein

Solheim Geir

Havdal Asbjørn

Jenssen Trude Elisabeth

Lerstad Anne Marit

Nilssen Kåre Steinar

Rømuld Tore

Solli Morten

Havdal Jon

Johansen Bjørnar

Lerstad Arne

Nilssen Stig Are

Rønning Oddbjørn

Solseth Berit Svensli

Hegstad Anne Sofie

Johansen Kari Røvde

Lilleler Svein

Nonstad Per

Rønning Randi

Sommerfelt Arve Grønnevik

Helberg Egil

Johansen Kirsti Møsth

Lobben Thor Eirik

Nordtvedt Arve

Rørvik Jan Reidar

Spjøtvold Trond

Helgeby Øivind

Johnsen Kjell Ove

Lund Jan Henrik

Nordtømme Leif Bjarne

Røset Helge

Spjøtvoll Nils Henrik

Helgesen Arild Carl M

Johnsen Mathias

Lund Torkel

Norvik Odd Johan

Røstad Marius

Stai Ane

Hellandsvik Paul Atle

Johnsen Per Arne

Lundberg Birger

Nufsfjord Torgeir

Røstad Terje Otto

Stene Haakon

Henriksen Else Marie

Karlsen Gunnar

Lundberg Trond Håvard

Nygård Hallgeir Juul

Røsæg Marit

Stensen Snorre

Hestmo Per Sverre

Karlsen Tommy

Lyng Arve

Nørkov Bjørn

Saksvik Per Øystein

Stjern Håvard

Hilanmo Kari B Hestmo

Kirkbak Geir

Lyngstad Brit

Ohren Arne

Samdal Knut

Stokhaug Jan Morten

Hilanmo Oddvar Johan

Kjeldstad Toril

Lynne Kari Annethe

Olsen Guri Helene Broum

Sand Gisle

Stokke Arve

Hildrum Åse

Kjesbu Stein Lyder

Lysholm Magli Birgitte

Olsen Inger J Thrane

Sandnes Eric Leif

Storsul Kjell Roger

Hillestad Kristin Hilmo

Kjærem Toril

Løkken Gunhild Irene

Olsen Jon Arvid

Sandtrø Odd

Stovner Lars Jacob

Hilmo Bernt Olav

Kjøsnes Nils

Maaø Roar

Olsen Thor Johan

Schei Stig

Strand Erling Gjermund
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Strand Ole Kristian

Teigen Olav I Petersen

Veiseth Ketil

Strømmen Ingvald

Tesdal Nils Pettersen

Vesterfjell Svend Peder

Strømmen Johan

Thorvaldsen Inger Hilde

Vik Ottar Egil

Størseth Britt Ellinor

Thyholt Gunnar

Vik Tore

Størseth Kjell Magne

Thyholt Hjørdis

Vikaune Bård

Størseth Odd

Thyholt Torbjørn

Viken Berit

Støvneng Ruth Kristin

Tiller Jon Are

Vikvald Kjell Tore

Sumstad Rune

Tiltnes Jan Tore

Vårvik Bente

Sundal Einar

Timestad Siri Bø

Waagan Ole Rotvold

Sundal Torgeir

Tronseth John

Wahl Atle

Svendahl Per Willy

Trønsdal Jo Olav

Waterloo Torleif

Svendsen Birger

Trønsdal Viveke

Weiseth Jan Ingvar

Svendsen Jan Erik

Tvervåg Heidi Wessel

Weisser Knut

Svendsen Stig Erling

Tyholt Steinar

Welde Oddfrid Svingen

Svendsen Tone Hegle

Tømmervold Åge

Wiig John Eyvind

Sæter Regine

Tøsse Sigvart Roald

Wiig Torgeir

Sæther Sturla

Tårnesvik Daniel

Wilhelmsen Eivind

Sætnan Jorulf Arne

Ulriksen Torill Hagen

Wågheim Finn Ivar

Sætran Arve

Ulseth Berit

Sørensen Tore Sigmund

Ulseth Merete Bjørgum

Sørgård Knut Øystein

Uthus Jan Noralf

Sørli Bjørn Arild

Vada Gunhild

Sørlie Rolf

Valle Svein Raymond

Wågø Torbjørn
Østby Helge Ottar
Østby Wenche
Østmo Steinar
Østvik Johannes

Tangen Stig

Valseth Tor Harald

Tegnander Roar David

Valås Bjarne
Vedvik Arne Otto

Øvlinglia Hytteforening
Øvre Ole
Åsheim Per

Trenger du elektriker?
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Kajakkpadling på sjøene
i Grensefjellene
Naturopplevelser skaper ro i sinnet, fysisk styrke
og god helse
Sommeren 2014 kan oppsummeres som økt interesse
for kajakkpadling med 34 sertifiserte padlere (Våttkort).
Våttkort er en godkjenningsordning i regi av Norges
Padleforbund. De yngste som bestod prøven var 12
år (2), og den eldste 75 år (kvinne!). Cirka 40 % av de
sertifiserte de siste tre årene er kvinner over 45 år!
Neadalen Fritid har de siste to årene videreutviklet
grunnkurset med en ny modul, som fokuserer på
metrologi, topografi, bruk av kart og kompass, samt
planlegging av padleturer. Formålet med dette er at
alle padlere skal vise forsiktighet i bruk av fjellsjøene/
naturen. Gjennom denne opplæringen foretas
risikovurderinger, som danner et godt grunnlag for
en vellykket padletur med alternative ruter, spesielt
med tanke på vindretninger og vindstyrke. I tillegg
må deltakerne lage utstyrs-/ materiell-lister ut fra
risikovurderingene. Det blir lagt stor vekt på at
padleren aldri skal padle alene; minst 2 for å kunne
gjennomføre «kameratredning» dersom uhellet skulle
være ute. Alle deltakere på grunnkursene må trene på
ulike typer redningsøvelser.
Hva er det som gjør at vi stiller krav om
risikovurdering og redningsøvelser?
Å ferdes i naturen vil alltid medføre en viss grad
av risiko/ uforutsette hendelser, enten vi går tur i
fjellene eller bruker det våte element. Hvert år er det
«brukere» av de ulike «elementene» som påføres
skader, noen ganger med alvorlige konsekvenser.
Derfor; selv om du føler deg sterk fysisk og har god
helse; utøv din ferdsel i naturen/ på sjøene med
respekt for deg selv og dine nærmeste.
En ny sesong/ sommer ligger nært foran oss. Neadalen
Fritid er allerede i gang med å planlegge nye kurs
innenfor padling, fiske og guiding. Kursplan og
nødvendig informasjon om våre padlekurs finner du i
dette bladet.
For ytterligere informasjon se hjemmesidene:
www.neadalen.no eller www.patrusli.no
Du ønskes opplevelsesrike dager i Grensefjellene.!
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Innherred Renovasjon tar over
avfallshåndteringen i Tydal
Som mange sikkert kjenner til så har Tydal
kommune vedtatt å bli en del av Innherred
Renovasjon. Dette betyr at det vil bli enkelte
endringer i tjenestetilbudet og sorteringsrutinene
for innbyggerne. Innherred Renovasjon og Tydal
kommune jobber nå sammen om å komme fram
til gode løsninger som tar hensyn til både miljø,
økonomi og lokal verdiskapning.

Et viktig tilbud er
også gjenvinnings
stasjonen, eller
gjenbrukstorget
som IR kaller det.
Der kan alle typer
avfall leveres,
med unntak av
matavfall. – Vi
- Vi ser fram til å
jobber med
få Tydal med på
plassering og
laget, sier direktør
oppbygging av
hos Innherred
gjenbrukstorg i tett
Renovasjon Geir
samarbeid med
Tore Leira. Rett
Tydal kommune,
før jul møtte
dette blir et viktig tilbud til både fastboende og
han rådmann i
hytteeiere, sier Knudsen. Men inntil videre er
Tydal Lars-Erik
gjenvinningsstasjonen på Rethølmoen åpen som før.
Moxness der
de begge underskrev avtalen om overtakelse av
Hytterenovasjon
driftsansvaret for renovasjonsordningen. – 2015
Tydal kommune har et godt renovasjonstilbud i dag
og 2016 blir en overgangsperiode der IR tar over
for hytteeiere. – Dette vil vi opprettholde, men vil
drifta i samarbeid med Tydal kommune, forteller
Leira. De store endringene kommer derfor ikke med selvsagt se på muligheter for forbedringer, forteller
Knudsen. Dagens returpunkter og containere vil stå
det samme, men i løpet av 2015 vil innbyggerne få
der de er inntil videre, så hytteeiere kan forholde seg
fyldig informasjon fra selskapet, lover han. – Vi skal
på samme måte denne påska som tidligere år.
møte kommunen igjen i slutten av mars og legge
fram vårt forslag til ny ordning, og fra 12. april kan
Også innsamlingen av slam/septik blir Innherred
innbyggerne i Tydal kontakte Innherred Renovasjon
Renovasjons ansvar etter hvert, men utføres fortsatt
når de har spørsmål om renovasjon, forklarer Leira.
av Tydal kommune på samme måte som tidligere.
Endringer for
Hvor finner vi informasjon?
husholdningene
Innherred
Renovasjon har
i dag 9 medlems
kommuner, der
alle innbyggerne
har samme
sorteringssystem. – Alle våre innbyggere har
mulighet til å sortere ut matavfall, papp/papir,
plastemballasje og restavfall hjemme, forteller
informasjonsmedarbeider hos Innherred Renovasjon
Øyfrid S. Knudsen. - Vi henter avfallet på ulike ruter
og med litt ulike frekvenser, og abonnentene kan
velge ulike størrelser på sine avfallsbeholdere. – Vi
håper at vi klarer å få til det samme tilbudet i Tydal,
slik at også tydalingene kan få være med å bidra til at
ressursene i avfallet blir gjenvunnet, sier Knudsen.

I løpet av våren vil Innherred Renovasjon sende ut
fyldig informasjon til alle innbyggere og hytteeiere
i Tydal, der alle endringer vil beskrives nærmere.
Inntil videre finner man informasjon på Tydal
kommunes hjemmesider under Bolig og eiendom, og
ordningen driftes som tidligere av Tydal kommune.
Endringene vil tidligst tre i kraft 2. halvår 2015. Det
er også Tydal kommune som sender ut faktura for
renovasjonsavgiften i 2015, og prisene ligger på
samme nivå som tidligere.
Men etter 12. april tar IR over administrasjonen av
abonnentene, så lurer du på noe etter den dato er
det Innherred Renovasjon du skal kontakte.

Nytt fra Stugudal fjell

57

Livet i lavvoen
Matservering hver dag
kl 08.00 – 23.00
Stor & spennende påskemeny

Ny hytte til neste påske?

Vi har ledig hyttetomt for salg!

Dagens
Palmelørdag; Jegerbuffe 250,Palmesøndag; Middagsbuffè 220,Mandag; Biffsnadder 185,Tirsdag; Saltkjøtt og stappe 185,Onsdag; Varmrøkt røye 195,Skjærtorsdag; Tacobuffè 175,Langfredag; Reinsdyrsgryte 250,Påskeaften; Lammesteik 250;1.påskedag; Stor Påskebuffè 220;2.påskedag; Middagsbuffè 220;-

Bar & Dans
TA KONTAKT
MED OSS FOR EN
UFORPLIKTENDE
SAMTALE
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Åpen bar hver kveld fra
palmelørdag til påskeaften.
Levende musikk med Ian og Ryan
i Cafe Martine påskeaften fra kl
21.30

Afterski i lavvoen hver dag
fra palmelørdag til påskeaften
kl 16.30 - 19.00. Ian & Ryan spiller.
Mandag 30/3; Øl smaking.
Rørosbryggeri 150,- pr. pers.
Onsdag 1/4; Forlenget lavvo; Etter
afterski blir det middag i lavvoen,
og vi fortsetter med en trivelig
pubkveld.

For Barna

Barnas dag tirsdag 31/3 kl 13.00 –
15.00. Hesteridning, aking, film,
tegning, grilling, bading og lavvo.
Barnas afterski i lavvoen tirsdag
31/3
kl 15.00 – 16.30.
Barneskirenn i samarbeide med
Væktarstua hytteforening.
Påskeaften kl 12.00

Ungdomsdisco

Tirsdag 31/3 & påskeaften 4/4
kl 19.00 – 21.00 i Bodegaen.
For aldrene 9 – 16 år
Barnedrinker, glowsticks, laser,
røykmaskin og spillrom.

GRANTUN - 7580 SELBU
Tlf: 916 90 067 - e-post: firmapost@nesvoldbygg.no - www.nesvoldbygg.no

T e le fo n 7 3 81 3 1 00
E -m ail :
po st @v a ek ta rs t ua.no
ww w.vaektars tu a.no
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Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

Vi utfører :
Vi utfører :

913 72 340!
913 72/ tegning
340!
● Planlegging

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

● Byggesøknader
● Grunnarbeid,
● Snekkerarbeid
Planlegging / graving
tegning og
● betong
Byggesøknader
Renhold (fra 1.mai)
53 10 27
● Grunnarbeid,
gravingHytter,hus.
og betongtlf:
● 99
Snekkerarbeid

Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby
Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby
er!
rnøyde kund
Vi lever av fo
er!
rnøyde kund
Vi lever av fo

er!
rnøyde kund
Vi lever av fo
er!
rnøyde kund
Vi lever av fo

er!
rnøyde kund
Vi lever av fo
øyde kunder!
rn
fo
v
a
r
e
v
le
i
Alt som skal til fra du har planer om å V
bygge
ny

eller
rehabilitere
hytte.om å bygge ny
Alt som
skal til fradindugamle
har planer
eller rehabilitere din gamle hytte.
Vi leverer nøkkelferdig eller deler av dine hytte-/husplaner.
Vi leverer nøkkelferdig eller deler av dine hytte-/husplaner.
Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet.
Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet.

Vi kan påta oss
Vi kan påta
oss
oppdrag
for rask
oppdrag
for rask
oppstart.
oppstart.

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul
Vi har ledig kapasitet
ettersom
jul
Arbeidsstokken
bestårpåavsnekkeroppdrag
lokale håndverkere
kjenner
forholdene.
Arbeidsstokken
består av lokale håndverkere som
kjenner
forholdene.
Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.
Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

Problemer med kjøretøyet? ...hjelpen er nærmere enn du tror...

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!
Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse
Kran- og taljekontrollør!
Klargjøring av din Lynx
snøscooter før vinteren
- eller etter endt sesong!
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Avdelingssjef:
Jan Ole Østby
E-post:
EU Kjøretøykontroll!
tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra,
7590 Tydal
Motorproblemer
Tlf: 73 81 54 80
tar vi oss av!
Fax: 73 81 55 10
Mobil: 416 05 322
Vi foretar
Støtdempere.
Åpningstider:
oljeskift!
spissing,
man-fre 07:30-15:30
bremser

Bil & Landbruk AS

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren
eller andre kjøretøy!

Vi foretar
AC-klimaservice
Vi utfører
4-hjulskontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Vi sjekker og tar Reperasjonene
dekkskiftet utføres av fagfolk
for deg! som kan sitt fag!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Nytt fra Stugudal fjell

Problemer med kjøretøyet?

Åpent alle dager 10-18 i påska
Deretter fredag og lørdag 10-16
Fra 23 mai alle dager 10-16
Info og hjelp i og utenom åpningstid ring
73815512 / 99444646

GLAD-DAGER
Palmelørdag 28. mars og påskeaften 4.april
Utstillere
Salg
Kafé
Mat og drikke
Kaffe, vafler og hjemmebakte kaker
Utvidet servering på Glad-dager

Alt til fisketuren:
• Fiskekort
• Fiskeutstyr
• Mark og maggot

Stugudalsvegen 2039, 7590 Tydal

Stugudal Naturfoto og design

Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling Væktarstua Hotell
Nytt fra Stugudal fjell
Tlf: 994 44 646
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Programoversikt påska 2015
Mange gode tilbud i påskeuka
- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer Åpningstid i påska
mandag – tirsdag 9-18
- Tipping
onsdag 9-17
- Post i butikk Påskeaften 9-13

Velkommen til COOP-TYDAL

Vi har det du trenger for:
- Ski
- Sykkel
- Fiske
- Tur
- Fritid
- Sliping av ski

For detaljert sendeplan, se www.nearadio.no
Her kan du høre

NORGES MEST

populære lokalradio!
Finn oss på:

103.4 - FM 104 - FM 102
FM 106.5 - FM

Last ned vår APP til mobilen,
søk oss opp på din nettradio
eller hør oss på
www.nearadio.no

Bingo hver tirsdag med
opptil kr 89.850,- i premier!
Se fullstendig sendeskjema
på www.nearadio.no

keplat
ns



e?

Gode opplevelser
blir bedre med
riktig utstyr

kl 10.00 Påskelabyrinten (NRK)
kl 11.00 Påskemiks
kl 12.00 Musikk og nostalgi
kl 17.00 Påskekveld
kl 21.00 Påskemagasinet
Fredag 3. april
kl 09.05 God påske i Nea Radio
kl 10.00 Påskelabyrinten (NRK)
kl 11.00 Påskemiks
kl 17.00 Påskekveld
kl 21.00 Påskemagasinet
Lørdag 4. april
kl 09.05 God påske i Nea Radio
kl 10.00 Påskelabyrinten (NRK)
kl 11.00 Påskemiks
kl 17.00 Påskekveld
kl 21.00 Påskemagasinet

Ø

COOP TYDAL

Fredag 27. mars
kl 09.03 God formiddag
kl 11.00
NRK P1
kl 12.05 Lunch i Nea Radio
kl 14.00 NRK P1
kl 17.00 Ettermiddag i Nea Radio
kl 19.00 Fredagskveld
kl 21.00 Påskemagasinet
Lørdag 28. mars
kl 09.05 Lørdagsradioen
kl 11.05 P1 Popquiz
kl 17.05 Lørdagskveld
kl 21.00 Påskemagasinet
Søndag 29. mars
kl 09.03 Bibelen, livets kompass
kl 10.03 God påske i Nea Radio
kl 11.00 Påskemiks
kl 17.00 Påskekveld
kl 21.00 Påskemagasinet
Mandag 30. mars
kl 09.05 God påske i Nea Radio
kl 10.00 Påskelabyrinten (NRK)
kl 11.00 Påskemiks
kl 12.00 Trø Takta
kl 14.00 NRK Trøndelag
kl 17.00 Påskekveld
kl 21.00 Påskemagasinet
Tirsdag 31. mars
kl 09.05 God påske i Nea Radio
kl 10.00 Påskelabyrinten (NRK)
kl 11.00 Påskemiks
kl 12.00 Plater med støv
kl 14.00 NRK Trøndelag
kl 17.00 Påskekveld
kl 20.00 Radiobingo
kl 22.00 Påskemagasinet
Onsdag 1. april
kl 09.05 God påske i Nea Radio
kl 10.00 Påskelabyrinten (NRK)
kl 11.00 Påskemiks
kl 12.00 Singelliv
kl 14.00 NRK Trøndelag
kl 17.00 Påskekveld
kl 21.00 Påskemagasinet
Torsdag 2. april
kl 09.05 God påske i Nea Radio



Send sms med
kodeord NEA
(din melding)
til 2401 (5kr)

Stikk innom oss på Selbusporten og vi hjelper deg med å finne utstyret som passer nettopp deg!

Tlf. 41467844 / E-post: post@selbusporten.no
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Tydal
Vedprodukter
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved i sekker eller på paller.

For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen
73 81 46 82 - 909 73 324

8-22

Flemming Lunden
918 80 715

Tydal
Vedprodukter ANS
Ved til salgs.
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt
i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.
John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

Lagerleie

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg
Hytter i bindingsverk og handHytter i bindingsverk
og
laft.
NybyggNybygg
og tilbygg.og
handlaft.

tilbygg

Adr.: 7590 TYDAL
Tlf.Adr:
priv.7590
73 Tydal
81 53 43,
priv.
81 901
53 43
Mob.Tlf.
951
54 73
441/
72 769
Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24
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Utsatt fiskestart Nea og Tya

Grunnet vedlikehold på damanlegg i regi av
Statkraft vil det i perioder bli ujevn vannføring og
vannstand i elva og magasiner. På grunnlag av dette
vil fiskestarten i Nea og Tya bli utsatt i en måned. Ny
fiskestart i elvene vil da i 2015 bli 15. Mai.

Isfiskeløyper i Tydal

Det fineste tida for isfiske nærmer seg, noen har
allerede startet sesongen mens andre har gått og
ventet på at sola skal få bedre tak. I Tydal har vi gode
muligheter for isfiske både i relativ nærhet og på
bortgjemte fjellvann for de som ønsker seg en lengre
tur. Det er også tre åpne isfiskeløyper der du kan
benytte deg av snøskuter for å komme deg frem til
fiskeplassen. To av disse løypene går inn til Nesjøen,
en fra Moen og en fra Stugudal, mens den tredje
går inn til Esandsjøen fra Østby. Kjøring på disse er
regulert etter motorferdselloven. Det kreves videre
at du betaler løypeavgift og har gyldig fiskekort for
det området du ferdes i. Dette kan gjøres på mobil
eller hos utvalgte forhandlere.
Tydal Grunneierlag anbefaler at du kjøper
Tydalskortet, da har du mulighet til å fiske i hele
kommunen(med noen vann og elvestrekninger som
unntak) og du slipper å bekymre deg for hvor de
ulike grensene går.

Forhåndsregler for isfiskere

Før turen anbefaler vi at du sjekker værmeldingen
og eventuell ny informasjon om is og føreforhold.
Dette gjør du på usikkeris.no og Tydal Grunneierlag
sine facebooksider.
Vi oppfordrer alle isfiskere om å ta med seg godt
med klær, mat og liggeunderlag på isfisking. Været
kan skifte raskt høyt til fjells. Samtidig ber vi om at
fiskeslo blir tatt med ned til bygda for å kastes der
fremfor å legge det igjen på isen. Fiskesloet blir mat
til fiskemåkene som kommer trekkende til høyfjellet
på vårparten. Måkene tar med seg innvollsparasitter
som angriper fiskestammen, noe som er veldig
uheldig. Hjelp oss å holde naturområdene rene for
søppel, ta alt med ned til bygda.

	
  

7584 SELBUSTRAND
	
  

BLÅMUGGOSTENE
BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

For nærme informasjon se fiskeineadalen.no,
fiskeguiden for Tydal eller finn oss på
Facebook/JaktogFiskeiTydal.
Du kan også kontakte oss på tlf: 481 32 516 eller på
e-post tydal.grunneierlag@neafisk.no
Vis hensyn til andre som ferdes i naturen, oppkjørte
skispor, andre medtrafikanter og det lokale
dyrelivet.
Smil og hils slik at alle får en fin opplevelse og får
glede av Tydals naturen.

FRA TINE MIDT-NORGE SELBU
	
  
	
  

Vinduer,skyvedører, balkongdører og dører i standard- og spesialmål
Nybygg, rehabilitering og hytter
Erfaring siden 1935
TRE - PVC - ALU sprosser og glasslister
2-lags, 3-lags - solstopp og selvrensende glass
Vi produserer i dag ca. 10 000 vinduer pr. år

Tine’s eneste anlegg som
produserer blåmuggost

Tlf.: 73 81 01 30 • Fax: 73 81 01 4 0
E-mail: firmapost@hoibysnekkeri.no

God Påske i fra Tydal Grunneierlag!

Bilberging - Verksted - Salg - service - Døgnåpent
Du finner oss ved Fv 705, midt i Selbu sentrum
Tlf: 73817350
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B
Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU

VI HAR ÅPENT HVER DAG I
PÅSKEN!
LØRDAG 28.03: 09.00-18.00
SØNDAG 29.03: 10.00-18.00
MANDAG 30.03-FREDAG 03.04:
09.00-20.00
PÅSKEAFTEN: 09.00-18.00
1.PÅSKEDAG: 10.00-18.00
2. PÅSKEDAG:10.00-16.00
TLF: 94475620
FACEBOOKSIDE:
STUGUDAL LANDHANDEL
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Den lille butikken
med det store
hjertet

