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Stugudalsvenner!

Tidligtrasé klar

Det drar seg mot vintersesong og Stugudal Fjell er parat til legge forholdene til
rette for at du og dine skal få en fin tur.

bæres i vintersesongen oppe av skiaktiviteter, og en
kvalitetsheving av løypenettet vil løfte frem området
som et enda mer attraktivt skisted til glede for
eksisterende brukere, nye skiløpere, næringsliv og
grunneiere. Et annet viktig mål utover skiglede for
barn og unge i alle aldre er å kunne tilby hytteeierne
snøsikre forhold og løyper av god kvalitet slik at
hytteeierne fremfor å tilbringe helgene i lavlandet i
ennå større grad benytter hyttene i Stugudal. I tillegg
vil opparbeidelse av en tidligtrasé også kunne være
velegnet som tursti sommers tid for brukere med
bevegelseshemming (handikap), og kanskje på sikt
også som utgangspunkt for stisykling.

Leder

Sporkjøringen starter 1. januar og vi vil i år, som tidligere år, ha ambisjon om å
ha preparert løypenettet med tråkkemaskin eller scooter innen kl. 10 00 hver
lørdag og søndag. I påska legger vi opp til å ha godt preparert løypenett alle
dager, i vinterferien vil vi også ha noe utvidet kjøring.
Det er nedsatt en prosjektgruppe som har arbeidet med å få til tidligtrase i lysløypa ved
Væktarstua. Styret vil gi honnør til gruppa for den innsatsen som er lagt ned i fysisk arbeid og ikke
minst engasjementet for å skaffe kapital til maskinpreparering av traseen. Dette betyr et nytt og
flott tilbud til både hytteeiere og fastboende.
Skilting av løypenettet vil nå i vinter bli sluttført. Det betyr at det vil bli satt ut 19 skilt langs
løypenettet vårt som gir deg informasjon over hvor du er og samtidig kan du se på kartet hvor
du kan ta turen videre. Skiltene har samme profil som øvrig stimerking som du etter hvert vil se i
landet for øvrig.
Stugudal Fjell prøver hvert år å gjøre løypetilbudet bedre. Dette fordrer også fornying av
maskinparken. På tampen av siste sesong ble det skiftet ut en snøscooter og ved oppstart av
sesongen nå vil det ble gått til anskaffelse av en ny ”snowgroomer”. Dette er en tråkkemaskin
”light” som gir betydelig bedre spor enn de tradisjonelle sporsetterne som trekkes av snøscooter.
Det ble også kjøpt inn en tilsvarende til sesongen 2013/14.
Vi vil nok en gang takke for at dere betaler den frivillige løypekontingenten! Uten dere hadde
det ikke vært mulig å drive Stugudal Fjell!! Imidlertid krever tiltakene som er beskrevet kapital til
investeringer. Kontingenten har ikke vært regulert siden 2013 og styret har derfor besluttet at den
for sesongen 2015/16 økes fra kr. 400,- til kr. 450,I fjor var det over 500 hytter som betalte den frivillige løypekontingenten. Det har aldri vært så
mange og det tar vi som et tegn på at dere setter pris på det arbeidet vi gjør. Vi håper derfor
dere også betaler denne sesongen (og oppfordrer andre som ikke var med sist om å gjøre det) og
dermed er med på å gjøre Stugudal til et enda bedre sted å bo og ha hytte i !
God jul og godt nytt år! – vi sees i løypa !
Mads E. Berg
Styreleder Stugudal fjell

PS Giroer for innbetaling av frivillig løypekontingent og støttemedlemskap vil bli sendt ut tidlig i
januar.
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Nytt fra Stugudal fjell

I skrivende stund har nylig det første hvite
teppet lagt seg over Stugudal etter en flott høst.
Prosjektgruppen i Stugudal Fjell har som beskrevet
i fjorårets julenummer allerede siden i fjor arbeidet
med å forberede gjennomføring av første mål i
prosjektet, klargjøre og etablere en tidligtrasé med
utgangspunkt i eksisterende lysløype i Stugudal.
Formålet med Stugudal Fjells prosjektet er beskrevet
i prosjektgruppens mandat, å videreføre og jobbe
med å etablere en tidligtrasé med utgangspunkt
i de anbefalinger som ble fremlagt for styret i SF
30.09.2011, som var grunnlag for den søknad og
støtte som kommunestyret i Tydal kommune vedtok
7. juni 2012 og som til slutt resulterte i at Stugudal
fikk mulighet for å anskaffe egen løypemaskin.
Målsettingen med å kunne tilby en tidligtrasé
med økt løypestandard som utgangspunkt for
skiløypenettet i Stugudal, er å kunne tilfredsstille
dagens skiløpers krav til kvalitet og bredde for
utøvelse av både klassisk- og skøyteteknikk. En
tidligtrasé og et løypenett som er preparert etter de
beskrevne standarder representerer et utgangspunkt
for gode turmuligheter, sommer som vinter. Videre
vil dette være et attraktivt treningsanlegg for barn,
ungdom og eliteutøvere, samtidig som det vil være
med å styrke potensialet for reiseliv, øvrig næringsliv
og grunneiere i Stugudal.

I løpet av det siste året har Prosjektgruppen jobbet
iherdig med å kunne sikre gjennomføring av første
del av prosjektet, både med hensyn til finansering,
og en barmarkspreparering/rydding med maskinelt
utstyr av eksisterende lysløype på ca 2 km. Dette
arbeidet nærmer seg nå slutten, finansering av
grunnarbeid og maskinpreparering er klar med
100 000 kr. hvilket har vært mulig takket være bidrag
fra gode støttespillere som Dyrhaug Ridesenter,
Væktarstua Hotell, Sylan Opplevelse AS, Fagtrykk
AS, Tydal Utleieservice, Selbu Fysikalske institutt
as, Børstad Transport, Moheim Camping, Rotvoldlia
Dette vil i hovedsak gjennomføres ved å:
Hytteforening, Kristin & Stig Schei, Anne Karin & Jan
Hov, Siri & Helge Kvithammer, Aud & Ole Øvre, Nils
§ Foreta de anbefalte opparbeidelse av Otto Huseby og flere øvrige stamgjester i Væktarstua
løypetrasé som umiddelbart kan prepareres stamgjestklubb.
ved første snøfall
I tillegg til den økonomiske støtten for grunnarbeid
§ Plan for vedlikehold av tidligtrasé
og maskinpreparering har en gruppe ildsjeler og
viktige støttespillere som Roar Grøtte, Hallgeir Juul
Prosjektgruppens oppfatning er at
Nygaard, Marianne og Torstein Sjøholtstrand, Jan
tidligtraséprosjektet er et tiltak som samsvarer
Ove Tvervåg, Magnus B. Huseby, Arne Otto Vedvik
og faller inn under Tydal kommunes strategiske
næringsplan, hvor reiseliv er beskrevet som et av de m. flere lagt ned en uvurderlig innsats og bidratt
primære satsingsområdene. Stugudals reiselivstilbud med nærmere 150 timers frivillig dugnadsinnsats
Nytt fra Stugudal fjell
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utnytte sitt allerede naturlige fortrinn med gode
og sikre snøforhold, kreves fortsatt økt satsning
i utvikling av langrennsløyper for å kunne
fortsatt opprettholde en god næringsutvikling og
eiendomsverdier på hytte og fritidseiendommer.

hvor det har blitt ryddet, brent bål og fjernet busker,
kratt og enkelte trær for å kunne tilrettelegge for
barmarkspreparering.
I skrivende stund håper vi at ikke snø og kuldegrader
setter begrensninger for maskinprepareringen, som
nå er planlagt gjennomført i disse dager.
Prosjektgruppen er allerede i gang med å
planlegge neste steg og aktiviteter for 2016, hvor
en utvidelse og utbedring/skifte brua over Rotåa
slik at løypemaskinen kan preparere hele løypa er
første steg. I tillegg vil prosjektgruppen jobbe med
en finansieringsplan for neste steg i en tidligtrasé
med en ytterligere utvidelse og ny en trasé nord
for lysløypa opp mot Rotåfloan slik at det samlet
vil være ca 6 km spor som skal kunne prepareres
så snart det kommer snø. Dette innebærer også et
behov for å kunne finansiere gjennomføring av en ny
reguleringsplan av området.
Prosjektgruppen vil som en del av prosjektet
vurdere behov for utskifting av lysene i lysløypa
(energiøkonomisering) gjennom tilgjengelige
støtteordninger. Prosjektgruppen har også initiert
en utskifting av defekte lys i eksisterende trasé før
skisesongen starter, hvilket har vært et savn gjennom
flere år.
Målet med prosjektet er fortsatt ikke å etablere et
anlegg på nivå med Selbuskogen eller tilsvarende
anlegg på svensk side av grensa, men sørge for
at Stugudal ikke sakker akterut i sin utvikling
av skispor og ikke minst fortsatt er en attraktiv
reiselivsdestinasjon i Trøndelag, sommer som
vinter. Flere undersøkelser knyttet til utvikling av
eiendomsprisene for hytter på fjellet viser at særlig
fjellhytter som ligger nær langrennsløyper har en
betydelig bedre prisutvikling og omsetningsvekst enn
hytter knyttet til alpine aktiviteter. Dette har resultert
i tidligere alpine destinasjoner som Oppdal og Åre
m.fl. i tillegg nå satser på å utvikle langrennstilbudet,
hvilket innebærer økt konkurranse for tradisjonelle
langrennsdestinasjoner. Skal Tydal, og spesielt
Stugudal som destinasjon, møte økt konkurranse
som tradisjonell langrennsdestinasjon, og kunne
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Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

For å sikre en fortsatt utvikling kreves det vilje til
ytterligere investeringer og økt samarbeid, bidrag fra
både kommune, næringsliv og ikke minst hytteeiere.
Hytteeierne må selv se nytten av et godt løypetilbud
og bidra med støtte til drift gjennom løypekontigent
og støttemedlemskap i Stugudal Fjell. Prosjektgruppen er sikker på at arbeidet med utvikling av en
tidligtrasé er et positivt bidrag for å sikre og øke
driftsinntektene til Stugudal Fjell og Tydal Ski AS
drift av løypemaskin.

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

I tillegg et insitament for at hytteforeningene i
Stugudal tar et positiv eierskap og ansvar for å bidra
til å vedlikeholde og holde sine nærområder og
løypetraser i best mulig stand.

Kom å se vår utstilling!
Vinduer, balkong-og skyvedører.
Standard og spesialmål.

Målsettingen er å kunne videreføre den positive
entusiasmen som ble skapt da Stugudal i 2013 fikk
sin egen løypemaskin til stor glede for oss alle.
Nils Otto Huseby, prosjektleder
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Problemer med kjøretøyet? ...hjelpen er nærmere enn du tror...
Bil & Landbruk AS

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

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!

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!
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Væktarstua Hotell
Kvithammer. Det er Helges ide, sier Totto, og
Sebastian og Hallstein har stått for praktisk utførelse.
Totto hadde ideen om å bygge om langhuset, og
Mathilda har stått for utformingen. Det praktiske
arbeidet er det Even Græsli som har stått for. I
langhuset kan ca 25 personer spise, mens ved
afterski kan de huse mellom 40-50 mennesker. Med
høyttaler fra musikken i lavvoen og egen bar er dette
et godt alternativ til lavvoen. Et flott tiltak!
Vi er i ferd med å lage ny hjemmeside, sier Totto.
Følg med på vår Facebookside for informasjon!

Vi er fortsatt opptatt av å selge leiligheter på
hotellet, sier Helge og Totto. Hittil er 9 rom
solgt, det siste til et par fra Sandefjord. Vi har
dessverre for lav beleggsprosent, og vi trenger
å få ned utgiftene for å bedre drifta. Ved økt
salg av leiligheter vil det være flere til å dele
på kostnader. Tomme hotellrom i store deler av
tiden, er svært dårlig butikk!
Hotellet forteller at de har fått flere tilbud om å
leie ut hotellet til asylmottak. Det hadde nok vært
mest lønnsomt, sier Helge. Familiebedriften har
hatt familieråd vedrørende dette temaet, og det
ble enighet om at alle ønsket videre satsning på
turismen sjøl om det er tøffe tider og tunge tak.
Det er viktig for hele bygda at vi nå løfter sammen,
og bevarer Væktarstua Hotell for overnatting og
bespisning. Vi har dermed fortsatt gode muligheter
til å arrangere større kurs og selskaper med
overnatting, sier Kvithammer. Vi disponerer fortsatt
Ferskvann / Foto: JH Studios
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NB! VI KJØRER FORTSATT TIL TYDAL OG STUGUDAL
TO GANGER HVER UKE ÅRET RUNDT!

128 senger.Tilrettelegging av skiløypene er viktig,
og en flott gjeng med Nils Otto Huseby i spissen,
her med Roar Grøtte, har ryddet lysløypa som er
starten på tidligtraséen. Vi har bygd smørebod
ved varemottaket, og den kan brukes av alle i hele
hotellets åpningstid, fortsetter junior og senior

– Hele Neadalførets byggevaresenter
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81 04 40
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E-post: post@xlbyggselbu.no

xlbyggselbu.no
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Frokostmøte

TYDAL
UTLEIESERVICE AS
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.
PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,Minidumper (motorisert selvlastende trillebår)
Døgnleie kr. 1500,Vibratorplate 85 kg. Kr. 500,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell
Bestilling:
telefon 92 49 27 22

Selbu Fysikalske
institutt AS

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

www. tydalutleieservice.no

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

Næringsavdelinga ved Tydal Kommune inviterte
til frokostmøte i det nyåpnede 705 Senteret i
begynnelsen av november. Her er ordfører Ole
Bjarne, Hans Jørgen Flor som har vært ansvarlig for
å utarbeide masterplan for Oppdal, og næringssjef
Heidi Horndalen. Interessen var stor, ca 20 bedrifter
var representert, og omtrent 40 mennesker var
samlet. Lyse og fine lokaler med flotte bilder på
veggene gjorde lokalet svært velegnet for slike
sammenkomster! Flere av bedriftene i 705 Senteret
presenterte seg, her ved Fjelldriv og Søstrenes
Kammers som for øvrig serverte deilige, nybakte
rundstykker til frokost.
Merete Lien, eier og daglig leder i 705 Senteret,
presenterte også sitt grafiske firma.
Det var et interessant og konstruktivt frokostmøte,
det første siden 2011. Heidi Horndalen ønsker å ha
en god dialog med næringslivet i Tydal, og vil som
et bidrag til dette gjeninnføre frokostmøtene. Det
neste møtet er allerede berammet til 4.desember
på Neatun, og er nok allerede avholdt når bladet
er i postkassene. Men følg med for flere møter
på nyåret, Heidi ønsker alle, både fastboende og
hytteeiere, velkommen til disse møtene.

Ole Bjarne
Østby
Aut. maskinentreprenør

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

Vei - vann - avløp
og grunnarbeide.
Levering av grus
Ferdig regulerte tomter i Aas
m/vei-vann og strøm

Døgnåpen Bilberging Verksted - Salg - service
Du finner oss ved Fv 705, midt i Selbu sentrum

Tlf: 73817350
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Ny turskilting i hele Tydal

Tydal bibliotek jula 2015

Siden 2013 har det pågått et større prosjekt med skilting av turløyper i Tydal. Tydal kommune har koordinert
og administrert prosjektet, mens lag, foreninger og bedrifter har stått for sjølve innholdet. Prosjektet, som
er finansiert både av kommunen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen, er nå i sluttfasen.
–Totalt er det 167 km med løyper som har blitt merka. Dette omfatter både vandringsleder, skiløyper og
sykkeltraseer, sier kulturkonsulent Jo Vegar Hilmo.

Siste åpningsdag før jul er
tirsdag 22. desember kl. 14.00 – 17.00.
I mellomjula har biblioteket åpent
tirsdag 29. desember kl. 14.00 – 17.00,
onsdag 30. desember kl. 10.00 – 14.00.

Det er de nye nasjonale standardene for turmerking som brukes. Disse skiltene er lett gjenkjennelige og er
blant annet brukt langs TT sitt rutenett i Sylan. I tillegg til sjølve merkinga legges alle ruter inn på portalen
UT.no, slik at alle kan få fram rutebeskrivelser på mobilen.
-I Tydal er totalt 11 ruter som nå merkes, og hele kommunen er representert fra Hillmo til Stugudalen.
Prosjektet har blitt litt forsinka av ulike årsaker, men vi er veldig fornøyd med sluttresultater og håper og tror
at løypene blir flittig brukt både av fastboende, hyttefolk og andre som besøker Tydal, avslutter Hilmo.

Julelesestoffet låner
du hos Tydal bibliotek.
God Jul!

TYDAL KOMMUNE
www.tydal.kommune.no

Åpningstider ved turistinformasjonen
Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune
7590 Tydal
Tlf:
E-post:

73 81 59 00
turistinfo@tydal.kommune.no

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30
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Salg av suvenirer bl.a. votter med
Tydalsrosa, kopper/puter med Sylanmotiv, buffer og drikkeflasker.
Salg av fiskekort, jaktkort, prospektkort,
lokalhistoriske bøker/hefter og bygdebøker.
Brosjyremateriell frå både Tydal og våre
nærkommuner.

NYHET – julegavetips:
DIALEKTKOPPEN!

Nytt fra Stugudal fjell
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Strømgjerder og tamrein

Svømmebassenget i Tydalshallen

Et strømgjerde er til for å holde dyr inngjerdet på et bestemt området og noen ganger blir det brukt rundt
biler i hytteområdene for å holde husdyr borte. Husk å ta inn disse gjerderestene når sesongen er over. Vi
har tamrein i hele kommunen som kan få gjerderester i geviret og skade seg stygt. Det finnes eksempler
på reinsdyr som er så hardt skadet at de har måttet avlives på grunn av dette. Ser du slike dyr – ta straks
kontakt med kommunen så skal vi formilde dette videre.

Siste fredag bassenget har åpent før jul er 11. desember,
og det åpner igjen på nyåret fredag 8. januar.
Kl. 17.00 – 18.00 for barn yngre enn 5. klasse og
kl. 18.00 – 20.00 åpent for alle.
Barn under 5. klasse må være i følge med foresatte.
Leie av basseng, badstue, hall eller møterom, kontakt
Tydal kommune, servicekontoret tlf. 73 81 59 00.
Ønsker du å leie svømmebassenget i jula, kontakt
servicekontoret innen mandag 21. desember!
E-post: postmottak@tydal.kommune.no
Les mer om Tydalshallen og booking på
www.tydal.kommune.no

Åpningstider
Tydal legekontor
Åpent hverdager kl 09-12 og 13-15. For
øyeblikkelig hjelp utenom åpningstida
kontaktes Værnesregionen legevakt (lokalisert
på Stjørdal), tlf 116 117. Ved akutt og alvorlig
sykdom; ring 113.

Lille julaften: kl 09-12 og 13-15.
Julaften: stengt
1. juledag: stengt
2. juledag: stengt
3. juledag: stengt
4. juledag: kl 09-12 og 13-14
5. juledag: kl 09-12 og 13-14
6. juledag: kl 09-12 og 13-14
Nyttårsaften: stengt
1.nyttårsdag: stengt

8-22
12
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Språkpraksis
Det er nå 12 av de som er bosatt i Tydal
som er ute i språkpraksis hver mandag.
De er på skolen, barnehagen, kjøkkenet,
driftsavdelingen, Bygdeservice, Kafe posten,
Statkraft og Jensgarden.
Språkpraksis gir de en mulighet til å praktisere norsk
utenfor klasserommet. De som er i praksis synes
de får snakket mye, og at det er enklere å lære seg
norsk. Deltakerne sier de opplever det som veldig
positivt å få gjøre noe annet i tillegg til å være på
skolen 4 dager i uken. De synes det er godt å få ut å
jobbe og føle at de gjør noe nyttig. De føler seg mer
integrert når de er ute i språkpraksis. Og de lærer
hvilke regler som gjelder i norsk arbeidsliv og får
innsikt i flere yrker.
De fleste norsklærere snakker rolig og tydelig, mens
på arbeidsplassene må deltakerne forholde seg til
normalt samtaletempo. Dette gir de anledning til å
øve seg på å lytte, snakke og få riktig uttale. Vi ser en
ganske stor utvikling i språkferdigheter når de starter
i språkpraksis.
Når noen skal i praksis avtales det før oppstart
et møte med deltaker, koordinator og bedriften,
der en bruker telefontolk. I møtet fylles det ut
en avtale for språkpraksis som sier noe om hva
arbeidsoppgavene skal være, arbeidstid, hvilke
periode avtalen gjelder(vanlig med 3 mnd), veileder
i bedriften og telefonnummer til alle involverte. Ut
ifra behov vil også koordinator følge opp deltakeren
i praksisperioden. Da språkpraksis er en del av deres
introduksjonsprogram skal det ikke lønnes.
Vi skal bosette 30 personer og vil derfor få behov
for enda flere språkpraksisplasser fremover.
Flyktningekoordinator Dortea Østbyhaug ønsker
derfor at de som kunne tenke seg å ta imot en
deltaker tar kontakt, tlf. 73 81 59 16/47633615.

På bildene ser vi Omer som er i Jensgarden på språkpraksis sammen
med Ola Morten Græsli. Han trives med de forskjellige oppgavene han
har der.
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Vertsskapskurs

Tydal
Vedprodukter

TYDAL KOMMUNE GIR DEG EN UNIK MULIGHET TIL Å BLI MED PÅ VERTSKAPSKURS - GRATIS!
Vi er alle verter, -bli med og skape en vertskapskultur!

- en mer konkurransedyktig bedrift - mer fornøyde kunder - økt arbeidsglede :) - bedre lederskap

Du kan
få Ansatte
kjøpt fin
fjellbjørk eller
Sammen bidrar vi til å øke attraksjonskraften til Tydal! MÅLGRUPPE
ALLE!
i reiselivsnæring,
service,
butikkansatte, sesongansatte, alle med gjeste- og kundekontakt,
nytilflyttede,
skoleungdommer
og
andre
granved i sekker eller på paller.
interesserte.
Den første kvelden er allerede avholdt, med svært godt oppmøte (ca50 personer!) og god stemning. Men
bestillingaktivitetene:
ring: heidi.
ta kontakt med næringssjef Heidi Horndalen hvis du ønsker å delta påFor
de gjenværende
horndalen@tydal.kommune.no
Jon Helge Kåsen
APRIL 2016- TO KURSKVELDER

73 81 46 82 - 909 73 324

Kurset avrundes med en besøksrunde hos ulike attraksjoner og bedrifter. Det blir god stemning med mat og
Flemming Lunden
faglig påfyll.
Kveld 1. Kjent i egen bygd. Hva finnes hvor, skjulte skatter.

918 80 715

Kveld 2. Tydalen, identitet og fellesskap. Omdømmebygging og sosiale medier.

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg
Tilbygg

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

Rehabilitering
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Tydal Pensjonisforening 40 år

Lilly Kåsen har laget en flott jubileumsberetning som
hun leste, og som jeg har fått lov til å klippe litt fra:
«Foreninga ble stifta 29.mai 1975. De første årene
ble medlemsmøtene vekselvis holdt i Græsli, Ås
og Stugudal. Kretsene ordna med bevertning og
litt underholdning. Ellers var det musikk og sang,
underholdning og drøfting av aktuelle saker.

Fra 1982 har Tydal MK arrangert snøscooterturer
for oss pensjonister og handicappede. Vi har
vært på mange flotte steder i skog og fjell.
Populære turer, og sjøl ikke miljøvernavdelinga hos
Fylkesmannen har klart å stoppe dem.
Største inntekta de siste 10 årene har vært
Kafé Posten, der Sanitetsforeninga og
Pensjonistforeninga driver en enkel kaffedrift på
dugnad. Deler av overskuddet blir delt mellom de to
foreningene.
En stor takk til de som leder foretagendet og takk til
alle som stiller opp på vakt til enhver tid.«
Ellers nevnes i beretningen skirenn/parløp, turer
med mange forskjellige reisemål, samarbeid
med Selbu og Ålen, teaterturer, medlemmer som
kirkeverter i Tydal kirke. Med andre ord; en aktiv
forening!
Vi ønsker Tydal Pensjonistforening til lykke med
jubileet!
Foto: Elin Reitan.

Som seg hør og bør, ble 40-årsjubileet feiret med
brask og bram! Middag og kaker ble fortært på
Væktarstua akkompagnert av musikk og sang, og ikke
minst mye latter og god stemning.

Tydal
Vedprodukter ANS

Dagens styre består av Tormod Sæther, leder, Lilly
Kåsen, sekretær, Klaus Arvid Reitan, nestleder, Joralf
Østby, styremedlem, Ragnhild Aune, styremedlem,
Elisabeth Unsgård, varamedlem, Ingeborg Berggård,
varamedlem (sistnevnte er ikke med på bildet).

Foreninga teller 103 aktive medlemmer, noe som
må sies å være svært bra i en kommune med ca
850 innbyggere! De eldre liker virksomheten og
aktivitetene våre. Ut å treffe folk og være aktive,
være med på turene som vi arrangerer, det gjør
pensjonisttilværelsen innholdsrik. Vi ønsker alle
velkommen inn i pensjonistforeninga, sier en stolt
pensjonistleder, Tormod Sæter som lover å fortsatt
ta godt i mot både nye og gamle medlemmer.
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Vi utfører alt inn rørlegging!
Tlf.: 73 81 72 68/976 69 155

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

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24
Nytt fra Stugudal fjell
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Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

moderne & tradisjonsrike modeller på
fjell og ved sjø

moderne & tradisjonsrik

Åpningstider:
Mandag - lørdag 10-16
F.o.m 27.juni alle dager 10-18
F.o.m 22.aug alle dager 10-16

- et godt alternativ til deg som ønsker
nærhet til natur og de opplevelser den byr på
- mulighet for å tilpasse dine behov
- leveres i laft og reisverk
hytter - garasjer– annekser – tilbygg – industriell produksjon elementer
Nyhet : Selbu Byggtre AS tilbyr også nå arkitekt-tjenester

Info og hjelp utenom åpningstid ring
73815512 / 99444646

Besøk oss på stand under boligmessa i Trondheim 13-15 nov.
Tlf. : 926 02 100
c/o Kjeldstad Trelast AS
7580 Selbu

GLAD-DAG
Lørdag 9.juli

Mail: firmapost@selbubyggtre.no

Selbuhytta – Garasjer – Elementer – Tilbygg
www.selbuhytta.no

Selbusporten m/sykkelrep.,
XL Bygg, Selbuhus m.fl, salg, konkurranser

SNART ER DET JUL

Bjørkved

I Norge bruker vi anslagsvis 60 millioner
meter gavepapir i jula. Vanlig julepapir er
restavfall – ikke kast det i papirdunken.

Fra XL-bygg:
Div. verktøy, snekker
og maleutstyr
utstyr
evelser blir bedre med riktig

Gode oppl

Tenk miljø - Bruk heller resirkulerbart papir, for eksempel gråpapir.

Innherred Renovasjon IKS, Russervegen 10,
7652 Verdal. Telefon 74 02 88 40.
Kundesenter: man-fre 07.30 - 15.00
Internett: post@ir.nt.no ir.nt.no
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ITJNÅ E SØPPEL
Åpningstider Tydal gjenbrukstorg
(Berggårdsmyra) Mandag: 12:00-19:00

Nytt fra Stugudal fjell

Foto: Bergans

Se hva vår egen Johan Møkkerbakken
gjør med juletreet og julepapiret:
youtube.com/innherredrenovasjon
INNHERRED RENOVASJON ØNSKER
ALLE I TYDAL EN RIKTIG GOD JUL!

Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

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

Juletreet leverer du på gjenbrukstorget.

Sport 1 Selbusport´n
Selbutorget
7580l, Selbu
Tlf: 41 46 78 44

Fra Selbusporten:
Sko, klær og turutstyr
Alt til fisketuren:
• Fiskekort
• Fiskeutstyr
• Mark og maggot

Stikk innom oss på Selbusporten ogStugudalsvegen
vi hjelper deg
2039, 7590 Tydal
å finne utstyret som passer for nettopp deg!

Åpningstider:
Man - Fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 15.00

Stugudal Naturfoto og design

Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Nytt fra
Stugudal fjell
Tlf: 994 44 646
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Nytt gjenbrukstorg i Tydal
Mandag 19. oktober var endelig alt klart
for offisiell åpning av Tydal gjenbrukstorg
på Berggårdsmyra. Det nye gjenbrukstorget
erstatter gjenvinningsstasjonen på
Rethølmoen, og er et moderne og
brukervennlig anlegg.

Terje Andresen

92 66 14 20
terje.andresen@hem.no

Bruk en megler med lang erfaring og god lokalkunnskap
Lokal tilhørighet og områdeekspert
Jeg har selv hytte i Flaten hyttefelt,
Stugudal, og har god kjennskap
til hele Tydalen. Det er erfaring og
lokalkunnskap, samt riktig tilnærming
til markedet avgjør resultatet i et
boligsalg.

FORNØYDE KUNDER
Over 9 av 10 kunder vil gjerne bruke
oss på nytt og anbefale oss til venner
og kjente. Dette er vi stolte av og du
kan være sikker på at vi gjør det lille
ekstra for at nettopp ditt salg skal bli
en suksess.

VURDERER DU Å SELGE EIENDOM?
Ta kontakt med meg for en hyggelig og
uforpliktende prat om din eiendom.
Jeg er i Stugudalen nesten hver helg og
tar gjerne en tur innom deg.
Ring meg på 92 66 14 20

Mine siste salg i området

Vår suksess er basert på målsettingen
om å yte Det Lille Ekstra. Alltid!

Innherred Renovasjon (IR) hadde invitert alle
tydalinger til åpningen, der Tydals nye ordfører Ole
Bjarne Østby fikk æren av å klippe snora sammen
med IR-direktør Geir Tore Leira. De to lot saks være
saks og slet like godt av sperrebåndet som markerte
inngangen til gjenbrukstorget.
– Det er jo kanskje litt komisk at mitt første offisielle
oppdrag som ordfører er å åpne et søppelanlegg,
smilte Ole Bjarne Østby. Men samtidig er dette et
svært viktig tiltak som gjør at avfallet vårt blir tatt
hånd om på en forsvarlig måte, påpekte ordføreren.

Ordfører Ole Bjarne Østby og direktør hos Innherred
Renovasjon Geir Tore Leira sliter av sperrebåndet og
markerer åpningen av gjenbrukstorget foran elever
fra Tydal barne- og ungdomsskole

Skoleelever kastet avfall først
Nyvollen
Solgt for kr 2.950.000

Kjølvollen
Solgt for kr 2.375.000

Dalslia
Solgt for kr 1.650.000

Tørr bjørkved
selges!

Du kan få kjøpt fin fjellbjørk eller
granved i sekker eller på paller.

For bestilling ring:

Brødvarer
i Tydal

Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!
Du kan få kjøpt fin fjellbjørk
i sekker eller på paller.
For bestilling ring:
Flemming Lunden
Tlf. 918 80 715
20

Coop Tydal
Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua

Fra
Nytt fra Stugudal fjell

De første som fikk bruke gjenbrukstorget, var elever
fra Tydal barne- og ungdomsskole. De hadde tatt
en rydderunde på skolen og fått med seg mye
utrangert elektronikk og gammelt utstyr som skulle
kastes. Nå ble dette behørig sortert og kastet i rett
container, med kyndig veiledning fra ansatte på
gjenbrukstorget.
Etterpå var det kake og kaffe til alle, og mange
tok seg tid til å sette seg ned og prate litt
med både ansatte og politikere om det nye
tilbudet. Ordføreren hadde nemlig med seg hele
formannskapet til åpningen.
Deler av gjenbrukstorget åpent døgnet rundt
En unik funksjon ved det nye gjenbrukstorget,
er at et avgrenset område skal være tilgjengelig
døgnet rundt. Der kan det kastes restavfall, papp
og papir, plastemballasje, matavfall, glass- og
metallemballasje, farlig avfall og småelektronikk.
Dette er først og fremst laget for å gi et tilbud om
kildesortering for hytteeiere, men kan brukes av
alle som ønsker å levere avfall utenom ordinær
åpningstid. Her kan ikke store gjenstander leveres,
men har en litt ekstra småavfall en ønsker å kvitte
seg med, er det bare å møte opp når som helst.
Dette vil fungere slik at en ringer opp et nummer så
åpner porten seg automatisk.
Det er Tydal kommunes egne ansatte som skal
bemanne gjenbrukstorget, disse har også lang
erfaring med samme jobb på Rethølmoen så her er
avfallet i trygge hender.

Elever fra Tydal barne og ungdomsskole blir de
første til å levere avfall på gjenbrukstorget. Med stor
entusiasme sørget de for at avfall fra skolen havnet i
rett container.

Etter åpningen var det kake til alle frammøtte

Nytt fra Stugudal fjell
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Brewmakers dinner
Den 10/10 fikk vi muligheten til å være med på BREWMAKERS DINNER i Steinfjøset på Oppgar’n. Vi fikk nyte
en 4-retters middag fra Røros Delikatesser, og tilhørende ølsorter fra Rørosbryggeriet.
Hele måltidet ble servert og presentert av Kjetil Reinskou, daglig leder i Røros F&B Group. (som består av
Smaken av Røros, Glåmos mineralvann og Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk og Røros Delikatesser).
I tillegg til god mat og godt drikke fikk vi informasjon, fortellinger og historien bak hvert enkelt produkt på
en interessant og morsom måte.

Sulten?

Dette frista til gjentakelse!

Velkommen til Cafe Langseth

Prøv vår middagsbuffet hver dag fra kl 12.00
Mandag - Lørdag kr 109,- Inkl dessert og kaffe
Søndag kr 139,- inkl dessert og kaffe

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

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

Tove Berggård

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 977 56 297
tb@selbusparebank.no

Paula Brynhildsvoll

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 909 77 409
peb@selbusparebank.no

Astrid Jensen

Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.dir: 908 95 340
aj@selbusparebank.no
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Isolere

Restaurere

Hyttebygging

Uthus

Anneks

Vi kan hjelpe deg å sette opp en god og
helhetlig plan for dine drømmer og økonomi.

Strøm

Et møte med en rådgiver i banken er
første skritt for å få realisert drømmen.

Påbygg

Hytteplaner?

www.selbusparebank.no Tlf 04285

Nytt fra Stugudal fjell

Nytt fra Stugudal fjell
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NETTBUTIKK
Neaporten, 7580 Selbu,
tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01
Avdeling Stjørdal:
Kirkeveien 21B 7500 Stjørdal
tlf.: 926 38 673

Nå kan du bestille og få levert varer via vår nettbutikk!
Vi leverer til utvalgte steder i Oslo, Trondheim
og i hele Røros kommune.

www.stensaas.no

Autorisert regnskapskontor ...din økonomiske rådgiver

www.selburegnskap.no

ET FRISKT PUST FRA RØROSVIDDA

E-post: firmapost@selburegnskap.no
www.stensaas.no | firmapost@stensaas.no | Tlf.: 72 41 90 50
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Høyhastighets bredbånd til
hytter og hus i Tydal kommune
Den teknologiske utviklingen på bredbånd går svært
fort og kunder etterspør høyere og høyere hastighet.
Infonett Røros jobber nå med å oppgradere og
modernisere sitt trådløse nett. Dette bygges
med sende-utstyr som monteres på master rundt
omkring i kommunene. Så settes det opp en antenne
på hytte- eller husvegg (avtales med kunden) som
vender mot en av våre master. For at forbindelsen
skal fungere så MÅ det være helt fri sikt fra hytte/
hus og til et av våre mastepunkt. Vår oppgradering
nå innebærer at alt utstyr, både senderne som står
rundt på fjelltopper og mottakere hos kunder, må
erstattes med nytt.
Dette vil bli det beste trådløse bredbåndstilbudet
som kunder i Stugudal og Tydal kan få og overgår alt
av mobile løsninger som tilbys i dag. Det nye utstyret
er 9 ganger raskere og er utbyggbart til 25 ganger
raskere enn dagens. Med dagens trådløse teknologi
leverer Infonett maks 4 Mbit.
Infonett har som mål at alt er skiftet ut innen
utgangen av 2015. Infonett merker en økende
interesse for stabilt bredbånd til hytter. Hytta blir
stadig viktigere i folks liv, og det tilbringes mer
og mer tid der. Innlagt bredbånd gjør at man
kan ta en dag ekstra på hytta, fordi nødvendige
arbeidsoppgaver kan løses like godt der som på
kontoret.

• HDTV og
lynraskt bredbånd
• Serverdrift og web
Klart vi hjelper deg!
Tlf. 72 41 48 60 - www.infonett.no

Cafe Bygdedyret

Det nye utstyret har en mye lengre rekkevidde enn
det gamle, men for å kunne kople seg til forutsettes
det at huset/hytta har fri sikt til en av følgende
mastepunkter (fjelltopper):
Henvola, Litjvola, Rotåtjønna, Stuggusjø dam,
Finnøyvollen eller Håberget
Prosjektleder Øyvind Grytbak hos Infonett med det
nye utstyret som monteres på egnet plass.

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

26

Nytt

Stug

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

Nytt fra Stugudal fjell
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Alle priser
inkl. mva.

Ønsker alle våre kunder en god jul og godt nytt år!
Café Bygdedyret – varme og lune lokaler i Midtbygda. Lunsj- og middagsretter
laget kun av friske og naturlige ingridienser. Alle rettigheter. Se www.facebook.
com/cafebygdedyretfor åpningstider, meny og tilbud. Hvis du lurer på noe kan du
ringe 48267262 eller skrive en e-post til: post@cafebygdedyret.no

TYDAL GJENBRUKSTORG
ÅPENT MANDAGER KL 12:00-19:00 (alle typer avfall)
MINITORG/RETURPUNKT I FORKANT ÅPENT HELE DØGNET
(Matavfall, restavfall, papp/papir, plast, glass/metallemballasje, småelektro, farlig avfall)
OBS: Ikke større enheter og næringsavfall fra bedrifter/landbruk.
For åpning av porten ring +47 580000357708 ved ankomst.
Innherred Renovasjon IKS

74 02 88 40

www.ir.nt.no

post@ir.nt.no

Kundesenter: man-fre 07:30-15:00

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

Nytt fra Stugudal fjell
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STRÅSJØEN

BOTNLISVINGEN 23, TIL SALGS
Ny og ferdig oppført bolig i Selbu sentrum selges. Boligen er en
modernistisk bolig med sjarmerende halvetasje.

SALONG
KARISMA
Drivstoff-Verksted-Kiosk

- Fin på håret til jul og julebord? – Bestill time nå
- Fine negler til jul? – mange farger i Shellac og dekor
- Brun til julebordet? – Nye rør i solariet
- Mange gaveartikler – fine smykker og ”stæsj”

Åpningstider:

Åpningstider i jula
Julaften - 9-13
1. juledag - Stengt
2. juledag - 9-15
3. juledag - 12-15
4., 5. og 6. juledag - 9-16
Nyttårsaften - 9-15
1. nyttårsdag - Stengt

RE

KL

AM

E

WEB

Åpent i mellomjula ved behov.

SELBUHUSGARASJEN
5 modeller, med alt du trenger inkludert.
Elementgarasjer i høy kvalitet.

Ønsker alle våre kunder en god jul
og godt nytt år!

Kontakt Heidi på 911 51 502 eller Alf Ronny på 909 10 179
for mer informasjon, og se modellene på vår hjemmeside.

Ring for timebestilling tlf.: 73 81 55 15

IL
OF
PR

Mandag – Fredag 8-20
Lørdag - 9-18
Søndag - 12-20

FOTO

O

LOG

Ragni – Grete – Heidi - Kari

www.selbutrykk.no
Tlf: 73 81 04 80 post@selbutrykk.no
Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!
firmapost@selbuhus.no - 73 81 04 00

COOP TYDAL
Fredag 18. desember 10% kontantrabatt

- Kolonial
- Jernvare
3% kjøpeutbytte
- Garn
Åpningstider i jula
8-18
- Apotekvarer 21.-22..23
Julaften
8-12
- Tipping
Romjula
10-15
- Post i butikk Nyttårsaften 9-13
- Restfyrverkeriutsalg

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

www.selbuhus.no

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE
RAPPORT
BOK
STORFORMAT
BILDEKOR
WEB DESIGN

Velkommen til COOP-TYDAL
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Har du trygt vann i brønnen?

Grumsete/uklart vann
Grumsete og uklart vann indikerer rust og slam fra rørnettet og
tilsig av overflatevann. Dette måles som turbiditet (svevepartikler
i vannet).

Mange lurer på om brønnvannet de har er trygt å drikke. Det finnes noen enkle forholdsregler du
kan ta for å sikre drikkevannet:
-

Sørg for god drenering rundt brønnen

-

Sjekk at brønntopper og lokk er hele og tette

-

Sjekk at det ikke ligger noe i og ved brønnen som kan forurense vannet

-

Et slikt ettersyn bør minimum gjøres hver vår når snøen er borte, og hver høst før frosten kommer

Metaller
Høyt innhold kan representere en viss helserisiko.
Metallinnholdet vil være høyest i vann som står i rørene
(henstandsvann). Et godt tips er å tappe vannet en stund før det
benyttes til drikke og matlaging.
Varmt kranvann bør aldri benyttes til matlaging eller drikke.

Er du usikker på om vannet er trygt å drikke, bør du få undersøkt vannet på et laboratorium.
Slik tar du ut en vannprøve

Bakterier
Kan gi helsemessige problemer eller indikerer at vannet kan inneholde smittestoffer fra mennesker, fugler
og dyr.

- Vannprøveflasker
Det må benyttes spesialflasker, disse får du utlevert ved laboratoriet som analyserer drikkevann.

-

Kimtall er mål for innhold av jord- og vannbakterier. Høyt kimtall kan bety tilsig av overflatevann og
dannelse av slam i rørnettet.

-

Koliforme bakterier kan være tarmbakterier fra mennesker, fugler eller dyr, eller tilført fra miljøet.

-

E.coli er sikre tarmbakterier fra mennesker, fugler eller dyr og indikerer helserisiko ved å drikke
vannet. Har du E.coli i vannet, må det kokes.

-

Intestinale enterokokker er en gruppe tarmbakterier som overlever lenge i vann. Påvises disse kan
det bety at du har virus og sykdomsfremkallende bakterier i vannet.

-

Clostridium perfringens er en jord- og vannbakterie, den finnes også i tarmen. Clostridium
perfringens overlever lenge i vann og indikerer at virus, parasitter eller andre sykdomsfremkallende
bakterier kan være tilstede.

- Hvordan ta prøver?
Beskrivelse av prøvetaking og hvordan du skal oppbevare prøvene får du sammen med flaskene.
NB! Det er viktig at du oppbevarer prøven kjølig.
- Levering av prøver
Prøvene må leveres hurtigst mulig til laboratoriet og senest innen ett døgn.
Hva kan en vannprøve fortelle?
Korrosjon, rustdannelse
Vann bør ha en surhetsgrad mellom pH 6,5 og 8,5. Verdier utenfor
dette området gir korrosjon og rustdannelse i rørnettet. Dette fører
også til at det kan komme tungmetaller i vannet.
Farge på vannet
Organisk stoff (humus), jern og mangan gjør vannet brunt og gir
en vond smak. Dette kan bety tilsig av overflatevann til brønnen.
Dersom kilden endrer farge ved regnskyll kan dette indikere tilsig av
overflatevann.
Jern og mangan har liten helsemessig betydning. Store mengder kan gi ulemper som dårlig smak, samt
misfarging av klesvask og sanitærutstyr.
Innhold av mineraler og salter
Ved tilførsel av forurenset overflatevann eller innslag av saltvann (sjøvann) får vannet høy konduktivitet
(innhold av mineraler). For eksakt bestemmelse av type mineral, må dette analyseres spesielt.
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En enkelt prøve gir et øyeblikksbilde av tilstanden da vannprøven ble
tatt. Prøven bør helst tas etter en nedbørsperiode.
Mange tar kun prøver når lukt, smak eller utseende på vannet endres.
Det kan være sterkt misvisende fordi alvorlige problemer kan være
både lukt- og smakløse. LabTjenester AS anbefaler mikrobiologisk- og
kjemisk status hvert tredje år og mikrobiologisk status årlig.
Artikkelforfatter: Lone Grønbech, Næringsmiddelteknolog, v/
LabTjenester AS, e-post lone@labtjenester.no
LabTjenester AS
LabTjenester AS tilbyr analyse av vann, næringsmidler, miljø og inneklima. LabTjenester er 100 % eid
av Trondheim kommune og Trondheim kommune Analysesenteret utfører analysene. På kjemisk og
mikrobiologisk laboratorium jobber det 20 ingeniører som analyserer prøver av drikkevann, næringsmidler,
renhold/hygiene, bygningsavfall, inneklima, avløpsvann med mer. www.labtjenester.no/hyttevann

Nytt fra Stugudal fjell
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Café Bygdedyret
”Navnet skjemmer ingen, når en ikke
skjemmer seg sjøl,” heter et gammelt
ordtak. Min mor lærte meg i oppveksten
at en ikke skulle mobbe andre, og med
bakgrunn i dette ordtaket lærte jeg også
at navnet ikke betyr noe. I tillegg lærte jeg
å være gjestfri, og ta i mot alle mennesker
med åpent sinn. Alle er vi like mye verdt,
og fortjener å bli behandlet med respekt.
Noen mener at navnet på kaféen er
upassende, men det ble nå engang slik,
og det klarer vi vel å leve med? I alle
fall de av oss som har humoristisk sans!
Josephine Moxness søkte da drifta av
vertshuset ble lyst ut, hun var den best
kvalifiserte og fikk en avtale med Tydal
Kommune. Hun skal drive privat, med
fire arbeidstreningsplasser gjennom
NAV Tydal. Heldige er de som får
arbeidstrening her! Josephine er utdannet
ernæringsfysiolog, og har også drevet kafé
der hun kommer fra. Og undertegnede
kan skrive under på at hun kan sitt fag!
Hun vil i tillegg bidra positivt ved å benytte
kortreist mat fra lokale tilbydere, og
samarbeide med turistnæringa i Tydal.
Vi ønsker Josephine lykke til med et
positivt tilskudd til kommunen, og håper
at innbyggerne i Tydal viser sin velvilje og
hjertevarme overfor våre nye innbyggere.
Vi er heldige som nå har fått to nye, gode
spisesteder i Ås, kjenn din besøkelsestid
og bruk dem begge flittig! Hvis ikke viser vi
vårt sanne «Bygdedyr»!

Vi går til kirke

Tydal kirke

19.desember – SuperLørdag – Julekonsert
Medvirkende: Bjørn Vevang, Gaute Kirkvold, Per
Kvalvaag, Kor Magnon og kulturskolen.
Klokkeslett annonseres nærmere
24. desember – kl. 14.30 Gudstjeneste – vi ringer julen
inn
2016
7. februar – kl. 11.00 – Karnevalsgudstjeneste med dåp
8. mars – kl. 11.00 – Gudstjeneste med deltagelse av
tårnagentene
24.mars – kl. 18.00 – Skjærtorsdags gudstjeneste med
lammemåltid

17. april – kl. 18.00 – Prosjektgudstjeneste
konfirmantene

Stugudal kapell:

25. desember – kl. 12.00 – Høytidsgudstjeneste
2016:
21. februar – Musikkandakt kl. 18.00
25. mars – Langfredagsgudstjeneste med
pasjonsdrama
Andre steder:
27. mars – 1.Påskedagsgudstjeneste Tydal skisenter
kl. 13.00

Stugudal Hytteservice
7590 Tydal
Ellen F. Ø. Brandtzæg

Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875

Ved 60 l sekk eller pall - tilkjørt eller hente selv.
Bestill nå for levering.
•
•
•
•

Snøbrøyting, snømåking-tak/inngangsparti
Tilsyn
Vasking
Montering/justering parabol

•

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 Bygdeservice SA

Eggen og Holden
Bygg

Mvh Astrid.

tlf: 96500252

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

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg
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K. Eidem Elektro AS, den største aktøren innen
elektro-installasjon i Tydal
K. Eidem Elektro AS har tilholdssted i Tydal
kommune. Firmaet har nå 18 ansatte, og 5 av
disse har tilhold sted i Tydal og tar oppdrag til
fastboende, firma og hytteeier.

Tilbudene gjelder ved bestilling innen 28. Februar.
På arbeid som utføres fra 1. Januar til utgangen av Mars.

veldig stolt over å ha slike folk i staben, en svært
trivelig gjeng som liker jobben sin.

Hvordan ser framtiden ut?
Tydal kommune er en kommune i vekst, og da tenker
Kontoret er lokalisert i Ås sentrum i det gamle Everk vi på antall hytter. Et fantastisk flott kommune for
friluftsliv, naturopplevelser, og å komme vekk fra
bygget. Kontoret er åpent for kunder hver fredag,
hverdagens mas og kav.
noe som blant annet er tenkt for å være tilpasset
hytte-eierne. Alternativt kan kunder kjøre innom i
Vi ser at folk i stadig økende grad er i opptatt av
Selbu på andre dager, der vi også har lampeutsalg.
komfort både i hjemmene sine, og på hyttene.
Varme i gulv, varmepumper og «ring hytta varm»
Hvilke oppdrag tar dere?
går det mye av nå. Det siste betyr at hyttene
Vi utfører alle typer installasjoner i hus og hytte.
ringes opp og dermed blir den oppvarmet innen
K. Eidem Elektro har i de siste årene hatt mange
de ankommer hyttene. I tillegg fungerer samme
nybygg, tilbygg og restaureringsprosjekter.
system som frostsikring ved at det gir varsel på
Vi monterer varmepumper som er spesial
telefon hvis temperatur blir for lav inne. Innbruddstilpasset det kalde Tydals klimaet. Frostsikrings
og brannalarm er også mulig å montere i dette
systemer på innlagt vann. Vi selger og installerer
systemet.
brannvarsling og tyverialarm. Utfører el kontroller,
og internkontroller for bedrifter og for landbruket i
Innen landbruket ser vi at det blir større og mer
kommunen.
effektive bruk, samdriftsfjøs, og arbeidsbesparende
løsninger. Vi er imponert over tilpasnings evnen og
Vi har meget dyktige medarbeidere som har et
«gøtsen» for å satse innen Landbruksnæringa.
godt rykte i bygda. De ansatte er kjent for å være
fleksible, løsningsorienterte og service-innstilte.
Vi ser lyst på fremtiden. Gleder oss til å gå på arbeid
og å brette opp armene.
Våre ansatte har en veldig bred erfaring og
fagkunnskap som kommer kundene tilgode. Vi er

Kun 20 stk

Ring hytta varm, startpakke fra Sikom.
Tilbudet inneholder:
1 Eco sentral comfort
2 noder for eksisterende stikk
1 inneføler
1 uteføler

Spesialpris kun 9

900,-

inkl.mva

Ferdig montert og programmert.
Brukervennlig styring via app på telefon.

Skift gamle skrusikringer til trygge
Schneider automatsikringer...
Skift av 7 sikringer og overbelastningsvern

Spesialpris kun 10

900,-

inkl.mva, inkludert arbeid (reise inntil 50 km i Tydal kommune)

Kun 20 stk
Kun
10 s
tk

TOSHIBA varmepumpe
Kontakt Info:
K. Eidem Elektro AS, Tydal Tlf: 90257777
Magnar Stuesjø (Elektriker) Tlf: 95300777
Gunnar Bjerken (Elektriker) Tlf: 95207777
Hans Lehmann (Elektriker) Tlf: 90267777
Ole Ivar Røset (Elektriker) Tlf: 90827530
Jon Bjarne Østby (Saksbehandler) Tlf:97008279
Knut Eidem (Saksbehandler/Daglig leder) Tlf: 4020777

jonbjarne@eidemelektro.no
34 www.eidemelektro.no

K. Eidem Elektro AS utfører alle typer
El- installasjons arbeid i Tydal.
For oppdrag eller forespørsler ta kontakt
på telefon eller epost.
Kontor og butikk I ÅS sentrum er betjent hver
fredag, ellers pr. Telefon og etter forespørsel.

Nytt fra Stugudal fjell

Toshiba Daiseikai 6 Polar
7,7 KW Montasje i Tydal
Denne modellen er spesialtilpasset kaldere strøk,
driftsikker med høy ytelse og lavt energiforbruk.

Spesialpris kun 23

900,-

inkl.mva, inkludert montering

Telefon: 73 81 99 80, mobil: 90 25 77 77
E:post: tydal@eidemelektro.no Nytt fra Stugudal fjell
www.eidemelektro.no

Medlem av
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«Gammel-lensmannen» er tilbake

RørosBanken også for hyttefolket
Bjørn Rime fra Trondheim er en av mange hytteeiere i Røros. Han har hatt
hytte her siden 1985. Bjørn er daglig leder og eier av Trønderstål, men privat
har han alle sine bankforbindelser i RørosBanken.
– Det er så lettvint og bare kunne gå innom banken når jeg er
her. Jeg får personlig service og snakket med folk og behøver
ikke å gjøre alt selv via nettet. Jeg får utført alle tjenester
innen bank og forsikring, det er en trygghet, sier Bjørn.

For Bjørn er banken lett tilgjengelig. Når anledningen byr
seg reiser de på hytta allerede onsdag og blir hele helga.
Han har mobilt kontor og mulighet til å jobbe fra Røros.
– I de store bankene hvor alt sentraliseres, går mer og

mer på data og du treffer snart ikke et menneske når du
er innom banklokalene, sukker Bjørn.

Det er ikke bare banktjenester Bjørn og familien benytter seg av på Røros.

Morten Kulseth går tilbake til stillinga som førstebetjent, Eivind Guldseth fortsetter som førstebetjent i
rollen som etterforskningsleder både ved Malvik og Selbu/Tydal.

– Jeg går også til frisør og tannlege her. Det er lettere å
forholde seg til det på Røros enn i en større by hvor du
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Gode opplevelser b

må lete etter parkering, gjerne langt fra der du skal være.
Det er bare å parkere og gå, det gjør deg friere. Du kan

rusle i gata og handle litt i de mange hyggelige butikkene,
sier Bjørn som sammen med familien også benytter
seg av det rike kulturlivet på Røros.

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

Tidligere handlet mange hyttefolk det de trengte i byen

for Røros en gang i tiden.

– Det var gjennom fotballen jeg ble kjent med Knut
Leinan, sier Rime.

Knut er Bjørns kontaktperson i banken, noe Bjørn er
veldig fornøyd med.

de kan få både lokalmat og fredagstaco i handlekurven.
Trenger du å få noe gjort på hytta så har Røros mange

dyktige håndverkere å velge i. Den lokale håndverkeren
kjenner de lokale forholdene og ﬁnner løsningene som
gjør deg fornøyd.

– Alt er så lett tilgjengelig på Røros, avslutter Rime.
Foto: Bergans

Den tidligere Rosenborgspilleren har også spilt fotball

– Jeg får personlig service og løsninger tilpasset meg
og mine behov, sier Bjørn som vurderer å ﬂytte også
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John Paulsby er tilbake i jobben som lensmann etter 4 år som ordfører i Tydal Kommune.

før de dro på hytta. I dag legger de handelen til Røros, hvor

Servicetjenester og handel

bedriften sin over til RørosBanken.

Foto: Andreas Reitan, Nea Radio.

Postboks 304, 7361 Røros
ﬁrmapost@rorosbanken.no

Nytt fra Stugudal fjell

T +47 72 40 90 00
F +47 72 40 90 01

NO 956 548 888
rorosbanken.no

Sport 1 Selbusport´n
Selbutorget
7580l, Selbu
Tlf: 41 46 78 44

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

Åpningstider:
Man - Fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 15.00

Nytt fra Stugudal fjell
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Stugudal Naturfoto og Design

Axel Erling Brandtzæg har
etablert firmaet Stugudal
naturfoto og Design
Axel forteller at han i flere år har hatt naturfotografering som hobby og har sterk tilknytning til Tydals
fjell og natur. Våren 2014 bestemte han seg for å
prøve en salgsutstilling hos Stugudal Håndverk og
Fritid.
Responsen på bildene har vært veldig bra. De selges
i flere størrelser og ferdig innrammet.

Det er også aktuelt å selge produktene hos andre
aktører i kommunen. Fotoutstillinga på Væktarstua
Hotell er ei permanent utstilling.
Jeg har også avtaler med leverandører vedr.
produksjon av ulike typer artikler.

Axel er svært fornøyd med responsen og forteller
videre:

Jeg ønsker å bruke naturen som omgir oss som
idékilde til nye produkt. Tydal er en attraktiv
reiselivsdestinasjon og besøkes hvert år av mange
turister. Både fiskere, vanlige turgåere, hest- og
toppturentusiaster har mange flotte minner med seg
hjem etter en tur hit. Jeg kan bidra til at de også
kan kjøpe med seg et minne som kan forsterke den
positive opplevelsen de har hatt, og forhåpentligvis
ønsker de å komme tilbake.

Da jeg så at dette gikk bra etablerte jeg i høst firmaet
Stugudal Naturfoto og Design. Nå har jeg av Tydal
kommune fått tilskudd til etablering og markedsføring.
Det er jeg svært glad og takknemlig for, og det gjør at
Nytt fra Stugudal fjell

Stugudal Naturfoto og Design bidrar til å skape nye
muligheter for meg, og utvikle en arbeidsplass. Nye
produkt og økt salg vil medføre mer aktivitet på
ulike arenaer. Hoveddistribusjon og salg vil foregå
hos Stugudal Håndverk og Fritid. Økt besøk og salg
der kan føre til behov for flere ansatte, spesielt i
høysesong.

Bildene blir kjøpt både av fastboende, hytteeiere og
turister. Rørosbanken har også kjøpt to av bildene
for å benytte de digitalt,og 705-senteret i Tydal har
kjøpt et bilde som skal brukes til fotoutstilling om
verneområdene. Tydal kommune har kjøpt inn puter
og krus for salg, og på servicekontoret i kommunen
har han fått hengt opp et utstillingsbilde.

Væktarstua Hotell tilbød meg også å henge opp en
utstilling der. Det syntes jeg var veldig positivt så i fjor
høst hengte jeg opp flere bilder i kaféen og på noen
rom. Etter nyttår vil flere bilder bli skiftet ut med nye.
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arbeidet blir enda artigere. Nå kan jeg også lettere
finansiere utviklingen av nye produkt.

Krus og puter med to ulike motiv er allerede laget og
neste år kommer flere produkt.
Dette er både gave og suvenirprodukt.

Avslutter Axel og vi ønsker han lykke til!
Foto: Selbyggen
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Glois unghestskue på Oppgar´n
Draupnir fra Stugudal - 8,32
Erill fra Synnes - 8,23
Hetja fra Stugudal - 7,86

Gloi har også et rikt konkurransemiljø med svært
dyktige ryttere, dommere og instruktører. Det er ikke
uvanlig å se klubben representert på landslaget.

Hoppe 1 år:
Heimaey fra Stugudal - 7.83
Hrifla fra Aune - 7,74

Vi tar godt vare på våre yngste ryttere, og legger
ned mye arbeid for å holde interessen ved like. Gøy,
moro og læring kommer før prestasjoner og krav.

Hoppe 2 år:
Orka fra Stugudal - 8.23
Premia fra Stugudal - 7.96
Hlín fra Patrusli - 7,69
Dögg fra Stugudal - 7,69
An-Magritt Morset Hegstad har jobbet godt også med avlen av sine
hester, noe resultatlista tydelig viser!

Nystallen i Oppgar’n ble akkurat ferdig i tide til å
invitere Islandshestforeninga i Trøndelag, GLOI, til å
arrangere unghestskue 29.september. Etter en fantastisk jobb av dugnadsgjengen, framsto nystallen og
hallen som et godt alternativ til slike arrangement. I
alt 17 hester ble vist.

Turer er en flott mulighet til å kose seg med islandshesten, og en sosial happening med trivsel og integrering. Vi i klubben streber alltid etter et godt og
variert miljø, samt at alle skal trives!

Hoppe 3 år:
Raudhetta fra Stugudal - 8,1
Hamradís fra Stugudal - 7,88
Náttfaradís fra Lein - 7,63
Dommer: Gudni
Augustsson

Vi er stolte av våre medlemmer, og satser på videre
økning og bredde i klubben. Variasjon, trivsel og
læring i høysetet!»
(Sitat fra www.gloi.no)

..og i vinter tilbyr vi deg:
Kitekurs eller Ridekurs

Resultater fra Unghestskuet:

Rideleir, og m.m. i vinterferien

Hingst 1 år:
Fannar fra Stugudal - 7,93
Grimar fra Stugudal - 7,83
Primus fra Åsa - 7,68

Åpne dager med høy trivselsfaktor
Aktivitetsbaserte samlinger for din bedrift
Matservering, overnatting og mange unike aktiviteter

Hingst 2 år:
Harekur fra Stugudal - 8,1
Ganti fra Stiklestad - 7,96
Tindur fra Skreddargaarden - 7,69

Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År!

Hoppe m/ føll:
GLOI.
«Gloi Islandshestforening er en aktiv klubb som ble
stiftet i 1976, og holder til i Trøndelagsfylkene. Vi
er i dag en av Norges største og eldste klubber med
ca. 160 medlemmer.
Gloi har i løpet av året aktiviteter tilpasset for alle
nivåer og interesser. Vi er en klubb med god variasjon, og tilbyr aktiviteter som blant annet kurs,
stevner, turer og familiehelger. Vi arrangerer årlig
klubbmesterskap, hvor det er mulig for alle og enhver å delta. En uhøytidlig konkurranse, hvor vi skal
ha det gøy. Kanskje det blir starten på din konkurransekarriere?
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Etter regelendring fra mattilsynet blir alle som har
stall pålagt å gjennomføre et hestekunnskapskurs.
Dette kurset vil bli arrangert årlig, og er nyttig og
lærerikt for alle med hest. Anbefales uansett nivå og
alder.

Nytt fra Stugudal fjell

For oppdatert informasjon se www.patrusli.no, følg vår blogg på facebook eller ring 90104600

8. klasse ved Tydal barne og
ungdomsskole sparer til klassetur
Det blir flaskeinnsamling etter nyttår og
loppemarked til våren.
For mer info ring foreldrekontaktpersoner
95109492 eller 97107871.
Flasker kan også leveres inn hos Stugudal
Håndverk og Fritid.

9. klasse sparer også til klassetur
11. og 12. desember skal de ha juletresalg
i Ås og ved Stugudal Håndverk og fritid.

Nytt fra Stugudal fjell
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Sebastians Alltjeneste
Et drøyt halvt år har
nå gått i Alltjeneste
Stugudal AS sitt liv, og
da passer det fint med
en oppsummering
om hvordan det har
gått. Andre halvdelen
av mars, som var første
tiden med firmaet,
startet litt tregt,
hvilket er helt normalt
i et nystartet firma.
I april begynte det å skje en del, og det var helt
ok med oppdrag. Fra juni og utover sommeren
til høstens inntog var det greit med oppdrag. Jeg
er fornøyd med hvordan sommeren ble. Høsten
har derimot vært veldig stille, noe jeg på forhånd
hadde forventet meg at den skulle bli. Nå
øker forhåpentligvis oppdragene i intensitet igjen
når vi går inn i en ny årstid.
Jeg har hatt veldig mange ulike oppdrag, og det
har vært en herlig miks av ulike jobber som gjør
arbeidet meget artig. Oppdragene har blant annet

vært snømåking, beising og maling utendørs,
plenklipping, trefelling, vedkløyving, ryddesaging,
gresstrimming, øvrig hagearbeid, rydding av tomt
og bortkjøring av søppel, vasking og vindusvasking.
Av de forskjellige kundene som har kjøpt Alltjeneste
Stugudal AS sine tjenester, er halvparten av
disse, kunder som ikke visste av meg fra før
gjennom Væktarstua Hotell. Det er altså kunder
som har fått opp øynene for meg gjennom blant
annet reklame i Stugudal Fjell og andre plasser, og
det synes jeg er trivelig.

TYDAL UTBYGGING AS

STUGUDAL- FJELLANDSBY
Området ligger svært sentralt i sørenden av Stugusjøen,
ca 50 m fra FV 705, ved Stugudal Camping. Gangavstand
til hotell og butikk. Den oppkjørte skiløypa går inn på
De to første hyttene blir klar for levering våren 2016
området og det er muligheter for gratis leie av båt og å
Det er hytter på ca 80 m2 med 3 soverom som blir levert leie av snøscooter inne på området. Det blir muligheter
nøkkelferdig.
til å opparbeide felles lekeplass eller sosialt sted inne på
området.
Hyttene er tilknyttet kommunalt vann og
avløpsnett og har således alle fasiliteter.
Kontakt Tydal Utbygging AS
Dette er norske hytter oppsatt av lokale fagfolk.
91372340
Mail tydal@bygdeservice.no
Nå er vi endelig i gang.

Jeg er veldig takknemlig for alle oppdragene
jeg har fått, og for alle trivelige møter jeg har
hatt. Jeg ser frem til en ny sesong som vi er på vei
inn i med vinter og snø. Under denne sesongen
tilbyr jeg blant annet snømåking, vasking,
vindusvasking, maling innendørs og leier ut meg
som hjelpemann ved diverse ulike jobber.
Vi sees framover. Bare ring eller mail hvis dere vil
ha hjelp med noe. Kontaktinformasjon finner dere
på annonsen.
Mvh Sebastian.

Stugudal Håndverk og Fritid
GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

Stugudal Håndverk og Fritid ønsker alle ei
riktig god jul og et godt nytt år !!

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

913 72 340!

Følg med på våre nyheter i året som
kommer i Stugudal fjellavisa.

Vi utfører :

● Planlegging / tegning ● Byggesøknader
● Grunnarbeid, graving og betong ● Snekkerarbeid

Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby

Vi kan påta oss
oppdrag for rask
oppstart.

Jujefurua ble tent lørdag 21.november til stor glede for alle frammøtte små og store. Nissen hadde med gaver til alle barn,

rnøyde ku
Vi lever av fo

nder!

Vi lever av fo

rn

øyde kunder!

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

Vi lever av fo

rnøyde kund

er!

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

Og i år var det ca 30 som fikk med seg noe hjem fra nissemor. 8.klasse serverte gløgg og pepperkaker og elever fra kulturskola bidro til skikkelig
julestemning med fine julesanger.
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I

Tydal Skisenter
Tydal skisenter vinter/påske 2016
Åpner 3. juledag
Forbehold om snøforhold
Info vil bli lagt ut på www.tydal-skisenter.no og facebook

Vi hjelper deg gjerne med
•
•
•
•
•
•

Gratis rådgivning!
Rehabilitering/oppgradering av sikringsskap
Utskifting av eksisterende belysning til LED
Fjernstyring av lys og varme
Internkontroll næring
Sterk- og svakstrømsinstallasjoner i bolig,
hytter og næringsbygg
• Installasjon av varmepumpe
• Service på varmepumper
Be om tilbud eller
Vi er det lokale energiselskapet. Vår visjon er å skape
varige verdier lokalt.

spør oss!
www.rev.no/installasjon

Klart vi hjelper deg!
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Odd Svelmoe fikk kulturprisen
hatt siden han returnerte til hjembygda tidlig på
70-tallet: Idrettslaget, trimgruppa, bridgeklubben,
Karolinerløpet, Tydalsrennet, Historielaget og Jul i
Neadalen er sentrale stikkord når Odds karriere som
kulturpersonlighet og ildsjel skal skildres.
Odd og Vicky
Både Bjørg Kulseth fra styret i Selbu og Tydal
historielag og Bodil Uthus hedret prisvinneren
med rosende ord. Uthus la særlig vekt på Odds
personlige egenskaper og uttrykte at den som blir
venn med Odd, har en venn for livet. Likevel var
det umulig å ikke la seg bevege av Victoria Svelmoe
sin kjærlighetserklæring til sin samboer gjennom
15 år. Også Odd sjøl valgte å avslutte sin tale med
en uforbeholden takk til sin kjære Vicky. Hennes
inntreden på Svelmo nedre førte mye positivt med
seg, sa Odd. At hun også skal ha et naturtalent for
bærplukking er nok heller ingen ulempe. Over 90
personer tok del i feiringa, noe både prisvinner og
arrangør satte stor pris på.
Tekst og foto: Jo Vegard Hilmo

Odd Svelmoe ble hedret av både sambygninger
og andre da Tydal kommunes kulturpris ble
delt ut i Tydal museum onsdag 11.november.
Rikholdig kulturkveld
Programmet for kvelden dreide seg naturlig nok i
hovedsak om prisvinneren, men det ble også tid til
musikalske innslag ved Kor Magnon og Tri over 60
+ i te. I tillegg holdt Amund Spangen et fengslende
foredrag om rosemalingstradisjonene i Tydal.
Allsidig prisvinner
Tydal kommunes kulturpris deles ut hvert fjerde
år, etter vedtak i Hovedutvalg for helse, oppvekst
og kultur. Prisen ble delt ut for første gang i
1983, den gang til Ragnhild Aas. I år var det altså
Odd Svelmoe som mottok prisen for sin innsats
for tydalskulturen. Mye kan sies om kveldens
hovedperson, men at Odd Svelmoe gjennom
et aktivt liv har satt sitt preg på frivillighet og
kulturliv i Tydal er et uomtvistelig faktum. Svelmoe
uttrykte både stolthet og takknemlighet over å
motta en slik pris, som i følge prisvinneren sjøl
går til en person som hverken kan danse eller
spille. Derimot er lista lang over ulike verv Odd har

www.statkraft.no
Telefon: 24 06 70 00
Telefon Driftsentral Region Midt: 57 68 92 10
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NYETABLERT
RØRLEGGER

Tar oppdrag i Stugudal,
Tydal, Selbu og Stjørdal
Asbjørn Furan
tlf: 970 14 241
e-post: post@nearor.no
facebook.com/nearoras
Nettbutikk:
www.nearor.no
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B
Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU
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