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Led
er Påsken nærmer seg, og vi alle ønsker oss en påske 

med stabilt fint vintervær og topp preparerte 
løyper overalt. 

I dagens blad kan du orientere deg i forhold til 
alle aktiviteter og tilbud som finnes i Stugudal i 
påskeuka – det er mye å se frem til også når en 
ikke er på tur i den vakre naturen her! 

Stugudal Fjell vil også i år arrangere 
isfiskekonkurranse på Stuggusjøen. Datoen blir onsdag 23. mars. I fjor 
kom det over 200 deltakere, i år satser vi på enda flere. Overskuddet 
går til vår hovedaktivitet – bedre skiløyper i Stugudal!

I dette bladet trykker vi også navnene på de som har betalt den 
frivillige løypeavgiften. Dette gjør vi for at vi ønsker å takke hver og en 
av dere for støtten som muliggjør løypekjøringen. I tillegg vil vi takke 
støttemedlemmer, annonsører og andre sponsorer som gjør det mulig 
å opprettholde de samlede aktivitetene I Stugudal Fjell.

Takk skal dere ha! 

Vi sees på Stuggusjøen onsdag den 23.3.J

moderne & tradisjonsrik moderne & tradisjonsrike modeller på
fjell og ved sjø

- 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  

Tlf.   : 926 02 100      Mail: firmapost@selbubyggtre.no

Selbuhytta – Garasjer – Elementer – Tilbygg
www.selbuhytta.noc/o Kjeldstad Trelast AS              

7580 Selbu                         

hytter - garasjer– annekser – tilbygg – industriell produksjon elementer

Nyhet : Selbu Byggtre AS tilbyr også nå arkitekt-tjenester

Besøk oss på stand under  boligmessa i Trondheim 13-15 nov.

Onsdag	  23.	  mars	  13.00	  –	  15.00	  
Påmelding	  fra	  11.30	  
	  
Voksne: 	  200,-‐	  
Barn	  (under	  16	  år) 	  100,-‐	  
	  
Salg	  av	  kaffe	  mm	  
	  
Best	  Fiske	  selger	  alt	  
du	  trenger	  av	  fiskeutstyr!	  
	  
	  

Flo4e	  premier:	  
	  
1.  Premie	  –	  største	  fisk:	  

Kroner	  5.000,-‐	  
	  
2.  Premie	  –	  mest	  fisk	  (i	  vekt)	  

Fin	  premie	  fra	  Best	  Fiske	  
	  
	  
Premier	  Jl	  alle	  barn	  
	  
	  

	  	  
	  Parkering	  i	  grustaket	  ved	  Stugudal	  Camping	  
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Legekontor Tydal     tlf.73 81 58 40

Legevakt Værnesregionen tlf.116 117

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

NØDNUMMER i Norge:

- 110: Brannvesenet

- 112: Politiets operasjonssentraler

- 113: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

Hvis du trenger medisinsk hjelp som ikke er 
akutt, så behøver du ikke å ringe 113. Det 
sekssifrede telefonnummeret du må pugge er: 
116 117. 

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

Ambulansetjenesten i Tydal

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 AMK-

      

           

 Norsk Folkehjelp Tydal ble stiftet i 1955 
 Laget har hele tiden vært i beredskap for både Politiet og AMK og drevet med fjellredning som 

hovedgeskjeft 
 Laget har drevet med opplæring (førstehjelpskurs o.l.) og hatt sanitetstjeneste på en mengde 

arrangementer. 
 Laget startet opp ambulansetjenesten i kommunen i 1976 og drev denne til kommunen selv overtok 

driften i 1992 
 Laget har bestandig hatt en form for påskeberedskap 
 Bygde lags hus på dugnad, som siden ble solgt p.g.a. for store utgifter 
 Fjellredningen Tydal ble startet opp i 2006. Dette var i forbindelse med et interreg-prosjekt vi hadde 

sammen med Folkehjelpa i Meråker og den Svenske Fjellredningen 
 

LITT OM DET VI DRIVER MED I DAG 

 Vi står i beredskap for politiet og blir brukt både til lete og redningsaksjoner. Vi dekker i hovedsak Tydal 
kommune, har også hatt noen oppdrag i Selbu, da mest mot Roltdalen. Vi har flere ganger de siste åra 
blitt kontaktet fra andre politidistrikt og blitt forespurt om mannskap ved diverse leteaksjoner. 

 Vi er også i beredskap for AMK sentralen. Man kan godt si at vi er ambulansens forlengede arm utenfor 
allfarvei. Vi må trå til når luftambulansen/Sea-king o.l. ikke kan ut. 

 Vi tar på oss sanitetsoppdrag ved flere forskjellige arrangementer i løpet av året: Bukkhammerrennet, 
Kubjørgtrimmen, Karolinerløpet, Storsylen Opp og Pilegrimsrittet. Det er disse arrangementene som gir 
oss litt faste inntekter 

 Alt dette foregår på dugnad fra våre mannskaper. De stiller med private kjøretøy som snøscooter og ATV 
og dekker alle driftsutgiftene til disse fra egen lomme. Det er et rent tap for alle våre mannskaper som 
stiller opp. Vi får inn noen kroner på de forskjellige oppdragene, men våre mannskaper er enige om at 
disse inntektene skal gå til fornyelse av utstyr. Dette er ikke holdbart i lengden, men vi har ikke noe valg 
hvis vi skal holde det gående. 

 Vi har årlig flere oppdrag for både politiet og AMK sentralen. Dette vil variere litt fra år til år, i 
gjennomsnitt så har vi nesten like mange oppdrag som Tydal Brann og redning. Det kan nevnes at vi 
hadde 11 utrykninger bare i påska for noen år siden. Dette var både lete/redningsaksjoner samt flere 
oppdrag for AMK. 

 Forskjellen mellom oss, Politiet, AMK/Ambulansepersonell og Brannvesenet er at de har lønn når de er i 
aktivitet. Vi har ikke lønn og må ut når Politiet og AMK ikke kan løse oppdragene selv. Dette er da veldig 
ofte i dårlig vær og når storsamfunnet ellers må kaste inn håndkleet. 

      

VI HAR HATT STORE INVESTERINGER DE SISTE ÅRENE 

 2 stk. ATV og en tilhenger, ca. kr. 250 000,- 
 Mye radioutstyr: antenner, repeatere med solcelle og batteridrift ca. kr. 100 000,- 
 Skredsøkere kr. 50 000,- 
 Sommerklær kr. 50 000,- 
 Diverse førstehjelpsutstyr kr. 50 000,- 
 Oppgradering av vinterklær. Dette er klær som er spesiallaget for den Svenske Fjellredningen. Dette er 

etter vår mening noe av det beste som finnes. Dette må i høyeste grad betraktes som HMS og kan faktisk 
være med på å redde eget personell ved dårlig vær: kr.190 000,- 

 

 

 

VIKTIGE TELEFONNUMMER
sentralen, så formidler de behovet videre. Da er det 
Tydalsambulansen som kommer, og du kan være 
trygg på at både mennesker og utstyr er fullt på 
høyde med en hvilken som helst annen ambulanse. 

Nødplakaten til Kartverket er gratis, og alle kan lage 
sin egen nødplakat på PC-en.

1. Klikk deg inn på Kartverkets norgeskart  
www.norgeskart.no

2. Zoom deg inn på kartet (eller bruk 
søkefeltet) og finn stedet du vil markere, for 
eksempel hytta di

3. Klikk på det røde korset i menyen til høgre

4. Klikk på stedet du vil lage plakat for

5. Godta vilkåra

6. Velg stedsnavn og huk av at du godkjenner 
stedsnavnet som er valgt

7. Klikk på klargjør for utskrift

8. Heng utskrifta opp en plass det er lett å 
finne.

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! 

HUSK: FØLG FJELLVETTREGLENE! NYE REGLER FRA 
2016.



Nytt fRA StugudAl fjell Nytt fRA StugudAl fjell6 7

BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Selbustrand 7584 - Tlf: 73 81 01 30
E-post: firmapost@hoibysnekkeri.no

Web: www. hoibysnekkeri.no

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

Standard og spesialmål.

FORESTÅENDE INVESTERINGER I NÆRMESTE FRAMTID 

 Vi har vært så heldige å få dekket nye radioterminaler for bruk i det nye nødnettet. For å kunne bruke 
disse effektivt så har vi behov for en del tilleggsutstyr og dette må vi dekke selv. Grovt regnet så vil dette 
koste oss ca. kr. 75 000,- 

 Fornyelse av kjelker/pulker for vinterbruk ca. kr. 80 000,- 
 Komplettering/fornyelse (vacummadrasser, spjelkesett ++) av en god del førsthjelputstyr ca. kr. 100 000,- 
 Stor biltilhenger der vi kan transportere enten ATV med tilhenger eller snøscooter og kjelke/pulk ca. kr. 

25 000,- 
 Fornyelse av diverse utstyr til bruk i forbindelse med skred. Spade, søkestang o.l. ca. kr. 25 000,- 
 Fornyelse av diverse lysutstyr, ca. kr. 20 000,- 

   

 

Oversikt over oppdrag de siste 10 år 

  Politiet - HRS oppdrag AMK oppdrag 
Årstall Vinter Sommer Vinter Sommer 
2006 2 1 3 0 
2007 3 0 4 0 
2008 5 1 4 1 
2009 1 0 4 0 
2010 6 0 7 0 
2011 2 2 1 1 
2012 4 3 2 0 
2013 4 3 0 2 
2014 0 1 4 0 
2015 1 2 5 2 

Sum 
28 13 34 6 

41 40 
81 

      

Støtt Norsk Folkehjelp Tydal – Kontonummer: 4285 07 91435 
Alarm/mobil: 903 64 081     Mail: post@fjellredningen.no  

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.

2. Tilpass turen etter evne og forhold.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på 
korte turer.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne 
hjelpe deg selv og andre.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig 
terreng og usikker is. (HELT NYTT RÅD)

7. Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. 

9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig

- Fjellvettreglene må bety noe for folk som 
skal på tur i dag, og ikke bare være gammel 
kulturhistorie som henger veggen. De må 
være brukbare, og vi må treffe nye målgrupper 
med samme opplærende effekt som de gamle 
fjellvettreglene hadde. Vi ønsker at ungdommer 
i dag skal få læring og refleksjon rundt egen 
kunnskap gjennom de nye fjellvettreglene, sier 
fagsjef Anne Mari Planke for friluftsliv i dNt 
og sekretær for ekspertgruppen som har arbeidet 
frem de nye reglene.

- Fjellvettreglene handler mer om læring 
gjennom erfaring og refleksjon enn om teknologi 
og utstyr. Antall ulykker i naturen kan reduseres 
ved at flere tar ansvar tidligere for egen 
sikkerhet, og planlegger godt før de legger ut på 
tur, sier hun.

De nye fjellvettreglene anno 2016
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Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Klargjøring av din Lynx 
snøscooter før vinteren 
- eller etter endt sesong!

Kran- og taljekontrollør!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser

Vi foretar 
oljeskift!

Avdelingssjef:
Jan Ole Østby
E-post:
tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra,
7590 Tydal
Tlf: 73 81 54 80 
Fax: 73 81 55 10
Mobil: 416 05 322
Åpningstider:
man-fre 07:30-15:30

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

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk AS
EU Kjøretøykontroll!

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

Klargjøring av din Lynx 
snøscooter før vinteren 
- eller etter endt sesong! Kran- og taljekontrollør!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Vi leverer Can-am 
ATV-er og utstyr til disse

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger 
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser 

Vi foretar 
oljeskift!

Avdelingssjef: Jan Ole Østby - E-post: tydalbil@frisurf.no
Adress: Bergårdamyra, 7590 Tydal

Tlf: 73 81 54 80 - Fax: 73 81 55 10 - Mobil: 416 05 322
Åpningstider: man-fre 07:30-15:30

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

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk ASEU Kjøretøykontroll!

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

	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

Servicebygget i Ås
	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

	  

Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  

	  

Manuell lymfedrenasje

Helge og co er klare for en ny påske med høy 
trivselsfaktor!

Hotellet har fått et løft når det gjelder standarden. 
Mye oppussing er gjort. Vi har bygget ut 
varemottaket, bygd skismørebu, ny bar i langhuset, 
malt opp store deler av eiendommen og vi har fått 
ferdigstilt balkonger med dører, forteller Helge 
og Heidi som alltid stiller opp for en samtale før 
deadline. Vi har solgt 10 av rommene til leiligheter, 
men skulle gjerne ha solgt noen flere.  Helge 
stiller opp når som helst for visning, ta kontakt! 
Kommunen har innsett at hotellet er en viktig faktor 
for all turisme i Tydal, og støtter opp.  Vi i familien 
har tatt en beslutning om at vi skal fortsette å drive 
hotell og satse på turisme. Nå har vi sammen med 
Ole Strand i Fagtrykk arbeidet med profilen, ny logo 
og laget nytt materiell for å få budskapene våre til å 
synes bedre, sier Helge. 

På kjøkkenet ruver en ny (brukt!) pizzaovn med 
steinbunn, kjøpt fra Tydal Kommune. Den kan steke 
12 pizzaer samtidig, så dette lover godt! Redaktøren 
har prøvesmakt, dette blir bra!

Veggene er fortsatt pyntet med vakre fotografier fra 
Axel Erling Brandtzæg, ny utstilling har kommet opp. 
Bildene kan kjøpes på Stugudal Håndverk.

Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

Forbønder på veg til Rørosmartnan

VÆKTARSTUA HOTELL

Tirsdag er det Barnas Dag. I Lavvoen på ettermiddag/
kveld har Væktarstua den glede å meddele at det 
blir et heidundranes comeback for det gode gamle 
Lavvobandet Mr T Band.

Vi husker alle disse tre, også kjent som Harald, Knut 
og Larrick. 

På AfterSki på ettermiddagen/kvelden er det disse 
tre «gutta» som skal få oss til å glemme dårlig 
skiføre og klister. Her blir det gammelpop, gamle 
slagere og sikkert noen ablegøyer slik vi husker dem 
fra noen år tilbake. AfterSki vil som vanlig starte kl 
1630, men denne kvelden er det utvidet åpningstid 
til kl 2000.

Mr T Band spiller også på Hotellet Påskeaften. Ellers 
spiller som vanlig Ian og Ryan på Afterski i lavvoen. 
Det blir høy stemning denne påska også! Se ellers 
annonse og «Dette skjer i påska 2016»

Tilslutt kan vi nevne at Mattilsynet selvfølgelig har 
gitt Væktarstua godkjenning, og dermed sitt beste 
smilefjes! 

Vi gleder oss til en ny og strålende påske!
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GRAFISK UTFORMING

VISITTKORT

BROSJYRE

RAPPORT 

BOK

STORFORMAT

BILDEKOR

WEB DESIGN

www.fagtrykk.no

8-22

For en del år tilbake fikk kommunen laget eget kart 
over Tydal. Kartet hadde målestokk 1:50 000 og 
både Pilegrimsled og Karolinerled var inntegnet 
- et populært kart i fine farger som nå begynner 
å bli ganske slitt i mange hjem. Dette har nå vært 
sluttsolgt noen år og det har vært vanskelig å 
finne fullgode erstatninger. Alternativet har vært 
Sylankartet i målestokk 1:100 000 eller NORGE 1:50 
000 fra Statens kartverk. 

Sylankartet er veldig fint med tanke på at man får 
med hele Sylanområdet – dvs. deler av Meråker, 
Stjørdal, Selbu, Ålen og Røros foruten Tydal, men 
målestokken blir jo deretter (1:100 000). 

Nytt kart over Tydal
NORGE 1:50 000 fra Statens kartverk er også veldig 
fine kart, spesielt med tanke på målestokk, men 
problemet er at man må kjøpe 2 kart for å dekke 
Tydal. Det vi nå har fått laget er det samme kartet, 
men med Tydal på ett kart. Vi er veldig glad for at det 
lot seg gjøre og vi vil få kartene for salg i god tid før 
påske. 

Tydal kommune

Turistinformasjonen i Servicekontoret

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

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

Fo
to

: B
er

ga
ns

Gode opplevelser blir bedre med riktig utstyr

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

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

www.alltjenestestugudal.no
post@alltjenestestugudal.no

(+47) 41370440

Kontakt
Sebastian
Kvithammer

Tilbyr blant annet:
Vasking fra 400 kr

Maling fra 425 kr
Trefelling fra 450 kr
Snøfresing fra 475 kr

Alle priser
inkl. mva.

8. klasse ved Tydal barne og  
ungdomsskole sparer til klassetur

Vi arrangerer loppemarked 10. og 11. juni  
(før skoleslutt)

for mer info og levering av lopper ring 

foreldrekontaktpersoner   
95109492 eller 97107871
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Eggen og Holden 
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og 
handlaft. Nybygg og 

tilbygg
Adr: 7590 tydal

tlf. priv. 73 81 53 43
Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Eggen og Holden
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og hand-
laft.

Nybygg og tilbygg.

Adr.: 7590 TYDAL
Tlf. priv. 73 81 53 43, 

Mob. 951 54 441/ 901 72 769

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

Flemming Lunden
918 80 715

J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

Brødvarer 
i Tydal
Coop Tydal

Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid

Væktarstua

Fra
Telefon: 95160160

www.dybvad.no
 

PROGRAMOVERSIKT
PÅSKA 2016

Vi sender alle dager i påska!

Nea Radio sender på flere plattformer - FM, nettradio og mobil.

Besøk vår nettsidewww.nearadio.no

0900-1000  Påskemagasinet, med nyheter, konkurranser og ønskeplater.
1000-1100  Påskelabyrinten (NRK)
1100-1200  DJ Thomas’ påskemix
1200-1400  Påskelunch
1400-2100  Påskemix
2100-0000  Nattsending med ønskeplater og konkurranser.

Følg med på nettsidene 
våre for detaljert sendeskjema.

Nyheter fra NRK P1 og NRK Trøndelag hører du også hos oss.

SMS: Send kodeord 

«NEA» -din melding-  

til 2401 (5kr)

SPILL RADIOBINGO
Opptil 70.000 kr i jackpot, 

19.850 kr i ordinære premier. 
Hver tirsdag kl 20.00! Blokker 
kjøper du hos kommisjonærer  

og på nettsidene våre.

Vi feirer 30 år i år. 
Eget jubileums-

cruise til Kiel  
3. - 5. november!

HURRA!
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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 
Kontakt:  

John Helge Kåsen  
tlf. 90 97 33 24

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

tlf: 96500252
Vi har Maxi  Taxi med plass til 16 stk, 

samt ordinær Taxi

Kristin og Jomar 
Grytbakk er 
innehavere av 
Stugudal Camping, 
og alltid blide 
og trivelige 
overfor gjester 
og besøkende! 
De ser alltid nye 
muligheter til å gi 
alle nye tjenester 
og produkter. Vi 
kan tilby godt 
tilrettelagte 
oppstillingsplasser 
for caravan og bobil, 
sier Kristin. Vi kan 
også tilby bolig- 
og fritidstomter i Stugudal Fjell-Landsby for salg. 
Tomtene er fra 500-1000 m², og vi har totalt 25 
tomter som alle vil bli ferdigstilt med veg, vann og 
strøm i løpet av våren. 2 hytter er under bygging, 
og de selges nøkkelferdige. Feltet er regulert både 
til helårsbolig og fritidsbolig. Beliggenheten er 
fantastisk! Kom og se, ta kontakt ved interesse. Se 
også www.stugudalcamping.no 

Nytt av året er også at vi har snøscooterutleie, sier 
Jomar. I samarbeid med andre aktører i Tydal tilbyr 
vi scootere av forskjellige størrelser, og dessuten 
kjelker og sleder, både med og uten kapell! I 
Stugudalen kan man kjøre Isfiskeløypa til Nesjøen/
Brokksjøen, eller man kan laste opp scootere på 
henger (leies også ut) og kjøre over grensa til 
Fjellnἄs eller Funἄsdalen.( Som mange vet, så er nye 
scooterleder under planlegging, følg med!) Stugudal 
Camping har foreløpig kjøpt inn 2 scootere, som er 
svært stillegående og miljøvennlige, og kjelker. Ved 
behov skaffer de flere fra sine samarbeidspartnere. 
Bensin og løypekort sørger Stugudal camping også 
for.  Firmaer på oppdrag i nærområdet oppfordres 
til å ta kontakt ved behov. Ikke alle bedrifter har 
egne scootere. Når det gjelder parkering, oppfordrer 
de til å parkere på Campingens parkeringsplass for 
dermed å unngå kjettingplassen for trailere. Vi har 
både ladestasjon for el-biler og parkering for en 
billig penge!

ABES Trafikkskole har startet opp med snøscooter-
opplæring i Stugudalen, med base på Patrusli Gaard. 

STUGUDAL CAMPING  
i samarbeidets ånd!

Her kan Stugudal 
camping stille 
med scootere 
ved behov under 
oppkjøring. Geir 
Hansen i ABES 
Trafikkskole har 
lenge ønsket seg 
til Stugudalen, 
og er glad for 
avtalen med Tydal 
Kommune. Han 
lover at det ikke 
blir kjøring i helger 
og på helligdager 
for å ta hensyn til 
hyttefolket. Hvis 
du ser kjørere 

med oransje vester med SKOLE trykt på ryggen, så 
er det mine kunder som skal lære seg variert og 
hensynsfull scooterkjøring, sier Geir.

AURSUNDGRIS
• Renraset duroc-gris
 – det mest velsmakende svinekjøtt du kan få

• Ferdige produkter får du kjøpt 
i lokale butikker

• Besøk oss også på eget gårdsutsalg 
på Engesvollen fredag kveld og søndagpå Engesvollen fredag kveld og søndag

Frittgående 

gris frå nordsia

tå AursundenBjørn Sandnes
Aursundveien 1272 - 7372 Glåmos
Telefon: 419 28 726
e-post: bjorn.sandnes@roros.net Følg oss på  

Neaporten, 7580 Selbu, 
tlf.: 73 81 19 00 - fax: 73 81 19 01

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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NYETABLERT 
RØRLEGGER

Asbjørn Furan 
tlf: 970 14 241

e-post: post@nearor.no 
facebook.com/nearoras

Nettbutikk: 
www.nearor.no

Tar oppdrag i Stugudal, 
Tydal, Selbu og Stjørdal

firmapost@selbuhus.no - 73 81 04 00

www.selbuhus.no

BOLIG-
DRØMMEN

GODE UTSIKTER FOR

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

modernistisk bolig med sjarmerende halvetasje.

SELBUHUSGARASJEN
5 modeller, med alt du trenger inkludert. 

Elementgarasjer i høy kvalitet.

STRÅSJØEN

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

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 
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. 

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
www. tydalutleieservice.no

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

Tlf: 73817350

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

Tlf: 73 81 04 80   post@selbutrykk.no
www.selbutrykk.no

Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!

FOTO

REKLAME

PROFIL

WEB

LOG
O
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Oppstarten med ny renovasjonsordning og 
mer kildesortering har gått svært bra i Tydal. 
Tydalingene tok utfordringen på strak arm og 
leverer godt sorterte avfallstyper til gjenvinning. 
Nå håper Innherred Renovasjon at også hyttefolket 
følger opp. Da er Tydal gjenbrukstorg rett sted 
å besøke. På den døgnåpne delen av Tydal 
gjenbrukstorg kan mindre mengder sortert avfall 
leveres. 

På gjenbrukstorget på Berggårdsmyra kan alle som 
bor eller har hytte i Tydal levere avfall uten ekstra 
kostnad. Gjenbrukstorget har åpent hver mandag, 
men en avgrenset del har også åpent døgnet rundt, 
hvis man ringer et nummer som står på porten. Der 
kan det kastes mindre mengder 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. Ansvarlig for gjenbrukstorget Putte 
Aspen presiserer at det IKKE er tillatt å levere 
hvitevarer, trevirke/byggavfall, metallskrot eller 
større gjenstander der da det ikke er plass for 
dette. Slikt avfall må leveres på den bemannende 
delen kl 12.00 – 19.00 på mandager. Bedrifter kan 
heller ikke benytte den ubemannede delen.

Hytterenovasjon i Tydal
Hytteeiere i Tydal har nok lurt på om Innherred 
Renovasjons inntreden betyr store endringer i 
tilbudet. – Det er gjort noen mindre justeringer men 
de fleste containere og returpunkter står på samme 
sted som før og skal benyttes på samme måte, 
forteller informasjonsmedarbeider hos Innherred 

Renovasjon, Øyfrid S. Knudsen. – I løpet av 2016 
vil vi se på hva som eventuelt bør endres mer på. 
Først og fremst er målet vårt å tilrettelegge bedre 
for at hytteeiere også skal kunne kildesortere, sier 
Knudsen. Enn så lenge henviser hun hytteeiere til 
gjenbrukstorget om de har annet enn restavfall 
eller glass- og metallemballasje i posen sin fra 
hytta. – På gjenbrukstorget er hyttefolket hjertelig 
velkommen, smiler informasjonsmedarbeideren. 
Også småelektronikk og farlig avfall kan leveres 
døgnet rundt, dette er innendørs i hallen

Likt gebyr for like tjenester
En ny og kanskje ikke så populær endring, er at 
renovasjonsgebyr for hytter skal betales av alle som 
har hytte i Tydal, uavhengig om de bor i kommunen 

Håper hyttefolket vil sortere eller ikke. – Dette må til for en rettferdig fordeling 
av kostnadene, forklarer Øyfrid S. Knudsen. – Har du 
hytte, skal du betale for det avfallet hytta genererer, 
det inkluderer også bruk av gjenbrukstorget. De som 
bor i andre kommuner, har vært nødt til å betale 
både for renovasjon hjemme og på hytta hittil, 
mens tydalinger med hytte i Tydal har sluppet unna 
med ett gebyr. Dette vil nå endres, sier Knudsen. 
Alle renovasjonsgebyr knyttes til eiendommen, og 
ikke person. Har du flere eiendommer, blir det flere 
gebyr, avslutter Knudsen.

Første påske for Innherred Renovasjon i Tydal
Snart står Innherred Renovasjons første møte med 
påskeutfarten i Tydal for døren. – Vi er spente på 
dette, smiler Øyfrid S. Knudsen. – Tydal er en av 
våre største hyttekommuner, og vi er forberedt på 
stort trykk. Men samtidig har vi med oss de samme 
renovatørene som tidligere har kjørt i Tydal, de har 
god erfaring og vi vet at oppgaven er i gode hender, 
sier informasjonsmedarbeider Øyfrid S. Knudsen og 
benytter anledningen til å ønske alle i Tydal en riktig 
god påske.

Norges råeste motbakkeløp

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

www.storsylenopp.com 

6. august 2016
Offisielt løp i ILDNE motbakkecup - 

Norgescupen i motbakkeløp

Start trimklasse 08.00-10.00. 
Fellesstart trim på tid 09.00. 
Fellesstart konkurranseklasse 12.00
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    Aktiviteter og arrangement 2016  

  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 hjemmesider og offentlige facebook-sider  Søk dem opp! 
 

 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 og sylan.no Utleie av sykler, kano og kajakker  
 finnes, samt snøscooterutleie på vinter. 
 
 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, mer informasjon  
på tydal-il.no og facebook Tydal IL  
Både svømmebasseng og hall kan leies. Opplysninger om booking tydal.kommune.no  
eller ring servicekontoret på tlf 73 81 59 00. 
 

  
Vinteraktiviteter 

 Tydal skisenter  
 Åpent på helg fra og med snøforholdene er gode nok, samt hele påska.  
 Familievennlig, tre nedfarter, åpen kafeteria. tydal-skisenter.no   
 
 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 til  
Svarttjønna og Vessingsjødammen og/eller over til Røvassbu, samt fra parkeringsplassen  
på Ol-Persbakken i Østby og til Røvassbu og/eller til Svarttjønna. Følg skilting.  
Lysløype finner du ved Væktarstua Hotell i Stugudal og ved Tydalshallen i Ås. skisporet.no  

 
 Røvassbu 
 Åpen skihytte i Østbymarka søndager fra 24. januar tom 17. april 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  
etter trimkassen ved Svarttjønna). Følg skilting. tydal-il.no  

 

 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
Mars/april Bukkhammerrennet 
 Skirenn mellom Græsli og Aunegrenda i Haltdalen, i år med start fra Græsli.  
 Ca 22 km. For flere opplysninger og dato, følg med på faceebook UL Vårfryd   
     
23. mars Isfiskekonkurranse i sørenden av Stuggusjøen 

For mer informasjon, følg med på stugudal.no og facebook Stugudal Fjell 
  
24. mars Stugudal Rundt  
 Påskeskirenn. Kjempefin tur rundt Stuggusjøen på ca 22 km. Fire startpunkter,  
 ingen tidtaking. tydal-il.no  
 
25. mars Påskecross  

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

    
 
…sommer 2016 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  

 
Mai Kubjørgtrimmen 

Turmarsj 2. pinsedag (med forbehold om bar trasé), i år frå Græsli til Flora. 
 Familievennlig trasé på ca 13 km. 

 
Medio juni -  Brekka Bygdetun (ved Tydal museum) 
medio august Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med «nå attåt». 
  Åpent fra kl. 11.00 til 18.00. Familieteater to helger på juni (uke 24 og uke 25), 
  følg med på facebook Brekka - Barnas Bygdetun for mer informasjon. 
 
  3. juli Karolinerløpet 

Femtiårsjubileum og arrangøren legger i år løpet til gamle trakter ved Esandsjøen/Sankåvika. 
Mer informasjon på tydal-il.no og sjekk annonsering Selbyggen/Nea Radio. 

 
  8. – 10. juli  Væktarstua cup 

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

  
15. og 16. juli  Tydalsfestival’n 

Musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som  
nærmeste nabo. Åge & Sambandet kommer, det gjør også Vamp, Odd Nordstoga,  
Anders Jektvik, Nergard og Humming People. Det blir også anledning til å høre  
Driftwood med musikere fra Selbu/Tydal, som spiller mye coverlåter fra 60 – 70-tallet  
og noe selvkomponert. Følg med på tydalsfestivaln.no der nye artister legges ut fremover.  



Nytt fRA StugudAl fjell Nytt fRA StugudAl fjell22 23

Hjemmelsovergang av matrikkelenheter

Har du kjøpt tomt eller tilleggstomt til din eiendom, 
så er det viktig å få tinglyst skjøte.

Tomten/Tilleggstomten forblir stående med selger 
som hjemmelshaver, inntil skjøtet tinglyses.

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre 
fast eiendom til ny eier. Når et skjøte tinglyses 
får den nye eieren rettsvern for sin eiendomsrett. 
Det heter da at eieren får grunnbokshjemmel til 
eiendommen.

En person kan gyldig erverve eiendomsrett til en 
eiendom uten å tinglyse det, men vil da ikke få 
rettsvern, og kan i verste fall miste eiendomsretten 
hvis hjemmelshaveren for eksempel skulle gå 
konkurs.

Skjøtet må signeres av den eller de som har 
grunnbokshjemmel til eiendommen.

Å tinglyse skjøte koster pr. i dag 525 kroner 
i tinglysingsgebyr, og i tillegg påløper det 
dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendommens 
markedsverdi. Det finnes imidlertid noen fritak fra 
dokumentavgiften.

Den som mottar (kjøper) tomt/tilleggstomt må fylle 
ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet. Denne 
skal behandles og godkjennes av kommunen før den 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. og 24. juli  Fiskekonkurranse ved Nesjøen  
 Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie med fiskekonkurranse, grilling,  
 kaffe og vafler. fiskeitydal.com 
 
  6. august Storsylen Opp  

Motbakkeløp fra Nedalshytta til toppen av Sør-Norges høyeste grensefjell – Storsylen  
1762 moh. storsylenopp.com 

 
13. august  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 
 

14. august  Pilegrimsvandring 
Vandring gjennom Skarddøra. Oppmøte Stugudal kapell for felles skyss til start ved  
Sylsjøen. En dagsmarsj på ca 17 km. Avsluttes med varmmat ved kapellet på Stugudal  
og gudstjeneste etterpå. pilegrimsleden.no 

 
   3. september Stuggusjøen Rundt 
 Sykkeltrim for alle! 16,5 km uten tidtaking. Uttrekkspremier og deltakerbuttons.  
 Se mer info på tydal-il.no og sjekk annonsering Selbyggen/Nea Radio. 
  
 
 

 
Last ned brosjyren “eventyrlige Tydal” 
Her finnes en oversikt over  
overnattings- og spisesteder og  
andre servicetilbud, i tillegg til 
aktiviteter og arrangement. 
 
Ny revidert «eventyrlige Tydal»-brosjyre  
trykkes opp til påska 2016, og legges ut 
som web-versjon på vår hjemme- og  
facebookside så snart den er klar. 
 

   
 
   For nærmere informasjon, kontakt: 
 

Tydal turistinformasjon, Ås               Væktarstua Hotell AS         Stugudal Håndverk og Fritid 
Tydal kommune, servicekontoret      Turistinformasjon Stugudal       Turistinformasjon Stugudal 
tlf +47 73 81 59 00 tlf +47 73 81 31 00          tlf +47 73 81 55 12/mob +47 994 44 646 
turistinfo@ tydal.kommune.no      post@vaektarstua.no        turistkontor.stugudal@online.no 
tydal.kommune.no        www.vaektarstua.no         
sylan.no                     

 
Tydal kommune, servicekontoret, februar 2016 

legges ved når skjøtet sendes inn til tinglysing.

Mere om dette kan dere lese om på Kartverket sin 
hjemmeside: http://kartverket.no/

Sammenslåing av matrikkelenheter

Mange har kjøpt tilleggstomt og har da to 
eiendommer med hvert sitt gnr/bnr.

Når hjemmelsforholdene er ordnet slik at det er 
riktig hjemmelshaver på eiendommene kan du som 
eier kreve sammenslåing til en eiendom og ett gnr/
bnr.

Vilkår for sammenslåing:

Samme eier(e) og sammenhengende areal. 
Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil 
føre til prioritetskollisjon mellom flere panthavere.

Hvis det foreligger en prioritetskollisjon må en eller 
flere av heftelsene slettes eller vike prioritet før 
sammenslåing kan tinglyses.

Skjema for krav om sammenslåing finnes bl.a. på 
hjemmesiden til kommunen. 

En sammenslåing føres først i matrikkelen av 
kommunen og deretter sender kommunen saken 
til tinglysing. For sammenslåing er det ikke gebyr til 
hverken kommunen eller tinglysingsmyndigheten.

Info i fra Tydal kommune teknikk og miljø
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       TYDAL KOMMUNE                   
                   www.tydal.kommune.no 

                                                            www.sylan.no 
                                 

    Åpningstider ved turistinformasjonen i Tydal 
        

       Tydal turistinformasjon, Ås 
       Tydal kommune 
       7590 Tydal 
       

       telefon:  73 81 59 00 
       e-post:  turistinfo@tydal.kommune.no 
        

 Åpningstider:   
 Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 

           

 Åpningstider i påskeuka:      Salg av suvenirer bl.a. Dialektkoppen, votter  
 Mandag og tirsdag  kl. 08.00 – 15.30     med Tydalsrosa, buffer og drikkeflasker. 
       Onsdag                      kl. 08.00 – 12.00    Salg av fiskekort, jaktkort, prospektkort, 
          lokalhistoriske bøker/hefter og bygdebøker. 

Brosjyremateriell fra Tydal og våre   
nærkommuner. VELKOMMEN INNOM! 

  
      
 
 
        
 
 
 
 
 

Tydal legekontor 
tlf. 73 81 58 40 
I påskeuka er legekontoret åpent: 
Mandag 21. mars og tirsdag 22. mars 
kl. 08.00 – 15.00 
Onsdag 23. mars kl. 08.00 – 12.00 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenom 
åpningstid, kontakt Værnesregionen legevakt 
på Stjørdal, tlf. 116 117 
Ved akutt og alvorlig skade/sykdom ring 
nødtelefon 113 

Tydal bibliotek – følg oss også på facebook 
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 
                 
                Påskekrimmen                      
                låner du hos 
                Tydal bibliotek. 
      Velkommen innom! 
 

 
Svømmebassenget i Tydalshallen  

Åpent fredag før palmesøndag (19. mars): 

Kl. 17.00 – 18.00 for barn yngre enn 5. klasse 
Kl. 18.00 – 20.00 åpent for alle 
Barn under 5. klasse 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 
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Tydal kommune har et stort ønske om at flest mulig gjøres kjent med vår informasjonsside 
«Eventyrlige Tydal – ved foten av SYLAN», og aktivt benytter denne når de søker informasjon  
om aktivitetstilbud og arrangement i Tydal. Vi benytter samtidig anledningen til å fremsnakke 
kommunenes facebookside – en side vi får mange positive tilbakemeldinger på. Takk! 

«Eventyrlige TYDAL – ved foten av SYLAN» 
Så lenge «prosjekt Sylan» eksisterte, lå en hjemmeside med domene www.sylan.no ute. Denne  
siden profilerte aktiviteter i Sylan og Sylan som verneområde spesielt. Prosjekt Sylan opphørte,  
og Sør-Trøndelag fylkeskommune valgte å legge ned hjemmesiden. Sylan-domenet er blitt benyttet  
i markedsføringsøyemed i lengre tid, i bl.a. brosjyremateriell, og Tydal kommune ønsket å videreføre 
dette domenet. Våren 2014 startet arbeidet med å bygge opp en ny informasjonsside, spesielt med 
tanke på turisme og besøkende, men også til nytte for både hyttefolk og fastboende. En lokal bedrift 
– Webmekker’n – bisto turistinformasjonen i servicekontoret med oppbygging av siden «Eventyrlige 
TYDAL – Ved foten av SYLAN». 
 
Målet var en informasjonsside som krever lite kontinuerlige oppdateringer fra kommunens side, men 
som likevel kan holde deg à jour med hva som foregår av aktiviteter og arrangement i fjellbygda vår. 
Ved å følge linker til de ulike tilbyderne/bedriftene i kommunen og andre aktører, f.eks. lokale 
medier, kulturkalender, Trondhjems Turistforening, Skisporet m.fl., får du de siste oppdateringene. 

Brosjyremateriellet vårt, både Tydalsbrosjyren og Vandre- og Sykkelguiden, finnes i web-versjoner 
som du kan åpne og bla i fra denne hjemmesiden, det samme gjelder Fiskeguiden. Du finner også 
oversiktskart over Tydal og en egen brosjyre der overnattingstilbudene er presentert. Tydal 
kommunes facebookside fungerer som en nyhetsoppdaterer, og ligger til høyre når du kommer inn 
på hjemmesiden «Eventyrlige TYDAL – ved foten av SYLAN». 

 

                                     Tydal kommunes facebookside ble opprettet i desember 2010, og var i starten 
en ren kommunal informasjonsside, der kunngjøringer m.m. ble publisert. Siden er utviklet, og vi 
legger i dag ut «smått og stort» som skjer i kommunen, og deler informasjon med både næringslivet 
og andre.  

Facebooksiden inviterer også til dialog med oss, - du kan sende meldinger til kommunen og komme 
med innspill og tips. Vi forsøker å svare så raskt vi kan. Har du henvendelser som krever 
saksbehandling, ber vi om at dette sendes skriftlig pr. post eller som e-post til vårt postmottak, i 
stedet for å benytte sosiale medier. Postadressen er Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal 
og e-postadressen til postmottak er postmottak@tydal.kommune.no. 
 

 

Vi hører av og til at; «jeg er ikke på facebook, så jeg har ikke vært inne på kommunes facebookside». 
Her behøves en oppklaring! Dette er en åpen facebookside, og ved å søke/google på facebook Tydal 
kommune, finner du den. Du kan også gå inn på facebook via våre hjemmesider www.sylan.no og 
www.tydal.kommune.no. Du behøver altså ingen egen facebookkonto/profil. Besøk facebooksiden 
vår – scroll deg nedover og du finner litt av hvert, også fine bilder. 

Til dere som er på facebook, søk oss opp og lik siden.  
Vi har i dag passert 1330 LIKER, men ønsker oss flere!   

 
Tydal kommunes hjemmeside 
Tydal kommunes offisielle hjemmeside – www.tydal.kommune.no ble lansert 11.11.2011, som et 
resultat av samarbeid mellom kommunene i Værnesregionen. Her ligger kommunal informasjon 
under faner som Aktuelt, Kunngjøringer og Snarveier, - eksempler er turistinformasjonssiden, Tydal 
kommunes kulturkalender «Hva skjer i Tydal», ledige stillinger, reservere Tydalshallen, bestille 
legetime og mye mer. Du finner også skjema til ulike formål, sortert alfabetisk fra A – Å. Ta en kikk, 
og benytt søkefeltet øverst til høyre på siden når du leter etter noe. Det jobbes med ny forbedret og 
mer brukervennlig hjemmesideløsning. 

Alle sidene er mobilvennlige, - det skal være lett å nå oss. Behøver du hjelp til å finne frem eller 
benytte tjenestene på våre hjemmesider eller facebook, ring servicekontoret tlf. 73 81 59 00, så 
«hjelpes mi åt». Ser du potensiale for forbedringer er vi lydhøre, - sidene er til for deg! 
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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
Vår suksess er basert på målsettingen 

om å yte Det Lille Ekstra. Alltid!

Nyvollen
Solgt for kr 2.950.000

Kjølvollen 
Solgt for kr 2.375.000

Stugudalsvegen
Solgt for kr 1.350.000

Mine siste salg i området

Terje Andresen
92 66 14 20

terje.andresen@hem.no

www.dyrhaug.no

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

l Dagsturer

l 3-dagersturer

l 2-dagersturer

l Kick-off / firmaoppleggl Kurs- og Konferanseturer

l Ukesturer

l Villmarksturer

l Kjøp og salg av hesterl Guiding
l Halvdagsturer

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

Hyttefelt i Tydal
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Fredag 15. og lørdag 16. juli er det igjen klart for 
festival på vakre Stuguvoldmoen, og vi kan nok en 
gang glede oss til å oppleve fantastiske artister i 
flotte omgivelser. Festivalen er stolte av å kunne 
ønske Åge & Sambandet velkommen tilbake til 
Tydalsfestival`n. Sist Åge gjestet Stuguvoldmoen 
fikk over 4000 publikummere kost seg i godværet, 
og det er lov å håpe på en gjentakelse. Åge går i år 
på scenen fredag kveld. Samme kveld kommer også 
Kragher, et rockband bestående av tydalingene Jens 
Peder Svelmo, Lars Lien, Cato Bekkevold og Lars 
Aune, samt Baard Guldberg Olsen fra Trondheim. 
Gutta slapp sin første singel Deres liv i januar, og 
lover flere låter utover våren. 
 
Humming People er også et av banden som får 
gleden av å varme opp publikummet før Åge 
på fredag. Disse gutta henter sin inspirasjon fra 
blant annet Johnny Cash, Bob Dylan, The band og 
Mumford & Sons. Deres tredje og siste album City 
of Lost Men ble sluppet i 2014. Et nytt bekjentskap 
er Senjahopen, som presenterer finurlige tekster 
om folk og fisk, liv og død, fest og hverdager. 
Senjahopen har opparbeidet seg et solid rykte som 
underholdere som begeistrer både store og små, 
både på festivalscenen og på den trange klubben. 
Når Senjahopen kommer blir det fest! 
 
Festivalen jobber med lørdagens tradisjonelle 
familieforestilling, og håper at kulturskolene i 
Selbu og Tydal  blir å finne på programmet. Ellers 
er vi veldig glade for å endelig kunne presentere 
Vamp på Stuguvoldmoen på lørdag. De er kanskje 
Norges fremste eksponenter for popularisering 
og videreføring av folkemusikk kombinert med 
viser og rock. Regner med det er flere som kjenner 
igjen låter som Tir n’a Noir, Månemannen og Liten 
fuggel. Videre utover kvelden skal vi få stiftet 
bekjentskap med snåsajenta Kjersti Kveli og hennes 
folkemusikkband LJOM. De skal i sommer spille 

15. og 16. juli arrangeres Tydalsfestivaln og det 
er igjen duket for en flott helg for hele familien på 
Stugguvollmoen.

Takket være en stor dugnadsinnsats har festivalen 
etablert et solid økonomisk fundament og kan skilte 
med mange populære artister år etter år. I 2015 
bidro 469 funksjonærer! Stadig flere hytte-eiere 
stiller også opp som funksjonærer og de kommer 
igjen år etter år. De melder tilbake at det er sosialt 
og hyggelig å bidra til at festivalen blir en suksess. 
Vi har mange typer oppgaver som skal håndteres og 
det settes opp vakter gjennom hele helga.

ÅGE & SAMBANDET TILBAKE  
PÅ STUGUVOLDMOEN

inn plate i Tydal og det er lov å håpe på mye flott 
musikk fra denne kanten. Odd Nordstoga har gjestet 
festivalen tidligere og etter anmeldelsene fra hans 
siste album å bedømme, er det bare å glede seg til 
han entrer scenen på lørdag.  
 
Også på lørdagskveld kan vi presentere musikere 
fra Neadalen. Da entrer nemlig gruppa Seed & the 
Movement scena, og her finner vi  Tydalsgutten 
Andreas Hilmo Øverås på bass. Denne gruppa er et 
urban/funk-band som har sin base i Trondheim, og 
de er i disse dager i full gang med debutalbumet 
sitt Hip Hope. En annen artist som kommer fra 
Neadalen, og som vi gleder oss til skal spille for 
første gang på Stuguvoldmoen er Andreas Nergard. 
Han har de siste årene invitert til flere konserter 
som har fått strålende anmeldelser. Det er med 
andre ord bare å glede seg til ei helg fylt med mye 
flott musikk og trivelig stemning!   

Billett- og campingsalget er igang hos www.hoopla.
no. Vær tidlig ute og sikre deg billett til årets 
festivalhelg på Stuguvoldmoen!

For mer info – følg med på: www.tydalsfestivaln.no 
og følg oss gjerne på Facebook.

Åge i storform på Tydalsfestival’n i 2014.

Byggmester  
Torodd Brønstad

Sylsjøveien 17, 7590 tydal

Tlf: 90173677

Ledig for snekkerarbeid

Sentral godkjenning. godkjent for våtrom.

Har du lyst til å være funksjonær  
under Tydalsfestivaln 2016?

Alle funksjonærer får festivalpass til hele helga. I 
tillegg registrerer hver enkelt funksjonær hvilket lag 
eller organisasjon som skal motta «grasrot-andel». 
Kan for eksempel være Stugudal fjell J I 2015 ble det 
utdelt 200.000,- fordelt på de ulike organisasjonene.

Ønsker du å bidra som funksjonær? 
Ta kontakt med festivalleder Mari Evjen 
Mail: mar-evj@online.no

Telefon: 909 68 753

COOP TYDAL
MANgE gODE TILBuD I PåSKEuKA

Velkommen til COOP-TYDAL

Åpningstid i påska
mandag – tirsdag 9-18 
onsdag 9-17   
Påskeaften 9-13

- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk
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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 utfører : � Planlegging / tegning � Byggesøknader
� Grunnarbeid, graving og betong � Snekkerarbeid

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.

Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

Vi lever av fornøyde kunder!

Vi lever av fornøyde kunder! Vi lever av fornøyde kunder!

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT

Vi kan påta oss
oppdrag for rask

oppstart.Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby 

913 72 340!

Nå er vi endelig i gang.

De to første hyttene blir klar for levering våren 2016

Det er hytter på ca 80 m2 med 3 soverom som blir levert 
nøkkelferdig.

Hyttene er tilknyttet kommunalt vann og 
avløpsnett og har således alle fasiliteter.                                                                                                                     
Dette er norske hytter oppsatt av lokale fagfolk.

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 
området og det er muligheter for gratis leie av båt og å 
leie av snøscooter inne på området. Det blir muligheter 
til å opparbeide felles lekeplass eller sosialt sted inne på 
området. 

Kontakt Tydal Utbygging AS 
91372340 
Mail tydal@bygdeservice.no

TYDAL UTBYGGING AS 
STUGUDAL- FJELLANDSBY
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Lørdag 19.mars (Palmelørdag) 
Stugudal Landhandel åpent 09-18 
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 20.mars (Palmesøndag) 
Stugudal Landhandel åpent 09-18 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18.  
Tydal Skisenter åpent 10-16 
Patrusli Gaard: Finnøyvoldtur kl.11-14 
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19, Ian og 
Ryan spiller. 
Dagens: Middagsbuffé.

Mandag 21.mars 
Stugudal Landhandel åpent 09-20 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18  
Patrusli Gaard: Ridetimer klokken 18.00-19.30. 
Tydal Skisenter åpent 10-16 
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19, Ian og 
Ryan spiller. 
Ølsmaking fra Rørosbryggeriet i lavvoen. 
Dagens: Reinsdyrsnadder 
Ølsmaking fra Røros Bryggeri kl.17 og 18.

Tirsdag 22.mars 
Stugudal Landhandel åpent 09-20 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18  
Tydal Skisenter åpent 10-16 
Patrusli Gaard: Måneskinnstur kl.20-22.30 
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 16.30-20, med gjensyn med Mr T 
Band!  
Dagens: Saltkjøtt og stappe

Onsdag 23.mars 
Stugudal Landhandel åpent 09-20 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18: Glad-dag 
Tydal Skisenter åpent 10-16 

Patrusli Gaard: Ridetimer klokken 18.00-19.30. 
ISFISKEKONKURRANSE PÅ STUGGUSJØEN!  
Væktarstua Hotell: Forlenget Afterski/pubkveld i 
lavvo fra 16.30-02, middagsservering fra 19. Ian og 
Ryan spiller. 
Dagens i kafeen: Stekt fjellfisk

Skjærtorsdag 24.mars 
Stugudal Landhandel åpent 09-20 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18  
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 25.mars 
Snøscootercross. 
Stugudal Landhandel åpent 09-20 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18  
Tydal Skisenter åpent 10-16.  
Patrusli Gaard: Måneskinnstur kl.20-22.30 
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.

Påskeaften 26.mars 
Stugudal Landhandel åpent 09-18 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18  
Tydal Skisenter åpent 10-16 
Patrusli Gaard: Finnøyvoldtur kl.11-14 
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: Mimrekveld, Mr T Band med Harald, 
Knut og Larrik fra kl.21.30.

1.påskedag 27.mars 
Stugudal Landhandel åpent 10-18 

FOTO: A.Sprauten

Dette skjer i påska 2016!

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18  
Tydal Skisenter åpent 10-16 
Væktarstua Hotell: Stor påskebuffé

2.påskedag 28.mars 
Stugudal Landhandel åpent 10-16.30 
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-16 
Tydal Skisenter åpent 10-16 

Væktarstua Hotell: Middagsbuffé

ALLE UTENDØRSAKTIVITETER TAR SJØLSAGT SNØ- 
OG VÆRFORBEHOLD. FØLG MED INFO OG OPPSLAg 
PÅ TURISTINFORMASJONENE OG DE RESPEKTIVE 
FACEBOOKSIDER.

gOD PåSKE!

Vi går til kirke
Tydal kirke:
13.mars kl. 11.00 Tårnagenter
24.mars kl. 18.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste med 
lammemåltid
17. april kl. 18.00 Prosjektgudstjeneste
1. mai kl. 12.00 
7. mai kl. 11.00 Konfirmasjon
17. mai kl. 11.00

Stugudal kapell:
25. mars Langfredagsgudstjeneste kl. 18.00
9. oktober kl. 18.00 Musikkandakt

Andre steder: 
27. mars 1. Påskedag Tydal skisenter kl. 12.00
27. mars 1. Påskedag Tydal Helsehus kl. 16.00
24. april kl. 16.00 Årsfest på Kafè Posten
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Klart vi hjelper deg!

Trenger du
elektriker?

Klart vi hjelper deg!

Høyhastighet
bredbånd
til hytter, bolig og bedrifter

Osloveien 16 B, 7374 Røros
Tlf. 72 41 48 00
post@rev.no • www.rev.no

Osloveien 16 B, 7374 Røros
Tlf. 72 41 48 60
post@infonett.no • www.infonett.no

ASTRID JENSEN
Autorisert finansiell rådgiver 
Tlf. 908 95 340

Bestill en personlig sparerådgivningstime i dag 
- og kom i sparingsform.

www.selbusparebank.no    Tlf 04285

Hva er viktig 
for deg?

Å spare i fond handler om mer 
enn hva du kan spare til i dag. 

Nemlig hvordan du kan ta ut mer i morgen. 
Fordi sparing er verdens beste idé!

En lørdag i februar, rett før den blå timen, startet 
et hyggelig møte med blå musikk i kapellet. Jonne 
Uthus på gitar og vokal, Trine Mette Uthus (hans 
kone gjennom omtrent 30 år) sang, Vegard Hasfjord 
på saksofon, og Odd Halvor Moen trakterte pianoet 
og sang. (Gammelpresten er tilbake, hørte jeg noen 
hviske…) Som seg hør og bør ble denne blå timen 
innledet med «Blå salme» av Erik Bye. Ellers bød 
timen på blant annet noen av Jonnes selvskrevne, 
vakre sanger, og noen salmer ble det også funnet 
plass til. Vakker og sart saksofontoner fylte etter min 

BLÅTT KAPELL i Stugudal Kapell

mening lydbildet perfekt. Mange vakre, musikalske 
perler som fikk oss til å komme i den rette stemningen 
i en time som ble mer og mer blå. Kanskje var min 
favoritt «Nobody knows the trouble I’ve seen», der 
«Gammelpresten» Odd Halvor virkelig bød på seg sjøl 
både med stemmen og tangentene.  Herlig vakkert 
og gripende! Takk til alle fire for en flott opplevelse. 
Jeg håper dere kommer tilbake.
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Nå står en herlig tid foran oss med både vinter og 
påskeferie for døra. I skrivende stund er vi på vei 
ned fra fjellet etter ei nydelig, kald og solrik helg på 
fjellet.

Lørdag var like fin som søndag og dagen skulle starte 
med frokost og nykokt kaffe før planen ble lagt for 
dagens gjøremål. Rundstykker ble lagt i ovnen og 
bordet ble dekket før far i huset ble jaget opp fra ei  
god og varm dyne. Det gjensto bare å koke kaffe før 
frokosten kunne inntas.  Så gjett  -en- gang-  om hva 
mor i huset hadde glemt å handle. Jaa nemlig- det 
var tomt for kaffe. En meget dårlig start på en ellers 
perfekt lørdag. 

 Det er en ting som er sikkert : Stugudalen er et 
paradis for oss hyttefolk, både vinter og sommers 
tid. Vi har preparerte skiløyper i lange baner, 
skitrekk for store og små alpinister, Væktarstua med 
både god matservering, overnatting og trivelige 
lavvokvelder, snøbrøyting til alle hvor dette er mulig 
og ønskelig og ikke minst en dagligvarebutikk med 
et meget godt utvalg i varer og  åpningstider som 
er tilpasset hytteeiernes bruk  gjennom hele året. 
Undertegnede har friskt i minne den tiden hvor 
bygda sto uten butikk og dette håper jeg vi skal 
slippe flere ganger. Da måtte vi kjøre fire mil tur/
retur hvis vi manglet kaffe eller noe annet. 

Som dere skjønner så måtte jeg ut på en liten 
handlerunde for å anskaffe kaffe på lørdag.  Denne 
gangen slapp jeg unna med en kort svipptur ned 
til butikken, men hva vil skje i tiden fremover?  Jeg 
hadde en prat med en av eierne av butikken i helga, 
og hun kunne fortelle at omsetninga hadde gått ned 
den siste tiden. Jeg både håper og tror at mange 
av hytteeierne er enige med meg om at butikken 
er svært viktig for oss.  Spørsmålet er om vi bruker 

(Foto.A.Sprauten. Bildet har ingenting med artikkelforfatteren 
å gjøre.)

Hytteeiere i Stugudal!

nærbutikken vår på riktig måte og om vi benytter 
oss av tilbudet som vi er så heldige å ha i hytte 
bygda vår.

 Det er ingen selvfølge at butikken vår vil overleve i 
Stugudal, men for at vi skal ha en levedyktig butikk 
i Stugudal må vi som kunder flytte litt av helge/ 
feriehandlingen vår til bygda i våre hjerter. Vi må 
også huske på at all positiv aktivitet vil slå tilbake på 
oss selv  i form av økt interesse og verdistigning av 
våre hytter og eiendommer.

Stugudalen har 1513 hytter og fritidsboliger, og 
grunnlaget for en butikk burde være tilstede.

 Bruk butikken i dag og ikke vent til det er for 
sent! 

Med gode ønsker om en fin vinter og påskefeiring 
fra

Marit og Kjell Tore Vikvald 
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Snart er det sommer og på nytt vil Brekka Barnas 
Bygdetun sette opp et sommerteater,

Denne gang vil tjukkmjølka være i fokus. 
Tjukkmjølka var spesielt viktig i gårdsdrifta før 
i tida, men den er også å få i butikkene  nå for 
tida. Tjukkmjølk er mjølk som er syrnet med 
en tettekultur som opprinnelig kommer fra 
tettegrasplanten. Tetten eller «titta» som vi sier i 
Tydala får på Brekka en spesiell mystikk med både 
forsvinning og skumle hendelser.

Sommerteateret vil i år som i fjor inneholde 
humoristiske scener med sang og spell fra store og 
små aktører og selvfølgelig er dyra på Brekka med 
i spelet. Årets teater inneholder intriger, kjærlighet 
og trivielle arbeidsscener og gardsfolket får besøk 
fra fjern og nær.

Vårt låveorkester er på plass med vår eminente 
kapellmester Gaute Kirkvold.

Sommerteateret har premiere lørdag 18. juni kl 
18.00 og videre forestillinger søndag 19. juni, 
lørdag 25. juni og søndag 26. juni.

Forhåndssalg av billetter blir lagt ut på www.
brekka.hoopla.no/sales   fra 1. mai 2016.

Se ellers vår facebookside: Brekka – Barnas 
Bygdetun.Bildene er fra siste forestilling juni 2015. 
(For øvrig en forestilling som red. og mange andre 
satte stor pris på, og vi gleder oss til nytt spel fra 
disse kreative tydalingene! Astrid.)

MYSTERIET RUNDT TJUKKMJØLKA
-sommerteater på Brekka Barnas Bygdetun

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

Vi ønsker alle ei riktig 
god påske!

Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

	Stugudalsvegen	2039,	7590	Tydal

Stugudal Naturfoto og design
Salgsutstilling	Stugudal	Håndverk	og	Fritid	

Utstilling	Væktarstua	Hotell	
Tlf: 994 44 646

Stugudal Håndverk og Fritid
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Åpningstider:
Alle	dager	i	påska	10-18

Deretter	fredag	og	lørdag	10-16
Fra	28.mai	alle	dager	10-16

Info	og	hjelp	i	og	utenom	åpningstid	ring
73815512	/	99444646

GLAD-DAG
Palmelørdag 19.mars
Onsdag 23.mars
Utstillere og aktiviteter

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

Åpningstider:
Man - Fre:  09.00 - 17.00
Lørdag:  10.00 - 15.00
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Gode opplevelser blir bedre med riktig utstyr

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

Vi har det du trenger for:
• Ski
• Sykkel
• Fiske
• Tur
• Fritid
• Sliping av ski 
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Har du hytte eller 
bor i Tydal?

NEDALSHYTTA 
er åpen fra 

18. 3. til 3.4.
nedalshytta@tt.no

STORERIKVOLLEN
er åpen fra 

18. 3. til 10.4.
storerikvollen@tt.no

På hyttene får du blant annet dette:
aFrokost  aNistepakke m/varm drikke
aTre-retters middag aKaffe og kake
aDusj og losji aOpplevelser for livet

Priser for full kost og losji pr. døgn:
Voksen: Medl. 790,- / Ikke medl. 1 130,-
Ungdom (13-26 år): Medl. 490,-/ Ikke medl. 700,-
Barn (4-12 år): Medl. 290,-/ Ikke medl.415,-

Du finner mer info på våre nettsider: www.tt.no
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Pilegrimsrittet har hatt en jevn økning i antall 
deltakere nesten hvert eneste år siden oppstarten 
i 2009. I fjor gjennomførte i underkant av 1300 
syklister, og målet for 2016 er at enda flere skal 
ta sykkelen fatt nedover Neadalen. 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.

- Vi kommer til å kjøre etter samme lest som 
tidligere år, med stort sett den samme traseen 
som før. Vi jobber hele tiden med forbedringer, og 
ønsker enda mer å legge til rette for at det skal bli 
en folkefest for syklistene fra starten i Stugudal til 
målgang i Selbu sentrum. Dessuten opplever et stort 
engasjement fra kommunene og andre partnere vi 
har, som ønsker å bygge opp Pilegrimsrittet til en 
stor happening i Neadalføret. Blant annet har Tydal 
kommune vært veldig behjelpelig for å bistå oss som 
arrangør, noe vi setter meget stort pris på. Dette 

Sommerens flotteste sykkeleventyr
Lørdag 13. august går den 8. utgaven av Pilegrimsrittet av stabelen. Kanskje kan det være et av 
sommerens mål for deg og dine venner.

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.

- 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. Dette 
folkelivet trekkes fram av syklistene som deltar. 
Dette opplever de ikke mange andre steder de 
deltar på sykkelritt, 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 større enn noen gang, avslutter 
Håkon Wang.
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Tydal MK arrangerer, tradisjonen tro, Påskecross`n 
på Stugguvollmoen Langfredag 25.mars. 
Start kl. 12.00, Finaler fra kl. 14:00 
Inngang: Barn 6-15 Kr 50,- Voksne Kr 150,- 
 

Påskecross`n
Velkommen til Stuggudal, 
en Påske med fart og 
spenning! 

Har du et byggeprosjekt og ønsker tett og god 
oppfølging gjennom hele prosjektet? XL-Bygg Selbu 
gir deg nå mulighet til å få en fast kundebehandler 
som gjør sitt til at både du og butikken får bedre 
oversikt over både behov og logistikk.

XL-Bygg Selbu har de siste årene hatt en meget 
god omsetningsutvikling, og passerte i 2015 
for første gang 40 millioner kroner i omsetning. 
Hyttemarkedet i Tydal er en svært viktig 
kundegruppe for byggevarebutikken, og nå gjør de 
enda et grep for å gi kundene bedre service.

Fast kontakperson
Vi ser at mange setter pris på å ha en fast person å 
forholde seg til når de handler, i tillegg til at dette 
også gir oss i butikken bedre oversikt over både 
levering og betingelser. Derfor innfører vi nå at alle 
som ønsker det kan få sin faste kundebehandler når 
de skal gjennomføre sitt byggeprosjekt. 

Det sier nytilsatt daglig leder ved XL-Bygg Selbu, 
Rune Dragsten, og legger til at dette inkluderer alt i 
fra tilbud til avtale om utkjøring av varer.

XL-Bygg innfører fast kundebehandler

KLAR TIL DYST: Denne gjengen står nå klar til å ta fatt på en ny, hektisk byggevaresesong. F.v.: Rune Dragsten, Morten Aune, Morten 
Rønsberg, Olav Jarle Hoås, Rune Stokke, Ståle Borthen og Rhoar Størseth. I tillegg bekler Anita Renå rollen som kjøkkenselger.

Dette vil gi bedre service til den som skal 
gjennomføre prosjektet, og er et opplegg vi med 
hell har kjørt overfor bedriftskundene i en lengre 
periode, sier Dragsten, og legger til at en fortsatt 
frakter varer til Tydal og Stugudal hver tirsdag og 
fredag hele året gjennom.

Mange nyheter
Byggevarebransjen kommer også i år med flere 
nyheter, og her er selvsagt XL-Bygg Selbu på banen. 
Fra og med i sommer vil butikken lagerføre royalim-
pregnert i både grå og brun, og dette er utendørs-
materialer som er meget bestandsdyktige mot vær 
og slitasje. Det kommer også mange nyheter der en 
kombinerer stein og royalimpregnering som blant 
annet utemøblement, samtidig som det finnes en 
rekke muligheter med belysning i stein, og dette kan 
også monteres uten elektriker.

I tillegg har vi fått inn flere nyheter på 
innendørsvegg, blant annet noen meget røffe og 
tøffe veggplater for innendørsbruk, kanskje spesielt 
velegnet på hytte, avslutter Dragsten, og legger til 
at det også legges ut mye nyttig informasjon på 
bedriftens facebookside.

Vi tilbyr:

Snøscooterutleie for firmaoppdrag og private.

Fritidstomter i Stugudal Fjell-Landsby.

Kontaktinfo: Mob: 984 988 46 eller Mail: post@tydalsnett.no

www.stugudalcamping.no

Vi ønsker alle en riktig God påske  
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NB: FLERE ARTISTER KOMMER! 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG

WWW.TYDALSFESTIVALN.NO 

FOR MER INFO

FAMILIEPROGRAM - GRILLMAT 

SERVERINGSTELT, M/ØL- OG VINSERVERING - GOD STEMNING!

VI TREFFES PÅ 

STUGUVOLDMOEN!

SETT AV HELGA

15.-17.

JULI
2016

  ÅGE OG SAMBANDET

VAMP
ODD NORDSTOGA

HUMMING PEOPLE - NERGARD

KRAGHER - SEED & THE MOVEMENT - SENJAHOPEN

Det 35.
Stugudal rundt

Skjærtorsdag 24. mars 2016

22 km rundløype rundt Stuggusjøen

Start der du vil. 4 kontrollposter

Fullført runde mellom kl 9.00 og 15.00

 
Hovedpremier: 

Verdikort fra Selbu Sparebank kr 5.000

Verdikort fra Selbu Sparebank kr 3.000

 
Uttrekkspremier.  

Merker og premier etter antall år

Startkontingent (kontant):  
Kr 100 for voksne

Kr 50 for barn (under 16 år)
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Få din faste kundebehandler!

Vi ønsker nå å gi våre kunder enda bedre service, og gir derfor tilbud om å få en fast 

kundebehandler som følger byggeprosjektet ditt fra A til Å!

NB! Vi kjører fortsatt til Tydal og Stugudal hver tirsdag og fredag hele året gjennom!

F.v.: Rune Dragsten/Daglig leder, Klappet&Klart og større prosjekt - rd@xlbyggselbu.no, Morten 
Aune/Lager og logistikk - mortena@xlbyggselbu.no, Morten Rønsberg/Lager og Klappet&Klart - 
mortenr@xlbyggselbu.no, Olav Jarle Hoås/butikk og ordremottak - olav@xlbyggselbu.no, Rune 

Stokke/butikksjef - rune@xlbyggselbu.no, Ståle Borthen/butikk og ansvarlig maling - stale@
xlbyggselbu.no, Rhoar Størseth/lager - rhoar@xlbyggselbu.no Drivstoff-Verksted-Kiosk

åpningstider
Mandag-Fredag  08.00  -  20.00

Lørdag  09.00  -  18.00
Søndag  12.00  -  20.00

Påska
Skjærtorsdag  12.00  -  18.00
Langfredag  12.00  -  18.00
Påskeaften  09.00  -  18.00
1.Påskedag  12.00  -  18.00
2.Påskedag  12.00  -  20.00

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

Spar B. Langseth
Meget velassortert dagligvarebutikk med egen 
ferskvareavdeling.
Her finner du alt det du behøver!
Tlf. 73 81 01 70
Åpningstider:
Man-fre: 08.00-21.00
Lør: 09.00-20.00

Best Selbu B. Langseth
Selvsagt bensin og diesel, men også en hel rekke andre 
produkter. Vi fikser det meste, og har tilbud om varmmat 
hele 17 timer i døgnet!
Rikstoto - tippekommisjonær.
Tlf. 73 81 01 80
Man-fre: 06.00–23.00
Lør: 08.00-23.00
Søn: 09.00-23.00

Cafe Langseth
Kafeteria som i tillegg til grillmat, også har både frokost-
buffet, samt en daglig middagsbuffet til en rimelig penge. 
Et naturlig treffsted i Selbu!
Tlf. 73 81 01 71
Man-lør: 09.00-22.00
Søn: 10.00-23.00

Selbu Camping
Campinghytter, samt oppstillingsplasser for både camping-
vogn og telt. Meget idyllisk beliggenhet ved Selbusjøen og 
Garbergselva, med fiskemuligheter rett utenfor ”stuedøra”.
Tlf. 73 81 01 80
Sjekk også våre nettsider www.blangseth.no og 
www.selbucamping.no

Alt under 
samme tak

Ny, stor parkeringsplass!

B.LANGSETH, SELBU

Bensin, dagligvarer, middag, en kaffekopp 
eller kanskje en campinghytte for en natt 

eller to? Vi har alt du behøver, og du 
finner også dette under samme tak.
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Tydal Skisenter
Tydal skisenter påsken 2016

Åpent lørdag og søndag 10- 16

Påska alle dager t.o.m. 2.påskedag 10 – 16

Følg oss på facebook og www.tydal-skisenter.no for oppdatert info.

Etter en flott vinterferie med masse snø fyller vi 
nå butikken med varer til påske og våren.

Her  vil du bl.a.finne flotte villsauskinn og garn 
fra Sylansau, kurvprodukt, bålpanner med 
utstyr, strikkeprodukt, klær og sko og mye 
mer fra Selbusporten, varer fra Fjellvilt og 
Aursundgris, bilder, puter og krus fra Stugudal 
Naturfot og Design, ved og mye mye mer. Axel 
har tatt mange nye bilder som vil være utstilt til 
påske

To Glad-dager i påska vil skape liv ute og inne. 
Da blir det også konkurranser med mulighet for 
å vinne gavekort. Utekaféen blir også gjort klar 
til påske så påskesola kan nytes med nystekte 
vafler, hjemmebakte kaker og kaffe.

Stugudal Håndverk og Fritid
Utvider kaketilbudet til påske og det vil da også 
bli mulig å kjøpe med hjemmebakte boller og 
kanelsnurrer til hytta.

Vinnere konkurranse glad Dag lørdag 27.

Ingen hadde alt rett , men mange hadde bare 
en feil. Blant dem har vi trukket tre vinnere 
som hver får gavekort på 100 kr hos Stugudal 
Håndverk og Fritid.

VI GRATULERER!

Mai Brit Græsli,   Tor Inge Ringen,   Nils Morten 
Furan.

Selbu Fysikalske 
institutt AS 

 

Ønsker alle 
ei riktig god påske!

For timebestilling: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no

SALONG 
KARISMA

Åpningstider i påska: 
Mandag 21.mars t.o.m. onsdag 23.mars 

 
- Stort utvalg solbriller 

- Solarium v/event.dårlig vær 
- Mange andre tilbud 

- Nyheter for våren – skjerf, smykker, klokker, vesker 

Ragni – Grete – Heidi - Kari

Ring for timebestilling tlf.: 73 81 55 15
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86 KM 
I FLOTT NATUR. 

Variert løype 
langs grus- og 
kjerreveger, 
terreng og asfalt.

Rittet starter i 
Stugudal og går langs 
Pilegrimsleden til 
Selbu. Info om på-
melding fi nner du på:

pilegrimsrittet.no

Følg oss på Facebook og Instagram

13. AUGUST 2016

Takk til dere som har betalt frivillig løypeavgift
Aarhaug Stig Andre
Aarnseth Stig Malte
Aas Anne Rigmor
Aas Kjell Erik
Aas Mary Ingebjørg
Aase Asbjørn
Aasen Per Arne
Aftreth Per Ove
Albrechtsen Alf Erik
Alvestad Jostein
Amdal Ellen Margrethe
Amundsen Tore
Andersen Eivind Olav
Andersen Gustav Leander
Andersen Jonny
Andersson Ragnhild
Andås Bjørn Tore
Arntsen Asbjørn Kristian
Arntzen Knut Jørgen
Aspaas Marianne Mærk
Aune Bård
Aune Edvin
Aune Geir Petter
Aune Oddgeir
Aune Randi Elisabeth og  Steinar
Aune Solveig Helen
Aunehaugen Pål
Auran Gunnar
Austad Helge Oddvar
Bakke Geir Martin
Bakken Jørn
Balestrand Svein
Bardal Lasse
Barø Jan Olav
Barø Oddrun Edvardsen B
Beitland John Harald
Belsvik Øystein
Berg Anne Jorunn
Berg Bjørn Erik
Berg Hallgeir
Berg Kjell-Wiggo Bernhard
Berg Olav
Berggård Kari Vibeke
Bjerkli Magnar Birger
Bjugan Bjørn Morten
Bjørgum Edvin
Bjørgum Ragnhild
Bjørkvoll Thor Harald
Bjørkås Johanne
Brandvold Inger J Gjemble
Bransfjell Lars
Bratberg Kari og Fines Arvid
Bratt Marianne
Breiset Randi
Breiseth Arnstein
Brostrøm Morten Christian

Brun Knut Andreas
Bruvoll Terje Gabriel
Brønstad Håvard Arne
Busch Tor
Bush Solveig Manstad
Børstad Roar
Cappelen Johan Christian
Christensen Tom
Christiansen Leif
Dahl Jan
Dahlø Edvin Margido
Dalaker Hugo Charles
Daling Kirsti Johanne
Danielsen Roar
Dragsten Arnt Olav
Dybedal Johnny
Dybedal Johnny
Dybvad Jo Børge
Dybvad Olaf Andreas
Dybvad Olav
Dybvad Stein
Dybvad Sture
Dyrdal Olaug
Dyrendahl Geir Magne
Ebbesen Jan Ole
Eggen Laila Vigdis
Eggen Roy Morten
Eian Ole Jerry
Eide Oddvar Inge
Eidsvik Jon
Eidsvåg Terje
Einum Berit Elise
Elden Vebjørn
Eli Morten
Engan Arne Petter
Engan Torbjørn
Engelin Stig Erik
Eriksen Asbjørn
Eriksen Helge Edvard
Eriksen Øystein
Ertsaas Marianne
Evjemo Rolf Ivar
Evjen Berit
Fagereng Kirsti
Finseraas Henrik
Finserås Lars Inge
Fiskvik Arnt
Fiskvik Kåre
Fjeldset Geir
Flatmo Otto
Floan Olav
Flormælen Robert Anders
Forbord Rune
Forseth Steinar
Fosmo Marit
Foss Guri Lien

Fossan Ingar
Fossen Helge Oddmar
Fossen Per
Fossen Vegard
Fosshaug Johan Knut
Fossum Leif Erik
Fossum Torstein
Fostad Kristen
Fredheim Odd
Fremstad Bjørn
Fremstad Svein Olav
Fremstad Tor-Arne
Frisk Johannes
Fuglem Maj Britt
Furan Anne
Furunes Trond
Geving Kolbjørn
Gilje Bente
Gjeitnes Håkon
Gjeitnes Tove
Gjølgali Svein Egil
Grande Ove Steinar
Granås Svein Ola
Gresseth Odd Arne
Grindvold Knut
Grutsæter Arvid Konrad
Græsli Berit
Græsli Bjerkli Turid
Græsli Kjell Olav og Kleven Edel
Gullbrekken Jarle
Gullvåg Steinar
Haarberg Karianne Græsli
Haarstad Ingar
Haarstad Ivar
Hagen Kjell Morten
Hagen Thor Aksel
Hainnkjønna Hyttelag
Halseth Terje
Halvorsen Kari
Hammer Gunnar og Anne Rossbach
Hammer Kåre
Hammerhaug Espen
Hansen Terje Bøe
Hanssen Turid
Haseth Jens Gustav
Haseth Marte
Haug Marte Gjøl
Haug Steinar
Haugen Kjell Steinar
Haugen Marit
Haugen Remi
Haugen Sigrid og Tormod
Haugen Stig Arve
Haugness Jarle
Haugom Kai Martin
Havdal Asbjørn
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Havdal Jon
Hegg Solveig
Hegstad Anne Sofie
Hegstad Ellen Annette
Heian Anne Sigrun
Helgeby Øivind
Helgesen Arild Carl M
Hellandsvik Paul Atle
Henriksen Else Marie
Herfjord Erik
Hestmo Per Sverre
Hilanmo Kari B Hestmo
Hildrum Åse og Jarle
Hillestad Magne og Kristin
Hilmo Bernt Olav
Hilmo Bjørn Ove
Hilmo Einar Nordset
Hjeltnes Thorleif
Hjertaas Knut Håkon
Hjertås Kjell
Hofstad Roar
Hognes Yngve
Holbø Kristine
Holm Anders
Holten Terje
Horghagen Sissel og Johansen Knut I
Horndalen Geir
Hoseth Bjørn
Hov Jan Inge
Hoås Arnfinn
Hoås Peder
Hundebo Britt Mari
Husby Dag-Roar
Huseby Nils Otto
Huseth Reidun
Hyldmo Bent Ove
Hynne Håkon
Høgåsen Eldri
Høiem Per
Hølaas Bjørn
Håve Joar Atle
Imbsen Morten
Ingstad Bjørn Sverre
Island Tone
Iversen Gaute Ingar
Jamtøy Gunnar Johan
Jenssen Bjørn Olav
Jenssen Frode
Jenssen Jens Nicolai
Jenssen Trude Elisabeth
Johansen Bjørnar
Johansen Kari Røvde
Johansen Vidar
Johnsen Eivind
Johnsen Per Arne
Johnsen Tor Olav
Karlsen Grethe
Karlsen Gunnar
Karlsen Tommy

Kirkbak Geir
Kirkreit Gustav Alfred
Kjeldstad Toril
Kjerkol Ole Meier
Kjærem Toril
Kjøsnes Nils
Kleven Alf Morten
Kleven Birgit Svingen
Kleven Thor Mørre
Kojen Roger og Rita Bakkmyr
Kollien Odd
Kolstad Svein Johan
Korsvold Oddbjørn
Kristensen Marianne
Kristiansen Inger Grete K
Kristoffersen Per Inge
Kvaal Sverre
Kvamme Rigmor
Kvello Harald
Kvello Kjell
Kvithammer Helge
Kvithammer Sverre
Kvål Ragnhild D Wesche
Kyllo Kolbjørn
Kåsen Anne Grethe
Kåsen Einar Henry
Langmoe Terje
Lang-ree Eli
Langseth Jann Harald
Langseth Olav
Larsen Bjørn Erik
Larsen Geir Rune
Larsen Roar
Laukvik Arne M Hedsten
Lein Johan
Leirfall Olav Kvamme
Lerstad Arne
Lilleler Svein
Lillestøl Magne og Buaas Ragnhild
Lobben Thor Eirik
Loe Borger
Lund Jan Henrik
Lund Torkel
Lundberg Birger
Lundberg Trond Håvard
Lyng Arve
Lyngstad Brit
Lynne Kari Annethe
Løkken Gunhild Irene
Maaø Roar
Malvik Bjarne
Manstad Gunnar
Matheson Astrid Synnøve
Matheson Tore
Mathisen Geir Tore
Menne Marianne
Mittet Trond
Mjøen Eli
Mjølnerød Helge

Mjølstad Ole Christian
Mo Magne Thomas
Moan Svein
Moe Fredrik
Moen Arild
Moen Arne
Moen Edvin
Moen Eirik
Moen Frode og Halvorsen Kari
Molde Eyvind
Morset Ingjerd
Moum Per Ivar
Moxnes Tonje
Munkeby Jogeir
Myklebust Magnus Monrad
Mære Ivar
Mærk Eva Jensen
Møller Ragnar
Nervik Per-Einar
Nilsen Berit Herje
Nilsen Yngvild Schwung
Nilssen Kåre Steinar
Nilssen Stig Are
Nonstad Per
Nordskag Sissel
Nordtvedt Arve
Norvik Odd Johan
Nufsfjord Torgeir
Nygård Hallgeir Juul
Nørkov Bjørn
Ofstad Kjell
Ohren Arne
Olafsen Terje
Olsen Guri Helene Broum
Olsen Jon Arvid
Olsen Magnar Jarle
Olsen Thor Johan
Olstad Rolf
Opphaug Ole Jørgen
Opsal Trude
Ottem Rune og Marit Synnøve
Ottesen Terje
Overvik Alf
Overvik Anne Olsen
Pedersen Kristian
Petersen Finn
Petersen Torstein L
Pettersen Helge
Pettersen Johan Berg
Pettersen John Harald
Prestmo Toril I Knutsen
Ramo Knut
Rangul Alf Einar
Reinholdtsen Svein-Arne
Reinås Einar
Reitan Andreas
Reitan Bjørg
Reitan Sveinung
Reitan Tor Jakob

Rekkebo Stig Morten
Riiber Trine Sørensen
Rimol Brage
Rimul Kjell Signar
Roaldsvik Trond Marvin
Rolseth Ann Margrethe Moen
Rolstad Kristian
Rotvold Aud Unsgård
Ruud Nils Aksel
Røddesnes Olav Ingeir
Rømuld Tore
Rønning Oddbjørn
Røset Helge
Røstad Marius
Røstad Terje Otto
Saksvik Per Øystein
Samdal Knut
Sandtrø Odd
Saur Eli Rye
Schei Stig
Schevig Bård
Schevig Frode
Schrøder Tor Christian
Selboe Sverre
Selstø Johannes
Sesseng Paul Ingemar
Sigernes Trond
Singsaas Ivar
Sirnes Kjell
Sirnes Tove Jentoft
Sivertsen Terje
Sjoner Harald
Sjøholtstrand Torstein
Sjømæling Tore
Sjøtrø Anders
Skaugstad Ola
Skjerve Knut Tore
Skjervik Arvid Eriksen
Skjervold Rolf
Skjervold Tore
Skjetne Atle
Skjevik Laila Vikan
Skoglund Astrid Margrethe
Skogstad Kristin B
Skrogstad Frode
Skånøy Brit
Sletner Amund
Smeplass Sverre
Solbakken Rolf Tore
Solberg Marte
Soldal Jakob
Solem Erik
Solheim Oddbjørg Reidun
Solli Otto Asbjørn
Sommerfelt Arve Grønnevik
Sondresen Hans Petter
Spjøtvoll Nils Henrik
Stai Ane
Stene Haakon

Stene Håkon
Stensen Snorre
Stillhåtjønna Hytteforening
Stjern Håvard
Stokhaug Jan Morten
Stokke Arve
Stokke Arve
Storødegård Jan Erik
Stovner Lars Jacob
Strand Ole Kristian
Strømmen Ingvald
Strømmen Johan
Stuedal Helge
Stugguvollbekken hytteforening
Størseth Britt Ellinor
Størseth Harry Edvin
Størseth Kjell Magne
Størseth Odd og Jorid S Sætnan
Støvneng Ruth Kristin
Sundal Einar
Sundal Kristin
Sundal Ronny
Sundal Torgeir
Svendsen Birger
Svendsen Jan Erik
Svendsen Stig Erling
Svendsen Tone Hegle
Sæther Bente
Sæther Erik
Sæther Sturla
Sætnan Tommy
Sætran Arve
Sørgård Knut Øystein
Sørlie Rolf
Talmo Hege
Tanem Roger
Tangen Stig
Teigaas Stig
Teigen Olav I Petersen
Tesdal Nils Pettersen
Thyholt Gunnar
Thyholt Hjørdis
Thyholt Torbjørn
Tiller Jon Are
Tiltnes Jan Tore
Timestad Siri Bø
Torp Hans Harald
Trondhjems Turistforening
Trondseth Jan Erik
Tronsen Trond
Tronstad Kjell Arne og Guri Leikvold
Trønsdal Jo Olav
Tvervåg Heidi Wessel
Tyholt Steinar
Tømmervold Åge
Tønne Randi
Tårnesvik Daniel
Ulriksen Roar Halle
Ulseth Berit

Unsgård Øyvind
Uthus Nils Sigurd
Utne Kjersti Kornelia
Valle Svein Raymond
Valseth Tor Harald
Valstad-aalmo Anne
Valstadsve Jomar
Vedvik Arne Otto
Veiseth Ketil
Vigdenes Aslaug
Vik Ottar Egil
Vik Tore
Vikaune Bård
Viken Berit
Viken Svein
Vikvald Kjell Tore
Vullum Sverre og  Anne Therese T
Vårvik Bente
Waagan Ole Rotvold
Wahl Atle
Weiseth Jan Ingvar
Weisser Knut
Welde Oddfrid Svingen
Westöö Björn Anders L
Wiggen Solfrid Annie
Wiig John Eyvind
Wiig Torgeir
Wilhelmsen Eivind
Wold Ingrid
Wågheim Finn Ivar
Wågø Torbjørn
Øksnes Eva Irene Waagan
Østbyhaug Heidi og Jan
Østmo Steinar
Østvik Johannes og Astrid
Øvlinglia Hytteforening
Øvre Ole
Øyan Hytteforening
Åm Eriksson Hilde
Åm Ingjald
Åsheim Per
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UBEMANNET DEL I FORKANT:

For informasjon om betingelser og bruk, se informasjon 
på www.ir.nt.no/gjenbrukstorg/tydal. Vi loggfører alle besøk, 
bruk av gjenbrukstorget forutsetter riktig sortering. 

W
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E

TILGJENGELIG ALLE DAGER, DØGNET RUNDT

+ 47 58 00 00 35 77 08 for å åpne porten

Levering av annet avfall, farlig avfall,  
større enheter og næringsavfall fra bedrifter og landbruk 
må skje innenfor bemannet åpningstid: Mandag 12 - 19. 

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lystoff rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

MATAVFALL

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lystoff rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

PAPP | PAPIR

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lystoff rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

PLASTEMBALLASJE

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lystoff rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

RESTAVFALL

GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Matavfall Klær 
og sko

Hageavfall Bleier

Restavfall Glass og 
metall-

emballasje

Små EL-
apparater

Farlig
avfall

Lyspærer
og lystoff rør

Bleier

Papir Papp og
kartong

Plast-
emballasje

Isopor Restavfall

Hageavfall

Papp, papir og kartong

Plastemballasje

Isopor

Trevirke

Klær/tekstiler og sko

Stein, jord og betong

Kuldemøbler / EE-avfall

Glass- og metallemballasje

Små el-apparater

Vinduer 

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Restavfall

TV og monitorer

SMÅELEKTRO
batterier, lyskilder, maling, lim og lakk

HER KAN DU SORTERE OG LEVERE:

 Telefon 74 02 88 40   www.ir.nt.no   Vakttelefon Tydal kommune: 952 95 902

TYDAL GJENBRUKSTORG
Berggårsdmyra

Åpent mandager 12:00-19:00 
for levering av alle typer avfall
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Fest i Bjørkly i Stugudal

med

Full Rulle 

Skjærtorsdag kl 21.00-01.00 
Langfredag kl 21.00-01.00

Billettpris kr. 250.-

Arrangør U.L Fjellblink

Tydal Bygdeservice SA J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

Stugudal Hytteservice

Eggen og Holden 
Bygg

7590 Tydal   Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875
Ellen F. Ø. Brandtzæg

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

•	 Tjenesteformidling 
Vi har gode samarbeids- 
partnere og formidler tjenester  
til håndverkere og andre.

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

Program 705 Senteret påska 2016

 

 

AVDELING I TRONDHEIM OG SELBU 
www.abes-trafikkskole.com 
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Returadresse: Selbu-trykk, 7580 SelBu 

B

Den lille butikken 
med det store 
hjertet 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
VI HAR ÅPENT HVER DAG I 

PÅSKEN! 
LØRDAG 19.03: 09.00-18.00 
SØNDAG 20.03: 09.00-18.00 

 
MANDAG 21.03-FREDAG 25.03:  

09.00-20.00 
 

PÅSKEAFTEN: 09.00-18.00 
1.PÅSKEDAG: 10.00-18.00 
2. PÅSKEDAG:10.00-16.30 

 
TLF: 94475620 

FACEBOOK:  
NÆRBUTIKKEN STUGUDAL 


