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Vi ønsker alle en god påske

Info fra Stugudal fjell
Spleis!
Tydals store langrennsstjerne
Niklas Dyrhaug har midt i sine
egne VM forberedelser startet
en spleis for vårt arbeid i
tidligtraseen!
En fantastisk raus handling av
Niklas!
At han nå i ettertid har lyktes så godt i Lahti er
bare helt fantastisk og vi gleder oss alle over at han
kommer hjem med så flotte resultater.
Både Niklas og Stugudal Fjell ser viktigheten av
gode skiløyper. Det arbeidet vi har gjort med
lysløypa i fjor ser vi bærer frukter. Det har vært et
skitilbud siden 18.november i fjor og lysløypa har
vært flittig brukt siden da.
En spleis er en dugnad og nå håper vi at flest mulig
deltar til glede for oss alle sammen.

Hytteundersøkelsen viser en klar trend om at
skiløyper er viktig for å eie hytte i fjellregionen. Det
er ingen tvil om at et godt skiløypenett er en stor
verdiskapning for Stugudalen og til stor glede for
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både fastboende, tilreisende og all hyttefolket.
Alle med hytte i Stugudalen har et forhold til
det hvite gullet. Med de klare signaler som
hytteundersøkelsen har gitt er det ingen tvil om at
mange har store fordeler av Stugudal Fjell sitt arbeid
med skiløypene. Det er ikke mange hytter som blir
solgt i Stugudalen uten at skiløyper blir brukt som
salgsargument.
Sett i lys av dette er det naturlig å utfordre alle som
har sitt virke i hyttenæringen og har hyttefolket som
kunder til å bidra i spleisen til Niklas!
Se   www.spleis.no     
Gode skispor etterstrebes hele tiden, dessverre
lykkes vi i Stugudal Fjell ikke like optimalt hele tiden,
men vi jobber konstant med å høyne standarden
på dette. Løypenettet på Moen - Grønnsjøen har
blitt kjørt siden før vinterferien noe som er tidligere
enn normalt. Vi har oppgradert sporutstyret vårt
med å gå til innkjøp av 2 nye sporleggere slik at vi
nå har 3 snøscootere rigget med gode sporleggere
med kniver, glattebrett og sporsetter som vi kan
løfte i bratte unnabakker. Vinterens utfordringer
med mye åpne bekker gjorde at vi så oss nødt

til denne investeringen da vi ikke kom fram med
tråkkemaskinen over alt. Behovet for bedre
barmarksstandard på løypenettet er stort og dette
arbeidet vil fortsette til sommeren.
Vi går inn i den flotte lyse vintertiden og en håper
at snøen vil vare til godt over påske.  Påsken er som
vanlig fylt med mange aktiviteter fra flere aktørerskirenn, snøscootercross, ungdomsfester, afterski og
fullt trøkk i alpinbakkene osv.
Stugudal Fjell arrangerer som vanlig
isfiskekonkurranse onsdagen i påsken med mange
flotte premier. Best Fiske kommer i år også og bidrar
med gode råd og salg av utstyr.
Nytt av året er at vi har åpen vaffelstue på Øvre
Fresvollen i påsken. Planen er å holde åpent fra
palmesøndag til 1. påskedag i tidsrommet 1100
– 1500. Klarer vi å bemanne opp med enda flere
hjelpere kan det bli vaffelstue ved Møsjøen noen av
påskedagene også. Så om det er noen som har lyst
til å hjelpe oss med dette er det bare å ta kontakt.  
Åpningstider vil bli annonsert på hjemmesiden og
FB.
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BLÅMUGGOSTENE
BLÅMUGGOSTENE

FRA
MIDT-NORGE
SELBU
FRATINE
TINE
MEIERI SELBU
Tine’s eneste anlegg som
produserer blåmuggost

Ønsker dere alle en
fortsatt flott vinter i
Stugudalen med håp
om fine skiturer i vårt
fantastiske fjellområde!
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VIKTIGE TELEFONNUMMER
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-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.

PÅSKA PÅ VÆKTARSTUA
For Barn og ungdom

Matservering hver dag
Kl 08.00 – 22.00

I tillegg til vår alacartemeny
Kl 13.00 -21.00, serverer vi:

Palmelørdag; Biff 255;Palmesøndag; Middagsbuffè 250;Mandag; Rømmegrøt +speke 180;Tirsdag; Saltkjøtt og stappe 185;Onsdag; Stekt fjellfisk 245;Skjærtorsdag; Pizza,-&tacobuffè 155;Langfredag; Reinsdyrsgryte 290;Påskeaften; Lammesteik 275;1.påskedag; Stor Påskebuffe 250;2.Påskedag; Middagsbuffe 250;-

Livet i Lavvoen

Afterski i lavvoen hver dag fra
palmelørdag til påskeaften!
«Ian og Ryan» spiller.
Palmelørdag; 8/4 Afterski 16.30-18.00, Vi

viser RBK-Molde på storskjerm kl 18.00-20.00
Palmesøndag 9/4; Afterski 16.30-19.00
Mandag 10/4; Afterski 16.30-19.00,
Ølsmaking med Rørosøl og karaoke.
Tirsdag 11/4; Vi gjentar suksessen fra i fjor
Mr T Band med Larrik spiller 16.30 – 21.00
Onsdag 12/4; Afterski 16.30 -21.00
Skjærtorsdag 13/4; Afterski 16.30 -21.00
Langfredag 14/4; Afterski 16.30 – 21.00
Påskeaften 15/4; Afterski 16.30 – 21.00

Mandag 10/4
Barnas dag kl. 13.00-15.00
Minisnøscooter, Hesteridning, aking,
film, tegning, grilling, bading og lavvo.
Barnas afterski kl. 15.00-16.00
i lavvoen
Disco kl. 18.00-20.00 Barnedrinker,
glowsticks og røykmaskin
Påskeaften 15/4
Barneskirenn kl 12.00 i samarbeid
med Væktarstua hytteforening.
Disco kl. 18.00-20.00

Det hender på hotellet

Åpen restaurant med bar hver kveld
fra palmelørdag til påskeaften.
Lørdag 8/4 Vi viser RBK-Molde på
storskjerm i Peisestua kl. 18.00
Søndag 9/4 Sjakk på peisestua
fra kl. 19.00
Onsdag 12/4 Quizz i Madam Dahl
kl. 19.00–21.00
Quizzmaster: Kjell Arntzen
Påskeaften 15/4 Levende musikk
med Mr. T band & Larrik i
Cafe Martine fra kl 21.30

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.
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Ny struktur på hytterenovasjon
Innherred Renovasjon er nå i gang med et større
prosjekt for oppgradering og ny struktur på
hytterenovasjonsordningen i kommunen. Dette
gjøres i nært samarbeid med Tydal kommune.
Hytteeierne skal i likhet med husholdningene få
muligheten til å kildesortere avfallet sitt, og dette
skal gjøres på gode og tilrettelagte returpunkt.
Færre, men bedre returpunkt
- I dag er det 33 returpunkt for hytterenovasjon
i kommunen. Mange av disse er små og plages
av forsøpling. Vi ønsker å redusere antallet, men
oppgradere de som blir igjen slik at de både ser
mer innbydende og gir mulighet for kildesortering
av avfallet, forteller kommunikasjonsrådgiver
hos Innherred Renovasjon, Øyfrid S. Knudsen. –
Alle skal kunne finne et returpunkt i tilknytning
til nedfartsveiene fra hyttefelt, men for noen
innebærer det at avfallet må tas med i bil på vei fra
hytta, forklarer Øyfrid S. Knudsen.
Tilbudet om sortering skal være likt som for
husholdning, altså at man kan sortere ut matavfall,
papp/papir, plastemballasje og restavfall.
På returpunktene planlegges også oppsett av
levegger, oppgradering av containere og bedre
skilting.
Store planer i Stugudal
Ved Stugudal landhandel planlegges det nå et
større returpunkt der en i tillegg til de nevnte
avfallstypene også skal få kunne levere glass- og

metallemballasje og forhåpentligvis visse typer farlig
avfall som batterier, lyskilder, maling etc. Detaljene
er ikke helt på plass enda men det skal bli et godt og
brukervennlig returpunkt.

Sommerens flotteste
sykkeleventyr

Døgnåpen service ved gjenbrukstorget
Inkludert i hytterenovasjonsabonnementet er
også fri levering på alle Innherred Renovasjons
gjenvinningsstasjoner (gjenbrukstorg). På
gjenvinningsstasjonen kan en i den ordinære
åpningstiden lever alle typer avfall, inkludert større
gjenstander og farlig avfall. Tydal gjenbrukstorg på
Berggårdsmyra har åpent for dette mandager kl 1219. Men i tillegg kan noen typer avfall leveres når
som helst. Som eneste av Innherred Renovasjons
gjenvinningsstasjoner er anlegget i Tydal spesielt
tilrettelagt hytteeiere ved at en avdeling er
døgnåpen for levering av enkelte avfallstyper. Dette
gjelder matavfall, restavfall (ikke store ting), papp/
papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje,
småelektro, batterier, lyskilder, maling, lim og lakk.
- Porten til denne døgnåpne avdelingen åpnes
vanligvis ved å ringe et telefonnummer som står på
den, men vi vil som et prøveprosjekt i vinter holde
den åpen permanent, forteller Knudsen.  
- Vi håper hytteeierne i Tydal opplever
renovasjonstilbudet som godt, og tar gjerne imot
tilbakemeldinger og innspill fra brukerne. Vi benytter
anledningen til å ønske alle en god hyttepåske,
avslutter Øyfrid S. Knudsen.

Lørdag 12. august går den 9. utgaven av
Pilegrimsrittet av stabelen. Kanskje kan det
være et av sommerens mål for deg og dine
venner.
Pilegrimsrittet hadde jevn oppgang av syklister helt
fra starten i 2009. I fjor gjennomførte i underkant
av 800 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.

Skisse over det nye returpunktet i Stugudal, laget av TAG Arkitekter.
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- 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
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, avslutter Håkon Wang.

Nytt fra Stugudal fjell
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Væktarstua Hotell
På Væktarstua venter de masse folk og stor stemning som vanlig i påska. Et av de store
trekkplastrene, afterski i lavvoen, blir i år noe forlenget fra onsdag-lørdag. Vi starter palmelørdag
med fotballkamp Rosenborg-Molde på storskjerm i lavvoen. Ian og Ryan vil spille de fleste
kveldene, vi ønsker de velkommen tilbake. Så får vi nok en gang gjensyn med det populære Mr.
T-band (Harald, Knut og Larrik) i lavvoen på tirsdag, og i Café Martine påskeaften.
For utførlig program, se aktivitetsoversikten
«Dette skjer i påska 2017» eller hotellets annonse.
(Væktarstuas Facebookside og hjemmeside har også
all informasjon.)Helge, Totto, Heidi og Matilde har
satt sammen et innholdsrikt program for påsken.

Ønsker du ei lita leilighet på fjellet?
Kjøring med miniscooter i Vinterferien på Barnas
dag. Populært!

Gjør som Sissel Nordskag, kjøp leilighet på Væktarstua
Hotell! Lettstelt, sosial, bekymringsfri tilværelse
på fjellet, med nydelig utsikt over Stuggusjøen. Her
kan Sissel slippe vedlikehold, snømåking og andre
MÅ-gjøremål. Istedenfor kan hun bruke tiden på
den flotte naturen i Stugudalen sommer som vinter.  
Ungdommene mine er 16 og 20 år (Mia og Even), og
det er plass til oss alle, sier Sissel. Og blir det trangt,
eller får jeg mer besøk, kan vi bare leie flere rom på
Væktarstua. Vi spiser stort sett frokost i leiligheten.
Men er vi fler, kan Alfred (fellesstua) benyttes, eller
vi kan spise i restauranten på hotellet. Savner jeg
vedfyring, så setter vi oss i peisestua og fyrer i peisen.  

Vi voksne kan prøve oss på KARAOKE senere på
kvelden i lavvoen. Møt opp og syng av full hals!
Ellers ønsker familien Kvithammer å få mer fokus på
mat. Vi ser at det ikke er nok med pølser og chips
lenger, sier Helge. Å ha biff på menyen på lørdager
har hittil vært en suksess, og det vil vi fortsette med.
En ellers innholdsrik meny finner du i bladet.
Vi minner om parkering ved kapellet og i
Stugguvoldmoen, om du skal på ski, scooter eller i
lavvoen! Parkeringen ved hotellet fylles fort opp, og
må forbeholdes hotellets gjester.

Mandag er det Barnas dag, med hesteridning,
(bildet fra Barnas dag i vinterferien) scooterkjøring

Totto, Didrik og Helge Kvithammer, tre generasjoner
sjefer,  alle like blide!

(miniscooterne til Jomar Grytbakk), bading, aking
og grilling. Barna får også kose seg på Påskedisco.
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Vi ønsker alle en god påske, og velkommen
til Væktarstua, store og små, avslutter «The
Kvithammers»!
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Hyttefelt i Tydal
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Spørreundersøkelse blant alle
hytteeiere
Vi ønsker å bidra til at din opplevelse som hytteeier i Tydal blir bedre, og at
Tydal blir en mer attraktiv hyttekommune.

VERDENSMESTEREN FRA TYDAL’N!

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i samarbeid mellom Stugudal bedriftsnettverk og Tydal kommune.
Vi har nå hatt en gjennomgang av alle svarene på et medlemsmøte og skal i slutten av mars presentere
resultatet for kommunestyret i Tydal. Deretter vil vi gjøre undersøkelsen tilgjengelig for flere.
Vi skal samtidig ta tak i konkrete tiltak.
Blant svarene er ønske om mulighet til å fylle drivstoff i Stugudal, økt samarbeid mellom aktørene og drift i
alpinbakken.
Drivstoffanlegg er nå på plass hos Nærbutikken i Stugudal. I alpinbakken er et nyt styre i full aktivitet med
å legge grunnlaget for videre drift. Samarbeid mellom aktørene blir ivaretatt av Stugudal bedriftsnettverk og
Tydal Næringsforening.
Oppkjørte skiløyper er svært viktig for mange. Viser til leders info, s2 i dette nr, om Stugudal Fjell sitt arbeid
vedr.dette.

Vi ønsker alle ei riktig god påske !!
STUGUDAL BEDRIFTSNETTVERK SA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alltjeneste Stugudal
Dyrhaug Ridesenter
Nesjø Båtutleie SA
Patrusli Gaard
Stugudal Camping
Stugudal Drift AS (Nærbutikken)
Stugudal Eiendom AS
Stugudal Fjell
Stugudal Grunneierlag
Stugudalshester
Stugudal Håndverk og Fritid DA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stugudal Hytteservice
Stugudal Naturfoto og Design
Stugudal Stasjon AS
Sylan Opplevelse AS
Sylsjøveien AS
Sørensen Scooter
Tydal Ski AS
Tydal Skisenter AS
Tydal Utleieservice AS
U.L.Fjellblink
Væktarstua Hotell AS

Som for to år siden bidro Niklas Dyrhaug fra Tydal til
at Norges stafettlag for herrer vant GULL i VM på ski
i Lahti. På stafetten hadde Niklas beste tid av alle på
de to klassiske etappene.  Didrik Tønset gikk første
etappe, Niklas 2.etappe, Martin Sundby 3.etappe,
og Finn Hågen Krogh den spennende siste etappen!
En nervepirrende opplevelse! I tillegg vant han også
en bronsemedalje på 15 km, en kjempegod innsats!
For øvrig Sør- Trøndelags første individuelle medalje i
mesterskap på distanserenn på herresiden siden Ove
Aunli i 1985. Vi i Stugudal Fjell gratulerer hjerteligst
med en flott innsats i VM. Vi er stolte av deg!
Foto fra Facebook.

TYDAL SJAKK-KLUBB

Stugudal Håndverk og Fritid
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,  
kurvprodukt, bålpanner med utstyr,
strikkeprodukt. I tillegg  klær og sko og mye mer
fra Selbusporten, varer fra Fjellvilt og Aursundgris,
nye bilder og andre produkt fra Stugudal
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Naturfoto og Design, bjørkved og mye mye mer.
Rasteplass med bål og benker ute hos oss i påska.
Nyt matpakka, eller noe av det vi tilbyr.
Også mulig å kjøpe med hjemmebakst til hytta.
Konkurranse gjennom hele påska. Kom innom å
ta med skjema.

Nytt fra Stugudal fjell

Svein Inge Sørlie, som jobber på Væktarstua, har
startet en sjakk-klubb i Stugudalen med tilholdsted
på Væktarstua. Han sier at alle som vil kan bli
med, nybegynnere som viderekommende. Sjakkkveldene vil avholdes på forskjellige dager kl.19 på

peisestua på Væktarstua. Beskjed vil bli gitt.Dette
skal også være et sosialt tiltak i tillegg til at folk kan
kose seg med sjakk. Klubben er allerede registrert i
Norges Sjakkforbund. Alle registrerte medlemmer
vil få tilsendt NSF`s medlemsblad månedlig,
og muligheten for å delta i andre turneringer.
Det er blant annet sjakk-klubber på Røros, Hell
og i Trondheim, og her ligger det muligheter for å
arrangere lokale turneringer som både er lærerikt og
sosialt.
Ifølge Svein Inge er det allerede et titalls
medlemmer, og det hadde vært moro med enda
flere for å gi klubben en ”pangstart”.
- Ønsker du å bli medlem kan du sende Svein Inge:
Navn/epost/adresse/telefonnummer til www.
tydalsjakk@gmail.com eller tlf. +47 99397446

Nytt fra Stugudal fjell
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Bredbåndssatsing i Tydal
har gitt fornøyde kunder
antenneutstyr, noe som
ga et mer stabilt signal
med høyere hastighet.  
Resultatet ble også et
sterkere WiFi-signal  i
hytta slik at annekset fikk
dekning uten bruk av
forsterker.  

Bygde hytte i Stugudal, Dalslia, høsten 1985… uten
vei, strøm og innlagt vann. Men Tydal kommunale
Energiverk installerte strøm allerede vinteren -86,
og etter hvert bygde vi sammen med naboer vei helt
frem. Når kommunen så tilbød fremføring av vann
og kloakk ble dette også installert.
I 2005 kom også tilbud om «levering av internet
aksess» fra Tydal kommunale Energiverk og dette
installerte vi samme vår.
Utmerket løsning fant vi fort ut, da vi hadde bruk for
tilgang internett både i jobb og privat. Og når man
først har en slik løsning skapes det raskt nye behov
og anvendelser. Med permanent internett på hytta
ble det også installert web-camera.  Spesielt nyttig
på vinteren for å se vær og snø-forhold samt status
vedr brøyting frem til hytta. Neste steg nå er styring
av varme og strøm via internett istedenfor via SMS
og gsm-nettet slik som i dag.
Og med dagens utvikling, så blir jo nå flere og
flere tjenester og tilbud både fra det offentlige og
næringsliv tilgjengelige via internett, som iflg vår
erfaring er en positiv utvikling som gjør mange ting
enklere. For oss betyr dette at vi kan bruke hytta
enda mer.
Heldigvis ble nettleveransen overtatt av Infonett
på Røros når Tydal Kommunale Everk avviklet
sin virksomhet. Og sist høst ble nettløsningen
oppgradert og modernisert med blant annet nytt

14

Uten problem kan
flere enheter være på
nett samtidig med god
hastighet begge veier.
Vi benytter nå også
mulighet for å streame  
NRK TV samt video via
nettet, gjerne i annekset.  
Det samme gjelder i jobb, hvor lasting av data/
dokumenter både opp og ned går raskt.
Stabilitet og driftssikkerhet er viktig når vi nå utvider
helgene og jobber fra hytta. Og bra da å vite at
Infonett Røros har en serviceperson i Stugudal.
Vi synes også det er viktig å kunne velge lokale
leverandører i fjellregionen, selvsagt til rett pris
og kvalitet, og på denne måten bidra til lokale
arbeidsplasser og verdiskapning.

Her fra Barnas dag på Væktarstua i vinterferien. Populært!

STUGUDAL SNØSCOOTERUTLEIE
Kristin og Jomar Grytbakk har sin hovedbase
på Stugudal Camping, der de styrer og steller
med sine campingbeboere og gjester. Stugudal
snøscooterutleie har lokalisert seg i sentrum av
Stugudalen , på Stugguvollmoen, (festivalområdet).
Vi har utleie av miniscootere for barn, samt scootere
til voksne, sier Jomar. Det er opparbeidet en liten
bane på lukket område for kjøring med miniscooter.
Vi har også løype for kjøring til de som er over
16 år, og som har førerkort for snøscooter kl.S.
Utleie av full bekledning og hjelmer for kjøring i
fjellet har vi også. Pr i dag har vi isfiskeløypa inn til
Nesjøen og Broksjøen som vi bruker, men håpet er
at det kommer to flotte rundløyper. Kanskje er det
bestemt og gjennomført når bladet leses? Vi vil også
arrangere guidet isfisketur til Nesjøen/Broksjøen, i
tillegg formidler vi turer inn til Nesjø Båtutleie der
det er muligheter for overnatting i hytter.
Våre samarbeidspartnere er: Fjellguiding Tydal
AS, Væktarstua Hotell, Sørensen Scooter, Tydal
Bilelektro, Patrusli Gaard, Søstrenes Kammers.
For åpningstider og priser, se hjemmesiden www.
stugudal.camping.no  eller Facebooksiden til
Stugudal Snøscooterutleie.
Eller så kan du ringe tlf. 98498846

Her er det kø i Tydal Skisenter under vinterfesten for å få kjøre
miniscooter!

Thor-Johan  og Annie Blix Olsen

Nytt fra Stugudal fjell
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Kom å se vår utstilling!
Vinduer, balkong-og skyvedører.
Standard og spesialmål.

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

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

Tlf: 73817350

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

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

– Hele Neadalførets byggevaresenter
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Tlf. 73 81 04 40
E-post: post@xlbyggselbu.no
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xlbyggselbu.no
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J

ohn Berggård Bygg

Brødvarer
i Tydal

7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg

Coop Tydal
Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid
Væktarstua

Tilbygg
Rehabilitering

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

Fra

Pilegrimsrittet 2017
Lørdag 12. august

Sommerens vakreste eventyr.
86 kilometer i vakker natur
gjennom Tydal og Selbu.
Mer info: www.pilegrimsrittet.no

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE
RAPPORT
BOK
STORFORMAT
BILDEKOR
WEB DESIGN

8-22

www.fagtrykk.no
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COOP TYDAL
Mange gode tilbud

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

Et naturlig knutepunkt

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

Coop Tydal er mer enn en dagligvarebutikk.
Vi representerer også et naturlig møtested i lokalsamfunnet. Her treffes naboer og gode venner, og
mange hytteturister stikker også innom. Enten det
er snakk om dagligvarer eller et tips om hvor fisken
biter, vil betjeningen forsøke å hjelpe deg.
Vi skaffer det du trenger
På Coop Tydal får du det du trenger, uten å måtte
gå fra butikk til butikk.
I tillegg til dagligvarer, finner du utvalgte artikler til
hus og hjem i hyllene.
Vi selger også propan og ferske brødvarer.
Om vi ikke har det du trenger i sortimentet, gjør vi
det vi kan for å skaffe det.
Vi har også apotek-varer, tipping og post i butikk.
Service og nærhet er viktig - det skal være hyggelig
å handle hos oss.

akkeløp
Norges råeste motb

7
1
0
2
t
s
u
g
u
a
5.

Åpningstider i påska:
man - tirs     8 - 18
ons                 8 - 17
påskelørdag    9 - 13

www.storsylenopp.com

TYDAL
UTLEIESERVICE AS

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg

Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.

Hytter i bindingsverk og handHytter i bindingsverk
og
laft.
NybyggNybygg
og tilbygg.og
handlaft.

PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 2000,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3500,Vibratorplate 85 kg. Kr. 500,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell

tilbygg

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

Bestilling:
telefon 92 49 27 22

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

www. tydalutleieservice.no
tydalutleieservice@gmail.com

TRONDHEIM – SELBU - STJØRDAL
www.abes-trafikkskole.com

Telefon: 95160160
www.dybvad.no
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ÅPNINGSTIDER PÅSKE 2017
www.tydal.kommune.no

TYDAL KOMMUNE
Omsorgstjenesten

Tydal kommune, rådhuset

Turistinformasjonen

Tydalsvegen 125, 7590 Tydal
Tlf. 73 81 59 00
E-post: postmottak@tydal.kommune.no

Lokalisert i servicekontoret på rådhuset
Tlf. 73 81 59 00
E-post: turistinfo@tydal.kommune.no

Påskeuka
Mandag og tirsdag kl. 08.00 – 15.30
Onsdag kl. 08.00 – 12.00

Samme åpningstider som rådhuset

Ordinære åpningstider ellers i året
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Salg av suvenirer, bl.a. dialektkoppen, kniver,
strikkavotter, buffer, lokalhistoriske bøker og
bygdebøker. Jakt- og fiskekortsalg og kart.
Brosjyremateriell fra Tydal og nærkommuner.

Innbyggere, hyttefolk og besøkende
ønskes en RIKTIG GOD PÅSKE!

Velkommen innom turistinformasjonen!
Besøk oss gjerne på www.sylan.no

Tydal legekontor

Tydal bibliotek

Tlf. 73 81 58 40

Kombinere hytteliv med jobb?
Omsorgstjenesten i Tydal består av sykehjem,
hjemmesykepleie, og barnebolig for psykisk utviklingshemmet.
Er du helsefaglig utdannet, eller har erfaring som
assistent innen området? Vi har hatt og har flere
vikarer som synes det er greit å ha muligheten til
jobbe i nærheten av hytta.
Synes du dette høres interessant ut?
Ta kontakt med leder for omsorgstjenesten
Heidi Selboe Welve 73 81 58 06/952 95 968,
rådgiver Gry Horven 73 81 58 11/952 95 970

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

Mandag 10. april og tirsdag 11. april
kl. 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00
Onsdag 12. april kl. 09.00 – 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

Påskekrimmen
låner du hos
Tydal bibliotek
Velkommen innom!

Transport og graving
Gruslevering
Telefon: 73 81 56 05
Fax: 73 81 56 33
e-post: aastrans@online.no

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

Mobil
Tor Egil: 970 14 211 Arild: 950 26 130
Einar: 950 26 129

Svømmebassenget i Tydalshallen

Åpent fredag før palmesøndag (7. april)
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

Tilbyr blant annet
•
•
•
•
•

Vasking fra 400kr
Hagearbeid fra 400kr
Snømåking fra 400kr
Maling fra 425kr
Bortkjøring av rask
facebook: @alltjenestestugudal
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440
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tlf: 96500252

Vi har Maxi Taxi med plass til 16 stk,
samt ordinær Taxi
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Aktiviteter og arrangement 2017

Røvassbu
Åpen skihytte i Østbymarka søndager fra januar tom påske, 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

Følg med på Tydal kommunes kulturkalender «Hva skjer i Tydal», Tydal kommunes
hjemme- og facebooksider, samt Nea Radio, Selbyggen og bladet Nytt fra Stugudal Fjell.
De fleste arrangørene har også egne hjemmesider og offentlige facebook-sider 
Mange fine turmuligheter
Noen av dem finner du i vår Vandreguide, Sykkelguide eller Fiskeguide,
som du kan få ved henvendelse til turistinformasjonene, hos flere bedrifter
eller på sylan.no Utleie av sykler, kano og kajakker finnes.
Fjellguiding og transport se fjellguidentydal.no Snøscooterutleie med eller
uten guide stugudalcamping.no , som også har barnesnøscootere.

25. mars

Bukkhammerrennet
Skirenn mellom Græsli og Aunegrenda i Haltdalen, i år med start fra Aunegrenda.
Ca 22 km. For flere opplysninger følg med på annonsering.

12. april

Isfiskekonkurranse i sørenden av Stuggusjøen
For mer informasjon, se stugudal.no og facebook Stugudal Fjell

Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn – også isfiske
Ny fiskefilm produsert i 2016 – en fiskereise i Tydals fjellverden fullspekket med
fisketips! Flere utsalgssteder. 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 , facebook Jakt og Fiske i Tydal

13. april

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

14. april

Påskecross
Fartsfylt arrangement – scootercross på Stugguvollmoen langfredag.
Start kl. 12.00, finaler fra kl. 14.00. facebook Tydal MK-Åpen gruppe

Opplevelser på hesteryggen
Rideturer, rideleir, ridekurs se patrusli.no , dyrhaug.no , stugudalshester.no
Vår- og høsthalvår Svømming i Tydalshallen
Svømmebassenget er åpent fredagskveldene tom 7. april kl. 17.00 – 20.00 og åpent igjen
fra høsten 2017 på fredagskvelder, 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 over til Røvassbu eller inn til Vessingsjødammen, samt fra parkeringsplassen
på Ol-Persbakken i Østby og til Røvassbu og/eller til Svarttjønna. Følg skilting.
Lysløyper finner du ved Væktarstua Hotell i Stugudalen og ved Tydalshallen i Ås. skisporet.no
24
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Sommer 2017 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
Juni

Kubjørgtrimmen
Turmarsj 2. pinsedag, i år frå Græsli til Flora. Familievennlig trasé på ca 13 km.

Juni - august

Brekka – Barnas Bygdetun (ved Tydal museum)
Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med «nå attåt»
og husflidsutstilling med salg. Åpent fra kl. 11.00 til 18.00 på sommer.
Følg med på facebook Brekka - Barnas Bygdetun

7. – 9. juli

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

14. og 15. juli

Tydalsfestival’n
Populær musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som
nærmeste nabo. Se tydalsfestivaln.no
der artister og program legges ut.
25
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STUGGUVOLLMOEN
Hva har foregått på Stuguvollmoen den siste tiden?
Jo, der er det blitt flotte nyoppussede dusjer og
toalett til de som trenger det. Behovet har vært
tilstede lenge, nå håper vi at turistene bruker
anlegget. Her er det også parkering, i tillegg til
området ved Stugudal Kapell.

22. og 23. juli

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

5. august

Storsylen Opp
Spektakulært motbakkeløp fra Nedalshytta til toppen av Sør-Norges høyeste grensefjell,
Storsylen 1762 moh. storsylenopp.com

12. 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

13. august

Pilegrimsvandring
Vandring gjennom Skarddøra. Oppmøte Stugudal kapell for felles skyss til start ved
Sylsjøen. En dagsmarsj på ca 18 km. Avsluttes med varmmat ved kapellet på Stugudal
og gudstjeneste etterpå. pilegrimsleden.no

September

Stuggusjøen Rundt – sykkeltrim
16,5 km uten tidtaking. Fin rundtur for liten og stor. Uttrekkspremier og deltakerbuttons. Se mer info på tydal-il.no og sjekk annonsering Selbyggen/Nea Radio.

Betalingsautomater er montert for bruk av
sanitæranlegget og for parkering. Automatene skal
på sikt få flere funksjoner. Der skal man etter hvert
kunne betale for parkering, fiskekort og scooterkort.
Betalingsautomat har det også blitt på
parkeringsplassen på Ystesosen. Der vil det i løpet av
våren bli satt opp et do for trengende.
Nytt toalett har det også blitt ved Nærbutikken. Det
mangler beising, men er ellers klart til bruk.
Det skjer da ting på Stugudalen! Når så Innherred
Renovasjon får satt i verk sine planer, så kan det bli
riktig vakkert på Dala! Takk til kommunen for en bra
oppgradering av sentrum!

Last ned brosjyren “Eventyrlige Tydal”
og annet brosjyremateriell på
turistinformasjonssiden sylan.no
Finn oversikt over overnattings- og
spisesteder og andre servicetilbud.

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

26
Tydal kommune, servicekontoret, mars 2017

Væktarstua Hotell AS
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 31 00
post@vaektarstua.no
vaektarstua.no
Nytt fra Stugudal fjell

Stugudal Håndverk og Fritid
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 55 12/mob +47 994 44 646
turistkontor.stugudal@online.no
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Stjernespekket
festivalhelg
Programmet til årets Tydalsfestival toppes av pop yndlingen Veronica Maggio, stjerneskuddet Angelina
Jordan og rockefavorittene Hellbillies. I tillegg får vi blant annet lovende lokale artister, et gjensyn med
Staut, Tre Små Kinesere og en forrykende avslutning i regi av Staysman & Lazz med Katastrofe. Det er ingen
tvil om at programmet har noe for enhver musikksmak, og det blir garantert trivelig festivalstemning på
Stuguvollmoen også dette året. Om du ikke har gjort det allerede, sett av helga 14. - 15. juli nå.
Det var stjerneskuddet Angelina Jordan som har
sjarmert publikum over hele verden med sitt talent.
I sommer skal hun opptre på familieforestillingen
under Tydalsfestivalen. Det vil også bli annonsert
flere artister til familieforestillingen utover våren.

Matt fra Texas også
har en viktig rolle.
Kim Olve fra Selbu
har høstet mange
godord for sin
debutplate «Kalde
Kyss» - og sammen
med bandet har han
hatt mange oppdrag
siden i høst. Mellom
innslagene på
hovedscena blir
det også musikk i
serveringsteltet.

Staut slapp for alvor inn i varmen hos norske
musikkelskere i 2011 med singelen «Slepp me inn».
- Staut er i toppform og vi gleder oss stort over
den stadig voksende fanskaren som møter oss på
konsertene, forteller vokalist Gaute Lein Ausrød.
Staut har også to ganger tidligere besøkt festivalen
med stor suksess, forrige gang i 2013.
Lokale artister med internasjonal rekkevidde
Tre Små Kinesere har et stort repertoar å velge
fra, og leverer en morsom og musikalsk pakke
som går hjem hos folk i alle aldre. Bandet har også
en lokal representasjon i Lars Lien som nå spiller
tangentinstrumenter og synger i bandet.
Countryrockbandet Sugarfoot fra Trondheim består
av meget solide musikere som blant annet har spilt i
Motorpsycho, Tussler og Too Far Gone, og spiller for
første gang på Tydalsfestivalen i sommer.
Jeremy Wayne og Kim Olve Breistrand har begge
nettopp sluppet nye album, og stiller med sine band
i ryggen på hovedscena på Stugguvoldmoen. Jeremy
er ute med sitt prosjekt «Atlantic Divide», der onkel

Fest med Fredrikstadgutta
Siden oppstarten i 2009 har Staysman & Lazz
bidratt på snart 1000 eventer, stilt med eget bidrag
i Melodi Grand Prix og må ses på som kanskje de
mest useriøse seriøse artistene i Norge. De gjestet
Tydalsfestivalen i 2014, og i år har de i tillegg med
seg Katastrofe. Publikum vil bli servert et forrykende
sceneshow når denne gjengen inviterer til fest.

TYDALSFESTIVAL`N – NY LEDER,
OVERSKUDD OG KR 300.000 I GRASROTMIDLER

Veronica Maggio entrer scenen på Stugudal fredag
14. juli med et knallsterkt band i ryggen.
Hun er en av Sveriges mest prisbelønte artister
noensinne, og Spotify meddelte i 2016 at Maggio
er den største kvinnelige artisten i Norden. Som
en dyktig låtskriver er hun kjent for superhits som
“Måndagsbarn” og “Jag kommer”. Den sjarmerende
og talentfulle popyndlingen blir hyllet av både
presse og fans for sine live-opptredener. Ikke gå
glipp av hennes
eneste konsert
i Trøndelag i
sommer.

Etterlengtet gjensyn med Hellbillies og Staut
Under Tydalsfestivalen 2017 får vi et etterlengtet
gjensyn med et av Norges aller beste live-band,
Hellbillies. En vellykket blanding av amerikansk
country og sørstatsrock, med tekster på klingende
hallingdialekt har gitt dem et stort publikum, med
fans fra sju til sytti. Vi registrerer at Hellbillies
kanskje er bedre enn noen gang..!!

Familieforestilling
med Angelina
Husker du den
lille jenta som i
2014 blåste alle
konkurrentene
av veien i Norske
Talenter med
sin fantastiske
jazzstemme?
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Borgar Kulseth Kirkvold overtar som ny daglig leder
i Tydalsfestival`n. Borgar er født og oppvokst i Tydal.
Han jobbet i Trondheim da han ble «headhunted» til
jobben som leder for festivalen. Festivalledelsen er
meget godt fornøyd med å få inn ungdom, dette vil
nok bidra til fortsatt nytenking og utvikling i tillegg
til ungdommelig entusiasme, sies det på festivalens
Facebookside.
Borgar er 25 år, og har nylig fullført utdanning innen
«Sport og Event Management» i Drammen. Dette
skulle være en flott erfaring å ta med seg inn i arbeidet fremover med Tydalsfestival`n.
Borgar overtar etter Mari Evjen som har ledet festivalen med solid dyktighet og suksess i 2 år.
Tydalsfestival`n kan se tilbake på nok ett godt år, og
det økonomiske resultatet for 2016 er svært positivt. Med bakgrunn i det positive regnskapet, har
styret for festivalen besluttet å dele ut kr 300.000,- i
grasrotmidler til 21 frivillige lag og organisasjoner
i Tydal, som takk for kjempebra innsats i forkant
og gjennom festivalhelga. Tydals desidert største
enkeltarrangement ser ut til å ha etablert seg til å
være en solid bidragsyter til hele bygda på mange
måter. Videre vil deler av overskuddet bli brukt på
investeringer til arrangementet, og til å sikre ett
godt økonomisk grunnlag for festivalen fremover,
står det på FB-siden. Borgar forteller at kommunen

er i ferd med å pusse opp sanitæranlegget. Ellers
vil årets scene bli enda større enn i fjor. De vil sørge
for et godt vakthold, både på området og utenfor.
Betalingssystemet CASHLESS vil også bli benyttet i
år. For musikalske opplysninger, se neste innlegg fra
Tydalsfestival’n.
Det er igjen duket for en flott helg for hele familien
på Stugguvollmoen.
Takket være en stor dugnadsinnsats har festivalen
sikret seg et solid økonomisk fundament som gjør
at vi kan ha mange meget populære artister år etter
år. Mange hytte-eiere har vært med som funksjonærer både i fjor og årene før. De melder tilbake
at det er sosialt og hyggelig å bidra til at festivalen
blir en suksess. Vi har mange ulike oppgaver som
må fylles med frivillige funksjonærer og det settes
opp vakter gjennom hele helga. Alle funksjonærer
får festivalpass hele helga. I tillegg registrerer hver
enkelt funksjonær hvilket lag eller organisasjon
som skal motta «grasrot-andel». Kan nevnes at i
2016 ble det utdelt 300.000,- fordelt på ulike lag og
organisasjoner i Tydal.
Ønsker du å bidra som funksjonær?
Ta kontakt med daglig leder Borgar Kulseth Kirkvold
borgar@tydalsfestivaln.no
Tlf 414 09 361

Nytt fra Stugudal fjell
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Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling Væktarstua Hotell
Axel tlf, 974 97 815

NORGES MEST
POPULÆRE
LOKALRADIO!

40 % daglig oppslutning i eget område, målt av Kantar TNS i fjerde kvartal 2016.

STUGUDAL
FOTO

Naturfoto og Design
Hør oss på DAB/DAB+, nettradio
eller via FM:

Tydal: 104.0
Stugudal: 102.0
Selbu: 106.5, 103,4, 100.3
Stjørdal/Malvik: 87.8
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

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.

jonbjarne@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no
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Vi sender døgnet rundt, med nyheter, reportasjer og god musikk. Og som vanlig nattradio
hver fredag, og alle kvelder i påska! Se komplett sendeskjema på våre nettsider.

SPILL RADIOBINGO

Opptil 70.000 kr i jackpot, 19.850 kr i
ordinære premier. Hver tirsdag kl 20.00,
superbingo kl 21.15.
Blokker kjøper du hos:
Selbu: Best Selbu, Coop Prix og Kiwi.
Tydal: Best Tydal, Coop Tydal
og Stugudal Landhandel
Stjørdal: Rema 1000 Hell, YX Hell
og Esso Stjørdal
Malvik: Circle K Hommelvik
og Mix MalvikKiosken (Malvik Senter)
Eller digitalt på våre nettsider.

Besøk
v
www år nettsid
.near
adio. e
no

deord
o
k
d
n
e
SMS: S n meldingdi
«NEA» - kr)
(5
til 2401
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Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

Onsdag 12.april

Påskeaften 15.april

Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Landhandel åpent 09-18

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Tydal Skisenter åpent 10-16

Tydal Skisenter åpent 10-16

ISFISKEKONKURRANSE PÅ STUGGUSJØEN!

Barneskirenn kl.12, påmelding Væktarstua.

Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo fra 16.30-21, Ian
og Ryan spiller.

Væktarstua Hotell: Ungdomsdisco i bodegaen
(9-16 år) kl.18-20.
Afterski i lavvo 16.30-21, Ian og Ryan spiller.

Dagens i kafeen: Stekt fjellfisk
Quiss i Madam Dahl med quissmaster Kjell Arntzen
19-21.
Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

Dette skjer i påska 2017!

Skjærtorsdag 13.april

Dagens: Lammesteik
Café Martine: Mimrekveld, Mr T Band med Harald,
Knut og Larrik fra kl.21.30.
Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

1.påskedag 16.april

Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Landhandel åpent 10-18

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16 med påskecross/
skikonkurranse med topp premier og afterski med
fulle rettigheter. Livemusik Hilanmo, Nygård og S.V!

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16

Lørdag 8.april (Palmelørdag)

Mandag 10.april

Stugudal Landhandel åpent 09-18

Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Tydal Skisenter åpent 10-16

Tydal Skisenter åpent 10-16

Væktarstua Hotell. Afterski i lavvo 16.30-18, Ian og
Ryan spiller.RBK-Molde på storskjerm i lavvoen fra
kl.18-20. Storskjerm på peisestua også. Dagens: BIFF

Væktarstua Hotell: Barnas dag med hesteridning,
minisnøscooter, aking, film, tegning, grilling, bading
og lavvo. Barnas afterski 15-16. Påskedisco 18-20..
Program, se annonse.

Dagens: Pizza og Tacobuffé.

Stugudal Landhandel åpent 10-16.30

Fest i Bjørkly kl.21-01.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-16

Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

Tydal Skisenter åpent 10-16

Søndag 9.april (Palmesøndag)

Afterski med ølsmaking av Rørosøl og karaoke i
lavvo 16.30-19,

Langfredag 14.april

Væktarstua Hotell: Middagsbuffé

Stugudal Landhandel åpent 09-18

Dagens: Rømmegrøt og spekemat

Snøscootercross.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18.

Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

Stugudal Landhandel åpent 09-20

Tydal Skisenter åpent 10-16

Tirsdag 11.april

Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-19, Ian og
Ryan spiller.

Stugudal Landhandel åpent 09-20

Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

Dagens: Middagsbuffé.
Sjakk på peisestua fra kl. 19.
Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-21,
Ian og Ryan spiller.

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16.
Gudstjeneste i Stugudal Kapell v. Per Kvalvåg kl.18.
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-21, Ian og
Ryan spiller.

Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-21,  
Gjensyn med Mr T Band!

Dagens: Reinsdyrsgryte.

Nytt fra Stugudal fjell

Væktarstua Hotell: Stor påskebuffé
Nedalshytta serverer 3-retters middag kl.18.

2.påskedag 17.april

ALLE UTENDØRSAKTIVITETER TAR SJØLSAGT SNØOG VÆRFORBEHOLD. FØLG MED INFO OG OPPSLAG
PÅ TURISTINFORMASJONENE OG DE RESPEKTIVE
FACEBOOKSIDER.

Tydal Skisenter åpent 10-16

Dagens: Saltkjøtt og stappe
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Stugudal Rundt, turskirenn

GOD PÅSKE!

Fest i Bjørkly kl.21-01.

Nytt fra Stugudal fjell
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Tydal Skisenter

Åpningstider 10-16 lør-søn, samt hele påsken
Gratis barnebakke for alle aldre!
Rimelig skiutleie – kafe med varm mat og drikke

Skjærtorsdag

skicross med flotte premier!
Afterski med livemusikk!

Følg oss på Facebook for oppdateringer

Velkommen!

34
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Fra kommunens Facebookside. Når bladet går i trykken er ikke
klagefristen ute, men følg med i media og på FB for info.

Vedtaket har en klagefrist på 3 uker.»

NB! Presiserer at det ikke er tillatt å kjøre i løypene før
eventuelle klager er behandlet. Det vil bli kunngjort når løypene
evt kan åpnes.

«Kart over snøscooterløypene som ble vedtatt i formannskapet
22.02.2017. Vi har kopiert opp kartet i størrelse A3 som kan
hentes på servicekontoret om noen vil ha større format enn det
som ligger på hjemmesiden.

Tydal skisenter vinter/påske 2017

www.tydal-skisenter.no
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Påskecross`n
God påske!

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

Velkommen til Stuggudal,
en Påske med fart og
spenning!

Med en kombinasjon av individuell rådgivning og
moderne nettløsninger har vi aktiv omsorg for din
helhetsøkonomi.
Se rorosbanken.no for mer informasjon!
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Stugudal Håndverk og Fritid

Bredbånd på hytta?

Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Ta kontakt

Åpningstider:
Åpningstider:
Mandag
- lørdag 10-16
påska alle
F.o.mI27.juni
alledager
dager10-18
10-18
Deretter
fredag
ogdager
lørdag10-16
10-16
F.o.m 22.aug
alle
Info og
hjelp utenom åpningstid
ring
fra 26.mai
Sommeråpent
73815512 / 99444646

infonett.no - post@infonett.no - 72 41 48 60
Klart vi hjelper deg

også utenom åpningstid
Info og hjelpGLAD-DAG
9.juli
tlf:Lørdag
99444646
Selbusporten m/sykkelrep.,
XL Bygg, Selbuhus m.fl, salg, konkurranser

Ønsker alle en riktig god påske!
Selge fritidseiendom?

Bruk meglere som har
god lokalkunnskap og lang
erfaring med å selge hytter i
Tydal!
Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no

- Lekebakke for de minste
Fra XL-bygg:
Rasteplass
med bål og benker ute
Div. -verktøy,
snekker
Nystekte vafler
og
hjemmebakte
kaker
og- maleutstyr
styr
ut
ig
kt
ri
d
me
e
dr
be
ir
bl
r
se
Gode opplevel - Pølse – grill selv ute eller ferdig grillet
Kafé
- Hamburger
Vi har det du trenger for:
Varm og -kald
drikke
• Ski
Varme
og kalde drikker
• Sykkel
Vafler
og
hjemmebakte
kaker
• Fiske

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?
Våre meglere er klare til å ta på seg oppgaven. Ta kontakt med oss for en
hyggelig og uforpliktende prat om din eiendom.

Lars Valstad
957 37 870
lv@hem.no

Se mer på hem.no

Langtjønna

Rotøyvegen 23

• Tur
• Fritid
• Sliping av ski

Nylandet
Foto: Bergans

Fabrokåsvegen 125

Legg skituren til oss i påska

LOKAL TILHØRIGHET OG OMRÅDEEKSPERTER
Vi har gjennom 16 år opparbeidet oss meget god og verdifull kunnskap
om fritidsmarkedet i Tydalsområdet og kjenner derfor til mange som
ønsker seg en hytte i dette nydelige landskapet. Vi vet at det er erfaring,
lokalkunnskap og presentasjon samt riktig tilnærming til markedet som
avgjør resultatet av et hyttesalg.

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

!
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Bjørkved
Kafé
Alt
fisketuren
Fratil
Selbusporten:
Sko, og
klærturutstyr
og turutstyr
SkiAlt til fisketuren:
• Fiskekort
• Fiskeutstyr
• Mark og maggot

Stikk innom oss på Selbusporten ogStugudalsvegen
vi hjelper deg
2039,
Stugudalsvegen
2039, 7590
7590 Tydal
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
Salgsutstilling Stugudal
Stugudal Håndverk
Håndverk og
og Fritid
Fritid
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Nytt fra
Stugudal fjell
Utstilling
Væktarstua
Hotell
Tlf:
Tlf: 994
994 44
44 646
646

39

TYDAL GJENBRUKSTORG

Gränsfjällen Sylarna i samverkan
Både föreningen Gränsfjällen Sylarna
i samverkan och deras arrangemang
Fjällforum är sprunget ur en serie
interregionala samarbetsprojekt
i Sylarnaområdet där Naboer AB
varit sammanhållande koordinator
och projektägare. Föreningen
bildades formellt 2014 och har
som målsättning är att verka
för en hållbar, ansvarsfull och
långsiktig utveckling i dessa
gränsfjäll. Föreningen är i huvudsak
ett vägledande forum med den gemensamma
värdegrunden ”Sylarnadeklarationen” som
bas. www.grensefjellen.com & www.naboer.se

är öppet för organisationer,
företag och föreningar som är
intresserade av fjällfrågorna.  
Föreningen har medlemmar både
från Tröndelag och Jämtland,
från privat- och offentlig sektor
samt den samiska miljön.
Detta präglar dagordningarna.
Information ges om aktuella
frågor i gränsfjällen.  Ämnen
som förvaltning, renskötsel,
besöksnäring, infrastruktur
diskuteras. Fjällforskningen inom Papp,
Storslagen fjällmiljö, har också på
senare år valt att samarbeta tätt
med föreningen och dess arrangemang Fjällforum.
Mötena samlar en imponerade fjällkompetens från
båda länderna – ett nätverk som är mycket viktigt
även i den vanliga fjällvardagen.

Hageavfall

Berggårsdmyra
Åpent mandager 12:00-19:00 for
leveringHageavfall
av alle typer avfall
Papp, papir og kartong

papir og kartong

Plastemballasje

Hageavfall

H

UBETJENT AVDELING
Isopor I FORKANT,
Plastemballasje
TrevirkeDAGER, DØGNET RUNDT:
TILGJENGELIG ALLE

Papp, papir og

Papp, papir og kartong

Plastem
WOW REKLAME

Det samhandlas friskt mellan norskoch svensk sida i temat rörande våra
gränsfjäll kring Sylarna.

Hageavfall

Hageavfall
Plastemballasje
Papp, papir og kartong
Klær/tekstiler Hageavfall
og sko
Isopor
Hageavfall
Papp, papir og kartong
För att fjällnätverket fortlöpande ska kunna ta
Klær/tekstile
Plastemballasje
Isopor
Utifrån en Tydalshorisont kan nämnas att Tydal
Hageavfall
Hageavfall
Papp, papir og kartong
del av nyheter och relevant information som rör
Stein,
jord
og
betong
kommune är en av de 14 offentliga delägarna i
jord o
Isopor Papp, papir ogStein,
Papp, papir og kartong
kartong
området så har föreningen skapat en facebooksida
Plastemballasje
Plastemballasje
Naboer AB och de är även medlem i föreningen
Trevirke
Trevirke
Papp, papir og kartong
”Gränsfjällen Sylarna i samverkan”. https://www.
Kuldemøbler /
Trevirke
Kuldemøbler
EE-avfall
Bleier Restavfall
Små EL- / Farlig
Lyspærer
Glass og
Plastemballasje
Bleier Restavfall Glass og
Små ELFarligGränsfjällen
Lyspærer Sylarna i samverkan tillsammans
Isopor
metall- apparater avfall og lystoff rør
facebook.com/Grensefjellen/ metall- apparater avfall og lystoff rør
Plastemballasje
emballasje
Glass- ogIsopor
metallem
Klær/tekstiler og sko
Isopor
med lokala aktörer som Fjelldriv AS, Trondhjems
emballasje
Klær/tekstiler og sko
Trevirke
Glassog
metallemballasje
Plastemballasje
Turistforening,
Vaektarstua
Hotell,
Dyrhaug
Små el-a
Stein, jord og betong
Föreningen och stora delar av beskrivet fjällnätverk
Klær/tekstiler og sko
Trevirke
Klær/tekstiler og sko
Isopor
Ridesenter
och
Sylan
Opplevelse
AS.
Trevirke
samarbetar just nu i ytterligare ett interregprojekt
Små el-apparater
Kuldemøbler
EE-avfall
Stein,
jord/og
betong
Bleier Restavfall Glass og
Små ELFarlig
Lyspærer
Klær/tekstiler og sko
Isopor
Stein, jord og betong
”Fjällkunskap – en del av vårt natur- och kulturarv”
metall- apparater avfall og lystoff rør
I Interregprojektet ”Fjällkunskap-en del av vårt
emballasje
Matavfall
Klær
Hageavfall
Bleier
Papir
Papp og
PlastIsopor
Glassog
metallemballasje
Trevirke
Där skapas en mängd aktiviteter som på olika sätt
Stein, jord og betong R
og sko
kartong emballasje
Vinduer
Kuldemøbler / EE-avfall
Klær/tekstiler
og sko
Stein,Småjord
og
betong
natur- och kulturarv” återfinns också många
Bleier aktörer
ELFarlig
Lyspærer
Restavfall Glass og
Far
Kuldemøbler
/ EE-avfall
metall- apparater avfall og lystoff rør
ska öka fjällkunskapen i Jämtland och Tröndelag.
Trevirke
Små el-apparater
Kuldemøbler / EE-avfall
emballasje
från Tydalsområdet och flera projektaktiviteter
(maling, l
Glassog
metallemballasje
Bleier Restavfall Glass og
Små ELFarlig
Lyspærer
Matavfall
Klær
Hageavfall
Bleier
Papir
Papp og
PlastIsopor
Barn/unga och besökande gäster är främsta
og lystoffRestavfall
rør
metall- apparater avfall Klær/tekstiler
og sko
Lyspærer og ly
VinduerGlass- og metallemballasje
genomförs
i området.  
og sko
kartong
emballasje
emballasje
Stein, jord og betong
Små el-apparater
målgrupperna.
Glass- og
metallemballasje
Klær/tekstiler
og
sko
Farlig avfall
Kuldemøbler
/ EE-avfall
Matavfall
Klær
Hageavfall
Bleier
Papir
Papp og
PlastIsopor
Restavfall
Små el-apparater
og sko
kartong emballasje
Foto: Lennart Adsten
Vinduer
Stein, jord
og lim...)
betong
(maling,
lakk,
Fjällforum arrangeras ca två gånger per år av
Farlig avfall
Kuldemøbler / EE-avfall
Små el-apparater
Vinduer
föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan. Mötet
(maling,
lakk, lim...)
Stein, jord
og betong
Matavfall
Klær
Hageavfall
Bleier
Papir
Papp og
PlastIsopor
Restavfall
Lyspærer og lysstoffrør
og sko
kartong emballasje
Lyspærer
Glass- og metallemballasje
Farlig
avfall og lysstoffrør
Matavfall
Klær
Hageavfall
Bleier
Papir
Papp og / EE-avfall
PlastIsopor
Kuldemøbler
Restavfall
og metallemballasje
og sko
kartongGlassemballasje
(maling,
lakk,
lim...)
Vinduer
Batterier
Farlig avfall
Kuldemøbler / EE-avfall Batterier
Lyspærer og lysstoffrør
(maling, lakk, lim...)
Glass- og metallemballasje
Små
el-apparater
Lyspærer
og lysstoffrør
Batterier
batterier, lyskilder, maling, lim og lakkGlass- og metallemballasje Restavfall
Små el-apparater
Vi utfører
Batterier
Små el-apparater
Vinduer
TV og monitorer
Små el-apparater
Vinduer Levering av annet avfall, farlig avfall,
Vinduer
større enheter og næringsavfall fra bedrifter
og landbruk
Restavfall
Farlig avfall
må skje innenfor bemannet åpningstid: Mandag 12 - 19.
Vinduer
(maling, lakk, lim...)
RestavfallTV og monitorer
Restavfall
Lyspærer
og lysstoffrør
Restavfall

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

HER KAN DU SORTERE OG LEVERE:
MATAVFALL

RESTAVFALL

PAPP | PAPIR

PLASTEMBALLASJE

GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Hytteiere og andre...

SMÅELEKTRO

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Telefon 74 02 88 40

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
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TV og monitorer
Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

www.ir.nt.no

Vakttelefon Tydal kommune: 952 95 902

TV og monitorer Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)

TV og monitorer

Farlig avfall
Lyspærer
(maling, lakk,
lim...) og lysstoffrør

Farlig avfall

Nytt fra Stugudal fjell (maling, lakk, lim...)

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier

Batterier

Lyspærer og lysstoffrør

Batterier
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produkter. Nea Radio hadde livesending hele
dagen. Jomar Grytbakk stilte med sine miniscootere
slik at alle barn som ønsket fikk prøve gratis.
ABES Trafikkskole var på plass med informasjon.
Selbusporten demonstrerte felleski.

Jomar Grytbakk med miniscootere for barna. Nå er
det viktig at alle kjenner sin besøkelsestid; BRUK
ANLEGGET! Det er en viktig del av aktivitetene i
Stugudalen/Tydal. Støtt opp!
VIPPS gjerne også en støttesum til Skisenteret!

TYDAL SKISENTER
Tydal Skisenter har en litt spesiell historie. Anlagt
allerede i 1982 av utenbygds investorer, og var i drift
frem til 1996. Disse ville selge anlegget, og i mangel
på lokal kjøper ble anlegget demontert og solgt ut
av bygda. I 2004 ble nytt identisk skitrekk kjøpt og
montert av et nystartet lokalt firma, Tydal Skisenter
AS, som også i dag eier og driver anlegget. I 2005 ble
barnebakken etablert.

Leder i skisenterets styre, Martin Eriksson blir
intervjuet av Stian Elverum i Nea Radio, som hadde
direkte sending.

Det har hele veien vært mye dugnadsinnsats både
med å re-etablere, samt drifte anlegget.
Dette i den visshet at en skiheis er et viktig tilbud i
vinterhalvåret både for fastboende og ikke minst for
den stadig økende andel fritidssboliger i bygda. (Fra
skisenterets hjemmeside)
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Lørdag i vinterferien ønsket dagens drivere å
markere 500 driftsdager i anlegget. Det ble invitert
til stor markering, med gratis heiskort (sponset
av Tydal Kommune), pølser og saft(sponset
av Coop Tydal) til barna, kaffe og kaker (fra
Pensjonistforeninga) til de voksne. Toradergruppa
underholdt, likeså Jeremy Wayne Shifflett.
Ungdomsrådet stilte opp med dugnadsfolk, så
her kan man si at hele bygda sto bak. Flere av
sponsorene stilte også opp. Tydalskjøtt hadde stand,
med salg og smaksprøver av sine velsmakende

Nytt fra Stugudal fjell

Vinterfesten ble tatt svært godt i mot, noe køene i
heisen og full parkeringsplass (ca 120 biler) vitnet
om. Vi anslår at omtrent 600 mennesker var innom
i løpet av dagen, sier driftssjef Christopher Lunden,
strålende fornøyd. Og det var en fryd å vandre rundt
i anlegget, bare glade folk å se. Slik kunne vi ønsket
at det var hver åpningsdag. Og det viser jo at folk
setter pris på å ha et slikt tilbud. Nå er det viktig at
folk bruker anlegget, slik at det kan bestå! Anlegget
trenger flere besøkende. Det er ingen hemmelighet
at de sliter økonomisk. Det ble gjort en kjempejobb
for å få åpnet anlegget i år. Nytt styre, med hytteeier
Martin Eriksson som leder, og de ansatte, gjør en
Anne Mona Lunden stiller også i år opp med mat og
kjempejobb for å drifte anlegget. Uten sponsorene
drikke i kafeterian.
hadde det heller ikke gått, Jomar Grytbakk la
ned en stor innsats for å skaffe penger før jul.

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

Bjørn Sandnes
Aursundveien 1272 - 7372 Glåmos
Telefon: 419 28 726
e-post: bjorn.sandnes@roros.net

Nytt fra Stugudal fjell
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SALONG
KARISMA

Fra grafisk design til ferdig produkt

Åpningstider i påska:
Mandag 10.april t.o.m. onsdag 12.april
- 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

Grafisk design og layout: Brosjyre - CD layout -

Visittkort - Visuell profil - Logo - Bok - Blad - Reklamebanner
- Annonse - Presentasjon Trykksaker: Bøker - Blader
- Hefter - Flyers - Giro - Visittkort - Billetter Websider:
Wordpress hjemmesider - Digitalisering bøker - Webbutikk Reklame: Banner - Flagg - Skilt - Tekstiltrykk Bilreklame - Penner - Krus - Plakat - Flyer Foto: Portrett
- Produkt - Flyfoto - Bryllup - Konfirmasjon - Retusjering
- Storformat print - Digitalisering bilder Video: Flyfilm Reklamefilm - Presentasjonsvideo - Musikkvideo - Postproduksjon - Digitalisering smalfilm

Vi går til kirke

Vi har bred ekspertise innen nisjeprodukter.
Bare ta kontakt for en hyggelig prat.

19.03.2016 Tydal kirke kl.12.00 Gudstjeneste
13.04.2017 Tydal kirke kl. 18.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste med lammemåltid
14.04.2017 Stugudal kapell kl. 18.00
Langfredagsgudstjeneste

www.selbutrykk.no - tlf. 73 81 04 80 - post@selbutrykk.no

16.04.2017 Tydal skisenter kl.13.00 Gudstjeneste
23.04.2017 Tydal kirke kl. 18.00
Prosjektgudstjeneste konfirmantene
27.04.2017 Kafè Posten kl. 18.00 ÅRSFEST
13.05.2017 Tydal kirke kl.11.00 Konfirmasjon
17.05.2017 Tydal kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste

TORVTAK
TORVTAKSPESIALISTEN

7590 Tydal
Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875

Ta kontakt for tilbud.
mail@fossli.no
74808400/97592770

Fossli as leverer torvtak for et
hvert formål - hus eller hytte.
Vi har over 20 års erfaring
med torvtak!
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Forutsatt vei helt inntil bygget,
leveres torva rett på tak.
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Løse masser i bulk/storsekk
er iblandet gjødsel og frø.
Torvtak i 50-liter sekk er
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40*40 cm legges rett på tak.
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Tjenesteformidling
Vi har gode samarbeidspartnere og formidler tjenester
til håndverkere og andre.

Jeg	
  selger	
  gavekort	
  til	
  alle	
  anledninger	
  

Åpningstider	
  
tter	
  behov	
  
Åpningstider	
  
etter	
  beehov	
  
Åpningstider	
  etter	
  behov	
  

Bestilling	
  
av	
  time	
  
ge
avekort	
  
på	
  	
   på	
  p	
   å	
  	
  
Bestilling	
  
av	
  eatller	
  
ime	
  
avekort	
  
Bestilling	
  
v	
  time	
  
eller	
  
ller	
  g
gavekort	
  

Vår spesialitet! Anbefales
dersom taket er utsatt for
ekstrem vær og vind, og
dersom det er bratt takvinkel.
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Tydal Bygdeservice SA

Eggen og Holden
Bygg

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg

Nytt fra Stugudal fjell
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over, dro folk til fjells for å plyndre de ihjelfrosne
Det er 300 år siden den store nordiske krig. Det
soldatene. Om Hans Grønset, kalt «Litj-Grønset’n», er viktig å markere dette. Vi vil gjøre det med
fortelles det at han en dag kom kjørende med hest
kulturarrangement som skaper samhold og
og slede med høyskrin. Han fant mange stivfrosne
lik og han fylte høyskrinet med det som kunne være
anvendelig og mulig å selge. For å slippe å ta med
likene ned fra fjellet, hogg han resolutt av føtter av
de som hadde bra sko hendene av de som hadde
ring på en finger eller to. Når han kom hjem, fikk han
tint opp sin makabre last i badstua slik at han fikk
av sko og ringer. «Litj-Grønset’n» var ikke alene på
fjellet som gjorde slike ting, noe en ikke skal undre
seg over. Som mange andre hadde «Litj-Grønset’n»
fått plyndret sin gård. Dette var muligheten til å få
noe tilbake for det han hadde tapt under svenskenes
plyndringer.
stolthet. Det er sendt forespørsel til kongehusene
og president i Finland. 10.januar neste år er det
premiere på jubileumsutgaven av Karolinerspelet
i Tydal, på dagen 300 år siden det skjedde, etter
den gamle julianske kalender. Det vil bli satt opp
fire forestillinger i 2018. Ambisjonen er  5000
publikummere hvert år.
Flere nyheter kommer i neste utgave!
Alf Lännerbäck

Markering av karolineråret 2018
Tekst: Børge Hanssen, leder av den lokale
karolinerkomiteen

dette til å få flere besøkende til sin destinasjon, til
Tydal. Lag og organisasjoner vil bidra med forskjellig
type arrangement. Det kan bli et spennende
I 2018 er det 300 år siden det tragiske og dramatiske år! Markeringen vil starte med oppsettingen av
felttoget den svenske General Carl Gustav Armfeldt
«Karolinerspelet i Tydal» på Brekka Bygdetun
førte med sin karolinerhær for å ta Trondhjem,
i januar 2018. Oppsettingen i januar 2019 vil
etter en ordre fra sin konge, Karl den XII. Det vil bli
avslutte markeringen. Fylkesmennene i begge
markeringer i de kommunene hæren dro gjennom,
Trøndelagsfylkene skal koordinere de lokale
fra Verdal i nord til Røros i sør.   
markeringene i alle kommunene slik at det blir en
sammenhengende markering fra Verdal til Tydal.
Etter et mislykket felttog mot Trondhjem, og etter at Fylkesmennene er også ansvarlig for stor markering
Karl XII var skutt ved Fredriksten festning ved Halden, på Kristiansten festning 18. august 2018. Til det
måtte general Armfeldt starte tilbaketrekning.
arrangementet håper man at kongehusene i Sverige,
Retretten gikk opp Gauldalen til Haltdalen for så
Danmark og Norge, samt presidenten i Finland
å gå over til Tydal og videre til Handöl i Sverige.
vil være representert. Selvsagt vil det også bli
Til Haltdalen kom de juleaften 1718, til Tydal
markeringer i Sverige.
nyttårsaften.
Vi vil i hvert nummer av «Nytt fra Stugudal Fjell»
Ingen andre kommuner fikk oppleve slik dramatikk
fram til 2019 presentere en lokal hendelse fra
som Tydal; 3000 svenske soldater omkom i
felttoget. Først en historie fra Haltdalen: Felttoget
vinterstormen i Tydalsfjellene rundt nyttårstider
førte med seg også mange tragiske hendelser for
1718/1719.
nordmennene. Svenskene, som var omkring 5000
mann når de startet fra Haltdalen, hadde behov for
I Tydal er det en lokal komite som arbeider med
mat og klær, de tok det de kom over. Derfor var
300-årsmarkeringen. Vi har gjennomført en
det kanskje ikke unaturlig at bygdefolket følte de
idedugnad for å komme fram til gode ideer om
ville ha noe igjen som erstatning for det svenskene
hvordan dette året kan markeres i Tydal. Her er
hadde tatt. I Haltdalen fortelles at så snart faren var
reiselivsnæringa en viktig aktør, som kan utnytte
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Idedugnad
Tekst og foto: Astrid Sprauten
Et trettitalls interesserte møtte opp i Tydalshallen
da Hovedkomiteen for Karolinerspelet inviterte
til idedugnad. Og mange spenstige forslag ble lagt
fram, alt fra å invitere vinneren av Nobels Fredspris
til praktiske løsninger som å flytte parkeringa til
Kløfta og sette opp shutlebusser. (Med dagens
løsning kommer folk kjørende fra Trondheim/
Stjørdal, ser spelet og kjører hjem igjen. Hva har de
sett og opplevd av TYDAL, bortsett fra spelet, kirka
og Tydals eldste hus? Vi må prøve å få folk til resten
av kommunen når de først er her.) Alle forslagene
ble notert, og vil bli vurdert.
Tydal er karolinerbygda, og vil være først ute i den
nordiske jubileumsmarkeringa når Karolinerspelet
i Tydal har premiere 10. januar neste år. Børge
Hanssen er leder i jubileumskomiteen.
Visjonen for 300-årsjubileet er
- Synlighet
- Kunnskap
- Fred
- Verdiskapning

Velkommen innom
lokalbanken i Tydal
Vi er en fullservicebank som tilbyr gode løsninger innen finansiering,
forsikring, sparing, pensjon og betaling for både private- og
næringskunder.
Vi ønsker å gi deg som kunde helhetlig økonomisk rådgiving og hjelp til å ta gode valg for
fremtiden. Med kompetente rådgivere, nærhet til kundene og god kunnskap om lokale
markedsforhold er vi bedre rustet enn de fleste til å lykkes.
Kontakt oss:

www.selbusparebank.no Tlf 73 81 00 00

Nytt fra Stugudal fjell

Kim Olsen Stokke
BM- og landbruksrådgiver
Tlf. 40498868

Paula Brynhildsvoll
Autorisert Finansiell
Rådgiver
Tlf. 90977409
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TYDAL UTBYGGING AS

STUGUDAL- FJELLANDSBY
Nå er vi i gang.
De to første hyttene ble solgt i 2016, to nye kommer for
salg i 2017.
Det er hytter på ca 80 m2 med 3 soverom som blir levert
nøkkelferdig.

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.

Hyttene er tilknyttet kommunalt vann og
Kontakt Tydal Utbygging AS
avløpsnett og har således alle fasiliteter.                                                                                                                      91372340
Dette er norske hytter oppsatt av lokale fagfolk.
Mail tydal@bygdeservice.no

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

913 72 340!
Vi utfører :

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

Se også annonse for Stugudal-Fjellandsby
rn
Vi lever av fo

Vi kan påta oss
oppdrag for rask
oppstart.

øyde kunder!
er!
rnøyde kund
fo
v
a
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i
V

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.

rnøy
Vi lever av fo

de kunder!

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

Nytt fra Stugudal fjell
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En” naturfotografs” fotoopplevelser i Stugudalen
Akurat denne muligheten gjør at jeg har brukt mange
timer på å fotografere fugler og dyr i Stugudalen.
Mating av fugler utenfor storvinduet på hytta har
resultert i mange tusen bilder, siste helg hadde
vi besøk av en ny meis, “stjert meis.” Dessverre
var meisa en morgenfugl, noe som ikke passet
pensjonisten. Jeg fikk så vidt tatt 3-4 bilder og så var
den borte. Kona hadde sett den dagen før,  før jeg
fikk kreket meg opp av senga. Men vekket hun meg,
neida fuglen var fløyet når jeg kom meg opp. Fikk
bare sett den i fugleboka.

Jeg, amatør-naturfotografen,  heter Thor-Aksel
Hagen, nybakt  pensjonist som har vært interessert
i fotografering siden tenårene. Det begynner å bli
noen år med foto som hobbby.  Jeg har hatt hytte
i Stugudalen siden 1999. Interessen for Tydal og
Stugudal ble til fra midten av 90 tallet. Venner av oss
hadde hytte bak Væktarstua, vi var der noen påsker
og helger hvor vi gikk på ski og opplevde naturen i
Stugudal som en perle.  Fantastiske muligheter for å
fotografere var  det også, fantastisk  natur, fugler og
dyr kunne du oppleves hver dag.

De mest vanlige fuglene, løvmeis, kjøttmeis, blåmeis,
spettmeis, grønnfink og gråsissik  har jeg fått mange
bilder av og i mange forskjellige situasjoner. Slåssing
og mobbing ser ut til å være vanlig blant fugler og
noen er konge på foringsplassen. Takket være at
det er mulig å ta mange bilder i sekundet og med
rask lukker er det mulig å se hvordan de mobber
hverandre.

forer`n.  Fine bilder av hareunger er det muligheter
for å få på våren og sommeren, det fine med dem er
at de ikke er særlig redde. Det er mulig å sitte ute og
få dem på nært hold. De reagerer ikke på lyden av
lukkeren på apparatet en gang.
Rypa er også en fugl som jeg har fått mange fine
bilder av, jeg har sett flokker på opp til 30 stykker,  
dessverre ble det ikke bilder av de store flokkene,
men enslige ryper kan være grei å fotografere.
Elg og rådyr er flotte dyr å feste til brikken
i fotoapparatet. De finnes i naturen rundt i
Stugudalen, en dag vi kjørte ned mot Stuggusjøen
sto et flott eksemplar av en elgkalv like ved vegen,
det virket som om den ville bli tatt portrettfoto av.
Etter at jeg hadde åpnet ruta og fått tatt noen fine
bilder av han ruslet den rolig over veien foran bilen
og forsvant inn i bjørkeskogen.
Fjellrev, tårnfalk og ugle har jeg også fått bilder av,
men det skal jeg fortelle om i et senere innlegg.
PS: ser du en spesiell fugl eller noe annet
interessant, kontakt meg gjerne på TLF 95032943.
Thor-Aksel

Alt under
samme tak

Haren  er også en flittig gjest under foreren så godt
som hver kveld kommer den å spiser solsikkefrø,
med apparatet rett instilt er det mulig å få fine bilder
også av den.  Vi har oppservert 5 harer samtidig ved

Bensin, dagligvarer, middag, en kaffekopp
eller kanskje en campinghytte for en natt
eller to? Vi har alt du behøver, og du
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• Periodisk kjøretøykontroll.
• Service og reparasjoner på personog varebiler.
• Salg og service av Lynx snøscootere,
Can-am ATV.
• Klær og utstyr, sleder og vogner for
scootere og ATV.
• Kontroll, sertifisering og reparasjoner på
taljer og kraner!
Aut. bilverksted
7590 Tydal
Tlf: 7381 5480
Fax: 7381 5510
Mob.: 416 05 322
E-post: tydalbil@frisurf.no
www.biloglandbruk.no

Ny, stor parkeringsplass!
Spar B. Langseth

Meget velassortert dagligvarebutikk med egen
ferskvareavdeling.
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
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

I dag kan en ta tusenvis av bilder uten at det koster
ei krone . De første tiårene jeg fotograferte var
det dyrt å fotografere. Det var ikke bare å knipse
i vei, vi kjøpte filmer med 24 og 36 bilder. Hver
gang du hadde brukt opp en film og levert den
inn til fremkalling var det ikke sikkert du husket
hva du hadde tatt bilder av. Veldig spent åpnet du
konvolutten med bilder for å se om det var noen
blinkskudd.
Sommeren 2006 kjøpte jeg mitt første brukbare
digitale fotoapparat, et Canon 30D. Siden den gang
har det blitt flere canoner med stadig bedre utstyr
og  muligheter for å ta opptil 10 bilder i sekundet,
og lukker hastighet opp til 1:8000 sek. Dermed kan
du fryse bevegelser og se fugler og dyr  i helt andre
posisjoner enn øyet klarer å oppfatte.

LOKALT
BILVERKSTED

Cafe Langseth

Kafeteria som i tillegg til grillmat, også har både frokostbuffet, 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: 10.00-22.00

Selbu Camping

Campinghytter, samt oppstillingsplasser for både campingvogn og telt. Meget idyllisk beliggenhet ved Selbusjøen og

B.LANGSETH, SELBU

Tlf. 73 81 01 80
Sjekk også våre nettsider www.blangseth.no og
www.selbucamping.no

Nytt fra Stugudal fjell
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BOTNLISVINGEN 23, TIL SALGS

Ny og ferdig oppført bolig i Selbu sentrum selges. Boligen er en
modernistisk bolig med sjarmerende halvetasje.

Trenger du

RØRLEGGER?
Tar oppdrag i Stugudal,
Tydal, Selbu og Stjørdal
SELBUHUSGARASJEN

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

Kontakt Alf Ronny på 909 10 179, Roger på 480 44 043
eller Heidi på 911 51 502
For mer informasjon, og se modellene på vår hjemmeside

Asbjørn Furan
tlf: 970 14 241
e-post: post@nearor.no
facebook.com/nearoras
Nettbutikk:
www.nearor.no

firmapost@selbuhus.no - 73 81 04 00

www.selbuhus.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

www.dyrhaug.no

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

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

Drivstoff-Verksted-Kiosk
Åpningstider
Mandag-Fredag  08 - 20
Lørdag  12 - 18
Søndag  12 - 20
Påska
Skjærtorsdag  12  -  18
Langfredag  12  -  18
Påskeaften  09  -  18
1.Påskedag  12  -  18
2.Påskedag  12  -  20

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

Trenger DU elektriker?
Vi ønsker nye og gamle kunder velkommen.
•
•
•

Vi utfører både nyanlegg, utvidelser og rehabilitering.
Vi leverer og moterer varmepumper.
F-gas sertifisert montør.

Ta kontakt på tlf. 908 99 454 for et godt tilbud.

Elektriker’n i Tydal
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Lilly Kåsen, første kunde i drivstoffanlegget.

For cirka tre år siden starta An-Magritt Morset
Hegstad prosessen som nå er kommet i havn
sammen med driftsselskapet og eiendomsselskapet;
nemlig å få et drivstoffanlegg til  Stugudalen.
MERKUR kom tidlig på banen, men An-Magritt
ønsket også å ha med kommunen på laget, og
samarbeid med andre ble også forsøkt. Når det
ikke ble slik, så satset hun likevel på å få det til.
Jeg skal ikke ha æren, sier An-Magritt. Uten alle i
driftsselskapet og eiendomsselskapet, og med Selbu
Sparebank i ryggen, hadde det aldri gått, sier hun.
Dette vil bli et godt tilbud til fastboende, hytteeiere
og besøkende.  Den store hytteundersøkelsen talte
sitt tydelige språk, mange ønsket et slikt tilbud i
Stugudalen. Dessuten var det vanskelig å si nei takk
til et generøst tilbud fra MERKUR (500 000 kroner).
Så nå er anlegget på plass, og det har blitt godt tatt
i mot. Vi står fritt til å kjøpe påfyll fra de vi ønsker,

og det er mange som ønsker
å selge til oss, vi får stadig
tilbud, sier An-Magritt.  
Prisene vil være mer stabile
enn vi er vant til fra de store
kjedene, og de vil absolutt
være konkurransedyktige.
Det er også viktig at vi kan
tilby drivstoff for å dempe
handelslekkasjen, sier AnMagritt. Før måtte kundene
til Ås, Brekken, Røros eller
Funäsdalen for å fylle, og da
ble det samtidig handlet, og
kanskje spist på restaurant.
Kanskje klarer vi nå å få
flere til å bruke tilbudene i
Stugudalen enda mer. Det er
i hvert fall ønsket og tanken
bak. Bedriftsnettverket i Stugudalen har samarbeid
som fanesak, og dette tiltaket skal kunne gagne
alle bedriftene. For snøscooterturismen er det også
svært viktig at drivstoffanlegget er i nærheten, det
er alfa og omega, sier snøscooterentusiastene. Og
An-Magritt og hennes støttespillere har klart å få
enda et positivt bidrag til Stugudalen.
Stugudal Drift AS består av Berit Kåsen og AnMagritt. I eiendomsselskapet Stugudal Stasjon
finner vi
An-Magritt Morset Hegstad
Stugudal Eiendom AS
John Inge Sørensen
Per Christian Møller
Pedersen
Johan Dybvad AS
Merkur-programmet er eit
utviklingsprogram for butikkar i
distrikts-Norge. Målet er å sikre folk
i distrikta tilgang til ein nærbutikk og
bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr
opplæring og rådgiving og arbeider for
at butikkane skal få tilleggstenester som
aukar lønsemda og gir innbyggarane
i lokalsamfunnet betre tenester.
Programmet er eigd av Kommunalog moderniseringsdepartementet.
(Sitat fra Merkurs hjemmeside)
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- der du kan være
den du er –
ikke må -

- gjør din fritid meningsfull og
opplevelsesrik Kontakt:

Produsent:

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

www.selbuhytta.no

Kunngjøring:
Se finn.no
2 stk. prosjekterte
Selbuhytter i
Tjønnvollia, Stugudal

Selbuveien 1241, 7580 Selbu

Tydal
Vedprodukter ANS
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Gode opplevelser blir

Foto: Bergans

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

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

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

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

Lagerleie

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

Nytt fra Stugudal fjell
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NYE NEA RADIO

Nye programflater
Nea Radio ble mandag 6. februar en 24/7 radiokanal.
Det vil si at du hele døgnet sju dager i uka kan høre
Nea Radio hele døgnet. Det vil med andre ord alltid
gå et program, alt fra morgensending kl 06-10,
lunsjradio mellom 10-14 eller ettermiddagssending
fra kl 14-18. Om kvelden og i helga blir det gode
reportasjer og variert musikk, og målet er at det skal
være noe å høre på for alle hos oss.
Vi satser fortsatt på nyheter, reportasjer og innslag
fra kommunene våre.
Med andre ord: I Nea Radio vil du altså fortsatt få
riks- og trønderske nyheter samt lokalt stoff.

Det 36.

Stugudal rundt
Skjærtorsdag 13. april 2017
22 km rundløype rundt Stuggusjøen
Start der du vil.

Vi inviterer alle til å ta del i utviklinga av det som er
Trøndelags og Norges mest populære lokalradio!
Vi ønsker oss nyhetstips, vær- og vegmeldinger fra
Midt-Norge, musikkforslag og innspill på alt.
Og det beste: Har du en radiostjerne i magen som
gjerne vil prøve seg, så får du lov i Nea Radio!

4 kontrollposter:
Fotballbanen
Båthus nedenfor ungdomshuset Bjørkly
Nordenden (Fritidsboligen)

Hvor har Nea Radio plassert sine sendere:
Selbu:
Sittende i sofaen: Redaktør Andreas Reitan og Kirsten Røset. Sittende på armlenet til høyre: Per Magne Moan. Marit Manfredsdotter, til venstre
stående og Anne Gundersen til høyre. Lengst bak fra høyre: Ola Dragmyrhaug, Thomas Kråkvik, Stian Elverum og Nils Kåre Nesvold. Foto: Nea Radio.

8. februar forlot NRK FM-båndet, og etter dette
ble NRK P1 distribuert utelukkende digitalt. For
Nea Radio betyr dette at vi ikke lenger får lov til å
videresende NRK på FM.
NRK har valgt å forlate både FM og DAB og vil
heretter bare kunne høres på DAB+. Dette betyr at
hvis du nå ønsker å høre NRK Trøndelag, så må du
investere i en ny radio, enten en med DAB+ mottak
eller bruke nettradio. Dette gjelder både for bil, hytte
og kjøkkenbenk.
21. april skjer også det samme med Radio Norge, P4
Norge, P5 Trondheim og NRJ.
De riksdekkende radiokanalene har tatt et valg
som lokalradioene bare må akseptere og planlegge
egen framtid med dette som utgangspunkt. Det skal
dessuten være gratis å lytte til Nea Radio. Og du skal
fortsatt kunne bruke alle radioene dine for å kunne
høre oss. Ingen skal heller tvinge deg til å kjøpe nytt
utstyr for å få inn Nea Radio.  
FM slukkes ikke
Nea Radio kommer ikke til å slå av FM så lenge
lytterne ønsker å ha FM. Stortinget har så langt sagt
at lokalradio skal få sende på FM til 2022.
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Vi tror ikke FM-nettet noen gang blir tvangsslukket.
Vi - og mange andre - eier vårt eget nett.
Nea Radio har 12 FM-sendere som fortsatt skal være
i bruk. (Se oversikt lenger ned)
Men - Nea Radio ønsker også å ta del i utviklinga av
distribusjonsplattformer og har bygd ut et parallelt
DAB/DAB+ nett for nesten tre millioner kroner det
siste året, og ennå er vi ikke ferdige.
Nå planlegger vi å bygge ut DAB-sendere i
Meråker, Brekken og på Støren, slik at du kan
få sammenhengende DAB/DAB+ dekning fra
Trondheim til Sverige uansett hvilken veg du kjører.
Sterke lyttertall
Nea Radio har alltid hatt sterke lyttertall i eget
område. I siste kvartalsmåling fra TNS Kantar har
den daglige oppslutningen økt til 40%, og dette er
før NRK P1 slo av sine sendere. Siste måned har
vi også hatt nesten 30.000 unike lyttere på vår
nettradio. Kanskje er vi unike i norsk målestokk,
men vi har fortsatt tro på at lokalradio kommer til å
få økt oppslutning.
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-

Vikvarvet   :
Mebonden :
Innbygda   :

DAB/DAB+ og FM 106.5
FM 100.3
FM 103.4

Henvola     :
Stugudal    :

DAB/DAB+ og FM 104.0
FM 102.0

Røros:
-

Brekken     :
Bergstaden :  
Einarvola    :

FM 94.1
FM 103.5
DAB/DAB+ og FM 104.7

Holtålen:
-

Hessdalskjølen :
Ålen senter      :
Haltdalen         :

Fullført runde mellom kl 9.00 og 15.00
Vi trekker vinnere:
Verdikort fra Selbu Sparebank kr 5.000

Tydal:
-

Kåsen

Verdikort fra Selbu Sparebank kr 3.000
Uttrekkspremier.
Merker og premier etter antall år.
Startkontingent:
Kr 100 for voksne
Kr 50 for barn (under 16 år)

DAB/DAB+ og FM 105.1
FM 107.5
FM 103.1

Arr.: Tydal IL, skigruppa

Stjørdal/Malvik:
-

Forbordfjell :

DAB/DAB+ og FM 87.8

Melhus:
-

Vassfjellet  :

DAB/DAB+

Trondheim:
-

Tyholttårnet :

DAB/DAB+

Nytt fra Stugudal fjell
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B
Returadresse: Selbu-Trykk, 7580 SELBU

VI HAR ÅPENT HVER DAG I
PÅSKEN!
LØRDAG 08.04: 09.00-18.00
SØNDAG 09.04: 10.00-18.00

Den lille butikken
med det store
hjertet

MANDAG 10.04-FREDAG 14.04:
09.00-20.00
PÅSKEAFTEN: 09.00-18.00
1.PÅSKEDAG: 10.00-18.00
2. PÅSKEDAG:10.00-16.30
TLF: 94475620
FACEBOOKSIDE:
NÆRBUTIKKEN STUGUDAL
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VI HAR FÅTT
DRIVSTOFFUTSALG!
BENSIN OG DIESEL

