Nytt fra
NR. 71

MARS

God påske!

2018

Videre beklager vi den uheldige ordbruken
som har framkommet til grunneieren og
den øvrige omtalen i saken.

Stugudalen 12.01.2018

Kunngjøring
Etter oppfordring fra ordfører og rådmann
i Tydal Kommune har Stugudal Fjell
konkludert og vi ønsker derfor å rydde opp
i forholdet til en grunneier i Stugudalen.
Stugudal Fjell beklager at de tidligere har
tatt seg til rette på eiendommen uten
grunneiers tillatelse.

Omtalen av grunneieren i vårt blad Nytt
fra Stugudal Fjell er sterkt beklagelig.
Stugudal Fjell ser fram til å legge saken
bak oss og å gjenopprette et godt forhold
til grunneier og starte sporkjøring på
eiendommen til hele Stugudalens beste.
Styret Stugudal Fjell

Info fra Stugudal fjell
Trikkeskinner Stugudalen rundt
Vi er langt inne i årets skisesong. Skispor har
vært produsert siden 10. november da vi tok i
bruk tidligtraseen. I januar utvidet vi løypenettet
og vi har hatt skispor i det sentrale løypenettet
siden da. Rundløypa rundt Stugudalen er nå på
plass og den er kjørt med tråkkemaskina siden
midt i januar. Det er meget hyggelig at vi kan tilby
trikkeskinner i rundløypa til alle ivrige skiløpere.
Trafikken rundt sjøen er stigende og vi ser ut fra
trimbøkene at det er mange ute på ski allerede
nå i januar og februar. Fra vinterferien og ut
sesongen er planen å kjøre hele løypenettet så
fremt forholdene tillater det, men og det er et
men – vår økonomi. Pga personvernet er det
vanskelig for oss å sende ut direkte faktura på
den frivillige løypeavgiften og likeså bladet. Vår
viktigste inntektskilde til løypekjøringen er dere
brukerne slik at oppfordringen er at dere bruker den
innbetalingsinfoen som står i bladet og gir deres
støtte til vårt arbeid.

Leder:

Arne Otto Vedvik
Tlf: 900 67 657
Mail: arneotto@sylanopplevelse.no

Styremedlem:

Ole Waagan
Tlf.  415 22 234
Mail: ole.waagan@voith.com

Styremedlem:

Torbjørn Berg Strømstad
Tlf.  915 18 723
Mail: torbjorn.berg.stromstad
       @stjordal.kommune.no

Kontonummer Stugudal Fjell:
4285 07 92768. VIPPS NR 59588

Vi går mot en tidlig påske og har ikke veldig mye
snø, men vinteren har vært mye mere stabil med
kuldegrader slik at det bør være mulig med skiføre
denne påsken også.
Nedalsløypa vil også i år bli kjørt fra palmelørdag til
2. påskedag i et samarbeid med TT.
Vaffelstuer håper vi det blir også denne påsken,
her er vi avhengig av hjelp fra noen til å drive disseet sosialt og trivelig dugnadsarbeid. Slik at er det
noen som har lyst til å bidra til at vi får til dette så ta
kontakt med oss.
Påsken er en travel tid for alle tilbyderne i
Stugudalen med mange aktiviteter hver dag.
Følg med på sosiale medier for oversikt over alle
tilbudene dere kan benytte dere av.

Tlf. 480 09 794

www.stugudalsnoscooterutleie.no

Fjellridning i Sylan

Ønsker alle en fortsatt flott vinter i Stugudalen!
Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal
Mobil: +47 907 27 624
+47 481 80 740
E-post: ole@dyrhaug.no
www.dyrhaug.no

Redaktør:

Astrid Sprauten
Tlf. 92 63 74 08
E-mail: astrids@tydalsnett.no
Annonser:
Ellen Brandtzæg
		
Stugudal håndverk og fritid			
		
Tlf. 99444646
		mail: turistkontor.stugudal@online.no
Avisen sendes ut til alle husstander i Tydal.
Neste utgivelse: juni 2018. Materialfrist 15.mai 2018.
Avisen legges ut på Tydal Kommune Servicekontoret, Coop Tydal,
Best, Joker Stugudal, Stugudal Håndverk, Væktarstua.
Hjemmeside: www.stugudal.no
Forsidebilde: Else Lisø
Trykk/Layout: Selbutrykk

www.dyrhaug.no
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En av landets mest erfarne arrangør med Islandshest - Dyrhaug Ridesenter etablert i 1971 - guider deg på turen!
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Løypekjørerdag 13. januar
det er meget flott at de ønsker å dele sin kunnskap
og rutine med våre løypekjørere.
Løypenettet ble presentert, innspill på forbedringer
som bør gjøres pga uheldig løypevalg, vanskelige
områder og nye løyper som dekker mere av
hyttefeltene. Fordrer at vi må gjøre avtaler med
grunneierne.
HMS ble behandlet og gjennomgått, er et viktig
tema som vil bli gjentatt ved neste samling.
Vedlikeholdsrutiner på alt utstyret ble behandlet,
loggbok rutiner vedr kjøring, vedlikehold og status.
Bruksanvisninger på utstyret, kjørerutiner, smarte
kjøreløsninger ved lite snø osv.
Turnuslister, kjøreplaner, reservekjørere – alle
rutiner ble behandlet.
Stugudal Fjell arrangerte fagdag for alle våre
løypekjørere med god hjelp av Terje Aas som
instruktør. Kursunderlag var utarbeidet av driftsleder
i Trondheim Bydrift sammen med Terje som selv har
vært driftsleder i Trondheim Bydrift i mange år og

Etter en bedre lunsj ble fagdagen avsluttet med
praksis på Stugguvollmoen.
Fagdagen vil bli videreført med ny samling og ROS
analyse høsten 2018.  

GODKJENT FOR
ANSVARSRETT
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

913 72 340!
Vi utfører :

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

Ønsker alle riktig god påske!
Vi lever av fo

rnøyde kund

rnøyde kund

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.

Stugudalen Januar 2018

Vi i Stugudal Fjell er klar for en ny vinter og vi er allerede godt i gang med sporkjøringen.
Fjorårs sesong var til tider utfordrende, men avslutningen var bare helt fantastisk med skispor og
godt skiføre til ut i mai. Forhåpentligvis vil vi få mer snø i år enn i fjor, slik at vi kan tilby godt
preparerte skiløyper gjennom hele vintersesongen. Jobben med tidligtraseen begynner å gi frukter.
Vi har hatt skispor siden 10. november i tidligtraseen/lysløypa i inneværende sesong, noe som øker
skisesongen med 2 måneder.
Preparerte skiløyper gjør skiturene bedre – uansett om du er mosjonist, aktiv utøver, eller rett og
slett spenner på deg skiene for å nyte turen i seg selv.
Vår målsetting er at rundløypa rund Stuggusjøen som nå er på plass skal prepareres for begge
stilarter med tråkkemaskinen og være ferdig preparert til kl 1100 i helgene. Resten av løypenettet
suppleres med snøscooterne med gode sporaggregat og kjøres ut fra vær og snøforhold.
Stugudal Fjell hadde 2 nysatsninger i fjor: Nedalsløypa i påsken og vaffelstua på Øvre Fresvollen.
Disse er det planlagt å videreføre i denne sesongen også, pluss at vi håper å få på plass en vaffelstue
på nordsiden av Stuggusjøen også.
Det er mange åpenbare fordeler med å tilby preparerte skiløyper gjennom vinteren som gir økt ski og
turglede. Et godt løypenett med preparerte spor er i tillegg en reell verdiøkning, som bidrar til å øke
prisen på hytter og tomter – noe som kommer både hytteeiere og grunneiere til gode. Det er
imidlertid en stor utfordring å finansiere denne storsatsningen. Til tross for betydelige antall
dugnadstimer, samt reklameinntekter, er det likevel ikke midler nok til å holde tråkkemaskin og
snøscootere i gang gjennom hele vinteren. Den bebudede eiendomsskatten vil desverre ikke ha noe
stort bidrag til sporprepareringen vår.
Vi er derfor helt avhengig av den støtten hver og en av dere kan bidra med. Vi oppfordrer alle til å
betale 500,- kr pr husstand. Vi er veldig takknemlige for alle små og store bidrag.
Oppdatert informasjon og status på vårt løypenett finner dere på www.skiporet.no og på
Facebooksiden til Stugudal Fjell.

er!

Vi lever av fo
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Vi kan påta oss
oppdrag for rask
oppstart.

Velkommen til ny skisesong!

er!

Vi lever av fo

rnøyde kund

er!

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul

Den frivillige løypeavgiften kan betales til kontonr 4285 07 92768 eller på VIPPS nr 59588.

Stugudal Fjell takker for støtten og ønsker alle en flott vinter i vårt fantastiske fjellområde!

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.
Vi har samarbeider med installatør og rørlegger.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Støttemedlem i Stugudal Fjell 2018
Som støttemedlem i Stugudal Fjell støtter dere vårt arbeide med å utvikle infrastrukturen i
Stugudalen- Skiløypenettet og stiene. Dere er med å gjøre mulig et flott blad «Nytt fra Stugudal
Fjell» som kommer ut 4 ganger som inneholder variert og aktuelt stoff om Stugudalen. I tillegg har
du mulighet for å delta på årsmøtet i Stugudal Fjell med talerett. I årsmøtet kan du være med å
påvirke det arbeidet som gjøres i Stugudal Fjell.

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
Støttemedlemskapet koster kr 250,- pr husstand, men det er selvfølgelig mulig å betale mer.

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

Takk for at du støtter Stugudal Fjell!
Betales på kontonr 4285 07 92768 eller VIPPS 59588

	
  

Servicebygget i Ås

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

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

Aut. bilverksted
7590 Tydal
Tlf: 7381 5480
Fax: 7381 5510
Mob.: 416 05 322
E-post: tydalbil@frisurf.no
www.biloglandbruk.no
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Informasjon fra Tydal kommune:
MinEindom
Tydal kommune lanserer ny selvbetjeningsportal, MinEiendom. Her finner du informasjon
vedrørende din eiendom.
DIGITALT RÅDHUS
På denne siden finner du informasjon om din(e) eiendom(mer) i kommunen vedrørende
blant annet kommunale gebyrer, kart, tinglyste heftelser, utfakturerte gebyrer og det meste
du trenger av informasjon om din eiendom. MinEiendom er en interaktiv portal der du kan
kommunisere direkte med kommunen. Ved å bruke portalen er du ikke avhengig av
rådhusets åpningstider.
Tydal kommune oppfordrer alle innbyggere til å benytte digitale løsninger for å spare miljøet
og oppnå en mer effektiv samhandling med kommunen.
INNLOGGING
www.tydal.kommune.no – MinEindom ligger under fanen snarveier.

Kommunestyret i Tydal kommune har vedtatt følgende eiendomsskattesats for 2018:
-

Eiendomsskattesatsen er 2 promille for bolig- og fritidseiendommer
For alle andre eiendommer er eiendomsskattesatsen 7 promille.

Kommunestyret har for 2018 vedtatt et bunnfradrag på kr. 100.000 for boliger og fritidseiendommer.
Dette påvirker ikke taksten, men trekkes fra før skatten beregnes.
For 2018 unntas bygninger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring. Gjelder
nye boliger oppført etter 14.12.2017.

eDialog

Mange sender dokumenter til kommunen via e-post. E-post kan være en usikker kanal fordi
den kan hackes, e-poster kan stoppes i spamfilter eller ikke komme fram av andre årsaker.
Tydal kommune har tatt i bruk eDialog slik at du trygt kan sende oss brev og dokumenter
elektronisk selv om dokumentene er unntatt offentlighet. For å bruke tjenesten, må du logge
på med ID-porten (MinID, BankID mv)
Vi oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å benytte eDialog.

For å komme inn på MinEiendom, må du logge deg inn med MinID/BankID

eDialog brukes ikke når kommunen har elektroniske skjemaer til formålet, f.eks. søknad om
barnehageplass, søknad om stilling mm.
Henvendelser som gjelder enkle spørsmål sender du til postmottak@tydal.kommune.no

EIENDOMSSKATT

Du finner eDialog på Tydal kommune sin hjemmeside. www.tydal.kommune.no

Fra 2018 skriver Tydal kommune ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen.
Eiendomsskatten skal skrives ut før 1.april. Alle som står registrert som eier av taksert eiendom i
kommunene, vil i løpet av våren motta et skjema som viser hvordan vi har beregnet taksten for
eiendommen. Det vil også følge med en informasjonsbrosjyre.

Jakten på påskeeggene!

OFFENTLIG ETTERSYN
Takstene på eiendommene legges ut til offentlig ettersyn i tre uker etter at skatten er skrevet ut.
Skattelistene er tilgjengelige for alle, på servicekontoret i rådhuset.
KLAGEFRIST
Klagefrist er 6 uker fra det tidspunktet skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for å
klage er satt til 13.mai 2018. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om framsetting av klage
sammen med taksten.
TAKST

Kommunens påskehare har gjemt påskeegg
rundt omkring i kommunen, delta i jakten og
vær med i trekning av en attraktiv premie. Se
mer på sylan.no når påska nærmer seg.
Tydal kommune

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Det
er sakkyndig eiendomsskattenemnd i kommunen som fastsetter takstene. Klager på takstene
behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen videre til klagenemnd.
Klagenemnda kan prøve alle sider ved taksten, og kan også endre til skatteyters ugunst.
SKATT
Fastsetting av eiendomsskatten skjer på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Taksten står normalt i
og eventuelt bunnfradrag.
NYTT FRAskattepromille
STUGUDAL FJELL
8 10 år, mens kommunestyret årlig bestemmer

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Kommunale åpningstider påska 2018
www.tydal.kommune.no

Leie av basseng, badstue, hall eller møterom, kontakt
Tydal kommune, servicekontoret tlf. 73 81 59 00.
E-post: postmottak@tydal.kommune.no

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

Åpningtider i 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: 08.00 – 15.30

Salg av suvenirer, bl.a. dialektkoppen, kniver,
strikkavotter – tydalsvott og karolinervott,
buffer, lokalhistoriske bøker og bygdebøker.
Jakt- og fiskekortsalg og kart. Brosjyremateriell
fra Tydal og nærkommuner.
Velkommen innom turistinformasjonen!
Besøk oss gjerne på www.sylan.no

Ønsker du å leie svømmebassenget i påska,
kontakt servicekontoret innen fredag 23. mars.

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

Tydal kommune

Foto: Jens Kvernmo

ønsker alle
Vinterdrømmen
Tydal legekontor

innbyggere, hytteboere
og besøkende

Åpningstider Tydal legekontor påska 2018
Mandag 26.marsl:
09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00
Tirsdag 27.mars:
09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00
Onsdag 28.mars:
09.00 til 12.00
Torsdag 29.mars til og med mandag 2.april: STENGT

en riktig GOD
PÅSKE!

Øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid ivaretas av Værnesregionen legevakt på Stjørdal,
som nås på telefon 116 117.
Ved behov for akutt medisinsk hjelp, ring medisinsk nødtelefon 113.
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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TYDAL KOMMUNE
Næringsarbeid Tydal kommune 2018

Markedsføring:

Formannskapet vedtok i januar å bevilge penger til flere tiltak for næringsarbeid i Tydal kommune
2018.

Tyda har mye å tilby for enhver smak, med veldig gode produkter. Tydal kommune ønsker å
tilrettelegge og hjelpe næringsaktørene i bygda til å finne riktige markedsføringskanaler. Det er
samtidig viktig med merkevarebygging og felles markedsføringstiltak som gagner hele bygda.

Administrasjonen hadde foreslått tiltakene med bakgrunn i undersøkelser og uttrykt behov. Ved å
legge en plan i starten av året vil gjøre arbeidet mer forutsigbart i forhold til tidsbruk, involvering av
nødvendige ressurser både internt og eksternt og diverse søknadsprosesser.
Tiltak/prosjekt som planlegges gjennomført i 2018:
Organisering av næringsarbeidet i kommunen:
Administrasjonen ble i kommunestyret 14.12.17 bedt om å utarbeide et forslag til prosjektplan som
ser på organiseringen av næringsarbeidet i kommunen. Det er nedsatt en styringsgruppe med to
representanter fra kommunen og to representanter fra Tydal Næringsforening. Her vil det i tillegg
være aktuelt å engasjere en ekstern aktør.
Opparbeidelse av løyper og løypekjøring:
Det er behov for å legge rør i bekker, broer, rydding av traseer i de etablerte skiløypene i Tydal. Her
vil det bli nedsatt en prosjektgruppe, med Tydal kommune og løypekjøringsaktørene i Tydal. Det er
tenkt at arbeidet skal utføres av aktørene selv, der kommunen bidrar med planlegging og økonomisk
bistand. Det er bevilget inntil kr. 200.000,- til dette arbeidet i 2018. I tillegg ble det i kommunestyret
bevilget kr. 100.000,- til løypekjøring for inneværende sesong. Disse midlene vil bli tildelt
løypekjøringsaktørene i bygda, med et krav om at de som mottar støtte fortløpende oppdaterer
løypene på skisporet.no. Fordeling vil skje i samråd med idrettsrådet og aktørene.
Skilting og hjemmeside:
Det er stort behov for skilting og turmerking i Tydal. Dette gjelder alt fra skilt langs FV 705 til merking
av turstier, skiløyper og sykkelløyper mm. Arbeidet er tenkt som et samarbeid mellom Tydal
kommune og frivillige lag og organisasjoner. Statens Vegvesen har ansvar langs FV 705. Hjemmesiden
www.sylan.no er en viktig markedsføringskanal for Tydal. Det er behov for oppgradering av siden
med nye funksjoner.
Sykkelturisme
Tydal har veldig mange flotte turmål for syklister. Administrasjonen ønsker å se på mulighetene for
pakkeløsninger og skreddersydde sykkelturer, i samarbeid med aktuelle aktører i Tydal. Ved å ha slike
løsninger kan man komme i kontakt med aktuelle turoperatører som kan formidle og selge
opplevelsesturer i Tydal.

Kompetanseheving:
Tydal Næringsforening (TNF) har startet med bransjemøter med næringslivet i Tydal. Gjennom disse
møtene avdekkes behov for kompetanseheving, sertifisering og resertifisering hos ulike
næringsdrivende. Tydal kommune ønsker å bidra, og vil samarbeide med TNF om dette.
Tydalsuke:
I tillegg til disse tiltakene ble det bevilget inntil kr. 100.000,- til å arrangere ei Tydalsuke i høstferien 18. Her ser man for seg stor aktivitet og flere arrangement gjennom hele bygda denne uka. Dette er
tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, næringslivet i bygda og frivillige lag og
organisasjoner.

Tydal kommune jobber for utvikling av bygda, og skulle det være noen som har gode ideer og innspill
setter vi stor pris på dette. Ring sentralbordet i kommunen på 73 81 59 00 eller send oss en mail til
postmottak@tydal.kommune.no

FOTOKONKURRANSE
Selbu Sparebank søker etter lokale
bildemotiv til bruk i vår markedsføring!
Vi ønsker bilder som er tatt i Selbu eller Tydal, dette som
et ledd i å framstå som en lokalbank med røtter i Neadalen.
Send bilde(r) til foto@selbusparebank.no
innen 10.april 2018 for å delta i konkurransen.
JURY:
Oda Cecilie Folde, Selbu Trykk
Anne G. Gresseth, Selbu Sparebank
Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten
til å bruke alle bilder som blir sendt inn til konkurransen i
forbindelse med markedsføring av banken og bankens produkter.

Mat – kvalitet i hele bygda:
Kan vi gjøre mat til noe unikt i Tydal? Tydal har førsteklasses råvarer og det blir foredlet mat av høy
kvalitet her. Tydal kommune ønsker å bidra og tilrettelegge for økt lokal produksjon, flere
småskalaprodusenter, mer bruk av lokal mat hos serveringsstedene i Tydal, planlegging og
sammensetning av menyer og oppfølging av eksisterende produsenter.
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Premiering:

De tre beste bildene blir premiert
med hvert sitt Eika Verdikort.

1.premie - kr. 2.500
2.premie - kr. 1000
3.premie - kr. 1000
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Pilegrimsrittet 2018
Lørdag 8. september

7590 Tydal
Tlf.: 994 44 646 / 415 18 875
www.stugudalhytteservice.no

Ved 60 l sekk eller pall - tilkjørt eller hente selv.
Bestilling nå for levering til høsten.
Snøbrøyting, snømåking-tak/inngangsparti
Tilsyn
Vasking
Montering/justering parabol

Tydal Bygdeservice SA

Eggen og Holden
Bygg

•

John Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

Nybygg

14

ÅGE &

SAMBANDET

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

•
•
•
•

13-14 JULI 2018

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

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

GÅTE
OSLO ESS

ADRIAN JØRGENSEN
SJUENDE FAR I HUSET
JACKS & JOKERS
BEIST
Flere navn kommer!
Følg oss på nett for oppdatert program

NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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www.tydalsfestivaln.no

J

ohn Berggård Bygg
7590 Tydal - Tlf: 41215692
Etablert 1991

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

Nybygg
Foto: Bernt Kulseth

Armfeldts karolinerhær i Tydal, 1718/1719

Tilbygg

Børge Hanssen, leder av den lokale karolinerkomite
2018 er året da det skal markeres at det er
300 år siden General Armfeldt, som leder av
karolinerhæren, prøvde å innta Trondheim.
Dette året skal det være forskjellige markeringer
i hele Trøndelag med et stort arrangement i
Trondheim den 19. august på Kristiansten festning.
Her vil også representanter for flere av de nordiske
kongehus være representert.

Rehabilitering

Karolinerkomiteen i Tydal har laget et program
med forskjellige arrangement gjennom hele
året. Det startet med karolinerspelet på Brekka
bygdetun 18., 19. og 20. januar, ei oppsetting som
fikk meget god omtale av media og av de som var
å så forestillingene. Markeringen avsluttes med
oppsetting av spelet i januar 2019.

8-22
16
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25.-26. mai er det Jämt-trønderske historiedager
på Væktarstua, 25. mai er det også karolinerkveld
på Tydal bibliotek, 30. juni er det karolinerdag på
Brekka bygdetun  og 7. juli går det tradisjonsrike
«Karolinerløpet» inne ved Essand, løpet som har
vært arrangert i over 50 år. Videre kan nevnes
TTs fellestur langs karolinerleden fra Haltdalen
til Handöl 2. – 5. august, sykkeltur langs hele
karolinerleden fra Duved, via Verdal, Trondheim,
Haltdalen til Tydal 17. – 20. august, og en dag hvor
det skal letes med metalldetektor på utvalgte
plasser hvor karolinerhæren beveget seg i Tydal.
Her kan alle som vil være med. I tillegg til alt dette
vil det bli arrangert turer til steder som har navn
knyttet opp mot karolinerhistorien.

Neste arrangement er karolinerquiz på 705-senteret
9. februar. Denne er nok avholdt når dette leses,
men det vil også bli en karolinerquiz i høst,
nærmere bestemt 19. oktober. Ikke alle spørsmål
dreier seg om karolinerne, men det kan være lurt
å sette seg litt inn i historien, bla ved å besøke
karolinerutstillingen som nå står på 705-senteret.

Det store arrangementet høsten 2018 er
oppføringen av Andres Nergårds rockeopera på
Stuguvoldmoen 8. september. Andreas har laget en
opera med utgangspunkt i teksten til presten Nicolai
Idmans preken i Frösö kirke i januar 1718. Idman var
en av prestene som var med i felttoget. I forbindelse
med konserten vil det også være et marked på
Stuguvoldmoen.

7. mars vil Selbu og Tydal historielag presentere
et hefte med tittelen «I karolinernes fotefar fra
Holtålen til Handöl». Heftet inneholder dikt, sagn og
fortellinger om Armfeldthærens tilbaketog.
Heftet er å få kjøpt mange steder i Tydal.

Som en ser; karolineråret 2018 har mange
muligheter for opplevelser i Tydal, opplevelser som
bringer deg på nye steder og som vil gi deg mer
kunnskap, både om karolinerhistorien og Tydal for
øvrig.

Lørdag 17. mars arrangeres Bukkhåmmårrennet,
et skirenn som går fra Aunegrenda i Haltdalen
til Græsli, er ca 2 mil og går i et flott fjellterreng.
Her vil medlemmer i «Det Holtaalske Skieløber
Compagnie» delta i full mundur på langski og med
en stav. Skiløperkompaniet  ble opprettet på slutten
av Den Store Nordiske krigen tidlig på 1700-tallet,
og det var operativt under General Armfeldts
herjinger i Trøndelag i 1718. Det kan nok hende at
skiløperkompaniet treffer svenske soldater på sin
ferd over fjellet! I et forrykende uvær mistet 200
karolinere livet på denne strekningen i 1718.

Det kan forekomme endringer i programmet. For
å holde seg oppdatert kan det være greit å gå inn
på karolinerkomiteens facebookside «Karolineråret
2018 i Tydal» eller Tydal kommunes hjemmeside
www. Tydal.kommune.no. Du vil også få svar om du
ringer kommunens servicekontor,                         
tlf. 73 81 59 00.
Vel møtt til trivelige dager med karolinerhistorien
som utgangspunkt!

Stugudal Foto
Axel Brandtzæg

Glad-dag
i Stugudal
sentrum
Påska og våren kommer snart til Stugudal og fjellet.
Vinteren har til nå bydd på mange muligheter til
flotte bilder selv om det har blåst mye.
Til vinterferien satte jeg opp ny utstilling hos
Stugudal Håndverk og Fritid med bilder både på
akryl, aluminium, lerret og innrammet fotopapir.
Jeg har også laget ferdig et nytt produkt. Gradestokk
med fotomotiv, til innebruk, har blitt godt mottatt
og flere nye produkt planlegges. Både puter,
grytekluter, glassblokker og gradestokker er fine
gaveartikler eller suvenirer. Alle motivene er hentet
fra Tydals flotte natur.

Svært mange hytteeiere var i Stugudal i vinterferien
og lørdag i vinterferieuka var det Glad-dag i Stugudal
sentrum. Joker Stugudal og Stugudal Håndverk og
Fritid gikk sammen om arrangementet som skulle
skape trivsel i sentrum.
Trivsel ble det med utstillere fra Nesvold bygg og
Mesterhus, Jensgarden, Selbusporten, Patrusli Gard
med barneridning og Stugudal Foto med ny utstilling
inne.
Joker Stugudal hadde gratis boller til alle barn og hos
Stugudal håndverk var det gratis kaffe, varm saft og
grilla pølser.
Flott musikk ble det også på terrassen til Stugudal
Håndverk og Fritid. Jon og Trine Mette Uthus og John
Oddstein Aune  sørget for at både voksne og barn
koste seg og sang med.
Mye folk og positive tilbakemeldinger gjør at vi også
arrangerer Glad-dager i Stugudal sentrum i påska.
Palmelørdag, 24.mars, kommer Jeremy Shifflett og
spiller på terrassen og påskeaften spiller Jonne og
Dæm. Det blir utstillere og aktiviteter begge dager.
Nærmere info kommer på Nearadio og facebook.

Jeg ser fram til mange fine dager i fjellet både før og
etter påske. Våren er ei fantastisk tid i fjellet og jeg
håper at mange av dere benytter denne tida til turer,
for å se og høre at naturen våkner til liv etter en lang
og kald vinter.
Til påska har jeg ny utstilling på Væktarstua hotell.
Jeg har lenge vært heldig å kunne benytte veggene
her for å vise bildene mine, og nå skifter jeg ut de
aller fleste med nye motiv.
Har dere ønsker om fotografering i forbindelse med
spesielle anledninger kan dere også ta kontakt.
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Gode opplevels

KONKURRANSE SLAGORD FOR STUGUDALEN
Dronefoto ved Bjørn Fremstad
En gruppe under bedriftsnettverket jobber
med synliggjøring av Stugudalen.
Her har det kommet forslag om å ha et
slagord for Stugudalen og vi syns at alle med
tilknytning til Stugudalen skal få være med å
komme med forslag til slagord.

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

Kriterier for slagordet:
Beskrivende, slående og kort

Den som kommer med det forslaget som
blir foretrukket, vinner en heldags ridetur på
Patrusli Gaard verdi 1100,Forslag kan sendes til post@tydalsnett.no
eller leveres i eske som blir satt på Joker
Stugudal.
Frist for å komme med forslag er 09.04.18

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

Foto: Bergans

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

Fra grafisk design til ferdig produkt
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 har bred ekspertise innen nisjeprodukter.
Bare ta kontakt for en hyggelig prat.
www.selbutrykk.no - tlf. 73 81 04 80 - post@selbutrykk.no

Tydal
Vedprodukter ANS
Ved til salgs.
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt
i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.

fagtrykk_sannsynligvis_best_på_trykksaker_nord_for_Dovre

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

yr

GRAFISK UTFORMING
VISITTKORT
BROSJYRE

John Helge Kåsen
Tlf 909 73 324 eller 73 81 46 82

RAPPORT
BOK
STORFORMAT

Lagerleie

BILDEKOR

Kontakt:
John Helge Kåsen
tlf. 90 97 33 24

WEB DESIGN

www.fagtrykk.no
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Skjærtorsdag 29.mars
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16 med påskecross/
skikonkurranse med topp premier og afterski
med Livemusikk.
Stugudal Rundt, turskirenn
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-21, Ian
og Ryan spiller.
Dagens: Pizza og Tacobuffé.
Fest i Bjørkly kl.21-01.
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.

FOTO: Pelle

Dette skjer i påska 2018!
Lørdag 24.mars (Palmelørdag)
Glad-Dag i Stugudal sentrum
Stugudal Landhandel åpent 09-18
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Gladdag!
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell. Afterski i lavvo 16.30-00,
Ian og Ryan spiller 17.30-22. Dagens: Varmrøkt
fjellfisk.
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.
Søndag 25.mars (Palmesøndag)
Stugudal Landhandel åpent 10-18
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18.
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell: Afterski med ølsmaking i
lavvo 15.30-19, Ian og Ryan spiller.
Dagens: Middagsbuffé.
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.
Mandag 26.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: Barnas dag med
hesteridning, minisnøscooter, aking, film,
tegning, grilling, bading og lavvo. Barnas afterski
22

15-16. Påskedisco 18-20.
Program, se annonse.
Afterski i lavvo 16.30-21, Oddjarl, Knut og Larrik
spiller.
Dagens: Rømmegrøt og spekemat
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.
Tirsdag 27.mars
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo 16.30-21,
Oddjarl, Knut og Larrik spiller.
Dagens: Saltkjøtt og stappe
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.
Onsdag 28.mars
Stugudal Landhandel åpent 09-20
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16
ISFISKEKONKURRANSE PÅ STUGGUSJØEN!
Væktarstua Hotell: Afterski i lavvo fra 16.30-21,
Ian og Ryan spiller.
Dagens i kafeen: Reinsdyrkebab
Quiss i Madam Dahl med quissmaster Kjell
Arntzen 19-21. Påmelding.
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.

NYTT FRA STUGUDAL FJELL

God tur hjem, kjør forsiktig!
ALLE UTENDØRSAKTIVITETER TAR SJØLSAGT
SNØ- OG VÆRFORBEHOLD. FØLG MED INFO
OG OPPSLAG PÅ TURISTINFORMASJONENE OG
DE RESPEKTIVE FACEBOOKSIDER.
GOD PÅSKE!

Langfredag 30.mars
Snøscootercross.
Stugudal Landhandel åpent 09-20
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.
Dagens: Reinsdyrsgryte.
Fest i Bjørkly kl.21-01.
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.
Påskeaften 31.mars
Stugudal Landhandel åpent 09-18
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Glad-Dag i Stugudal sentrum
Tydal Skisenter åpent 10-16
Barneskirenn kl.12, påmelding til Væktarstua.
Væktarstua Hotell: Barnedisco i bodegaen med
Kalle Klovn kl.18-20.
Afterski i lavvo 16.30-21 med Ian og
RyanDagens: Lammesteik
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.
1.påskedag 1.april
Stugudal Landhandel åpent 10-18
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell: Stor påskebuffé
Nedalshytta har enkel matservering på dagtid,
og 3-retters middag kl.18.

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

SALONG
KARISMA
Åpningstider i påska:
Mandag 26.mars t.o.m. onsdag 28.mars
- Stort utvalg solbriller
- Solarium v/event.dårlig vær
- Mange andre tilbud
- Nyheter for våren – skjerf, smykker, klokker, vesker

Ring for timebestilling tlf.: 73 81 55 15

2.påskedag 2.april
Stugudal Landhandel åpent 10-18
Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-16
Tydal Skisenter åpent 10-16
Væktarstua Hotell: Middagsbuffé
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Bredbånd på hytta?
Ta kontakt

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

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.

Gå i oppkjørte skispor til Nedalshytta
I påska 2018 kan du gå inn til Nedalshytta fra
Stugudalen i oppkjørte skispor. Det vil være
preparert løype i perioden Nedalshytta er
betjent, 23. mars tom 2. april. Skispor blir kjørt
hver dag før kl 10:00.
Trondhjems Turistforening og Stugudal Fjell
samarbeider om skispor inn til Nedalshytta. Vær
oppmerksom på at føreforbehold kan oppstå!
Oppdatert løypeinformasjon finner du på skisporet.
no eller på Facebook (Stugudal fjell). Løypa går i ny
trasé og er merket.
Adkomst: Med bil eller buss til Stugudalen i Tydal.
Turid Strickert opplyser ellers at det blir vafler,
karbis og annen enkel mat å få kjøpt på dagtid. Treretters middag vil bli servert hver kveld kl.18. Husk
forhåndsbestilling! Se www.nedalshytta@tt.no
Turid ønsker alle hjertelig velkommen til
Nedalshytta i påska.

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

Tilbyr blant annet

Elektriker’n i Tydal
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
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•
•
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•

Vasking
Hagearbeid
Snømåking
Maling
Bortkjøring av rask
facebook: alltjenestestugudal
post@alltjenestestugudal.no
www.alltjenestestugudal.no
(+47) 41370440
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Stugudal Håndverk og Fritid
Tlf: 994 44 646
Husflid - Naturfoto - Sportsutstyr – Turistinfo

Stugudal
Håndverk
og
Fritid
Åpningstider i påska:

Bensin, dagligvarer, middag, en kaffekopp
eller kanskje en campinghytte for en natt
eller to? Vi har alt du behøver, og du

Glad-Dag i Stugudal sentrum
Åpningstider:
Palmelørdag 24.mars
- Kafé med nybakte kaker,
Mandag - lørdagMusikk
10-16Jeremy Shifflett
vafler og havregrøt
F.o.m 27.juni alle dager+10-18
salgsboder
- Gaver
Påskeaften
F.o.m 22.aug alle dager 10-16
- Turveiledning
Musikk Jonne
Info og hjelp utenom åpningstid
ring og Dæm
- Alt til fisketuren
73815512 / 99444646 + salgsboder
- Ski- og turutstyr

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

10-18 -alle
dager – Turistinfo
Husflid - Naturfoto
Sportsutstyr

Legg skituren til oss

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

GLAD-DAG
Lørdag 9.juli

Velommen !

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

Bjørkved
Fra XL-bygg:
Div. verktøy, snekker
og maleutstyr
ktig utstyr
opplevelser blir bedre med ri
Kafé
Varm og kald drikke
Vafler og hjemmebakte kaker

r det du trenger for:
i
kkel
ske
r
tid
ping av ski

rt´n

Alt under
samme tak

Ny, stor parkeringsplass!
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Åpningstider:
Man - Fre: 09.00 - 17.00
Lørdag:
10.00 - 15.00

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

Stikk innom oss på SelbusportenStugudalsvegen
ogStugudalsvegen
vi hjelper deg
2039,
7590
Tydal
2039,
7590
Tydal
å finne utstyret som passer for nettopp deg!
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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Skiløypenettet

Vi går til kirke
Tydal kirke:

18.03.2018 – kl. 12.00 - Familiegudstjeneste med dåp – Tårnagenter
29.03.2018 – kl. 18.00 – Skjærtorsdagsgudstjeneste med Påskemåltid
22.04.2018 – kl. 11.00 – Gudstjeneste med dåp
01.05.2018 – kl. 12.00 – Gudstjeneste
03.05.2018 – kl. 18.00 – Prosjektgudstjeneste konfirmantene
12.05.2018 – kl. 11.00 – Konfirmasjonsgudstjeneste
17.05.2018 – kl. 11.00 – Familiegudstjeneste

Andre steder:

30.03.2018 – kl. 12.00 – Scooterandakt Stuguvoldmoen
01.04.2018 – kl. 16.00 – Gudstjeneste Tydal helsehus

Stugudal kapell

30.03.2018 – kl. 18.00 – Langfredagsgudstjeneste
12.05.2018 – kl. 14.00 – Konfirmasjonsgudstjeneste
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Snøscooterløyper

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

Eggen og
og Holden
Holden
Eggen
Bygg AS
AS
Bygg
Hytter i bindingsverk og hand-

Hytter i bindingsverk
og
laft.
NybyggNybygg
og tilbygg.og
handlaft.
tilbygg
Adr.: 7590 TYDAL
Tlf.Adr:
priv.7590
73 Tydal
81 53 43,

keløp

ak
Norges råeste motb

8
1
0
2
t
s
u
g
u
a
4.

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

tlf: 96500252

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

www.storsylenopp.com

Trenger du

RØRLEGGER?

Selge fritidseiendom?

Bruk meglere som har
god lokalkunnskap og lang
erfaring med å selge hytter i
Tydal!

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

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

Jan Morten Svendsen
957 37 871
jms@hem.no

Rotøyvegen 56

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

Rybekkvegen 30

Rotvollivegen 73

Øvlinglia

Autorisert regnskapskontor ...din økonomiske rådgiver

www.selburegnskap.no
E-post: firmapost@selburegnskap.no
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LOKAL TILHØRIGHET OG OMRÅDEEKSPERTER
Vi har gjennom 17 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.
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Vinterfesten i Tydal Skisenter!
Tom Christian Setsaas for sin mangeårige innsats
i skisenteret. «Utrolig velfortjent» sier Eriksson,
«Dette er to personer som er alfa omega for
skisenteret!»

For andre år ble det arrangert vinterfest i Tydal
Skisenter – en familiefest som favner alle, enten de
går på ski eller ikke.
Så da blir det Vinterfest til neste år også?
«Selvfølgelig!» lover Eriksson. «I år tok vi i bruk
parkeringsplassene på Moen og Reitanveien og
arrangerte gratis skytteltaxi til skisenteret. Kanskje
må vi ta i bruk Mosjøen til neste år?» ler han videre.
I underkant av 900 personer tok turen til Tydal
Skisenter årets Vinterfest i Tydal Skisenter!

Det er en storfornøyd styreleder Martin Eriksson
som rapporterer fra skisenteret; «Da vi satte i gang
med vinterfest i fjor var det for å skape litt blæst i
skitrekket etter en tung periode fra året før. Vi ville
lage et arrangement som kunne samle både folk
fra bygda og hyttefolk hit, for å vise fram det flotte
anlegget vårt. Til vår store glede var det veldig
positiv respons, så vi tenkte med en gang at dette
MÅ bli en tradisjon!»
Den største happeningen i senteret er at dagen
i bakken er gratis for alle! Tydal Kommune har
sammen med Trønderenergi sponset gratis heiskort
hele dagen til alle som tar turen til vinterfesten.
I tillegg er det flere aktører som er samlet så
dagen er en fest også for de som ikke har ski på
beina; Stugudal Snøscooterutleie stilte med gratis
scooterkjøring for barn, Coop Tydal spanderte
gratis pølser og saft til alle barn og Selbubakar’n
sørget for at alle fikk smultringer. I skikaféen var
det god stemning og herlig servering, med god hjelp
fra pensjonistforeningen i tillegg til den ordinære
besetningen med Anne Mona Lunden i spissen.
Nytt for året var markedsbodene fra Sjursgård
Vestre og Fjellguiden Tydal, Stensaas, Tydal
Husflidslag og Selbu Sparebank som var på plass
med varer og telt.  
I år var det to ildsjeler ved skisenteret som fikk
ekstra oppmerksomhet; Tydal kommune med
administrasjon var på plass og delte ut pris til
driftsleder Christopher Lunden og teknisk ansvarlig
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17. februar gjennomførte vi en ny Vinterfest, og det
ble over all forventning – mellom 800-900 personer
var innom denna dagen og det var glade miner å se
overalt!
I tillegg spilte toradergruppen og Tydal ungdomsråd
stilte opp og gjennomførte barneskirenn med
medalje til alle barn i barnebakken.
Nå er det nye tider, sier Martin Eriksson. Tydal
Skisenter er her for å bli, og det skal faktiskt være
mulig å drifte det fornuftig. Vi har et familievennlig
Skisenter i Tydal som jeg er sikker på at nye og gamle
kunder vil sette pris på!
Nå ser vi lyst på framtida Eriksson avslutter med å si:
Tusen tack till alla frivilliga och företag i dalföret som
ställer upp – utan er hade  det inte vart möjligt!
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Hva er lov i alpinbakken?
I utmark kan enhver ferdes til fots hele
året. Det er allemannsrettens og friluftslivet
hovedregel, friluftsloven § 2. Ferdselsretten til
fots også omfatter ferdsel på ski. Randonnéeski er
ski, og alpinbakker er utmark, det har Høyesterett
avgjort. Da skulle det vel være fritt frem?
Problemet i alle slags uteområder som er tilrettelagt
for bestemte aktiviteter, er usikkerhet om hva
som er lov for andre i det samme området. Noen
vil lufte hunden på golfbanen, trille barnevogn i
rulleskiløypa, dra på telttur i klatreparken, eller altså
gå på ski oppover i en alpinbakke der de fleste andre
kjører nedover.
Fri ferdsel i utmark. Mange forveksler det å «ha
rett til» med det å «ha krav på». Allemannsretten
sikrer at vi har «rett til» å ferdes mange steder,
også i områder som rent landbruksfaglig ikke lenger
kvalifiserer for ”utmark”. Men selv om vi har rett til
å ferdes, i parker, nær bebyggelsen i strandsonen,
på golfbanen, eller i alpinbakken, så har vi ikke
alltid «krav på» å ferdes på den måten vi selv måtte
ønske.
Hensynsregelen i friluftsloven § 11 er nøkkelen
til å finne løsningen for mange av disse
interessekonfliktene. Hensynsregelen angir
grensene for lovlig utøvelse av allemannsretten. Og
grensene kan variere, avhengig av hva annet som
foregår i samme område. Det kan i mange tilfeller
være vanskelig å si konkret hva som er hensynsfull
og varsom opptreden. Sikkert er likevel at i områder
som er lovlig opparbeidet, må andre aktiviteter
innrette seg etter dette. Sagt med andre ord: Du
har «rett til» å ta deg en treningstur i hinderløypa
idrettslaget har bygget på dugnad i skogholtet
ved klubbuset. Men, det er ikke sikkert du har
«krav på» å arrangere kick-off med jobben i den
samme hinderløypa, samtidig med at idrettslaget
har fellestrening for barna der. Og det er heller
ingen automatikk i at retten til å ferdes på ski i
utmark gir krav på å gå oppover i et alpinanlegg.
Ordens- og sikkerhetsregler. I områder som er
lovlig tilrettelagt, kan det fastsettes ordens- og
sikkerhetsregler for å ivareta formålet med
tilretteleggingen. Dette kan for eksempel være
trenings- og kamptider på en fotballøkke,
fartsretning i en sykkel- eller skiløype, ferdselsforbud
i nærheten av snøkanoner, eller restriksjoner i
adgangen til å gå oppover nedfartene i alpinbakken.
Det kan fastsettes bestemmelser som gir uttrykk
for friluftslovens hensynsregel, og bestemmelser
som er nødvendige for å ivareta formålet med
tilretteleggingen. Den juridiske siden av dette er
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at både friluftsloven og plan- og bygningsloven
gir hjemmel for ordens- og sikkerhetsregler i
tilrettelagte områder. Begge disse lovene legger
føringer for hva som er lovlig ferdsel i et utendørs
idrettsanlegg eller tilrettelagt uteområde.
Høyesterett.  I 2014 avgjorde Høyesterett i den
såkalte Hovden-saken at nedfartene i alpinanlegg
skal regnes som utmark i friluftslovens forstand.
Det innebærer – blant annet – at det vil være tillatt
å kjøre ned en alpinbakke uten heiskort – hvis du
har kommet deg opp på egen hånd. Dommen har
forårsaket mange misforståelser. Noen trekker den
feilslutningen at fordi nedfartene er ”utmark”, kan
man alltid ferdes på den måten man selv ønsker.
Slik er det ikke. Friluftslovens hensynsregel og
formålet med byggetillatelsen setter rammer for
lovlig bruk og gir anleggseieren en viss styringsrett.
Det dommen ikke sier noe om, er på hvilken måte
man har lov å ferdes i et utmarksområde som er
opparbeidet for et spesielt formål (for eksempel
klatreparker, idrettsanlegg, golfbaner, lekeplasser,
alpinanlegg). Høyesterett uttaler i dommen: «En
anleggseier [må] kunne fastsette adferdsregler
til ivaretakelse av sine offentligrettslige plikter og
til vern om brukernes sikkerhet.» Anleggseierens
rett til å begrense andres bruk er imidlertid ikke
ubegrenset. Området er tross alt ”utmark”.
Ferdselsregler gjennom forskrift. Dersom en
anleggseier skal forby eller begrense utmarksferdsel
utover det som følger av friluftslovens hensynsregel
og formålet med tilretteleggingen, kan ikke dette
gjøres på egen hånd. Ferdselsbegrensninger som
innebærer forbud mot noe som ellers er tillatt, må
gjøres gjennom forskrift. Reglene om dette står i
friluftsloven § 15. Forskriften vedtas av kommunen,
grunneieren må gi sitt samtykke, og forskriften må
stadfestes av Fylkesmannen.
Tilrettelegging for randonnée. Ingen ting er vel
bedre enn om de flotte, tilrettelagte alpinanleggene
kan benyttes av flest mulig. Mange anleggseiere
ønsker også toppturfolket velkommen. Der anlegget
har utpekt en egen trasé, må denne benyttes. Dette
hører under slike ordens- og sikkerhetsregler som
anleggseieren er berettiget til å fastsette. Men
anleggseieren har ikke plikt til å etablere slike
traseer med mindre dette er fastsatt i arealplanen
eller utbyggingstillatelsen. I noen anlegg vil det
derfor kanskje ikke være plass for dem som ønsker
å benytte seg av arealene til annet en alpinkjøring.
Akere, syklister, motbakkeløpere eller skiløpere på
vei opp har ikke uten videre krav på å benytte seg av
nedfartene. For alle som liker randonnée, jeg skriver
også meg selv på den listen, er det derfor viktig å se
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Velkommen til det 37.
på dette i et planleggingsperspektiv. Kommunen,
som myndighet etter plan- og bygningsloven, sitter
med bukten og begge endene i disse spørsmålene.
Ved tilrettelegging for alpinanlegg bør det vurderes
om man skal reservere en stripe som gjør det lovlig
og trygt å komme seg opp for egen maskin.
Ingen gratis lunsj. Og så var det betalingsspørsmålet.
Det kan ikke pålegges anleggseieren å tilrettelegge
for dem som ikke betaler heiskort. Jeg har blitt sitert
på at det er «nærmest umulig å får etablert
lovlige betalingsordninger». Men snarere er det
motsatt. Gratisprinsippet i utmark hindrer ikke at
det godkjennes en brukerbetaling for adgangen
til et opparbeidet friluftsområde. Regelen står i
friluftsloven § 14, og burde være velegnet for anlegg
som ønsker å tilby randonnéeløyper ved siden av sitt
ordinære tilbud til alpinistene. Jeg oppfordrer gjerne
aktuelle kommuner til å se nærmere på denne
muligheten.

Stugudal rundt
Skjærtorsdag 29. mars 2018
22 km rundløype rundt Stuggusjøen
Start der du vil. 4 kontrollposter:
Fotballbanen
Ungdomshuset Bjørkly
Nordenden (Fritidsboligen)
Kåsen
Fullført runde mellom kl 9.00 og 15.00

Oppsummert. Med de reglene vi har per i dag,
gjelder følgende hovedpunkter:
- I tilrettelagte uteområder kan det fastsettes

ordens- og sikkerhetsregler som alle som
ferdes i området må innrette seg etter.
Normalt vil dette være tilstrekkelig til å
opprettholde tilfredsstillende forhold for alle
ferdselsformer. Den som bryter stedets ordensog sikkerhetsregler kan bortvises fra området
(friluftsloven § 11 andre ledd).

- I alpinbakker kan anleggseieren henvise gående,

syklister, akende, langrennsløpere eller andre
brukere til egne traseer.

- Mer omfattende ferdselsregulering kan vedtas

gjennom lokal forskrift etter friluftsloven § 15.
I områder med sterkt kolliderende interesser
vil dette kunne være en hjelp for å bidra til å
forebygge konflikter.

Vi trekker vinnere:
Verdikort fra Selbu Sparebank kr 5.000
Verdikort fra Selbu Sparebank kr 3.000
Uttrekkspremier. Merker og premier
etter antall år.
Startkontingent bet. kontant
eller VIPPS:
Kr 120 for voksne
Kr 60 for barn (under 16 år)
Arr.: Tydal IL, skigruppa

- I alpinanlegg der det tilrettelegges særskilt for

andre aktiviteter som ikke benytter skiheisen, for
eksempel randonnée, kan kommunen gi tillatelse
til at anleggseieren krever en rimelig avgift
for adgangen til bakken. Avgiften må ikke stå i
misforhold til den aktuelle tilretteleggingen. Se
nærmere i friluftsloven § 14.

Les mer om de enkelte paragrafene i boken
Friluftsloven med kommentarer av Marianne
Reusch. (fra allemannsretten.no)
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Fester i Bjørkly i påska
Skjærtorsdag

Langfredag

Liv Laga		

Elvetuns

Begge dager kl 21 – 01
Kontanter og vips
Arr.: U.L.Fjellblink
Vi oppfordrer til å støtte ungdomslaget med medlemskap.
Kontonr. 42850791354

Foto: Roar Ørdal

Kr. 100 for voksne og kr. 200 for familie

ÅPNINGSTIDER BETJENTE HYTTER

Nedalshytta: Tlf. 953 64 603
23.3. - 2.4.
Storerikvollen: Tlf. 73 51 09 81 / 916 50 664 16.3. - 8.4.
Schulzhytta: Tlf. 926 03 333
23.3. - 2.4.
Utvalgte sengeplasser kan bookes på www.tt.no

DAGSERVERING

NYHET! Hele påska blir det hver
dag før kl 10 kjørt opp skispor fra
Stugudal til Nedalshytta.

Nedalshytta og Schulzhytta: Alle dager kl. 12-16
VARMRETThKAFFEhVAFFELhKIOSK
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PÅSKA PÅ VÆKTARSTUA
Matservering hver dag
Kl 08.00 – 22.00
I tillegg til vår alacartemeny, så
har vi pizza og tacobuffet hver dag utenom
søndagene 175,-

Kl 13.00 -21.00, serverer vi dagens:
Palmelørdag; Varmrøkt fjellfisk 290;Palmesøndag; Middagsbuffè 250;Mandag; Rømmegrøt & spekemat 180;Tirsdag; Saltkjøtt og stappe 185;Onsdag; Reinsdyrskebab 275;Skjærtorsdag; Pizza,-& tacobuffè 175;Langfredag; Reinsdyrsgryte 290;Påskeaften; Lammesteik 275;1.påskedag; Stor Påskebuffe 250;2.Påskedag; Middagsbuffe 250;-

Dette hender på hotellet
Åpen restaurant med bar, hver kveld fra
palmelørdag til påskeaften.
Onsdag 28/3 Quizz i Madam Dahl
kl. 19.00–21.00
Quizzmaster: Kjell Arntzen
Husk Påmelding. Kun 14 lag!
Påskeaften 31/3 Levende musikk med
Roger Strømsnes i Cafe Martine
fra kl 22.00
2. Påskedag 02/4
Vi viser Odd-Rosenborg på storskjerm i
Peisestua fra kl.20.00

For barn og ungdom

Livet i Lavvoen
Afterski i lavvoen hver dag fra
palmelørdag til påskeaften!

«Ian og Ryan» spiller lørdag, søndag,
onsdag, torsdag, fredag og lørdag

Mandag 26/3
Barnas-dag kl. 13.00-15.00
Minisnøscooter, hesteridning, aking, film,
tegning, grilling, ansiktsmaling, bading
og lavvo.
Barnas afterski kl. 15.00-16.00
i lavvoen

«Oddjarl, Knut og Larrik»
spiller mandag og tirsdag

Barnedisco kl. 18.00-20.00 Barnedrinker,
glowsticks og røykmaskin, ballongdyr

Vinsmaking i lavvoen palmesøndag
fra kl 15.30

Palmelørdag; 24/3 Afterski 16.30-00.00
Musikken spiller fra 17.30-22
Palmesøndag 25/3; Afterski 16.30-19.00
Mandag 26/3; Afterski 16.30-21.00,
Tirsdag 27/3; Afterski 16.30 – 21.00
Onsdag 28/3; Afterski 16.30 -21.00
Skjærtorsdag 29/3; Afterski 16.30 -21.00
Langfredag 30/3; Afterski 16.30 – 21.00
Påskeaften 31/3; Afterski 16.30 – 21.00

TORVTAK

Påskeaften 31/3
Skirenn for barn og voksne
kl 12.00 i samarbeid med
Væktarstua hytteforening.
Premieutdeling i Lavvoen

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

TORVTAKSPESIALISTEN

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!
Forutsatt vei helt inntil bygget,
leveres torva rett på tak.
Løse masser i bulk/storsekk
er iblandet gjødsel og frø.
Torvtak i 50-liter sekk er
gjødslet og frø leveres ved
siden av.
Torvtak i ferdig grønn blokk
40*40 cm legges rett på tak.
Grønn blokk med god rotvekst.
Vår spesialitet! Anbefales
dersom taket er utsatt for
ekstrem vær og vind, og
dersom det er bratt takvinkel.

NYE LEVERINGSSTEDER!
Bestill viltprodukter og få de levert helt i nærheten av deg!
Vi har følgende leveringssteder i Trøndelag:
Støren - Klett - Tiller - Granåsen - Moholt - Lade
Hommelvik - Hell - Selbu - Flora - Tydal - Stugudal

www.stensaas.no

Barnedisco kl. 18.00-20.00
Med underholdning av Kalle Klovn
Feragsveien 11, 7374 Røros | www.stensaas.no | firmapost@stensaas.no | Tlf.: 72 41 90 50
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Ambulansetjenesten i Tydal
Det er fem ansatte i ambulansetjenesten i Tydal,
og de har base i underetasjen til COOP, vegg i
vegg med Trimsenteret. Alle ansatte har fagbrev
i ambulansefaget, og en har Paramedic, forteller
Vidar Gulaker. Ambulansen er fullt utstyrt, og basen
har bemanning fra 07-16. Utenom denne tiden har
de hjemmevakt, slik at det er full døgnbemanning.
Basen inneholder alle fasiliteter, så det går an
å være stasjonert der, sier Vidar. Kom gjerne på
besøk, sier han. På dagtid er det stort sett noen
inne. Trenger du øyeblikkelig hjelp, ring 113 så blir
du videreformidlet til Tydalsambulansen. Og du kan
være trygg på at det er kyndige og trivelige folk fra
ambulansetjenesten som kommer, og ambulansene
har alt av nødvendig utstyr.

Viktige
telefonnummer
Tydal Legekontor
tlf. 73 81 58 40

Trapper - Stiger
Sambatrapper

Legevakt
tlf. 116 117

Utstilling av trappemodeller i våre

Veterinærvakt
tlf. 73 81 78 60

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

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

Tlf: 73817350

Nødplakat.

Tydal Kommune
tlf. 73 81 59 00

Nødplakaten fra Kartverket er gratis og enkel å
lage, forutsatt at du har PC e.l. og skriver.
1. Klikk deg inn på www.norgeskart.no

Tydal Kommune vakttelefon
tlf. 95 29 59 02

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

Tydal Bibliotek
tlf. 73 81 58 90

3. Klikk på det røde korset i menyen til høyre.

Infonett Røros
tlf. 72 41 48 60

4. Klikk på stedet du vil lage plakat for.
5. Godta vilkårene.

Nødnummer:
- 110 BRANNVESENET
- 112 POLITIETS OPERASJONSSENTRALER
- 113 AKUTTMEDISINSK
KOMMUNIKASJONSSENTRAL
- Nødnummer i Sverige: 112

Påskecross`n
Tydal MK arrangerer, tradisjonen tro, Påskecross`n
på Stugguvollmoen 30.mars.
Start kl. 12.00, Finaler fra kl. 14:00
Inngang: Barn 6-15 Kr 50,- Voksne Kr 150,42

Velkommen til Stuggudal,
en Påske med fart og
spenning!
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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.  

Hytteiere og andre...
Vi utfører

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

Mobil: 958 03 525
7590 Tydal - Telefon: 73 81 51 35
NYTT FRA STUGUDAL FJELL
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I «Vinterdrømmen» delte Kvernmo mange av de
unike naturopplevelsene sine med oss og vi fikk
også ta del i hans tanker og refleksjoner rundt vårt
forhold til naturen. –Det å være alene i naturen
gir en ro i sinnet som gir meg påfyll av ny energi,
sier Kvernmo. Få vil velge så ekstreme utfordringer
som det Kvernmo har gjort til sin livstil, men mange
av oss ble fascinert over de magiske øyeblikkene i
mektig fjellnatur et slikt liv byr på.
De flotte TV-bildene har nok festet seg på
netthinnen til mange turinteresserte.
Jens Kvernmo var i dokumentaren innom flere av
turisthyttene i Sylan; Nedalshytta, Storerikvollen,
Ramsjøhytta og Schulzhytta. TTs hytter og
permanent merkede ruter gjør «vinterdrømmen»
oppnåelig for de fleste som har nødvendig kunnskap
om å ferdes i fjellet vinterstid. I Sylan kan du gå fra
hytte til hytte i et sammenhengende rutenett på
begge sider av grensen.

Jens Kvernmo levde
«vinterdrømmen» i Sylan
-Du trenger ikke dra til Alaska for å leve ut villmarksdrømmen, sier Jens Kvernmo. Friskusen fra Ogndal ble
landskjent via NRKs dokumentarserie «Vinterdrømmen» som var basert på Kvernmos egne opptak fra et
fire måneder langt opphold som pelsjeger i Sylan. Bedre markedsføring av dette flotte fjellområdet er det
vanskelig å tenke seg.
Jens Kvernmo (32) blir kalt Trøndelags svar
på Lars Monsen. Gjennom seks episoder i
dokumentarserien «Vinterdrømmen» som ble vist
på NRK høsten 2017 fikk han vist norske TV-seere
en imponerende evne til å klare seg ute i naturen på
egen hånd. Senere gikk han også seirende ut av TV2
Zebra sitt realitykonsept «Alene» som gikk ut på å
holde ut lengst i villmarka med enkle redskaper og
kun mat som deltakerne klarte å skaffe seg selv.

Kvernmo forteller at grunnen til at Sylan ble valgt da
han gikk i gang med prosjektet «Vinterdrømmen»
var at han aldri hadde besøkt dette fjellområdet før
på tross av at dette ligger såpass nært hjemstedet
han. Dessuten hadde kompisen Niclas Dyrhaug,
langrennsløperen fra Tydal, lenge snakket varmt
om Sylan. -Det er ikke nødvendig å dra langt for å
leve ut drømmen om å leve tett på naturen, hevder
Kvernmo.

Jens Kvernmos vintereldorado byr på mange og
varierte turmuligheter. Noen av disse finner du
presentert i dette bilaget. Ta gjerne kontakt med TTs
turinformasjon i Sandgt. 30 hvis du trenger hjelp til å
planlegge din «vinterdrøm».

mange MULIGHETER på nett

HJEMMESIDER
NETTBUTIKKER
MOBIL-APPER

Makedsføring på nett

uten at det koster skjorta!
458 76 002
tore@webmekkern.no
www.webmekkern.no

Salgsutstilling Stugudal Håndverk og Fritid
Utstilling Væktarstua Hotell
Axel tlf, 974 97 815
www.stugudalfoto.no

Naturfoto og Design
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Vi ønsker alle

En Riktig god påske

Kontakt Info:
K. Eidem Elektro AS, Tydal Tlf: 90257777
Magnar Stuesjø (Elektriker) Tlf: 95300777
Gunnar Bjerken (Elektriker) Tlf: 95207777
Rolf Bjarte Lien (Elektriker) Tlf: 45260812
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.

Patrusli 6aa
7690 Tydal

jonbjarne@eidemelektro.no
www.eidemelektro.no

TYDAL
UTLEIESERVICE AS
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate.
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
Bestilling:
telefon 92 49 27 22

www. tydalutleieservice.no
tydalutleieservice@gmail.com
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TRONDHEIM – SELBU - STJØRDAL
www.abes-trafikkskole.com
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joker.no

VELKOMMEN TIL
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Våre åpningstider:
Mandag–torsdag
Fredag

9–18

9–20

Lørdag

9–18

GASS • DIESEL • BENSIN • FISKEUTSTYR
APOTEKVARER • RESEPTUTLEVERING
Mmm...
FERSKE

BAKEVARER

Joker Stugudal

VI HAR ÅPENT
HELE PÅSKEN!
24. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–18
25. mars . . . . . . . . . . . . . . 10–18
26.–30. mars . . . . . . . . . . 9–20
31. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–18
1.–2. april . . . . . . . . . . . . 10–18

Stugudalsveien 2031, 7590 TYDAL • Tlf. 944 75 620

